
BAŞLARKEN

İnsana sevginin, şefkatin ve merhametin yuvası aileyi bahşeden Allah’a hamd,
Kadının ve çocuğun hakkını iade ederek örnek bir aile reisi olan Efendimiz’e salât,
Nice şahsiyetli insanlar yetiştiren İbrahimi aileler kurmuş olan mü’minlere selam 
olsun.

Bir yıl kadar önce “vahiyle hayat bulmak” niyetiyle yola koyulan Kur’ani Hayat 
dergimiz, Kur’an ayı ramazanı, mahşerin provası haccı, Rabbani eğitimi ve ümmetin 
iftiharı Gazze’yi konu edinen sayılarıyla çıktı karşınıza. Elinizde tuttuğunuz bu sayımızı 
vahdetin çekirdeği mesabesindeki İbrahimi aileye ayırdık.  

Mustafa İslamoğlu hocamızın kapağa konu olan başyazıyla başlayan 6. sayımıza Murat 
Sülün sağlıklı aile ilişkilerini, Hüseyin Kerim Ece darus’s-selamı, Abdulcelil Candan 
ideal model olan Âl-i İbrahim’i, Adnan İnanç modernizmin dağıttığı ‘ev’e yeniden 
dönüşü konu edinen yazılarıyla katkı yaptı. 

“Kardeş Aile” projesiyle insani yardım alanında bir model oluşturan Yardımeli Derneği’ni 
aile konulu sayımıza konuk etmemek noksanlık olurdu. Derneğin başkanı Dr. Sadık 
Danışman ve koordinatörü Osman İlhan ile yaptığımız söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz.

Fatih Okumuş İbrahimi ailenin oluşumunu sınav ekseninde ele aldı. Yararlı olacağı 
düşüncesiyle uzun yıllar TRT Radyosu’nda aile sohbetleri hazırlayıp sunmuş olan Şevket 
Rado’dan huzura götüren yol olarak tanıttığı aileyle ilgili bir yazı iktibas iktibas ettik. 

Kur’an’da evliliği Ahmet Coşkun, Kur’an’da aileyi Ramazan Varol, Kur’an, gelenek ve 
modernite arasında kadının yerini Ekrem Demir sizler için kaleme aldı. 

Genç kalemlerimize bu sayıda daha çok yer vermekten sizlerin de memnun kalacağını 
umut ediyoruz. Aileyi Yunus Emre Tozal medeniyetin en küçük yapı taşı, Ömer Noyan 
doğu ile batı arasındaki fark, Enes Durmaz niyetinden beslenen meyve olarak ele aldı. 

Mahmut Çınar ailenin bir huzur paylaşım merkezi haline dönüşmesi için riayet edilmesi 
gereken davranış kalıplarını, Osman Arpaçukuru ailenin yönetimini, geçimini ve çocuk 
bakımını, Zehra Çomaklı Türkmen İslami aile için ihtiyaç duyulan uygun zemini, 
Abdülhamit Kahraman Kur’ani ailenin hangi şartlarda oluşabileceğini yazdı.

Saliha Erdim hayati bir soru sordu: Nasıl? Hanımefendi bu soruyu sormadan ve 
buna uygun cevap vermeden aile huzurunun yakalanamayacağını, Yunus Yağız, aile 
semasından sınav çılgınlığı yüzünden yıldızların kaydığını, Selvigül Kandoğmuş Şahin 
aile buhranları yüzünden gelinciklerin solduğunu, Dilek Serdar çağın Hacer’lerinin 
Ürdün’e gerçekleştirdiği ilim yolculuğunu hikâye diliyle anlatıyor.

Kur’an’ın Burçları bölümünde daha önce Fatiha Sûresi’ni tanıtan Yasemin İslamoğlu 
bu sayımızda sevgili Peygamberimiz tavsifiyle “Kur’an’ın zirvesi” olan Bakara Sûresi’ni 
tanıtıyor. Kur’an Kitaplığı’nda buğusu üstünde bir kitabı, Ramazan Varol’un yeni çıkan 
Kur’an’da Aile adlı eserini tanıtıyor Yunus Emre Tozal. Bünyamin Doğruer’in bu sayıda yer 
alan şiiri; Tahrim. Aile konulu 6. sayımız Mevlana İdris’in çalışmasıyla son buluyor.

Kur’ani Hayat Dergisi’nin önceki sayılarında yer alan Kur’an Haberleri ve Okuyucu 
Mektupları’na bu sayımızda yer ayıramadık. Genç kalemlerimizi sizinle buluşturmayı 
tercih ettik. İlerleyen sayılarımızda siz kıymetli okuyucularımızın da katkılarını 
bekliyoruz. 

Temmuz başında 7. sayımızla buluşmak niyazıyla, Allah’a emanet olun…
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B A Ş Y A Z I

AİLE:
Vahdetin Çekirdeği

Aile; birbirinden destek 

alan, birbirine dayanan 

ve yaslanan, birini çe

kince diğeri ayakta kala

mayan birden fazla un

surun birlikteliğidir.

slam akidesinin omurgasını teşkil eden 
tevhid, “birlemek” manasına gelir. Aki-

devi alanda tevhid olarak tezahür eden şey, 
toplumsal alanda vahdet olarak tezahür 
eder. Bu açıdan, “Tevhid akidevi vahdet, 
vahdet sosyal tevhiddir” diyebiliriz. Kuldan 
Allah’a uzanan boyutta “birlemeyi” tevhid, 
kuldan kula uzanan boyutta “birleştirmeyi” 
vahdet ifade eder. Mü’minde birlik düşün-
cesi, tevhid akidesinin bir tezahürü olarak 
tecelli eder. Aile adını verdiğimiz müessese 
de bir birliktir. Zira aile, birbiri için yaratılan 
iki cinsin bir araya gelmesiyle oluşur.

Cinsiyet, üreme yeteneğine sahip tüm varlık-
ların hilkatinde vardır. Bunun kökeni bütün 
bir yaratılmışlar âleminin çift kutupluluğu 
yasasına dayanır. Her ne ki tek, o Yaratan’dır. 
Her ne ki çift, o yaratılandır. İşbu hilkat ku-
ralı açısından, aile kurmak, yaratılmışlığı ka-
bullenmek, yaratılış amacına (mâ-hulika leh) 
teslim olmaktır. Hilkat ve fıtrata saygı bunu 
gerektirir. Hz. Peygamber’e atfedilen; “Nikâh 
sünnetimdir, kim sünnetimden yüz çevirirse 
o benden değildir” hadisi bu hakikate işaret 
eder. Zira insanlık içerisinde hilkat ve fıtrata 
en saygılı olanlar, insanlığın ufuk şahsiyet-
leri olan peygamberlerdir. Hadisteki “benim 
sünnetim” ifadesinin açılımı “benim de tabi 
olduğum fıtri sünnet” olsa gerektir. 

Hilkat ve fıtratın bir gereği olan aile kuru-
munun yokluğu düşünülemez. Bu takdirde 
insanın ictimai hayatından, dahası insan 
türünün bekasından söz edilemez. Nes-
lin devamı sadece cinsel üreme yeteneğine 

İMustafa İSLAMOĞLU
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Bu soruya cevap vermek için aile kelime-
sinin soyağacına uzanmamız şart. “Kişi-
nin bakmakla yükümlü olduğu hane hal-
kı” için kullanılan terim, en dar anlamda 
birbirine dayanan karı-koca ikilisini ifade 
eder. Buna varsa çocuklar ve yakınlık de-
recesine göre bakımıyla mükellef olunan 
diğer yakınlar girer. Kelime “destek ve 
dayanak” anlamına gelen ‘avl/‘ayl köküne 
dayanır. Biri diğerine “dayalı” olduğu için 
terazinin bir kefesinin yukarıda olmasına 
‘avl denir. Altına destek verilerek yapıldığı 
için gölgelik ve çardağa el-‘âle denilir. Des-
tek alınan mutemet kimseye el-‘ıvel denilir. 
Bu köken bilgisinden yola çıkarak ‘aile için 
verilebilecek en güzel mana şudur: “Birbi-
rinden destek alan, birbirine dayanan ve 

yaslanan, birini çekince 
diğeri ayakta kalamayan 
birden fazla unsur.”

Aile’yi, birbirini ayakta 
tutmak için çatılmış bir 
“çatı” olarak tanımlayan 
bu etimoloji, aile geo-
metrisini birbirine para-
lel iki düzlem (      ║) olarak 
değil, bir “üçgen”in çatısı 
(∆) olarak vermektedir. 
Birincisinde aileyi oluş-

turan ana sütunlar birbirine dayanmazlar. 
Onlar birbirine dayanmadıkları sürece de 
aile olamazlar. Zira ferttirler. Aynı çatı al-
tında yaşasalar da bu böyledir. Zor da olsa 
çatıyı ayakta tutabilirler, fakat o çatı aileyi 
koruyan ve ayakta tutan bir çatı değil, aynı 
çatı altındaki bireylerin koruduğu ve ayak-
ta tuttuğu bir çatıdır. Bireyler yorulunca o 
çatı da çöker. İkincisinde ise fertler birbiri-
ne dayanarak aile olmayı hak etmiştir. Bu 
geometride elemanlardan birini çekince 
diğeri ayakta kalamaz. Birbirine dayanmak 
için kafa kafaya vermişlerdir. Baş başa ve-
ren başlar, tek bir baş gibi olmuştur. Bere-
keti ise 2 baş değil 11 baş bereketidir. Tıp-
kı bir çift ayağın tek başa bağlı olduğu gibi, 
ailenin uyumu da bu geometriye bağlıdır. 
Ayaklardan biri diğerine “Ben olmazsam 

indirgenemez. İnsan, adı üstünde, ötekiyle 
ünsiyet kurduğu zaman insan denilmeyi hak 
eder. Ancak teennüs ettiğinde “vahşi” olana 
mensup olmaktan çıkıp “insi” olana mensup 
olur. Zira insan İbn Haldun’un dediği gibi 
sosyal bir canlıdır. Bir ebeveynin bakım ve 
gözetimine olan ihtiyacı, diğer hiçbir canlıyla 
kıyaslanamaz. Diğer canlılar için hacet olan 
bakım ve gözetim, insan için zarurettir. Kaldı 
ki insanın psikolojik, akli ve ruhi ihtiyaçla-
rı, biyolojik ihtiyacından hiç de az değildir. 
Bu hakikat, konuyla ilgili Nisa 1 ve Hucu-
rat 13. âyetlerde dile gelir. Sureye “kadınlar” 
anlamına gelen adını veren ve aileyle ilgili 
hükümler de içeren surenin 1. âyeti, çekir-
değini kadın ve erkeğin oluşturduğu aileyi 
ortaya çıkaran biyolojik süreci ele alır: “Ey 
insanlık! Sizi bir tek canlı 
varlıktan yaratan, ondan 
da eşini var eden ve her 
ikisinden de birçok erkek 
ve kadın üreten Rabbinize 
karşı sorumluluğunuzun 
bilincinde olun!” (4:1) 
Yine Nisa suresi gibi ai-
leyle ilgili bir çok hüküm 
içeren Hucurat suresinin 
13. âyeti ise kavim ve 
kabileleri ortaya çıkaran 
sosyolojik süreci ele alır ve Nisa 1’in kaldığı 
yerden devam eder: “Ey insanlık (ailesi)! El-
bet sizi bir erkekle bir dişiden yaratan Biziz; 
derken sizi kavimler ve kabileler haline ge-
tirdik ki tanışabilesiniz. Elbet Allah katında 
en üstününüz, O’na karşı sorumluluk bilinci 
en güçlü olanınızdır” (49:13). Her iki âyette 
müşterek olan iki unsur vardır: “Ailenin çe-
kirdeği olan erkek ve kadın çiftleri” ve “tak-
va”. Bu iki unsurdan birincisi insanın biyo-
lojik ve sosyal varlığını, ikincisi ise manevi 
varlığını ayakta tutuyor.

Aile: Birini çekince 
diğeri ayakta kalamayan unsurlar

Burada akla gelen ilk soru şu: Peki, çekirdeğini 
karı-kocadan müteşekkil eşlerin oluşturduğu 
aileyi bunlardan hangisi ayakta tutuyor?

İnsan ancak teennüs 
ettiğinde “vahşi” ola-
na mensup olmak-

tan çıkıp “insi” olana 
mensup olur. Zira o 
“sosyal bir canlıdır.”
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sen bir hiçsin” diyemez. İkisi de birbirine 
destek ve dayanaktır. Biri diğerine “Varlığını 
bana borçlusun” diyemez. İkisi de diğerinden 
bağımsız hareket edemez. Her biri, birbirin-
den kopunca çatının ayakta kalamayacağını 
bilir. İşbu noktada, vahyin inşa ettiği akılda 
‘saçma’ ile birebir olan “Kadın mı erkekten, 
erkek mi kadından üstündür?” sorusunun 
hiçbir anlamı kalmaz. Zira onlar zevc’dirler. 
Zevc Kur’ani bir kavramdır ve anlamı aynı za-
manda vahyin inşa etmek istediği aile tasav-
vurunu da yansıtır. Yukarıda verdiğimiz Nisa 
1. âyette kullanılan kelime de budur. Zevc’in 
en güzel tarifi “biri diğerinin yerini tutma-
yan ve birbirini bütünleyen iki unsudan her 
biri”dir. Buna en güzel örnek İbn Manzur’un 
Lisanu’l-Arab’ta kelimeye verdiği zevcâ na’lin 
örnek cümlesidir: “Bir çift ayakkabının teki”. 
Bu durumda yukarıdaki sorunun “Sağ ayak 
mı soldan, sol ayak mı 
sağdan üstündür?” veya 
“Sağ ayakkabı mı soldan, 
sol ayakkabı mı sağdan 
üstündür?” sorusundan 
farkı yoktur. 

Tabi ki aynı şey “eşitlik” 
tartışması için de geçer-
lidir. “Eşitse, sağ ayakka-
bıyı sol ayağa, sol ayakkabıyı sağ ayağa giy!” 
diyen haklı çıkacaktır. Bu hem ayağa, hem de 
ayakkabıya zulümdür. Bunlar “eş”tirler. Bazı 
eşleri eşitleme ve aynı kılma çabası, eşleri 
eşitlemez ve aynı kılmaz, fakat onları eş ol-
maktan çıkarabilir. Sonuçta ne eşit olurlar, ne 
de eş. Bu konudaki en güzel tanım, Kur’an’ın 
ba‘dukum min ba‘d (3:195) tanımıdır. Al-i İm-
ran 195. âyette salih ameller işleyen erkekler 
ve kadınlar zikredildikten sonra bu kalıp kul-
lanılır. Ba‘dukum min ba‘d kalıbı insan türünü 
oluşturan iki cinsten birinin diğerine mutlak 
üstünlüğüne değil, “bazı hususlarda birinin 
bazı hususlarda ise diğerinin üstünlüğüne” 
delalet eder. Bu üstünlüğü “çatı geometrisi” 
üzerinden açıklayacak olursak, ailede erkek 
sütununu oluşturan eleman hem dayanan 
hem de “onun üzerine çardak (el-‘âle) olup, 
koruyup gözeten” (kavvâm) rolüne sahiptir 

(Krş: Nisa 34). Kadın ise kendisine dayanan 
erkeğe dayanak (‘âile) ve sığınak olan; eşinin 
kendisini koruyup gözetme yükümlülüğü-
nü, kutsi bir akitle ona teslim ettiği iffetini ve 
ondan olan neslini koruma sorumluluğuyla 
dengeleyen, aile çatısının diğer elemanıdır.

Ev şahsiyet okuludur

Aile geometrisi birbirine paralel iki düzlem 
değil, birbirine dayanan üçgendir dedik. 
Aile üçgeninin dik iki kenarını eşler oluştu-
rurlar. Yatay kenarını ise “mekân”, yani “ev” 
oluşturur. Zira aile kun (ol) emrinin tecellile-
rinden olan bir kevn’dir (oluş). Her kevn’in 
bir mekân’a ihtiyacı vardır. Aile de mekânsız 
olmaz. İşte “ev” o mekândır. Kur’an’da “ev” 
için iki kelime kullanılır: Beyt ve dâr. Birin-
cisi kök olarak “gecelenen mekân” için kul-
lanılır. İkincisi ise “sürekli insanların deveran 

ettiği, sağlam bir dîvar’ı 
(duvar) olan, girilip çı-
kılan, bazen sosyal işlevi 
de olan mekân” için kul-
lanılır. Çadır beyt’tir, fakat 
taş bina dâr’dır. Her çadır 
beyt’tir, fakat Kâbe’ye ve-
rilen Beytullah (Allah’ın 
evi) adından da anlaşıla-

cağı gibi, her beyt çadır değildir. İki kelime 
de ilerleyen zamanda birbirlerinin yerine 
kullanılmıştır. Daru’l-Erkam, Dâru’n-Nedve, 
Daru’s-Suffe adlarının, bu mekânların sosyal 
işleviyle bir irtibatı olsa gerektir.

Ahzab 33 ve 34. âyetlerin verdiği mesaj ışı-
ğında, vahyin kadını, “eve sahip olma” anla-
mında “evli” olmaya çağırdığı sonucuna vara-
biliriz. Bu çağrı, “modernizmin evsizliği”nin 
modern bireylerin başına açtığı musibetle 
daha bir önem kazanmıştır. Vahyin kadını 
vakarıyla oturmaya çağırdığı ev, bir tembel-
hane değil, içinde vahyin talim edildiği ve 
hikmetin hâkim olduğu “Kur’an ve hikmet 
evi”dir (33: 33-34). Böyle bir ev mü’min 
kadının ikinci tesettürüdür. Tabii ki bu du-
rumda tesettür de mü’min kadının birinci 
evi hükmündedir. Bu yüzdendir ki tesettür 
emri bir “giyinme” değil, bir “örtünme” emri-

Zevc; biri diğerinin 
yerini tutmayan ve bir-
birini bütünleyen iki 
unsudan her biridir.
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dir. Giyinme her zaman örtmeyebilir. İçinde 
tesettür şuuru olmayan bir giyinme, kolayca 
teşhirin tamamlayıcı bir unsuruna dönüşebi-
lir. Bu sonuç, giyinmeyi “ikinci ten” olarak 
gören bir akla dayanır. Vahyin inşa ettiği bir 
akla göre ise giyinme, tesettür şuuruyla bir-
likte kadının birinci evidir.

Hz. Peygamber vahyi ilk aldığında “sokağa” 
değil “eve” döndü. Çünkü ev “Nereden baş-
lamalı?” sorusunun tam cevabıydı. Hz. Pey-
gamber de oradan başladı. Aynı soru şöyle de 
sorulabilir: “Firavun’un zulmü annelerin rah-
mine kadar uzandığında ne yapılabilir?” bu 
suale vahyin verdiği cevap açıktır: “Derken 
Musa ve Kardeşine şöyle vahyettik: “Şehir-
de toplumunuz için bazı 
evleri karargâh edinin; 
kendi evlerinizi ise iba-
dethaneye dönüştürerek 
ibadetinizi eda edin! Ve 
(bunu yaparsanız, o za-
man) mü’minleri (zaferle) 
müjdele!” (10:87) Bura-
da tarif edilen evin işle-
vini Mekke’de Erkam’ın 
evi görüyordu. Muham-
medi davete ilk icabet 
edenlerin Daru’l-Erkam’a 
“Daru’l-İslam” (İslam’ın 
Evi) adını vermeleri bo-
şuna değildi (İbn Sa’d, Tabakât).

Kur’an’ın tarifini yaptığı ev esasen bir “şah-
siyet okulu” hükmündedir. Aile, bu okulun 
hem öğrencisi hem öğretmenidir. Böylesi bir 
ev cennetin dünyadaki şubesi olmayı hak 
etmiş demektir. Cennetin dünyadaki şubesi 
olmayı hak etmemiş bir ev, cehennemin dün-
yadaki şubesi olmaya adaydır. İman eden 
herkesi ailesini cehennemden korumaya ça-
ğıran şu âyet, aslında evi cehennemin dünya-
daki şubesi olmaktan koruma çağrısıdır: “Siz 
ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı 
insanlar ve taşlar olan tarifsiz bir ateşten ko-
ruyunuz!” (66:6) Allah Rasulü, şu hadisiyle 
bu âyeti şerh eder gibidir: “Hepiniz çobansı-
nız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz.” 
(Buhari ve Müslim).

Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateş… Burada, 
içinde kalan insanlar ve yapı malzemesiyle 
birlikte bir ev tarif edilmektedir. İnsanların 
“yakıt” (vekûd) olması hem yanmaya hem 
başka bir şeyi yakmaya delalet eder. Sorum-
suz bir yürek taş kesilmiş bir yürektir. Taş 
kesilen insan, taşı tutuşturan bir yakıt ola-
caktır. Peki, taşın yakıt olması ne demektir? 
Eğer aklına “Cehennemin yakıtı nasıl olsa bir 
gün tükenir, ahirette ebedi hayat olduğuna 
göre, bu yakıtın bittiği bir gün nasıl olsa ge-
lecektir’ diye geliyorsa ey insanoğlu, unutma 
ki şu kâinattaki tüm taşlar tükenmeden ora-
nın yakıtı da tükenmez” mesajı taşımaktadır. 
Sorumluluğunu yerine getirmeyen insanların 
ahiretteki durumunu dile getiren şu âyetleri, 

Tahrim 6 ışığında anla-
mak gerekir: “O gün kişi 
kardeşinden kaçacak; 
annesinden ve babasın-
dan; hanımından ve ço-
cuklarından kaçacak…” 
(80:34-36) Bu âyetler 
içerisinde hanımın koca-
sından kaçacağı bir ibare 
bulunmamaktadır. Aksi-
ne evin reisinin hanımın-
dan ve çocuklarından 
kaçacağına dair bir ibare 
bulunmaktadır. Kaçma 
sebebi ise “kendinizi ve 

ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten 
koruyun!” emrini yerine getirmemesidir. 
Kendisini kovalayacak olanlar, “Bize karşı 
sorumluluğunu neden yerine getirmedin?” 
diye hesap soracak olan ailesidir. Dünyada 
ailesine karşı sorumluluktan kaçtığı için ahi-
rette de ailesinden kaçacaktır.

Cennet kadınların değil anaların ayakları 
altındadır

Mukabil cinsler aile çatısını çatmadan önce 
birer “kadın” ve “erkek”tirler. Aile çatısını 
çatınca “karı-koca” olurlar. Bu çatı meyve 
verince ailenin ana çatısının sıfatları da de-
ğişerek bir ileri aşamaya geçilir: Ana-baba. 
Çocuğu olan ailede büyük aile üçgeni içinde 

Tesettür emri bir 
“giyinme” değil, bir 
“örtünme” emridir. 

İçinde tesettür şuuru 
olmayan bir giyin-

me, kolayca teşhirin 
tamamlayıcı bir un-
suruna dönüşebilir. 
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bir küçük üçgen kurulmuştur. O üçgen, ana-
nın çocuğa “destek” olduğu, aynı zamanda 
çocuğun anaya “dayanak” olduğu bir içya-
pı gelişmiştir. Kadın aile içinde analığa terfi 
edince, onun makamı da “makamların anası” 
olacaktır. İşbu makamın önemini şu hadisten 
daha güzel ne ifade edebilir: “Cennet anaların 
ayakları altındadır.” (Nisâî, Cihad 6) Burada 
yüceltilen kadınlık değil analıktır. 

Ne gariptir ki vahyin inşa ettiği zihnin yü-
celttiği analık, modern zamanların inşa etti-
ği zihinlerce aşağılanmaktadır. Bu aşağılama 
sonucunda bebeğin yerini köpek, evin yerini 
pansiyon, nikâhın yerini birliktelik, hayrın 
yerini haz almaktadır. Durum bu düzeyde de 
kalmayıp, dünyevileşme ve hazzın büyüsü 
ile “karı ile kocanın arası 
ayrılmakta”dır (2:102). 
İş o raddeden de çıkıp 
kadın ile erkeğin arası-
nı ayıracak bir tasavvur 
neşvü nema bulmaktadır. 
Vahyin inşa ettiği İslam 
aklında kadın-erkek çifti 
ezvac’tır, ezdad değildir. 
Bu ikisi arasında azim 
fark vardır. Ezvac biri ol-
madan diğeri olmayan, 
ezdad ise biri olunca diğeri olmayandır. Mo-
dern akıl ezvac olan bu kadın-erkek çiftini 
ezdad haline getirmenin gayreti içindedir. 
Bu tasavvur aileyi bekleyen tüm felaketle-
rin kaynağını teşkil emektedir. Cinsiyetçili-
ği, feminizmi ve bunlara tepki olarak çıkan 
karşıt akımları ortaya çıkaran hastalıklı bakış 
açısının arkasında bu tasavvur yatmaktadır. 
Çoğu cinsel sapmaların ve kendi cinsine yö-
nelmelerin arkasında yatan saiklerden biri de 
budur.

Kur’an’da model aileler

Vahyin kavram dünyası içerisinde analık sa-
dece kan bağı ile sınırlı bir alanda kullanıl-
maz. “Anne” kelimesinin karşılığı olan umm 
kökü, kan bağını aşarak din bağını da kap-
sar. İslam’ın büyük ve evrensel ailesini ifade 
eden “ümmet” kavramı öyledir. Ümmet, in-

sanlığa ana gibi şefkatli, ana gibi merhametli, 
ana gibi yar ve yardımcı bir lider topluluk 
idealini ifade eder. Ümmetin liderine veri-
len “imam” da yine aynı kökten türetilmiştir. 
“Önder, rehber, lider, başkan” anlamlarına 
gelen imam kavramının dilsel vurgusu, güç 
ve otoriteye dayalı siyasal bir makam olmak-
tan çok, şefkat ve merhamete dayalı ahlaki 
bir makam vurgusudur.

Kur’an örnek ve model şahsiyetlerden söz 
ettiği gibi örnek ve model ailelerden de söz 
eder. Al-i İmran suresinin 33. âyeti şöyledir: 
“Şüphe yok ki Allah Âdem’i, Nûh’u, İbrahim 
ailesini, İmran ailesini kendi çağının insanla-
rı arasından seçerek üstün kıldı.” Âyette iki 
fert, iki aile seçiminden söz edilmektedir. İlki 

Âdem’in seçimidir. Bu, 
esasen Âdemoğlu’nun se-
çimidir. Âdemoğlu, tüm 
canlı türleri içindeki bir 
beşerken, seçilerek akıl 
ve iradeyi temsil eden ruh 
üflenmiş ve ilahi emaneti 
taşıma sorumluluğu veril-
miştir. Sözün burasında 
Âdem’in tevbesinin kabu-
lüne verilen ödüllerden 
birinin de “eşi” olduğunu 

hatırlamak gerek. Mesaj açık: Âdemoğlu yi-
tik cennetine kavuşmak istiyorsa, önce “ai-
lesine” kavuşmalıdır. Hz. Nuh tüm insanlık 
içerisinden seçilerek ilahi risaletin ilk halkası 
olma sorumluluğu kendisine verilmiştir. Ge-
lelim iki ailenin seçimine.

Âyetteki iki aileden ilki “İbrahim ailesi”dir. 
Bu aileyi oluşturan Hz. İbrahim, onun eşi 
Sare, oğlu Hz. İsmail, onun annesi Hz. Ha-
cer, son oğlu Hz. İshak, yeğeni Hz. Lut’un 
kıssaları Kur’an’da nakledilir. Fakat Hz. İb-
rahim, Hz. Hacer ve Hz. İsmail’den oluşan 
çekirdek ailenin kıssaları yaşanıp bitmiş ve 
tarihte kalmış bir anı olarak bırakılmamıştır. 
İbrahim ailesi’nin hayatı binlerce yılı aşarak 
tüm müminlerin hayatına hac ibadetiyle ta-
şınmıştır. Adeta hacca giden herkese, bu mo-
del ailenin rolünü bir kez daha canlandırma 
ve kendi şimdi ve buradalarına taşıma teklif 

Hz. Peygamber vahyi 
ilk aldığında “soka-

ğa” değil “eve” döndü. 
Çünkü ev “nereden 
başlamalı?” Sorusu-
nun tam cevabıydı.
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edilmektedir. Hacca giden herkesten, baba 
İbrahim’i, anne Hacer’i ve oğul İsmail’i ken-
disine çağdaş kılması istenmektedir. Bu, İb-
rahim ailesinin ürettiği dillere destan örnek-
liğin Allah tarafından kabulünün bir ödülü-
dür. Bu ilahi ödül üzerinden tüm zamanların 
mü’minlerine kendilerinin de böyle model 
aileler üretmeleri öğütlenmektedir.

Âyette örnek gösterilen diğer aile “İmran 
ailesi”dir. En geniş anlamıyla Dede İmran, 
anneanne Hanne, kız Meryem, torun İsa, 
teyze Elişa (Elizabet), kocası Zekeriya ve 
onun oğlu Yahya’dan oluşan bir aile. Bu ai-
lenin çekirdeğini oluşturan Hz. Hanne, Hz. 
Meryem ve Hz. İsa üçlüsünün kıssası, Kur’an 
tarafından rehberlik meselesine bir çözüm 
olarak sunulmaktadır. Bu üçlünün kıssası “üç 
kuşakta adayış” kıssasıdır. Allah’a adamak ve 
adanmanın ödülünün Allah tarafından özel 
bir terbiye ile yetiştirilmek olduğunu öğreten 
bu kıssa, muhataplarına “Beni kendinize çağ-
daş kılın! Beni kendi zamanınızda yeniden 
üretin!” diyen mesajlarla doludur.

En büyük aile: İman ailesi

Muhatabına model ailelerin hayatlarını su-
nan Kur’an, aslında muhatabının hayatında o 
modelleri inşa etmek istiyordu. Bu anlamda 
vahyin ilk inşa ettiği kişi onun ilk muhata-
bı olan Rasulullah idi. O bu modelleri kendi 
hayatına uyarladı ve kendisi de tıpkı Hz. İb-
rahim ve ailesi gibi bir model (usvetun) ola-
rak gösterildi. O sadece örnek şahsiyet ola-
rak değil, örnek aile olarak da mü’minlerin 
modeli idi. Belki, tecrübeli bir koca ve baba 
olduktan sonra risalete muhatap kılınması-
nın altında yatan hikmet de buydu. Hz. Mu-
hammed sadece bir koca ve baba olarak de-
ğil, bir yeğen, bir damat, bir kayınpeder, bir 
dede konumunda ve akrabalığın daha birçok 
alanında örneklik etti. Ailesini örnek bir aile 
olarak yetiştirdi ve bu örnekliği de gelecek 
kuşakların istifadesine açmaktan kaçınmadı. 
Bu yüzden onun aile hayatını kendi ailemi-
zin hayatından daha ayrıntılı bilme bahtiyar-
lığına eriştik. 

O, aileyi kan bağıyla sınırlı tutmadı. Nasıl ki, 
kıyamete kadar gelecek tüm mü’minler Hz. 
İbrahim’e “iman ailesi” kılınmıştı... Nasıl ki, 
biz namazlarımızın tahiyyatında kan atamıza 
duadan önce iman atamız olan Hz. İbrahim’e 
dua ediyorduk... İşte Hz. Muhammed de tıp-
kı öyle yaptı. Kan ve ırk yönünden yedi kat 
yabancı olan İranlı Selman’a “Selman bizden-
dir, ehl-i beytimizdendir” diyerek, ailenin 
sınırlarını iman bağını kapsayacak şekilde 
genişletti. Aslında Nebi’nin “Peygamberler 
miras bırakmaz” sözünü, zımnen “Peygam-
berin mirası risalettir, onu da büyük ailesi 
olan ümmetine bırakmıştır” şeklinde anla-
mak yanlış olmasa gerekti. Aynı hassasiyeti 
öz kardeşini Bedir esirleri arasında görüp 
“Şimdi benim kardeşim (şu an Allah’a karşı 
savaşan) sen değilsin, seni esir alan bu kişi!” 
diyen Mus’ab b. Umeyr’de de görüyoruz.

“Mü’minler ancak kardeştirler” ilahi düstu-
ru, zaten iman eden herkesi kardeş olmaya 
mecbur kılıyor. Bunun bir başka ifadesi daha 
var: İman ailesine dâhil olmak. Buna Allah 
Rasulü’nün “İman etmedikçe cennete gire-
mezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş 
sayılmazsınız” hadisini de ilave etmek gerek. 
Bunun anlamı şudur: Vahyin yeryüzündeki 
hedeflerinden biri, aynı iman etrafında dün-
yanın en büyük ailesini oluşturmaktır. Vah-
yin bu hedefini, kökü cennette olan ve dalları 
dünyaya ağan bir tûba ağacına benzetebiliriz. 
İşbu ağacın çekirdeği aile, düşmanı tefrika, 
güneşi vahdet, suyu merhamettir.

İslam itikadında tevhidin yeri ne ise, İslam 
cemaatinde vahdetin yeri de odur. Her aile, 
tevhid bilinciyle vahdete doğru atılmış mü-

barek bir adımdır. ■
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MURAT 
SÜLÜN

Sağlıklı Aile 
İlişkileri...

ağlıklı aile ilişkilerinin temelleri çerçe-
vesindeki bu yazıda; aileyi oluşturan 

taraflar olarak kadın-erkek realitesine dikkat 
çektikten sonra, evlenilmeye ehil ideal ka-
dın ve erkeğin temel vasıflarını Kur’anî pers-
pektiften özetlemeye çalıştık. “Aileyi ayakta 
tutan” başlığı altında, karı-koca ilişkilerinde 
hiçbir şeyin eşlerin birbirine güvenmesi ka-
dar önemli olmadığını belirttik ve ünlü darb 
âyetini konu ile irtibatlandırarak meramını 
vuzuha kavuşturmaya çalıştık. Ailenin te-
melinin nikâh olduğunu belirterek bu bağ-
lamda İslâmiyetin insan doğasına ne kadar 
uygun olduğunu hatırlattık. Aile huzuru-
nu sağlayan üç temel faktöre yer verdikten 
sonra, ailede huzur ve sükûneti olumsuz 
etkileyen üç faktörden bahsettik. Bu meyan-
da, ana-baba evlât ilişkilerine temas etme 
imkânı bulduk. 

Makaleye girmeden önce, konunun, Kur’ân-ı 
Kerim’de zeker-ünsâ, zevc, sâlihât, nikâh, 
teğaşşî, ifżâ, sükûnet, meveddet, rahmet, 
rehbâniyyet, nüşûz, sulh, talâk, îlâ, kavvâm, 
infâk, vâlideyn, evlâd, âbâ’ – ebnâ’, zürriyyet, 
ehl, âl, ‘âil, terbiye, hak, vazife vb. lâfızlar çer-
çevesinde daha genişçe işlenebileceğini be-
lirtmek isteriz. 

I. AİLENİN TARAFLARI 

1.1. KADIN – ERKEK REALİTESİ 

Kur’ân’a göre; her şey gibi insanoğlu da çift 
yaratılmıştır. Bu Allah’ın bir âyeti; mutlak 

İ N C E L E M E

Kur’ân’a Göre

Sağlıklı Aile İlişkilerinin Temelleri

“KENDİLERİ İLE HUZUR 

BULASINIZ DİYE SİZİN 

İÇİN TÜRÜNÜZDEN EŞLER 

YARATMASI VE ARANIZDA 

BİR SEVGİ VE MERHAMET 

VAR ETMESİ DE O’NUN 

DELİLLERİNDENDİR.”

SMurat SÜLÜN

Doç.Dr., MÜ. İlahiyat Fakültesi Tefsir Öğretim Üyesi
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kudretinin kanıt ve delilidir. Kadın ve erkek 
diye iki farklı realite olduğuna göre, ‘Uydum 
modaya!’ diyerek kadın-erkek eşitliğinden 
söz edemeyiz. Çünkü temel beşerî özellikleri 
bir yana, birinde olan birtakım özellikler di-
ğerinde bulunmamaktadır; erkeğin kadına, 
kadının erkeğe üstün yönleri vardır. Her iki-
si de aynı cinsten olan erkek ve kadın, farklı 
yapıları ile insan gerçeğini tamamlar. İlahi 
irade ‘insan’ın bu ‘iki’ eşin ‘bir’leşmesi ile 
meydana gelmesi yönünde tecelli etmiştir. 

Erkek erkekliğini, kadın da kadınlığını bil-
diği, yani, hiç kimse ötekinin elindekine göz 
dikmediği; herkes kendi rolünü oynadığı 
zaman hayat daha mut-
lu, eşler daha huzurlu 
olacaktır. Bununla bir-
likte, kas gücü erkekte ol-
duğundan, feragat da ona 
düşmektedir. Ne yazık ki, 
erkekler bu fedakârlığı 
pek göster-e-medikleri 
için, şartlar hemen daima 
kadının aleyhine olmuş-
tur; kadın tarih boyunca 
biyolojik farklılığı, güçsüzlüğü, aybaşı hâli 
vb. yüzünden hor-hakir görülmüş, ezilmiş-
tir. Dinî, siyasî, iktisadî, hemen her türlü 
‘erk’i tekelinde tutan erkekler; letâfeti, cazibe 
ve güzelliği sebebiyle, kadın üzerinde gere-
ğinden fazla durmuş, gâh onu kendisinden 
korumak gâh kendisini onun ‘fitne’sinden 
korumak gerekçesiyle toplumdan dışla-
mıştır. [Tabiî, güç erkeğin değil de kadının 
elinde olsaydı, acaba erkeğe onun kendisine 
verdiği kadarını bile verir miydi, düşünmeye 
değer!..]

1.2. İDEAL KADIN - İDEAL ERKEK 

“Evlenilmeye ehil (sâlih) bir eş kimdir?” so-
rusu, şüphesiz, öncelikle kadın-erkek ayrı-
mı gütmeksizin müminin temel özellikleri 
bağlamında ele alınmalıdır. Allah’ın sevdiği, 
razı olduğu, Cennetine sokacağını va’dettiği 
müminler aynı zamanda iyi birer eştir… An-

cak Kur’ân’da sorumuza daha özel cevaplar 
da bulabiliriz: Nisa sûresinin (4) 34. âyetinde 
bu özelliklerin en temel iki tanesi verilmek-
tedir. Buna göre, evlenilmeye elverişli kadın; 
namuslu ve itaatkâr kadındır. İkinci olarak; 
Kur’ân’daki Cennet temsillerinin ayrılmaz 
parçası olan hurilerin tavsif edildiği özel-
likler de ideal kadın portresi çerçevesinde 
düşünülmelidir. İlgili âyetlere göre, huri; 
bir kadında bulunması gereken maddî – 
manevî bütün güzelliklere sahip kızlardır; 
eline erkek eli değmemiş, -sadece- kendi eşi-
ne bakan, sevgi dolu, namuslu, bâkire, son 
derece güzel, yaşıt arkadaşlar… Son olarak; 

Hz. Peygamber’i teselli 
etme sadedinde, eşleri 
Aişe ve Hafsa’ya hitaben; 

“Peygamber sizi boşasa, 
Rabbi ona siz ikinizin yerine 
kayıtsız-şartsız teslîmiyet 
gösteren, inanıp güvenen, 
gönülden bağlı, tevbekâr, 
ibadete düşkün, [gerek cihat 
gerekse hicret için] sefere 
çıkan dul-bâkire sizden çok 

daha iyi eşler verebilir.” (Tahrim 66/5) buyrul-
muştur. Buna göre, ideal bir kadının temel 6 
özelliği; Allah’a teslîmiyet, iman, itaat, tevbe, 
ibadet ve meşakkatlere göğüs germedir (ki 
kanaatkârlık da bu kapsama girer). 

Tabiî, Kur’ân’ın üslûbu bilinirse, bunların 
ideal erkeğin de özellikleri olduğu aşikârdır. 
Bir kadın için ideal eş; yüce Allah’a gönülden 
bağlı olup O’na teslimiyet gösteren, ibadete 
düşkün, günahında ısrar etmeyen (tevbekâr), 
namuslu bir mümindir. Nitekim felâha eren 
Cennetlik müminlerin özellikleri sayılırken, 
yine benzer sıfatlara yer verilmiştir (Bkz. 
Mü’minûn 23/1-11).

Bu özellikleri taşıyan kadın ve erkekler tara-
fından kurulan bir ailede şüphesiz aynı özel-
liklere sahip insanlar yetişecektir. Müstak-
bel eşini; sadece malına-mülküne, gücüne-
kuvvetine, nüfûzuna, güzellik ve yakışıklı-
lığına bakarak seçen bir kadın ya da erkek, 

EFENDİMİZ (S) AİLEDE 
EŞLERİN İLİŞKİLERİ HAK
KINDA “SENİN ONA DAV

RANIŞINA BAĞLI OLA
RAK, O SENİN CENNETİN 

YA DA CEHENNEMİN 
OLUR.” BUYURMUŞTUR.
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hayatı kendine zindan ettiğini çok geçmeden 
anlayacaktır; öyle ya, dünyanın ne zengini 
biter ne de güzeli… 

II. AİLENİN TEMELİ 

Aileyi kuranlar kadın ile erkekse, onları bir 
arada tutan -çimento- da nikâhtır. Yani, eş-
lerin birbirini ‘ben’imsemesi; sağlam bir şe-
kilde ‘söz’leşmesi ve bunu üçüncü şahıslara 
duyurup meşrulaştırması, tescil ettirmesi… 

Bilindiği gibi, Hıristiyanlar -biraz da İsa 
Mesih’e bakarak- insan tabiatına tamamen 
ters ruhbanlık diye 
bir şey çıkarmış; son-
ra da bunun hakkını 
verememişlerdi. Ver-
meleri de mümkün 
değildi. Fıtrat dini olan 
İslâmiyet ise, müminle-
rine nikâhı öngörmekle 
kalmadı, bunu Allah’ın 
bir âyeti olarak da nite-
lendirip kutsadı. Çün-
kü kadın ile erkek, insan ‘tek’ini oluşturan 
iki eştir; insan nesli bu ‘çift’leşme ile devam 
edecektir. 

Nikâh sayesinde çiftler üç manevî rabıta ile 
birbirine bağlanmış olur; öyle ki, birbiri-
ne karı ile koca kadar ‘yakın’ bir başka iki 
kişi tasavvur edilemez. [İlginçtir; bu bağlar 
koptuğunda da karı ile koca kadar birbirine 
yabancı/hasım iki kişi olmamaktadır!] Yalnız 
nikâh, kadın ile erkeği tamamen birbirine 
bağlamaz. Bu yakınlık ne kadar yakın olursa 
olsun ilelebet devam etmeyebilir; Allah ka-
tında en sevimsiz helâl olsa da, boşanma da 
haktır. 

Tabiî, boşama kelimesini devamlı dilinin 
ucunda tutmamak; “3’ten 9’a!” çocukça söy-
lemleri ile bu ciddi işi oyuncak hâline ge-
tirmemek şartıyla… Aile kurumu, erkeğin 
ağzından öylesine çıkan ‘lâf’larla yıkılacak 
kadar basit bir yapı olmadığına göre, [Yok-

sa değil mi?!] işbu manevi rabıtaların, ancak 
iki şahit huzurunda gerçekleşen bilinçli bir 
boşanma ile koptuğu düşünülmelidir [Talâk 
65/2 ( )]. 

III. AİLEYİ AYAKTA TUTAN…

3.1. GÜVEN (EŞLERİN HER KONUDA BİR-
BİRİNE GÜVENMESİ)

Gerek iman gerekse makâsıd-ı Kur’ân açısın-
dan güvenin önemi açıktır. Güven bütün ikili 
ilişkilerde olduğundan daha fazla karı-koca 
ilişkilerinde önem arz eder. Eşlerin birbirine 

güvenmediği ya da güvenle-
rinin aşındığı bir aile ortamı 
zamanla zindana dönüşür. 

Bu güvensizliğin mutlaka gi-
derilmesi gerekir. Bu konuda 
asıl iş de erkeğe düşmekte-
dir; ne yapıp edip yuvasını 
kurtarmalıdır. Burada, ünlü 
darb meselesine temas et-
mek yerinde olacaktır: 

İlgili âyet (  Nisa 4/34) 
Kur’ân’ın zor anlaşılan yerlerinden biri-
dir [çünkü zülf-i yâre dokunmaktadır]. 
‘Nüşûz’undan endişe edilen bir kadın; dö-
vülecek midir, kendisine örnekler mi verile-
cektir, yola mı koşulacaktır. Bu, konjonktü-
re göre değişmektedir. Söz konusu cezanın 
kadının hangi eylemi karşılığında verildiği 
tespit ve tayin edilmediği için, “Hangi çağda 
yaşıyoruz canım!”cılar, ‘darb’ın ağır kaçtığı 
yaygarasını koparmaktadır. 

Oysa bakınız, “Nüşûz nedir ki buna karşı 
en son çare olarak darp öngörülmüştür?” 
sorusuna cevap ararken, Allah’tan, aynı 
sûrenin bir başka âyetinde bu sefer de er-
keğin ‘nüşûz’undan bahsedildiğini görmek-
teyiz: 
(Nisa 4/128). Râgıb Isfahanî’nin belirttiği 
gibi, nüşûz; kadının, eşinden nefret ederek 
gözünü başkasına dikmesi; bir başka erkeğe 
gönül vermesidir. Erkeğin ‘nüşûz’u da tersin-

AİLE BİREYLERİNİN KA
LICI VE GERÇEK OLAN 

ÂHİRET HAYATINA İLİŞ
KİN DÜZENLEMELERİ, 
AİLE YÖNETİMİNDE 

BİRİNCİ DERECEDEN 
ÖNCELİKLİ İŞLERDİR. 
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den; karısından nefret edip yabancı bir kadı-
na gönül vermesidir. Erkeğin eşine itaatsizlik 
ya da serkeşlik etmesi söz konusu olmadı-
ğına göre, kelimeyi serkeşlik veya itaatsizlik 
olarak anlayamayacağımız açıktır. O halde, 
ülkemizdeki namus cinâyetlerini de dikka-
te alarak düşünelim; böyle bir şeye karşı ‘en 
son çare’ olarak öngörülen darp ağır mıdır, 
hafif midir? 

Burada sorun edilen bir başka husus da; aynı 
durum karşısında, erkeğe ‘eşini darp etmesi’ 
tavsiye edilirken, kadına ‘sulh’ün önerilmiş 
olmasıdır. Bunun sebebi; aileyi ayakta tutan 
(kavvâm) kişi olarak erkekten, ne yapıp edip 
-öğüt vererek, yatağını ayırarak ya da darp 
ederek- karısını aile içi yaşama razı etme-
si istenebileceği içindir; aynı şeyi kadından 
istemek realist midir, 
düşünelim. Koca, bir ka-
dını gerçekten kafasına 
takmışsa, karısının na-
faka, süknâ vs. haklarını 
sağlama alarak adamdan 
sulh ile ayrılmaktan başka 
yapabileceği bir şey kal-
mamaktadır.

3.2. HUZUR 

3.2.1. Aile huzurunu 
sağlayan faktörler 

(i) Cinsel tatmin

Kur’ân’da erkekle kadın ‘birbiri-
nin zırhı’ olarak tanıtılır [Bakara 2/187 

]. İki taraftan en 
az birinin, tatmin ihtiyacı olduğu halde cin-
selliği yaşayamadığı bir ailede evliliğin en 
temel fonksiyonu icra edilmiyor demektir. 
Böyle bir ailenin hayatiyetini sürdürebilmesi 
pek mümkün değildir. Cinsel fonksiyon bo-
zuklukları Fıkıh’ta teker teker sıralanıp taraf-
lara gerekli çözümler sunulmuştur. -Her iki 
tarafın da cinsel hayatı bitmiş ve “Oğlum! Biz 
ananla kardeş olduk artık!” deme aşamasına 
gelinmişse, başka…- 

Ayrıca, tarafların; ‘Artık nasıl olsa bir eş bul-
duk!’ diyerek kendilerini salıvermeleri doğru 
değildir. Eşler; tertip-düzen, koku ve temiz-
liklerine dikkat etmeli; yemede-içmede israfa 
kaçmamalı, hareketsiz bir hayatı tercih etme-
meli; kısacası, kendilerine bakmalı, cazibele-
rini kaybetmemeye çalışmalıdır. Çünkü belli 
yaşlara kadar aile mutluluğu farkına varılsa 
da varılmasa da buna dayanmaktadır.

(ii) Ruhî tatmin

Cinsel tatmin elbette her şey demek değildir; 
ilgili âyetin devamında, eşler arasında sevgi 
(meveddet) ve merhamet peydah edildiği de 
vurgulanmıştır ki bu, kadın ile erkek ara-
sındaki ilişkinin tamamen tatmine bağlana-
mayacağını gösterir. İnsanlar yaklaşık 80 yıl 
yaşayabilmektedir; tatmin geçiciyse de sevgi 

ve merhamet bâkidir. 

Karı-kocanın zıt yapılar-
da olması kan uyuşmazlığı 
doğurur; birinin beğendi-
ğini öteki beğenmez, biri-
nin yanlış dediğine öteki 
doğru der. O halde, eşlerin 
Kur’anî mânada bir karak-
ter eğitiminden geçmiş ol-
maları aile saadeti açısından 
elzemdir. Aile huzurunda 

terbiye/eğitim farkı da önemli bir faktördür; 
inanışı, düşünüşü, yaşayışı birbirinden farklı 
insanların, 3-4 sene sonrasından itibaren bir-
birlerine tahammül etmeleri güçlü bir ihtimal 
değildir. Dolayısıyla, maddî kan uyuşmazlık-
larında nasıl tedbir alınıyorsa, manevî kan 
uyuşmazlığında da alınmalıdır. Yani, kendisi 
ile aile kuracağınız insanın karakterini, eğiti-
mini, hatta anasını-babasını, akrabasını baştan 
iyi araştırmanız gerekmektedir. “Armut dibine 
düşer”, “Anasına bak kızını al”, “Erkek dayıya, 
kız halaya çeker” gibi atasözleri elbette büyük 
tecrübelerin ürünüdür.

(iii) Denklik

Eşlerin kafa dengi olmaları (din-dil-kültür 

ÂYETTE DİLE GETİRİLEN, 
ERKEĞİN KADINDAN 
HER KONUDA ÜSTÜN 
OLDUĞU DEĞİLDİR. 

ZİRA KADIN VE ERKEK, 
YARATILIŞ İTİBARİYLE AL

LAH KATINDA EŞİTTİR.
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birliği), mal, mülk vs. imkânlar açısından da 
aşağı yukarı birbirlerine denk olmaları evli-
liğin devamında önemli bir etkendir. Eşler 
arasında birinin lehine büyük bir ‘varlık’ far-
kı söz konusu olduğunda sükûnet sağlana-
mayabilir; hele, bu fark kadının lehine ise, 
zavallı adamın hâli içler acısı olacaktır. “İç 
güveyisinden halliceyim!” deyimi, durumu 
gâyet güzel özetlemektedir.

3.2.2. Aile huzurunu bozan faktörler

Yukarıdaki faktörlerin bulunmadığı ya da 
yetersiz olduğu ailelerde işlerin yolunda git-
meyeceğini belirtmiş olduk. Bunlara ek ola-
rak…

(i) Erkeğin aile reisi olmayı gerektiren 
özelliklerden yoksun olması

Aile ( ) kelimesinde, 
“kendi kendine yetemeyip 
birinin üzerine yük olma” 
anlamı vardır. Nitekim Hz. 
Peygambere; “O seni ‘âil’ 
olarak bulup da zengin 
etmedi mi?” buyrulurken 
(Duhâ 91/8), bu anlamda 
kullanılmıştır. Günümüz-
de bir miktar değişmiş 
olsa da bütün aile fertleri 
hâla erkeğin eline bakmaktadır; bunu biraz 
da geleneksel anlayış böyle icap ettiriyor ola-
bilir… Kentlerde, 20’li yaşlardaki çocuklar 
bile hâla babalarından harçlık almaktadır; 
eğitim hayatlarını başka türlü sürdürmeleri 
de pek mümkün gözükmemektedir. 

İşte, gerek baba olarak gerekse koca olarak 
erkek güçlü olduğu ve verebildiği ölçüde 
erkektir. Erkeğin; ailesinin geçimini sağlaya-
maması ya da ‘güç’süz olduğu için aile fertle-
rine söz geçirememesi hâlinde, her kafadan 
bir ses çıkacağı için, o ailede huzur bulmak 
pek mümkün olmaz. Zaten, bu aile büyük 
ihtimalle dağılacaktır. 

Peki, ya kadın güç ve infâk bakımından erke-
ğe ortak olursa?

Maddi açıdan avantaj olan bu denklik 
manevî, hissî açılardan da avantaj mıdır, 
tartışılır. Nitekim çalışan kadının, şahsî ka-
zancının önemli bir kısmını ailesine değil, 
kendi ‘ihtiyaç’larına; üstüne-başına, saçına-
tırnağına harcadığı görülmektedir. 

Öte yandan, kadının aile ekonomisine kat-
kı sağlaması, erkeğin ev işlerinin bir kısmı-
nı üstlenmesini gerektirir. Türkiye’nin kırsal 
yörelerinde kadıncağız; tarlada, bahçede eşi 
ile birlikte -hatta bazı bölgelerde eşi aylak 
aylak kahvede otururken, yalnız başına- ır-
gat gibi çalışmakta, akşam eve geldiğinde de 
sofra hazırlama, hayvan sağma vs. işler yine 
onun ellerine bakmaktadır. Neden? Çünkü 
güç ötekindedir! Oysa İslâmiyet, gücü değil 
hakkı esas alır. Haklar ve vazifeler karşılık-

lıdır; bir tarafa hep hak, 
öbür tarafa hep vazife 
düşüyorsa, orada ciddi 

bir zulüm vardır… Alma 
mazlumun âhını çıkar 
âheste âheste!..

(iii) Sayı değil, kalite; 
nicelik değil nitelik

Herkes neslinin devam 
etmesini ister. Çünkü ço-
cuk, dünya hayatının ziy-

neti, evlilik ağacının meyvesidir. Ama daha 
da önemlisi; çocuklar insanın geleceği, akı-
beti ve ahiretidir; insanlar çocukları ile de-
vam etmektedir. Akıbetini düşünen, çocuk-
larını iyi yetiştirmek durumundadır. 

Kur’ân’ın bildirdiğine göre, Rahmân’ın has kul-
ları; diğer istekleri arasında “göz nuru, gönül 
süruru evlâtlar” da isterler. Malum, ana-babanın 
çocuklarına yönelik duaları mutlaka kabûle 
karîn olur. Ancak bu, büyük ölçüde kendisinin 
bizzat gerçekleştirmesi gereken bir mazhariyet-
tir. Gerçekten istiyorsa yetiştirir… Dünyadan 
habersiz ‘boş bir kaset’ ya da ‘hamur’ olarak 
eline verilen evlâdını gerektiği şekilde donata-
rak ya da yoğurarak biçimlendirecek, ‘gözünün 
nuru’ kılacak olan kendisidir. 

AİLENİN YÖNETİCİSİ 
ERKEK, BAŞTA HANIMI 
OLMAK ÜZERE AİLENİN 
BİREYLERİYLE İSTİŞA

RE EDECEK, MESELELER 
HAKKINDA ONLARIN 
DA GÖRÜŞ VE TEKLİF

LERİNİ ALACAKTIR.
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Tabiî, “bir insanın göz nuru, gönül süruru 
olması” için neler gerektiği; nasıl eğitilme-
si, ne tür bir terbiye alması icap ettiği hak-
kında ciddi bir bilgi-birikimi olmayan ana-
babaların ‘dualarının kabul edilmesi’ düşük 
bir ihtimaldir. Yine, çocuğuna kıyamayan, 
onu hiç zora koşamayan, bir dediğini iki et-
meyen, adeta kendisi onun çocuğu imiş gibi 
davranan ebeveynlerin iyi bir evlât yetiştir-
meleri zordur. Oysa evlâdın iyi (sâlih) olma-
ması durumunda, çocuklarla ana-babalar 
birbirlerine yabancılaşmakta; ayrılık gayrılık 
baş göstermektedir. Nitekim Kur’ân; Hz. 
Nuh’un kâfir oğlunu Nuh’un ailesinden say-
mamıştır. Çünkü sâlih değildir, onunla aynı 
imanı, aynı yaşam tarzını paylaşmamaktadır; 
peygamber oğlu olsa da Nuh’a yabancıdır. 
Bu büyük peygamberin mustarip olduğu 
ana-baba evlât ihtilâfı evrensel bir derttir. 
Günümüzde de nesiller arası iletişim bozuk-
luğundan; çocukların ebeveynlerinden kop-
tuğundan dert yanılmakta, bu illete çareler 
aranmaktadır. Mezkûr anlaşmazlığın sebe-
bi, çocukların ana-babaları tarafından değil, 
radyo - TV, Internet, arkadaş çevresi… tara-
fından eğitilmekte olmasıdır. Bu sebepledir 
ki, Hz. İbrahim Rabbine dua ederken “salâtı 
ikâme eden” nesiller istemiştir (Bkz. İbrahim 
14/37, 40). Bu ifade, hemen, ‘namaz’ı dos-
doğru kılmaya indirgenebilir; ama aslında, 
“yaratıp yaşatan (c.c.) ile sağlam ve sahih bir 
ilişki kurarak herkesin gıpta ettiği dindarlık 
işini gerektiği gibi yapabilmek” anlamındadır 
ki salih olmak da bu demektir. Bu noktada, 
Lokman Hakîm’in, oğluna ettiği nasihatteki 
ilkeler önem kazanmaktadır. Kısaca; iman ve 
amelde yanlış mecralara sapmamak, Allah’tan 
başkasından korkmamak, medet ummamak, 
O’nun mutlak kontrolü altında bulunduğu 
bilinciyle yaşamak, salâtı ikâme etmek, iyiyi 
emredip kötüyü engellemek, başa gelen mu-
sibetlere sabretmek, insanlara karşı şişinme-
mek, kendini yüceltmemek, vakar ve alçak-
gönüllülük (Bkz. Lokman 30/13-19). 

O halde, âkıbetini düşünen aklı başında bir 

insan; çocuklarını iyi yetiştirmeli, tanıma-
dığı ‘eğitmen’lerin insafına bırakmamalıdır. 
Aksi takdirde, ciğerpâresini kendi elleri ile 
kendisine yabancılaştırmış olacaktır. Bu-
nunla birlikte, konu burada sunulduğu 
kadar basit değildir. Nice âlim, fâzıl, sâlih, 
müttakî şahsiyetin evlâdı babasının izinden 
gitmemiştir; gitmemektedir… Çünkü ter-
biye; çocuğun tabiatı, genleri, hormonları, 
arkadaş çevresi, konu-komşusu, akrabâ-i 
taallukâtı, okudukları, seyrettikleri vb. fak-
törlerden hangilerinin çocuğu daha fazla et-
kilediği ile ilgili karmaşık bir sonuçtur. Ama 
bunun ceremesini en çok ana-babalar çeker. 
Çünkü kim ne derse desin, sorumluluğun 
büyüğü ana-babadadır.

İlginçtir; Allah’ın hikmeti insanların evlâtlığı 
yaşadıkları gibi ana-babalığı da yaşamaları 
yönünde tecelli etmiştir. Bu, onlara şüphe-
siz ana-babalarında gördükleri ‘hata’ ve ek-
sikleri çocuklarında devam ettirmeme şansı 
vermektedir. [Bunun, kaynanalarından bîzâr 
olan gelinlerin zamanla kaynana oldukların-
da şikâyet konusu uygulamaları gelinlerine 
reva görmemeleri açısından ne kadar iyi bir 
fırsat oluşturduğu aşikârdır.] Kur’ân-ı Kerim; 
evlâtlara ana—babalarına iyi davranmalarını; 
onlara ‘Öf!’ bile dememelerini, onlarla efen-
di efendi konuşmalarını emrettikten sonra, 
onlar için; “Ya Rabbi! Annem-babam küçükken 
beni besleyip büyüttüğü gibi, sen de onlara mer-
hamet buyur.” ( ) 
şeklinde dua etmelerini isterken, şimdinin 
güçlüleri olan evlâtların dikkatini son dere-
ce nazik bir üslupla bu hususa çekmektedir: 
Yarın öbür gün, siz de tıpkı ana-babanız gibi, 
kendi evlâtlarınızın eline bakmak durumun-
da kalabilirsiniz…

Âkıbete özel vurgu yapıyoruz; zira insan yaş-
lılık dönemini büyük ihtimalle çocuklarının 
yanında geçirir; geçirmese bile kendisini on-
ların sahiplenmesi beklenir. -Darulaceze ben-
zeri kurumlar elbette devreye girebilir, ancak 
geleneksel algı bahsettiğimiz şekildedir.- O 
zaman, roller değişecek; bu sefer kendisi, 
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küçücük bir bebekken büyütüp adam ettiği 
yavrusunun bebeği! durumuna düşecektir. 
Üstelik, kendisi onu yetiştirirken, ‘Büyüsün 
de adam olsun, vatana-millete faydalı olsun, 
şu şu işleri görebilsin!’ gibi umutlarla zevk-
le yetiştirmekte idi. Oysa, oğlunun/kızının; 
‘ihtiyar bir bebek’le ilgili böyle bir ümidi de 
yoktur ve olmayacaktır. Kur’ân bu döneme 
boşuna ‘ömrün en rezil çağı’ demiyor demek 
ki!.. Bu bakımdan, çocukların “büyüklere 
saygı - küçüklere sevgi/şefkat esası”na dayalı 
bir terbiye ile yetiştirilmesi son derece önem-
lidir. Bir inanış ve düşünceye ne kadar inanıp 
inanmadığınızın bir göstergesi de onu kendi 
çocuklarınıza ne kadar öğretip benimsetebil-
diğinizdir. 

Öte yandan, İslâm’ın çok çocuk yapma-
yı teşvik ettiği yönünde yaygın bir inanış 
vardır. Aklı başında, eğitimli, kaliteli insan 
sayısının fazla olması Ümmet-i Muhammed 
açısından elbette şereftir; övünç ve kıvanç 
vesilesidir. -Pakistanlı bir bilim adamı ulus-
lar arası bir başarıya imza attığında göğsü-
müz kabarmıyor mu?- Ama manevî açıdan 
eğitimsiz, moral değerlerle donatılmamış, 
maddi açıdan da bileğine bir ‘altın bilezik’ 
takılmamış nice silik, ezik insanın ne yazık 
ki toplumuna yük olarak; ötekinin-berikinin 
oyuncağı olduğu, onun-bunun izinde yitip 
gittiği görülmektedir. Ana-babasının bilinç-
sizce ‘yapıp’ topluma salıverdiği, ne devlet 
ne de toplum tarafından umursanan yığın-
la insan vardır. Hz. Peygamber bunlarla mı 
öğünecektir Allah aşkına!.. [Kur’ân’ın hiçbir 
yerinde sayısal çokluk övülmez; Türkçede 
de ‘çokluk’un getirdiği sakıncalı sonuçları 
gâyet vecîz anlatan atasözleri vardır.] İşte, 
çocuklara gerekli eğitimin verilememesi, 
toplumu derinden sarsmakta, ama her şey-
den önce ilgili ailenin huzur ve sükûnetini 
bozmaktadır. Muhtemelen bu gibi sebepler-
le, Kur’ân’da; evlâtların fitne olduğu, Allah’ı 
anmaya engel olabileceği, dolayısıyla bu po-
tansiyel tehlikeye karşı teyakkuzda bulun-
mak gerektiği belirtilmiştir. 

(iii) Çok karılılık (Poligyny)

Birden fazla kadınla evlenme, erkeğin üçün-
cü kişiler nezdinde itibarını zedelemekle 
kalmaz; eşler açısından da hayatı ağız tadıyla 
yaşanmaz hale getirir. Hz. Peygamber sevgili 
kızı Fatıma’ya kuma getirme teşebbüsünde 
bulunan Ali b. Ebu Talib’e bu sebeple müsa-
ade etmemişti. 

Savaş vb. sebeplerle ortaya çıkan erkek kıtlı-
ğı sebebiyle sahipsiz kadın ve yetim kızların 
artması gibi sebeplerle olursa başka… Kur’ân 
buna müsaade etmiştir. Ama dikkat edilirse, 
izin vermiştir, diyoruz; öngörmüş/emretmiş-
tir, demiyoruz.

Sonuç olarak; ‘Hak’ Teâlâ insan neslinin, iki 
eşin ‘bir’leşmesi ile devam etmesini öngör-
müştür. ‘Real’ist bir fıtrat dini olan İslâmiyet 
de insan tabiatına aykırı bir hayat tarzı olan 
ruhbanlığa prim vermemiş; kadın-erkek 
ilişkilerini sağlıklı bir temele oturtmuştur. 
Fedakârlık esasına dayanan aile; tatmin, em-
niyet, huzur, sevgi ve şefkat demektir. Aile 
bunun için kurulur. Bunlardan birinin bu-
lunmadığı bir ailede işler yolunda gitmiyor 
demektir. Huzur ve sükûnet, insanların eşle-
ri ile ne kadar tatmin olduklarıyla alâkalıdır. 
Kadın erkeğin, erkek de kadının zırhıdır. Her 
ikisi de kendine iyi bakarak; kendini gelişti-
rerek, salıvermeyerek bu fonksiyonu en iyi 
biçimde icra etmeli; eşini korumalıdır. Aile 
kurulurken eşler iyi seçilmeli; güzellik/yakı-
şıklılık, zenginlik gibi geçici maddî özellikler 
öncelenmemeli, kalıcı vasıflar esas alınmalı; 
eş adayının kafa dengi olup olmadığı, ken-
disi ile ‘arkadaş’lık edip edemeyeceği araştı-
rılmalıdır. Sâlih bir müminin özellikleri, iyi 
bir eşin de özellikleridir; namuslu, dürüst, 
güvenilir, kendi ayakları üzerinde durabi-
lecek, aile yükünü kaldırabilecek, anlayışlı, 
kanaatkâr ve nazik eşlerin kurduğu ailelerde 
büyük bir ihtimalle aynı özellikleri taşıyan 
nesiller yetişecektir.  ■
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ileye bir ‘daru’s-selam’, yani esenlik 
ve güven yeri, huzur ve mutluluk yu-

vası diyebilir miyiz? 

Ya da müslüman evliler ailelerini ‘daru’s-
selâm’ yapmak zorundalar mı?

Eğer öyle ise bu nasıl mümkün olabilir?

Konuyu anlamak için öncelikle ‘selâm’ ve 
‘daru’s-selam’ kelimelerini açıklamak istiyo-
rum: 

1- Daru’s-selâm/esenlik ve güven yurdu
1a- ‘Selâm’,

‘Selâm’, ‘selime’ fiilinden gelen bir masdardır. 
Sözlükte, kurtulmak, selâmette olmak, gü-
ven, barış, ayıp ve kusurlardan uzak olmak 
anlamlarına gelir.

Allah’ın ismi olarak es-Selâm; kendisi her 
türlü eksiklik ve noksanlıktan uzak olduğu 
gibi başkalarına da barış ve esenlik, selamet 
veren anlamına gelir.  bozukluktan uzak tu-
tan, onlara selâmet veren demektir. 

* ‘es-Selâm’, hem Allah’ın noksanlıklardan 
uzak olduğunu, hem de O’ndan kullarına ge-
len esenliği, güveni ve kurtuluşu ifade eder.

* Kur’an’da ‘selâm’ kelimesi esenlik, kurtuluş 
ve tehlikeden salim (uzak) olma anlamların-
da da kullanılmaktadır. (Hûd, 11/48. Enbi-
ya, 21/69)

Selâm insanlar hakkında kullanıldığında, 
‘selâm vermeyi’, sözle esenlik, barış ve güven 
dilemeyi ifade etmek; Allah hakkında kulla-
nıldığı zaman da, bizzat bu esenliği, barışı ve 

D E N E M E

Dünyada Esenlik Yurdu

Vahyin inşa ettiği in-
sanın hayatında aile, 
insana cennetten bir 
nefes, bir esinti, bir 

koku getirmelidir. 

AHÜSEYİN KERİM ECE

Avrupa İslam Üniversitesi 
(IUE) öğretim elemanı, Hollanda
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güveni gerçekleştirmek ve kullara vermek an-
lamında gelmektedir.

* Cennetlikler orada ‘selâm’ ile karşılanacak-
tır. (Yasin, 36/58. Zümer, 39/73. A’raf, 7/46. 
Yunus, 10/10. Ra’d, 13/24 ve diğerleri)

* Cennette bulunan mü’minler orada boş bir 
söz, yalan bir lâf değil; selâm sözü işitecekler. 
(Meryem, 19/62. Vakıa, 56/26)

b-Selâm yolları;

Allah (cc), rızasına uyanları Kur’an ve Hz. 
Muhammed’le ‘selâm yollarına’ ulaştırır. 

“Ey Kitâb-ı Mukaddes’in izleyicileri! Şimdi 
size, [kendi kendiniz-
den] gizlediğiniz Kitab’ın 
birçoğunu açıklamak 
ve bir kısmını da bağış-
lamak amacıyla Elçimiz 
gelmiştir. Şimdi Allah’tan 
size bir ışık ve apaçık bir 
ilahî kelâm ulaşmıştır ki, 
onunla Allah, kendi rıza-
sını arayan herkese kurtu-
luşa götüren yolları gösterir, rahmetiyle onları 
karanlığın derinliklerinden aydınlığa çıkarır 
ve dosdoğru bir yola yöneltir.” (Maide, 5/15-
16) 

c-Darü’s-selâm;

Kelime manası; selam yurdu, esenlik ve gü-
ven yurdu demektir.

Asıl ‘selâm yurdu’ Cennet’tir. Cennet’te bit-
meyecek bir sonsuzluk, fakirliği olmayan bir 
zenginlik, hastalıksız sağlık, zilleti olmayan 
bir izzet, korkusu olmayan bir emniyet, aksi 
düşünülmeyen sonsuz bir mutluluk vardır. 

Allah (cc), bütün insanları bu ‘selâm yurduna’ 
davet ediyor.

“[Bilin ki] Allah, [insanı] huzur ve güvenlik or-
tamına (daru’s-selâm’a) çağırmakta ve dileyeni 
dosdoğru bir yola yöneltmektedir. 

İyi ve yararlı işler yapmakta sebatlı olanları 
(karşılık olarak) daha iyisi ve ondan da fazlası 
beklemektedir. [Kıyamet Günü’nde] onların yüz-
lerini ne bir kararma, ne de bir aşağılanma göl-

gelemeyecektir: İşte bunlardır cennetlikler; orada 
ebedî kalacak olanlar.” (Yunus, 10/25-26) 

Burada geçen ‘daru’s-selâm’ genellikle ‘cennet’ 
olarak anlaşılmıştır. Nitekim bir başka ayette 
iman edip salih amel işleyenlere böyle bir ma-
kamın verileceği söyleniyor:

“Rableri katında onlara esenlik yurdu (cennet) 
vardır. Ve yapmakta oldukları (güzel) işler sebe-
biyle Allah onların dostudur.” (En’am, 6/127) 

Birinci âyetin baş tarafında genel bir ifade 
kullanılması ve arkasından da isteyen kimse-
leri doğru yola yöneltmekten bahsedilmesi, 
âyeti daha geniş manada anlamamıza imkân 
veriyor. Zira hidayet dünya hayatıyla, kişinin 

dünyadaki seçimiyle ilgili 
bir konudur.  

İnsan korkulardan, en-
dişelerden, tehlikelerden 
emin olmak ister. Güven-
lik ister, huzur ister, sela-
met ister. Bunu sağlayacak 
arayışlara yönelir. Kendi-
sine huzur verecek hayat 
biçimine seçer. Kendisine 

güven vereceğini tahmin ettiği güçlere sığınır. 
Hatta gerekirse güvende olabileceği beldelere 
göç eder.

Allah Teâlâ insanı bu manada mutlak huzura, 
mutlak esenliğe, mutlak güvene ve saadete 
davet ediyor. 

Bunun dünyada da olması mümkündür. 

Bu esenliğin, güven ve huzurun olmasını 
sağlayacak olan yegane hayat biçimi de adı 
‘selam’ ile aynı kökten gelen İslâmdır. Allah 
(cc) İslamı insanlar bu kurtuluşa, esenliğe ve 
güvene kavuşsunlar diye gönderdi.

“Açıktır ki, dâru’s-selâm terimi sadece -cennet 
temsîlinde işaret edilen- öte dünyadaki nihaî 
esenlik ortamını değil, fakat aynı zamanda 
gerçek müminin bu dünyadaki ruh duru-
munu, yani onun Allah’la, tabii çevresiyle ve 
kendisiyle barış ve bağdaşım içindeki huzur-
lu, güvenli ruh durumunu da ifade etmekte-
dir.” (M. Esed)

Denilebilir ki, ebedi ‘esenlik yurdunu’ kazan-
mak; insanın dünyada kurabileceği ‘daru’s-
selâm’a bağlıdır. Yani bu dünyada cennet gibi 

“RABLERİ KATINDA ONLA
RA ESENLİK YURDU (CEN

NET) VARDIR. VE YAPMAKTA 
OLDUKLARI (GÜZEL) İŞLER 
SEBEBİYLE ALLAH ONLARIN 
DOSTUDUR.” (EN’AM, 6/127)
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bir hayatı yaşamayanlar, ölümden sonraki 
cenneti kazanamazlar.  

Zira İslâm hayatı minyatür bir cennete çevir-
mek için gönderilmiştir. Bu hayat ebedi haya-
ta bir hazırlık, bir örnek, bir önsöz ise; orasını 
burada hazırlamak kaçınılmazdır.  

Dünya hayatı ahiretteki cennetin örneğinin 
inşa edileceği, işte ben böyle bir cennet isti-
yorum diyebileceği, kısmen tadılacağı bir yer-
dir. 

Herkes ahirette nasıl bir hayat istiyorsa öyle 
yaşar. Sanki derler ki’ ben ölümden sonra da 
böyle bir hayata kavuşmak istiyorum.’ 

Ölümden sonraki sonsuz cenneti isteyenler, 
elbette dünyadaki hayat-
larını cennete çevirmek 
zorundadırlar. Ya da Cen-
netin numûnesini burada 
da göstermek durumunda-
dırlar.

Bunun müslümanın haya-
tında üç alanda gerçekleş-
mesi mümkündür:

- Kişisel hayatında,

- Aile hayatında,

- Ümmet hayatında.

2- Dünyada esenlik yurdu
2a- Kişisel hayatta selâm;

“Müslüman, sen İslâmı öyle yaşa ki, seni öl-
dürmeye gelen sen de dirilsin” diyen müte-
fekkir doğru söylüyor.

 Müslümanlar islâm’ı hayat haline getirirlerse, 
önce kendileri ‘selâm’a ulaşırlar. Yüreklerin-
de İslâmın getirdiği barış ve emniyete ulaşan 
mü’min, bunu hayatının her alanına taşır. 

O güvenilen bir insan olduğu gibi, çevresine 
güven verir. Şehâdeti yalnız sözle yapmaz. 
İmanına sözünü ve davranışlarını şahit kı-
lar. İman ettiği esasların doğruluğu filleriyle 
ortaya koyar. Zira iman esasları insanları iyi 
olmaya, ahlâklı olmaya, kâmil insan olmaya 
davet ediyor.

İslâmla huzura, selâmete, esenliğe ve barışa 
ulaşır. İnsanlar arasında barışın, güvenliğin 

örneği olur. Huzur içinde yaşar, huzur verir, 
içinde yaşadığı toplumun huzurunu bozmaz. 
Ahlâkındaki eksik ve noksanlıkları gidermeye 
çalışır. 

Lüzumsuz korkuları, insana huzursuzluk ve-
ren gereksiz endişeleleri, hiç bir işe yarama-
yan dünyalık takıntıları bir tarafa atar. O ne 
ile tatmin olacağının farkındadır. O imanla ve 
imanın gereklerini yapmakla huzura erileceği-
nin bilincindedir. (Fecr, 89/27. Ra’d, 13/28)

O, es-Selâm’dan gelen selâmı (İslam’ı) kabul 
etmiş, onunla selâmet yollarına ulaşmış ve 
selâm yurduna kavuşmuştur.

Böylece o, kendi iç dünyasında tatmine, hu-
zura, güvene ve gerçek olgunluğa ulaşan 

mü’min, bunu çevresiy-
le, öncelikle ailesiyle ve 
giderek içinde yaşadığı 

toplumla paylaşmaya baş-
lar.

 

2b- Ümmet hayatında 
selâm;

Müslüman, şahsi hayatında kazandığı bu an-
layışı ve tecrübeyi ümmet bazında da göste-
rir. 

İslamı hakkıyla yaşayan insanlardan kurulu 
bir toplum artık ‘selâm’ toplumu olur ve on-
ların yaşadığı yerler de ‘selâm yurdu’ (darü’s 
selâm) olur.

Müslümanların yaşadığı beldelere ‘daru’l-
islâm’ veya ‘daru’s-selâm’ denilmesi arasında 
fark yoktur. İkisi de esenliği, huzuru,  barı-
şı ve güveni ifade ederler. Her ikisi de orada 
İslâmî hayatın olduğunu, orada İslâmın müs-
lümanlar tarafından uygulandığını gösterir. 

Esasen müslümanlar böyle bir toplumu oluş-
turmak, bu toplumun yaşayabileceği belde-
leri inşa etmek zorundadırlar. Bu ümmet ve 
insanlık üzerine şahit olmanın gereğidir. Hi-
dayette insanlığa önder olmak, onlara hangi 
konuda önder olunabileceği gösterilerek ya-
pılır. Bu tıpkı peygamberlerin tebliğ ve temsil 
ettikleri vahyi pratik hayatlarında gösterme-
leri gibidir. 

Müslümanlardan oluşan toplum insanlara 

EBEDİ ‘ESENLİK YURDUNU’ 
KAZANMAK İNSANIN DÜN

YADAKİ HAYATINA BAĞLIDIR. 
DÜNYADA CENNET GİBİ BİR 
HAYATI YAŞAMAYANLAR, ASIL 
CENNETİ KAZANAMAZLAR.  
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arasında hak ve adaletin temsilcileri olduğu 
gibi, huzur ve emniyetin, esenlik ve her ne 
şekilde olursa olsun iyi durumun da mümes-
silleridir. 

İnsanlar arasından çıkarılmış hayırlı ümmet 
olmanın özelliği budur. Onlar İslâmla kavuş-
tukları güzellikleri Allah’ın diğer kullarıyla da 
paylaşırlar. 

2c-Aile hayatında selâm;
“Aile, insanın dünyadaki küçük cennetidir” 
diyenler doğru söylemişlerdir. 

Dünyadaki küçük cennet! 

Hoş bir ifade. Ya da hoş bir temenni. 

Vahyin inşa ettiği insan hayatında ailenin ko-
numu budur. Ailenin fonksiyonu bu olmalı-
dır. Aile insana cennetten bir nefes, bir esinti, 
bir koku getirmelidir. 

Hoş bir temenni diyo-
rum; biliyoruz ki müslü-
man ailelerin hepsi böyle 
değil. Pek çok aile fertle-
rine cennet olacağı yerde, 
ızdırap yeri. Mutluluk yu-
vası olacağı yerde huzur-
suzluk mekânı. 

Bu örneklerin olması İslâmın inşa edilmesi 
istediği ev-yuva modeli idealini değiştirmez. 
Kötü, iyi şey için örnek olmaz. İnsanlara 
‘selâm’ı/barışı ve esenliği, selameti ve mutlu-
luğu öğütleyen Vahiy, bunun nasıl sağlanaca-
ğını da göstermiştir. Bu model, bir hayal değil 
gösterilen somut bir hedeftir. 

İnsan dünyaya azap çekmek için gelmedi-
ği gibi, hayattan hissesine düşen de ceza ve 
huzursuzluk değildir. Bilindiği gibi bu gibi 
şeyler insanın kişisel tercihine, çevre şartları-
na ve kötülük odaklarının eylemleriyle bağ-
lantılıdır. Kötülük işleyen kimselerin huzur 
araması boştur. Başkasına haksızlık edenlerin 
rahat uyku uyuması hakkı değildir.   

İnsanın başına gelen şeylerin üç kaynağı vardır:

1- Kişinin karşılaştığı iyi veya kötü şey, ken-
di yaptığı yüzündendir. Yani geçmişte bir 
şey yapmıştır, ondan dolayı sıkıntı, ceza, 
huzursuzluk veya benzeri bir şey başına 

gelmiştir. O zaman o kişinin kimseyi suç-
lamamsı gerekir. Hata kendindedir. Yapı-
lacak şey hatayı anlamak ve vazgeçmektir. 
Bir daha aynı hataya düşmemeye dikkat 
etmektir.

 Adam, evini uçurum kenarına yapmıştır. 
Evi göçtüğü zaman bu felaketin 

faturasını kimseye yüklememeli.

2- Kişinin başına gelen Allah’tan olabilir. İn-
san bazen kendi iradesi olmadan bazı işey-
lerle karşılaşır. Bazı şieylerden mahrum 
kalır, bazı sıkıntılara uğrayabilir. Allah (cc) 
kullarının nimetle denediği gibi zorluklarla 
da denebilir. Burada kişinin hiç bir dahli 
yoktur.

 Burada yapılması gereken şey sabretmektir. 
Zira Allah sabredenlerle beraberdir. Sabre-
denlerin ödülü büyük olacaktır. Üstelik 
eğer Allah (cc) kuluna bir zorluk verirse ya 

onun bir hatasına keffaret 
sayar, ya sevabını artırır, 
ya da affeder. Ama mut-

laka onu kuluna geri öder. 
Tabir caizse Allah (cc) ku-
luna asla borçlu kalmaz.

 Bu gerçeği bilen 
mü’min isyan etmez, esef 

etmez, ah vah etmez. Bilir ki Allah’ın ken-
disi için takdir ettiğinde mutlaka bir hayır 
vardır.

3- İnsanın başına gelen şeyler üçüncü şahıslar 
tarafından olabilir. Diğer insanlardan bir 
iyilik gelirse teşekkür edilir. Kötülük gelir-
se; eğer imkan varsa mücadele edilir. Yoksa 
yine sabredilir, Allah’tan yardım istenilir. 

Haksızlığa ve zulme uğrayan mü’min bilir ki, 
o böyle bir durumda alacaklıdır. Allah (cc) 
bir gün mutlaka hakkını ondan alıp kendisi-
ne verecektir. İster bu dünyada isterse öteki 
dünyada. 

O böyle bir durumda da alacaklıdır. Onun 
için o zulmeden, hak yiyen, rahatsız eden, bi-
zar eden, huzursuzluk çıkaran; kısaca o eşrar 
(şerli) ve eşkıya (bedbaht olan ve bedbahtlık 
veren) değildir. Tam tersine hayırhâhtır; yani 
insanların hayrını düşünür, insanların hayrı-
na çalışır. 

MÜSLÜMANLAR İNSANLAR 
ARASINDA HAK VE ADALE

TİN, HUZUR VE EMNİYETİN, 
ESENLİK VE İYİ DURUMUN 

DA MÜMESSİLLERİDİR. 
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Bu açıklamalardan sonra şöyle sorulabilir:

Aile nasıl ‘daru’s-selâm’ olabilir? 

Kendi iç dünyasında İslâmla ‘selâm’a eren 
müslüman, kadın ve erkek, yani karı-koca 
veya çocuk, bunu aile hayatına taşır. Aile ha-
yatında da ‘selamet’ üzere yaşamaya gayret 
eder. 

Bir kaç noktanın altını çizmeli:

*  Niyetler ve ameller geleceğe yön verir. Etki-
lerini zaman içerisinde gösterirler. Bu etki 
kişinin ahlâkında görüldüğü gibi aile haya-
tında da görülebilir.

 Yapılan hiç bir amelin karşılıksız kalmayaca-
ğını bilmek gerekir. Aile hayatında bile iyilik 
eden iyilik, kötülük eden kötülük görür. 

 Peygamber (sav) buyuruyor ki: “Siz kadın-
larınıza karşı iffetli olun ki, onlar da size 
karşı iffetli olsunlar.” 

 Buradaki iffeti edep, 
saygı, ar ve müsamaha 
olarak anlamak gerekir.

*  Kötülük veya haksızlık 
eden, eninde sonunda 
cezasını bulur. Tıpkı iyi-
lik edenlerin bunun mükâfatını gördükleri 
gibi.  

 Öyleyse kötülük eden değil, iyilik eden ta-
raf olmalı.

* Borçlu olmaktan ise alacaklı olmak daha 
iyidir. Aile içinde görevini daha iyi yapan, 
daha çok iyilik eden, daha çok hizmet 
eden; daha çok alacaklı olur.

*  Aile içinde herkesin görevleri ve hakları 
vardır. Herkes öncelikle görevini yapmalı 
ki, hak talep edebilsin. Bu hak talebi de 
‘ben şunları şunları yaptım, şu sonucu hak 
ettim’ tarzında zoraki veya liste ile isten-
mez. Görev yapmaya devam ettikçe haklar 
kendiliğnden gelecektir.

*  Kendi yaptıkların az görmeli, karşı tarafın 
yaptıklarını takdir etmeli. Bu tavrın gönül-
leri fethettiği yapanlar bilir. ‘Ben çok yapıyo-
rum’, ‘yaptım yaptım değeri bilinmedi’ anla-
yışı aile hayatında yapıcı değil, yıkıcıdır.

 Yaptıklarımızın diğerinin yaptıklarından 
daha fazla olduğunun ölçüsünü ne? Karşı 
taraf da aynı şeyi söyleyebilir. O zaman bu 
yarıştan bir sonuç çıkmaz.

*  Herkes, karşı tarafın kendisine Rabbinden 
bir ‘emanet’ olduğunu bilmelidir. Emanete 
de ancak emîn insanlar sahip olabilir. Yal-
nızca emîn insanlar emaneti aldıkları gibi 
sahibine teslim ederler.

Mü’minin, imanın bir sonucu olarak emîn ol-
ması gerektiğini tekrar hatırlayalım.

Görev bilincine sahip olunmalı. Bir kimse 
üzerine bir sorumluluk aldığı zaman onun ge-
reğini yapmalı. İhmalin zarar ve huzursuzluk 
vereceği, ödevin yapılmasıyla kâr edileceği ve 
mutluluk duyuylacağı unutulmamalı.

Bu genel prensiplerle yürütülen bir aile haya-
tının ‘daru’s-selâm’ olması mümkündür. Biz 
buna ‘dünyadaki esenlik yurdu’ veya ‘mutlu-

luk yuvası’ diyelim.

Tekrar yukarı dönecek 
olursak, ebedi selâm yur-

dunu kazanmak isteyenler; 
bunun provasının evlerin-
de, yani aile hayatlarında 
yapmaları gerekir. Aile/
toplum hayatında başka-

larına cehennemi yaşatanların öbür âlemde 
işleri kolay olmasa gerek. 

Şüphesiz Cennetin hiç bir nimeti dünyadaki-
nin tam aynı değildir. Aralarında benzerlik olsa 
bile, Cennettekiler daha iyisi, daha ilerisidir.

Dünyada tadılan lezzetler, hoşa giden şeyler, 
iç huzuru veren olaylar, müjdeler, sunumlar; 
Cennetten küçük bir örnektir. Cennettekile-
rin mahiyetini biraz anlayabilmek için bir ta-
dımlıktır.

Sonsuz ‘Daru’s-selâm’ı isteyenler, işte bu ta-
dımlık kadar şeyi kendi şahsi hayatlarında ve 
aile hayatlarında inşa etmek, yaşamak, tatmak 
durumundadırlar.

Sözün özü; Müslümanın aile hayatı ‘dünya-
daki esenlik ve huzur yurdu’dur, ya da öyle 
olmalıdır. ■

İSLAM İLE İÇ DÜNYASINDA 
‘SELÂM’A EREN MÜSLÜMAN 

EŞLER VE ÇOCUKLAR, AİLE HA
YATINDA DA ‘SELAMET’ ÜZERE 

YAŞAMAYA GAYRET EDER. 
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Aile 

Aile toplumun temelidir ve ilk mekteb-
dir. Muallimleri de ailenin iki önemli unsu-
ru olan ebeveyndir. Burada çocuğa verilen 
eğitim hayatına yön verecek maya hükmün-
dedir. Bu açıdan bakıldığı takdirde İnsanın 
kişiliğinin ailede belirlendiği anlaşılır. Hz. 
Peygamber, ebeveynin çocuklar üzerindeki 
etkisini şöyle ifade eder: “Her çocuk İslam 
fıtratı üzerine doğar. Ancak onu Yahudi, Hı-
ristiyan veya Mecusi yapan ebeveynlerdir.”1

 Aile, her türlü tehlikeye karşı korunaklı 
bir kaledir. Bu kalenin muhkem ve dışarı-
dan gelecek her türlü tehlike ve akıma kar-
şı dayanıklı kalabilmesi için bütün açık ve 
gediklerinin kapatılması gerekir. Baba, dışa-
rıdan gelen her türlü tehlikeye karşı tedbir 
alırken, anne dâhilde yapılması gerekenleri 
yerine getirir. Bunun için de anne ve baba-
nın uyumu ve ahengi önemlidir. 

Bazı müfessirler,“Rabbinin mutlak otoritesin-
den korkup sakınanlara çifte cennetler vardır”2 
âyetinde vaat edilen iki cennetten birisinin 
huzur ve mutluluk yuvası aileler, buna mu-
kabil “Kim benim uyarıcı mesajımdan yüz çe-
virirse iyi bilsin ki sıkıntılarla dolu bir hayat 
sürer”3 âyetinde de sıkıntılarla dolu bir ha-
yattan maksadın huzursuz aileler olduğunu 
belirtmişlerdir. Bu güzel yaklaşımdan şu 
çarpıcı sonuç çıkar: Mutlu aileler cennetin 

İ N C E L E M E

Âl-i İbrahim: Model Aile

MUTLU AİLELER CEN
NETİN DÜNYADAKİ 
ŞUBELERİ, HUZURSUZ 
AİLELER DE CEHEN
NEMİN DÜNYADA
Kİ ŞUBELERİDİR.

Abdulcelil CANDAN

Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi İlahiyat Meslek 
Yüksek Okulu Öğretim Üyesi
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dünyadaki şubeleri, huzursuz aileler de ce-
hennemin dünyadaki şubeleridir. 

Makalemizde ele alacağımız aile her namaz-
da kendisine bağlılığımızı ifade ettiğimiz 
Allah’ın seçkin kulu Hz. İbrahim’in ailesi/ 
Âli-i İbrahim’dir. 

 

Âl-i İbrahim 

Allah Teâlâ,“Gerçekten Allah, Âdem’i, 
Nuh’u ve İbrahim ailesiyle İmrân hanedanı-
nı süzüp âlemler üzerine seçti”4 âyetinde Al-i 
İbrahim’den söz etmektedir. Her namazda 
Peygamber Efendimizin tavsiyesi üzerine 
hem kendisine ve ailesine hem de hem Hz. 
İbrahim ve ailesine bağlı-
lığımızı ifade bağlamında 
onlara salât ve selam geti-
ririz.  Ebu Hamid es-Sa’idî 
Hz. Peygamber’e sorar:

- Ey Allah’ın elçisi sana 
nasıl salât getirelim? 

- Ey Rabbimiz, İbrahim 
ve ailesine salât getirdiğin 
gibi Muhammed’e, eşleri-
ne, nesline de salât getir. Sen övgüleri kabul 
edensin, yücesin.5 Başka bir rivayette de şöy-
le buyurur: Allah’ım İbrahim ailesini müba-
rek kıldığın gibi Muhammed ve ailesini de 
mübarek kıl, de.”6 

Hz. İbrahim ailesi iki anlamda kullanılmış-
tır.

a) Özel anlamda: Hz. İbrahim, babası, ço-
cukları ve eşlerinden oluşan topluluktur.

b) Genel anlamda: Kıyamete kadar ona ina-
nan, tabi olan, davasına yardım eden her-
kes.

 “Haydi babanız İbrahim’in milletine...”7 
âyetinde de belirtildiği gibi Hz. İbrahim, 
peygamberler dâhil tüm Müslümanların ata-
sı ve üç dinin mensuplarının üzerinde ittifak 

ettikleri bir şahsiyettir. O (a.s) ateşe atıldı, 
hicret etti, oğlunu Allah için kurban etmekle 
imtihan edildi. Nemrut karşısında dik durdu. 
Tüm bu imtihanları başarıyla verdi. Bunlara 
mükâfat olarak Allah Teâlâ peygamberi va-
sıtasıyla dünya durdukça müminlerin O’nu 
namazlarında anmalarını; ona salât ve selam 
getirmelerini emir buyurdu. Hz. İbrahim 
ailesinde bir aileyi mutlu kılacak tüm özel-
likler mevcuttur. Model olarak Âl-i İbrahim’i 
tercih etmemiz bundandır.

“İbrahim babası Azer’e bir takım putları tanrı-
lar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kav-
mini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum 
dedi.”8 Âyette de belirtildiği gibi, Âzer Hz. 

İbrahim’in öz babasıdır. 
“Taruh” olduğu ile ilgili 
görüşler sağlam bir kay-

nağa dayanmamaktadır; 
Tevrat referanslıdır.9 Hz. 
İbrahim’in Azer’in sulbün-
den gelmiş olmasında ga-
ripsenecek bir durum da 
yoktur. Hatta bu, Allah’ın 
ölüden diriyi yarattığına 
dair en güzel örneklerden-

dir. Allah ölü atomları canlı hücrelere dönüş-
türmektedir. Proteinler de hayat unsuru taşı-
mayan, hayat emaresi göstermeyen kimyevi 
birer madde olmaktan öteye geçmediği halde 
oraya da ilahi sır girerek canlandırmaktadır.10 
Keza, Allah Teâlâ Firavun sarayından Hz. 
Âsiye’yi, cahili topluluktan Hz. Muhammed’i, 
Ebu Cehil’den de İkrime’yi halk etti. Bu açıdan 
Allah Teâlâ’nın yıldızlara tapan bir toplumdan 
Hz. İbrahim ailesini vücuda getirmesi de ca-
hili toplumlarda yaşayan Müslüman ailelere 
güzel bir örnektir.11 Hz. İbrahim’in Âzer’in 
oğlu olması, akrabaları arasında kötü, ahlak-
sız hatta müşrik bulunan Müslümanlar için 
büyük destek ve teselli kaynağıdır. Çünkü 
sünnetullah da bu durum hep var olmuştur. 
Hz. Nuh’un ve oğlu, Hz. Lût ve karısı ve Hz. 
Peygamber ve amcası da aynı durumdaydılar. 

“RABBİNİN MUTLAK 
OTORİTESİNDEN KOR
KUP SAKINANLARA ÇİF
TE CENNETLER VARDIR” 

ÂYETİNDE VAAT EDİ
LEN İKİ CENNETTEN 
BİRİ MUTLU AİLEDİR.
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Dolayısıyla Hz. İbrahim’in Âzer’in sulbünden 
olması dikenler arasından güllerin yetişme-
sini hatırlatmaktadır. İbn Teymiye’nin dediği 
gibi, “Müminin cenneti de gülistanlığı da kal-
bindedir. Nereye giderse onunla beraberdir, 
düşmanları ona ne yapabilir?”12 Nitekim O’na 
bir şey yapamadılar karşısında duramadılar. 
Sonuçta Hz. İbrahim tek başına İslam’ı temsil 
etti ve ailesiyle başarılı oldu. “Muhakkak ki, İb-
rahim başlı başına bir ümmet idi, tevhit inancına 
sahip olarak Allah’a itaat için kıyam etmişti ve 
asla Allah’a ortak koşanlardan olmadı”13 âyeti, 
İslam ümmetini temsil eden Hz. İbrahim’in 
önemli özelliklerini sıralamaktadır. 

İbrahim ailesinin Bazı özellikleri
1. Muvahhit Aile

 Tevhit, her peygambe-
rin dolayısıyla da her 
Müslüman’ın ilk görevidir. 
Bu anlamda bütün ailenin 
aynı inançta olması önem-
lidir. Hz. İbrahim’in puta 
tapan babasını tevhide da-
vet etmesi buna örnektir. 
“Bir zaman babasına şöyle 
demişti: ‘Babacığım, o işit-
meyen, görmeyen ve sana hiç 
faydası olmayan şeylere niçin 
tapıyorsun? ”14 “İbrahim’in 
babası hakkındaki af dilemesi de sadece ona ver-
miş olduğu bir sözden dolayı idi. Böyle iken onun 
bir Allah düşmanı olduğu ona belli olunca, ondan 
ilgisini kesti…”15 Hz. İbrahim ümit bulduğu 
sürece babasını tevhide davet etti. Babasının 
küfürde ısrar ettiğini görünce ondan beraat 
etti. Ondan beri olduğunu ilan etti. 

2. Davetçi Aile

Davet ve tebliğ peygamberlerin öncelikli 
görevleri arasındadır. Hz. İbrahim ailesiy-

le beraber bu vecibeyi en güzel şekilde ye-
rine getirmiştir. “Babacığım, şeytana tapma; 
çünkü şeytan esirgeyen Allah’a isyan etti. Ba-
bacığım doğrusu ben, sana O Rahman’dan bir 
azabın dokunup da şeytana dost olmandan 
korkuyorum.”16 “Babası: Sen benim ilahlarım-
dan yüz çevirmek mi istiyorsun? Ey İbrahim! 
Yemin ederim ki eğer vazgeçmezsen seni muhak-
kak ki taşlarım”17  “İbrahim: ‘Selam sana, senin 
için Rabbimden af dileyeceğim; çünkü O, bana 
karşı çok lütufkârdır.’18 Hz. İbrahim putperest 
babasının tehdidine aynı yöntemle karşılık 
vermiyor, kötülüğe kötülükle, şiddete karşı 
şiddetle muamele etmiyordu. Kendisine taş 
atılan ağaç misali ihsanda bulunuyor, sabır 
gösteriyordu. Âyette de belirtildiği gibi, Hz. 
İbrahim’in, “babacığım” ifadesinin kullanıl-
ması, Hz İbrahim’in babasını nasıl yumuşak 

ve hikmetle davet ettiğini 
göstermektedir. Âyet, ai-

lede günahkâr bireylere; 
özellikle anne-babaya kar-
şı nasıl bir tavır konulma-
sını ortaya koymaktadır. 

 Hz. İbrahim ailesi’nin 
genç üyesi Hz. İsmail de 
iyiliği emretme ve kötü-
lükten sakındırma konu-
sunda babasını izlemiştir. 
“Kitapta İsmail’i de an; 
çünkü o cidden vadinde sa-

dık bir kimse idi, bir resul, bir peygamber idi. 
Ailesine namaz ve zekâtı emrederdi ve Rabbi 
katında hoşnutluğa ermişti”19 âyeti, iyiliği em-
redip kötülükten sakındırmanın Müslüman 
aile bireylerinin öncelikli ve en önemli gö-
revleri arasında olduğuna dikkat çekmek-
tedir. Hz. Peygamber konuya dikkat ederek 
şöyle buyurur: “Gece uyanıp iki rekât namaz 
kıldıktan sonra eşini uyandırmaya çalışan, 
uyanmasa uyanması için yüzüne hafifçe su 
serpen aile reisinden Allah razı olsun. Keza 
gece uyanıp iki rekât namaz kıldıktan son-
ra kocasını uyandırmaya çalışan, uyanmazsa 

HZ. İBRAHİM, Aİ
LESİNİ HER TÜRLÜ 
FELAKETTEN KORU
MAK İÇİN “RABBİM, 
BU ŞEHRİ GÜVENLİ 
KIL! BENİ VE OĞUL

LARIMI PUTLARA TAP
MAKTAN UZAK TUT!” 
DİYE DUA EDERDİ.
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yüzüne hafif su serpen kadından da Allah 
razı olsun.”20

3. Fedakâr ve İtaatkâr Aile

Dünya imtihan yurdu ve herkesin geçtiği 
bir imtihan salonudur. Kimisi malıyla, ki-
misi makamıyla, kimisi canıyla imtihana 
tabi tutulmaktadır.“De ki: ‘Eğer babalarınız, 
oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, aşi-
retiniz, ele geçirdiğiniz mallar, kesat gitme-
sinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşunuza 
giden evler size Allah ve Peygamberinden ve 
onun yolunda cihattan daha sevimli ise, artık 
Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah 
öyle fâsıklar güruhunu doğru yola erdirmez”21 
âyeti, sahip olunan hiçbir şeyin akidenin 
önüne geçmemesi ge-
rektiğini belirtmektedir.  
Âyet, kişinin aile, çocuk, 
mal, iş ve akidesiyle karşı 
karşıya gelirse hangisini 
tercih edeceği konusun-
da imtihana tabi tutuldu-
ğuna dikkat çekerken, eş 
ve çocukları terk etmeyi 
kastetmiyor. Dolayısıyla 
akraba ve mallar İslam’ın 
hizmetinde oldukları sürece değerli, ancak 
engel oldukları takdirde de durum farklıla-
şır. 

Hz. İbrahim’in çocuğunu Allah’ın emri 
doğrultusunda kurban etmek isteme-
si,  oğlunun da herhangi bir tereddüt ve 
itiraza mahal bırakmadan kabul etmesi 
fedakârlığın zirvesidir. Birisinin çocuğu-
nun başkası tarafından kurban edilmesi, 
çocuğunu bizzat kendi eliyle kurban et-
mesi gibi değildir. Hz. İsmail ailenin genç 
üyesi, fedakâr babanın muti ve sadık ço-
cuğuydu. İslam akidesine inanan sağlam 
bir gençti. “(Oğlu) yanında koşma çağına 
gelince: ‘Yavrum, ben seni rüyamda boğazla-

dığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün?’ 
dedi. (Çocuk da): ‘Babacığım sana ne emredi-
liyorsa yap! Beni inşallah sabredenlerden bu-
lacaksın!’ dedi.”22 Babanın çocuğunu Allah 
Teâlâ’ya takdim etmek istemesi çocuğun 
da bunu tereddütsüz kabul etmesi itaatin 
zirvesidir. Çocuk başta Rabbi’nin sonra da 
babasının emirlerine amade oluyor, ‘Allah 
ne demişse o olacak’ diyordu. Âyetin ser-
gilemiş olduğu baba-evlat duruşu, ailede 
karşılıklı itaat, saygı ve sevginin en yüce 
mertebesidir. Hz. İbrahim’in, Hz. İsmail’i 
kurban edeceği sırada, Hz. İsmail’in, “Ba-
bacığım, el ve ayaklarımı iyi bağla ki seni 
rahatsız etmiş olmayayım ve neticede seva-
bım azalmasın. Bıçağı iyi bile, elbiselerim 
de kefenim olsun” demesi, Hz. İbrahim 

ailesindeki itaat ve say-
gının boyutunu ortaya 
koymaktadır. Baba, ço-

cuğunun el ve ayaklarını 
bağlıyor, kesme vaziyetini 
alıp tekbir getirmeye baş-
lıyor. Çocuk da, “babacı-
ğım Allah’ın emri neyse 
yerine getir” diyor. Bu 
tür manzaralar karşısın-
da beyin hücreleri durup, 

nefesler tutulmaz mı? 

Hz. İbrahim’in eşi Hacer de ailenin kahraman 
ve fedakâr bayan bir üyesi idi. Hz İbrahim, 
onu oğlu İsmail’le beraber ıssız ve çorak bir 
vadiye bıraktı. Hacer defalarca, “ey İbrahim 
beni ve çocuğumu bu ıssız yerde bırakıp nere-
ye gidiyorsun?” dedi. Cevap almayınca, bunu 
yapmanı Allah Teâlâ mı emretti? diye sordu.

- Evet, cevabını alınca,

- O halde Allah Teâlâ bizi zayi etmez23 di-
yerek Allah’ın emrine mutlak teslimiyetini 
ortaya koydu. 

Muvahhit baba, fedakâr hanım ve hak yolun-
da itaatkâr çocuk(lar)... 

HZ. İBRAHİM’İN HZ. 
İSMAİL İLE BERABER 

ÇALIŞMASI, AİLE İÇİN
DE GÖREV PAYLAŞI
MININ VE YARDIM

LAŞMANIN ÖNEMİNİ 
GÖSTERMEKTEDİR.
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4. Allah’a Yalvarıp Yakaran Aile

Dua, müminin silahı ve ibadetin özüdür. Hz. 
İbrahim, ailesini her türlü bela ve felaketten 
korumak için Allah’a dua ederdi. ‘Rabbim, 
bu şehri güvenli kıl! Beni ve oğullarımı putlara 
tapmaktan uzak tut!”24 Yine nesli ve soyunun 
şirkten korunmaları ve örnek bir şahsiyet 
ortaya koymaları için de şöyle dua ederdi. 
“Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler 
kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir 
ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkeleri-
ni göster.”25 Bu duaların kabulünün en güzel 
örneği İsmail soyundan gelen Muhammed 
Mustafa olsa gerek. Böylece aile reisi, aile-
sinin İslami emirleri uygulayıp Müslüman 
bir şahsiyet ortaya koymaları, mutlu ve ra-
hat bir hayat sürdürmelerini, neslinin pak 
ve temiz olması için Allah 
Teâlâ’dan niyaz etmelidir. 
Nitekim Hz. Peygamber, 
çocuklarına “azgın şey-
tanlardan, kem gözlerden 
Allah Teâlâ’nın yüce söz-
lerine sığınırım” duasını 
okuyor ve aynı duanın Hz. 
İbrahim tarafından İsma-
il ve İshak’a okunduğunu 
hatırlatıyordu.26  

5. Muhacir Aile

Hicret, inanç uğruna eş, dost, vatan, mal ve 
gerektiğinde hayatın terk edilmesidir. Hz. 
İbrahim, eşleri Hacer ve Sâre ile Allah yolun-
da hicreti gerçekleştiren ilk ailedir.“İbrahim 
de: “Ben Rabbime hicret edeceğim, şüphesiz ki 
O, güçlüdür, hikmet sahibidir”27 diyerek yola 
çıktı. Ardından “Ey Rabbimiz, ben çocukları-
mızdan bir kısmını senin Beyt-i Haram’ının ya-
nında, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey 
Rabbimiz, namaz kılsınlar diye; bundan böyle 
insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara doğ-
ru akıt ve onları bazı ürünlerden rızıklandır; 

umulur ki şükrederler.”28 buyurarak maruzatı-
nı dile getirdi. Hz. İbrahim’in ailesiyle hicret 
etmesi dünyevi anlamda bir rahatlık ve seya-
hat olmayıp daha rahat ibadet yapabilme ga-
yesini taşıyordu. Âyette namaz kılmaları için 
bölümü bunu ifade etmektedir. Keza, ayetten 
aile reisinin ailesinin geçiminden de sorumlu 
olduğu anlaşılmaktadır. 

“Bir de dedi ki: ‘Ben Rabbime gidiyorum, O 
bana yolunu gösterir.’”29 âyeti de, Müslüman 
ailelere inançlarını yaşayamadıkları ortam-
lardan daha rahat ortamlara hicret etmeyi 
önermektedir.30 

6. Misafirperver Aile

Hz. İbrahim ve ailesinin bir özelliği de 
m i s a f i r p e r v e r l i k t i r. 
“İbrahim’in şerefli misa-

firleri hakkında sana haber 
geldi mi?”31 âyeti, Hz. İb-
rahim ailesinin bu özelli-
ğine dikkat çekmektedir. 
Hz. İbrahim’in misafirsiz 
yemek yemediği, misafir 
bulmak için yol kavşak-
larında beklediğinin nak-
ledilmesi32 hatta misafir 
ağırlama geleneğini ilk 

başlatan kişi olduğunun bildirilmesi33 misa-
fir ağırlamanın, yemek ikram etmenin terk 
edildiği günümüz Müslümanlarına önemli 
mesajlar iletmektedir. 

7. Çalışkan ve Maharetli Aile

“Ve o zaman ki, İbrahim Beyt’in temellerini yük-
seltiyordu. İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: ‘Ey 
Rabbimiz, bizden kabul buyur. Çünkü daima işi-
ten, daima bilen Sensin ancak Sen!’”34 

İbrahim soruyor: 

- Evladım, Allah Teâlâ’nın emrine ne dersin?

‘İBRAHİM AİLESİ’ HZ. 
İBRAHİM’İN KENDİ 
AİLESİ YANINDA, KI
YAMETE KADAR ONA 

İNANARAK TABİ OLAN 
VE DAVASINA YAR

DIM EDEN HERKESİ 
İFADE ETMEKTEDİR.
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- Rabbimizin emrine sarılmaktan başka seçe-
neğimiz yok.

- Bana yardım eder misin?

- Elbette. 

- Rabbin şu tepecikte bir mabet inşa etmemi-
zi emir buyurdu. 

Bunun üzerine Hz. İbrahim duvarı inşa et-
meye başladı. Hz. İsmail de taş taşıyordu. 
Bu hizmetin kabul edilmesi için de Allah 
yalvarıyorlardı.35 Hz. İbrahim’in Hz. İsmail 
ile beraber çalışması, gerektiği durumlarda 
aile bireylerinin beraber çalışmalarının gere-
ğini ve aile içinde görev paylaşımının önemi-
ni göstermektedir.

Âl-i İbrahim’in diğer bir özelliği de Peygamber 
Efendimizden nakledildiğine göre ok kullan-
ma hususunda maharetli olmasıydı. Şöyle ki: 

Hz. Peygamber ok atan bir gurubun yanın-
dan geçer ve şöyle der: Ey İsmail’in torunları!  
İyi nişan tutun, ceddiniz İsmail de çok iyi ok 
atan bir nişancıydı” buyurmuştu.36 

Sonuç

Hz. İbrahim ailesiyle beraber tavizsiz bir du-
ruş sergiledi. Bu uğurda ateşe atıldı, hicret etti 
ve bütün müminlere model oldu. Kur’an-ı 
Kerim bu ailenin kıyamete kadar müminler 
için örnek olacağını şu âyetle beyan etti. “Al-
lah, bu sözü (İslamî duruşu) soyu arasında 
(gelecek nesiller içinde) devam edecek bir 
örnek kıldı ki insanlar ona müracaat etsinler 
ve onun gibi yaşasınlar.”37 Hiç unutulmaması 
ve ihmal edilmemesi için de bu ideal ve mo-
del aileyi dilleriyle anmasını ibadet kıldı.

Selam İbrahim’e, onun ailesine ve onun yo-
lunda hayat sürenlere. ■

Dipnotlar

1  Buhari, Cenâiz, 80.

2  Rahman, 55/46.

3  Tâ-hâ, 20/124.

4  Âl-i İmrân, 3/33.

5  Buhari, Hadis no: 3369.

6  Buhari, Hadis no: 4198.

7  Hac, 22/78.

8  En’am, 6/74.

9  Alusî, Beydâvî, Şevkanî Tefsirleri’nde il-
gili âyetlerin tefsiri.

10  Kutub, Seyyid, Fizilali’l- Kur’an, Mısır, 1972, 2/1152.

11  Zeydan, Abdulkerim, el-Müstefat, 
Beyrut, 1998,1, 208.

12  İbn Kayyim; el-Vâbilu’s-Sayyib, Beyrut, 1987, s.67. 

13  Nahl, 16/120.

14  Meryem, 19/42.

15  Tevbe, 9/114.

16  Meryem, 19/4547.

17 Meryem, 19/46.

18  Meryem, 19/47.

19 Meryem, 19/54-55.

20 Ebu Davud,  Hadis no: 1308.

21 Tevbe, 9/24.

22 Saffat, 37/102.

23 Buhari, Enbiya, 21/9.

24 İbrahim, 14/35.

25 Bakara, 2/128

26 Buhari, Hadis no: 3371.

27 Ankebut, 29/26.

28 İbrahim, 14/37.

29 Saffat, 37/99.

30 Razi, Tefsir, Tahran, ts. 26/150.

31 Zâriyât, 51/24

32 Muhammed Abdulâtîf, Minhacu’s-
Sâlihîn, Mısır, 2002, s.531.

33 Muvatta’, Sıfatu’n-Nebî, 3

34 Bakara, 2/127.

35 Halidî, Salah, el-Kasasu’l- Kur’anî, Beyrut, 1/391/392.

36 Buhari, hadis no: 2899.

37 Zuhruf, 43/28.



31

Kur’ani Hayat
MAYIS’09
SAYI 6

ADNAN
İNANÇ

‘EV’E
DÖNÜŞ

ur’an’ın insan ilişkileri açısından en 
önemli vurgusu olarak aileyi, aile 

üyelerini, yakın/uzak akrabaları ve cemaat 
ilişkilerini kapsadığı görülmektedir. Bu en 
temel öge, insan ilişkiler yumağı içerisinde 
merkezi konumda bulunmaktadır. Aile ile 
doğrudan ilgili olarak “...kendinizi ve ehlini-
zi ateşten koruyunuz...”1, “...aileye güzel söz 
söyleyiniz...”2, “Aileye namazı emrediniz...”3 
gibi çoğaltılabilecek bu ayetler, vahyin ana 
öğretisi içerisinde yer almakta, toplumsal 
dirilişin ve çözülüşün, aile zemininde müm-
kün olabileceğine işaret etmekte, bu çerçe-
vede ıslah sürecini aileden başlatmaktadır. 

Akrabalarla ilgili hukukî emir olan, “Ak-
rabalar birbirlerine mirasçı olurlar...”4, hatta 
“Allah’ın kitabında birbirlerine öteki mümin-
lerden ve muhacirlerden daha yakındırlar”5, 
ifadesindeki yaklaşım aile bağlarının mer-
kezi konumuna işaret etmektedir. “Baba-
larınız6, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleri-
niz, mensubu olduğunuz aşiretiniz...”7 olarak 
devam eden ayetlerde de görüldüğü üze-
re toplum sınıflamasını, iç katmanlarını 
ve üyelerini bu çerçevede ele almaktadır. 
Daha da ileri giderek, akraba ilişkilerinin 
ne anlama geldiğini şu ifadelerde görmek-
teyiz ki, “Şimdi siz eğer sırtınızı dönerseniz, 
yeryüzünde bozgunculuk yapmış, akrabalık 
bağlarını (sıla-i rahmi) koparmış ve dola-
yısıyla (Allah’a) isyan etmiş olmaz mısınız? 
İşte böyleleri, Allah’ın rahmetinden dışladığı, 
ardından sağırlaştırdığı ve gözlerini körelt-
tiği kimselerdir.”8 Burada dikkat çeken en 
önemli husus, akrabalık ilişkilerinin kopa-

D E N E M E

‘EV’E DÖNÜŞ

Hem dışarıda çalışıp 
para kazanan hem 

de evdeki işleri idare 
etmek zorunda kalan 

kadın iki hayatı bir-
den yaşıyor. Erkeğin 
payına ise sadece ya-

rım hayat düşüyor.

KADNAN İNANÇ

Hilal TV Genel Müdürü
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rılmasının, “bozgunculuk yapma” gibi en 
kötü fiil ile birlikte anılmasıdır. 

Hülasa Kur’an’ın toplum tasvirini, sınıflama-
sını büyük ölçüde aileden yola çıkarak yap-
maktadır. Ailenin teşekkülü (evlilik), ayrılık 
(talak), çocuklar, miras paylaşımı hukuku ve 
aile içi ilişkiler, Kur’an’da oldukça büyük bir 
yer tutar.

Modernleşme Sürecinde Aile

Batı tipi modernleşme aileyi, özgürlüğe engel 
görücü bir tutum içerisine girdi. Böylece ken-
di toplumunu parçaladı. Aileden, akrabadan, 
cemaatten, aşiret ve kabileden soyutlayarak, 
toplumu yapayalnız ve 
korumasız bireylerden 
müteşekkil bir yapı hali-
ne getirdi. Aile ve cemaat 
aidiyetini yok ederek sos-
yal açıdan insanı ortada 
ve korumasız bırakan Batı 
modernitesi, kendi toplu-
munu çözerek parçalamış 
oluyordu. Çünkü aileler, 
akrabalık bağları ve ce-
maat ilişkileri insan için bir direnç noktasını 
oluşturmaktaydı. Batı modernitesi, ilişkilerini 
kestiği, bu bağlardan kurtulduğu sürece, öz-
gürleşeceği telkininde bulundu. Avrupa’da, 
boşanma oranlarının % 70’lere dayanması, 
evlilik yaşının yükselmesi, ailelerin hiç ya da 
tek çocuk sahibi olmayı tercihi, kadınların ço-
ğunlukla anneliği hor görmeleri, tehlikeli bir 
sürece işaret etmektedir.

Hollanda’da, nüfusun % 27’sinin psikolojik 
destek aldığı ve destek alması gerekirken 
almayan/alamayan gizli % 7 oranında has-
ta bulunduğu uzmanlarca belirtilmektedir. 
2030’lu yıllarda bu oranların % 50’leri aşaca-
ğı tahmin edilirken, tüm Avrupa için geçerli 
olan bu durum dikkate alındığında, çıldıran 
bir dünyaya doğru sürüklendiğimizi göster-
mektedir. Bürün Avrupa ülkelerinin genelini 
resmeden bu kompozisyonda, en büyük ya-
rayı aile kurumu almış, çözülme artmıştır.

Aile üyeleri, hısım ve akrabaları için endişe 
duymuyor, onların acıları kendisi için acı 
veriyor olmaktan çıkıyordu. Çünkü örf ve 

nezaket ilişkisi koparılmış, olması gereken 
ilişkiler ağı sabote edilmiş bulunuyordu.

Böylece Batılı insan, her açıdan (maddî ve 
manevî) evsiz, yuvasız ve pek tabii olarak 
korunaksız ve barınaksız kalış ile kendisini, 
önemli bir krizin içerisinde buldu. Batı dün-
yasında, içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk 
çeyreğinden sonra başlayan ve gittikçe hız-
lanan özeleştirilerden aile kurumu da nasi-
bini aldı. Ailenin çözülüşü bazı entelektüel 
mahfillerde durumun vahameti fark edilmiş 
olmalı ki tedbir ve önlemler çerçevesinde 
tartışmalar yapılmaya başlandı. Başta Ameri-
ka olmak üzere, aileyi özendirici ve çocuğun 
gerekliliğini vurgulayan diziler ve filmler ya-

pılarak yayınlanıyordu. 

Önceleri dinin toplum 
hayatından yok olaca-
ğı tezini savunan, ancak 
yarım asra varan bir süre 
sonunda dinin güçlenece-
ğini iddia ederek önceki 
tezlerinden vazgeçtiğini 
açıklayan, sosyal teoris-
yenlerden Peter L. Berger, 

“Modern toplumlarda dinin geçirdiği kriz yü-
zünden sosyal evsizlik sorunu ‘metafiziksel’ bir 
yapıya bürünerek, evrende evsizlik sorununa 
dönüştü.” diyordu.

Cihan Aktaş, Modernizmin Evsizliği ve Ailenin 
Gerekliliği9 eserinin önsözünde, “Modern uy-
garlığın yükselişi, aile kurumunu gerçek kılan 
değerleri tüketerek gerçekleşti.” derken tam da 
anlatılmak isteneni özetlemektedir. Ayrıca 
“aile kurumunun modernist değerler ve bu-
nunla birlikte kökü eskilere dayanan bir ta-
kım kabuller nedeniyle yaşadığı problemleri 
de ele almaktadır”10 ki, burada ailenin prob-
lemleri arasında zamanla içerisi boşaltılan ve 
dinin temel kabulleri ile çatışır hale gelen, 
geleneksel ilişki biçimlerine da, haklı olarak 
zımnî atıfta bulunmaktadır. 

Batı dünyasında dillerden düşürülmeyen öz-
gürlük konusu, Batının kendi kabulleri çer-
çevesinde büyük sorunlar taşımaktadır. İn-
sanı, daha doğrusu aileyi, tek dünyalı ve sa-
dece maddi yönü ile ele alan ve ihtiyaçlarını 

YİRMİNCİ YÜZYILIN 
İLK ÇEYREĞİNDE BATI 
ÖZENTİSİ KÜLTÜREL 

AKIM, SANAT, EDEBİYAT 
VE BENZERİ ALANLAR
LA AİLEYİ ÇÖZÜCÜ BİR 

İŞLEV GÖRMÜŞTÜR. 
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bu çerçevede görerek kabul eden anlayışın, 
toplumsal huzur ve mutluluk vadi, gerçek-
leşmedi ve gittikçe de karamsar bir gelecek 
resmi verdi/veriyor. “Gerçekte özgürlük yü-
rek işidir, bilinç işidir; bir koltukla, bir banka 
cüzdanıyla, bir unvanla sağlanabilir bir değer 
değildir. Özgürlük sorumlulukların bilincin-
de olmayı gerektirir; boş vermişliği ve aldırış-
sızlığı değil. Özgür olmak amaçlı olabilmek-
tir de; sonuna kadar götürülebilecek yüce bir 
amaca sahip çıkmaktır. Paylaşmayı, bağlan-
mayı, fedakârlık etmeyi bilmektir özgürlük; 
başına buyruk, sorumsuz ve umursuz dav-
ranabilmek değil.”11 Aktaş, kitabın son bölü-
münde, “Yeni Çekirdek Ailenin Misyonu”nu 
tartışırken, büyük ailelerden koparılarak ku-
rulan çekirdek aileler, bölünen ihtiyaç birim-
leriyle daha fazla sayıda ev ve eşya tüketimini 
haber verirler. Yorgun ve 
yılgın üyelerinin akşam 
üzerleri sığındığı ve ertesi 
iş gününe hazırlandığı ça-
tısıyla kapitalizmin motori-
ze gücü olan çekirdek aile 
ortamı, mekanik ve katı ki-
şilikler üretmektedir. Yaş-
lıların yaşadığı toplumsal 
trajediyi düşünmek bile bu 
yargıyı doğrulamaya yeter 
niteliktedir. Aktaş devamla, “tüketim” eksen-
li anlayışların temelde insanı tükettiğini ve 
tükenen insanın sorunlarını tartışmaktadır12 
Gerek tüketim gerekse de çekirdek ailenin 
yaygınlaştığı ortamlarda yaşayan müslüman 
bireyin bu sorunlardan her haliyle müstağni 
olması düşünülemez. Hem Doğu hem de Batı 
toplumlarında çekirdek ailenin yaygınlığı 
modernitenin evrenselliğini dayatmasından 
bağımsız değildir. Bu olgusal durum dikkate 
alınınca, yaşanılan sorunların yaygınlığı, ya-
pısal anlamda modernizmin etki alanı kadar 
geniştir.

Batı dünyası insanın mahiyeti ve fıtrî ihtiyaç-
ları hususundaki yanılgısını derinleştirdi ve 
o kadar ileri gitti ki, İngilizler daha bundan 
birkaç yıl önce yapay sperm ile fare üretilince 
medeni kanundaki ‘babanın gerekliliği` mad-
desini değiştirme kararı aldı. Aileyi parçala-
yarak özel bir şekilde tanımladı ve babanın 

gerekliliğini yok sayarak ‘ailenin gerekliliği’ 
şeklinde değiştirme kararı aldı... Sosyolog-
lar `Gelecekte erkeğe ihtiyaç olur mu?` diye 
sormaya başladı. Gelişen tıp ve gen teknolo-
jisiyle birlikte erkeklerin pabucu dama (mı) 
atılıyor. Yapay spermle fare üretmeyi başaran 
bilim adamları erkeksiz üremenin mümkün 
olduğunu göstermeye çalıştı. İngiltere’de ise 
Doğurganlık ve Embriyoloji Yasası’nda ya-
pılması planlanan değişiklikle çocuklar bir 
babaya ihtiyaç duymadan yaşayabilecekti,13 
şeklinde yaklaşımlar yaygınlık kazanmıştı. 
Ancak Batı entelijansiyası, özel ve genel mah-
fillerde bu tartışmaları sürdürmekte ve yer 
yer ciddi özeleştiriler de yapılmaktadır.

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde batı özenti-
si kültürel akım, sanat, edebiyat ve benzeri 

alanlarla aileyi çözücü 
bir işlev görmüştür. Mo-
dernleşmenin bizdeki 

çözücü, yüzü en çok da 
bu alanlarda kendini gös-
termiştir.

Mesela bize roman, XIX. 
yüzyılın son çeyreğin-
de, yani değişmeyi, hatta 
başkalaşmayı yaşadığı-
mız bir dönemde gelmiş; 

bu değişme, yozlaşma, başkalaşma olduğu 
gibi romanımıza aksetmiştir. Elbette toplum-
da bu başkalaşmaya karşı direnç noktaları 
ve direnen unsurlar bulunmaktadır. Genel 
olarak bakıldığında bu noktalardan biri de 
aile idi. Yalnız roman yazarlarımızın hemen 
tamamı bu değişmeyi çok isteyen, toplumu 
edebiyat yolu ile değiştirmeyi düşünen veya 
değişmeyi bizzat yaşayan insanlar olduğu 
için bu direnç noktalarını ya görmediler ya 
da görmek istemediler. Bunun için romanı-
mızda; dağılan, bozulan, bozuk, hasta, has-
talığa yakalanma süreci yaşayan aileler arz-ı 
endam ederler. Böylece romancılarımız hem 
düşündüklerini, arzu ettiklerini romanlarda 
bir hayat olarak sunmuş olurlar, hem de top-
lumu değiştirme yolunda gayret sarfederler; 
bunu da başarırlar. Romanlardaki ailelerin 
çoğu sun’îdir, toplumu, bizi, bizim insanımı-
zı ve ailemizi olduğu şekilde yansıtmaz. (...) 

BATI TİPİ MODERNLEŞ

ME AİLEYİ, ÖZGÜRLÜĞE 

ENGEL GÖRÜCÜ BİR TU

TUM İÇERİSİNE GİRDİ. 

BÖYLECE KENDİ TOP

LUMUNU PARÇALADI.
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Biz de romancıların pek çoğu, insanı ve ha-
yatı değiştirmek için bir kurgu hazırlamışlar, 
yeni bir hayat düzenlemişler, romanın yapı-
sındaki kurmacayı zihinlerindeki, kafaların-
daki ideoloji veya saplantıya göre oluştur-
muşlardır. Varolanı, temel olanı, cemiyeti ve 
insanı tanıma yoluna pek gitmemişlerdir.14 
Edebiyatımızdaki roman geleneğinde aileyi 
sun’i bir unsur olarak gören bu akım, bu-
günkü toplumsal resimde görüldüğü üzere 
fertten topluma devam edegelen çözülmede 
önemli rol oynamıştır. Bu akımı destekleyen, 
hatta doğumunu gerçekleştiren cumhuriyet 
ideolojisi, hâlâ çözülmenin ve çürümenin 
farkında değildir. Toplumsal direnci kırmayı 
amaçlayan cumhuriyet rejimi, devlet aygıtı-
nı kullanarak ailenin ve insanî aidiyetlerin 
koparılması için tüm kitle iletişim araçlarını 
kullanmaktan çekinme-
miştir. Yazılı ve görsel ba-
sında din unsurunun kari-
katürize edilmesi, gözden 
düşürülmesi ve bu arada 
Batı modernleşmesinin 
yüceltilmesi en çok aile 
kurumunu yaralamış ve 
çözülmeyi hızlandırmıştır.

Sosyolpsikoloji açısından, 
insanın/toplumun, manevî 
dokusu zayıflar ve direnme noktaları tüke-
nirse, sonuç olarak kendine güvensizliğini, 
ait olduğu dini referansları ve medeniyet 
tecrübesini inkâr hissini doğuracak; egemen 
kültüre karşı, incitici bir bağlılık ve boyun 
eğme eylemine dönüşecektir. 

Ne var ki, müslüman toplumun dinamikle-
ri, her an vahyin ilkeleri ile doğrulacak po-
tansiyeli mevcuttur; farkına varış ve dirilişin 
işaretleri ise, çeyrek asırdan beri zaten görül-
mektedir. 

Fıtratın İntikamı

Varlık âlemi ibret ve hikmetle okunduğu ve 
geçmiş tecrübî birikimin bugün için analizi 
yapıldığında, insanlık yürüyüşünün büyük 
ve onarılmaz bir yol kazasına doğru sürük-
lendiği görülebilir. Mesela bugün Avrupa’da 
0-6 yaş gurubu, genel nüfusun sadece %5.5-

6’sını oluşturmaktadır. 65 yaş ve üzeri ise 
genel nüfusun %15’ine tekabül etmektedir. 
Bu durumda, önümüzdeki on-onbeş yıl içe-
risinde Batı ülkelerinin nüfusunda hızlı bir 
boşalma, dengeleri altüst eden bir azalma ka-
çınılmaz gözükmektedir. Bu durumu gören 
ve halkından anneliğe ikna olmayan kızları-
nın yerine doğulu kadınlarla evlenmeleri için 
genç erkeklere tavsiyede bulunan liderlere 
rastlamaktayız. Ancak bu tehlikeli süreç, batı 
özentisi içerisindeki üçüncü dünya halkları 
için de geçerlidir; hatta muhtemel tehlike 
tahmin edilemediğinden, ciddiyeti artmış 
bulunmaktadır.   

Ülkemiz insanının ulusal kanalların ekran-
larından tanıdığı ünlü haber spikeri Ayşenur 
Yazıcı, büyükannesinin hayatını anlattığı 

“Bedriye” isimli eserin-
de, ilginç tesbitlerde bu-
lunur. Büyükannesinin 

yaşadıklarını her zaman 
tevekkülle karşılaması, 
sürekli Kur’an okuması ve 
parmağını bile kımılda-
tamadığı son günlerinde 
yattığı yerden namazları-
nı kılması, kocasına olan 
sadakati, Yazıcı’nın hayata 
bakışını derinden etki-

lemiştir. Yazıcı, ‘Büyükannem’in yaşantısı, 
benim hayatı farklı algılamama sebep oldu. 
Bir kaderimizin olduğuna ve irademizin her 
şeyin üstesinden gelmeye yetmeyeceğine 
inanmamı sağladı.’ diyor. Ama en çok da aile 
hayatı ve eşine olan sadakatinden etkilenmi-
şe benziyor. 

Ayşenur Yazıcı, kadınların erkekleşmek, er-
keklerin de kadınlaşmak zorunda kalışını bü-
yük bir talihsizlik olarak görüyor. “Erkek evine 
yeteri kadar para getiremediği zaman himaye 
etme rolü zedeleniyor ve içine kapanıyor. Ka-
dınsa evini derleyen toplayan, aile bireylerini 
bir arada tutan, sevgi ve şefkat dolu varlık ol-
maktan uzaklaşıp bir erkekten beklenen hi-
mayecilik, koruyup kollamacılık rolünü üstle-
niyor. Halbuki kadın kollanmak ve korunmak 
ister. Hem dışarıda çalışıp para kazanan hem 
de evdeki işleri idare etmek zorunda kalan ka-

BATILI İNSAN, HER AÇI
DAN EVSİZ, YUVASIZ VE 

PEK TABİİ OLARAK KORU
NAKSIZ VE BARINAKSIZ 
KALIŞ İLE KENDİSİNİ, 
ÖNEMLİ BİR KRİZİN 
İÇERİSİNDE BULDU.
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dın iki hayatı birden yaşıyor. Erkeğin payına 
ise sadece yarım hayat düşüyor; çünkü o, evin 
geçimini tek başına sağlayamamanın verdiği 
ezikliği yaşarken, eve de kadın kadar hâkim 
olamıyor. Huzur işte böyle bozuluyor.”

İlginç tesbitlerini sürdüren Ayşenur Yazıcı, 
“Bu yaşıma kadar itiraf etmemiştim; ama iti-
raf etmeliyim ki, artık ben bir kadın gibi ya-
şamak istiyorum. Ev sahibiyle kira dalaşına 
girmeyeyim, apartman toplantılarına katılıp 
bizim katta kalorifer yanmıyor diye çar çar 
konuşmayayım. Bana ağır gelen bazı işler-
den muaf olmayı istiyorum.” diyor. Daha da 
önemli olarak, “Bana saygısı ve hürmeti olan 
ve benim ruh halime özen gösteren bir eşimin 
olmasını çok arzu ederdim” itirafında bulun-
ması, fıtratını bir çığlığı değil de nedir.

Spikerlik yaptığı süre içerisinde sürekli 
pantalon–ceket giymekten de şikâyetini dile 
getirir.15 Ayşenur Yazıcı örneği, kokuşmuş 
toplumlarda, fıtratın talebini ve derin infia-
lini resmetmektedir. Birbirini tamamlayan 
eşlerden ve ilahi bir atıyye olan çocuklar ve 
aile büyüklerinden oluşan aile kurumunun 
ihlali/inkârı durumunda, insandaki ilahi bir 
yasa olan fıtrat, insan ve toplumdan intikam 
almaktadır. Ayşenur Yazıcı, bu konudaki 
örneklerden sadece birini oluşturmaktadır. 
Benzerine sıkça rastladığımız bu tür içerden 
değerlendirmeler sosyal psikoloji açısından 
önemli bir tahlil imkânı sunmaktadır.

Sonsöz

Kadın ve erkek ilişkilerindeki tartışılmaz hi-
yerarşik üstünlüğü kırmakla kalmayıp, öğre-
tisiyle tarafların özerk kişiliklerini de teminat 
altına alan İslam’ın16 kurtuluş çağrısı, bu acı-
ları dindirecek yegâne söylemdir. Bütün din-
leri aynı kategoriye koyan hâkim mantık, bu 
tavrıyla insanlığın önemli bir çoğunluğunu 
bu mesajdan yoksun bırakmıştır ki; batıyı bu 
sorumluluğunun bedelini ödemeye icbar et-
mek evvelemirde müslümanların görevidir. 

Geleneksel miras, Kur’ani çerçevede yarar-
lanılması gereken bir birikimdir. Bu miras 
Kur’ani ilkeler ölçü alınarak değerlendirile-
bildiği oranda bizlere önemli katkılar sağla-

yabilir. Ne var ki; bu faaliyetimizde, psiko-
lojik zayıflıklarımıza uygun kalıplar bulmuş 
olmanın aceleciliğine düşmemek için azami 
derecede dikkatli olmak zorunda olduğumu-
zu unutmamalıyız.

Hülasa, aile, doğal, fıtrî bir kurumdur. İn-
sanlık, varoluşun gizlerinde bulunan ilâhî 
yasaları görmezden gelirse, ağır bir bedel 
ödemek durumunda kalır. Çağdaş insanın 
muzdarip olduğu problemler gibi, ailenin 
yaşadığı problemlerin de vahye dayalı ilke-
lerin hayata geçirilişiyle çözüme kavuşaca-
ğı tartışılmaz bir gerçek olarak karşımızda 
durmaktadır. Son yüzyılda aile kurumunun 
yaşadığı problemler, varlığıyla kaim olduğu 
iman esaslarına teslimiyet olmadan ve çözü-
mün adresi olarak görülmeden bu nezih ku-
rumun kolayca çözüleceği gerçeğini ortaya 
koymaktadır. Bugün tartışılan bu hususun, 
yarın daha geniş ortamlarda konuşulacağı ve 
kabul göreceği kaçınılmaz görünüyor. İnsan-
lığın kolektif aklı, ortak bir zeminde buluşa-
bilir; inanç sorunu olanlar doğrulara, -bedeli 
ağır olsa da- ancak tecrübe ederek ulaşabilme 
umudu yaşıyor.. Ancak genelde dünya, özel-
de ise ülkemiz gerçekliği ve insanlığın ortak 
yürüyüşü dikkatle okunmalıdır. İnsanlığın 
sürüklendiği kaotik ortam ailenin çözülüşü 
ile başladığı gibi, toplumsal diriliş de yine ai-
leden başlayacaktır. ■

1 66:6
2 4:5
3 20:132
4 8:75
5 33:6
6 Mustafa İslâmoğlu, Rağıb el İsfehani’den naklen, Âbâ, sade-

ce “babaları” değil, anneler, dedeler ve amcaları da kapsar. Bu 
nedenle bunlar ayrıca zikredilmemiştir. M. İslâmoğlu, Hayat 
Kitabı Kur’an, s. 333, 2 nolu dipnot.

7 9:24
8 47:22-23.
9 Cihan Aktaş, Modernizmin Evsizliği ve Ailenin Gerekliliği, 

Nehir Yayınları, İstanbul 1992, s.7 vd. 
10 Age. s. 8.
11 Age. s.157.
12 Age. s.161 vd.
13 Hürriyet, 21.07.2006.
14 Kâzım Yetiş, Türk Romanında Aile, Hece Dergisi Roman 

Özel Sayısı 2002, sayı: 65-66-67, s.274.
15  Zaman, 26.03.2003.
16  Aktaş, s. 19.
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Nisan ayı başında Vatan caddesinin hemen 
arkasındaki yeni yerine taşınan Yardımeli 
Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sadık 
Danışman ve derneğin Genel Koordinatörü 
Sn. Osman İlhan ile yaptığımız sohbeti, ‘hayra 
köprü olabilmek’ umuduyla dergimizin kıy-
metli okurlarına takdim ediyoruz.  

Öncelikle “Veren el ile alan el arasında ha-
yır köprüsü” sloganıyla yola çıkış serüveninizi 
okuyucularımızla paylaşarak röportajımıza 
başlamak istiyoruz. Yardımeli Derneği’nin 
kuruluş sürecini kısaca özetleyebilir misiniz?

Dr. Sadık Danışman: Bismillahirrahmanir-
rahim. Yardımeli Derneğimiz 2007 yılının 
Mart ayında belli bir tüzük çerçevesinde res-
mi bir müracaatla yola çıkmış, 2007’nin 19 
Eylül’ünde de ilk kongresini yapmıştır. Yani 
derneğimizin resmi kuruluş tarihi 19 Eylül 
2007 diyebiliriz. Tabii Yardımeli Derneğimiz 
kurulurken hem tüzüğümüze yansıttığımız 
hem de faaliyetlerimizi yürütürken riayet 
ettiğimiz ilkelerimiz oluştu. Bu ilkeler doğ-
rultusunda derneğimiz, çalışmalarını sürdür-
mektedir.

Sloganımız “veren el ile alan el arasında ha-
yır köprüsü”dür, aynı zamanda şefkat köp-

S Ö Y L E Ş İ

YARDIMELİ DERNEĞİ ile
“Kardeş Aile” üzerine...

F. GÜNGÖR, M. BAYKUL

sloganımız 
“veren el 

ile alan el 
arasında hayır 

köprüsü”dür, 
aynı zamanda 

şefkat 
köprüsüdür.
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rüsüdür. Çünkü Yardımeli Derneği’nin kuru-
luş amacında bu niyet vardı. İslam bir hayır 
medeniyetidir. Bu hayır medeniyeti, içinde 
yaşadığımız dünyada karşılaştığımız sorunları, 
İslam coğrafyasında yaşanan sorunları izledi-
ğimiz zaman böyle bir derneğin kurulmasının 
isabetli olacağı kanaati oluştu. Bu düşünceyle 
Yardımeli Derneği’ni söylediğim tarih itiba-
riyle kurmuş olduk. Çünkü bugün İslam coğ-
rafyasına baktığımızda hemen hemen tüm 
çevremizde Afganistan’da, Çeçenistan’da, 
Irak’ta, Somali’de ve diğer ülkelerde yaşanan 
ya savaştır, ya mülteciliktir, ya yoksulluktur, 
ya doğal afettir… Bu durumlarla baş başa bı-
rakılan bir coğrafya görmekteyiz. Bu neden-
le Yardımeli Derneği kuruluş amacında doğal 
afetlerle savaşlar, mültecilik ve yoksulluk, bu 
üç ana alanda faaliyetlerini sürdüren ve bu üç 
konunun mağdurlarıyla buluşan onlara yardım 
etmek isteyen, “veren elleri” bu “alan ellerle” 
buluşturmayı hedefleyen bir dernek… 

Bu tür hizmetleri veren derneklerimiz zaten 
vardı. Ancak, Yardımeli “Karnıyla birlikte 
kafasını ve kalbini de doyur” ilkesini kendi-
sine şiar edinerek çalışmalarına başladı. Bu 
hedefe ulaşmada nasıl bir usul takip edi-
yorsunuz?

SD: Ülkemizde ve İslam coğrafyasında yardım 
noktasında çok farklı sivil toplum kuruluşla-
rımız var ve Yardımeli Derneği olarak bu sivil 
toplum kuruluşlarımızın tamamına şükranları-
mızı sunuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın, 
hem ülkemizde hem yurt dışında ifa ettiği çok 

güzel faaliyetler var. Yardımeli Derneği ulusal 
ve uluslar arası insani bir yardım kuruluşudur. 
Hem kendi ülkemizin değişik bölgelerinde 
hem yurt dışında, İslam coğrafyasının değişik 
bölgelerinde bu sivil toplum kuruluşlarımızın 
çok güzel faaliyetlerine de tanıklık ediyoruz, 
Allah kendilerinden razı olsun. “Hayırda yarı-
şın” emr-i ilahisi doğrultusunda bu tür hayır 
kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ne 
kadar çoğaltırsak o kadar çok fakire, yetime, 
savaş mağduruna, muhtaca daha fazla yardım 
elinin uzanmasını sağlamış oluruz. Bu açıdan 
bu sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu tür 
hayır faaliyetlerini yoğun bir şekilde ifa etme-
nin gayreti içindeyiz. Ama şu noktayı vurgula-
malıyım: Yardımeli Derneği midesinin yanı sıra 
bu insanların kafasını ve kalbini de doyurmayı 
kendisine ilke edinmiş. Belki bu manada diğer 
sivil toplum kuruluşlarından bir farklılığımız 
olduğu söylenebilir. 

Tabii acil yapılması gereken yardım mutlaka 
o aciliyeti içinde ifa edilir. Ama o yardımla-
rın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında sürekli-
lik noktasında, hem veren el hem de alan el 
açısından mutlaka bizim kalplere ve beyinlere 
hitap edecek bir çalışmamızın olması gerek-
tiğine inanıyoruz. Bu yüzden mide ile birlikte 
kalbi ve kafayı doyurma hedefini derneğimi-
zin bir ilkesi haline getirdik. Çalışmalarımız da 
bu ilkemiz doğrultusunda sürmektedir. Bunun 
için çok kısa bir örnek vermek gerekirse; kar-
deş aile programımız var. Bu aileler arasın-
da maddi boyutun ötesinde kalbi alışverişi 
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önemseyen, birbirlerine duygularını aktarabi-
lecekleri bir proje… Bu ve buna benzer başka 
projelerimiz de var. 

Özellikle kalbe ve beyne hitap etme noktasın-
da eğitim öne planda gelmekte. Örneğin bizim 
hem yurt içinde hem yurt dışında eğitime çok 
farklı boyutlarda yaklaşımımız var. Şu an belki 
sadece Darfur’daki bir projemizi örnek versek 
konu anlaşılır sanırım. Sudan’ın Darfur bölge-
sine yönelik “Bir tuğla, bir kalem ve bir nesil…” 
projesini başlattık. Hem veren el hem de alan 
el açısından bu proje yeni neslin eğitimine 
verdiğimiz önemi göstermekte… 

Tabii bunun yanı sıra bizim çıkardığımız der-
gilerimiz var, bunları özellikle gönüllülerimiz 
aracılığıyla ve bir takım sosyal etkinliklerimiz-
de dağıtarak kalbe ve beyne hitap eden bazı 
mesajlarımızı vermekteyiz. Ayrıca dönem dö-
nem bazı özellikli eserlerin de topluma, mağ-
dur kitlelere ulaşması noktasında çalışma-
larımız var. Bunlardan iki tane örnek vermek 
gerekirse şunu söyleyebilirim: Değerli hocam 
Mustafa İslamoğlu’nun eserini Rusçaya çevir-
me gayreti içindeyiz. İnşallah böyle bir çalış-
ma derneğimize nasip olur. 

Hangi eser?

Hayat Kitabı Kur’an: Gerekçeli Meal-Tefsir. 
Bir diğeri de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde yine değerli hocamızın Üç Mu-
hammed isimli eserini derneğimize hem veren 
el hem de alan el olarak katkıda bulunan in-
sanlarımıza ulaştırma çalışması. Tabii bunun 
ötesinde broşürlerimiz var, özellikle bazı kon-
feranslarımız var, buluşmalarımız var, semi-
nerlerimiz var. Bu tür faaliyetlerle midesinin 
yanı sıra muhtaç insanımızın kalbini ve beynini 
de doyurmanın gayreti içindeyiz. Yardımlarda 
ağırlıklı olarak öncelediğimiz hususlardan biri 
yapılan yardımın sürekli olmasıdır. İkincisi de, 
hep verilen bir misal var, balık vermek yerine 
balık tutmayı da öğretecek bir düzenlemeye 
geçebilmek. Biz yardımı biraz evvel anlattığım 
doğal afet, savaş, mültecilik ve yoksulluk kap-
samında organize etmeye çalışıyoruz… 

Yardımeli Derneği’nin açıkladığı önemli il-
kelerinden biri “hayrın kuşatıcı olması.” 
Bundan kastınız nedir, biraz açar mısınız? 

Osman İlhan: Kurani Hayat Dergisine 6. sayı-
sında bize yer ayırdığı için teşekkür ediyorum. 
Kurani Hayat Dergisi ilk sayısından itibaren 
derneğimizin destekçisi olmuştur. Reklamla-
rıyla derneğimizin tanıtımında katkıda bulun-
muştur. Yine Gazze yardımları sırasında Ocak 
ayı sonuna kadar elde edilen abone gelirlerini 
Gazze’ye Yardımeli Derneğimiz kanalıyla ulaş-
tırdı. Bu noktada Kur’ani Hayat Dergimizin 
değerli okuyucularına ve bu kararı alan yöne-
ticilerine şükranlarımızı sunuyoruz. 

İslam bir hayır medeniyetidir. Biz de o hayır 
medeniyetinin müntesipleriyiz. İnsanlar hayrı 
üç maksatla yapar, ya da yapılan yardımlar üç 
maksada bina edilir; haz, çıkar, hayır… Hayrın 
kuşatıcı olması Yardımeli Derneğimizin kuru-
luş ilkelerinden biri olup, kuşatıcı hayır, belki 
Rabbimizin insanı yaratmasında tam tekabül 
ettiği yerdir. Bu noktada insanın midesi, kalbi 
ve kafası… Daha farklı bir ifadeyle; Allah insa-
nı üç boyutlu yarattı: Organizma olarak insan, 
düşünen bir varlık olarak insan, inanan bir var-
lık olarak insan… Bu konuyu basit bir şekilde 
ifade edersek: midesi, kalbi ve kafası… Yapılan 
yardımların insanın acıkan bu üç boyutuna da 
hitap etmesi gerekir. Yardımları sadece insanın 
midesine yaptığımızda, onun zihnini ve kalbini 
eksik bıraktığımızda artık o sadece “alan” ko-
numunda olur. Dolayısıyla hayrın kuşatıcılığı 
ilkesi çerçevesinde Yardımeli Derneğimiz in-
sanın bu üç boyutunu da dikkate alarak yar-
dımlarını yapmakta ve bu çerçeve içerisinde 
hedeflerine doğru ilerlemektedir. 

Henüz iki yaşında bir kurum olmanıza rağ-
men birçok projeye imza attığınızı görüyo-
ruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz pro-
jelerinizden bahseder misiniz? 

SD: Allah nasip ederse önümüzdeki 19 Eylül’de 
derneğimiz iki yaşını tamamlamış olacak. Bu 
süreçte neler yaptığımıza bakarsak: Yurt dı-
şında, özellikle Suriye, Lübnan, Filistin mülteci 
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kamplarına ziyaret yaptık. İkinci ziyaretimizi 
de Nisan sonunda gerçekleştireceğiz inşaAllah. 
Oralarda 1948’den, 1967’den bu yana mülteci 
olarak zor bir hayat yaşayan kardeşlerimizle 
bir araya geldik. Onların sorunlarını, dertlerini 
dinlemiş olduk. Onlarla nasıl çalışmalar yapa-
bileceğimizi yerinde görerek planladık. Daha 
sonra yine yurt dışı faaliyeti olarak Darfur’da 
bulunduk. Darfur’a da bir heyet halinde git-
tik. Sudan’ın Darfur bölgesine… Darfur’da da 
yerinde incelemeler yaptık. Darfur’un Niyala 
kenti çevresinde mülteci kamplarını gezdik. 
Darfur’a bazı yardımlarımız olduğu gibi biraz 
evvel de söylediğim gibi bir proje geliştirdik. 
“Bir tuğla, bir kalem ve bir nesil…” Allah nasip 
ederse Darfur’da Niyala bölgesinde Yardımeli 
Derneğimize Niyala valiliği ve belediyesi ta-
rafından tahsis edilen bir arsaya biz Darfur’un 
özellikle ihtiyaç duyduğu liseyi kuracağız. Bu 
lisede 200 öğrencimiz eğitim görecek. Bunun 
100 kadarı yatılı, diğer 100 kadarı da gündüzlü 
olacak. Bunun eğitim programını da biz ken-
dimiz oluşturacağız. Bu projenin çalışmaları 
Sudan Büyükelçiliği nezdinde devam etmekte, 
buradaki resmi çalışmalar tamamlandığında 
inşaAllah bu okulun inşası için Yardımeli Der-
neği hemen işe koyulacak. Biz şu anda resmi 
prosedürün tamamlanmasını bekliyoruz. 

Hedefiniz nedir peki, okul ne zaman ta-
mamlanır?  

SD: Bizim bu okulla ilgili ilk hedefimiz 2009’un 
birinci ayında inşaata başlamaktı. Ama şu 
anda görülüyor ki dört aylık bir gecikmemiz 
var. Fakat bu gecikme Yardımeli Derneği’nden 
kaynaklanan bir gecikme değil. Kur’ani Hayat 
dergisi aracılığıyla da Sudan Büyükelçiliği ma-
kamlarına sesleniyorum, lütfen işlemlerimizi 
kolaylaştırın, bir an evvel biz Darfur’daki kar-
deşlerimize liseyi hediye etmek istiyoruz. 

BM’nin Sudan’da Devlet Başkanı Ömer el-
Beşir’e yönelik uygunsuz kararlarının bu 
gecikmede etkisi olduğunu düşünüyor mu-
sunuz? 

SD: Hayır, biz Sudan’daki son gelişmelerin yani 

Ömer el-Beşir ile ilgili uygunsuzca alınan bazı 
kararların bu olayı etkilediği kanaatinde deği-
liz. Çünkü Ömer el-Beşir şöyle bir uygulama 
yaptı: Sudan’ın Darfur bölgesinde farklı farklı 
sivil toplum kuruluşlarının farklı amaçlarla ve 
niyetlerle yapmış oldukları çalışmaları durdur-
du. Bizim bu tür bir çekinceye mahal verecek 
bir çalışma yapmamız elbette söz konusu de-
ğil. Bizim projemiz sadece Darfur’daki çocuk-
ların eğitimine yönelik olduğu için aksamanın 
Sudan’daki son gelişmelerle ilgili herhangi bir 
yönü olmadığını düşünüyoruz. Sadece bürok-
ratik işlemlerin yavaş yürümesinden kaynakla-
nan bir sorunumuz var. 

Darfur’un dışında, daha önceden de çok yo-
ğun ilgilendiğimiz Filistin’de, faaliyetlerimiz 
27 Aralık saldırılarıyla daha da yoğunlaşarak 
devam etti. Son Gazze saldırılarında –ki, o sal-
dırıları yapanlarla Ömer el-Beşir’e uygulanan 
yaptırımları mukayese ettiğimiz zaman çifte 
standardı da açıkça görmüş oluruz- bir kat-
liam yaşandı. Gazze’ye, insanlığa, bebeklere, 
yaşlılara, çocuklara uygulanan bu vahşi katlia-
mın hukuk çerçevesinde mutlaka hesabı veril-
meli. Bu katliamları yapanların mutlaka Ada-
let Divanı’na çıkarılıp yargılanmaları ve hak 
ettikleri cezaya çarptırılmaları gerekir. Eğer 
insanlık bunu beceremezse Gazze saldırıları 
tarihe çok karanlık bir sayfayı açmış olacak. 
Ama insanlık bu yargılamayı başardığı zaman 
tekrar böyle bir vahşet işlenmesinin önüne ge-
çilmiş olacaktır. 

Son Gazze katliamında ne gibi yardım faa-
liyetleri gerçekleştirdiniz? 

SD: 27 Aralık saldırılarından hemen sonra Yar-
dımeli Derneğimiz oraya 7 kamyon tıbbi mal-
zeme gönderdi. Bunun yanı sıra Mısır, İsmailiye 
ve Ariş’teki Filistin’den getirilmiş bütün yaralı-
ları tek tek ziyaret edip kendileriyle ilgilendik. 
Bunu bir sivil toplum kuruluşu olarak belki ilk 
defa Yardımeli Derneği yaptı. Diğer kardeş si-
vil toplum kuruluşları da yaralıları ziyaret etti. 
Ama derneğimiz sadece Kahire’de değil, İsma-
illiye ve Ariş’teki tüm hastanelerde tedavi gö-
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ren Filistinli yaralıları tek tek ziyaret edip nasıl 
yaralandıkları anlattırıldı, dertleri paylaşıldı. 
Kendilerine zarf içinde nakit yardımı yapıldı. 
Bu kapsamda iki kez ziyaret ettik yaralıları. 
Saldırılar bitmeden gerçekleşen ilk ziyareti-
mizde Mustafa İslamoğlu Hoca da bize eşlik 
etti. Saldırıların durmasının hemen akabinde 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde de Kur’ani 
Hayat Dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Fet-
hi Hocam da bizlerle beraberdi. Fethi Hocay-
la beraber tüm zorluklara rağmen Refah sınır 
kapısında şartlı çıkış belgesi de imzalayarak 
Gazze’ye girebildik. Gazze’de işlenen o vahşi 
saldırılarının yıkıcı izlerini yerinde inceleme 
fırsatı bulduk. O vahşete karşı o insanların 
şuurlu duruşlarını, verdikleri direnişi yerinde 
görme fırsatını bulduk. Bu da bizde zaferin Fi-
listinlilere ait olduğu düşüncesini pekiştirmiş 
oldu. Zaten başbakanları İsmail Heniye’nin 
“zafer Filistinlilere ait olacak” sözünü orada 
karşılaştığımız her Filistinli insanda, kadında, 
çocukta, yaşlıda, gençte görme fırsatını yaka-
lamış olduk. 

Filistin dışında nerelerde ne tür faaliyetle-
riniz var? 

SD: Filistin dışında Yardımeli Derneğimi-
zin, daha geçen hafta ziyaret ettiğim Azad 
Keşmir’in Muzafferabad bölgesinde de kardeş 
aile çalışması var. Orada büyük bir kardeş aile 
programımız vardı, bu programa katıldık. Keş-
mir Cumhurbaşkanıyla görüştük. Keşmir’deki 
kardeş ailelerimizi ziyaret ettik. Kardeş ailele-
rimizle bir araya geldik. Çok güzel bir program 
icra edildi. Biz, Pakistan ve Keşmir’de Read 
Foundation kuruluşuyla birlikte çalışıyoruz. 
Read Foundation kardeş kuruluşumuzdaki ar-
kadaşlar bu programda bizimle beraber oldu-
lar. Derginiz aracılığıyla da bu kardeş kurulu-
şumuza da teşekkür ediyoruz. 

Orada bir şey daha gördük ki, bu bizi çok se-
vindirdi. Muzafferabad’a 2005 depremi son-
rasında Türkiye’nin damgası vurulmuş. Çün-
kü Muzafferabad’daki tüm resmi kurumları 
Türkiye yeniden inşa etmiş. Muzafferabad’ın 

merkezinde en güzel yerine çift minareli bir 
büyük cami inşa etmiş. Biz bununla çok gu-
rurlandık. Muzafferabad’da zaten Türkiye’ye 
karşı çok sıcak duygular taşıyan insanlar vardı. 
Oraya yaptıkları hizmetleri görünce Türkiye’ye 
karşı daha çok sıcak bir duygu beslemeye baş-
ladıklarını ifade ettiler. Hem yetkilileri hem 
halkı… Bu memnuniyeti bize uzun uzadıya 
anlatıyorlardı. 

Türkiye’nin yaptıklarını, samimi kardeşliğini, 
Türk yetkililerinin sıcakkanlılığını, Cumhur-
başkanımızın, Başbakanımızın deprem sırasın-
da kendilerinin yanında oluşundan duydukları 
memnuniyeti anlattılar. Biz de kendilerine hep 
şu cevabı verdik: Bu bizim ümmet olarak yap-
mamız gereken bir görevdi. Hani şarkta birinin 
ayağına diken batsa garptaki duyacaktı, Hani 
komşusu aç yatarken kendisi tok geceleyen 
bizden değildi, hani ‘Allah’ın sana yardım etti-
ği gibi sen de başkasına yardım et’ denmişti… 
Bütün bunlar bizim inancımızın bir mefkûresi. 
İslam’ın bir hayır medeniyeti olduğunu söy-
lemiştik. Biz bunları kendilerine aktardık ve 
şunu ifade ettik: Evet bunu sadece biz yap-
madık, siz de yaptınız. Kurtuluş savaşında 
Hindistan’daki Müslümanlar, oradaki Müslü-
man hanımlar altın bileziklerini, bütün ziynet 
eşyalarını kurtuluş savaşına gönderdiler. Mu-
hammed İkbal 1,5 milyon sterlini o zamanın 
zor şartlarında kurtuluş savaşına destek ola-
rak gönderdi. Bunlar ümmetin zaman zaman 
ifa etmesi gereken görevler.

Türkiye’nin Muzafferabad’da yaptıklarını gö-
rünce bir Müslüman olarak, bir insan olarak 
ve bu ülkenin bir vatandaşı olarak bundan bü-
yük bir gurur duyduk ve çok sevindik. 2005 
yılında olan deprem çok güçlü bir depremdi. 
Hemen hemen Muzafferabad’ı yerle bir eden 
bir depremdi. 

Bu dönemlerde Yardımeli Derneği kurulma-
dan evvel özellikle Akabe Vakfımız orada 
400 öğrenciyi barındıran bir okul kurmuş, 
Mustafa İslamoğlu Hocam kendisi bizzat 
Muzafferabad’da bulunmuş ve bundan da 
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çok büyük bir memnuniyet duyduklarını hem 
Cumhurbaşkanları hem Başbakanları hem de 
görüştüğümüz Read Foundation yetkilileri 
dile getirmiştir. Biz de bu okulu ziyaret etik. 
Okul şu anda eğitimini sürdürüyor. Okulun ba-
şında Prof.Dr. Gulam Mustafa ve Prof.Dr. Naim 
Kureyşi bulunuyor. 

Yine yurt dışı yardım faaliyetlerinden Sudan 
Hartum’da sürekli ihtiyaçlarını giderdiğimiz 
bir yetimhanemiz var. Ayrıca yine Darfur’da 
açtığımız su kuyuları var. Yardımeli Derneği 
olarak proje bazında devam eden, ulusal ve 
uluslararası kardeş aile projesi var. Bu proje-
ler çerçevesinde özellikle yine Filistin, Filistin 
Mülteci Kampları, Habeşistan, Pakistan, Keş-
mir gibi İslam coğrafyasının farklı bölgelerin-
de projelerin hayata geçirilmesi için araştırma, 
inceleme, gezi programları yapıyoruz. Sudan 
Darfur’daki eğitim kompleksi projemiz var. 
Ayrıca 700 öğrencinin kullanacağı sıra ve ma-
sanın da dâhil olduğu 75 bin adet eğitim araç 
ve gereçleri gönderildi. Pakistan Keşmir’deki 
kız koleji projemiz, yine Gazze’nin imarı için 
araştırma ve planlamanın ve kardeş ailenin 
yürütülmesi için Gazze Sosyal İşler  B a -
kanlığındaki ofis çalışmamız, yine proje olarak 
daha önce gündemimize aldığımız kardeş aile 
çalışmamız şu anda devam etmektedir.

Derneğin yurt içinde ne tür faaliyetleri var? 

SD: Derneğimiz yurt içinde de sürekli olarak 
nakdi ve ayni yardımlarını sürdürmektedir. Ra-
mazan ayında yapmış olduğumuz yoksul aile-
lere yönelik kumanya yardımları gibi. Faaliyet-
lerimizin büyük kısmı hem yurt içinde hem de 
yurt dışında paralel yürütülmekte. Bu yıl yirmi 
ülkede gerçekleşen kurban organizasyonu gibi. 
Anadolu’dan gelip İstanbul’da okuyan öğren-
cilerin evlerine destek mahiyetinde gıda ve 
nakit yardımları yapıyoruz. Yurt dışında yine 
başta Filistin olmak üzere, Habeşistan, Darfur, 
Mescid-i Aksa, Filistin Mülteci Kampları, Keş-
mir gibi İslam coğrafyasının mağdur belde-
lerinde, Ramazanda kumanya, iftar ve giyim; 
kurban bayramında da kurban kesmek gibi 

çalışmalarımız oluyor. Mesela 2007’de Türkiye 
dâhil 12 ayrı ülkede 14 ayrı bölgede, 2008’de 
ise 20 ayrı ülkede 22 ayrı bölgede 38 gönül-
lü dostumuzla birlikte kurban organizasyonu 
gerçekleştirdik. 

Yardımeli Derneği’nin geçen yıl başlattığı 
“Kardeş Aile” çalışmasının son Gazze saldı-
rısı üzerine büyük bir artış sağladığını gö-
rüyoruz. Yardımeli Derneği ile özdeşleşen 
“Kardeş Aile” çalışmasının nasıl başladığını 
ve bugün geldiği noktayı okuyucularımız 
için anlatır mısınız? 

Nisan ortası itibarıyla toplam 
5750 kardeş ailemiz oldu. Bu ra-
kamın 5 bine yakını 27 Aralık’tan 
bugüne kadar sadece gazze için 
kaydedilmiş olanlardır.   
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SD: 2007 Mart ayında derneğimizi kurduğu-
muzda, o günkü şartlarda ilk toplantılarımız-
dan itibaren bir proje yapalım, bu proje hem 
derneğimizin baş projesi olsun, madem bizler 
kardeşiz, hem yaşadığımız coğrafyada hem de 
İslam coğrafyasının ihtiyaç duyan bölgelerin-
de kardeş aile projesi yapalım diye düşündük. 
Uzunca bir zaman konuştuktan sonra projenin 
alt yapısını oluşturmak için hem Türkiye’de 
hem de yurt dışında çeşitli araştırma, incele-
me ve gezilerimiz oldu. Projemizin ilk adımının 
derneğimizin ilk kurulmasıyla birlikte dört ül-
kede başlamasında karar aldık. Türkiye, Filis-
tin, Filistin mülteci kampları, Etiyopya - yani 
Habeşistan- ve Pakistan-Keşmir’de kardeş aile 
projesini başlattık. Projeyi 24 Mayıs 2008’de 
yaptığımız uluslar arası bir programla kamu-
oyuna duyurduk. O günden itibaren de kardeş 
aile kayıtlarımızı başlattık. Yönetim kurulu 
olarak projeye başladığımızda hedefimiz ilk 
etapta 500 kardeş aileyi buluşturmaktı, fakat 
bu rakam kısa zamanda bine ulaştı. 

27 Aralık 2008’de Siyonist İsrail’in Gazze’ye 
saldırması üzerine acilen toplanan yönetim 
kurulumuz Gazze’ye acil yardım ulaştırma ka-
rarı alarak, her Gazzeli aileye bir kardeş aile 
bulunması için yoğun bir çalışma başlattı. 
Elbette, Gazze ya da Filistin bizim için diğer 
coğrafyalardan farklı. Bunu hassaten belirt-
mek istiyorum. Filistin’e tarihi bağlarımızla 
bağlı olmakla birlikte bizim iman coğrafyamı-
zın bir parçasını oluşturması hasebiyle ilk gün-
den itibaren Gazze için özel bir ekip kurduk. 
En kısa zamanda, İstanbul, Kahire, Ariş, Gazze 
koridorunu kurarak acil yardımların ulaşma-
sı için öncelikli olarak yönetim kurulundaki 
kardeşlerimizle birlikte acil yardım koridoru 
kurarak Gazze’ye yardımlarımızı ulaştırmaya 
başladık. 

Gazze’ye özel ‘Kardeş Aile’ çalışması nasıl 
bir sonuç verdi?

SD: 27 Aralıktan itibaren üç ay içerisinde yal-
nızca Gazze için kardeş aile kaydı yapacağımı-
zı duyurmuştuk. Nisan ortası itibarıyla toplam 

5750 kardeş ailemiz oldu. Bu rakamın 5 bine 
yakını 27 Aralık’tan bugüne kadar sadece Gaz-
ze için kaydedilmiş olanlardır. Daha önce 2008 
yılı içerisinde yapılan kayıtlarda da Gazze için 
yaklaşık 350 kardeş ailemiz olmuştu. 

Kardeş Aile çalışmasını neden bu kadar 
önemsiyorsunuz? 

SD: Biz kardeş aile çalışmasıyla olayın sadece 
ekonomik boyutuna bakmıyoruz. Yurt dışında 
bulunan kardeş ailelerimizi ziyaret ederken de 
çok net gördük. Veren kardeş aileler bize mek-
tuplar veriyor, biz de bunları tercüme ederek 
alan kardeş ailelere gönderiyoruz. Alan kardeş 
ailelerden gelen mektupları da dernekte Türk-
çeye çevirerek veren kardeş ailelere iletiyoruz. 
Burada ekonomik boyutun ötesinde gerçekten 
kalbe ve beyne de hitap edecek bir kardeşlik 
bilincinin oluşmasına gayret ediyoruz. Bu ai-
lelerin birbirlerini dönem dönem ziyaret et-
mesini de teşvik ediyoruz. Mesela, son Keşmir 
ziyaretimizde veren kardeş ailelerimiz de var-
dı. Veren kardeş ailelerimizle alan kardeş aile-
lerimizin buluşma anı gerçekten çok duygulu 
oluyor. Hakikaten o anı yaşadıktan sonra bu 
projenin ne anlam taşıdığını daha iyi anlama 
fırsatı buldum. Kardeş aile çalışmasının bu tür 
yönleri var, böyle kardeşlik köprülerine vesile 
oluyor. 

Gazze’de bulunduğumuz dönemde de aynı 
tecrübeyi yaşadık. Gazze Sosyal İşler Bakanı 
Sn. Ahmed el-Kurd ile yaptığımız görüşme-
lerden sonra kendi bakanlığı bünyesinde bir 
ofise sahip olduk. Şu anda Gazze’deki ailele-
re yönelik çalışmalar bu ofisten yürütülüyor. 
Bizlere bu imkânı sağlayan muhterem Ahmed 
el-Kurd’a Kur’ani Hayat Dergisi aracılığıyla da 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Keşmir’e olduğu gibi Gazze’ye de Kardeş 
Aile ziyaretleri gerçekleştirmeyi planlıyor 
musunuz? Bir de alan kardeş aileleri seçer-
ken hangi kriterleri göz önünde bulunduru-
yorsunuz?  

SD: Bizler önümüzdeki dönemde Filistin sı-
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nır kapılarındaki ambargo kalkar kalkmaz 
Gazze’de veren kardeş ailelerle alan kardeş 
ailelerin birbirleriyle buluşacağı bir program 
düzenlemek istiyoruz. 

Alan kardeş aileleri belirlerken göz önünde 
tuttuğumuz bazı önceliklerimiz var. Özellikle 
Filistin’de uyguladığımız bu yöntemde, önce 
şehit aileleri, daha sonra yaralısı bulunan 
aileler, daha sonra evi yıkılanlar kardeş aile 
olarak kaydediliyor. Çalışmayı yürüttüğümüz 
diğer ülkelerde de öncelikli olarak yetim ço-
cuğu olan ailelerinden başlıyoruz. Bu şekilde 
bir mağduriyet sıralamamız var. 

Kardeş aile çalışmasına destek veren aileler 
daha çok yurt içinden mi yurt dışından mı? 
Bu çalışmanın hedefi ve kapsamı önümüz-
deki süreçte genişletilecek mi? 

SD: Şu ana kadar kırkı aşkın ülkeden veren kardeş 
ailelerimiz oldu. Amerika’dan, Avusturya’dan, 
Kanada’dan, Estonya’dan, Yunanistan’dan, 
Azerbaycan’dan, Bulgaristan’dan, ülkemizin 
her ilinden kardeş ailemiz var. Önümüzdeki 
dönemlerde Avrupa’da da şu an görüşmeler 
yürüttüğümüz bir partner kuruluşla çalışaca-
ğız. Avrupa’da veren kardeş ailelerimiz olduğu 
gibi alan kardeş ailelerimiz de olacak. Kardeş 
aile projesi yalnızca İslam coğrafyasında uy-
gulanacak bir proje değil. Kardeş aile projemizi 
mağdur olmuş diğer coğrafyalara da zamanla 
taşıyacağız. Kardeş aile projesinde insanların 
kimliklerinden ziyade mağdur olmuş olmaları 
bizim için yeterli gerekçedir. Şu an itibariyle 
başvurusunu yapıp da onaylanmasını bekledi-
ğimiz üç ülkemiz bulunmakta. Bunlar Darfur, 
Somali ve Irak’tır. Hedefimizde 2010 yılına ka-
dar başta Çeçenistan olmak üzere diğer Kafkas 
ve Balkan ülkelerinde de kardeş aile projesini 
faaliyete geçirmek var. 

Kanayan coğrafyamızda gerçekleştirdiğiniz 
çalışmaların ne gibi yansımaları oldu? Bu 
çalışmalar yeni açılımlar getirdi mi?

SD: Ümmetin veren elleriyle alan ellerini kay-
naştırmanın güzel bir örneği oldu “Kardeş 

Aile” çalışması. Başka ülkelerden de bu prog-
ramımız beğenilerek bizden talep edildi, şuan 
da üzerinde çalışıyorlar. 

Kardeş ailelerimizden biriyle ilgili bir anımı si-
zinle paylaşmak istiyorum. Filistinli kardeş aile-
lerimizden bir tanesi burada veren kardeş ailenin 
göndermiş olduğu meblağ ile kendine ve kızları-
na birer salça makinesi almış. Daha sonra kendi 
imkânları ile biber salçası üretmeye başlıyorlar. 
Bu salçayı daha sonra Hollanda’ya ihracat yapan 
bir firmaya satmaya başlamışlar. Böylece du-
rumları düzelmeye başlayınca bize alan kardeş 
aile edinmek istediklerini bildirdiler. Kardeş aile 
çalışmasının bu tarz güzel dönüşleri de oluyor.

Oİ: Ben de bir anımı paylaşayım: Habeşistan’daki 
partner kuruluşumuzun yetkilisinin bize “Yar-
dımeli Derneği’nin iki sene sonra şu andaki 
mevcut kardeş ailelerinin hiçbir tanesi olma-
yacak” dedi. Biz de doğrusu ilk etapta şaşırdık, 
nedenini sorduk. “Çünkü sizin kardeş aile ça-
lışmanız çerçevesinde yapmış olduğunuz yar-
dımlarla o insanlar, bir kısmıyla günlük ihti-
yaçlarını karşılarken diğer bir kısmıyla da ken-
dilerine küçük de olsa bir iş kuruyorlar. Biz de 
onlar kendi geçimlerini sağlamaya başladığı 
andan itibaren kardeş aileleri değiştireceğiz” 
dedi. Bunun gibi birçok güzel örnek var. 

Ben veren kardeş ailelerle ilgili bir güzelliği de 
anlatmak istiyorum. İmkânı olan kardeş aile 
edinir, bu elbette güzel bir şey. Fakat Gazzeli, 
Habeşistanlı, Türkiyeli bir kardeş aile edinmek 
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için hiç imkânı olmadığı halde ayda 20 TL gön-
derip nasıl yaparsanız yapın, lütfen, ben de kar-
deş aile edinmek istiyorum, diyen biri bizi çok 
duygulandırdı. Keza on öğrenci bir araya geli-
yor, ya da bir okulda bir sınıfın öğrencileri bir 
araya gelip bir kardeş aile ediniyor. Mesela İs-
tanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi’nden bir sınıf bir 
araya gelerek bir kardeş aile edindi. Hanımların 
kendi aralarında yaptığı gün toplantılarından 
elde ettikleri meblağ ile kardeş aile edinen aile-
lerimiz var. El işi yapıp bunu çevresine satarak 
kardeş aile edinen kardeşlerimiz var. Doğuda bir 
köyde on kişi bir araya gelip, belki kendilerinin 
de ihtiyacı olduğu halde kardeş aile edinebili-
yor. Memurlardan, işçilerden de birçok insan 
birbirleriyle de kardeşlik dayanışması yaparak 
yeni bir kardeş aile edinebilmekte. Bunlar Müs-
lümanların kardeş olduğunu derinden hissetme 
açısından çok güzel örneklerdir. 

SD: Şu anda Beylikdüzü’nde amelelik yapan 
on kişi bir araya gelerek bir kardeş aile edin-
diler. Başka bir yerde bir kardeşimiz iş yerinde 
öğle yemeklerini yemeyip evden sefer tasıyla 
yemeğini getirerek öğle yemeğinin ücretini el-
den alarak onunla bir kardeş aile edindi. Bu ve 
buna benzer çok güzel yansımaları var Kardeş 
Aile çalışmamızın. 

Tüm ilişkilerin güven üzerine kurulduğu son 
derece hayırlı ve bir o kadar da hassas bir 
alanda hizmet veriyorsunuz. Seçimlerden 
önce yeniden gündeme getirilen “Deniz Fe-
neri” davasıyla bazı medya kuruluşları ile 
malum siyasilerin, esasında tüm yardım ku-
ruluşlarını töhmet altında bırakmak istediği 
açıkça görüldü. Sizin bu olaya bakışınız ve 
derneğin bu gibi ithamlara muhatap olma-
ması için ne gibi hassasiyetleriniz ve tedbir-
leriniz var? 

SD: Tabii biz Deniz Feneri Derneği davasının 
boyutlarını bilmiyoruz, ama bildiğimiz şu var: 
Hayır alanında hizmet etmek için yola çıkmış 
bir sivil toplum kuruluşu olarak tanıdığımız 
Deniz Feneri yetkilileri ile görüşmelerimiz-
den bu olayın tamamen bir düzmece olduğu, 

bu olayın siyasi boyutlarının olduğu, fark-
lı boyutlarının olduğu ve sırf sözün başında 
söylediğimiz “İslam bir hayır medeniyetidir” 
fikrinin karşıtı bir durum olduğunu görmekte-
yiz. Çünkü şöyle bir teklif geldiğini öğrendik: 
Deniz Feneri Türkiye’de yardım konusunda 
çok önemli bir noktada, yardımlarınızı gelin 
BM’nin farklı fonları üzerinden yapın denildi. 
Fakat Türkiye’deki STK’lar buna hiçbir zaman 
yanaşmadı, yanaşmayacak da… Kanaatime 
göre işin özü bu.  

Müslüman bir insan malı kendi mülkü gibi 
gören batılı insandan farklı olarak onun bir 
emanet olduğu bilinciyle hareket etmeli. 
Yardımeli Derneği’ne destek veren insan-
ların bu duyarlılığa sahip olduğunu düşü-
nüyoruz. Ancak, bu yeterli mi sizce? Sizin 
aracılığınızla yardımlarını ileten bu duyarlı 
insanlar ‘verdim kurtuldum’ deyip bırakıyor 
mu, yoksa verdiği yardımın nereye ne za-
man ulaştığını takip ediyor mu? Bu takibi 
mümkün kılan bir sistem kurabildiniz mi?

SD: Şeffaflık ilkesini çok önemsiyoruz. Biz ‘ver 
ama gerisini sorma’ demiyoruz. ‘Ver ve sorgu-
la’ diyoruz. Bu hususu mutlaka derginiz aracı-
lığıyla da iletmek istiyoruz. Derneğimize ba-
ğışta bulunan hayırsever kardeşlerimiz lütfen 
Yardımeli Derneği’ne yapmış oldukları bağışları 
sorgulasınlar. Biz bu türlü sorgulamalara şef-
faf bir şekilde hazırız. Bize yapılan yardımların 
takip edilmesi konusunda bir talebimiz var. Bu 
konuda derneğimize ulaşan çok az müracaat 
var. Verdiği yardımın nereye ulaştığını sorgu-
layanların oranı yüzde beşlerden daha az sa-
yıda. Biz bu oranın yüzde doksanlarda olma-
sını arzuluyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı 
yapmaktayız. Yardımeli Derneği, yapmış oldu-
ğu tüzükle yasal bir sorumluluğa sahip olduğu 
gibi manevi bir sorumluluğa da sahiptir. Bize 
bağışta bulunmuş olan kardeşlerimizin kalple-
rinin bu konuda mutmain olmasını istiyoruz. 

Yardımeli Derneği’nin kuruluş aşamasında 
açıkladığı ilkelerini kısaca hatırlatabilir mi-
siniz?
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YARDIMELİ DERNEĞİ 
ile SÖYLEŞİ

Oİ: Derneğimiz en başından beri ilahi sınırlara 
riayet, emanete sadakat, ahde vefa, şeffaflık, 
insan onuruna hürmet, redd-i asabiyet, redd-i 
siyaset, davet ve ülfet, muavenet gibi ilkeleri 
önemseyerek faaliyetini yürütmektedir. Bu il-
kelerin ve hedeflerimizin detaylı izahını arzu 
edenler www.yardimeli.org.tr adresinden 
okuyabilirler.

Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyo-
ruz. Eklemek istediğiniz herhangi bir husus 
var mı?

SD: Bize yardım eden hayırseverlere çok teşek-
kür ediyoruz. Yardımlarını sürdürmelerini bekli-
yoruz. Gönüllü olarak hizmet edebilecek kardeş-
lerimize kapılarımızın her zaman açık olduğunu 
ifade ediyorum. Başbakan İsmail Heniye’nin, 
Halid Meş’al’in ve bazı Filistinli kurum ve kuru-
luşların teşekkürlerini ve selamlarını bağışçıla-
rımıza derginiz yoluyla iletmiş olalım.

Yardımeli Derneği olarak burada şunu da be-
lirtmek istiyoruz. Özellikle Gazze saldırılarının 
başladığı günden beri çok yoğun bir şekilde 
kardeş aile başvuruları oldu. Biz bu dönem-
de kardeş aile ile ilgili çok uzun mesai ayır-
mış olmamıza rağmen şu ana kadar henüz 
geri dönüş yapamadığımız kardeş ailelerimiz 
var. Allah nasip ederse Mayıs ayının bitimiyle 
ulaşılmamış, bilgilendirilmemiş veren kardeş 
ailemiz kalmayacak. Ayrıca Mart ayı itibarıyla 
da ödemesi yapılmamış kardeş aile kalmamış-
tır. Veren kardeş ailelere buradan gösterdikleri 
hassasiyetten dolayı şükranlarımızı iletiyoruz.

Bizim bu coğrafyamızda yaşayan insanlar için 
çok kıymet ifade etmeyen bu rakamların alan 
kardeş aileler açısından büyük bir anlam ifade 
ettiğini vurgulamalıyız. Özellikle manevi ola-
rak, dünyanın birçok coğrafyasından kendile-
rini hiç tanımayan, görmeyen insanların ken-
dilerini yürekten desteklemeleri, onları kardeş 
edinmeleri, dolayısıyla maddi olarak imkânları 
ölçüsünde her ay düzenli para göndermele-
ri onlar açısından büyük bir olay olmaktadır. 
Özellikle Keşmir’de ve Habeşistan’da, veren 
kardeş ailelerin gönderdiği bu rakamların bir 

ailenin aylık geçimini sağladığını müjdeleyebi-
liriz. Filistin’de ve Filistin mülteci kamplarında 
da dünyadan gelen manevi desteğin yanı sıra 
bir de böyle bir maddi desteğin de farklı bir 
anlam kazandığını ziyaretlerimiz esnasında 
bize ilettiler.     

Oİ: Mensubu olduğumuz hayır medeniyetinin 
yeniden inşası ve tüm dünyada yaygınlaşması, 
hem bizim coğrafyamızda hem de diğer coğraf-
yalarda dayanışma bilincinin ahlaka dönüşmesi 
için Yardımeli Derneğimiz çalışmalarını devam 
ettirecektir. Yeryüzünde Hakkın ve adaletin 
hâkim olması iyiliğin her yere yayılıp, kötülü-
ğün ortadan kalkması nerede olursa olsun, kim 
olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm ihtiyaç 
sahibi insanlara ulaşma noktasında yine çalış-
malarımıza devam edeceğiz. Biz insanlıkta eş, 
Müslümanlıkta kardeş olmanın gereği kardeşlik 
bilinci gereği iyilik ve takvada yarışın, günah ve 
düşmanlıkta yarışmayın ilkesini düstur edine-
ceğiz. Efendimiz’in (s) “Bir hayra rehberlik eden 
onu bizzat yapmış gibidir.” müjdesine nail ol-
mak için yine yardımlarımıza devam edeceğiz. 

Toplumun temel taşı olan ailenin ve insanlığın 
cehalet, mağduriyet, yoksulluk ve yetimlik kar-
şısında ezilmesine engel olmak için yardımla-
rımızı devam ettireceğiz. yine tüm toplumların 
bir parçası olan engellilerin kendilerinin özür-
le, özürlülerin de kendileriyle imtihan edildiği 
bu kardeşlerimizin yürüyen ayağı, gören gözü, 
tutan eli olup onlara yardımlarımızı inşaAllah 
ulaştıracağız. Yeryüzünün her parçasında yar-
dımlaşmanın, dayanışmanın, kurumlar arasın-
da iş birliği oluşturmanın ve toplumlar arası 
dayanışmaya öncülük etmenin gayreti içinde 
olan derneğimiz, imkânları ölçüsünde insani 
ve mali kaynaklarını acil yardımların akabinde 
öncelikle eğitim alanında kullanma çabası ve 
azmi içerisindedir.

Kurani Hayat dergisine bize bu fırsatı verdi-
ği için Derneğimiz, genel kurulumuz, yönetim 
kurulumuz ve çalışanlarımız adına teşekkür 
ediyoruz. Kur’ani Hayat Dergisi’ne de yayın 
hayatında başarılar diliyoruz.  ■
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akara sûre-i celîlesinin 124 ila 
129ncu âyetleri arasında İbrahim 

(as)’ın imtihanı, Kâbe-i Muazzama’nın inşâsı 
anlatılır. Hz. İbrahim’in ve oğlu-yardımcısı 
İsmail’in (as) duaları da bu pasajda önemli 
bir yer tutar. Hz. İbrahim’in ve Kâbe’nin bu-
rada anlatılan kıssasını bir eğitim hatta daha 
da öte bir “olma” süreci olarak okuyabilir 
miyiz? Deneyelim:

Sınav

124ncü âyet ‘sınav’la başlıyor. Sınav, öğren-
ci, Rabb. Sıralama böyle. Engeller, meydan 
okumalar, sınavlar insanı geliştirir. Sınav 
yoksa hedef de yoktur. Kriz varsa fırsat da 
vardır. Öğrenci İbrahim (as). Öğrenen, iste-
yen, talip olan, “olma süreci”ne gönüllü ola-
rak katılan insan. Allah ise bu sürece “Rabb” 
olarak katılıyor. Mürebbi, terbiye eden, gö-
rüp gözeten, destek sağlayan, ortam oluştu-
ran, rehberlik eden, potansiyeli ortaya çıka-
rıp geliştiren, zenginleştiren… Cehd ü gay-
ret insandan, yardım ve imdat Rabb’den. Ey 
insan, sen olmak istiyorsun, sen olmak için 
yaratıldın; iste, yola çık Rabb’in seni yarı 
yolda bırakmayacak, senin hedefe varman 
için bütün bir evreni seferber edecektir

Sınama ‘kelimeler’ üzerinden gerçekleşti ve 
sınanan bu ‘kelimeler’i ‘itmam’ etti, yani ta-
mamına erdirdi. Musâ (as) “Kelîmullah”, İsâ 
(as) “Kelimetullah”, Kur’an-ı Azîmü’ş-şân 
ise “Kelâmullah”tır. Öyleyse İbrahim (as)’ın 
sınavının kelimelerle olmasına şaşmama-
lı. Kelimeyi yerine oturtmak hayatı yerine 

D E N E M E

İbrahim (as) Nasıl Oldu?

Mekân huzur veren, 
sükûneti sağlayan, 

güvenli bir toplanma 
yeri, bir namazgâh. 

Mekân evdir, ev 
kâbedir, kâbe 

gönül. Gönül evini 
temiz eylemeli.

BFATİH OKUMUŞ
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İbrahim (as)
Nasıl Oldu?

oturtmaya eşdeğer. Kelimenin yerinden kay-
ması hayatın kayması…

Sınav Hz. İbrahim’in ‘imam’ kılınmasıyla 
neticelendi. Önder ve prototip. İbrahim (as) 
‘zürriyeti’ için de aynı talepte bulundu. Neti-
cenin kalıcı bir semereye dönüşmesini arzu 
etti. Talep kabul gördü; ama ehliyet şartına 
bağlı olarak… Zalimler, yani şeyleri yerinden 
edenler bu taahhüdün kapsamına girmezler. 
“Kendisine kötülük eden biri, insanlara ön-
derlik ve yöneticilik yapmaya lâyık değildir.” 
(İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an: Gerekçeli 
Meal-Tefsir).

Teşbihte hata olmazsa önce prototip “ol”uyor; 
test edilip onaylanıyor. 
Sonra seri üretim günde-
me geliyor. Bu aşamada 
kalite kontrol mekaniz-
maları devreye giriyor. 

Zorluklar, meydan oku-
malar yâ Muhammed 
(s) ve ey ümmet-i Mu-
hammed, sizin “olma” 
sürecinizin bir parçası. 
Başınıza gelen her belâ 
müfredâta dâhil. Biriniz önden yürüyerek 
hendekten atlayacak, sûru aşacak, ateşlerden 
geçecek de gül bahçelerine erecek. Diğerleri 
de bunun mümkün olduğunu görerek ken-
di imkânlarını keşfedecekler. Kendilerini 
“gösterecek”ler. En azim sınavlarla sarsılacak 
olanlar peygamberler, sonra sırasıyla diğer 
‘imam’lar.

Mekân

Eğitimin sosyalleşme ve kurumsallaşma aşa-
masında mekân boyutu önem kazanıyor. 
125nci âyet. Mekân huzur veren, sükûneti 
sağlayan, güvenli bir toplanma yeri, bir 
namazgâh. Mekân evdir, ev Kâbedir, Kâbe 
gönül. Gönül evini temiz eylemeli, “Dost ge-
licek kondurmaya”. Kâbeyi temiz tutmalı… 
Kimileri tavâf edecek, gelip arınıp dönecek. 
Kimisi bir süre kalıp kaplarını dolduracak: 
i’tikâf. Kimisi rükû ve secde edecek. Eğitim 
mekânı, birlikte “olma” sinerjisini yakalama-

ya elverişli, çok fonksiyonlu bir sığınaktır. 
Allah’ın Kâbe’ye veya kalbe “evim” demesi 
orada başkasına rükû edilmeyecek, başkası-
na secde edilmeyecek demektir. Ağyârın göl-
gesi düştü mü, otomatik olarak Allah’ın evi 
olmaktan çıkıverir.

Bu ‘toplanma’ yerinde insan derlenip to-
parlanır, kendine döner. İşte bu İbrahim’in 
makâmı. Sen de bu makamın hakkını ver 
ey insan. Duruşun, oluşun, dua ile yönelişin 
hakkını ver.

Artık İbrahim (as) tek başına değil. Yanında 
asistanı, çırağı, oğlu, öğrencisi, vârisi de var. 
Hayatın başka hayatlara da değecek. Öğren-

ciliğin yeni bir aşaması 
öğretmenlik…

İmam

Birinci aşamada bildiği-
ni hatırlarsın, görürsün. 
İkinci aşamada hatırladı-
ğını yaşarsın; eylemlerin-
le, performansınla göste-
rirsin. Üçüncü aşamada 
başkalarının da senin gör-

düğünü görmeleri, senin olduğunu olmaları 
için ışık, rehber, bahçıvan, imam olursun.

126ncı âyet dua. Mekân genişleyerek evden, 
beytten şehre ve ülkeye dönüşüyor: “Beled”. 
İbrahim (as) duasında memleket için gü-
venlik, halk için ekonomik özgürlük istiyor. 
Ekonomik özgürlüğü sadece iman edenler 
için istemiş olduğu halde, Rabbi bu isteği 
düzeltiyor. Öğrenme süreci devam ediyor.

Demin İbrahim (as) genel bir dua yapmıştı, 
Rabbi onu sınırlandırdı; şimdi özel bir dua 
yapmıştı, Rabbi onu genelleştirdi. Önderlik 
liyâkate bağlı, oysa güvenlik ve özgürlük 
herkese en baştan veriliyor. Hava gibi, su 
gibi.

Dua

Nihayet İbrahim Beyt’in temellerini yükselt-
ti, İsmail’le birlikte… Dua ettiler. Önce bir 
eylem ve performans ortaya koydular. Eser 
ortaya çıkmaya başlayınca kemâl-i edeple, 

ENGELLER, MEYDAN 

OKUMALAR, SINAVLAR 

İNSANI GELİŞTİRİR. 

SINAV YOKSA HEDEF DE 

YOKTUR. KRİZ VARSA 

FIRSAT DA VARDIR.
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kemâl-i tevazu ile “kabul buyur” dediler. 
İmrân’ın Kadını da çocuğuna hamile iken 
aynı tavırla sunmuştu hediyesini: “kabul bu-
yur!” Artık İbrahim’in duaları aynen aktarılı-
yor Kur’an’da… Tahsis veya tamim edilmek-
sizin:

“Rabbimiz! Bizi iki müslim eyle!” Teslim 
olmuş iki kişi. Kayıtsız şartsız itaat eden, 
uyumlu iki kişi… Barış ve harmoni içinde iki 
kişi… Kendisiyle, Allah’la, evrenle barışık iki 
kişi… Kurtulmuş iki kişi. Bağlanarak azâde 
olmuş iki kişi.

“Neslimizden de müslim bir ümmet.” Üm-
met: öncü topluluk…

Bize kulluk yollarımızı göster. Biz sana dön-
düğümüzde sen de bize dön!

“Rabbimiz, onların içinde bir Resûl ba’s et 
kendilerinden!” Onlara bir peygamber gön-
der, kendi cinslerinden. Onların içindeki 
peygamberi de dirilt. “Senin âyetlerini bir 
bir okuyacak onlara.” Kur’an’daki, insandaki 
ve evrendeki âyetlerini onlara tilavet edecek. 
“Onlara Kitabı ve Hikmeti öğretecek” böy-
lece onları “tezkiye” edecek, arındıracak bir 
Resûl.

İbrahim’in duası ve İsmail’in âmini insanın 
“olma”, özüne dönme, var oluş amacını ger-
çekleştirme sürecinin programı ve yol harita-
sı gibi. Mustafâ (sav) bu programı uyguladı, 
bu yol haritasını takip etti. Hz. Mustafâ şöyle 
buyurdu: “Ben atam İbrahim’in duasıyım.” 

(Ahmed, IV/127, V/262). ■

elini tutsam, dünyanın öbür ucuna 
benimle birlikte gelir misin? bekle desem, 
dünyanın bir ucunda beni bekler misin?

denizimde fırtınalar çıktığında limanım 
olur musun? karanlık bastırdığında deniz 
fenerim, hava açınca yıldızlarım olur musun; 
bulutlar göğü kapladığında pusulam?

mihengim, turnusol kâğıdım olur 
musun? yüreğimin suyu bulandıkça 
onu durultacak iksirim?

kapılar kapandığında kapım, yollar aşındığı 
vakit yolum, saklanmak istesem duvarım 
olur musun? özgürlüğüm ve mapusanem?

üşürsem evim olur musun? yorganım, 
ana kucağım? çölümde vaha olur 
musun? vahamda hurma ağacım?

dağın tavşanı, çölün ceylanı, gecenin hayalleri 
bağrına bastığı gibi beni bağrına basar 
mısın? şak şak yarılsa bile gökten umudunu 
kesmeyen kıraç tarlalar gibi umut bağlar 
mısın bana? gitmek istersem kanatlarım olur 
musun? kalmak istersem ayağımda prangam?

hurilerim olur musun? kudret helvam ve 
bıldırcınım? soğanda sarımsakta gözüm 
yok, tih çölü sürgününde gözüm yok. ateş 
almaya gidersem, kırk vakit sonra dönsem 
bile aynı yerde beni bekliyor olur musun?

kavmim beni terk ederse ve ben 
kavmimden kaçarsam, bir kez arkana 
bakmadan arkamdan gelir misin?

ot bitmeyen bir vadide yalnızca Allah’a 
emanet edip gidersem, sen de beni 
kınamaksızın O’na güvenir ve sa’y eder misin?

ümidimi kaybettiğim anda ümidim, 
neş’emi kaybettiğim zamanlarda 
coşkum, kalbim işgale uğrarsa 
halaskârım ve rehberim olur musun?

arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım, enîsim, 
huzûrum, sürûrum, nûrum, zînetim, 
nîmetim, cennetim olur musun?

(Fatih Okumuş, “Cennetim Olur 
Musun?”, Timaş, İstanbul: 2003)

cennetim olur musun?
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ayatta bilirsiniz, ağır insanlar vardır, ha-
fif insanlar vardır. Bu ayırmayı yaparken 

maddi bakımdan, yani kiloca ağır veya hafif, 
yani ciddi veya havai diye de insanları ikiye 
ayırmak niyetinde değilim. Burada hafif ve ağır 
insanlar derken bir takım insanların başkaları 
üzerine verdikleri ağırlığı yahut başkaları baş-
kaları üzerinden aldıkları ağırlığı kastediyorum. 
Daha doğrusu galiba şöyle söylemek lazım: Ko-
layca taşınabilir, ruhları tüy gibi hafif veya da-
yanılması çok zor ruhları insanın üzerine çeki 
taşı gibi oturan insanlar vardır. Toplu bir hal-
de yaşamanın zaruri kıldığı nezaket kaideleri, 
ben öyle zannediyorum ki, insanların birbirine 
fazla ağırlık vermemeleri için icat edilmiştir. 
“Acaba ben şarkı söylersem karşımdaki sıkılır 
mı?” Bunu bir an düşünmemiş olsak -ki düşü-
nemeyenler ne yazık ki vardır-  o beğendiğimiz 
sesimizle karşımızdakini perişan etmemiz işten 
bile değildir. “Canım ne olacak? İşte ben güzel 
güzel şarkı söylüyorum, bunu dinlemekten ne 
çıkar?” diyebilir miyim? Her insanın kendine 
göre sevmediği şeyler, hoşlandığı hareketler 
hoşlanmadığı hareketler vardır. Nezaket sana-
tı, başkalarıyla beraber olduğumuz zaman on-
ların hoşlarına gidecek şeyler yapmamızı bize 
emreder. Tersini yaparsak biz sevimsiz bir in-
san, çekilmez bir mahlûk olmaktan kendimizi 
kurtaramayız. 

İ K T İ B A S

Huzura Götüren Yol

AİLE SAADETİNİN 
DEVAMI İÇİN ŞUURLU 
BİR ŞEKİLDE BİRBİRİMİZİ 
SIKMAMAK, BİRBİRİMİZE 
KARŞI VARLIĞIMIZI HAFİF 
TUTMANIN YOLLARINI 
ARAMAK GEREKİR.

 HŞEVKET RADO

Bu deneme müellifin Elips Yayınları tarafından  
2002’de neşredilen ‘Hayat Böyledir’ adlı  
eserinden iktibas edilmiştir (s. 65-92).
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“Çekemezlerse çekemesinler ne yapalım 
yani? İlle başkasının keyfine kendimi uy-
durmaya mecbur muyum?” diyen bir insan 
geçinme sanatında son derece acemi ve bu 
yüzden de dayanılması zor bir insandır. 

Bütün bunları niçin söylüyorum, biliyor mu-
sunuz? Evlilik üzerine yazılar yazdığımız şu 
sıralarda, evliliğin aslında bir geçinme sanatı 
olduğunu bir kere daha belirtmiş olmak için. 
Eğer ruhça hafif bir kimse iseniz, yani ağır-
lığınızı bir tuz çuvalı gibi kimsenin üzerine 
koymadan, onunla yan 
yana oturabiliyorsanız 
evlilikte aradığınız saade-
tin yanı başınıza gelece-
ğinden emin olabilirsiniz. 
Hayır, böyle değil de, daha 
doğrusu ruhumuzun ken-
disini taşımaya gücü yok 
da siz mutlaka başkasına 
taşıtmak itiyadında iseniz, 
sıklet veriyorsanız, saade-
tiniz bu ağırlığın altında ezilir gider ve siz 
neye uğradığınızı, arzu ettiklerinizin niçin 
olmadığını bir türlü anlayamazsınız. Çünkü 
kabahati daima kendinizin dışında, kocanız-
da ve karınızda arasınız. Benliğiniz sizi bürü-
müş olduğu için, karşınızdakine verdiğiniz 
ağırlığı hiçbir zaman fark edemezsiniz. 

İşte evlilikte en mühim mesele tarafların 
birbirine ağırlık vermemeleri, birbirleri için 
daima tüyden hafif, pamuktan yumuşak ola-
bilmeleridir. 

Çünkü evlilik kısa süren bir beraberlik değil-
dir. Her gün tatlı yemekten bıkan bu insanlar 
her gün beraber olmaktan bıkmayacaklardır. 
Suya nasıl bir türlü doyamıyorsanız eşinize 
de doyamayacak, onu tıpkı bir bardak su gibi 
tekrar tekrar arzu edeceksiniz. Bu ise birbi-
rinize ağırlık vermemenize, karşılıklı kolay 
dayanılır, rahat taşınır birer insan olmanıza 
bağlıdır. Dikkat ederseniz veya hatırlayacak 

olursanız, insanlardan bu ruh hafifliği, karı 
kocanın ilk tanışma devrelerinde ve tabia-
tıyla evliliğin ilk senelerinde kendiliğinden 
vardır. Genç kız veya delikanlı evlenmeyi 
gözüne koyduğu müstakbel eşini sıkmamak 
için elinden geleni yapar, darılacak diye tür-
lü fedakârlıklara seve seve katlanır. İki taraf 
da birbirlerinin nelerden hoşlanıp nelerden 
hoşlanmadıklarını öğrenmek için en büyük 
gayreti sarf etmekten bir an geri kalmazlar. 
O zaman aşkın tesiriyle belki zekâları da 

daha uyanık olduğu için 
bunları sezmekte ve ona 
göre davranmakta hiçbir 

güçlük çekmezler. Evlili-
ğin ilk zamanları da böy-
le geçer. Bu devrelerde 
iki tarafın da kanatlı olan 
ruhları pervaneler gibi 
birbirleri etrafında dön-
düğü için hiçbir ağırlık 
hissedilmez. Genç evliler 

sanki ayakları yerden kesilmiş, uçar gibidir-
ler. Vakta ki ayakları yavaş yavaş yere değme-
ye başlar, taraflar kanat çırpmaktan yorgun 
düşüp toprağa basmaya veya oturmaya karar 
verirler, işte o zaman iki taraf da birbirlerinin 
ağırlıklarını hisseder olurlar.  

Hemen söyleyeyim ki hakiki manada evli-
lik, daha doğrusu aile hayatı dediğimiz her 
şey de bu andan itibaren başlamış olur. İlk 
zamanlarda tarafları kanatlandırıp bütün 
yüklerini üzerlerinden almış olan aşk, yavaş 
yavaş yerini sevgiye bırakacaktır. Eğer bu ya-
kınlık devam edecekse aklımız, ruhumuz ve 
mantığımızla devam edecektir. Çünkü baş-
langıçta gözleri latif bir perdeyle örtmüş olan 
peri uzaklaştıktan sonra gözler hakikatleri 
olduğu gibi görecektir. Artık aramızda hiçbir 
perde olamadan hakiki şahsiyetlerimiz karşı 
karşıyadır. Bunların birbirinden hoşlanması, 
bunların uzlaşması, bunların el ele vermesi 

EVLİLİKTE EN MÜHİM 
MESELE TARAFLARIN BİR
BİRİNE AĞIRLIK VERME
MELERİ, BİRBİRLERİ İÇİN 
DAİMA TÜYDEN HAFİF, 
PAMUKTAN YUMUŞAK 

OLABİLMELERİDİR. 
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lazımdır ki, aile hayatında beklediğimiz saa-
det yuvamızın içinde yerleşebilsin. 

Bunun için yapacağımız, daha doğrusu yap-
maya gayret etmemiz gereken ilk şey şuurlu 
bir şekilde birbirimizi sıkmamak, birbirimi-
ze karşı varlığımızı hafif tutmanın yollarını 
aramaktır. Bu da neye bağlıdır biliyor musu-
nuz? Zaman zaman eşimizin yanı başında, 
aynı odanın içinde fakat yalnız, varlığımızı 
ona hissettirmeyecek şekilde yalnız kalma-
mızı bilmemize bağlıdır. Kendimize mahsus 
zevklerimiz, eğlencelerimiz, meraklarımız, 
marifetlerimiz olmasına 
bağlıdır. Bu şahsi zevkler, 
bu eğlenceler, bu merak ve 
marifetler evli insanları de-
vamlı bir surette birbirinin 
üzerine düşüp onları bir-
birlerine -eski tabirle- bar 
olmaktan, yük olmaktan 
kurtaracaktır. 

Çünkü ne de olsa insanlar 
yalnız mahlûklardır. Herkesin kendi içinde, 
kendine mahsus bir hayatı vardır. Bu haya-
tı, bir dereceden sonra başkasıyla paylaşmak 
mümkün değildir. Öyle anlarımız olur ki 
kendi içimize çekilmek, kendi varlığımızla, 
varlığımızın inilmez ulaşılmaz derinlikleriy-
le baş başa kalmak isteriz. Böyle anlarımızda 
en yakınlarımızın bile bize sokulmasına, o 
derinliklere eğilip uzanmasına imkân yoktur 
ve insan ne kadar sosyal bir mahlûk olursa 
olsun bu yalnızlığı zaman zaman istemek-
tedir. İşte böyle anlarımızda size biraz önce 
bahsettiğim kendimize mahsus zevklerimiz, 
eğlencelerimiz, meraklarımız, marifetlerimiz 
imdadımıza yetişir ve ancak onlar sayesinde 
yalnız kalmamız mümkün olur. Mesela oku-
ma zevki, bahçe merakı, dikiş dikmek, örgü 
örmek, bir musiki aleti çalmak gibi marifet-
ler, koleksiyon yapmak, balık tutmak, kapı 
tokmağı, musluk tamir etmek gibi meraklar 

bizim başkalarının yanında yalnız kalmamızı 
mümkün kılan oyalanma vasıtalarıdır. 

Eğer bir ailenin içinde karı kocada bu tür-
lü zevkler yoksa gündüz sabahtan akşama 
kadar çalışıp eve gelmiş olan koca, bütün 
gün ev işiyle uğraşıp yorgun düşmüş kadın 
birbiriyle karşı karşıya kalacaklardır. Yemek-
lerini yiyip birkaç laf ettikten sonra bu karı 
koca ne yapabilir? Her akşam çıkıp gezmeye 
gidemezler. Her akşam sinemaya, tiyatro-
ya gitmek gibi müşterek eğlenceler bulmak 
zordur. Her akşam misafirlik etmek misafir 

karşılamak kolay değil-
dir. Bütün bunları yap-

mak, üstelik paraca geniş 
imkânlara da ihtiyaç gös-
terir. Hâlbuki hayatlarımı-
zı, ihtiyaçlarımızın dere-
cesine göre tanzim etmek 
bazen bir ömür sürmekte 
hatta bazen hiç mümkün 
olmamaktadır. 

Sonra unutmamalı ki, birbiriyle ne kadar 
anlaşmış olursa olsunlar iki insanın zevkte, 
eğlencede birleşmeleri yani ayni zamanda da 
aynı şeyleri yapmaktan aynı derecede hoş-
lanmaları hemen hemen mümkün değildir. 
Böyle hallerde bir taraf, hoşlanmasa bile, 
öbür tarafın hoşlandığı tarafa sürüklenecek-
tir. Kim kimin hoşlandığı taraflara gitmeye 
mecbur olursa fedakârlık ona düşecektir. 
Aile hayatında eğer fedakârlık daima bir ta-
rafın omuzlarına yüklenirse öbür taraf ağır 
basmış demektir. İşte bu ağırlık taraflardan 
birini devamlı surette baskı altında bırakır ve 
bütün hoşnutsuzluklar, eğer çıkarsa, bundan 
çıkar. 

Aile hayatında şüphesiz mecburiyetler de 
vardır. Ama bu mecburiyetler taraflar arasın-
da paylaştırılacak olursa ahenk kurulabilir. 
Yalnız bir taraf daima mecbur olur, öbür taraf 

AİLE HAYATINDA EĞER 
FEDAKÂRLIK DAİMA 
BİR TARAFIN OMUZ
LARINA YÜKLENİRSE, 
BÜTÜN HOŞNUTSUZ

LUKLAR BU AĞIRLIĞIN 
BASKISINDAN ÇIKAR. 
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hiçbir mecburiyet hissetmezse; yalnız bir ta-
raf katlanır, öbür taraf hiçbir şeye katlanma-
ya yaklaşmazsa böyle bir ailede ahengin var-
lığından bahsedilemez. Olsa olsa ahenksizlik 
vardır, karşılıklı kavgalar, çekişmeler veya 
tek taraflı ıstıraplar, üzüntüler vardır. Bu ıs-
tıraplarla bu üzüntüler demir üzerine sızan 
bir su gibi aile hayatında paslanmalara sebep 
olur. Her paslanma, her karıncalanma biraz 
da çürümek değil midir?

Onun için aile hayatında anlayışlı olmanın, 
yani halden anlama nın çok büyük rolü var-
dır. Şüphesiz, eğer eşinizle aynı şeylerden 
ay nı zamanda ve samimî surette hoşlanıyor, 
zaman zaman yalnız kal mak ihtiyacını his-
setmiyorsanız siz Allah’ın en talihli kullarısı-
nız, “tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş” 
sözü ancak sizin için söylenebilir. Fakat 
bu pek nadir bir şeydir. Biz çoğu zaman 
eşlerimizi kendi eğlencemizin esiri yaptı-
ğımızı farketmeyiz.

Hâlbuki işte bu gibi hallerde yalnız kalma-
yı ve yalnız bırakma yı bilmemiz lâzımdır. 
Kendi arzumuzu, kendi zevkimizi kabul 
etme ye eşimizi mecbur bırakacağımız yerde, 
eğer okuma zevkimiz varsa kitabımızı alıp 
bir kenara çekilmeyi, orada eşimizin yanı 
başında otururken başka bir âlemde yaşama-
yı mümkün hale getirmiş oluruz. Anneleri-
mizle büyük annelerimiz kitap okuyan veya 
bahçe ile meş gul olan kocalarının karşısında 
örgü örerek, dikiş dikerek yalnız, kal mayı ve 
yalnız bırakmasını bilirlerdi. En mesut karı-
kocalar anlaşmak için konuşmaya ihtiyaçları 
olmayan, yani birbirlerini konuşma dan da 
anlayan, yalnız kalmasını ve yalnız bırakma-
sını bilen karı-kocalardır. Bir karı-koca, bir 
odanın içinde beş saat, on saat karşı karşıya, 
belki pek az konuşarak, fakat birbirleriyle 
asla çekişmeden, kavga etmeden kalabili-
yorlar mı? Eğer kalabiliyorlarsa, beraberken 
yalnız kalmasını biliyorlar, birbirlerini sevi-

yorlar, birbirleriyle anlaşı yorlar, ruhları bir-
birlerine ağır gelmiyor demektir.

Şüphesiz bu büyük bir mutluluktur. Yazık 
ki, her kula nasip ol maz; Fakat zanneder-
sem bu bir terbiye, bir alışkanlık meselesidir. 
Çocuklarınıza küçük yaşlardan itibaren bazı 
zevkler aşılamaya on lara birtakım marifetler 
öğretmeye çalışır, boş zamanlarını, zamanın 
boşluğunu fark etmeden geçirmeye alıştırır-
sanız onları mesut bir aile kurmaya da hazır-
lamış olursunuz.

Kadın, erkek herkesin bir merakı olmalı-
dır. Gazete - kitap, mec mua okumak, daha 
doğrusu okumayı alışkanlık haline getirmek 
bun lardan biridir. Okumak kalabalık içinde 
yalnız kalmanın, lüzumsuz çekişmelerden 
uzaklaşmanın belki tek ve en kuvvetli vası-
tasıdır. Mu sikiyi sevmek, şiiri sevmek, resmi 
sevmek ruhu oyalayan, yalnızlığı zevkli bir 
hale getiren meraklardır. Her türlü el işleri, 
dikiş, örgü, bahçe merakı, çiçek, ağaç, kuş 
sevgisi terbiye edici, iyiliğe, sükûne te, doğ-
ruluğa götürücü alâkalardır.

İnsanın boş zamanı olup da bu boş zamanı 
nasıl dolduracağını bilememesi en sıkıntılı 
ve en tehlikeli halidir. Bütün kötülükler bu 
boş kalan zamanlarda yeşerir ve boy atar. 
Hâlbuki birtakım zevkleri, merakları olan 
insanlar için boş zaman diye bir şey yoktur. 
Onlar zamanı doldurmasını çok iyi bilirler. 
Bilhassa aile hayatında karı-kocanın bu türlü 
şahsi meraklara sahip olmaları onların anlaş-
malarını kolaylaştırdığı gibi birbirlerine yük 
olmalarının doğuracağı bütün tehlikeleri de 
önlemeye hizmet eder. ■
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l deyince olduranın, rahmetine bandıranın 
adıyla…

KUR’AN’A GÖRE KADIN

Kur’an-ı Kerim’e göre, insan neslinin yeryü-
zündeki var oluş sebebi, yaratıcıya halifelik 
yapmak1 veya O’na layık kul olmaktır.2 

İnsanoğlunun başlangıcından bahseden 
Kur’an âyetlerinde, kadın ile erkek cinsi-
yet farklılığına herhangi bir fazilet tanıma-
mıştır. İnsanı tek bir nefisten yaratan Allah, 
sonra eşini de ondan yaratmış, bu ikisinden 
pek çok erkek ve kadın var etmiştir.3 Dile-
diğine kız, dilediğine de erkek çocuk veren 
Allah’tır.4 Bir kimseyi kısır kılan da Allah’ın 
iradesidir.5 

Kur’an-ı Kerim, kadın ve erkek cinsi için 
“Nâs” ismini kullanmıştır. İslam peygam-
beri, kadınıyla erkeğiyle bütün beşerin 
peygamberidir.6 

Allah katında tek üstünlük ölçüsü takvadır.7 
İslam ahlakında kadın ve erkek eşittir.8

Kur’an’da kadın ve erkeğe hitap aynıdır.9 
Kur’an’da anneye en üstün değer verilmiştir.10 
Evlilik hayatında kadına üstün değer 
verilmiştir.11

Erkek egemen bir kültür içerisinde kadın-
lar koruma altına alınmışlardır.12 Kur’an, 
boşanmaları esnasında kadınların gönülleri 
alınarak ve hoşnut bırakılarak boşanmalarını 
emretmiştir.13 Kur’an, kadınların boşandık-
tan sonra maddi olarak güvence altına alın-
malarını istemiştir.14

Kur’an, kadına verilen malların boşan-
dıktan sonra geri alınmamasını tavsiye 

İ N C E L E M E

Kur’an, Gelenek Ve Modernite Arasında 

Ailenin Bir Parçası Olarak Kadın

KUR’AN’DA KADIN VE 

ERKEĞE HİTAP AYNIDIR. 

KUR’AN’DA ANNEYE EN 

ÜSTÜN DEĞER VERİLMİŞTİR. 

EVLİLİK HAYATINDA KADINA 

ÜSTÜN DEĞER VERİLMİŞTİR.

OEKREM DEMİR

Dr., Tefsir anabilim dalı
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etmiştir.15 Kur’an, boşandıktan sonra kadın-
ların barınmalarının sağlanmasını istemiştir.16 
Kur’an, kadına zorla mirasçı olunmamasını 
emretmiştir.17 Kur’an, yetim kadınların hakla-
rının korunma altına alınmasını istemiştir.18

Bütün bu saydıklarımızdan başka yine Kur’an 
eksenli düşünüldüğünde ideal Müslüman ka-
dın karakteri şöyle ortaya konmuştur:

Müslüman kadın Allah’a teslim olmuştur. Reh-
beri Kur’an ve Peygamberimizin sünnetidir. İde-
alleri çok büyüktür. Asildir. Güçlü ve iradeli bir 
karaktere sahiptir. İtidalli ve dengelidir. Samimi 
ve doğal bir kişiliğe sahiptir. Dürüsttür. Cesur-
dur. Boş sözlerden ve boş işlerden kaçınır. İffetli 
ve onurludur.

Ayrıca Allah’ın Kur’an’da dikkat çektiği ka-
dınlar da vardır: Örneğin;

İnkârcı kadınlara örnek: Hz. Lut’un ve Hz. 
Nuh’un eşleri; En güzel ahlak abidesi olarak 
Firavun’un eşi Musa’nın 
dadısı, karanlıklar içinde 
bir nur: Asiye; İmran’ın 
karısı, Hz. İsa’nın an-
nesi, lekesiz bir çicek 
Meryem,19 Hz. İbrahim’in 
ailesi, Hz. İsmail’in annesi, 
siyah bir kadın Hacer,20 
Sebe Melikesi Belkıs21; Hz. 
Yusuf dönemindeki Mısır’lı 
Aziz’in karısı Züleyha.
 

GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE KADIN

Ne var ki eşref-i mahlûkat olarak yaratılan in-
san çekirdeğinin ayrılmaz bir parçası olan ka-
dın, tarihi seyir içinde, hep birbirinden kötü 
ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere 
tanık olmuştur. Çünkü o, vahiyden sapma 
sonucu, ya affedilmez bir suçlu, ya herkesin 
ortaklaşa kullanabileceği bir meta, ya insanlı-
ğı tartışılan bir yaratık, ya yeryüzündeki tüm 
kötülüklerin yegâne sebebi bir varlık olarak 
görülmüştür. Örneğin Mazdek, geçmişte ka-
dını, tıpkı havanın, suyun ve ateşin ortak kul-
lanımı gibi müştereken kullanılması gereken 
bir yaratık olarak görmüştür.

Tarihi rivayetlere göre, dünyada dökülen ilk 
kardeş kanının görünür sebebi İklima adın-
daki bir kadındır.

Hıristiyanlık inancına göre, Hz. Âdem’in cen-
netten kovuluşuna sebep olan ve insanoğlu-
nun o günden bu güne kötü bir miras gibi hep 
taşıyageldiği ilk suçun sebebi Havva adındaki 
bir kadındır. O yılandan daha tehlikelidir.

Papazlara göre, içinde bir kadın olan eve 
erkek girerse, kadını görmese de günahkâr 
olur; hatta iki katlı bir evin üst katında ka-
dın varken bir erkek alt katına girerse yine 
günahkâr olur, çünkü Havva, kadınların gü-
nahını yayar.

St. Thomas’a göre, eğer Tanrı bir erkeğin yü-
zünden bir kadına olan aşkı görürse, bu kadın 
onun karısı olsa bile ona kızar, çünkü Tanrı 
aşkından başka hiçbir aşk insanın kalbine gir-
memiştir. İsa hiçbir kadın almadan yaşamıştır. 
Bu nedenle hiçbir kadına dokunulmamakla 
gerçek bir Hıristiyan olunabilir. Hıristiyan 
kardeşlerin, manevî pederlerin hatta Hıristi-
yan kız kardeşlerin bile evlenmemelerinin se-

bebi budur. Çünkü evlilik 
Tanrı’nın öfkesini çeken 
bir bağdır. Biz ancak İsa 

Mesih aracılığıyla Tanrı’ya 
ulaşabiliriz; çünkü bir kal-
be iki aşk sığmaz. Kutsal 
ruhu ancak evlenmeyenler 
taşıyabilirler.22

Cahiliye devrinde kadın, 
alınıp satılan bir mal du-
rumundaydı. Bu dönemde 
kadına hiçbir değer veril-

mezdi. O, sadece erkeklerin nefsanî arzuları-
nı tatmin etmek için vardı. Öyle ki adet gün-
lerinde onunla beraber oturulmaz, birlikte 
yiyip içilmezdi.23 

İslam öncesi Araplar, hanımlarıyla cinsel iliş-
kilerde bulunduklarında ruhunu ve bedeni-
ni cinlerin kapladığına ve yıkanmak için su 
buluncaya kadar cinlerden kurtulmadığına 
inanırlardı.

Boşanılan kadına eziyet olsun diye onun baş-
kasıyla yeni bir yuva kurmasına engel olunur-
du. Hanımını boşayan erkeklerden bazıları, 
boşadığı kadının iddeti bittiğinde onu tekrar 
alır, sonra tekrar boşardı. Boşanmış kadının 
iddet süresi bir yıldı. Kocası ölen kadın en de-
ğersiz elbisesini giyer, evin en karanlık yerine 
çekilir, bir sene tam bir hapis hayatı yaşardı. 

MÜSLÜMAN KADIN 
ALLAH’A TESLİM OLMUŞ
TUR. REHBERİ KUR’AN VE 
PEYGAMBERİMİZİN SÜN
NETİDİR. İDEALLERİ ÇOK 

BÜYÜKTÜR. ASİLDİR. 
İTİDALLİ VE İFFETLİDİR.
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Bu süre içerisinde yıkanmaz, tırnaklarını kes-
mez, vücudunun temizlenmesi gereken yerle-
rini temizlemez, güzel koku sürünmezdi.24

Kocası ölen kadın babasının evine gelir, ba-
bası elbisesini onun başına geçirirdi. Bu onun 
insanlarla görüşmesinin yasak kılındığı anla-
mına gelirdi. Kız, babasının evlendirmek iste-
diği kimseyle evlenmez ise o ölünceye kadar 
hapsedilirdi.25

Bir erkek istediği kadar kadınla evlenebilirdi. 
Bunun hiçbir sınırı yoktu.26

Arapların yaptıkları en kötü şeylerden biri de 
üvey analarla evlenmeleriydi. Büyük evlat, 
baba ölünce üvey annesinin üzerine elbise-
sini atar, isterse hiç mehir vermeden onunla 
evlenir veya bir başkasıyla evlendirir ve onun 
mehrini kendisi alırdı. 

Kadınlar ve çocuklar mi-
rastan mahrumdu. “Sa-
vaşıp yurdunu savunma-
yan mirasçı olamaz” diyen 
Araplar kız çocuklara bir 
şey vermez, mirası sadece 
erkek evlatlar alırdı.27

Araplar, himayelerinde bu-
lunan yetim kızların malına 
veya güzelliğine göz dikerek, 
başkalarıyla evlendirmezler, 
onları kendi nikâhlarına almak isterlerdi.28

Sayıları on kişiye varan erkekler, bir kadınla 
yaşayabilirlerdi. Kadın hamile kaldığında o 
erkeklerden hoşuna giden birine, “Ey filan, 
bu çocuk senindir” derdi. Artık onun bu ço-
cuğu kabul etmesi ise şart olurdu. O çocuğu 
kendi çocuklarından sayardı.29

Para karşılığında cariyeler fuhşa zorlanırdı.30

İslam gelince, diğer konularda olduğu gibi 
kadın konusunda da hikmeti gereği, tarihi 
seyri içindeki bu ve buna benzer sapmaları, 
ana rotasına yeniden oturtmuştur. Çünkü İs-
lam kadının bir insan olduğunu görmüş ve 
ona insan olarak değer vermiştir. Onu erkekle 
anlamlı kılmış, erkeğin yanından ayırmamış-
tır. Toplumdan ise hiç koparmamıştır. 

İslam’da ilk Müslümanlar arasında zikredilen 
(Hz. Hatice) ve İslam yolunda ilk şehit dü-
şen (Sümeyye) bir kadın idi. Öyle ki İslam’da 

kocasından önce Müslüman olan, doğru yolu 
bulan kadınlar, İslam uğruna çöle düşen genç 
kızlar da vardı.

Kur’an’ın, 114 sûresinden birine “Kadınlar 
(Nisa)”, bir diğer sûreye de Hz. İsa’nın anne-
si Meryem’in ismi verilmiştir. Ayrıca Kur’an, 
Firavun’un hanımı Asiye’den övgüyle bahset-
miş, Nûr Sûresi’nde ise Hz. Aişe’ye yapılan 
iftira reddedilmiştir.

Kur’an, Âdem’in hemen yanı sıra Havva’yı 
zikretmiştir. Ayrıca mü’min erkek ve mü’min 
kadınları birbirlerinin velileri olarak göster-
miştir:

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirle-
rinin velileridir. Marufu emreder, münkerden 
alıkoyarlar, namazı kılar, zekâtı verir, Allah’a 
ve peygamberine itaat ederler…”31

Yine Kur’an mü’min er-
kek eşlere; “Kadınlarla 
haklarını gözeterek ve 

güzellikle geçinin…”32 
emr ü fermanını vermiştir.

“Dikkat ediniz! Kadınların si-
zin üzerinizde hakları vardır. 
Dikkat ediniz! Kadınların sizin 
üzerinizdeki hakları, yeme, 
içme ve giyinmelerini layıkıy-
la yerine getirmenizdir.”33

Batıda, çağın kurbanı kadına gelince yukarıda 
da belirtilmeye çalışılan Hıristiyanlık tarihin-
de Avrupalı kadına karşı işlenilen cinayetler 
ve uygulanan gayr-i insani baskılar neticesin-
de bir tepki doğurmuştur.

18, 19 ve 20. yüzyıllarda, özellikle ikinci 
dünya savaşının ardından kadınların sosyal 
hakları sorunu, bilimsel merkezlerin, sosyal 
ve siyasal akımların ve dünya üzerindeki tüm 
hareketlerin en önemli uğraşılarından biri ha-
line gelmiştir.34

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kadın sorunu 
Batıda çok önemli ve hassas bir sorun haline 
gelmiştir. Savaş, aile ilişkilerinde ve geleneksel 
ailelerin birbiri ardı sıra çöküşünde en önemli 
etken olmuştur.

Bugün Batıda, erkekler ve kadınlar cinsi arzu-
larını istedikleri zaman istedikleri yerde ser-
bestçe doyurabilmektedirler. Batıda filimler, 

MAZDEK, GEÇMİŞTE KA
DINI, TIPKI HAVANIN, 

SUYUN VE ATEŞİN ORTAK 
KULLANIMI GİBİ MÜŞ

TEREKEN KULLANILMASI 
GEREKEN BİR YARATIK 
OLARAK GÖRMÜŞTÜR.
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öfke ve cinsellik gibi iki öğeye dayanmaktadır. 
İşte bunlar Batıya ikinci Dünya Savaşı’nın bi-
rer yadigârıdırlar.

Bugün, insanlığın bağlandığı tüm çekici gö-
rüntülerin ardında Batının modern şirk üçle-
mesi (teslisi) yatmaktadır: Sömürü, Köleleş-
tirme, Despotizm.

Bugün, kapitalizm, kadını iki amaca hizmet 
etsin diye şekillendirmiştir: 

A) Boş ve amaçsız bir gelecek hazırlamak, 

B) Kadını eğlence için bir araç olarak kullan-
maktır.

Bu nedenle kapitalizmde kadın yalnızca cin-
sel bir varlık olarak sunulmuştur. Aşkın yerini 
cinsellik almış, eski sevdalar tarihe karışmıştır. 

Kominizmde bu husus, kapitalizmden pek 
farklı değildir. Bu kesimde kadın hakları ha-
reketinin öncüleri Marx ve Engels’den başka-
sı olmamıştır. 1848’de yazdıkları Komünizm 
Beyannamesi’nde bunlar, aileyi, evlilik ve aile 
yaşantısını, kadını zincire vurmak, köleleştir-
mek için yapılmış icatlar olarak göstermişler-
dir. Onlara göre, kadın, ev hizmetkârlığından 
kurtularak sanayide istihdam edilmeli, 
iktisadî bağımsızlığını ele almalıdır. Sonraki-
ler ise kadının da sosyal hayat içinde erkekler 
gibi serbest olması gerektiğini öne sürmüşler-
dir. Ardından gelsin, kızlı erkekli eğitim, ka-
dına iş imkânları, kadınlı-erkekli toplantılar, 
doğum kontrol hapları, olmazsa kısırlaştırma-
lar, olmazsa çocuk düşürmeler… İstenmeyen 
çocuklar umumî kreşlere, oradan devletin 
sorumluluğu altında gayr-i meşru çocuk sıfa-
tıyla devlet okullarına. İşte kadın hakları ha-
reketinin özü kısaca budur.35

Sonuç olarak çağdaş cahiliye de tıpkı geçmiş-
teki cahiliye gibi kadını sömürmüş, istismar 
etmiş, kadın hakları savunuculuğu görüntüsü 
arkasında kadının fıtratını bozmuş, kendisine 
yaratılış amacını unutturmuş ve bu amaçtan 
onu uzaklaştırmıştır. 

Kimi zaman geleneksel kesim de gerek tarih-
ten devralmış olduğu kültür mirası ve kişisel 
bağnazlıkları nedeniyle kadını Allah’ın kendi-
sine takdir etmiş olduğu konumdan çok farklı 
uzak bir konuma yerleştirmiştir.

Ne var ki, bu ve buna benzer olaylar nede-

niyle kimileri de çıkmış, feminizm adında bir 
akım oluşturmuş ve kendilerine sempatizan 
bile bulmuşlardır. Her ne kadar bu akıma, 
modernist bir takım eğilim sahiplerinin dı-
şında geleneksel kesimden fazla itibar edil-
memişse de, bu akım modern cahiliyenin bir 
başka yöne savrulmasına neden olmuştur.

Oysa güzel bir toplum, kadının gönlünde ye-
şerip ellerinde yetişir, kadının kendinde hayat 
bulur. Çünkü erkeği yetiştiren de kadından 
başkası değildir.

İslam adına her konuda olduğu gibi bu konu-
da da vahyin özünü temsil etmeyen bir kısım 
farklı yorumları bir tarafa bırakıp kadın fıtratı 
hakkında iyi bir bilgi sahibi olmak gerekir. 

Klasik ve modern cahiliyenin yaklaştığı gibi 
kadını cinsel bir obje olmaktan kurtarmak 
ve bir insan olarak görmek gerekir. Çünkü 
en güzel bir surette yaratılan (ahsen-i takvim 
olan) sadece erkek değil kadını da içine alan 
insanın kendisidir. Bu yönüyle kadın alınıp 
satılan meta değildir. Cinsel bir obje ise hiç 
değildir. Onun dişiliği değil, kişiliği öne çı-
kartılmalıdır. İşte bu bağlamda tesettürün 
farz oluş gerekçesi böyle ele alınmalıdır. Çün-
kü tesettür, kadının dişiliğine vakur bir duruş 
sergiletip kişiliğin öne çıkmasını ve toplumun 
içinde olmasını sağlar. Ayrıca kadın, eksik ve 
yarım akıllı bir varlık ta değildir. 

Kur’an ve Asr-ı Saadet iyi incelendiğinde, kadın 
da tıpkı erkekler gibi sosyal hayatın içinde ve 
hayatın her alanında aktif rol oynamış, görevler 
almış olduğunu görmekteyiz. O, vahyin insan 
olarak birinci muhatabı, Müslüman, insanlıkta 
eş, dinde kardeştir. Kendi iradesiyle iman ve 
küfrü seçme özgürlüğüne sahiptir. Bireysel ve 
toplumsal hükümlerde erkeklerle aynıdır. Ca-
hiliye zulmünden kurtarılmış iyi bir annedir. 
Firavun’un karısı Asiye, İmran’ın karısı ve kız-
ları Meryem, İbrahim’in eşi Hacer, Musa’nın 
annesi, Sebe Kraliçesi Belkis gibi örnek ve 
sembol kadınlar Kur’an’da laf olsun diye su-
nulmamışlardır. Mirasta hissedardır. Evlenme 
ve eş seçme hürriyetine sahiptir. Saadet asrında 
erkeklerle birlikte hicret eden, Nebiyy-i zi Şan 
Efendimize biat eden, emr bi’l-maruf ve nehy 
ani’l-münker yapan, Hacca giden, savaşlarda 
görev alan, namazlarda erkeklerin ardında saf-
lara duran yine kadındır. Vesselam. ■
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vlenme kanunu Allah’ın koyduğu bir 
kanundur. Tarihte nerede bir kabi-

le veya insan topluluğu görülmüşse, orada 
ailenin bulunduğu tespit edilmiştir. Başlan-
gıçta ailenin bulunmadığı, serbest birleşme-
nin mubah olduğu iddia edilmiş ise de, bu 
iddia dayanıksız kalmıştır. Nitekim meşhur 
Alman Sosyologu Hans Freyer de: “Ailenin 
menşei ve ilk şekilleri araştırılınca ailesiz bir 
kabile veya topluluğa rastlamak mümkün 
değildir’’ demektedir.(1)

Tarihin derinliklerine doğru gidildikçe zina 
cezalarının ağırlaştığı da bunun bir delilidir. 
Ayrıca ar edep, ırz, namus, hayâ ve iffet gibi 
duygular ilk insanlardan beri bilinen değer-
lerdir. Bu da başlangıçtan beri nezih bir aile 
hayatının varlığını ispat etmektedir.

Evlilik biyolojik, dinî ve hukukî işleyişlere 
sahip sosyal bir birim olan aileyi meydana 
getirir. Aile bir toplumun çekirdeği ve hüc-
residir.

Kur’an-ı Kerim’e göre de cinsî hayat, meşrû 
evlilik yoluyla yaşanır. Yaratılıştan insanda 
mevcut olan cinsî arzuları tatmin etmenin 
en tabiî yolu evliliktir. Evlenme çağı geldiği 
halde maddî imkânsızlıklar yüzünden ev-
lenememek çoğu zaman fuhşun sebepleri 
arasında yer almaktadır. Dinimiz, evlenmesi 
gerekenler için bunu azami derece kolaylaş-
tırmış, mehir miktarını esnek tutmuş, başlık 
parası vb. engellerin kaldırılmasına istemiş 
ve evlenenlere yardım edilmesini teşvik ede-
rek toplumu şu emri vermiştir: “İçinizden 

İ N C E L E M E

Kur’an-ı Kerim’de
Evlilik

SEVGİ, SAYGI, MER
HAMET, ŞEFKAT GİBİ 
YÜKSEK DUYGULARIN 
KAYNAĞI AİLE YUVA
SIDIR. BU GÜZEL DUY
GULAR AİLEDE FİLİZ
LENİR VE YEŞERİR.

EAHMET COŞKUN

Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi  
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
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bekârları, köle ve cariyelerinizden elveriş-
li olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, 
Allah, lütfuyla onları zengin eder. Allah 
geniş (nimet ve lütûf sahibi)’dir, (her şeyi) 
bilendir. Evlenme (imkânı) bulamayanlar, 
Allah kendilerini lütfundan (zengin edip) 
evlenme imkânına kavuşturuncaya kadar 
iffetlerini korusunlar.’’(2) Biz bu ayet ve 
dipnotta verilen hadisten, kendi işinde çalı-
şan kimseye yediğinden yedirmeyi, giydiğin-
den giydirmeyi, gerekirse bunlardan evlen-
me çağında olanları evlendirmesi icap ettiği 
anlamını da çıkarıyoruz. Başka bir hadis-i 
şerife göre, devlet de çalışanlarına bu hayat 
standardını sağmakla yükümlüdür.

Kur’an-ı Kerim, fuhşu önlemek için gerekli 
her türlü tedbirleri al-
mıştır. Bu meyanda, cinsî 
başıboşluğun önlenmesi 
de önemlidir. Cinsî başı-
boşluk olan yerde, halk 
şehevî arzularının ceva-
bını kolayca bulabilmek-
tedir. Dolayısıyla yuva 
kurma arzusuna yer kal-
mamaktadır. Bu durum 
Eski Roma’da yaşandığı 
gibi, günümüzde birçok 
Batı ülkelerinde de yaşanmaktadır. Yaygın 
olmamakla beraber ülkemize de aile yüküm-
lülüğünden kaçış eğilimi sıçramış gibidir. Bu 
da kutsî bir müessese olan evliliğin, insanı 
mânen besleyen, doyuran atmosferinden 
yoksun bırakmaktadır.

Karı-koca arasındaki karşılıklı sevgi, Allah’ın 
varlığı ve birliğinin delili olarak da gösteril-
mektedir. Bu konuda şöyle buyrulmaktadır: 
“Allah’ın ayetlerinden biri de, kendileriy-
le kaynaşmanız için, size kendi nefisleri-
nizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve 
merhamet koymasıdır.”(3) Diğer bir ayette 
de, kadın ile erkeğin birbirlerine olan ihti-
yaçları şöyle ifade buyrulmuştur: “Kadınlar 
sizin için, siz de onlar için bir libassınız.” 
(Bakara 187) Çiftlerden her birinin ötekine 
elbise ve örtü olması, onu öğretmesi, şehvet 
duygularının açığa çıkıp kötü yollara düş-

mesini önlemesi olduğu gibi, her birisinin 
ötekisine muhtaç olup birbirini her bakım-
dan tamamlaması mânâsına da gelir. Bunun 
için hadis-i şerifte: “Evlenen dinin yarısını 
korumuş olur, diğer yarısı için de Allah’tan 
korksun”(4) buyrulmuştur. 

Evlenmeye teşvik edici pek çok hadis vardır. 
Bunlardan şu ikisini yeri gelmişken hatır-
latalım: “Dört şey peygamberlerin sünne-
tidir: Hayâ (yani utanma), güzel koku sü-
rünme, misvak (yani dişleri temizleme) ve 
evlenme.”(5)

Şu hadis ise evlenmenin bir vazife olduğu-
nu daha açık olarak belirtmektedir: “Çocuk 
doğuran veya ailesini seven kadınlar ile ev-
leniniz. Kıyamet gününde, diğer ümmetlere 

karşı sizin çokluğunuzla 
iftihar ederim.”(6)

Bir toplumda aile kurul-
mazsa, bu menfî durum 
toplumun ve insanlığın 
çözülmesi demektir. Bu 
açıdan insan için ailenin 
kurulması ve devamlılı-
ğını sağlamak, yaratılış 
gereği olarak en önemli 
vazifelerinden biridir. Ev-

lenmeyen, aile ve çocuk sevgisi tatmayan 
kimseler genellikle başka insanlara da sevgi 
duyamazlar. Sevgi, saygı, merhamet, şefkat 
gibi yüksek duyguların kaynağı aile yuvası-
dır. Bu güzel duygular ailede filizlenir ve ye-
şerir. Bazı kaba ruhlu yaşlı bekârların hırçın-
lıkları zalimce ve merhametsizce davranışları 
her zaman göze çarpar. Şüphesiz bunun da 
istisnaları vardır. Bir aile içinde sevgiyi tat-
mayanlar, başkalarına değer vermesini de 
bilmezler. Eşi, kız kardeşi ve kızı olan bir 
kimse başka hanımların namus ve iffetlerini 
de kendi yakınlarınınki gibi değerli bilir ve 
saygı duyar. Başkalarının ırz ve namuslarına 
kötü gözle bakabilenler, gerçekte aile sevgi-
sini tatmamış, aile disiplini kazanmamış bir-
takım hastalıklı tiplerdir.

Çok enteresandır, şehvet sıkıştırmalarının et-
kisinde kalan ve zina yapma hayalleri kuran 

MADDÎ İMKÂNSIZLIKLAR 
YÜZÜNDEN EVLENE

MEMEK, ÇOĞU ZAMAN 
FUHŞUN SEBEPLERİ 

ARASINDA YER ALMAK
TADIR. BU YÜZDEN 

DİNİMİZ EVLENMEYİ 
KOLAYLAŞTIRMIŞTIR.
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bir genç, durumu Peygamberimize (s.a.v.) 
arz ederek bu yolda ondan müsaade istedi. 
Efendimiz (s.a.v.), genci hem düşündüren 
hem de duygulandıran sorularla bu arzula-
rından vazgeçirdi. Gencin, zina için izin iste-
mesi üzerine orada bulunan ashab, bu duru-
mu son derece şaşırtıcı karşıladı. Rasulullah 
(s.a.v.) ise onları teskin ederek gence “yak-
laş” dedi. Genç, iyice yaklaşıp Peygamberi-
mizin (s.a.v.) önüne oturunca, Peygamberi-
miz (s.a.v) ona: “Bu arzu ettiğin şeyi annen 
hakkında ister misin?” dedi. Genç, “Hayır ya 
Rasulallah! Canım sana fedâ olsun, hiç böyle 
bir şey olur mu?” deyince, Efendimiz (s.a.v.): 
“Hiç kimse annesi için bunu istemez” bu-
yurdu. Bundan sonra Peygamberimiz (s.a.v.) 
sıra ile gence; kızı olması halinde kızı için, 
kız kardeşi için, halası ve 
teyzesi için aynı şeyleri 
isteyip istemediğini sor-
du. Genç, önceki cevabını 
tekrarladı. Sonra Efendi-
miz (s.a.v.) elini şefkatle, 
gencin üzerene koyup şu 
duayı yaptı: “Allah’ım! Bu-
nun günahını bağışla, kal-
bini temizle, namus ve if-
fetini koru.” Bundan sonra 
artık, gençte zina arzusu 
kalmadı.”(7)

Aile mutluluğu, çocuk sevgisi ve cinsî zevk 
evlilik sorumluluğunu yüklenmenin dünya-
ya ait tatlı mükafâtlardır. Kadın-erkek bera-
berliğinin cennette de devam edeceği açıkça 
müjdelenmiştir.(8) Nikâh’ın kutsî gölgesin-
deki mutlu hayatın devamı eşlerin en büyük 
ideali olmalıdır. Geçici, muvakkat, mut’a ve 
gizli nikâh caiz değildir. Zevk için sık sık eş 
değiştirenlerin, yani birisini boşayıp birisini 
alanların Allah sevgisinden yoksun kalacak-
ları da bir hadis-i şerifle ihtar edilmiştir.(9)

İki cinsin evlilik yolu ile birleşmesinin asıl 
gayesi sükûnet, huzur, güven ve yakınlıktır. 
Evlenme, insan hayatında bir dönüm noktası 
olarak ciddi, hukukî bir sözleşmedir, gelip 
geçici bir zevk ve eğlence değildir. İnsanla 
hayvanı birbirinden ayıran en belirgin çiz-

gilerden biri cinsî hayatla ilgilidir. Hayvan, 
karşı cinsle ihtiyacını giderdikten sonra onu 
hemen terk eder. İnsan ise eşine sahip çıkar, 
onu korur, onunla her şeyini paylaşır. Bu da 
aile ve toplum hayatına vücut ve can verir. 
Aile, ferde sorumluluk duygusunu kazan-
dırdığı, yalnızlık hissini yok ettiği için, onu 
daha kuvvetli bir şekilde hayata bağlamak-
ta, neticede streslerden ve sıkıntılardan uzak 
tutmaktadır. Ailede paylaşılan değer ölçüleri 
de insanı hayata bağlamakta ve onun yaşama 
sevincini artırmaktadır. 

Evlilik, tamamen insanî değerler olan paylaş-
ma, sevgi ve güven duygularını yeşerten ve 
kökleştiren bir ortam sağlamaktadır. Yaratı-
lış itibariyle kadın ve erkek birbirine ihtiyaç 
duyan ve birbirini tamamlayan varlıklardır. 

Evlendikten sonra çiftle-
rin zihninde ve kalbinde 
çocuk sevgisi ve arzusu 

doğar. Evet, evlilik yalnız-
ca cinsî bir doyum değil, 
aynı zamanda arkadaşlık 
ve ana-baba olmalarının 
verdiği mutluluk gibi 
daha birçok şeylerden 
dolayı, insanın hayatında 
yeri olan önemli bir ku-
rumdur.(10) Bu kurum 

içinde sevgi ve mutluluğu artırmak ve de-
vam ettirmek bir görev sayılmıştır. Özellikle 
kadınların altın, gümüş, ipek gibi süs eşyala-
rı kullanmaları ve eşlerine karşı güzel koku 
sürünmeleri de teşvik edilmiştir. Bunun için 
eşler birbirlerinin haklarını gözeterek, birbir-
lerine karşı temiz, bakımlı ve çekici görünüş-
lerini koruyarak evliliklerine yeni anlamlar 
kazandırabilirler.(11) 

Evlilikten kaçan insanlar, umumiyetle kendi-
lerini yalnızlık, mutsuzluk ve ümitsizlik içi-
ne atmış olurlar. Bu da onları içki âlemlerine, 
uyuşturucu kullanımına ve bağımlı olarak 
fuhşa sürükler. Şüphesiz bu konuda bir ge-
nelleme yapılamaz. Yahya Peygamber evlen-
mediği halde iffetini korumuş olmakla övül-
müştür.(12) Mutlu bir aile yuvasının zina ve 
livataya engel olacağı muhakkaktır. Yalnız 

EVLİLİKTEN KAÇAN İN
SANLAR, UMUMİYETLE 
KENDİLERİNİ YALNIZ
LIK, MUTSUZLUK VE 

ÜMİTSİZLİK İÇİNE AT
MIŞ OLURLAR. BU DA 
ONLARI ALKOLE VE 
FUHŞA SÜRÜKLER.
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Dipnotlar

psikolojik yönden bazı homoseksüel tiple-
rin, normal aile yuvası kuramadıkları karı-
koca olamadıkları bilinmektedir. Hekimlerin 
verdikleri bu bilgileri, Lut aleyhisselamın 
kavminde de görmekteyiz. Lut kavmi tama-
men eşcinsellik hastalığına tutulmuştu. Bu 
cinsî sapıklığa “livâta” “lûtîlik” denilmesi bu 
iğrenç sapıklığın ilk defa yaygın şekilde bu 
toplumda görülmesindendir. Lut kavminde 
erkekler, cinsî obje olarak kadın yerine hep 
erkek ararlardı. Lut Peygamber, bu kavmi 
hem putperestlikten hem de bu cinsî sapık-
lıktan kurtarmaya çalıştı. Fakat ne mümkün! 
Onlar, Lut Peygamber’in insan sûretine giren 
meleklerden ibaret olan özel misafirlerini 
bile rahatsız etmeye kalktılar. Bunun için Hz. 
Lut’un; kadınları, kızları nikâhlamaları için 
işaret etmesi karşısında çılgın lûtîler “Bizim 
kadınlarla ilgimiz olmadığını ve ne istediği-
mizi sen bilirsin”(13) diye cevap verdiler ve 

bir kadınla meşru ilişkiyi reddettiler. Bu yüz-
den, bu kavim helak olup dünya sahnesin-
den silindi.

Fuhşun her çeşidi çok çirkindir ve Allah’ın 
gazabına sebep olan büyük günahlardandır. 
Bu konu ile ilgili dünyevî ve uhrevî cezalar 
çok ağırdır. Bu arada, zinayı yalnız evli kişiler 
arasındaki yasak ilişki olarak görmek de yan-
lıştır. Bekârların bu türlü ilişkileri de –evli-
lerden farklı da olsa- cezayı gerektirmekte-
dir. Ancak asıl arzu edilen durum, insanların 
ahlâken yükselmesi, duygu yönünden incel-
mesi, yukarıdaki hadiste telkin buyrulduğu 
tarzda kendi eşi, annesi, kız kardeşi, kızı ve 
diğer yakınlarına yapılmasını istemediği bir 
davranışı başkaları için de istememesi; bu 
saygıya, bu nezakete ve bu edep tavrına ulaş-
masıdır. Bu yoldaki hizmetlerin asıl gayesi, 
fertleri ve toplumu bu manevî olgunluğa ve 
yüksekliğe ulaştırmak olmalıdır. ■

1) Bkz. Hans Freyer, Sosyolojiye Giriş, Çev. Nermin 
Abadan, Ankara 1957.

2) Nur 32-33. Kölelik ve cariyeliğin tarihi çok eski za-
manlara uzanır. İslamiyet, dünyanın önemli bir kıs-
mında yaygın olan ve sayıları yüz binleri aşan câriye 
ve köleliği benimsememekle beraber onu bir çırpıda 
kaldırmamıştır. Zaten tek taraflı olarak kaldırılması 
düşünülemezdi. Çünkü köle ve câriyeler savaş mey-
danında esir alınan kimselerdir. Bunun başka bir 
kaynağı yoktur. Dolayısıyla köle ve câriyeliği kaldır-
mak, savaşa katılanlar arasında bir anlaşma ile ola-
bilirdi. Bu, hemen mümkün olmayınca İslam, kendi 
sistemi içinde köle ve câriyeliğe özel bir statü getir-
di ve onu kademeli bir plan ve metotla kaldırmayı 
amaçladı. Satın alınan veya savaşta elde edilen köle 
ve câriyeden faydalanma birtakım esaslara bağlan-
mıştır. Mevcut köle ve cariyelerin bir taraftan mânevî 
müeyyide ve mükâfatlar vaadi ile hürriyetlerine ka-
vuşturulması isteniyor, bir taraftan da çalıştırılanlara 
iyi muamele edilmesi gerektiği bildiriliyordu. Gö-
rüldüğü gibi bu ayette, kölelerin evlendirilmeleri de 
emredilmiştir. Ayrıca köleliği fiilen ortadan kaldıran 
Peygamberimizin şu emri ile karşılaşıyoruz: “Köle ve 
câriyelerimiz kardeşlerimizdir. Onlara yediğinizden 
yediriniz, giydiğinizden giydiriniz, kaldıramayacak-
ları yükü yüklemeyin, yüklerseniz de yardım edin.” 
el-Buhari, Kitabu’l-İman, Bab, 32.

3) Rum 21. Geniş bilgi için bkz. Aile ve Kadın, Sayı: 93, 
s. 16.

4) el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, II/239

5) et-Tirmizi, Nikâh,1.

6) İbn Mace, Nikâh 8. Hadisin diğer varyantları için 
bkz. El-Aclunî Keşf’ul Hafâ 2/324.

7) Bkz. Ahmet b. Hanbel, el-Müsned, V/256-257.

8) Bkz. Yasin 56.

9) Hasan Basri Çantay, On Kere Kırk Hadis, 
I/101,II/301.

10) Rasim Adasal, Ruh Hastalıkları ve Cinsel Bozukluk-
lar, Ankara 1954, s. 24.

11) Bkz. el-Buhari, Libas,83; Gusl,12, 14.

12) Al-i İmran 39.

13) Hud 79. 
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s lâm, ai le esa sı na da ya nan top lum sal bir 
dü zen dir. İslâm’a gö re ai le, için de hu-

zur, gü ven, şef kat, mer ha met, gü zel lik bu lu-
nan ve bun la rı bir bir le ri ile pay la şan fert le rin 
oluş tur du ğu bir yu va dır. Bu yu va da ay nen 
top rak al tın da gü ven ce li bir yer ka pan to hum 
gi bi su yu nu ve ça pa sı nı an ne sin den ve ba ba-
sın dan alan fi liz ler (mi nik yav ru lar) top ra ğı 
ya rıp bü yü me ye ve ye şer me ye baş lar lar.

Ai le içi hu zur ve gü ve nin fıt rat tan ol du ğu nu 
Rab bim şöy le di le ge ti rir: “O’nun işa ret le rin-
den bi ri de si zi cez be den ken di cin si niz den 
eş ler ya rat ma sı ve ara nı za sev gi yi ve şef ka ti 
yer leş tir me si dir. Bun da kuş ku suz, dü şü nen 
in san lar için ders ler var dır.” (30 Rum, 21)

“...On lar si zin için bir el bi se gi bi dir ler ve siz de 
on lar için bir el bi se gi bi si niz...” (2 Ba ka ra, 187)

Böy le mukaddes bir amaçla kurulması ge-
reken yuvada aile fertlerinin teker teker bu 
amacı gerçekleştirebilecek bilinç düzeyini 
yakalamaları ge rek mez mi?

Aile kurmanın stajı olur mu?
Dü şü nün... Bir me mur işi ni öğ re nin ce ye 
ka dar be lir li bir staj aşa ma sın dan ge çi ri lir. 
Bir öğ ret men, bir dok tor, bir ta cir hat ta bir 
tezgâhtar da hi be lir li bir staj aşa ma sın dan 
geç me den tam ola rak işe alın maz ken, ai le 
gi bi yük sek bir amaç ta şı yan bir mü esse se 
böy le bir sta jı ger çek leş tir me den na sıl o mü-
esse se nin bir fer di ola bi lir?

D E Ğ E R L E N D İ R M E

KUR’AN’DA AİLE

HER ŞEY DE OL DU ĞU Gİ
Bİ SEV Gİ VE ŞEF KAT TE DE 
MUTEDİL OL MAK GE RE
KİR. ÇO CU ĞA VE Rİ LE
Bİ LE CEK EN İYİ SER MA
YE BA ĞIM SIZ HA RE KET 
ET ME KA Bİ Lİ YE Tİ DİR. 

İRAMAZAN VAROL

ramazanvarol@nuveegitim.com

Bu makale yazarın yeni çıkan “Kur’an’da Aile” isim-

li eserinin bir özeti mahiyetinde kaleme alınmıştır. 

Eseri daha yakından tanımak için dergimizin Kur’an 

Kitaplığı bölümündeki yazıyı okuyabilirsiniz. 
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Bu yük sek amaç lı mü es se se plan sız, prog ram-
sız, bi linç siz, staj sız ku ru la cak olur sa ye tiş ti-
re ce ği ço cuk lar da ay nen plan sız, prog ram sız, 
bi linç siz, staj sız bir ne sil ola cak tır. Hâlbuki 
Pey gam be ri mi zin: “Ev le ni niz, ço ğa lı nız, şüp-
he siz ben si zin çok lu ğu nuz la övü nü rüm.” bu-
yur du ğu ne sil böy le bir ne sil ol ma sa ge rek tir.

Böy le bir ama cı ger çek leş ti re bil me nin ve ya 
bu ama ca ula şa bil me nin yo lu, ön ce lik le ev-
le ne cek çift le rin fer di ola rak bu mü es se se nin 
ne ol du ğu nu, an lamını ve öne mi ni kav ra ma-
la rın dan ge çer. Bu na yö ne lik, Al lah’ın ki ta-
bını ve Resû lul lah’ın uy gu la ma la rı nı göz den 
ge çir me li, teo rik ola rak zih ni ni bu na ha zır 
ha le ge tir me li dir. Bu aşa ma dan son ra ar tık 
fer di so rum lu luk tan zi-
ya de top lum sal bir so-
rum lu luk baş la mak ta dır 
ki bu so rum lu luk tüm 
Müslümanların so rum lu-
lu ğu dur. Ör nek bir ev li-
lik sun mak tan tu tun bu 
ör nek ev li li ğin te ori si ne 
ha zır ha le gel miş kim se le-
re imkânlar ha zır la mak ve 
on la rın bu yu va yı kur ma-
la rı na ve si le ol ma ya ka dar, 
bu yu va yı ku rar ken çı ka bi le cek prob lem le ri 
çöz me yol la rı ara mak tan tu tun bu yu va nın 
sağ lık lı de vam ede bil me si nin yol la rı nı ara-
ma ya ka dar hep si bu so rum lu lu ğun için de 
yer al ma lı dır.

Bu nun aka bin de, böy le bir ev li li ğin sağ lık lı, 
tu tar lı ve ama cı na uy gun ola bil me si için de 
eği tim-öğ re ti min, ör nek ai le tip le ri nin, fi zik-
sel ve psi ko lo jik te da vi imkânlarının, ge rek-
ti ğin de prob lem le rin çö zü mü için da nış ma 
mer kez le ri nin bu lun du ğu ve bun la rın çok 
sağ lık lı bir or tam ve ele man lar la ger çek leş-
ti ri le bil di ği mekânlar (ai le üni ver si te si, ai le 
has ta ne si vb.) kur mak da bu top lum sal so-
rum lu lu ğun ku rum sal laş ma bi lin ci için de 
de ğer len di ri le bi lir.

Birbirinin elbisesi eşler

İs lâm, ki şi nin İs lâ mi şah si ye ti ni oluş tur duk-
tan son ra ken di ni aşıp bir lik te iş ya pa bil me 
gü cü nün ge liş ti ril me si nin en ko lay yo lu nun 
“ai le” ile baş la dı ğı nı or ta ya koy muş “...On lar 
si zin için bir el bi se gi bi dir ler ve siz de on-
lar için bir el bi se gi bi si niz...” (2 Ba ka ra, 187) 
âyetiy le de bu nu di le ge tir miş tir.

Ev len me den ön ce ken di ni ula şıl maz bir kıy-
met gö ren çift ler, ev le nip bir bir le riy le diya-
loga gir dik le rin de ken di sin den baş ka la rı-
nın da bir kıy met ola bi le ce ği ni kav ra ya rak 
ken di kıy met le ri ne kıy met kat mış ola cak tır. 
Kıy met le ri ni bir bir le riy le pay laş ma yıp ken-
di le ri ni be ğen me ye de vam eder ler se her iki 

kıy met te fert aşa ma sı nı 
ge çe me den ilk sı nav la-

rın da ba şa rı sız lı ğa uğ ra yıp 
top lum sal bir de ğer ifa de 
et me ye cek ler dir.

Bu an la tı lan la rın tam ak si 
de söz ko nu su dur. Ken di-
si nin bir kıy met ol du ğu-
nun far kın da ol ma yan fert 
baş ka bir kıy met le bü tün-
leş ti ğin de bu ku su ru nu 

ör tüp top lu ma iş gü cü sağ la ya bi le cek tir.

Yu ka rı da zik re di len âyet dü şü nül dü ğün de 
top lu mun olum suz bas kı ve kö tü sal dı rı la rı-
na an cak çift le rin bir bir le riy le tek vü cut ol-
mak la kar şı koy ma la rı müm kün ola cak tır.

İs lâm, ku ru lan bu mü es se se nin ku ru luş ama-
cı nı or ta ya koy mak la kal mı yor ay nı za man da 
bu ama ca ulaş mak la çift le re dü şen so rum-
lu luk la rı da en in ce ay rın tı sı na ka dar gös te-
ri yor. Sağ lam te mel le re bağ la dı ğı bu mi nik 
ku ru mun top lu ma mal ol ma sı nın da ge rek-
li li ği ni di le ge ti ri yor. “Ey in san lar! Si zi bir tek 
can lı dan ya ra tan, on dan eşi ni var eden ve her 
iki sin den pek çok ka dın ve er kek mey da na 
ge ti ren Rab bi ni ze kar şı so rum lu lu ğu nu zun 
bi lin cin de olun. Ken di si adı na bir bi ri niz den 

AL LAH’IN EN ÇOK RI
ZA SI NI KA ZA NAN 

BİR EŞ, AL LAH’IN EN 
ÇOK RI ZA SI NI KA ZA
NAN BİR EV LAT, AL
LAH’IN EN ÇOK RI

ZA SI NI KA ZA NAN BİR 
AN NEBA BA OLA LIM.
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(hak la rı nı zı) ta lep et ti ği niz Al lah’a kar şı so-
rum lu luk bi lin ci du yun ve bu ak ra ba lık bağ la-
rı nı gö ze tin. Şüp he siz Al lah üze ri niz de dai mi 
bir gö zet le yi ci dir.” (4 Ni sa, 1) Bu nun la be ra-
ber ai le nin ken di as li de ğer le ri ni ko ru ma sı nı 
da ih mal et mi yor. “Çün kü Rab bin, baş ka sı na 
de ğil, yal nız ca O’na kul luk et me ni zi ve ana-
ba ba ya iyi dav ran ma nı zı bu yur muş tur...” (17 
İs ra, 23)

“...Ba na ve ana-ba ba na şük ret, (unut ma ki) 
bü tün yol lar so nun da ba na ula şır.” (31 Lok-
man, 14)

Sıla-i rahim

İslâm’ın, top lum sal ya-
pı ya ge çiş te ai le ku ru mu-
nu tüm gü ven ce le ri sağ-
la ya rak özen le ko ru ma sı, 
bu mü es se se nin ne ka dar 
önem li ol du ğu nu gös te ri-
yor. Za ten yu ka rı da zik re-
di len âyet te de gö rül dü ğü 
üze re in san ha ya tı nın ilk 
an dan iti ba ren ai le te me li-
ne da yan dı ğı nı gö rü yo ruz.

Bu te me li ko ru ma da âyet te özel lik le se çi len 
“sı la-i ra him” ke li me si dik kat çe ki ci dir. İçin-
de ki ra him ke li me si dost luk, şef kat, mer ha-
met ve rik ka ti ifa de et mek te sı la-i ra him de 
ak ra ba ya iyi lik, şef kat ve mer ha me ti gös ter-
mek te dir.

Bu ra da ki ra him ke li me si nin ana rah mi ile 
çok ya kın iliş ki si var dır. Dü şü nü nüz... An ne 
ço cu ğu nu şef kat ve mer ha met le na sıl kar nın-
da do kuz ay on gün bü tün zah met ve sı kın-
tı la ra al dır ma dan, ge ce uy ku sun dan, gün düz 
ye me iç me sin den ke si le rek ta şır sa ai le nin 
ya pı sı nı oluş tu ran ak ra ba lar da bir bir le riy le 
iliş ki si ni böy le bir ala kay la yü rüt me li dir. Ya-
ni bir bir le ri nin zah met ve sı kın tı la rı na, dert 
ve ke der le ri ne an ne nin kar nın da ki ço cu ğu na 
do ğa na dek sab ret me si gi bi sab re dip bir gün 

mey ve si ni ve re bi le ce ği ni dü şü ne rek sab rı el-
den hiç bı rak ma ma lı dır lar. İs lâ mi teb li ğin de 
ol sun, in sa ni iliş ki le rin de ol sun bu il ke ye 
riâyet edil me li dir. Bu nun la bir lik te an ne nin 
kar nın da ta şı dı ğı ço cuk ölü ve ya sa kat do-
ğa bi le ce ği gi bi ak ra ba iliş ki si de bu ka dar 
fedakârlığın aka bin de olum suz ne ti ce ve re bi-
lir. Bu ko nu da da ta ham mül lü ol ma lı, ha yal 
kı rık lı ğı na uğ ra ma ma lı dır.

Niçin çift kutupluluk?

Al lah di le sey di tüm in san la rı bir çır pı da ya-
ra ta bi lir di. Fa kat özel lik le ila hi ka der (fıt-

rat, öl çü, plan) in san 
var lı ğın da ki ilk hüc re-
nin Âdem (as) ve eşi nin 

oluş tur du ğu ai le ol ma sı nı 
ve in san la rın bu ilk hüc-
re den üre yip ço ğal ma sı nı 
ön gör müş tür. İn sa nın ha-
ya tın da ai le ye yük le nen 
ağır gö rev, ya ra tı lış ta ki bu 
giz li hik me tin bu şe kil de 
ge liş me si ni ön gö rür. Ai le 
ha ya tı, in sa nın öz ya ra-
tı lı şı nın ih ti yaç la rı na ve 

do ğuş tan ge tir di ği ye te nek le re ce vap ve re cek 
ni te lik te dir. İnsanın şah si ye ti, kim li ği bu or-
tam da ge li şir. İnsan, çe şit li ni te lik le ri bu or-
tam da ka za nır. Top lum sal bir dü ze ne gi diş te 
ai le nin bu açı dan çok önem li bir fonk si yo-
nu var dır. Top rak al tın da ki bir to hum mi sa li, 
yağ mu ru nu iyi alır, ça pa sı ve ba kı mı iyi ya-
pı lır sa dün ya ya açı lıp mey ve sin den her ke si 
is ti fa de et ti rir. Ya ni ço cuk top rak al tın da bir 
to hum (bir ha zi ne), an ne nin ve ba ba nın ver-
di ği, Al lah’ın is te di ği eği tim-öğ re tim ise bu 
to hum ve top ra ğın ba kı mı dır (su yu, ça pa sı 
vb.).

İn sa nın fıt ra tın dan kay nak la nan is tek le ri ni 
İs lâm, ev li lik le meş ru ha le ge ti rir. Top lum da 
hay va ni iliş ki ve de je ne ras yo nun önü ne ge çip 
top lu mu den ge de tu tar. Bu nun la da kal ma yıp 

AKIL LI AN NE ÇO CUK
LA RI NIN YA NIN DA 
BA BA LA RI NA SAY GI 
DU YAN, O YOK KEN 

BA BA LA RI NIN GÜ ZEL 
HUY LA RI NI SÖY LE YE
REK ONU ÇO CUK LA
RI NIN GÖZ LE RİN DE 

YÜ CEL TEN KA DIN DIR.
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bu tür iliş ki le ri in sa ni leş ti rir, sev gi-şef kat le 
bü tün leş ti rip gü zel lik le ri ni ve çir kin lik le ri ni 
bir lik te pay laş tık la rı mi nik bir dev let kur du-
rur. Bu dev le tin üye le ri nin so rum lu luk la rı-
nı dü zen li ha le ge ti rir ve bü yü yüp top lu ma 
açıl ma sı nı sağ lar. Böy le ce mi nik dev let ler ku-
rul ma sı nın önü nü açar. “Ve içi niz den bekâr 
olan la rı ve ka dın ya da er kek kö le le ri niz den 
(ev len me si) uy gun ola cak olan la rı ev len di-
rin. (Ev len me ye ni ye ti olan lar) yok sul ise-
ler, (bu si zi kay gı lan dır ma sın) Al lah on la rı 
lütfüyle des tek le ye cek tir, çün kü Al lah her 
şe yin as lı nı ek sik siz bil mek te (ve bu iti bar la 
her ke se ba ğış ve kay ra sıy la) ku şat mak ta dır. 
Ev len me ye imkân bu la ma yan lar, Al lah ken-
di le ri ne lütfüyle bu imkânı ve rin ce ye ka dar 
if fet li dav ran sın lar (zi na dan ka çın sın lar)...” 
(24 Nur, 32-33)

Ev li lik ba ğı nın te me li is-
tik rar ve sü rek li lik tir. Bu 
is tik rar ve sü rek li lik ise 
kar şı lık lı şef kat, mer ha-
met ve hoş gö rü ye da ya-
nır. Bu sa yı lan la rın hep si 
her iki ta ra fın da bu ko-
nu da ki eği ti mi ne bağ lı dır. 
Bu eği tim de so rum lu luk-
la rı nı öğ re nen çift ler ai le mü es se se si nin te-
mel di na mik le ri ola cak ve ar ka la rın dan ge len 
nes lin eği til me sin de de önem li fonk si yon lar 
ic ra ede cek ler dir.

Yaşayarak göstermek

Gü nü müz de hiç bir eği tim den geç me miş ai le-
ler, ken di le ri ne kah re de rek “Biz oku yup öğ-
re ne me dik hiç ol maz sa ço cu ğu muz oku yup 
öğ ren sin.” söz le riy le et le ri ni öğ ret men le ri ne, 
ke mik le ri ni de ken di le ri ne bı rak tık la rı ço-
cuk la rı nı, bu eği tim den ge çir me ye ça lış mak-
ta dır lar. Böy le bir eği tim ise te ori si ve pra ti ği 
bir bi ri ile uyuş ma dı ğı için ço cu ğun zih nin de 
öğ re ni len şey le rin ha ya ta dö nüş tü rül me si nin 
bir ha yal ol du ğu ka nı sı nı can lan dı ra cak tır. 

Böy le ce ne eği ti me ne eği ti ci ye ne de an ne-
ba ba sı na gü ve ni kal ma ya cak tır. Son ra sı ise 
ma lum ya ba ba ve an ne ör nek alı nır ya da bu 
ai le den ta ma men uzak la şı lır. Her iki açı dan 
da eği tim tam bir fi yas ko ile ne ti ce le nir.

Fıt rat ta var olan ka bi li yet ler den yo la çı ka rak 
dav ra nış la rı iyi yön de ge liş ti rip de ğiş tir mek 
an la mı na ge len eği tim, te mel de eş se çi mi ile 
baş lar. Pra tik ola rak eği tim, ih ti yaç ve me-
rak ne za man or ta ya çı kar sa o za man baş lar. 
Ço cu ğu nun ye tiş ti ril me si ni ih ti yaç ola rak 
gör me yen bir ai le as la ço cu ğu nu eği te me ye-
cek tir. Bu nun la bir lik te ço cuk ve ya an ne-ba-
ba me rak et me ye baş la mak la eği ti me de ilk 
adı mı at mış lar de mek tir.

Me rak ve ih ti yaç la baş la yan eği ti min ger çek-
ten fay da sağ la ma sı ve ya 
ama cı na ula şa bil me si için 
ha ya tın ger çek ama cı nın 

kav ran mış ol ma sı ve ço cu-
ğun ken di si ne ni çin lüt fe-
dil di ği nin bi lin cin de olun-
ma sı ge rek li dir.

Eği tim de ama ca ulaş ma-
nın te mel usu lü ya şan tıy-
la ör nek ol mak tır. Ço cuk 

tak lit ede rek öğ re nir. Al lah’ın di ni ne bağ lı, 
Kur’ân ah la kıy la ah lak lan mış bir ai le, bu 
usu lün en önem li pra tis ye ni dir ler. Bun dan 
son ra ih ti yaç, me rak, so ru sor ma, oyun, 
sos yal iliş ki gi bi şey ler ge li yor ki bun lar asıl 
usu lün uzan tı la rı ve yar dım cı la rı dır. Ay rı ca 
ço cu ğun so ru la rı na sağ lık lı ce vap ver mek, 
tek lifl er, tav si ye ler ve yön len dir me ler de bu-
lun mak ya rar lı ola cak tır.

Be del öden me den el de edi len şey de ğer siz ola-
ca ğın dan be de li ni öde me den ço cuk eği ti min de 
(hat ta hiç bir şey de) de ba şa rı lı olu na maz. Bu 
be del, doğ ma dan ön ce onu ta şı mak, bes le mek, 
do ğu rur ken san cı çek mek, doğ duk tan son ra 
em zir mek, al tı nı te miz le mek, onun eği ti mi için 
bil gi, be ce ri ve gay ret sa hi bi ol mak tır.

AN NEBA BA YI SÜ REK Lİ 
HA TA ARA YAN, AZAR

LA YAN VE CE ZA VE REN 
KİM SE LER OLA RAK 
DÜ ŞÜ NEN ÇO CUK

LAR, ON LAR LA DOST
LUK KU RA MAZ LAR. 
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Her şey de ol du ğu gi bi sev gi ve şef kat te de 
ada let li ol mak, öl çü lü ol mak ge re kir. Ço cu ğa 
ve ri le bi le cek en iyi ser ma ye ba ğım sız ha re ket 
et me ka bi li ye ti dir. Ço cu ğu kor ku tup teh dit 
et mek, onun ev ham lı, kor kak ve ya sa bit fi-
kir li ol ma sı na se be bi yet ve re cek tir.

Da yak en kö tü eği tim ara cı dır. Ce za ver mek 
su re tiy le sağ la nan ter bi ye, kor ku ya da ya nan, 
te me li çü rük bir ter bi ye dir. Ter bi ye nin ve ço-
cuk üze rin de di sip lin sağ la ma nın en emin 
yo lu sev gi, şef kat, sa bır ve ço cu ğa iyi ör nek 
ol mak tır.

Ço cuk la ra an la ya cak la rı ya şa gel me den ma sal 
an lat mak ya rar sız dır. Üç ya şı na ka dar nin ni-
ler, on dan son ra da ma sal lar ve kı sa hikâyeler 
gel me li dir. Tip le ri gün lük ha yat tan se çil miş 
ma sal lar da ha ya rar lı dır. 
Ma sal kah ra man la rı kü-
çük ler den se çi lir se, ço cuk 
tip le ri ka fa sın da can lan dı-
ra bi lir. Vu ru cu, kı rı cı, par-
ça la yı cı şey ler an lat mak ve 
iz let mek de ol duk ça za rar-
lı dır.

Oyunu ciddiye almak

Oyun, ço cu ğun en cid di işi dir. Oyun as lın da 
za man öl dür me de ğil, bir öğ ren me va sı ta sı-
dır. An ne-ba ba, bu nu bi le rek ha re ket eder se 
oyu nu, iyi bir eği tim ara cı ha li ne çok ra hat 
ge ti re bi lir ler.

Ço cuk kö tü bir ha re ket yap tı ğın da onu bir 
ke na ra çe kip dost ça ko nuş mak ve et ra fa ver-
di ği za rar dan bah set mek, bu kö tü dav ra nı şı 
yap ma dı ğın da bu ha re ke tin den do la yı mem-
nu ni ye ti di le ge tir mek ol duk ça ya rar lı ola-
cak tır. Ço cuk la rı en çok kız dı ran şey ku ru ve 
hük me di ci nasihatlerdir.

Kor ku ve bas kı so nu cu itaa te mec bur edi-
len bir ço cuk bü yü yüp ken di ge çi mi ni te-
min ede cek eko no mik ba ğım sız lı ğa ula şın ca 
an ne-ba ba yı unu tur. Ço cu ğu nu zu se vin ki 

sev me yi öğ ren sin. Yar dım edin ki o da baş-
ka la rı na yar dım et sin. Ak ra ba bağ la rı za yıf 
ve ya ko puk olan ai le ler de ye ti şen ço cuk lar 
yar dım laş ma yı, da ya nış ma yı ve in san sev gi-
si ni tam ola rak el de ede mez ler.

Bir kaç ço cu ğun bu lun du ğu bir ai le de ço cu-
ğun ak lı na: “Aca ba an ne-ba bam en çok han-
gi mi zi se vi yor?” so ru su ta kı lır. Bu yüz den bi-
ri ile işi bit tik ten son ra an ne-ba ba, mut la ka 
di ğer le ri ile de il gi len me li dir. Ço cuk ta baş-
la yan dav ra nış bo zuk luk la rı nın al tın da ya tan 
en önem li se bep kıs kanç lık tır. Bu yüz den ço-
cuk lar ara sın da adil ol mak ge re kir.

An ne-ba ba bir bi ri ne kar şı an la yış lı, say gı lı ve 
sev gi do lu ol duk ça ço cuk lar bun dan son de-
re ce mut lu luk du yar lar. Ge le ce ğe ait gü ven 

duy gu la rı kuv vet le nir. 
Akıl lı an ne ço cuk la rı nın 
ya nın da ba ba la rı na say gı 

du yan, o yok ken ba ba la-
rı nın gü zel huy la rı nı söy-
le ye rek ço cuk la rı nın göz-
le rin de yü cel ten ka dın dır. 
Böy le bir an ne ye ço cuk lar 
da say gı du yar lar. Akıl lı 

bir ba ba da ço cuk la rı nın ya nın da an ne le ri-
ne say gı du yan o yok ken an ne le ri nin gü zel 
huy la rı nı söy le ye rek ço cuk la rı nın göz le rin de 
yü cel ten ko ca dır. Böy le bir ba ba ya ço cuk lar 
da say gı du yar lar.

Bas kı ile sü rek li özür di le yen ço cuk lar pı sı rık 
ve si lik olur lar. Evin dı şın da da hak la rı nı ko-
ru ya maz lar. Gö rü nüş te ki bar, söz din le yen, 
us lu ço cuk tur, fa kat as lın da içi ne ka pa lı, ce-
sa re ti ni yi tir miş, ge le ce ğe gü ven le ba ka ma-
yan, an ne-ba ba nın göl ge sin de ya şa yan bir 
za val lı dır.

Ço cuk lar in san ye ri ne ko nu lup de ğer ve-
ril di ğin de, sı kıl ma dan ken di le ri din le nil di-
ğin de an ne-ba ba la rı nı as la mah cup et me ye-
cek ler dir. On la rın so ru la rı na sı nır lan dır ma 
ge tir me den tu tar lı ce vap lar ve ri lir se, ce vap 

“...ON LAR Sİ ZİN İÇİN 

BİR EL Bİ SE Gİ Bİ DİR

LER VE SİZ DE ON LAR 

İÇİN BİR EL Bİ SE Gİ Bİ Sİ

NİZ...” (2 BA KA RA, 187)
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bi lin me di ğin de kay na ğı na be ra ber ba ka rak 
su nu lur sa ço cu ğun eği ti mi açı sın dan çok ve-
rim li ola cak tır.

Yönlendirin, zorlamayın!

Ço cuk yar dım is te me dik çe onun iş le ri ne ve 
ders le ri ne ka rı şıl ma ma lı dır. Sa de ce yön len-
di ri ci olun ma lı dır. Ço cuk öğ ret me ni ni se ver-
se oku lu nu da se ver. Oku lu nu se ver se is te-
ye rek ders ça lı şır. Okul dan dö nen ço cu ğun 
an lat tı ğı şey ler ne ka dar ba sit de ol sa sa bır la 
din le yip he ye ca nı nı pay laş mak ge re kir.

Ai le si ni se ven ve ai le si ta ra fın dan se vi len bir 
ço cuk ko lay ko lay huy 
de ğiş tir mez. Ken di hu-
yun da ki ço cuk lar la ar ka-
daş lık ku rar. Kav ga cı ve 
kü für baz ço cuk la rın sal-
dı rı sı na uğ ra dı ğı za man 
hem ken di si ni hem de ar-
ka daş la rı nı sa vu nur.

Ço cuk bir ba şa rı sız lı-
ğa uğ ra dı ğı za man onun 
üzün tü sü ne or tak ol mak 
ve onu te sel li et mek ge-
re kir. Ona gü ve nil di ği ni, 
ya kın da bu nu te la fi ede bi-
le ce ği ni söy le ye rek ce sa ret ver mek ge re kir.

Ço cuk la rı iyi ye, gü ze le, yar dım laş ma ya, za-
yıfl a rı ko ru ma ya, ada let li ol ma ya özen di ren 
ço cuk hikâyeleri alıp okut mak ge re kir.

An ne-ba ba yı sü rek li ha ta ara yan, azar la yan 
ve ce za ve ren kim se ler ola rak dü şü nen ço-
cuk lar, on lar la dost luk ku ra maz lar. İh ti yaç 
duy duk la rı ya kın lı ğı ve dost lu ğu baş ka bu la-
nık kay nak lar da arar lar ki bu kay nak lar ma-
ale sef on la ra me su li yet ler den kaç ma yı, ser se-
ri li ği ve kö tü alış kan lık la rı ka zan dı rır.

Ka bi li yet le ri ha ri cin de zor la nan ço cuk lar ders-
le re kar şı il gi siz ve ba şa rı sız olur lar. Ni ce da hi 
ço cuk lar, böy le yan lış yön len dir me yü zün den 
an la şı la ma mış, ge ri zekâlı dam ga sı ye miş tir.

Ço cuk er gen li ğe ge çiş dö ne min de üze rin de 
oto ri te si bu lu nan her ke se dik le nir. Di ni ders-
ler al dı ğı ho ca sı na bi le onu kız dı ra cak so ru lar 
so rar. Böy le ce ho ca sı nın da ne de re ce Al lah’a 
bağ lı ol du ğu nu de ner. Gen ci bu fır tı na lar dan 
ko ru ya cak, ruh dün ya sı nın yı kıl ma sı na en-
gel ola cak tek kuv vet, doğ ru bir din bil gi si ve 
bas kı ya da yan ma yan iyi bir ah lak eği ti mi dir.

Hiç bir in san bi le rek ve is te ye rek çev re si ne 
za rar ver mez. An cak çev re ta ra fın dan ka bul 
edil me yen, kı na nan, hor la nan kim se ler, ka-
bul gör me di ği ce mi ye te kar şı ta vır alır. Bil-
has sa genç kız lar an ne-ba ba dan ye ter li il gi-

yi gör me dik le ri takdirde 
on lar hak kın da tür lü 
şüp he ler ge liş ti rir, çir kin 

rol ler ya kış tı rır lar. So nun-
da bu şüp he ler ger çek miş 
gi bi ina nır ve on lar dan 
nef ret eder ler.

Çocuklarınızı adam yerine 
koyun ki 
adam olsunlar

Giz li ce mi yet ler e katılan 
genç ler, ge nel lik le ai le de 
adam ye ri ne kon ma yan, 

an ne-ba ba ile uyum sağ la ya ma yan, bas kı ve 
mah ru mi yet ler için de bü yü yen genç ler den 
te şek kül eder. Ço cuk la rı mı za her şey den ön-
ce ken di miz iyi ör nek ol ma lı yız. On lar ha ya-
li ro man kah ra man la rı ye ri ne biz le ri mo del 
seç me li dir ler.

İyi ter bi ye edil miş, ce mi ye te ka zan dı rıl mış 
bir genç hem ai le si ve mem le ke ti hem de İs-
lâm âlemi için bir ser vet tir.

Ai le içi is tik ra rın sağ lan ma sın da İs lâm önem li 
pren sip ler or ta ya ko yar. Ön ce lik le ev li li ği bir 
iba det dü ze yi ne çı ka rır. Bo şan ma yı Al lah’ın 
hiç sev me di ği bir izin ola rak al gı lar. Ev için-
de ve so kak lar da gi yim ku şa ma, hat ta bir bir-
le riy le ko nuş ma la rı na va rın ca ya ka dar cin sel 

EV Lİ LİK BA ĞI NIN TE
ME Lİ İS TİK RAR VE SÜ
REK Lİ LİK TİR. BU DA 
KAR ŞI LIK LI ŞEF KAT, 

MER HA MET VE HOŞ
GÖ RÜ YE DA YA NIR. 

BUNLAR DA HER İKİ 
TA RA FIN ALDIĞI EĞİ

Tİ ME BAĞ LI DIR.
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tah rik le re gö tü re bi le cek un sur la rın önü ne sı-
nır ko yar. Ai le için de ki ba şı boş lu ğu, dü zen-
siz li ği gi de ri ci edep ve ter bi ye nin yer leş me si-
nin sağ lan ma sı doğ rul tu sun da dü zen le me ler 
ge ti rir. Al lah kor ku su nu bu dü zen le me nin 
ba şı na ko yar, fa kat ola bi lir ki İslâm’ın ya şan-
ma sı ve top lu ma in ti ka li ko nu sun da bir araç 
olan ev (ev li lik ba ğı), bu ama ca hiz met et-
me di ği gi bi fert le ri de tü ket me ye baş lar sa o 
za man da in sa nı ko ru ma ek sen li olan İs lâm, 
çe şit li aşa ma lar la (bel ki ai le nin ku ru luş ama-
cı na dö nüş ya pa bi lir ler dü şün ce siy le) ev li-
lik ba ğı nın çö zül me si ne 
izin ve rir.

Bu aşa ma da er ke ğe, ka-
dı na kar şı iyi dav ran ma yı 
tav si ye ede rek hoş lan ma-
dık la rı şey ler de da hi bir 
hay rın ola bi le ce ği ih ti-
ma li ni ha tır la tır (4 Nisa, 
19). Bu na rağ men so run, 
sev gi ve say gı bo yu tu nu 
aşıp nef ret, kin bo yu tu na 
yük sel miş se da hi he men 
bağ la rı ko par mak doğ ru 
de ğil dir. Sa mi mi yet le her 
iki si nin ara sı nı dü zelt me ga ye siy le ara bu lu-
cu lar ara ya gir me li ve ba rış tır ma nın al ter na-
tifl e ri ni oluş tur ma lı dır lar (4 Nisa, 35, 129). 
Bu gi ri şim de so nuç ver mi yor sa iş cid di dir. 
Bu du rum da Al lah’ın en çok öf ke len di ği ama 
he lal kıl dı ğı bo şa ma ar tık çö züm ol muş tur.

Bo şa ma ka ra rı alın mış ol sa da iş bit mez. 
Adam, ka rı sı nı is te di ği an bo şa ya maz. Ka dı-
nın adet ten te miz len me si ni şart ko şa rak, si-
nir ve ger gin li ğin geç me si ne fır sat ve rip dü-
ğü mün çö zül me si ni ge cik ti rir. Ka rar ke sin 
olup adam ka dı nı bo şa sa da bo şa ma iş le mi 
tam ola rak ger çek leş mez. Bun dan son ra ka-
dı nın üç ha yız dö ne mi ni bek le me si ge re kir. 
İç le rin de bi raz cık ol sun bir ara ya gel me is-
te ği var sa bu müd det aka bin de ev li lik tek rar 
ger çek le şe bi lir.

Bü tün bu sa yı lan lar, in sa nı ko ru mak ve gü-
ven ce li bir or tam da top lu ma say gın ne sil 
ye tiş tir mek ga ye siy le dir. Böy le ol ma ya ca ğı 
an la şıl dı ğın da ise hiç ol maz sa ken di si ni kur-
tar ma yo lu na gi di lir.

Model aileler

İs lâm bu nun la ye tin me yip Kur’ân’da önem li 
tip ler ve ai le le ri ör nek mo del ola rak su nar ve 
bu ör nek ler için den iyi olan lar se çi lip ha ya ta 
dö nüş tü rü lür. Kö tü olan lar dü şü nü lüp yan-
lış lık la rı kav ra na rak on lar dan uzak la şı lır.

Ha yat bir sı nav dır. Kim 
da ha gü zel kul luk ya pa-

cak, kim da ha gü zel amel 
iş le ye cek? Kim ler söz le-
rin de se bat gös te rip, kim-
ler iki yüz lü lük ya pa cak, 
iha net ede cek? Do la yı sıy la 
ko ca olu şu muz, ka dın olu-
şu muz, ev lat olu şu muz, 
an ne-ba ba olu şu muz hep-
si bir de nen me dir. Hay-
di, Al lah’ın en çok rı za sı nı 
ka za nan bir ko ca, Al lah’ın 
en çok rı za sı nı ka za nan bir 

ka dın, Al lah’ın en çok rı za sı nı ka za nan bir 
ev lat, Al lah’ın en çok rı za sı nı ka za nan bir an-
ne-ba ba ola lım.

Al lah’ın se la mı, rah me ti, be re ke ti bu ya rı şa 
gi ren le rin üzerine ol sun. ■

AN NEBA BA BİR Bİ Rİ NE 

KAR ŞI AN LA YIŞ LI, SAY

GI LI VE SEV Gİ DO LU 

OL DUK ÇA ÇO CUK LAR 

BUNDAN SON DE RE CE 

BÜYÜK MUT LU LUK DU

YAR LAR. GÜ VEN DUY

GU LA RI KUV VET LE NİR. 
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odern hayat insanın mutluluğunu ve 
anlamını hesaba katmadan sadece kon-

forunu arttırdı. Modern hayatta, insanın dışı 
güzelleştikçe içi çirkinleşmekte, dış dünyası 
zenginleştikçe iç dünyası yoksullaşmakta, dış 
dünyasında kurduğu sanal ilişkiler arttıkça, ai-
lesiyle iç dünyasında bulacağı huzur, kuracağı 
muhabbet bağları azalmaktadır. Bireyselleşme, 
insanı tutsak etmektedir.

Teknoloji zafer kazandıkça, iletişim araçları 
çoğaldıkça insan anlam kaybına uğradı. İnsan 
eşyaya köle oldu. İnsanın imtihan araçlarından 
biri olan eşya, hiç bu kadar insanı kendisine 
bağımlı ve köle kılmamıştı. Mesela, internet, 
cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar insa-
nı aileden koparıp yalnızlaştırmadı mı? Burada 
terslik insanın eşyaya sahip olup onu kullanma-
sında değildi, eşyayla kurduğu ilişkinin niteli-
ğindeydi. Bu terslik, olması gerekenin tam tersi 
bir sonuç doğurarak, eşyayı insanın sahibi ve 
efendisi, insanı da eşyanın kölesi kıldı. Sonunda 
eşya özne, insan nesne durumuna düştü.

Her geçen gün kendimizden uzaklaşıyoruz. Her 
geçen gün hakikatten uzaklaşıyoruz. Her geçen 
gün daha fazla parçalanıyoruz ve aile bağlarımız 
zayıflıyor. Batıdan ithal edilen modern hayat tar-
zıyla fedakârlık, yardımseverlik, dostluk ve sevgi 
üzerine inşa edilen sıcacık yuvalar yerine, birey-
sel özgürlük ve bireysel yaşam tarzlarının yay-
gınlaştığı bir çağda yaşıyoruz. Aile ortamlarında 
paylaşılan muhabbetlerin, anıların, sevinçlerin 
ve hüzünlerin geçmişlerde kaldığı, her şeyin 
karmaşaya dönüştüğü, aile kavramının işlevini 
yitirdiği bir çağda yaşamanın verdiği sıkıntılar, 
elbette insan hayatında tahribi mümkün olma-

Medeniyetin En Küçük Yapı Taşı: 
AİLE

Sizin hayırlı olanınız aile ef-
radına hayırlı olanınızdır…

Hadis-i Şerif

Bir memleketin yükselmesi ev 
ve aile muhabbetine bağlıdır. 

Charles Dickens

MYunus Emre TOZAL

tenkafesi@gmail.com
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yan yaralar açmakta, modern hayatın ilk anda 
fark edilemese bile, kısa süre sonra farkına varı-
lan çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır.

Geleneksel aile yapımızın değişmesinde mo-
dernleşme çabalarının, insanları kalabalıklar 
içerisinde yalnızlaştırma senaryolarının büyük 
payı olduğu söylenebilir. Gelenekle modernlik 
arasında sıkışmış insanımız ne geleneğin yanlış-
larını düzeltebilmeyi ihtiyaç olarak gördü, ne de 
Batı dünyasından ithal ederek güzel gördüğü bi-
reyci yaşam biçimine uyum sağlayabildi. Arafta 
kalmış bir aile yapısı, sadece çocukların aileyle 
ilgili bağlarını değil, anne-baba ilişkisini de bo-
zacağı aşikârdı.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Anglikan Kilisesi’nin 
ileri gelenleri arasında bulunan 5 piskopos, hü-
kümeti, ailenin daha çok parçalanmasına, halkın 
daha çok borca batmasına ve zenginle fakir ara-
sındaki uçurumun derinleşmesine yol açan po-
litikalarını gözden geçirmeye çağırmıştı. Sunday 
Telegraph gazetesine makale yazan piskoposlar, 
hükümetin politikalarının ahlaki açıdan sorgu-
lanmaya muhtaç olduğunu belirtirken, “halkın 
her geçen gün daha sağlıksız bir borç yapısı içine 
girmesinin, ailelerin parçalanmasına yol açtığı-
nı” kaydetmişlerdi. Frantz Fanon’un deyimiyle: 
“Yeni bir ırk, yeni bir kimlik ve düşünce sahibi 
bir insan…”; yeni bir insanlık ailesinin oluşması 
için adım atmışlardı. Soğuk savaş döneminden 
kapitalistleşmenin sonucuyla tatminsizleşme-
nin, hissizleşmenin, sevgiden uzak oluşun, ço-
cukların şiddete meyyal büyümelerinin ailenin 
parçalanmasından kaynakladığını anlayan Batı, 
aile kurumunun parçalanmadığı toprakları, bu 
kurumu parçalayarak, evladı anneden babadan 
soğutarak, hatta düşman ederek, işgal ediyor. 
Yeniden bir dirilişin gerçekleşebilmesi için silki-
nemeyen ve aynanın karşısına çıkamayan bizler, 
her geçen gün ailenin bereketinden uzaklaşıyor, 
aile ortamının hikmetinden mahrum kalıyoruz.

Hürmet kavramından uzaklaşan Batı, çocukları 
tarafından terk edilerek huzurevlerinde zorun-
lu ikamete maruz bırakılan anne ve babalar için 
eğer varlıklılarsa, haftanın belli gün ve saatlerin-
de kendileriyle sohbet edecek paralı göstermelik 
insanlar tutuyor. Amaçsa ortada; belli bir süre 
içine düştükleri yalnızlık psikolojisinden biraz 
olsun kurtulmak. Bizde de son zamanlarda buna 

benzer manzaraların meydana gelmeye başlamış 
olması, bir Müslüman olarak tüylerimizi diken 
diken ediyor.

Tarih boyunca birçok âlim, eğitimci, filozof 
ve idareci ailenin önemi üzerinde durmuş ve 
imkânları ölçüsünde bu konuda yazılar yaz-
mış, projeler üretmiş, emirnameler çıkartmıştır. 
Fransız sosyal bilimci Jean Baudrillard, “Gele-
ceğin ilkel toplumu” dediği, kapitalistleşmenin 
zirvesinde olan Amerikan kültürünü, “Bir çöl 
gibi trans-estetiktir” diye tanımladıktan sonra şu 
çarpıcı tespiti yapar:

“Tüketicinin zihninde, otomobilin maddi ger-
çeğiyle metafizik mutluluk kavramı aynı şey-
dir.” İşte mutluluğun metalaştığı, hayatın içinin 
boşaltılıp koflaştığı, ailenin parçalanıp insanın 
canavarlaştığı nokta. Hakikat karşısında bunca 
kayıtsız kalan bir hayatın, insanlık haysiyeti, 
cinsellik, emek, inanç, insan ve tabiat da dâhil 
tüketmeyeceği hiçbir şey yoktur. Çünkü ailenin 
parçalanması, insanın kimliksiz, kişiliksiz, şahsi-
yetsiz yetişmesinin önünü açmış, insan anlamını 
yitirerek modernitenin dayattığı sele kapılmış-
tır. Baudrillard, bu dehşetli sel ile alakalı sözü-
nü şöyle tamamlar: “Bir tek istisnası var: İslam. 
Dünyayı süpüren radikal kayıtsızlık seline karşı 
yegâne tehdit.”

Aile bağlarını güçlendirerek müthiş bir toplum-
sal güç meydana getirebilecek, toplumu en kü-
çük halinden; çekirdekten başlayarak ıslah ede-
cek; inşa edecek, insanın insana hürmetini, sev-
gi ve saygı bağlarını güçlendirerek insanı eşref-i 
mahlûkat yapabilecek olan ancak İslam’dır. Sırtı-
mızı döndüğümüz, küçümsediğimiz, uzaklaştı-
ğımız medeniyetimizde, bir madalyon gibi boy-
numuzda taşımamız gereken değerlerimizle yeni-
den tanışarak, Ali Şeriati’nin ifadesiyle özümüze 
dönerek aile içi muhabbetimizi, aile bağlarımızı 
yeniden sorgulamamız gerekiyor. Annemizin, 
babamızın, ebeveynlerimizin gönlünü alarak, 
onları incitmeyerek –Kur’an’ın ifadesiyle onla-
ra “öf” bile demeyerek- aile içi muhabbetimizi 
tekrar dirilterek, aile sohbetleriyle şahsiyetimizi 
inşa ederek, aile bağlarını güçlendirebilecek, işte 
o zaman dünyaya şefkati, merhameti, fedakârlığı 
medeniyetin dinamikleri halinde insanlığın yol 

haritasını sunabileceğiz. ■
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üm mevcudatı bir amaç doğrultusun-
da yaratan Allah (c), insanın dünya 

ve ahiret mutluluğu için tayin ettiği yolun 
en önemli durağını aile, en özel anını aile, 
en güzel yıllarını aile sistemiyle programla-
dı. Bireylerin aileleri, ailelerin de toplumları 
oluşturduğu gerçeği sarsılmaz bir savunu 
olarak herkesçe kabul görmüştür. O halde 
toplumların var olabilmesi ailelerin var ola-
bilmesi şartına bağlıdır. Aile sistemini gere-
ğince ayakta tutamayan toplumlar ise maddi 
ve manevi değerlerini tarih boyunca kaybet-
meye mahkûm olmuşlardır. Bu vazgeçilmesi 
mümkün olmayan bir gerçektir. 

Günümüzün doğu ve batı dünyasındaki 
tablo, ilk bakışta tezat bir duruş göstermiş 
olsa bile konuyu irdelediğimizde durumun 
böyle olmadığını görmekteyiz. Şöyle ki; ba-
tının dağılmışlığını ve çöküşünü içten içe 
kabullenmiş aile yapısının karşısında nasıl 
oluyor da doğunun batıya oranla örf ve ge-
leneklerine bağlı muhafazakâr ve itaatkâr 
ailesi her yönden (refah seviyesi, bilim, tek-
noloji alanlarında) daha başarısız bir duruş 
sergiliyor? Nasıl oluyor da batı bize yanlışı 
ve kötü olanı, gözler önünde bu kadar ba-
riz bir şekilde iyi ve güzel olanla ters düz 
edip pazarlamakta! Hayatımızın, değerleri-
mizin, ailemizin içine sokmakta! Bu yazıda 
ele alacağımız konuları bu çerçeve dâhilinde 
işlemeye çalışacağız inşallah. Bunun başlıca 
sebeplerinin yanında özellikle konumuzu 

Doğu-Batı Arasında Aile

TÖmer NOYAN
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da ilgilendirdiği üzere aile yapısı ile ilgili kıs-
mını da ele alacağız. 

Batının dağınık ve iletişimi olmayan aile ya-
pısına sahip olduğundan bahsettik. Doğu-
nun da buna oranla çok daha fazla aidiyet 
duygusu içinde olduğunu söylemiştik. Tabi 
ki bütün bunlar genellemelerden ibaret. 
Doğu tarihten bu yana sahip olduğu sağlam 
aile yapısını, maalesef ki son iki asırda çe-
şitli sebeplerle yitirmeye başladı. Ve bugün 
istisnaları tenzih ederek söyleyebilirim ki 
doğunun aile yapısı batının aile yapısına eş 
değer hale gelmek üzere. Fakat tarihten ge-
len bu bilinçaltı halen bizde doğunun daha 
muhafazakâr ve itaatkâr olan aile resmini 
gözler önünde tutmakta. Bizlerde çoğu za-
man bu resimde ki değişiklerin, çözülme-
lerin farkına varamamaktayız. Son iki yüz 
yılda kaybettiğimiz sağlam aile sistemimizin 
yanı sıra, çeşitli iç sebeplerden dolayı ekono-
mik refahını da sağlayamayan birçok doğu 
ülkesi batının parasından başka hiçbir artı-
sı olmayan gücünün karşısında naçar kala-
rak, kimi zaman manda olmuş sömürülmüş, 
kimi zaman özgürlüğünü kaybetmiş vatanı-
nı savunamaz hale gelmiş, kimi zaman da 
pes etme yoluna girmiştir. Evet dediğimiz 
gibi batının doğu ülkelerine karşı parasın-
dan başka ve bu paranın gücüyle zoraki de 
olsa çeşitli bilimsel ve teknolojik çalışmalarla 
kazanılan savunma ve gelişmişlik paranoya-
sından başka bir gücü yoktur. Bizler ise bu 
yenilgiyi daha başlardayken kabul etmiş gibi 
sessiz ve çaresiz bir şekilde yem olmayı bek-
lemekteyiz.

Ve yine aile üzerine yapılan tüm anketlerde, 
gelişmişlik ve çağdaşlık örgüsü gölgesinde 
uygulamaya konulan çalışmaların sonuçları 
tüm dünya kamuoyu tarafından dehşetle in-
celenmektedir. Gayr-ı meşru ilişkilerin yüzde 
yetmiş-seksenleri bulması, sigara, uyuşturucu 
ve alkolün kullanma yaşının sekiz-on’a kadar 
düşmesi, psikolojik rahatsızlıkların birçoğu-
nun aile sisteminin bozukluğu ve sevgisizli-
ğine dayanması ve bunun gibi birçok örnek... 

çok ilginçtir ama gelinen noktada; batı halen 
doğunun gözünde ulaşılması zor ve zahmetli 
bir liman… Bir hayal ülkesi… Kaliteli bir ha-
yat merkezi olarak görülmekte.

Ben derim ki; batı batmaktadır. Ve bu batak-
lığa batarken kendisiyle birlikte bir dünyayı 
batırmak istemektedir. Aslında ne istediğini 
bile bilememektedir. Başında bulundukları 
yapay güçlerin her şeyin üstesinden gelebi-
leceğini düşünüp böylece her şeyi halledebi-
leceklerini ve tüm dünya düzenini kendileri-
nin kuracağını sanmışlardır. 

Unutmayalım!..

Öyle bir yaratan var ki, seslenip duruyor 
ilahi kelamıyla bizlere… İnsanlara… Hat-
ta tüm mevcudata… Rahmet ve merhamet 
için… O’nun hesabının yapılmadığı O’nun 
rızasının alınmadığı her güç, her sistem bat-
maya mahkûmdur.

Ve bugün bizler batıyı taklit etmeye çalışır-
ken, onların ne denli bir bataklıkta olduğu-
nu göremiyoruz, belki de fark edemiyoruz 
fakat onlar çırpınıyorlar… Bir damla rahmet, 
bir tebessümlü bakış, bir kucak sevgi dileni-
yorlar… Gelin! Gelin de kurtarın bizi! Diye 
feryat ediyorlar. Anlayıp akledebilenlere… 

Son olarak, biz Müslüman’ız, biz Anadolu’yuz, 
biz sonsuz hazineler diyarı İslam’dan aldık 
bu gücümüzü. Bizim inancımızda aile siste-
mini en güzel bir şekilde olabildiğince so-
runsuz yürütmek vardır. Anne ve babaya bir 
ömür boyunca “öf” demek bile yoktur. Bizim 
aile sistemimizde aldatmak yoktur. Gayr-ı 
meşru ilişki yoktur. Saygı vardır, merhamet 
ve nezaket vardır. Aşk vardır. Bizim özümüz-
de bütün dünyayı kendi ailemiz gibi görmek 
vardır. Yaratılanı sevmek vardır yaratandan 
ötürü. Merhamet vardır. 

Merhamet dilenene avuç avuç merhamet ve 
sevgi sunmak vardır… ■



73

Kur’ani Hayat
MAYIS’09
SAYI 6

GENÇ
KALEMLER

nsanoğlu bir mekâna girdikten son-
ra orada sürekli kalmış olduğu kişiler 

arasında; samimiyet, mesuliyet, mecburiyet, 
vb. yakınlık bağları oluşur. İki bireyin oluş-
turmuş olduğu aile kurumunda ise bunların 
çok daha fazlası meydana gelir. 

Aile, insanın hayata bakış derecesinin oluş-
turulduğu mekânlardır. Sağlam karakterli 
insanların yetişebilmesi için kişilerin belli bir 
amaç birlikteliği oluşturması gerekmektedir. 
“Amaçsız akıl, duyguların tesirindeki toz 
zerrecikleri gibi oradan oraya savrulur.” 

Her aile, köklerindeki niyetten beslenmek-
tedir. Köklerini kimse görmese de meyveleri 
bunun sonucudur. Rast gele düşmüş bir to-
hum ya kimsenin fark etmediği, üzeri örtü-
lü zaman ve zeminde ölür; ya da meydana 
gelmiş olan ağacın meyvesi de yabani ve acı 
olması kaçınılmaz olur.

Ne hüzün ne gam ne keder ne de sevinç ve 
heyecan birlikteliği belli bir niyet uğrunda 
kuran kişileri etkileyebilir. 

Bizim toplumumuza baktığımızda amaçsızlık 
gibi bir sorunumuzun olmadığını görüyoruz. 
Evet, ilginç ama amaçsız aile yok denecek ka-
dar azdır çevremizde. Kimisinin amacı bir ev 
sahibi olmak, kimisinin amacı bir araba, bir 
başkası kendisine ait bir işyerinin olmasını is-
ter, bir diğeri lüks bir hayata kavuşma gayreti 
içerisindedir veya başka biri bulunduğu top-

İENES DURMAZ

K A L E M L E RG E N Ç

Bir fikir girdiği ortamı 
değiştiremiyorsa, değer 

haline gelememiş demek-
tir. İnsanın uğrunda be-
del ödeyeceği bir değeri 

yoksa, henüz bir fikir 
edinememiş demektir.

Her Meyve 
Niyetinden Beslenir
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lumda üst düzey biri olabilme ya da böyle bi-
rine yakın olabilme çabası içerisindedir. Yani 
bizim sorunumuz amaçsızlık değildir. 

Limana yanaşan boş yük gemisi iki yolcuyu 
alıp limandan kalkar. Yük gemisinin işimidir 
yolcu taşımak? İşte insanoğlu da kendi sırtı-
na yüklediği bu yanlış yük ile bazen uçsuz 
bucaksız ihtiras okyanusunda, bundan farklı 
bir duruma düşmez. Evet, bir amaç gerçek-
leşmiş olur, lakin bu ne derece doğrudur! 

Örnek bir şahsiyet ile devam edelim. Filistin’in 
Nene Hatun’u olarak bilinir. Lakabı Ümmü 
Nidal: Direnişin annesi. Asıl ismi Meryem Fe-
rahat. Ümmü Nidal daha öncesinde İslami bir 
alt yapıya sahip olmayan bir aileye mensup-
tur. Kendisi Şeyh Ahmed Yasin ile tanıştıktan 
sonra İslami bilince ulaştı ve üç evladını şehit 
verdi. Kendisinin ve ailesinin İslami alanda 
yetişmesinin Şeyh Ahmed Yasin’in şu tavsiyesi 
sayesinde olduğunu söylüyor; “Şeyh Ahmed 
Yasin  derslerinde sık sık bize, mücahitlere de-
ğer vermemizi ve mücahitlere evlerimizi aç-
mamızı tavsiye ediyordu.” 

Ümmü Nidal sizce ne yaptı? Evinden, araba-
sından ve işinden mi vazgeçti dersiniz? Hayır, 
ama bu değerlerin önüne mücadelesini koydu. 
Evi yıkıldı, mücadelem sağlam mı diye baktı 
ardına. Arabası yakıldı, mücadeleme bir şey 
oldu mu diye baktı ardına. İşinden, ekmeğin-
de oldu, mücadelem devam ediyor mu diye 
baktı ardına. Dahası üç tane gencecik yavru-
sunu şehit verdi, ahh bile demedi. En son şehit 
olan oğlu Muhammed’e silahını kendi elleriyle 
verdi ve evlerinden uğurladı. Ey Ümmü Nidal, 
davanı ne kadar aziz kıldın…

Nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti bu? 
Ümmü Nidal’in ifade ettiği gibi; mücahit-
lere değer vererek ve mücahitlere evlerini 
açarak... Yani asıl mesele, mücadeleye değer 
vermek ve mücadeleye evlerimizin içinden 
başlamaktı.

Bir fikir girdiği ortamı değiştiremiyorsa, o 
değer haline gelememiş demektir. İnsanın 
uğrunda bedel ödeyeceği bir değeri yoksa, 

o henüz bir fikir edinememiş demektir. O 
kadar çok fikrimiz var ki anlatmaya kalksak 
sabahlara kadar sürer. Ama bu fikirlerin ne-
redeyse hiç birini hayatımızda göremeyiz. 
Bunlar sadece kafamızın içindedir. Yaşantı-
mıza karışmazlar, zevklerimizi bozmazlar, 
hatta bir fikrimizin olması ile olmaması ara-
sında bir fark yoktur hayatımızda. Benim 
bir fikrim var deyip giyotinin başına giden 
adamların üzerinden yüzyıllar mı geçti? Yani 
uğrunda mücadele edecek değerlerimizi 
unuttuk mu? Sözlerimizdeki davayı, zihni-
mizin sanal dünyasından aşağı indiremedik 
henüz. Aslında yeterince değer vermediği-
mizin bir işareti olmuyor mu bu?

Hz. Musa’ya, kendinize mescit olan evler edi-
nin, diye vahyedilmişti. Bir toplumun sıfır 
noktasından inşaya başlamasından söz ediyor-
du Rabbimiz. İnsanın gözünü İslam ile açıp, 
gönlünü imanla doldurmasının yoluydu aile. 
Silahların hiç bir etkisinin olmadığı, ama silah-
lara karşı dik durabilecek kişilerin çıktığı yerdi 
aile. Mü’minin bireyden topluma dönüştüğü 
yerdi aile. Ve mücadelenin sokaklarda değil, ilk 
olarak içerde yapıldığı yerdi aile…

Biz mi? Evlerimizin kapılarını mücadelenin 
suratına kapattık. Hatta elini, kolunu sıkış-
tırdık mücadelenin. Başkasının görmesinden 
çekindiğimiz üvey evlatlık gibi ne tamamen 
dışarı attık, ne de evimizin içine soktuk. Söz 
sırası bize geldiğinde ise mangalda kül bı-
rakmadık. Biz mücadeleyi bıraktığımız için 
o da bize beddua etti. 

Toplumumuz kökten bir çözülme içerisin-
de. Psikologların kapısını aşındıran bizler, 
Kitab’ın sayfalarına niye bakmıyoruz. İman 
ettik dediğimizde, aile düzenimizin de Rab-
bimizin âyetleri ile sağlanabileceğine iman 
etmedik mi?

Ümmü Nidal gibi direnişi en derin yerinden 
tutmalıyız artık. Kimimiz davamızın annesi, 
kimimiz babası olmalıyız. Kendisini ateşten 
kurtaramayan, ehlini nasıl kurabilir? Ehlini 
ateşten kurtaramayan kimi ateşten kurtara-
bilir ki? ■
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aşlıkta yer verilen “paylaşım merkezi” 
ibaresi ailenin üzerine kurulu olduğu 

temele gönderme yapmaktadır. Buna göre 
aile; acının, sevincin, ekmeğin, aşın, barına-
ğın… en yoğun biçimde paylaşıldığı ortama 
işaret etmektedir. Aslında paylaşma da aile 
bireylerinin içerisinde bulunduğu/bulun-
ması gerektiği ilişki türünü tam olarak ifade 
etmez. Aile; yemeden yedirmenin, içmeden 
içirmenin, yormadan yorulmanın, uyuma-
dan uyutmanın yaşandığı/yaşanması gerek-
tiği sosyal ortamdır. Eğer bu ilişkiler anılan 
düzeyde yaşanmıyorsa sağlıklı bir aile orta-
mından söz etmemiz mümkün değildir.

Ailenin kurulması temel insani ihtiyaçlar 
arasında yer almaktadır. Tek başına yaşaması 
adeta imkânsız olan insanoğlunun sosyalleş-
mesinin ilk adımı kuşkusuz ailede gerçek-
leşir. Daha doğarken gözlerini bir annenin 
kucağında hayata açan insan, bu sıcaklığı 
hayatının sonuna kadar sürdürme eğilimine 
sahip olarak dünyaya gelir. Antik ve modern 
olanlarıyla bütün düzenler ve bu cümleden 
olmak üzere dinler, aile yuvasının kurulması, 
korunması ve karşılıklı fedakârlık duygula-
rı içerisinde sürdürülmesi için azami itinayı 
göstermiş, ailesiz bir hayatı asla ön görme-
mişlerdir. 

En mükemmel ve en mütemmem (tamamlan-
mış) din olan İslam dini de bu müesseseye 
kutsallık atfederek ehemmiyetine dikkat 
çekmiştir. İslam dininin ‘zarurât-ı diniye” 
olarak tabir edilen beş temel amacından biri 
de neslin korunmasıdır. Salt bu durum aile-
nin kurulması ve korunmasının İslâm dini 
açısından ne ifade ettiğini açık bir şekilde or-
taya koymaktadır.

D E N E M E

AİLE:
Paylaşım Merkezi

Antik ve modern bütün 

düzenler ve dinler, aile 

yuvasının kurulması ve 

korunması için azami 

itinayı göstermiş, 

ailesiz bir hayatı asla 

ön görmemişlerdir.

BMAHMUT ÇINAR

İlahiyatçı
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Ailenin bireyleri olan eş, ebeveyn ve evlat 
ilişkilerini detaylı bir şekilde belirleyen İslam 
dini, konunun hassasiyetini açık bir biçimde 
mensubu olan Müslümanların dikkatine sun-
muştur. Evlenmeyi/evlendirmeyi emrederek1 
ailenin kurulmasına dikkat çeken Kur’an-ı 
Kerim; eşlerin karşılıklı hak ve sorumluluk-
larını (mihir, nafaka vs.)2, ebeveynin evlatla-
rını terbiye etmesini3, evladın ebeveyne saygı 
ve iyilik yapmasını4 vurgulu bir şekilde sun-
maktadır. Kuran-ı Kerim çoğu kez hukukî 
düzenlemeleri ana unsurları ile belirleyip de-
taylarını Hz. Peygamberin veya müminlerin 
değerlendirmelerine bırakırken; aile içi en 
önemli hukukî düzenlemelerden olan miras 
hukukunu en detaylı haline kadar belirle-
mektedir5. Bu durum aile 
içi hukuka (haklara) ne 
kadar önem atfedildiği-
nin en canlı örneğidir.

İnsanoğlu bu hayata sade-
ce bir defa gözlerini açar. 
Bir daha deneme imkânı 
bulunmamaktadır. İşi 
şansa bırakma, o olmazsa 
bunu denerim gibi düşün-
celere kapılma şansı yok-
tur. Sadece bir defa yaşama 
şansına sahip olunan bu 
dünya hayatını en güzel ve en mutlu şekilde 
yaşamaktan başka çıkar yol bulunmamaktadır. 
Gerek fıtraten gerekse dinen zorunlu olan aile 
yuvasının kurulması gibi onun devam ettiril-
mesi ve sona erdirilmesinde de birtakım ahlâkî, 
dinî, hukukî ve ictimaî sorumlulukların yerine 
getirilerek karara varılması esastır. Söz konusu 
aile olunca her şeyden evvel ahlâki ve insanî 
değerler, fedakârlık ve kendisi muhtaçken bile 
başkasını tercih edebilmeyi ifade eden îsâr gibi 
hususların ön plana çıkması gerekmektedir. 
Aksi takdirde bir kısım sıkıntıların, huzursuz-
lukların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Ailenin Kurulması

Ailenin kurulması; yoktan var etme değil, var 
olan ailenin bölünmesi, çoğalması ve kendi 
bireylerinden birilerinin kendisi gibi başka 
bir aile oluşturması sürecidir. Buna göre aile-
nin en alt unsuru bulunan çocuklar büyüyüp 
aile kuracak yaşa geldiklerinde yeni bir aile 
kurma sürecine girerler. Bu sürecin başından 

itibaren dikkat edilmesi gereken, şansa asla 
bırakılmayacak olan hususlardan bir kısmı; 
doğru niyet, doğru seçim, doğru karar şek-
linde sıralanabilir. 

Doğru niyet derken; karşıt cinslerin karşılıklı 
yakınlaşmaları, aileyi kurma ve meşru yollar-
dan ilgi kurma amacına matuf olma kastedil-
mektedir. Nefsanî ve geçici zevklerin, anlık 
arzuların doğrultusunda kurulacak ilişkiler, 
taraflara hayır getirmeyeceği gibi özellikle 
kadın tarafı için onarılmaz tahribatlara da se-
bebiyet verebilir. En temel duygu ve en yüce 
düşünce erdemli insan olma duygusudur. 
Bundan daha üst düzeyde bir ideal yoktur, 
olmamalıdır da. Bu hususu Hz. Peygambe-

rin “Ben ancak ve ancak 
güzel ahlâkı tamamlamak 
üzere gönderildim” ha-

disi en güzel şekilde ifade 
etmektedir. Buna göre kar-
şıt cinslerin yakınlaşması 
da bu erdemliliğe ulaşma 
amacından başka bir şeyi 
ufkuna yerleştirmemelidir. 
Erdemlilik, geçici zevk ve 
arzuları değil, kalıcı değer 
ve faydaları gözetmede ya-
tar. Bireyin sadece kendisi-
ni değil, en az kendisi ka-

dar muhatabını da dikkate almasında yatar. 

Doğru seçim, bireyin eşini seçerken ebedi ola-
rak bir arada kalacağını hesaba katarak seçimi-
ni yapmasıdır. Huyu suyu, ahlâkı, öncelikleri, 
kültürü, temayülleri dikkate alınmadan yapı-
lacak bir seçimden doğru neticeler beklemek 
nafiledir. Birey bu tercihini niçin yaptığını iyi 
hesaplamak, bu gerekçesinin pozitif ve negatif 
katkılarını yan yana koyarak sağlamasını yap-
mak durumundadır. Tüm bunlar kadar önem-
li ve vazgeçilmez olan husus ise bu süreçte 
başta ebeveyn olmak üzere görüşleri alınması 
gerekenlerin görüş ve tecrübelerinden mutla-
ka, ama mutlaka yararlanmaktır. Bilindiği gibi 
büyük fıkıh mezheplerinden Şafiî mezhebinin 
kurucusu İmam Şafiî başta olmak üzere bir 
kısım fakihlere göre velinin rızası olmadan 
nikâh bile sahih değildir6. Bu ictihad, özellikle 
günümüzde birçok istismar ve suiistimalin ya-
pıldığı da göz önünde bulundurularak herkes 
tarafından dikkate alınmalıdır. Şüphesiz aday-

AİLE; YEMEDEN 
YEDİRMENİN, İÇMEDEN 
İÇİRMENİN, YORMADAN 

YORULMANIN, 
UYUMADAN UYUTMANIN 
YAŞANDIĞI/YAŞANMASI 

GEREKTİĞİ SOSYAL 
ORTAMDIR.
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ların genç olmalarından kaynaklanan bir kısım 
sosyolojik, psikolojik handikaplara sahip ol-
maları yadırganacak bir durum olarak değer-
lendirilemez. Ancak onların, karar verirken bu 
handikapları göz ardı etmeleri yadırganabilir. 
Adaylar önceliklerini iyi tespit edip gerekli 
müşavereleri de yaptıktan sonra Allah’tan da 
yardım isteyerek seçimlerini yapabilirler. 

Ailenin Devam Ettirilmesi

Aile müessesesinin kurulması kadar, devam 
ettirilmesi de önemlidir. Devam ettirmede 
başka seçenek bulunmadığından kurulma 
aşamasından daha önemli olduğu kanaatine 
varmak da mümkündür. Bu durumda doğru 
seçimi yapan eşler, üzerinde durdukları hu-
kuki, içtimai, şahsî zemini iyi değerlendirmek 
durumundadır. Bir kısım gençlerin, zaman 
zaman dinî kaygıların etkinliğiyle hukuki ne-
ticelerinin tam olarak tahakkuku oldukça zor 
olan dinî nikâha teşebbüs etmelerinin önemli 
sakıncaları beraberinde getirdiği birçok tec-
rübe ile ortadadır.  Yaşadığımız coğrafyada 
resmi nikâh olmaksızın hukuk/resmi hukuk 
karşısında dini nikâhın herhangi bir hükmü 
kabul edilmemektedir. Heyecanla bir araya 
gelen, sonsuza dek beraber kalacaklarını dü-
şünen genç adaylar günaha düşme kaygısıyla 
aceleye getirip dini nikâha yeltendiklerinde 
fıkhen evli duruma geldikleri halde evliliğin 
mükellefiyetleri yerine getirilememektedir. 
Herhangi bir anlaşmazlık durumunda da iş 
tamamen karmaşık bir hal almaktadır. Buna 
göre gerek dini, gerekse hukuki olarak leh 
ve aleyhte bulunan tüm hak ve görevleri iyi 
tespit etmek, öğrenmek, daha sonra bağlayıcı 
kararlara varmak en isabetli yol olacaktır.

Bütün tedbirleri alarak hayatlarını bir araya 
getiren/birleştiren ve böylece artık eş olan 
çiftin mutlu ve sağlıklı bir hayat sürebilme-
lerinin olmazsa olmaz şartı empati yapmak-
tır. Taraflar kendilerine davranılmasını uygun 
gördükleri davranışlarla karşılıklı ilişki içerisi-
ne girdikleri andan itibaren meselenin önemli 
kısmı çözülmüş demektir. Elbette herhangi 
bir anlaşmazlık durumunda hukuk devreye 
girer. Hiç kimse hukuk karşısında belirlenmiş 
haklarından başka bir şey bekleme lüksüne 
sahip değildir. Ancak hukuk sağlıksız bir or-
tamda yaşayan tarafların haklarının zayi ol-

masını önlemekten öteye bir işleve sahip de-
ğildir. Kurulu aile düzenini devam ettirmek 
hukuktan daha çok etik değerler, merhamet, 
fedakârlık, îsâr gibi ahlâki değerlerle müm-
kündür.  

Bu süreçte çoğu zaman aileyi sadece eşler 
oluşturmaz, zamanla aileye yeni üyeler de 
katılır. Aileye yeni katılan çocukların ebeveyn 
tarafından iaşe, ibate ve diğer hizmetlerinin 
üstlenilmesi gibi en az o kadar önemli olan 
bir diğer husus ise ebeveynin çocuğunun ge-
lecekte nasıl bir kişilik ve ahlaka sahip olacağı 
hususunda da yeterince kafa yormasıdır. Bir 
ebeveyn için çocuğunun eğitimi konusunda 
karar verirken onun prestijli, geliri bol bir ka-
riyer sahibi olmasını istemekten daha doğal 
bir arzu olamaz. Ancak bu arzu hiçbir zaman 
çocuğunun gelecekte iyi bir insan olma idea-
lini gölgelememelidir.

Bir bahçıvan edasıyla hassasiyet gösterme-
si gereken ebeveyn, bütün himmetlerini iyi 
bir insan yetiştirme ideali doğrultusunda yo-
ğunlaştırmalıdır. İyi bir ahlâk, faydalı bir ilim 
ulaşılabilecek en yüksek değerdir. Bir yandan 
çocuklarını şüpheli şeylerle beslenmekten ko-
rurken diğer yandan bu değerlerin gerçekleş-
mesi için elden gelen hiçbir imkânın göz ardı 
edilmemesi icap eder. Bu süreçte, kendilerinin 
evlatlarını eğitmede yetersiz olacaklarını düşü-
nen ebeveynler, mutlaka çocuğunu ehil ellere 
teslim etmenin yollarını araştırmalıdır.

Derken ebeveynler yaşlılık zamanına geldik-
lerinde roller tersine döner. Evlatların onlara 
yaklaşımı, kendileri bebekken nasıl yaklaşıl-
mışsa öyle olur. Onlara güzel söz söylerler, 
ayrıca bağlılıklarını sıklıkla onlara dua etmek 
suretiyle ispatlarlar.7 Sosyal devletin inkişafıy-
la beraber sosyal kurumların da gelişmesiyle 
yaşlıların huzurevi gibi yerlere bırakılması 
onların iç dünyalarının derinliklerinde önem-
li travmalar meydana getireceği gibi yakınla-
rının dünya görüşü, hayata ve olaylara bakış 
açıları üzerinde de negatif tesirler bırakacak-
tır. Bu tür kurumların varlığı gerekli ise de; 
daha çok başta evlatları olmak üzere yanların-
da aile ortamında kalabilecekleri bir ortamın 
bulunmaması durumunda değerlendirilmeli-
dir. Empati eşler arasında ilişkilerin sağlıklı 
devam etmesi için ne kadar gerekli ise evlat 
ile ebeveyn arasında da o kadar gereklidir. 
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Dipnotlar

Bir farkla ki, ebeveyn hiçbir netice düşünme-
den, canı dâhil her şeyini evladına verirken 
tereddüt etmez, evlat da bunu hesaba katarak 
davranmalı, ilişkilerini bu doğrultuda zaman 
zaman sorgulamalıdır.

Görüldüğü gibi aile hayatının devamı birey-
lerin, sadece üzerlerine düşen görevleri ye-
rine getirmeleriyle değil, daha çok öz veri, 
fedakârlık, merhamet, diğer bireylerle her 
yönüyle bütünleşme sayesinde mümkündür. 
Bireyler, karşılıklı ilişkilerinde karşılık bekle-
mediği müddetçe bu ilişkiler sağlıklı bir şekil-
de devam eder. Hesaba, kitaba, karşılık bekle-
meye başladıkları andan itibaren de problem 
var demektir.

Ailenin Sona Ermesi

Aile hayatının sona ermesi tamamen tek ta-
raflıdır/ tek taraflı olmalıdır. Aileyi bütünüy-
le ortadan kaldırmak asla düşünülemeyecek 
bir sonuçtur. Bu da doğası gereği ya ölüm ya 
da ailenin çoğalarak yeni bir ailenin ortaya 
çıkmasıyla olur. Bir arada belirli bir süre aile 
ilişkisi içerisinde yaşamış bireylerin bu hayatı 
başka bir yöntemle sona erdirmesi düşünü-
lemez. Eşlerin bir kısım sıkıntılar yaşayarak 
boşanma şeklinde ayrılmaları, hukuken*∗ 
caiz ise de fıtraten asla hoş karşılanmayan bir 
durum olarak değerlendirilmektedir. Böyle 
bir durumda bile bireyler birbirlerine karşı 
asla intikam duygusu taşıma lüksüne sahip 
değildirler. Burada bile merhamet ve tolerans 
kadar, muhatabın lehine kendi haklarından 

vazgeçmeyi göze alabilmelidirler.9 Bu konu 
başlı başına işlenmesi gereken ayrı bir konu 
olduğundan şimdilik bu kadar değinmekle 
iktifa ediyoruz.

Aile hayatının bireyler açısından sona erme-
si daha çok ölümle olur. Ancak ölümün bile 
bireylerin fiziki ayrılığından öteye gitmemesi 
esastır. Geride kalanlar gidenlerin ardından 
dualar ederler, kabirlerini ziyaret ederler, 
Cenab-ı Hakk’ın öğrettiği gibi anne ve baba-
ları için, eşleri için bağışlanma talep ederler. 
Bu bakış açısı aile hayatının, aile çatısı altın-
daki birlikteliğin çerçevesini bariz bir şekilde 
ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak; aile, erdemli insanın erdemli-
ce bir hayat sürmesini ve bu erdemli hayatını 
ölümünden sonra da devam ettirmesini sağ-
layan yegâne merkezdir. İstenen sonucu elde 
ederek, cenneti dünyada yaşama mutluluğuna 
erebilmenin bir tek bedeli vardır: Aileyi oluş-
turan bireylerin; rolleri ne olursa olsun, diğer-
lerinin menfaatlerini, refahını, mutluluklarını 
kendi mutluluk ve menfaatine tercih etmesi-
dir. Aslında bu değerlerin bütünüyle erdem-
li bir toplumun tüm bireylerinde bulunması 
beklenir. Ancak her istediğimiz düzeni her 
yerde kurmamız çoğu zaman mümkün olma-
yabilir. Oysa aile, değerlerimizin tartışmasız 
bir hâkimiyet kurabileceği yegâne alandır. 
Aile mutluluk, üretim ve paylaşım merkezi-
dir. Yeter ki aile içinde çoğulculuğa, sevgiye, 
saygıya, merhamete, îsâra, fedakârlığa gereği 
kadar yer verelim… ■

1 Nur 24/32.

2 Bakara 2/229, 237; Nisa 4/4, 20, 21, 
24, 25 vd.

3 Meryem 19/55; Ta-ha 20/132; Lokman 
31/13 vd. vd. 

4 İsra 17/23–24 vd.

5 Nisa 4/2, 7, 11, 12, 176 vd.

6 Merginânî, Burhaneddin, el-Hidaye, 
Beyrut, II, 235.

7 Kur’an-ı Kerim, evladın ebeveynine 
duasının içeriğine örnek olarak; 
“Allah’ım, ben küçükken onlar nasıl 
acıyıp merhamet ediyor idiyseler, sen de 
onlara öylece merhamet et” ifadesini 
vermektedir. İsra 17/24.

*Bu yazı boyunca zaman zaman ‘hukuk’ 
terimini kullandım. Bu tabirden kas-
tım, doğal olarak zaman zaman meri 

hukuk olduğu gibi zaman zaman da 
formel İslam hukukudur. Kullanıldı-
ğı her yerde; İslam hukukunun kar-
şılıklı anlayış, özveri ve fedakârlıkla 
çözülemeyen problemlerin hukukun 
bağlayıcı değerleriyle çözülebileceği-
ne işaret edilmiştir. İslam hukuku, 
bireylerin haklarına razı olmaları, 
başkalarının haklarına da en az kendi 
hakları kadar saygı gösterme zorun-
luluğu ideali üzerine kurulmuştur. 
Ancak söz konusu aile olunca; değil 
herkesin kendi hakkına razı olması 
ve başkasının hakkını kendi hakkı 
gibi görmesi, başkası diyemeyeceği-
miz kadar kendinden olan diğer aile 
bireylerinin haklarını kendi hakla-
rından elbette önde tutacağı gibi, aile 
ilişiksi içerisinde haktan daha çocuk 

fedakârlığın, feragatin, isarın, mahvi-
yetin, merhametin ön plana çıkması 
gerektiği ülküsüne vurgu yapılmaya 
çalışılmıştır (M.Ç.).

9  Burada her yönüyle örnek nesil olan 
Efendimizin ashabından Zeyd b. Ha-
rise ile ileride ümmühât-ı müminin-
den olacak olan Zeyneb bint Cahş’ın 
örnek tavırları manidardır. Zeyneb’in 
iddeti bittikten sonra Hz. Peygamber, 
Zeyneb’e kendisi için dünür olarak 
Zeyd’i gönderiyor, Zeyneb ise geçmiş-
te yaşananlardan ötürü Zeyd’ten özür 
ve bağışlanma diliyor. Asalet dedikleri 
bu olsa gerek… Geniş bilgi için bkz: 
Mahmut Çınar, “Hz. Peygamberin 
Zeyneb bint Cahş ile evliliği etrafında-
ki şüpheler”, Diyanet İlmi dergi, Cilt: 
43, Sayı 1, Ankara 2007, s. 31 vd.
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ile; günlük dildeki yaygın kullanımıy-
la, aynı evde yaşayan anne, baba ve 

evlenmemiş çocuklardan oluşan topluluğa 
verilen isimdir. Bu küçük aile tipine “çe-
kirdek aile” adı verilir. Büyük baba, nine ve 
torunlar da bu ailenin bir parçasıdırlar. Aile 
sözcüğünün bundan daha geniş anlamı da 
vardır. Örneğin; amcalar, dayılar, teyzeler, 
halalar, yeğenler ve evlilik bağıyla aileye ka-
tılmış diğer kişiler gibi daha kalabalık sayıda 
akrabadan oluşan, evliliğe ya da ortak atala-
ra dayalı ilişkilerin oluşturduğu birimi, hat-
ta soy ya da sülaleyi anlatmak için de “aile” 
sözcüğü kullanılmaktadır. Anne, baba, kız-
lar, damatlar, oğullar, gelinler ve torunların 
aynı çatı altında yaşadığı bu tür büyük aile-
lere de “geniş aile” denir.

Aile, kişinin huzur bulduğu bir ortam, nes-
lin devamı için bir vesile, kişiyi günah iş ve 
davranışlardan alıkoyup koruyan bir engel 
ve kalkandır. Dünya ve âhiret mutluluğu-
nun sebebi ve kaynağıdır. 

Bundan dolayı İslâm dini, “aile” kurumuna 
büyük önem vermiş, insanları aile kurma-
ya teşvik ettiği gibi bu sosyal yapının bü-
tünlük ve dirliğinin korunmasını da ısrarla 
istemiştir. Rabbimiz Allah, Kendi varlık ve 
kudretinin belgelerinden biri olarak, aileyi 
bireylerinin yatışıp huzur bulduğu bir sev-
gi ve şefkat ortamı yapmıştır: “Kendileri ile 
huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler 

İ N C E L E M E

Âyet ve Hadisler Işığında

Ailenin Yönetimi, Geçimi, 
Çocuk Bakımı ve Ev İşleri

“KENDİLERİ İLE HUZUR 

BULASINIZ DİYE SİZİN 

İÇİN TÜRÜNÜZDEN EŞLER 

YARATMASI VE ARANIZDA 

BİR SEVGİ VE MERHAMET 

VAR ETMESİ DE O’NUN 

DELİLLERİNDENDİR.”

AOSMAN ARPAÇUKURU
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yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet 
var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) 
delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir 
toplum için elbette ibretler vardır.”1 Peygamber 
Efendimiz (s) de ailede eşlerin birbirleriyle 
olan ilişkilerinden söz ederek, “Senin ona 
davranışına bağlı olarak, o senin cennetin ya da 
cehennemin olur.”2 buyurmuştur. 

Asıl olan, kişinin hayatının kalite ve rota-
sında önemli bir yere sahip olan aile kuru-
munun kurulup, huzurla, karşılıklı sevgi ve 
şefkat duyguları içinde sürdürülmesi; diğer 
bir ifadeyle aile bütünlüğünün korunması-
dır. Çünkü insan gerek bu dünyada gerek-
se âhirette ancak aile fertleriyle yani anne, 
baba, eş ve çocuklarıyla beraber olduğu za-
man mutluluğu doyasıya 
yaşar. Ailenin parçalanıp 
bölünmesi, insanın ruh-
sal çöküntüye uğraması-
nın ve mutsuzluğunun te-
mel sebeplerinden biridir. 

Rabbimiz Allah, cennette 
eşlerin gölgelerde, kol-
tuklarda yaslanıp sohbet 
edeceklerini, baba, eş ve 
çocuklarından iyi olanla-
rın da kendileriyle beraber olacaklarını ha-
ber vererek3, ailenin bütünlüğünü koruma-
nın önemine işaret etmiştir. Peygamberimiz 
de aile kurumunun dağılması demek olan 
“boşanma”nın, Allah’ın, kullarının yapma-
sından asla hoşlanmadığı, bununla beraber 
yasaklamayıp izin verdiği bir durum oldu-
ğunu bildirmiş, “Allah’ın, helal kıldıkları ara-
sında en sevmediği şey boşanmaktır.”4 buyur-
muştur.

Ne var ki ailenin huzur ve saadetinin sağ-
lanıp sürdürülebilmesi için özverinin yanı 
sıra çaba gerekir. Bunun için öncelikle eşle-
rin sorumluluklar alıp görevler üstlenmeleri 
kaçınılmazdır. Aile içinde yerine getirilmesi 
gereken, evi idare etme, geçimi sağlama, ev 
işlerini yürütme ve çocuk bakımı gibi ailenin 
aslî ve zorunlu işlerinin yapılmasında görev 
dağılımı ve dayanışma şarttır. 

Bu araştırmada, âyet ve hadisler ışığında bu 
görev dağılımını ve dayanışmayı kısaca ince-
leyeceğiz.

Ailenin Yönetilmesi

Aile, bireylerden meydana gelen bir topluluk 
olduğu için her topluluk gibi o da yönetilme-
ye muhtaçtır. Aile içi hayatın dirlik ve huzur 
içinde devam edebilmesi için yönetim işinin 
yerine getirilmesi şarttır. Aksi durumda, aile 
içinde sapmaların ve çatışmaların; huzursuz-
luk ve gerginliğin olması kaçınılmazdır. Yö-
netim işinin ihmal veya terk edilmeye devam 
edilmesi halinde de söz konusu sapmalar ve 
gerginlikler giderek derinleşecektir.

Evin gelir ve giderlerini 
dengede tutup, mevcut 
imkânlarını en iyi şekilde 

kullanarak, ailenin eko-
nomik düzeyine uygun 
bir hayat sağlamak, aile 
içi ihtilaf ve anlaşmazlık-
ları çözüme kavuşturmak, 
karşılıklı saygı, sevgi ve 
hoşgörünün yerleştirilip 
sürdürülmesini sağlamak 
gibi konular ev idaresinin 

temel işlerinden bazılarıdır. 

Aile yönetimi kapsamında, dünya hayatına 
yönelik yerine getirilmesi gereken bu işlerin 
yanı sıra âhiret hayatına yönelik olarak ye-
rine getirilmesi gereken başka birtakım işler 
daha vardır. Dünya hayatının fanilik ve geçi-
ciliği, inkârı mümkün olmayan bir hakikat 
olarak önümüzdedir.5 Asıl ve kalıcı gerçek 
hayatın, âhiret hayatı olduğu6 dikkate alın-
dığında, aile bireylerinin âhiret hayatlarına 
dair düzenlemelerin aile yönetiminde birinci 
dereceden öncelikli ve önemli işler olduğu 
kendiliğinden anlaşılacaktır.

Babanın sağlığında, bu işin baba tarafından 
yerine getirilmesi, Rabbimiz Allah’ın ve Pey-
gamber Efendimizin bir tavsiyesidir. Zira bu 
görevin yerine getirilebilmesi için gereken 
bedensel - ruhsal yetenek ve donanımlar dik-

EFENDİMİZ (S) AİLEDE 
EŞLERİN İLİŞKİLERİ HAK
KINDA “SENİN ONA DAV

RANIŞINA BAĞLI OLA
RAK, O SENİN CENNETİN 

YA DA CEHENNEMİN 
OLUR.” BUYURMUŞTUR.
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kate alındığında babanın anneye göre bu iş 
için daha uygun ve elverişli olduğu aşikârdır. 
İstisnalar kural dışı tutulursa, erkeklerin bu 
görevin gereği olan özelliklerde kadınlardan 
üstün yaratıldıkları ortadadır. Ayrıca âyet 
ve hadislerde, ailenin geçiminin erkeğin so-
rumluluğuna bırakılmış olması da onun evin 
idaresi görevini de yürütmesi gerektiğine 
dair bir işarettir. Nitekim İmam Taberî, Nisâ 
Sûresi’nin 34. âyetine yaptığı tefsirde, erke-
ğin evin idarecisi olduğunu söylemiş ve bu-
nun gerekçesini de erkeğin kadından üstün 
yaratılmış ve evin geçiminden de sorumlu 
tutulmuş olması olarak açıklamıştır.7

Aile yönetiminin kocanın sorumluluğunda 
olması ve onun bu göreve liyakati hususu, 
Nisâ Sûresi’nde şöyle açıklanır: “Allah’ın in-
sanlardan bir kısmını di-
ğerlerine üstün kılması 
sebebiyle ve mallarından 
harcama yaptıkları için 
erkekler kadınların yöne-
ticisi ve koruyucusudur.”8 
Peygamber Efendimiz de 
aile yöneticiliği görevinin 
erkeğin sorumluluğunda 
olduğunu dile getirerek 
şöyle buyurur: “Erkek de 
ailesi üzerinde bir gözeticidir ve o da ailesinden 
sorumludur.”9 

Ancak âyette dile getirilen üstünlük, erkeğin 
kadından her konuda üstün olduğu biçimin-
de anlaşılamaz. Zira kadın ve erkek, yaratılış 
itibariyle Allah katında eşit üstünlük ve fazi-
lete sahip olup, ortaya koydukları davranış ve 
işleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Allah’a karşı 
sorumluluk bilinci en fazla olup, Allah’ın emir 
ve yasaklarını gözetmede daha ileri olan kim-
se, bu şekilde olmayana nispetle, Allah katın-
da daha itibarlı ve şerefli konumdadır. Allah’ın 
yardım ve ikramına da daha layıktır. Allah 
bunu şöyle haber vermektedir: “Şüphesiz, Al-
lah katında en üstün olanınız, O’na karşı en fazla 
sorumluluk bilinciyle hareket edeninizdir.”10 

Aynı şekilde Rabbimiz Allah, “Erkeklerin ka-
dınlar üzerinde bir derece farkı vardır.”11 buyu-

rarak, erkeklerin kadınlardan bir derece daha 
üstün olduklarını bildirmiştir. Sahabenin en 
büyük Kur’an müfessiri İbn Abbas, adı geçen 
sûrede bildirilen, erkeklerin kadınlar üzerin-
deki bir derece farkını şöyle açıklar: Kocalar 
hanımlarına karşı bütün görev ve sorumlu-
luklarını yerine getirecekler, buna karşılık 
hanımlarının onlara karşı işledikleri bazı 
kusurları hoş görüp, onlarla her halükarda 
iyi geçinecekler. Böylelikle onlardan üstün 
olacaklar.12 

Bu açıklamadan da anlaşıldığı üzere, erkeğin 
kadından üstünlüğü, kadına karşı büyüklen-
meyi değil, ona karşı olabildiğince alçak gö-
nüllü olmayı ifade etmektedir.

Babanın vefat etmiş ya da bu görevi yerine 
getiremeyecek durumda 
bulunması hallerinde bu 
görevi, anne yerine geti-

recektir. Bu hakikat, daha 
küçük yaşlardan itibaren 
kız çocuklarının da ahlaki 
ve kültürel donanımları-
nın yanı sıra aile içi görev-
lerini gölgelemeyecek ve 
ihmaline yol açmayacak 
türden meslekî donanım-
larının da bulunmasının 

çok uygun hatta gerekli olduğunu göster-
mektedir. Sahâbe hanımlar arasında meslek 
sahibi hatta kocalarından daha zengin olup 
evlerini geçindiren kadınların olduğu bilin-
mektedir.

Kocalar evlerini yönetirken keyfi hareket ede-
mezler. Zira aile yönetimi birtakım dinî ku-
rallarla hükme bağlanmış olup, onlardan ba-
zısı, kadınların da erkekler üzerinde hakları 
olduğunu bildiren şu âyetlerdir: “Erkeklerin 
kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da 
erkekler üzerinde belli hakları vardır.”13, “On-
larla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, 
bilin ki hoşlanmadığınız bir şeye Allah, çok ha-
yır koymuş olabilir.”14 Peygamber Efendimiz 
de bu konuda şöyle buyurur: “Kadınlar hak-
kında Allah’tan korkun. Çünkü onları Allah’ın 
emanıyla aldınız ve Allah’ın sözüyle onları ken-

AİLE BİREYLERİNİN KA
LICI VE GERÇEK OLAN 

ÂHİRET HAYATINA İLİŞ
KİN DÜZENLEMELERİ, 
AİLE YÖNETİMİNDE 

BİRİNCİ DERECEDEN 
ÖNCELİKLİ İŞLERDİR. 
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dinize helal kıldınız.”15, “Sizin en hayırlınız, ai-
lesine karşı iyi olanınızdır. Ben de aileme karşı 
en iyi olanınızım.”16

Aile yönetiminde, eşle iyi geçinmenin ve 
onun haklarını en güzel tarzda yerine getir-
menin dışında erkeğe düşen bir diğer görev 
de hanımıyla istişare etmesi, aileyi ilgilen-
diren durumlarda ona danışmasıdır. Allah, 
Peygamber Efendimize yönetim işlerinde bu 
prensibi gözetmesini emrederek şöyle buyu-
rur: “İşlerinde onlara danış.”17 

Aile içinde de bir yönetim söz konusu oldu-
ğuna göre bu prensip orada da geçerli olma-
lıdır. Ailenin yöneticisi durumundaki erkek, 
başta hanımı olmak üzere ailenin bireyleriyle 
istişare edecek, meseleler hakkında onların 
da görüş ve tekliflerini alacaktır. Peygamber 
Efendimizin, Hudeybiye anlaşması sonrasın-
da yaşanan zor bir du-
rum karşısında hanımı 
Ümmü Seleme’ye danış-
masını anlatan aşağıdaki 
hadis, bu konunun sün-
netteki en güzel örnekle-
rinden birini oluşturmak-
tadır:

“Misver b. Mahreme şöyle 
anlatmıştır: “Hudeybiye 
anlaşmasının yazılması 
bittikten sonra Allah Rasûlü (s) ashabına: 
“Kalkın, kurban kesip, tıraş olun!” buyurdu. 
Andolsun ki, onlardan hiçbiri buna kalkma-
dı. Allah Rasûlü bu sözünü üç kez tekrarladı. 
Buna rağmen onlardan hiçbiri yine kalkma-
yınca Allah Rasûlü (s), hüzünlü bir şekilde 
Ümmü Seleme’nin yanına giderek ona, em-
rini kimsenin dinlemediğini anlattı. Bunun 
üzerine Ümmü Seleme: “Ey Allah’ın Rasûlü! 
Emrini yerine getirmelerini istiyor musun? O 
zaman onların yanına çık ve kurbanını ke-
sinceye kadar onlardan hiçbiriyle konuşma. 
Sonra berberini çağırıp, tıraş ol.” dedi. Allah 
Rasûlü (s) dışarı çıkarak, hanımının söyledi-
ği gibi yaptı. İnsanlar bu durumu görünce, 
onlar da kalkarak kurbanlarını kestiler ve 
birbirlerini tıraş ettiler.”18

Aile reisi nihâyet bir karar verince, aile üye-
leri, günah olmadıkça verdiği kararlarda ona 
itaat etmelidirler. Aile huzur ve mutluğunun 
istikrar ve sürekliliği için bu şattır. Peygamber 
Efendimiz kadının kocasına itaat etmesinin 
önemi ve bunun Allah katındaki mükâfatı 
hakkında şöyle buyurmuştur: “Kadınların ha-
yırlısı, baktığında seni mutlu eden, emrettiğinde 
sana itaat eden ve bulunmadığın zamanlarda 
namusunu ve malını koruyandır.”19, “Kadın beş 
vakit namazını kılar, Ramazanda orucunu tutar, 
namusunu korur ve kocasına itaat ederse cenne-
te girer.”20 

Ailenin Geçimini Sağlama

Yukarıda da değindiğimiz üzere, ailenin ge-
çimini sağlama kocanın görevidir. Çünkü 

kocanın yaratılışı ve eği-
limleri bu iş için daha 
uygundur. Ayrıca kadı-

nın, kocanın bu görevine 
karşılık, kendisini çalışıp 
kazanmaktan alıkoyacak 
aile içi hamilelik, doğum, 
çocuk bakıcılığı ve ev işleri 
gibi başka görevleri vardır.

Nisâ sûresinin, erkeklerin 
aileleri için mallarından 

harcama yapacaklarını bildiren21 âyetini ai-
lenin yönetimi konusunda aktarmıştık. Bu 
âyete ek olarak bakara sûresindeki şu âyeti 
de bu çerçevede hatırlamak iyi olacaktır: 
“Onların (anne ve çocukların) örfe uygun olarak 
beslenmesi ve giyimi babaya aittir.”22

Âyetlerin yanı sıra Peygamber Efendimizin de 
ailenin geçimini sağlama konusundaki tavsi-
ye ve buyruklarını kısaca aktarmak gerekir. 
Söz konusu hadislerden birinde Peygamber 
Efendimiz erkeklere şöyle buyurmaktadır: 
“Onların (anne ve çocukların) örfe uygun olarak 
beslenmelerini ve giyimlerini karşılamak sizin 
sorumluluğunuzdadır.”23

Ailenin geçimini sağlamak, kocaya yüklen-
miş bir sorumluluk olduğu kadar, onun hak-
kında da büyük bir sevap ve ecir vesilesidir. 

ÂYETTE DİLE GETİRİLEN, 
ERKEĞİN KADINDAN 
HER KONUDA ÜSTÜN 
OLDUĞU DEĞİLDİR. 

ZİRA KADIN VE ERKEK, 
YARATILIŞ İTİBARİYLE AL

LAH KATINDA EŞİTTİR.
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Peygamber Efendimiz aile nafakası için çalı-
şıp kazanmayı, Allah yolunda yapılan bir ça-
lışma olarak değerlendirmiştir: “Küçük çocuk-
larının nafakasını kazanmak için çalışan kimse, 
Allah yolundadır.”24 Aileye harcanan her bir 
kuruş da Allah için verilmiş sadaka hükmün-
dedir ve koca için sevap kaynağıdır. Hadiste 
bu konu şöyle müjdelenir: “Ne harcarsan o 
senin için sadakadır. Hanımına yedirdiğin bir 
tek lokmaya dahi sevap alırsın.”25 

Yine Peygamber Efendimiz, Allah rızası için 
yapılan infak türlerini, Allah katındaki de-
ğer ve kıymeti bakımından karşılaştırdığı 
bir hadisinde, ailenin geçimi için harcanan 
paranın üstünlüğünü şöyle bildirmektedir: 
“…Bunların sevap yönünden en büyüğü, ailene 
harcadığındır.”26

Hadisler, ailenin nafakasını sağlama görevi-
nin, erkeğin üzerinde bir 
yük değil, Allah katında 
sevap ve mükâfat vesilesi 
olduğunu müjdeleyerek, 
böylelikle erkeğin bu ko-
nuya yaklaşımını olumlu 
yönde geliştirmekte, iba-
det bilinciyle bu işin üs-
tesinden gelmesine katkı 
sağlamaktadır. Bu sebep-
le erkeğin, imkân ve ka-
zancını ailesinden esirgemesi doğru olmaz. 
Çünkü hadislerde aile için harcamaya teşvik 
vardır. Buna göre, parayı aileden kısmak ve 
böylelikle onları muhtaç insanlar durumu-
na düşürmek, fazilete ters bir davranış olup, 
bundan sakınılması gerekir. Nitekim Pey-
gamber Efendimiz, malının tamamını bağış-
lamak isteyen Sa’d bin Muâz’a (ra): “Böyle 
yapma, arkanda zengin bir aile bırakman, baş-
kasına muhtaç fakir bir aile bırakmandan senin 
hakkında daha iyidir.”27 demiştir. Ebû Kılâbe, 
bu harcamanın önemine ve Allah katındaki 
değerine, “Kazancını ailesine ve çocuklarına 
harcayan adamdan daha sevaplı kim olabi-
lir?” diyerek dikkat çekmiştir.28

Erkeğin kendisinden kaynaklanan fiziksel-
ruhsal birtakım eksikliklerle ya da zor eko-

nomik şartlar sebebiyle ailenin geçimini sağ-
lamada yetersiz kalması durumunda kadının, 
kocasına yardımcı olması güzel bir davranış 
olup, kadın için sevap ve fazilet vesilesidir. 
Sahâbe arasında Abdullah bin Mes’ûd’un ha-
nımı Zeyneb’in (r.anhâ) aile geçiminde yeter-
siz kalan kocasına, el işçiliği yaparak zana-
atıyla sağladığı ekonomik katkı meşhurdur. 
Hatta hadis kaynaklarında anlatıldığına göre; 
bir gün Peygamber Efendimize birini gönde-
rerek, ailesine sağladığı malî katkılarından 
dolayı kendisinin sevap alıp almayacağını 
sordurunca Peygamberimizin cevabı şöyle 
olmuştur: “Evet. Üstelik bundan dolayı ona iki 
ecir vardır: Biri, akraba ile ilgilenme ecri; diğeri 
de sadaka ecridir.”29

Peygamber Efendimizin tavsiyeleri, çalışan 
kadının da parasını harcayacağı öncelikli 

yerin, sıkıntı içinde olan 
ailesi olduğunu göster-
mektedir. Zira bir başka 

hadiste Peygamber Efen-
dimizin, Abdullah bin 
Mes’ûd’un hanımı Hz. 
Zeyneb’in aile ekono-
misine sağladığı katkıyı 
çok yerinde bulup, buna 
teşvik ve tavsiye ettiğini 
görüyoruz: “Kendilerine 
tasaddukta bulunmana en 

lâyık kişiler, kocan ve çocuğundur.”30

Erkeğin aile geçimini sağlama çerçevesinde 
eve getirdiği eşya ve paraya karşı kadının 
da birtakım sorumluluklar taşıması kaçı-
nılmazdır. Bu sorumluluğun başında evin 
imkânlarının korunması ve en uygun şekil-
de kullanılıp değerlendirilmesi gelmektedir. 
Malın gereksiz yere harcanması kadar uy-
gunsuz biçimde kullanılması da “israf” kav-
ramı içinde yasaklanmıştır. A’raf sûresinde 
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Yiyin, için 
fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri 
asla sevmez.”31 Peygamber Efendimiz de ai-
lenin imkânlarını korumanın ve en uygun 
biçimde kullanmanın, salih kadınların bir 
özelliği olduğunu haber vererek şöyle buyur-
maktadır: “Deveye binen kadınların en iyileri, 

AİLENİN YÖNETİCİSİ 
ERKEK, BAŞTA HANIMI 
OLMAK ÜZERE AİLENİN 
BİREYLERİYLE İSTİŞA

RE EDECEK, MESELELER 
HAKKINDA ONLARIN 
DA GÖRÜŞ VE TEKLİF

LERİNİ ALACAKTIR.
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Kureyşli kadınların salihleridir. Onlar küçük ço-
cuklara daha şefkatlidirler, kocalarının malları-
nı da daha iyi koruyucudurlar.”32

Ev ekonomisi temelinde evin hanımı, alışve-
rişini ailenin gelirine dikkat ederek yapacak, 
mutfak malzemelerini israf etmeden kullana-
cak, dengeli bir mutfak ve ev düzeni oluştu-
racaktır.

Kadın, evin imkânlarından zaman zaman Al-
lah yolunda birtakım harcamalar yapabilir. 
Ancak bu harcamaların, başta ailenin yöne-
ticisi koca olmak üzere aile fertlerini sıkıntı-
ya düşürecek ve böylelikle onların memnu-
niyetsizliğine neden olacak israf düzeyinde 
olmamalıdır. Aile kaynaklarının bir emanetçi 
sorumluluğunda kullanılması esastır. Ağır 
ekonomik şartlar altında bu sorumluluğun 
daha da artacağı âşikârdır. Bu sebeplerden 
ötürü Peygamber Efen-
dimiz, kadının, ailenin 
bütçesinden aşırı şekilde 
infakta bulunmasını ya-
saklayarak, şöyle buyur-
muştur: “Kocasının izni ol-
madan kadın, malından aşı-
rı şekilde infak edemez.”33 

Ancak bu yasaklama, ai-
lenin dünya ve âhiret be-
reketini ve mutluluğunu sağlama maksadıy-
la aile bütçesinden harcamalar yapılmasına 
engel değildir. Zira Peygamber Efendimiz, 
“Kadın, kocasının evinden zararsızca infakta 
bulunursa, yaptığı infak sebebiyle ecri kendinin; 
malı kazanması sebebiyle bir o kadarı da koca-
sının olur.”34 buyurarak, bu infaktan dolayı, 
hem çalışıp kazanan kocanın, hem de o ka-
zançtan Allah için infak eden evin hanımı-
nın sevap kazanacaklarını müjdelemiştir. Bir 
başka hadiste ise, kadının, kocasının kazan-
cından harcama yapmasının özellikle tavsiye 
edildiği görülmektedir: “Esma (r.anhâ) şöyle 
anlatıyor: “Yâ Rasûlallah, (kocam) Zübeyr’in 
bana getirdiğinden başka malım yok. Bu ge-
tirdiklerinden sadaka verebilir miyim?” diye 
sordum. Allah Rasûlü (s): “Gücünün yettiği 
kadar infakta bulun. Malının fazlasını saklama 

ki Allah da sana fazl-u keremini kesmesin.” bu-
yurdu.” 35

Çocukların Bakım ve Terbiyesi

Çocuk bakım ve terbiyesi, uzun süreçli ve ol-
dukça zahmetli bir iştir. Çocuğun anne kar-
nında geçirdiği ilk günden başlayıp, olgun 
bir birey olduğu yaşa kadar devam eder. Hat-
ta anne babanın çocuğuna olan ilgi ve des-
teği, onların vefatına kadar asla son bulmaz. 
Çocuğun fizyolojik ve ruhsal ihtiyaçlarının 
karşılanmasının yanı sıra onun iyi yetenek 
ve eğilimlerinin geliştirilip, bunların kötüle-
rinin de ortadan kaldırılması yani sağlam bir 
kişilik kazandırılması da gereklidir. Bunlar 
yapılırken diğer taraftan çocuğun sosyal yö-
nünün de geliştirilmesi zorunludur. Böylece 
çocuk sosyalleşir, sadece kendisini düşünen, 

acımasız biri olmaktan 
kurtulur. Ahlakî erdem ve 

faziletlerle donanıp, çevre-
sine faydalı bir fert olur. 

Bütün bunlar, anne karnın-
da teşekkülünden itibaren 
çocukla sistemli ve sürekli 
bir şekilde ilgilenmeyi ge-
rektirir. Bu da zaman ve 

emek ister. Ailenin geçimini sağlamak üzere 
vaktinin büyük bir bölümünü dışarıda geçi-
ren babanın bu işi gerçekleştirmek için uy-
gun olmadığı ortadır. 

Kaldı ki sadece zaman, bu işi kimin yapa-
cağını belirleyici temel bir ölçüt de değildir. 
Çocuğun bakım ve terbiyesi için engin bir 
şefkat, sevgi ve özveri gibi çok daha önemli 
yetenek ve donanımlar gerekir. İşte bunları 
ve daha fazlasını Allah, annede bir araya ge-
tirmiştir. Bu işin anne tarafından yerine geti-
rilmesi için, Yüce Yaratıcı babaya bahşetme-
diği, annenin huzur verici kucağı ve kokusu 
gibi çocuğun ihtiyaç duyacağı birçok özellik 
ve güzellikleri anneye bahşetmiştir. Anneyi 
bu yükün ağırlığını kaldırabilecek bir sevgi, 
merhamet ve sabır abidesi yapmıştır. Bütün 
bunlar, çocukların bakım ve terbiyesinde 

PEYGAMBER EFENDİMİZ 
AİLE NAFAKASI İÇİN ÇA

LIŞIP KAZANMAYI, AL
LAH YOLUNDA YAPILAN 
BİR ÇALIŞMA OLARAK 
DEĞERLENDİRMİŞTİR.
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öncelikli sorumluluğun anneye ait olduğunu 
göstermektedir.

İslâm, çocukların terbiyesine büyük önem 
vermiştir. Onların Allah’ın razı olduğu, güzel 
ahlaklı bireyler olmalarını, bu terbiyenin ana 
gayesi yapmıştır. Hz. Lokman’ın oğluna yap-
tığı öğütler bu bakımdan oldukça anlamlı ve 
önemlidir. Kur’an-ı Kerim, bu öğütlerin bir 
bölümü bize aktarmıştır.36 Peygamber Efen-
dimiz de çocuk eğitiminin temel hedefinin 
çocuğa güzel ahlâk kazandırılması olduğunu 
şöyle bildirmiştir: “Hiçbir anne baba, çocuğuna 
güzel ahlâk ve terbiyeden daha üstün bir bağışta 
bulunmamıştır.”37

Bu son derece önemli görevi yerine getirme-
ye en uygun aday anne olduğu için bu görev, 
annenin sorumluluğuna bırakılmıştır. Pey-
gamberimiz (s) kadının bu sorumluluğunu 
şöyle bildirmiştir: “Kadın 
da kocasının evi ve çocukları 
üzerinde gözeticidir ve o da 
bunlardan sorumludur.”38

Kadın, temel görevlerin-
den biri olduğu için daha 
alt derecede başka sorum-
luluklarını gerekçe göste-
rerek çocuk bakım ve ter-
biyesinden kendini alıkoy-
ması ve bundan kaçınması 
doğru olmaz. Örneğin, çalışıp kazanması 
ihtiyaç ve zorunluluk olmadığı halde iş ha-
yatını, çalışıp para kazandığını öne sürerek, 
bu görevden kaçınmamalıdır. Çocuk eğitimi, 
ekonomik üretime sağlanacak katkıya feda 
edilmemelidir. Nelerin öncelikli ve asıl oldu-
ğu doğru tespit edilmelidir.

Buna karşılık evin hanımı, aile bütçesinin 
yeterli olması durumunda, bu görevlerini en 
iyi biçimde yerine getirebilmek için bütçeden 
harcamalar yapabilir, örneğin, kendine yar-
dımcılar tutabilir. Böylelikle sorumlulukla-
rının bir kısmını yardımcılarına devrederek, 
kültür ve donanımı arttırıp geliştirmek, hayır 
faaliyetlerinde daha fazla yer almak ve Allah’a 
olan ibadet ve yakınlığını arttırmak gibi işler 
için kendine yeterince zaman ayırabilecektir.

Çocuk bakım ve terbiyesinde kocanın hanı-
mına yardımcı olması, kazancından bu ko-
nuda yapacağı harcamalarla hanımını destek-
lemesi, eşine ve çocuklarına zaman ayırması, 
onları sohbette bulunup onları dinlemesi, 
ihtiyaçlarını tespit edip gidermeye çalışması 
güzel bir davranıştır.

 

Ev İşleri

Ev içinde kocadan daha fazla zaman geçir-
mesi ve fiziksel ve ruhsal olarak bu işlere 
erkeğe göre daha fazla eğilimli ve yetenekli 
olması sebebiyle çocuk bakımı gibi ev işleri 
de kadının sorumluğuna verilmiştir. Peygam-
berimizin kadının evden sorumlu olduğunu 
bildiren hadisini yukarıda aktarmıştık.39 Yine 
sahâbe hanımların, ev işlerini büyük bir öz-
veri ve gayretle yerine getirdiklerini gösteren 

pek çok örnek vardır. 
Bu örneklerden biri Hz. 
Ebû Bekir’in kızı Hz. 

Esmâ’dır. O, evde yaptığı 
işlerden bazılarını şöyle 
anlatıyor: 

“Zübeyr b. Avvam benim-
le evlendiğinde, ne kölesi 
vardı ne de herhangi bir 
malî varlığı bulunuyordu. 
Su çekmekte kullandığı 

devesi ile atından başka bir şeyi yoktu. Atı-
nın otunu, yemini de ben bulup verirdim. 
Onları ben sulardım. Su kırbasını dikerdim, 
hamur yoğururdum, yalnız ekmek yapmayı 
beceremezdim. Ekmeği ensarlı komşularım 
olan kadınlar yaparlardı. Bunlar iyi kadın-
lardı. Rasûlullah (s) Zübeyr’e bir miktar hur-
malık vermişti. Zübeyr’in bu hurmalığından 
başımın üstünde hurma çekirdeği taşırdım. 
Bu hurmalık, evimden bir fersahın üçte ikisi 
mesafeydi...”40

Ev işleri teknolojik imkânların ve yardımcı 
insan gücünün bulunmadığı ya da kıt bulun-
duğu durumlarda oldukça yorucu hatta yıp-
ratıcı olabilmektedir. Ancak kadına düşen, 
bu durumda sabretmek ve Allah ona bir çıkış 

İSLÂM, ÇOCUKLARIN 
TERBİYESİNE BÜYÜK 

ÖNEM VERMİŞTİR. ON
LARIN ALLAH’IN RAZI 

OLDUĞU GÜZEL AHLAK
LI BİREYLER OLMALA

RINI, TERBİYENİN ANA 
GAYESİ YAPMIŞTIR.
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yolu gösterinceye kadar elinden geldiğince ev 
işlerini yapmaya çalışmaktır. Sahâbe hanım-
ların, bu zorlukları çok yaşamalarına rağmen 
ev işlerini yapmaktan imtina etmediklerini 
bilip, onların kendine örnek almalıdırlar. Ni-
tekim yukarıdaki hadisin sonunda Hz. Esmâ 
ev işlerinin ağırlığını ve bundan kurtuluşu-
nu şöyle anlatmaktadır: “Ben bu aile yükü-
nü, Ebû Bekr’in ba na at seyisliği yapacak bir 
hizmetçi göndermesine kadar çektim. O gün 
babam beni bu yükten kurtarmakla, sanki 
beni azat etmişti.”41 

Peygamber Efendimizin kızı Hz. Fatıma’nın 
da ev işlerinin ağırlığından duyduğu sıkıntı 
meşhurdur. Kendisinin, un yapıp hamur yo-
ğurmaktan dolayı elleri yara içinde kalmıştı. 
Bir gün esirlerin getirildiği duydu. Babası Hz. 
Peygambere giderek, ev işlerinde kendisine 
yardımcı olması için esir-
lerden birini kendisine 
hizmetçi olarak verme-
sini istedi. Ancak Allah 
Rasûlü (s) kızının bu iste-
ğini geri çevirip, “Benden 
istediğinizin daha hayırlı-
sını size haber vereyim mi? 
Siz yatağınıza geldiğinizde 
otuz dört defa Allahu ekber, 
otuz üç defa Sübhanallah ve 
otuz üç defa Elhamdülillah 
dersiniz. Bu, sizin için hiz-
metçiden daha hayırlıdır.”42 buyurarak, ondan 
aile yükü karşısında sabretmesini istemiştir.

Peygamber Efendimizin, ev işlerinin ağırlı-
ğını gerekçe gösteren kızının bundan böyle 
evinde iş yapmamasını değil, Allah’a tevek-
kül ederek, ev işlerini yapmaya devam etme-
sini öğütlemesi, gücü yeten kadının ev işleri-
ni yapması gerektiğini göstermektedir.

Kocanın ev işlerinde hanımına yardımcı ol-
ması, iyi bir koca ve aile yöneticisi olma gay-
reti kapsamında değerlendirilmesi gereken 
bir konudur. Erkeğin evde birtakım işler 
yaparak hanımına yardımcı olması utanı-
lacak değil; aksine bu tutumda Peygamberi 
örnek almış olması sebebiyle övünç duyula-

cak bir tavırdır. Başta hadis kitapları olmak 
üzere Peygamberimizin ev içindeki tavır ve 
tutumunu nakleden kaynaklara bakıldığın-
da, erkeğin evin işlerinde hanımına yardımcı 
olması gerektiği anlaşılacaktır. Nitekim Hz. 
Aişe (r.anhâ), kocası Allah Rasûlü’nün evde 
neler yaptığını soran kişiye, O’nun (s) ailesi-
nin işleriyle meşgul olduğunu43, kendi elbi-
sesini yıkadığını, keçiyi sağdığını, kendi ih-
tiyaçlarını giderdiğini44, yırtık ve söküğünü 
diktiğini, ayakkabısını tamir ettiğini45 haber 
vermiştir.

Peygamber Efendimizin ev işlerinde hanım-
larına yardımcı olması iki bakımdan önem 
arzetmektedir: Öncelikle kocanın, ev işlerin-
de ve çocuk bakımında hanıma yardımcı ol-
ması, kocanın aileyi en güzel şekilde gözetip 
yönettiğini ve hanımı için iyi bir koca, ço-

cukları için de iyi bir baba 
olduğunu gösterir. İkinci 
olarak; ev işlerinin hepsi-

nin sadece kadının görevi 
olmadığına, erkeğin de bu 
görevlerden bir kısmını, 
yapabildiği ölçüde yerine 
getirmesinin gerekliliğine 
işaret eder.

Kadının, bütün zamanı-
nı ve enerjisini sadece ev 
işlerine, TV seyretmeye, 

komşularla çay sohbetlerine ayırıp tüketmesi 
doğru değildir. İmkân ölçüsünde ev dışında 
da çeşitli kültürel, sosyal hayır faaliyetlerine 
katılması yerinde olur. Kocanın, ev işlerinde 
ve çocuk terbiyesinde eşine sağlayacağı katkı 
ve destek, kadına bu tür faaliyetler için ihti-
yaç duyacağı zaman ve enerjiyi sağlayacak-
tır.

Her halükârda bütün ömrünü çocuklarının 
bakım ve terbiyesiyle, ev içi hayatı düzene 
koyarak ailesine rahat ve mutlu bir hayat 
sürmelerini sağlamakla geçiren kadın, bu tür 
faaliyetlere zaman ayıramamış olsa bile bun-
dan dolayı kınanması değil, tebrik edilmesi 
gereken mübarek bir kadındır. Aynı şekilde 
ailesinin ve çocuklarının ihtiyacını karşıla-

AİLENİN YÖNETİMİ, GE
ÇİMİNİN SAĞLANMASI, 
ÇOCUK TERBİYESİ GİBİ 
İŞLER, İSLÂMIN DÜNYA 
VE ÂHİRET MUTLULUĞU 
İÇİN ÖNEM VERİP DÜ
ZENLEDİĞİ GÖREV VE 
SORUMLULUKLARDIR.
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mak için çalışıp çabalayan, onlar için yeri gel-
diğinde kişisel arzu ve isteklerini feda eden 
ve ev işlerinde hanımına yardımcı olmaktan 
bir an bile geri kalmayan koca da tebrik edil-
meye layık mübarek bir insandır.

***

Ailenin yönetimi, geçiminin sağlanması, ço-
cuk bakımı ve terbiyesi, ev işleri gibi aile için-

de mutlaka yerine getirilmesi gereken temel 
işler, İslâm dininin dünya ve âhiret mutlulu-
ğu için önem verip, birtakım düzenlemeler 
getirdiği görev ve sorumluluklardır. Bu se-
beple Kur’an ve hadislerde bu konulara dair 
açıklamalar ve örnekler bolca yer almıştır. 

Yazımızda ortaya koyabildiğimiz doğrular 
Allah’tan, isabetsiz görüş ve düşünceler ise 
bizdendir. ■

1  Rûm (30), 21; ayrıca bk. Nahl (16), 72; Nûr (24), 
32.

2  Mecmau’z-Zevâid, 4/306.

3  Örnek olarak şu âyetlere bakılabilir: Yâsin (36), 55-
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4  Ebû Davud, Talâk 3, (2177, 2178).
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6  Âhiret hayatının ebediliğine dair pek çok âyet var-
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vermiştir. (Hadis için bakınız: Buhârî, Rikak, 1).

7  Taberî, Camiu’l-Beyân (Tefsîru’t-Taberî), Nisâ sûresi 
34. âyetin tefsiri.

8  Nisâ (4), 34.

9  Buhârî, Nikâh, 82; Müslim, İmâre, 5.

10  Hucurât (49), 13.

11  Bakara (2), 228

12  Taberî, Tefsîru’t-Taberî, Bakara sûresi 228. âyetin 
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14  Nisa (4), 19.

15  Müslim, Hac, 147 (1218).
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25  Buhârî, Nafakat, 4, Daavât, 68, Ferâiz, 5; Müslim, 
Vasiyet, 5 (1628).

26  Müslim, Zekât 39 (995).

27  Buhârî, Nafakat, 4, Daavât, 68, Ferâiz, 5.

28  Müslim, Zekât 38 (994).

29  Müslim, Zekât 45 (1000).

30  Buhârî, Zekât, 64.

31  A’raf (7), 31.

32  Buhârî, Enbiya, 105; Müslim, Fezâilu’s-sahâbe, 200-
203 (2527).

33  Sahîhu’l-Câmiu’s-Sağîr, hadis no: 5300.

34  Müslim, Zekât 80, 81 (1024).

35  Buhârî, Hibe, 24-25, Zekât, 22-23; Müslim, Zekât, 
89.

36  Hz. Lokman’ın oğluna yaptığı öğütler için bakınız: 
Lokman (31), 13-17

37  Tirmizî, Birr, 33 (1952); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
hadis no: 14856.

38  Buhârî, Nikâh, 82; Müslim, İmâre, 5.

39  Buhârî, Nikâh, 82; Müslim, İmâre, 5.

40  Buhârî, Nikâh, 153; Müslim, 34, 35 (2182).

41  Buhârî, Nikâh, 153; Müslim, 34, 35 (2182).
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uyduğumuz, gördüğümüz, konuştu-
ğumuz, okuduğumuz ve dokundu-

ğumuz her şeyin bilgisini idrak eden, ölçen, 
algıda seçicilik yapan ve değerlendiren in-
sandır. İnsan için doğru ve yanlışın değerlen-
dirmesi, kendi tercihi ve kapasitesi ile ilgili-
dir ve bundan da sorumludur. İnsanı duyma, 
görme ve dokunma özelliklerine sahip olan 
hayvanlardan farklı kılan, olgular arasında 
bağ kurması, düşünceleri mukayese gücü 
ve akli tercihleridir. Üretilmiş bilgi seçenek-
lerinin üstünde ve aşkın olan vahyi bilginin 
ilk muhatabı da insandır. Ve yaratıcımızdan 
seçilmiş bir insan aracılığı ile iletilen vahyi 
bilginin ilk muhatabı da insandır. Vahiy veya 
vahyi mesaj, duyan ve gören insan tarafından 
idrak edilerek değerlendirilmelidir.

“İnsan sosyal bir varlıktır” ve hayatı boyunca 
birbirinden farklı ama birbirine bağlı birçok 
sosyal ortamda yaşar.  Bu sosyal ortamların 
ilki ana rahmidir. Kur’an’dan da edindiğimiz 
bilgiye göre insan bilgiyi doğuştan elde et-
mez. Ana rahmine hiçbir şey bilmeden dü-
şer; ama bilgiyi elde etme kapasitesine sahip 
olarak dünyaya gelir. 

İnsan, var olurken dokuz ay gibi bir zaman 
zarfında ilk iletişimini anneyle kurar. Ardın-
dan ikinci sosyal ortamı olan aile ile karşı-
laşır. Eğer yetimler evine veya benzeri bir 
koruyucuya bırakılmadıysa insanın hayata 
adım atmasında ki en önemli ve en temel 
sosyal ortamı, ailesidir. İnsan ilk bilgisini, ilk 
deneyimlerini kendisine bakan, onu koru-
yup gözeten en yakın çevresinden elde eder.  
Dolayısıyla aile ile ilişki, insanın hayata göz-

D E N E M E

İslami Aile İçin
Uygun Zemin İhtiyacı

İslam, müslüman aileye 
birbirinin mahremini 
paylaşan iki insanın 

aynı idealleri taşıyarak 
sağlıklı nesiller 

yetiştirmesini amaç 
olarak göstermektedir.

DZehra Çomaklı Türkmen
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lerini açtığı andan itibaren başlar ve sürekli 
gelişir.

Vahyin aydınlığı ile yaşamada öncü modeli-
miz olan Rasulullah’ın (s) da bir tespitine göre 
her doğan insan fıtrat üzere doğar. Yani her 
çocuk doğruya, iyiye ve adalete meyilli olarak 
dünyaya gelir. Ancak ilk bilgisini aldığı ebe-
veyninin onu Hıristiyan, Yahudi veya başka 
bir dine, kimliğe sokabileceği de belirtilir.

Toplumsal sorumluluğun sahibi birinci de-
recede birey, ikinci derecede ailedir.  Zaten 
Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda da Rabbimizin 
hitabının öncelikle aileye değil insana oldu-
ğunu görmekteyiz.  Kur’an-ı Kerim’in birçok 
yerinde geçen “nas” ifadesiyle doğrudan insan 
teki muhatap alınmaktadır.  Rabbimiz de ahi-
rette her insanı Kitap’tan 
ayrı ayrı hesaba çekeceği-
ne işaret ederek sorumlu-
lukların bireysel olduğunu 
belirtmekte değil midir? 

Konuya, ailenin belirleyi-
ciliğinden önce, insanın 
mükellefiyeti bağlamında 
yaklaşmalıyız. Bu açıdan, 
öncelikle ailenin oluşumu-
nu sağlayacak olan veya 
sağlayan kadın ve erkeğin 
şahsiyetleri, kişilikleri ve kimlikleri önem ar-
zetmektedir. Yani kadın ve erkeğin buluşma-
sıyla oluşacak olan İslami ailenin bilinçli, tu-
tarlı ve güvenli olabilmesi için, İslami şahsiyet-
leri oluşmuş, hayatı kavrayışları olgunlaşmış 
olmalıdır. Aynı zamanda aile hayatıyla ilgili 
beklentilerini istişari iradeleriyle kararlaştırmış 
veya bu konuda bir biçimde uzlaşmaya varmış 
iki insanın olması gerekmektedir. Biz, işte bu 
sosyal olguya İslam ailesi veya İslami aile di-
yebiliriz.

Rabbimizin âyetlerine baktığımızda anne ve 
babaya saygı, çocuk eğitimi, süt emzirme gibi 
konuların ve yine anne baba ilişkilerinde de 
fıtri bağın, biyolojik bağın önemli olduğunun 
vurgulandığını kavramaktayız. Ama hiçbir 
biyolojik veya kan bağının, inanç bağının, İs-
lam kardeşliği bağının üstünde olmadığını da 
görmekteyiz. 

Bildiğimiz gibi anne ve babaları dolayısıyla 

aralarında biyolojik aynılık bulunan kişilere 
kardeş denir. Bu aynılık veya benzerliği kar-
şılayan kan veya gen birlikteliğine dayanan 
kardeşlik “uhuvvet” kelimesiyle karşılanmak-
tadır. Bir de inanç birliğine bağlı bir inanç ai-
lesi vardır. İnaç ailesine mensup mü’minlerin 
kardeşliği de “ihvan” kelimesiyle ifade edilir. 
Ve Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz inanç kar-
deşliğinin öneminin belirtmek için Hucurat 
Sûresi’nin 10. âyetinde evrensel kardeşliği ifa-
de eden iman kardeşliğini, kan kardeşliği veya 
biyolojik kardeşlik anlamında kullanılan ke-
limeyi (“uhuvvet”i) seçerek müminlere hitap 
etmiştir:  

“Ancak Mü’minler kardeştirler.”

Rabbimizin bu ifadesini müfessirlerin çoğu 
evrensel kardeşliğin kan 
kardeşliği kadar önemli 

olduğuna işaret ettiği şek-
linde yorumlamaktadır. 
Zaten İslam toplumu da 
Mü’minlerin kardeşliği il-
kesi üzerine inşa edilmiştir. 

Hz. İbrahim’in   “babacığım” 
şeklinde hitap ettiği babası 
inanç ailesinden değildi.  
Yine Hz. Nuh’un oğluna 
“oğulcuğum” dediği oğlu da 

inanç ailesinden değildi. Ayrıca Rabbimiz Hz. 
Nuh’un  “Ey Rabbim hani beni ve ailemi kurtara-
caktın” sözü karşısında “Ey Nuh o senin ailenden 
değildir” şeklinde ki cevabıyla da inanç ailesi-
nin önemine işaret edilmektedir.  

İslam tarihine baktığımızda da Bedir savaşın-
da birbirine kılıç çeken aile fertlerinin, belki 
biyolojik bir bağ içinde olduğunu, ama ortak 
inanç ailesinden olmadığını görmekteyiz. 

Bizim için beraberliklerimizde veya aile olu-
şumunda ki model Peygamber ve onun inanç 
toplumu, vahiy toplumu olmalıdır. Ve gerçek 
kardeşlik, bu birliktelik içinde ikame olunan 
inanca, düşünceye dayanarak değer aynılığı 
taşıyan mü’minlerin kardeşliğiyle, beraberli-
ğiyle veya evlilikleriyle mümkün olmalıdır. 

İnsan, ancak vahyi ilkeleri davranışlarıyla 
bütünleştirdiğinde doğru bir model yapısına 
ulaşır. Çünkü Allah’ı birleme fıtratı ile yaratı-

KULLUK EKSENLİ OLMA
YAN BİR AİLEDE EKSENİ 
MODERN KÜLTÜR BE
LİRLEYECEKTİR. BÖYLE 
BİR AİLEDE HUZUR VE 
MUTLULUĞUN YAKA
LANMASI OLDUKÇA 

ZORLAŞACAKTIR.
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lan insan, o zaman fıtratındaki her türlü ya-
bancılaşmadan ayrışarak ve arınarak, fıtratını 
Rabbine yani vahye açar ve onunla bütünleşir. 
İşte insanın tevhidi ve adaleti ayakta tutan şa-
hitliği de bu şekilde tecelli eder. İdeal İslam 
ailesi de vahyin tanıklığını üstlenen bilinçli 
insanlar arasında beğeni ve seçimle kurulan 
bir mutabakat veya sosyal uyum zemini olma-
lıdır. Ve bu model; yani kadın ve erkek mümin 
ve mümine kişilerin oluşturduğu birliktelik; 
yani aile, ister çekirdek olsun, ister geniş aile 
olsun sorunlarını istişareyle ve vahyi ölçülerle 
çözmeye adaydır. Bu bilinç, diyalog, istişare 
ve sahih örf dâhilinde kurulan ailelerin kök-
lerinde de adaletsizliğe yer olmayacaktır. Ada-
let, eşler arasındaki sevgiyi, saygıyı ve güveni 
de artıracak, bu uyum çocukların ahlakına da 
yansıyacaktır. 

İslam ailenin sağlam, huzurlu ve güçlü olma-
sı için bütün değerleri sunmuş, evliliklerin 
gündelik zevklerin, ihtiyaçların giderilmesi 
için değil, aksine Rum Sûresi 21. âyette belir-
tildiği gibi “Onda sükûn bulup durulmanız için, 
size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve ara-
nızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O’nun 
âyetlerindendir…”  şeklindeki ifade ile evlili-
ğin eşlerin kendi aralarında sükûn bulması 
ve karşılıklı sevgi ve merhamete dayanması 
gerektiği vurgulanmıştır. Sükûn bulmak an-
cak prensip olarak ömür boyu devam edecek 
bir yapıyı gerekli kılar. Amaç anlık ihtiyaçla-
rın tatmini olsaydı sükûna ermek söz konusu 
olmayacaktı. Ayrıca İslam, Müslüman aileye, 
birbirinin mahremini paylaşan iki insanın 
aynı amaca yönelmesini, aynı temel idealleri 
taşıyarak gelecek kuşaklara sağlıklı nesiller 
bırakması çabasını amaç olarak göstermekte-
dir. 

Kuran-ı Kerim’de ve Rasul’ün uygulamasında 
da aile kurumu teşvik edilmiş ve diri bir mü-
essese olarak hep canlı tutulmuştur. 

“Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve 
size eşlerinizden de çocuklar ve torunlar yarattı 
ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı…” (Nahl, 
16/72)

“İçinizde evli olmayanları, kölelerinizden ve cari-
yelerinizden salih olanlarla evlendirin. Eğer fakir 
iseler Allah, kendi fazlından onları zengin eder. 

Allah geniştir, bilendir.” (Nur, 24/32)

Tahrim Sûresi 6. âyette de “Ey iman edenler, 
kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun…”  em-
riyle ailenin ahiret hayatı için bir ekin haline 
getirilmesine işaret edilmektedir.

Günümüz Müslümanlarının 
Mevcut Aile Yapıları

Düne nispetle bugün gerek kavramlarımı-
za hâkimiyet, gerek referans kaynağımızdan 
yararlanma ve gerekse Kur’ani amaçların sos-
yal karşılıklarını idrak açısından çok daha 
imkânlıyız. Bugün daha birikimli, perspek-
tifli ve tecrübeli olmaya başladık. Ama bütün 
bunlara rağmen Türkiye Müslümanları için 
tevhidi uyanış, sahih Kuran’a yöneliş hali ha-
len yeni bir süreç. Gelenekçi ve modernist 
engeller hala güçlü ve hayatımızı kuşatan 
küresel kapitalizmin yaşam biçimi ve kültür 
bombardımanı karşısında ağır sınavlarla karşı 
karşıyayız.  Kazanımlarımız daha ziyade fikri 
düzeyde ve kavrayışlarda; ama henüz yeteri 
kadar ete kemiğe bürünebilmiş değil. Hala 
Kur’an temelli sosyal motivasyonlara, açılım-
lara, örnekliklere ihtiyacımız devam ediyor. 
Önemli olan elde ettiğimiz güzel örneklikleri 
birbiriyle irtibatlandırabilmemiz ve rol model 
örnekliklere dönüştürebilmemiz. İdealize et-
tiğimiz İslami aile yapısına da bu çerçevede 
bakmak gerekli. Rabbimizin “İçinizde hayır-
larda yarışan, iyiliği emredip kötülükten sakın-
dıran bir ümmet olsun” çağrısı hâlâ yeterli bir 
karşılık bekliyor.

Kur’an’la ve vahyi ilkelerle buluşmaya, fıtratla 
tanışıklığa da yeni yeni adım atıyoruz. Öncü-
lük yapanlarımızın gücü her yere yetmiyor; 
sorumluluğu paylaşmamız gerekiyor. Gelene-
ğin yanlışlıklarını, maddeci hayatın güçlükle-
rini aşma konusunda da donanım eksikliği-
miz ve tecrübesizliklerimiz söz konusu.  İs-
tişari temelli evliliklere henüz yeni yeni adım 
atmaktayız. Aynı zamanda çocuklarımızı bu 
cahili düzende ve kapitalist yaşam biçiminin 
kuşatması altında, vahyi ölçülere dayanarak 
nasıl yetiştireceğimiz konusunda da yeter-
li açılım ve örnekliklerimiz yok. Bu konuda 
doğru tespitlerin tanıklaşması ve kendini sos-
yal planda hissettirmesi gerekli.
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İslami Aile İçin
Uygun Zemin...

Müslümanların evliliklerinde Kur’ani bilgi ve 
şahsiyet olgunluğu itibariyle erkek ya da kadın-
dan biri daha zayıf olabiliyor.  Zayıf olan taraf 
da, diğer tarafı anlamada güçlük çekebiliyor.  
O zaman birikimi ve katılımı eksik olan kadı-
na veya erkeğe kendini geliştirmek konusunda 
sorumluluklar düşüyor. O halde güçlü taraf 
merhamet ve olgunlukla, zayıf taraf da uyum ve 
yeterlilik için hayata vahiy penceresinden bak-
maya çalışarak, “bu eksikliği nasıl giderebiliriz” 
düşüncesiyle daha fazla gayret göstermelidir. 
Yoksa iki eşten ötekini hafife alma, küçümseme, 
önemsememe psikolojisi ateşlenmeye başlar ki, 
bu da sürekli bir çatışmayı, adaletsizliği körük-
leyici olur. Bu konuda her Müslümanın ilişkileri 
çevresinde bu tarz kötüleşen aile ilişkilerine ör-
nek bulması mümkündür. 

Eğer evliliği oluşturan aile, kulluk eksenli bir 
aile değilse, o aileyi ya çevre, ya da modern 
kültür belirleyecektir. Böyle bir ailede huzur 
ve mutluluğun fıtri kodlarının yakalanması 
oldukça zorlaşacaktır. Kulluk eksenli kurula-
mayan ailelerde, sanal veya anlık mutluluk-
lar söz konusu olur. Bu bağlamda “senin için 
yaşıyorum”, “çocuğum için yaşıyorum” gibi 
söylemlerle birbirini kutsayan bir aile ilişkisi 
göze çarpmaktadır. Zaman ve şartlar değiştik-
çe, bu geçici bağlılıklar ve evrensel değerler-
den kopuk sözleşmeler de yıpranabilmekte 
veya eriyebilmektedir. 

Ayrıca vahyi tebliğle karşılaşan ve hayatı fıtri 
olarak anlamlandırmaya çalışan, değişim sü-
recine giren ailelerin güzel örnekliklerinden 
de bahsetmeliyiz. Ayrıca hidayete eren bir aile 
bireyinin, ehlini sabırla ve merhale merhale 
uyarma yükümlülüğünden de bahsetmeliyiz. 
Kitabi olarak biliriz ki insan ilk önce “en yakın 
akrabayı uyar”malıdır.

Arzu edilen ideal Müslüman aile yapısı vahyi 
nimetle beslenmeli, kadın-erkek ilişkilerinde 
de, çocuk eğitiminde de, anne-baba ilişkile-
rinde de ve yakınlara davranışta da Kur’ani 
ahlakla davranılmalıdır. Hayatı anlama ve ya-
şama biçimini, Kur’an’ın amacı doğrultusun-
da kurmalıdır. Vahiy toplumunu kurma çaba-
larının kalitesi ve güzelliği aileye de taşınırsa; 
Müslüman aile İslami ölçüler ve adalet ilkele-
riyle kurulursa,  zaaflı aileler vahiy nimetiyle 

buluşturulursa; huzur ve adalete yönelmiş ve 
mutmainlik sağlayan bu değerler de yaygın-
laşmış olacaktır. 

Ancak yazı ve sohbetlerde dile getirilen ve öykü-
nülen Müslüman aile modeli zihinde canlanan 
ve geçici mutluluklar saçan film kareleri olarak 
algılanmamalıdır. Ekonomik, eğitimsel veya psi-
kolojik sıkıntılarla karşılaşmak Müslüman aile-
lerin de kaçınılmaz imtihanlarıdır. Müslüman 
aile portresini zihinde çözmek yetmez. Zihinde 
çözülmüş problemler, yeni yeni sıkıntılara hazır 
olunmazsa, pratik sorunlarla karşılaşıldığında iç 
çelişkilere ve psikolojik kopmalara neden olabi-
lir.  Örneğin kimliksel aidiyetlerini önceleyerek 
karı ve koca olan insanlar için asıl buluşma yeri 
evdir. Ev, Müslümanlar için bir otel veya kamp 
pansiyonu değil, yeniden donanma, tazelenme, 
hayata hem iç hem dış temizlik, tertip ve moral 
olarak hazırlanma mekânıdır. Ev, ailenin ken-
dini yenileyeceği, aile içi kararlarını istişare ile 
alacağı (Bakara, 2/233), mahremini koruyacağı 
en önemli mekândır. Mekânın iç işlerinin, iki ta-
rafın da, hatta çocukların da kimliksel gelişimini 
aksatmayacak şekilde ve adalet ölçüleri içinde 
paylaşılması önemlidir. Ailece istişare, toplu iba-
det, sabit periyotlarda yapılacak birlikte eğitim 
ve aile adına birlikte üretim formları önemlidir. 

Sonuç olarak Müslüman aile kurmak veya 
ailelerimizi Müslümanca ıslah etmek için 
beslendiğimiz ve dayandığımız sosyal ve fik-
ri zeminleri önemsemeliyiz. Bir ailenin otur-
duğu semt veya siteden önce, ilişkili olduğu 
ailevi çevreler önemlidir. Bu nedenle Rasul ve 
onunla beraber olan mü’minlerin birlikteliği 
gibi inanç kardeşliğimizi güçlendirme çaba-
larını önemsemeliyiz.  Hz. Nuh, ailesini ve 
iman kardeşlerini içine alarak yurdundan ay-
rıldığı gemisi gibi, bizi “biz” yapacak bir gemi 
yapma sorumluluğunu paylaşmalıyız. İsla-
mi aileye zemin olacak ümmet gemisini hep 
beraber yeniden inşa etme çabasını paylaş-
malıyız. Hicret, aynı zamanda her türlü kir-
lilikten veya cahiliyeden kopuşu ifade eder. 
Kimliğimizi bulanıklıktan, yabancılaşmadan 
ve cahili sistemlere sığınmaktan kurtaralım 
ve Kur’an’ın yeniden vahiy temelli örnekliğini 
hayatlaştıralım. Sergileyeceğimiz bu anlamlı 
inşa süreçleri ile ailemiz oluşsun, ıslah olsun, 
büyüsün, güzelleşsin ve gürbüzleşsin. ■
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    şlerin bir araya gelerek oluşturduğu 
toplumun en küçük birimine, aile de-

nir. Aile bir toplumun adeta hücrelerini ve 
özünü oluşturur. Toplumun geleceği ancak 
aile yapısına bakılarak anlaşılabilir. Ailede 
sorunlar başlamış ise o toplumda çok yakın-
da ciddi sorunlar kendini gösterecek demek-
tir. Bizim toplumumuzdaki aile yapısında da 
maalesef ciddi sancılar kendisini gösterme-
ye başlamıştır. Bunun birçok sebebi vardır. 
Ancak tüm sebepler bir sebebin içersinde 
toplanmaktadır oda; Bireylerin nefsileşme-
sidir. 

İnsanlar yaşadığı çağdan etkilenir, gördükle-
rini elde etmek ve onlara sahip olmak ister. 
Bu zamanla kişileri bencil haris ve mutsuz 
yapar. Bencil olan insanlar, nefsilik temeli 
üzere yaşayan insanlardır. Böyle insanların 
kuracağı yuvalarda haliyle sağlıksız olacaktır. 
O zaman ideal bir yuva kurabilmek için kişi-
lerin evlenmeden önceki hayatlarında, kalbi 
bir eğitimden geçmesi gerekir.

Kalbi eğitim, nefsilikten uzaklaşmak, hayata 
kalbi pencereden bakmak ve kalbi davranış 
modeli içersine girmek demektir. Bir insan 
nefsilik çukurundan kurtulup kalbilik zirve-
sine ulaştıkça insan-ı kâmil olacaktır. 

İyi insanların ilk eğitimi yine ailede başlar. 
Yani eğitimli bir ailede dünyaya gelmiş bir 
birey daha sağlıklı ve daha doğru olacaktır. 
Böyle insanların ilerideki yıllarda kuracakları 
yuva da doğal olarak sağlıklı olacaktır. An-
cak şu da unutulmamalıdır ki, eğer bir insan 
iyi bir ailede dünyaya gelmemişse bile kendi 
özgün iradesiyle isterse zamanla kendisini 

D E N E M E

Kur’ani Ailenin
Oluşumu

İdeal aileyi kurmak 
eğitim ve sabır ister. 

“İdeal aileler” temelleri 
yıllar öncesinden 
atılmış, kararlı ve 

kendisini yetiştirmiş 
iki iyi insanın 

oluşturduğu ailelerdir.
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iyileştirebilir ve yetiştirebilir. Yeter ki buna 
inansın, istesin ve çalışsın.

İnsan gözünü açtığında içinde yaşadığı aileyi, 
olabilecek en iyi aile zanneder. Herkesin ken-
disine benzer bir hayat sürdüğünü düşünür. 
Ne var ki yaşı ilerleyip, insanlarla tanışıp sor-
gulamaya başladığında durumun hiç de zan-
nettiği gibi olmadığını anlar. İnsan bu arada 
doğru bilgi ve doğru düşünceyle karşılaşınca 
kendisini tanıma ve düzeltme evresi içine gi-
rer. İşte bu dönemlerde alacağı ideal kararlar 
ileriki yıllarında gerçekleştireceği ideal aile-
nin temellerini oluşturur.        

İdeal aileyi kurmak kolay olmaz. Eğitim ve 
sabır ister. Şunu bilmeliyiz ki, çevremizdeki 
az sayıdaki “ideal aile” temelleri yıllar önce-
sinden atılmış, kararlı ve kendisini yetiştir-
miş, iki iyi insanın oluşturduğu ailelerdir.

Kötü erkekler kötü kadınlara, iyi ve temiz erkek-
ler iyi ve temiz kadınlara (yaraşır). Nur/26

Bu âyet, iyi ve temiz bir eş isteyenlerin (ara-
yanların) önce kendisinin iyi ve temiz olması 
gerektiğini çok iyi anlatmaktadır. Rahman her 
zaman bize uygun olanı nasib edecektir.

KUR’ANİ AİLE NASIL KURULUR?

Kur’ani bir ailenin kurulabilmesi için kişilerin 
evlenmeden önce kendisine biraz bakmalı, 
eğitmeli ve ciddi bir ön hazırlık yapmalıdır. 
Bu çalışmaların başında da hiç şüphesiz kişi-
nin kendisini temiz tutma çabası gelir.     

Kişinin Kendisini Temiz Tutması;

Temiz kalmak, bir insanın bu dünyada ya-
şarken en çok ihtiyaç duyacağı ve en önem 
vermesi gereken konuların üst sıralarında yer 
alır. Çünkü temiz kalmanın zıddı olan kirlen-
mek, Allah’ın insanlarda görmek istemediği 
olumsuz durumlardan biridir. İnsan maddi 
ve özellikle manevi kirlenmeye başladığı va-
kit, Allah’tan uzaklaşıp şeytana yaklaşacaktır. 
İşte bu kirlenmenin önüne geçmek, ideal hale 
gelmek isteyen insanın örtüsüdür. Kur’an’da 
bu örtünün adı takvadır. Takva bu yüzden 
çok önemlidir ve adeta insanın koruma kal-
kanıdır. 

Hakiki takvaya ulaşabilmek için yedi yerin te-
miz olması gerekir.

1- Gözlerin Temiz Olması:

İdeal bir hale gelmek için bir insanın en önce 
temiz tutması gereken yeri gözleridir. Çünkü 
kirlenme ilk önce gözlerden başlar. Bir insan 
gözlerini, görmemesi gereken yerlerden çek-
tikçe, imanın lezzetini alacaktır. Hz. Pey-
gamber (s) bunu bu şekilde izah ediyor. İnsan 
gözlerine hâkim olmadığında ise önce zihni 
kirlenecektir ve sonra da kalbi kirlenecektir. 
Daha sonra ise artık amelleri ve hayatı kirle-
necektir.

2- Kulağın Temiz Olması:

İnsanı kirleten ve ideal halden uzaklaştıran 
diğer nokta ise dinlemektir. İnsan kendisi-
ni Allah’a yaklaştırmayan, hatta uzaklaştıran 
şeyleri dinlemeye devam ettikçe kirlenir. Bu-
rada da önce zihin, daha sonra kalp kirlenir. 
Ve sonuçta yine insanın hayatı kirlenir. 

3-Ellerin (Kazancın) Temiz Olması:

Bir insanın kazancı, rızkı temiz olmaz ise ken-
disi de temiz kalmayacaktır, sonunda iyi ve 
temiz bir aile kuramayacaktır. O yüzden in-
san kazancına çok dikkat etmeli, rızkını helal 
ve temiz yollardan temin etmelidir. Şeytanın 
telkinlerine kulak vermeden, helal rızık ara-
malı ve bir iş haram ya da şüpheli ise ondan 
mutlaka uzak durmalıdır.      

4-Dilin Temiz Olması:

Kişinin özü doğruysa sözü de doğru olacak-
tır. İçi, özü doğru ve temiz olmayanın sözleri 
de kirli ve yanlış olacaktır. İyi bir kıvama gel-
mek isteyen bir insan mutlaka “dürüst” olma-
lıdır. Dürüst bir insanın sözü de özü de ameli 
de doğrudur. 

Allah, mutlaka doğru olanları ve doğru ka-
lanları sever.

5-Zihnin Temiz Olması:

Okuduğumuz, düşündüğümüz ve dinlediği-
miz her şey zihnimizde toplanır. Zihnimize 
ulaşan bu bilgiler eğer belli bir elemeden ge-
çirilmezse toplandığı yeri kirletirler. O yüz-
den kişi ne okuduğuna ne düşündüğüne ve 
ne dinlediğine mutlaka dikkat etmelidir.         

İnsanın davranışlarını ve hayatını etkileyen 
en önemli yerin, zihin olduğunu unutma-
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malıyız. Temiz bir zihin, temiz bir anlayış de-
mektir, temiz bir anlayış da temiz bir hayat 
demektir.

6-Kalbin Temiz Olması:

Kalp; İçinde tüm duyguların, sevgilerin, nef-
retlerin, en çokta imanın barındığı derin bir 
mekândır. Oraya birçok şey yerleşir ve onlar 
imanla birlikte aynı mekânı paylaşırlar. Eğer 
imanın yanına gönderdiğimiz veriler ve ka-
naatler imanımıza olumsuz etki edecek tür-
de şeyler ise, kalbimizi ve sonuçta imanımızı 
kirletirler. İmanın kirlenmesi ise, hem bu 
dünyanın ve hem de ahiretimizin kirlenme-
si anlamına gelir. O yüzden kalbin mutlaka 
temiz tutulması gerekir. Bunun kısa formülü 
ise; Allah için sevmek ve Allah için yaşamak-
tır. Her şey Allah için olur ve kul Allah’a (c) 
bağlı olursa kalp de Allah’ın (c) olur.

7-Amellerin Temiz Olması:

Amellerin kaynağı kalbtir, yani imandır. İman 
azalırsa ameller azalır, iman güçlenirse amel-
ler de güçlenir. Amellerin temiz ve güçlü ol-
ması, kalbin temiz ve güçlü olması ile doğru 
orantılıdır. Unutmayalım ki Allah kalplerimi-
ze bakar, ama amellerinizin karşılığı olarak 
cennetime girin der! Demek ki kalp ile amel 
temiz olmalıdır. Amelleri temiz olanın dünya 
hayatı, evliliği ve ahiret hayatı da temiz ola-
caktır.

İDEAL AİLE İÇİN EVLİLİK SONRASI DURUM

Temelleri ve hedefleri çok erken yaşlarda alı-
nan kararlarla şekillenen evlilikler, her zaman 
olumlu ve istenen sonuçlar vermeye namzet-
tir. Ancak gelişi güzel sadece nefsine ve etra-
fındaki insanlara bakarak ve önemli bir bek-
lentisi olmadan gerçekleştirilen evlilikler, her 
zaman sorunlara ve çözümsüzlüklere namzet-
tir. İdeal bir evlilik gerçekleştirmek için önce 
gerçekten istemek ve niyet etmek gerekir.   

Hz. Peygamberin (s), “Ameller niyetlere göredir 
ve amellerinizi niyetleriniz belirler” (Buhari ve 
Müslim), hadisi hiç unutulmamalıdır.

Niyeti düzgün olanın amelleri de (sonuçları 
da) düzgün olur.

Temiz Kalmaya Devam Etmek; 

Evlilik sonrası durumda en öncelikli konu, 
temiz kalmaya devam etmektir. Özü, sözü ve 
zihni ve kalbi temiz olanın hayatı da evliliği 
de temiz olacaktır. Temiz olarak evlenenle-
rin yuvaları da ve yavruları da (biiznillah) 
temiz olacaktır.

Temiz kalmanın sırrı ya da hikmeti, Rahman’ın 
ezelde bizi yaratırken kendi ruhundan üfledi-
ği ruhumuzu, bu kirli hayatta yaşarken kirlet-
meden tertemiz Allah’a (c) sunabilme çabası-
dır. Bu çaba insanın en şerefli ve en erdemli 
amacıdır. Bunu başarabilen insanlar ideal 
insanlardır.

İyi bir ailede her şeyin iyi gitmesi için, göz ardı 
edilen bir konu vardır, oda helal ve temiz rı-
zık. Eğer bir baba kazancının helal olmasına 
dikkat etmiyorsa, hem kendisini kirletecek, 
hem ailesini kirletecektir ve hem de takvaya 
ulaşamayacaktır. Bu yüzden ideal aileyi kur-
mak isteyen kişiler mutlaka helal rızka ve ye-
diklerine içtiklerine dikkat etmelidirler. Şüp-
heli şeylerden ısrarla kaçınmalıdır. Kişinin 
rızkı temiz olursa zihni temiz olur (anlaması 
derinleşir), kalbi temiz olur (imanı güçlenir), 
hayatı temiz olur (ameller güzelleşir).

“Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve 
temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izleme-
yin. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır.” 
(Bakara/168) 

“Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimiz-
den temiz olanları yiyin ve yalnızca Allah’a şük-
redin ve O’na kulluk ediyorsanız.” (Bakara/172)

Yukarıdaki âyetler, insana sunulan her rızkın 
temiz olmadığını ifade ediyor. Yani insanın 
rızık konusunda seçici olması gerektiğini her 
önüne geleni yememesi gerektiğini ve ayrıca 
her kazancın da helal olmadığını belirtiyor. 
Bu âyetler, hem aklı hem kalbi hem de amel-
leri doğrudan etkileyen bir uyarıdır.  

KUR’ANİ TERBİYEDE DERİNLEŞME

Evlilik öncesi başlaması gereken Kur’ani ter-
biye yani doğruluk, temiz ahlak ve kalbi-
leşme çabasına kişiler evlendikten sonra da 
hız vererek ve elele tutuşarak yoluna devam 
etmelidir. Çünkü kişiler bekârken birçok sos-
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yal aktiviteye katılır. Ancak evlendikten sonra 
bunların birçoğu ortadan kalkmaktadır. Kişi-
ler artık yeni bir hayata başladıklarını, onun-
da kendi içinde bazı kuralları olduğunu ve 
artık ona göre davranmak gerektiğini düşü-
nürler. İşte şeytan tam burada devreye girer.  
Kişilerin ideal bir aileyi kurmalarını engelle-
mek için, daha önce evlenmiş, hayattan hiçbir 
beklentisi olmayan ideal bir yuva kuramamış 
insanları ön plana çıkararak onları örnek gös-
terir. Kişiler bu durumda olumsuz örneklere 
değil de asr-ı saadete ve onun güncel uzantısı 
olan hedefli ailelere yüzünü çevirirse doğruya 
bakmış olur.

İyi bir ailenin temelinde, güzel bir niyet ve 
güzel ahlak vardır. Ahlakı güzel olanlar, ah-
lakı güzel insanların ortaya çıkmasına vesile 
olurlar. Ahlakın güzel olması içinse kişilerin 
Kur’ani terbiye üzere olması gerekir.

HEDEFLERE UYMADA ISRAR

Kişi evlenmeden önce hayatı nasıl ise, evlen-
dikten sonrada çoğunlukla aynı devam eder. 
Yani bekârken okumaya ve eğitim çalışma-
larına gayretli olan, hedefleri olan insan, ev-
lendikten sonra da bu güzel duruma devam 
edecektir. Ancak evlenmeden önce okumayan 
eğitim sohbetlerine katılmayan insanlar ve ge-
lişi güzel yaşayan insanlar evlendikten sonra-
da çoğunlukla aynı kalacaklardır. Hatta belki 
daha da aşağıya gidecektir. Çünkü hayatın 
zorlukları kişileri olumsuz etkileyecektir. İn-
sanoğlu mazeret bulmaya çok meyyal olduğu 
için bu durumu meşrulaştıracaktır. 

Bu sorunun ortadan kalkması için yüzden üç 
temel hedefimiz evlendikten sonra devam et-
melidir. 

a) Kişisel Hedefler

Evlilik öncesi başlayan, kendini tanıma ve ıs-
lah etme evresi, daha da ciddileşerek hiçbir 
gevşekliğe kendini bırakmadan devam et-
melidir. Kişisel okuma programları ve eğitim 
sohbetlerine mutlaka aralıksız devam etmeli-
dir. Kişi artık tek başına değildir. Artık yanın-
da önemli bir hayat arkadaşı vardır. Davranış-
larını, anlayışlarını, düşüncelerini ve hayatını 
eşiyle mümkün olduğunca uyumlu bir hale 

getirmelidir. Eşiyle elele tutuşup Allah’a gitmek 
asıl gaye olmalıdır.

Artık hayatında, ben yok, biz vardır!

b) Ailevi Hedefler:

Nasıl bir aile kuracağını kişiler daha önce iyi-
ce tanımlamalıdır. Ancak bunda bir aşırılığa 
gitmemelidir. Hele ideolojik, hayattan kopuk, 
ya da siyasi bir bakış açısıyla değil, hayatın 
gerçeklerini göz önünde bulundurarak, nasıl 
sahabi bir evlilik yapacağını iyice belirleme-
liler. Her şeyde olduğu gibi evlilikte de denge 
asıldır. Ailevi hedeflerde en büyük ideal, ol-
gun ve düzgün ve imanlı insanlar yetiştirme-
ye niyet etmiş ve bu konuda gayret gösteriyor 
olmalıdırlar. 

Ailede, eşlerin birisi bir tarafa, diğeri başka bir 
tarafa bakan bir evlilik oluşturmamalıdır. Aile 
içinde çıkabilecek sorunlara çözüm getirirken 
önceden konulmuş ilkeler gözardı edilmeme-
lidir.  Ne çok kuralcı nede tamamen boşverci 
olunmalıdır.

c) Toplumsal Hedefler:

İyi niyetle kurulmuş bir aile, ileride iyi olacak, 
yüzü Rahman’a dönük olarak yaşayacak bir 
toplumun temelini/çekirdeğini oluşturur. Bu 
yüzden idealist bir ailenin toplumla ilgili ıslah 
projeleri olmalıdır. Evlilik öncesi kendinden 
kendine yaşayan insanlar, evlilik sonrası da 
ne yazık ki pek istifini bozmamaktadır. Bu 
anlayış, şeytanın “artık evlendin, yapacağı-
nı yaptın, yükün ağır, bundan sonra sen de 
herkes gibi yaşa” sözüne aldanmış insanlar-
dır. Halbuki idealist bir çift, toplumu yakın-
dan takip eder ve kendisine düşen sorumlu-
lukla, görevini layıkıyla yerine getirir. 

Toplumun ıslahıyla ilgili neler yapabilirim 
diye düşünür, yuvasını bir mektep haline ge-
tirir.

İdeal aile, her zaman toplumun içinde ve top-
lumun elinden tutarak yaşar.

İdeal aile, toplumu Rahman’a taşımanın der-
di içersindedir.

Gayretli ve hedefli ailelere selam olsun... ■
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‘Nasıl’ımız var mı?
Ömür bir uzun yol deseler de, herkese 

göre eni boyu değişir ömrün. Daha doğma-
dan Allah (c) tarafından muhatap alınan in-
sanoğlu, Allah’ın (c) şanına uygun bir sanat 
eseri olarak ve harika bir donanımla yeryü-
züne gönderilmiştir. En güzeli ve doğruyu 
yapabilecek ve zirvelere tırmanabilecek ye-
tenekte ve donanımda dünyayı şereflendi-
ren insan, aile denen koruyucu, geliştirici 
ve sürekli hakikati işaret etmesi gereken bir 
rehbere emanet edilmiştir. Çocuklar, Allah’ın 
(c) kulları için yarattığı ve insanın emrine 
sunduğu dünyayı yaşanılır hale getirmek ve 
doğru bir hayat sürmek için yönlendirilme-
ye hazırdır. “Ağaca bakan keçinin dala çıkan 
oğlağı olur” atasözü, çok önemli bir gerçeği 
işaret eder. Gördüklerini model alan çocuk-
lar, yönelimlerimizi bile aktifleştirici mesaj 
olarak algılarlar. 

Hayatın ‘nasıl’ını verir aile yaşarken, usûl 
öğretir, yolda giderken yol açar arkasından 
gelenlere. Ufku kadar ufuk biçer dünya ka-
dar umut kumaşından. Bilgisi kadar alan çi-
zer çocuğuna ve umudu kadar umut aşılar 
çocukluk bedenine. Korkuları da, azmi ve 
sabrı da kendi elindeki kadardır. Anne baba-
nın gözlerindeki ışık, yüreğini korkutur ya 
da güçlendirir. Varlığı güven verir ya da gü-
ven zedeler her davranışıyla. İyilik anlayışı 
da, usûlü de zihinlerde gizlidir, yaşadığında 
ve rehberliğinde ortaya çıkar. Atlayamadığı 
bir karış dereden çocuğunu da atlatmayarak 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Hayata Hayat Katan Soru:
NASIL?

KİMİ AİLELERDE ANNE BA

BALIK, İTAAT İÇİN YETER

Lİ GÖRÜLMÜŞ VE İTİRAZ 

HAKKI EBEDİYEN ÇOCUK

LARIN ELİNDEN ALINMIŞ.

SALİHA ERDİM
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iyilik yaptığını zanneder baba. Korkusunu 
aşılamanın güvenine teslim etmiştir çocuğu-
nu. Toplum ve insanlık algısı kendi inandığı 
gibidir ve bütün mesajlarına bu anlayış ren-
gini verir.

Bilmeyenler nasıl bildirsin?
Ebeveynler, kendi at koşturduğu sınırlar ka-
dar sınırı olduğunu düşünür dünyanın. Ken-
dini geliştirme ve daha iyisini öğrenerek ya-
şama derdi olmayanlar, daha büyük dertleri 
ciddi bedeller ödeyerek satın alırlar. Öyle bir 
hayatta öğrenmek ve olayları okuyarak sonuç-
tan ders çıkarmak süreçleri teğet geçer hayata. 
Bağırdığı zaman haklıdır, yoksun bıraktığında 
ise gerekli olduğu için öyle yapmıştır. ‘Da-
yak cennetten çıkmadır’ 
diye kılıf uydurmuşlar 
kör mantığın onulmaz 
inadına ve göremedikleri-
ne. Baba hakkı Yaradan’ın 
hakkıdır demiş, Yaradan’ın 
istemediğini, istemedi-
ği kadar reva görmüşler 
evlâtlarına. 

Kızlara öncelik tanıyan bir 
peygamberi varken, kızla-
rı adamdan saymamış ve 
çocuklarını sayarken on-
ları sayıya katmamış. “Ele gitti el oldu” diye, 
evinden çıkanı dünyasından da çıkarmış. 
Kadın olduğu için insan yerine konmayan, 
konuşmasına ve kendini ifade etmesine izin 
verilmeyen ve ‘başkalarına hizmet etmek 
için yaratılmış ve her türlü hakareti ve yanlış 
davranışı kadın olmasıyla hak etmiştir’ anla-
yışı ile muamele görmüş evin hanımefendi-
si ve böyle bir anne baba modelini görerek 
büyümüş çocuklar… Eşine de öyle davranan 
oğullar büyümüş bu ortamda ve annesi gibi 
bir kaderi yaşayacağına inanmış kız çocukla-
rı ve korku doldurmuş minicik yüreklerini. 

Daha iyi durumda olmayan beyefendiler ço-
ğunlukla, “erkektir ne yapsa yeridir” denile-
rek büyütülmüş ve erkek olmanın “Hakk’ın 

sınırlarını aşma yetkisi” vermediği öğretil-
memiş. Erkek olmak, haklı çıkmanın yegâne 
gerekçesi olmuş kimi zamanlar. Söz söylene-
memiş karşılarında. İtaati zorunlu bir maka-
ma terfi ettirilmişler. Doğru bilgi ile zihinleri 
aydınlatılmadığı için, devraldıkları karanlık 
zihniyet hayatları karartmaya yetmiş. Kendi-
lerini yeterli ve üstelik de tutarlı gören bu 
anlayış, okumaya da okutmaya da karşı çık-
mış uzun süre. Yetersiz bilgi ve yanlış yön-
lendirmenin çarkında un ufak olmuş nice 
hayatlar. Yanlış büyütülen beyefendiler ve 
yetersiz bırakılan hanımefendilerin izdiva-
cından oluşmuş yuvalarda, sorunlu ilişkiler 
gelişmiş ve sorunlu evlâtlar yetişmiş. 

Nice eziyeti ve zulmü, kendi evinde en ya-
kını olan eşinden gör-
müş hanımefendiler. Ve 
çözümsüzlüğün kaotik 

ortamında, anlaşılamamış 
ve açıklanamamış major 
depresyonlar ya da daha 
ağırlarını yaşayarak ömür-
lerini tüketip ayrılmışlar 
bu dünyadan. Bunu ya-
pan beyefendiler, çoğun-
lukla kendi aile bireyleri 
tarafından alkışlanmış ve 

gücüyle, eziyetiyle orantılı methiyeler dizi-
lip desteklenmişler. Beyefendilerin inancına 
uygun yaşanmamışlıkları ruhlarını boğazlar-
ken, sebebi hep başka şeylerde aranmış ve 
bunun hıncı yine hanım ve çocuklardan çı-
karılmış. Bu tablonun seyrek de görülse hanı-
mefendi versiyonu da bazen daha şiddetli bir 
tablo olarak görülmüş. Bunun beyefendiler 
açısından tam tersi sayılacak iyi örnekleri de 
mevcuttur şüphesiz fakat örnek alınmaktan 
çok, azınlıkta kalmak zorunda bırakılmış bu 
örnek yaklaşımlar. Toplumun modellemesi 
gereken örnekler olarak, yerlerini ve az olan 
sayılarını zorlukla koruyabilmişler.

Mağdur eden kaybettirdiğinden daha çok 
kaybeder

KIZLARA ÖNCELİK TA

NIYAN BİR PEYGAM

BERİ VARKEN, KIZLARI 

ADAMDAN SAYMAMIŞ 

VE ÇOCUKLARINI SA

YARKEN ONLARI SA

YIYA KATMAMIŞ.
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Kimilerinin eşlerini evlenmeden önceden 
görmelerine bile izin verilmemiş, anne baba 
uygun görmüşlerse, ‘bu evlilik için yeterlidir’ 
denmiş ve tanımadığı, görmediği bir insanla 
hayatını birleştirmiş ve (çoğunlukla) tüke-
ten bir bağla bağlamışlar ikisini. Eşlerinin 
her türlü olumsuz yaklaşımına, eziyetine 
ailesinden destek görmeden katlanması ge-
rektiğini öğrenmiş körpe zihinler. Hayat, ne 
tarafa dönse çıkmaz sokak gibi bir paradoksa 
dönüşmüş zihinlerinde. Çocuklarının gülü-
şüyle tatmışlar mutluluğu ve çocukları sevgi 
açlığının katığı, onulmaz acılarının merhemi 
olmuş. 

Bu dönemin eziyet ren-
gindeki sorunlu tablola-
rının çoğu, önceki dönem 
ressamlarının fırçaları-
nın desenleridir. Onların 
‘niçin’leri ve ‘nasıl’ları, 
kendilerine davranıldığı 
ve o davranışların öğret-
tiği gibi olmuş. Kur’an, 
hürmetine binaen süslü 
kılıflarda ve başucunda 
korunmuş. Hükümleri ayaklar altına alınsa 
da, her gün yürekler dolusu hüzün yaşansa 
da, namaz kılmak, camiye gitmek ve sevdiği-
ni söylemek, çoğu zaman da olduğunu var-
saymak yeterli görülmüş. İlâhi hükümlerin 
bir türlü ayakları yere basamamış, bastırıla-
mamış. Çoğunlukla okumak cuma akşamla-
rına hapsedilmiş ve ibadet alelacele kılınmış 
namazla eşleştirilmiş. ‘Nasıl’ımız arızalanmış, 
hastalanmış, bir de bakmışız ki yok olma 
noktasına gelmiş. 

Kimi ailelerde anne babalık, itaat için yeterli 
görülmüş ve itiraz hakkı ebediyen çocukla-
rın elinden alınmış. Akıl, mantık, düşünme 
ve fikir üretme; eski uygulamaların hayata 
geçiş ninnisiyle yıllar süren kış uykusuna 
yatırılmış. Varlığının uyandıran, doğrultan 
anlamından haberdar olmadığı için, dinin 
hayatın içine katılmasıyla kuş gibi kanatla-
narak yaşayabileceği bir hayatı; sürüklenerek 

yara bere içinde kalarak ve mutsuzluğun sü-
rekli tüketen kuyusunda geçirmek olduğunu 
zannetmişler. 

Şimdi;
Yanlış yaşanmışlıklar, yanlış etkilerle hayatı-
mızda boy göstermeye devam ediyor. Yaka-
sına yapıştırılmış yetersizlik etiketini, çokça 
kopyalayıp anne babalar kendi çocuklarına 
yapıştırıyor. Fakat; “yukarı atılan bir taş, 
fırlatıldığı en yüksek noktaya ulaşmadan 
aşağıya düşmez” özlü sözünde olduğu gibi, 
karanlıkların ve onların mimarlarının abad 
olamayacağı gerçeğini yaşıyoruz. Yaşanması 

gerekir diye altı çizilen 
kurallar insanın çapını 
kuşatmadığı, huzurlu bir 

hayat sunmadığı ve ezi-
yet üzerine eziyet ekledi-
ği için, hayatının gidişini 
artık başkalarına emanet 
etmeyen sağlam görüşlü 
insanlar yetişmeye başla-
dı. 

İnancını katıksız yaşama-
ya sevdalı yürekler çoğaldıkça, toplumun 
yanlış dayatmalarına “hayır” diyen yürekli 
gençlerimiz arttıkça, satranç tahtasındaki 
taşlar yer değiştiriyor. Kur’an’ı derinlemesine 
özümsemek ve yüceltici bir hayatın temsilci-
leri olabilmek için seferberlik ilân eden, ay 
yüzlü, hilâl kaşlı ve güneş yürekli yiğitleri-
miz ve kızlarımız, sevda bayrağını onurla ve 
kararlılıkla dalgalandırıyor. Artık düşünüyor 
ve soruyoruz, NASIL? “Ben erdemli bir in-
san olmak istiyorum. Nasıl? Ben çocuklarıma 
önce yaşayarak, Rab’bimiz ile güçlü bir gönül 
bağı kurarak ve çocuklarımın da kurmaları-
na yardımcı olarak kendime düşen adımları 
atmak istiyorum, fakat nasıl? Bunlar ve di-
ğerlerini yapmak istiyorum, nasıl yapıldığını 
bilmeye ihtiyacım var.” diyoruz ve araştırıyo-
ruz.

Her davranışı hep bir kere yaparız
Hiç bir insan, tıpatıp aynı olayları yaşayamaz. 

YÜREKLİ YİĞİTLERİMİZ 
VE KIZLARIMIZ KUR’AN’I 
DERİNLEMESİNE ÖZÜM

SEMEK VE YÜCELTİCİ 
BİR HAYATIN TEMSİLCİ
LERİ OLABİLMEK İÇİN 
YOLA ÇIKMIŞLARDIR.
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Her seferinde yeni bir sayfaya yazı yazarız ve 
yeni desenler oluşur hayat defterinde. Ders 
alınan olaylar, hep artı hanesine dâhil edilir 
ve kişinin ayağının altına konan yükseklik-
ler gibi onu yükselten ve yücelten değerlere 
dönüşür. Bir daha yaşanmayacak olan dünya 
hayatı; kullanılan bilgi ve bunların olaylara, 
durumlara uygulanma becerisi ile şekillenir. 
Farkında olarak yaşayan, düşünerek karar 
veren, her davranışın sorumluluğunu his-
sederek davranan bir insan, arayışına yön 
verir. Niyetini doğru tutup merkeze alır ve 
araçlar ile amaçların yerlerini belirler, bütün 
söz hakkını duygularına vermez. Günü bir-
lik kazanç peşinde değildir ve uzun vadede 
dünya ve ahiret azığını ve ışığını yakalamaya 
çalışır. Zor durumda kaldığında tutunacak 
dal niyetine dostlar ve güzel ameller edinir. 
Bu tavrın kazandıran ve 
yüceleri işaret eden yol 
haritalarını çantasından 
ayırmaz. 

Pişmanlık sebeplerini 
düşünmeyenler, bunun 
yol açtığı zararları dü-
şünmek zorunda kalır.

Pişmanlıkları en aza in-
diren doğrularda kalma 
çabası, okumayı, araştırmayı ve gerektiğinde 
ciddi bedeller ödemeyi gerektirebilir. Ka-
zançlı toplum; örnek olabilecek ailelerin 
sayısının çok olduğu tolumdur. Ne olma-
sı gerektiğini öğrenen ve bu şekilde olmayı 
önemseyen insan “nasıl?” diye sorar. Nasıl 
sorusu, sorumlulukların hatırlanması, bu-
nun kendisine neleri yapmayı gerekli kıl-
dığını öğrenmesi anlamına gelir. Kendisini 
ve karşısındakini ciddiye almanın bir başka 
şeklidir de aynı zamanda. Hayatı ciddiye 
alanlar, yapıp ettiklerinin hesabını sadece 
Allah’a (c) vereceğinin bilinciyle, zihinlerini 
ve hayatlarını, ince iğne ile oya örer gibi iş-
lerler. Nasıl sorusu bir zihni ne kadar meşgul 
etmişse, arayışı ve bulamadığında geri dö-
nüp yeniden ve doğru yerden başlaması da 

o kadar düzgün olur. Böyle insanlardan, “işi-
ne gelirse” sözünü asla duyamayız. O insan, 
kendisi ile ilgili rahatsızlıkları, gerçeği gös-
teren bir fırsat olarak kabul eder. İstemeden 
yapmıştır ve sonucu değiştirmek için eline 
bir fırsat geçmiştir. Ya da, doğru davrandığı 
halde karşısındakinin yanlış anlamasından 
kaynaklananları da açıklama ve düzeltme fır-
satıdır bu durum ve her halükârda artı değer 
katar hayat yürüyüşüne. “Seni üzmek gibi 
bir kastım yoktu, üzüldüysen o senin soru-
nun” diyenlerin, üzmemek gibi bir kastının 
da olmadığını kendisinin bilmesi bile, yürek 
ağırlığı olarak yetmeli aslında. Bunlar ancak, 
vicdan terazileri hassas bir ayara sahip olan, 
duyarlı bireylerin tutumlarıdır.

Ne için neyin peşindeyiz?
Herkes kendisine lâzım 
olanı toplar, önemsediği-
ni öne geçirir, önemsedi-

ğini korumak için seferber 
olur. Biz neyi önemsiyor-
sak, ilişkilerimize o dam-
gasını vurur. Kiminle ara-
mız iyi ise, onu kıracak bir 
şey yapmaktan çekiniriz. 
Değer verdiğimiz bir bire-
yin bize bir işi düşse, iki 

elimiz kanda olsa bile, ihtiyacını karşılama-
ya çalışırız. Acaba bizim Allah’la (c) aramız 
nasıl? O, bizim fikir dünyamızda kurtarıcı 
bilgi seviyesi açısından ve pratiğe geçen yö-
nüyle ne kadar alanı kapsıyor? Teori söz ko-
nusu olduğunda mangalda kül bırakmayan 
bizler, rahat ortamlarda savunan ve fakat iş 
bedel ödemeye ve çıkarların zarar görmesini 
göze almaya gelince, sıra bu durumda dinin 
sınırlarına uygun tepki vermeye gelince, dine 
uygun değil de, o anki durumu kurtarmaya 
yarayan biçimde hareket ettiğimizde, o teori-
lere ne oluyor? Buharlaşan duyarlılıklar, zih-
nimizde kalıcı olmayan hassasiyetler bizde 
nasıl bir etki bırakacak acaba?

“Ben Allah’a iyi bir kul olmak istiyorum, fa-

PİŞMANLIKLARI EN AZA 
İNDİREN DOĞRULARDA 

KALMA ÇABASI, OKU
MAYI, ARAŞTIRMAYI VE 
GEREKTİĞİNDE CİD
Dİ BEDELLER ÖDEME
Yİ GEREKTİREBİLİR.
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kat nasıl?” diye bir soru geldiğinde, ihtiya-
cımızın boyutu ve aramamızın gücü-ısrarı 
kadar malzeme buluruz. İnsan zihninde 
bir mesele ne kadar alanı kapsıyorsa, o ka-
dar uğraşma gücü bulur kendinde. Ve hatta 
bunu rüyalarına taşıyacak kadar gündemini 
dolduruyorsa, işte o zaman o kişinin hayatı 
sanat eserine dönüşmeye başlamış demek-
tir. Bunun bedellerini ödemeyi göze almış 
ve hatta başka seçenek bırakmayacak kadar, 
doğrusunu Rabb’inin (c) doğrusuna endeks-
lemiş bir görüntü, o aile ve o toplum için bir 
nimete dönüşmüştür.

Peki “nasıl?”
Ben aile ortamımın hu-
zurlu ve iletişimlerimi-
zin saygın olmasını isti-
yorum, bunun için nasıl 
davranmalıyım? Neler 
yapmalıyım ya da neler 
yapmamalıyım? 

Hayatın ve içindekilerin 
tümünü emanet olarak 
yaşadıklarının bilincinde 
olan bireyler, kendilerine 
düşeni yapmayı önemserler. Mezar da tek ki-
şiliktir, amel defteri de. Herkes, yapmaması 
gerektiği halde yaptığı ve yapması gerektiği 
halde yapmadıklarının faturasını, dünyada 
ilişki kalitesi ve geri dönüşteki farklılıklar 
olarak yaşandığı gibi, zerre kadar haksızlık 
yapmayan bir Yaratıcı da nihai olarak değer-
lendirilecektir. O halde, önce insan tek başı-
na olduğunun ve ne yaparsa, bunun katla-
narak kendisine geri döneceğinin bilincinde 
olmalı. İnsan, dünyayı dolduracak bir öneme 
sahip, insanı ilgilendiren her şey de bir o ka-
dar önemli.

İnsanın nefes aldığı yerdir aile. Eğer nefes 
aldığı ortamda sıkıntı olursa, yaşamak riske 
girer. Her sistemin ayakta ve aktif kalması-
nın şartları vardır. Akıl, beden, duygular ve 
iman, beslenme kaynaklarının doğru olup 
olmamasına göre varlıklarını sağlıklı ya da 

sağlıksız sürdürürler. Aile, her şeyin başlatı-
cısıdır. Var olan ve gelişmeye hazır potansi-
yel, ortam ve ilişki biçimi ile aktif ya da pasif 
olarak gün yüzüne çıkmaya başlar. Bilgi kali-
tesi ve irtibat içinde olunan çevrenin kalitesi, 
düşünce ve eylem kalitesini de çoğunlukla 
belirler. Eylem içindeki aile, giderek hayata 
dâhil olan çocuğunu da kendi kulvarında 
koşturmaya başlar.

Alışkanlıkların ve yaşanmışlıkların kopma-
yan bir halkası olarak tarihteki yerini almaya 
başlayan birey, artık iz üzerinden gidiyordur. 
Babasının ve annesinin açtığı yolda yürürken, 
zihnine kaydedilen malzemelerini de kullan-
maya başlamıştır. Böylece aile; kendine ben-

zer çocuklar yetiştirme 
merkezine dönüşür.

Huzurlu bir aile ortamı; 
iki kişinin, daha çok da 
annenin gayretiyle oluş-
muş kutlanası bir kahra-
manlık öyküsünü barın-
dırır

Ortak amaçlar için ortak 
strateji üretme ve uygun 
adım yürüme becerisi ve 

tercihi; insan inşa etme fonksiyonuna inan-
mış ve her hareketin kaliteli ya da kalitesiz 
bir tuğla anlamına geldiğinin bilincinde olan 
ebeveynler içindir. Bu anlayıştaki anne baba-
ların bulunduğu aile ortamı bir sanat atölyesi 
gibidir. Her birey, en iyi malzemeden yara-
tılmış olup, bir sanat eserine dönmeye hazır 
beklemektedir. Kendisini şekillendiren elin 
ustalığına göre kalite kazanır ya da kaybe-
der. “Her çocuk bir cevher, anne baba ise 
o cevhere şekil veren sanatçı gibidir, esere 
değer kazandıran, sanatçının bilgi ve be-
cerisidir.” 

Bütün potansiyel ilgi ve yeteneklerin ortaya 
çıkması için en uygun zemin, huzurlu bir 
aile ortamıdır. Anne babalar bunu sağlamak 
için ne yapsalar yeridir, ne kadar gayret etse-
ler buna değer. Bunun için ne kadar bilinçli 
çaba harcarlarsa, alınacak sonuç da o kadar 

HAYATIN VE İÇİNDEKİ
LERİN TÜMÜNÜ EMA
NET OLARAK YAŞADIK
LARININ BİLİNCİNDE 
OLAN BİREYLER, KEN

DİLERİNE DÜŞENİ YAP
MAYI ÖNEMSERLER.
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güzel ve göz kamaştırıcı olur. Bir eserin sanat 
eserine dönüşmesi için sadece çaba yetmez. 
Bilgiyle harmanlanmış ve sabırla kuşatılmış 
bir nizam ve intizam içinde hareket etmek 
gerekir. Bir işin istenen sonucu verebilmesi 
için; niyet, metot, gayret ve sebat dörtlüsü-
ne ihtiyaç vardır. Bu dördü zaten doğru bilgi 
şemsiyesi altındadır ve onun sınırları içinde 
korunmaktadır.

Ailesinin izini taşımayan yok

Birbirlerini zamanla tanıyan eşler, nasıl geçi-
neceklerini aslında çok iyi öğrenirler. Fakat, 
anne babadan görülen iletişim tarzı o kadar 
derinlere kodlanır ki, zihinde otomatikleşmiş 
bu tarz hayata da yansır ve sanki başka seçe-
nek yokmuş gibi insanlar 
anne babalarının tarzını 
üstelik memnun olma-
dıklarını da söyleyerek ol-
duğu gibi uygularlar.

“Nereye gideceğini bile-
ne bütün dünya yol ve-
rir.”(...?)

Eğer bir hanımefendi ya 
da beyefendi, evini cen-
netten bir köşeye çevirmeyi hedeflese, bu-
nun yollarını arasa, zihni ona yığınla mal-
zeme bulacak ve yardımcı olacaktır. Geçim 
isteyen birisi, alternatiflerin içerisinden önce 
kendi yapacaklarını seçer. Hayırda yarışmayı 
aile hayatına uygulayarak, teşekkür etmede, 
özür dilemede, olumlu yönlere vurgu yap-
mada, gerektiğinde susup sonra usulüne uy-
gun konuşmada önde giderek, cennete çev-
rilen yuvanın mimarı olmayı seçer. Bunun 
için güçlü ve doğru bilgi, doğru davranan 
insan örnekleri ve razı olmaktan razı etme 
sürecine yürüyen güçlü bir inancın olması 
gerekmektedir. Eğer Rabb’inin (c) rızasını 
kazandıracak davranış biçimleri bir insanın 
gündemini çokça meşgul ediyorsa, o ne ya-
par eder, bu gün olmazsa yarın, istediği şeyi 
gerçekleştirir. Çünkü; Rabb’imizin (c) vaadi 
var, çalışana vereceğini söylüyor. Var olması-

nı istediğimiz sistemin sadece isteyicileri ol-
mak, beklemeyi getirir. İlk adımı atmış olur 
insan söyleyerek. Psikolojide kullanılan ve 
çok önemli bir söz var; “İnsan kendi dilinden 
emir alır.” Söylemekle başlayan sürecin, bizi 
metot bulmaya ve uygulamaya geçmeye sevk 
etmesi gerekmektedir. Pes etmeden arayış ve 
kendini Rabb’inin (c.c) kulluğuna hazırlama 
sürecini ömür boyu ayakta ve aktif tutmayı 
önemseyen bir anlayış, hayatı kolaylaştıran 
ve birlikte olduğu insanların da kendisi gibi 
dosdoğru olmalarına ciddi bir katkıda bu-
lunacak sürükleyici bir etki oluşturur. Böy-
le insanlar var oldukça umutlar kanatlanır 
gökyüzünde ve coşku gönüllerde başköşeye 
yerleşir. Hayatın anlamı, verimi ve doğru ya-

şamanın huzuru kuşatır 
tüm hücreleri. İnsanlar 
çatışmaları çözmek için 

değil, kendilerini geliştirip 
insanlığa katkıda buluna-
bilmek için kullanırlar, ar-
tarak kuşatan enerjilerini. 
Kulluklarının meyvelerini 
alırlar her adımda ve biz 
olup, toplumun gidişini 

doğrultan bir aksiyon içinde olurlar.

Huzur arayanlar ne yapmalılar?
Aile olduktan sonra tek kişilik yaşamayı • 
değil, biz olmuş olmanın sorumluluk an-
layışı ile bütünü görerek hareket ederler.

Bir tepki vermek söz konusu olduğunda, • 
kürsüye duyguları değil, o an ilişkiyi ko-
ruyacak akıl ve mantığı çıkarırlar.

Bütün insanların şahsında, muhatabının • 
Allah’ın (c.c) yaratmasından kaynaklanan 
değerinin farkında olarak, hiç bir duygu 
durumunun köprüleri atmasına müsaade 
etmezler.

Sözlerini nezaket havuzunda yıkadıktan • 
sonra görücüye çıkarırlar. Bilirler ki, sözü 
kişinin aynasıdır. Ve yine bilirler ki, bir in-
sanın kalitesi, evde ne olduğudur.

Öfkenin ateşiyle sabır taşı çatladığında, •	

İNSAN ÖNCE TEK BA

ŞINA OLDUĞUNUN VE 

NE YAPARSA, BUNUN 

KATLANARAK KENDİSİ

NE GERİ DÖNECEĞİNİN 

BİLİNCİNDE OLMALI.
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dua yolundan geçerek sabır denizine ken-
dilerini atarlar.

Kuş sürüsünün peşine takıldığı da bir •	
kuştur, fakat herkes onu takip eder. Evde-
ki ortamı huzur limanına demir attırabil-
mek, birinin bütün güzellikleri zorlanarak 
ta olsa örneklemesini gerektirebilir. Ken-
disine duyduğu saygı, doğru olanı “niye 
ben?” demeden yapmayı ve başa kakma-
mayı gerektirir.

İnsanın en güçlü olduğu konularda bile • 
zaafa düştüğü, zorlandığı ve pes etmenin 
eşiğine geldiği bir 
gerçektir. Bu durum-
da ve daha da işin en 
başında Allah’la (c.c) 
irtibatı güçlü olmalı 
ve dualarımız kimi za-
man kırılan umutları-
mızı yeniden onaran, 
elimizden tutup kal-
dırıp bizi daha güçlenmiş olarak yeniden 
yolculuğa başlatan bir güç olabilmeli.

Hayatın hangi aşamasında ve hangi du-• 
rumda olursak olalım, namazın ve teslimi-
yet çerçevesinde gayretin doğru yerleştiği 
zihinler, daha çok dengede kalmayı başa-
rabilir.

Olayları ve durumları okumayı bilenlerin • 
sezgilerinin de geliştiğini düşünüyorum. 
En küçük işareti bile, “Ben bu durumu 
düzeltmek için ne yapabilirim” diye so-
rarak, sorumluluklarını daha iyi yapma 
fırsatı olarak değerlendiren bir aile üyesi, 
muhataplarında hayranlık uyandıran bir 
duyarlılık oluşturur. Ve birlikte yaşadıkla-
rına, nasıl insan olunacağını örnekler.

Yaşadıklarını, gönlünde biriktirip orayı • 
durgun ve çabuk kirlenen bir havuza çe-
virmez. Dargın durmadığı gibi, kendisiyle 
birlikte yaşayan insanları da kuşatacak bir 
sevecenlikle davranır.

Affetmenin inanılmaz bir şekilde hafifleş-• 
tirdiği yüreğinin “O bunu yaptı, şu şöyle 

davrandı” gibi subjektif algılamaya müsait 
tespitlerle dolmasına ve daralmasına mü-
saade etmez.

Kendisinden çok ilişkiyi koruyanlar, as-• 
lında daha çok kendilerini ve diğerlerini 
korumuş olurlar. 

Öfkeli anında susmak, muhatabı öfke-• 
liyken haklı taraf kendisi olsa bile önce 
muhatabı rahatlatmak, sonra suçlamadan, 
yargılamadan ben dili kullanarak konuş-
mak, üst düzey erdemli bir insan tavrıdır. 

Kim bu yüksek tavrı nasıl anlarsa anlasın, • 
ne derse desin, bu koru-
yan, geliştiren ve ileriyi 
işaret eden bir tavırdır.

Olumlu tavrı ken-• 
disinin başlatmasını sevap 
ve razı etme fırsatı olarak 
değerlendiren bir anlayış, 
Kur’an’la beslenen bir zih-
nin ve Rasul’ün (s) örnek-

liği ile yıkanmış bir gönlün meyvesi oldu-
ğunu gösterir bizlere.

Olayların içinden değil de, daha yukarı-• 
dan bütünü gören bir anlayışla hareket et-
mek, asıl unsurların atlanmamasını sağlar. 
Asıl olan hakiki kul olma, doğru yaşama 
ve yaşanmasına zemin hazırlama olunca, 
detayları asıl imiş gibi görme yanlışından 
azami ölçüde korunmuş oluruz inşallah.

Aile bireylerinin zihnine doğru fotoğraf ka-• 
yıtları yaptırabilmek için güzel senaryolar-
la yaşantıyı bir şölene çevirmek mümkün. 
Yine psikiyatride kullanılan çok önemli 
bir söz var: “Bir resim bin sözcükten et-
kilidir.” Çocukların zihni, taşıdığı doğru 
kareler kadar sağlamdır diyebiliriz. Bunu 
oluşturmak, anne babaların en başta gelen 
görevlerinden biridir. 

Din ile sevgi dolu ve kuşatıcı bir atmosfer • 
oluşturarak, herkesin gönlüne sabitlemek, 
herhalde dünyada huzurun ve ahirette sa-
adetin gereğidir. Dinin hayatın merkezin-
de olduğu aileler, akıllarını aktif tutacak ve 

BİR İŞİN İSTENEN SONU

CU VEREBİLMESİ İÇİN; 

NİYET, METOT, GAYRET 

VE SEBAT DÖRTLÜSÜ

NE İHTİYAÇ VARDIR.
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düşünme becerisini geliştirecek örneklerle 
hayatlarını zaten koruma altına almışlar-
dır. 

Aslolan, iki kişiyle kurulan ailede; • gönül 
birliği, amaç birliği, işbirliği ve mekân 
birliği oluşturup, ortak hedefler için ortak 
tavırda birleşmektir.

Özet olarak diyebiliriz ki, kendi zihninde 
kendi rollerine dair yapacaklarını büyütme-
yenler, sürekli başkalarından beklerler, kısa 
sürede de beklediklerini göremeyip geri dü-
şebilirler. Bilgece ve bilginin yüksek anlayış 
perspektifinden hareket otomatiğini kazan-
mış aklının kullanma alışkanlığını geliştirmiş 
ebeveynlerden biri olmak zaruretini hisset-
meyenler, bulundukları noktada gerileten 
zikzak çizmenin müdavimi olurlar. Şartsız 
saygı, şartsız sevgi, doğru ilgi, sıfır beklen-
ti ve sabır bileşeni; bir ailenin huzur limanı-
na demir atması için yol haritası sayılabilir. 
Duanın merkezde ve eylemin onun uydusu 
olduğu durumlar, fırtınaların ya oluşmaması 
ya da oluştuğunda sakin bir atmosfere dö-
nüştürülmesi konusunda da başarı gösteren 
aileler olurlar. 

Cümlemiz adına Rab’bimize niyaz edelim. Ya 
Rabbi, benim hesabımı kolaylaştıracak alış-
kanlık, dil ve ifade kalıbı, anlayış nasip et-
meni niyaz ediyorum. Rızanı sevdamız eyle 
Allah’ım. Üstlendiğim bütün rolleri senin razı 
olacağın şekilde yerine getirmemi nasip eyle. 
Bütün bunların temeli olan senin emirlerini 
ve güzel Rasul’ünün hayatını içselleştirme-
mizi ve hayatımızı ona uygun biçimlendir-
memizi nasip eyle. Azmimizi, rızanda sabit 
tutacak aklımızı ve imanımızı en üst düzeyde 
koru ve geliştir ve bizim bunun için ne yap-
mamız gerekiyorsa onu yapabilmemizi nasip 
eyle. Rabbim bize samimiyet ve doğru niyet 
bahşet. “Niyet hayr akıbet hayr” gerçeğinde 
olduğu gibi, hayrı davet edecek tutum nasip 
eyle Allah’ım! ■
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ershane görevlisi öğretmenin elinde bir deneme 
sınav sonucu, karşısındaki koltuklarda karşılıklı 
oturan anne baba. Biraz mahcup, biraz üşengen, 
Niye geldik İstanbul’a türküsünü söyleme mo-
dundalar. Öğretmen, avını köşeye sıkıştırmış işbi-
lir avcının özgüveniyle konuşuyor: 

“Çocuğunuzun durumu çok kötü. Bu sonuçla 
SBS’de hiçbir şey yapamaz. Biliyorsunuz SBS’deki 
puanına göre belirleniyor gideceği lise. İyi bir li-
seye gidemezse, üniversiteye giremez. Üniversite 
okuyamazsa bir iş sahibi olamaz. Çocuklar bizim 
geleceğimiz.” Bunun gibi daha bir sürü süslü, acık-
lı, karnımızın tok olduğu sözleri sıralıyor. Allah bilir 
hangi kişisel gelişim kitabından aşırdığı cümlelerle 
anne babayı çocuklarını dershaneye yazdırmazsa 
bir baltaya sap olamayacağına ikna etmeye çalı-
şıyor.

Çocuk bir suç işlemiş de infazını bekleyen bir 
mahkûm gibi öğretmene bakıyor. Eğreti oturuyor 
sandalyede. Üç numara saçlarının gizleyemedi-
ği kırıklar ve yüzündeki tırnak izleri çocuğun bu 
mahzun duruşunun doğal hali olmadığını anlatı-
yor. Yerleri granit olan bu yapının bir parçası ol-
madığını çamurlu ayakkabıları ele veriyor.

Baba istenilen kıvamda değil. Muhtemelen ders-
hane parasının sırtındaki kamburluğa katkısını 
hesaplıyor. Anne okumamış olmanın sancısı ve 
çocuğunu bir baltaya sap yapma iştiyakıyla atı-
lıyor: 

— Peki dershaneye yazdırırsak çözüm olacak mı?

— “Çocuğunuzun kaydını yaptığınız zaman biz on-
ları mevcudu az sınıflara alacağız. Hemen bir reh-
ber öğretmen görevlendireceğiz. Çocuğun seviyesi 
belirlenip hemen bir program hazırlanacak. Hangi 
saatlerde ders çalışacak, ne kadar dinlenecek, te-
levizyon izleme, oyun oynama saatleri belirlene-
cek, hayal saati olacak; ama yalnız günde on beş 
dakika…”

Duymuyorum konuşanları, konuşanlar beni fark 
etmiyorlar.
Bir yıldız kayıyor göğümüzden o anda. Baba yut-
kunuyor. Anne bir dilek tutuyor içinden; “inşallah 
doktor olur.” 
***
Bileklerini anladık ta çocuğum, hayallerine nasıl 
pranga vurulur? Seni bir baltaya sap edebilmek 
için hayata tutunduğun hayallerinden edecekler. 
Vıcık vıcık, sentetik hayaller kurduracaklar on beş 
dakikalık. Sığdır diyecekler. Söz dinlemediğin-
de hayal kurmama cezası verecekler. Dizilerden 
kaptıkları ideal ebeveyn kisvesiyle; “bugün sana 
televizyon yok” der gibi bir çırpıda diyecekler. 
Seni sap edecekler çocuğum baltalarına, sap. Dal-
larını tek tek kırarak yapacaklar bunu. Yontacak-
lar seni. Sürgün vermeyesin diye. Seni izole ede-
cekler sokaklardan. Kitaplara, testlere boğacaklar 
seni. Deneme sınavlarıyla deneneceksin gün aşırı. 
Aldığın puan kadar değerleneceksin. Seni kitap 
gibi edecekler; jelâtinli, pahalı, çok satılan ama 
pek okunmayan alelade bir kitap gibi.
Kaç kurtar kendini, diyeceğim ama ne çare ka-
çamazsın ve kurtaramazsın kendini. Bilenmiş 
giyotinleri hazır bu iyi niyetli cellâtların. Annen 
sehpaya çıkman için dua ediyor çocuğum. Baban 
bütçesinden pay ayırıyor bunun için. 
Tüm bunları evlat, senin istikbalin için yapacak-
lar. İstikbalin için istiklaline kastedecekler. Gere-
kirse ceketimi satarım, yeter ki çocuğum okusun 
fedakârlığı adı altında yapılacak tüm bunlar dâhili 
bedbahtlarca. 
Seni eğip öğütecekler. İsmini eğitim öğretim ko-
yacaklar tüm yaptıklarının. Pay edileceksin öğ-
retmenlerin ve annen baban arasında. Etin öğ-
retmenlerine verilecek evlat, kemiklerine annen 
baban talip olacak. Sana günde on beş dakika, 
ama sadece on beş dakika hayallerin kalacak. ■

H İ K Â Y E

KAYAN YILDIZLARA AĞIT

D

YUNUS YAĞIZ
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iz çocukken,  baharla beraber, dumanlı dağların 
eteklerine doğru uzanmış, yağmur sularıyla ıslan-
mış gelincik tarlalarına dalardık. Bizim oralara, 
yaz geç gelirdi. Uzun kış günlerinin, karlı, yağ-
murlu soğuklarından sonra, çocuk yüreklerimize, 
açan gelincikler, ötüşen kuşlar muştular taşır, 
yegâne eğlencemiz onlar olurdu. 

En sevdiğimiz oyun, kırmızı, pembe,  gelinciklerden 
gelinler yapmaktı. Gelinciklerin taç yaprakların-
dan bir iki tane kopartır, pelerinli, tomurcuk yüzlü, 
siyah perçemli bir gelin çıkardı ortaya. Ona, göz, 
dudak yapardık. Başka bir gelinciği de sapından 
kopartır, büyük bir özenle, ortaya çıkan bu gelin 
başının altına saplardık. O zaman; şimdiki çocuk-
ların değme oyuncaklarına taş çıkartacak cinsten 
güzellikte, bir gelinimiz olurdu. Kırmızı pelerini, si-
yah zülüfleri, yerlere kadar kırmızı duvağıyla seyre 
doyamazdık gelincikten gelinlerimizi. 

Bir de Yaşar vardı. Biz kızları nerede olsa bulur, 
yol kenarlarındaki kına taşlarının ıslaklarını takip 
ederek bize ulaşırdı. Küçük kiremit parçalarını, 
yosunlaşmış kına taşlarına sürterek, küçük es-
mer çatlak ellerimizin, avuç içlerine bu yalancı 
kınaları yakarken, ellerimizi güneşe verip ku-
ruturken, tam da, dizi dizi gelinlerimizle düğün 
yaparken, çıkıp gelirdi Yaşar. Pörtlek gözlerinde 
korkutucu bir ışımayla, oyunumuzun içine dalar, 
gelinlerimizi, sazımızı, cümbüşümüzü ele geçirir, 
bizler çil yavrusu gibi dağılırdık. Hiçbir şey zo-

ruma gitmezdi. Çivilerle deldiğimiz kavanoz ka-
paklarından süzgeçlerimiz, anneannemin deriden 
tefi, havalara uçuşur, kille, çamurla yoğurup bi-
çimlendirdiğimiz, güneşe vererek kuruttuğumuz 
damat adayları siyah lastik ayakkabılarının altın-
da un ufak olurdu. Sonra, dizi dizi gelinlerimizi 
eline geçirir,  siyah saçlarından terler sızarken, 
kara gözleri alaylı bir ışımayla yüzümüzde, sarı 
dişlerini ortaya çıkaran kahkahalarla, başlardı ge-
linlerin başlarını koparmaya. Kısa pantolonunun 
belindeki ipe bir düğüm daha atar, kahkahaları 
dağ burçlarında yankılanır, içimiz ürperir, annele-
rimizin etekleri dibinde olmayı arzu ederdik. 

Ağlamaktan gözlerimiz morarmış, ellerimizdeki 
kınalar çamurlaşmış halde akşam alacasına doğru 
eve dönerdik. Yaşar’ın oyunumuzu bozup, gelin-
ciklerimizi yolması yetmezmiş gibi, bir de anne-
lerimizin kızılcık sopası geçerdi üzerimizden eve 
geç geldiğimizden dolayı. Ayaklarımızı çalılıklar 
yırtıp kanatsa da, inatla gelincik tarlalarına da-
lardık. Gelinler yapmaktan yorulmazdık. Yaşar da 
büyük bir aşk ve heyecanla yaptığımız bu gelin-
lerimizi koparmaktan yorulmazdı. Bu kovalamaca 
gelincikler solana dek devam ederdi.

…

Bahar gelmemek için direniyor sanki. Yaşlı dün-
yanın ekolojik dengesi, modern insanın darbele-
riyle alt üst olmuş halde. Havalar açıyor, güneş 

H İ K Â Y E

GELİNCİKLER SOLARKEN

B

Selvigül Kandoğmuş ŞAHİN
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çıkıyor, sonra aniden yağmurlar boşalıyor. Şaşırıyo-
ruz ne yapacağımızı, ne giyeceğimizi. 

Yüreğimi acıtan, çocukluğumun masum oyunlarını 
bana hatırlatan olaylar oluyor ülkemde, gelmeyen 
baharlara inat. Haberler okuyoruz. Haberler seyredi-
yoruz. Üçüncü sayfa haberlerinden ziyade, şizofren 
bir hal alan bu cinayetler nasıl da çoğaldı. Gelincik-
lerimizin kafalarını acımasızca koparan Yaşar, şim-
di efendi bir aile babası. Onun acımasızlığı sadece 
oyunlarımızda ve çocukluğumuzda kaldı. Oysa gün 
geçmiyor ki bir cinayet haberiyle yüreklerimiz sar-
sılmasın. Körpecik kızlar sevgilileri tarafından hun-
harca öldürülüyor,  kanımızı donduracak, hayal bile 
edemeyeceğimiz canilikte kurbanlar veriliyor. Ge-
linciklerimizin nasıl ki başı koparılıyorsa, bu gelinlik 
çağa gelmiş körpe kızlar da aynı akıbeti yaşıyorlar. 

Bir fetişizme dönüşen aşk, tüketen, öldüren, alçal-
tan, yoldan çıkaran bir hal almışken, genç yürekler 
böylesine yok oluşa sürükleyen bir aşkı içiriyorlar 
damarlarına. Gerçek mabudunu bulamamış modern 
gençlik, bocalamalarla beraber, eriten, sapmış bir 
cinsellikle yaklaştığı aşkı kor bir ateş gibi taşıyor 
avuçlarında. Ve artık bu kor ateş, ellerini, bedenleri-
ni yakıp kavururken, karşı cinsi de yok etmeye kadar 
götürüyor.  

Adını “aşk” koydukları bu duyguya; ne Mecnun’u 
çöllere düşüren seraplarda, ne Ferhat’a dağları 
deldiren sevdalarda, ne Karacaoğlan’ın coşkun di-
zelerinde, ne de Genç Werther’in Acıları’nda geçen 
mektuplarda rastlarız. 

İlleti cinsellik olan çarpık aşkın adresi, yalnızlık ve 
çaresizlik girdaplarında batağa saplanmış bireyleri 
gösterir. Şehvet ve şefkat ikileminden, gerçek sev-
ginin kuşatıcı, ruhu besleyen soluğundan sonra, 
şehveti, terbiye edilmemiş bir şehveti putlaştıran 
anlayış, yanlış arayışlara sürükleyen bir hâl alıyor. 
Ali Şeriati Kevir’de, “Aşk, bir yönlü bir coşkudur… 
İşte bu yüzden hep yanlış yapar.” der. Yine Şeriati’ye 
kulak verirsek aşk üzerine isabetli tespitlerini gö-
rürüz: 

“Aşk, çılgınlıktır. Aşk büyük ve güçlü bir kandırma-
cadır. Aşk, denizin içinde boğulmaktır. Oysa sevgi, 
denizin içinde yüzmektir. Aşk kabadır, şiddetlidir. 
Bununla birlikte dayanıksız, güvensizdir. Oysa sevgi, 
tatlıdır, yumuşaktır. Bunun yanı sıra dayanıklı, gü-

ven içindedir. Aşk, hep kuşkuyla bulunur. Oysa sevgi 
baştanbaşa kesin inançlıdır. Aşk, kişinin bencilliği ile 
alım-satımsal, hayvansal ruhunun bir çekiciliğidir. 
Oysa sevgi, sevileni sevgili, değerli olarak ister.’’ 

Yedi dil bilen,  Çince okuyup yazan, metropolün elit 
semtlerinin birinde yaşayan maktul bilmem kim ta-
nır mı bu türden bir aşkı? Çarpık filmlerden aldığı il-
hamla, varoşlardan gül devşirir. Münevver’in, adına 
inat kimliksizliği, yalnızlığı, özenti bir hal almış olan 
yaşantısında,  kurban oluşu, bir tokat gibi yansır 
utanmaz yüzlere.

Âyet söyler bize gerçeği, olması gerekeni: “Kay-
naşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp 
aranıza sevgi ve merhamet peyda etmesi de O’nun 
varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda düşünen 
bir kavim için ibretler vardır.” (Rum Sûresi, 21)

Sevgiyi ve aşkı bir zırh gibi kuşanan yürekler ilhamı-
nı, en çok seven, Vedûd olan Allah’tan alırlar. Sevgi 
deli bir ırmak gibi akmaz damarlarda. Yakıp yıkmaz, 
yok etmez, öldürmez. Sevgi, şefkat ve saygının ko-
rumasında, mutlak ve aşkın güzellikleri bulmak için 
coşar ve adresine ulaşır.

Rabbim, Hâdî olan Rabbim…

Hidayetinle ve merhametinle, gerçek aşk ve sevgiye 
susamış, cinnet bataklığında, cinayet senaryolarının 
çeşit çeşit provasını yapan gençliğimize hidayet ve 
kurtuluş ver. Merhamet eyle… Sen Rahmansın, Ra-
himsin. Elimden bu senaryolar karşısında, dua et-
mekten gayrı bir şey gelmiyor. Bir de çocuklarımın 
gözlerinin derinliklerine dualar bırakarak, küçük el-
lerini daha sıkı tutmak istiyorum. 

Beyaz güvercinler gibi avuçlarımıza konan yavru-
larımızı ve tüm yavruları, tüm anneleri ve Münev-
verleri, cinnet ve cinayetler bataklığından kurtar. 
Selamet ve kurtuluş bağışla gençliğimize. İstikamet 
ve güzellik, güzel ahlak bağışla. 

Sana sığınıyoruz Rabbim… Bizlere ve gençliğimize 
yardım et… ■
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u yazı Kur’ani Hayat Dergisi’nin son iki 
sayısında insan zihninde “eğitim” baş-

lığı üzerinden oluşturmaya çalıştığı bilince 
paralel bir seyir izlediğini düşündüğümüz 
bir ilim yolculuğunun hikâyesidir.

Yazımıza konu olan bu yolculuk 2000 yılın-
da Türkiye’de başlamış olup, 2006 yılı itiba-
ri ile Ürdün’e geçiş yapmış ve halen orada 
devam etmektedir.

Biz Yaratıcımızdan gelen ilk emrin “oku” 
olduğunu duyan, hemen arkasından gelen 
emirlerden de kim adına “okunacağının” 
öğretisini alan bir grup Müslüman olarak 
emre amade olmayı cana minnet bildik. 
“Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?” sorusu-
nu duyduk, bilmeyenlerden olmayı içimize 
sindiremedik.

Okumak, bilmek, hikmete ermek, ilimde de-
rinleşmek, derecelerle yükseltilmek anlamla-
rına sahip nice âyetin gösterdiği istikametin 
insan eğitimi ile ilgili olduğunu kabul ettik.

İlahi kelamın bizi sulayan ve yeşerten çi-
sentisi zamanla kendisini coşku ile akan 
bir ırmağa dönüştürdü ruhumuzda ve ilim 
yolculuğumuzda önümüze çıkan ve çıkma-
sı mümkün olan tüm engelleri aşmaya, ilmi 
Çin’de bile olsa bulmaya azmettik.

S E YA H AT  N O T L A R I

Çağın Hacer’lerinin 
İlim Yolculuğu

KELİMELER DEĞİŞİNCE SANKİ 

YOLCULUĞUMUZUN ANLAMI 

DA SİHİRLİ DEĞNEK DEĞMİŞ 

GİBİ DEĞİŞMİŞTİ, YA DA BİZE 

ÖYLE GELMİŞTİ.

BDİLEK SERDAR*

*Eğitimci
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gerçek hayali aştı, ufuklar uzak değil,
en olmaz isteklere uzanmak yasak değil,
uçuyor altımdaki küheylan,
ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil, 

diyen şair Mehmet Çınar’ın dizelerinin arka-
sına düşüp arkamıza bakmadığımız demler 
yaşadık, bu heyecanı katları ile çarpacak bir 
motivasyonun sahibi olduk.

Eğitim ve eğitimle ilintili kavramların isim-
lendirilmesini Rabbani müfredatta aradık, 
orada “talim, terbiye, te’dip” karşılıklarını 
bulduk. İlim yolculuğumuzu eğitim ve eği-
timle ilintili kavramlara karşılık gelen bu 
yeni terkip çerçevesinde değerlendirdik.

Bu değerlendirmenin sonucunda vuku bu-
lan yolculuğumuz, dünyevi ve uhrevi so-
nuçları olan bir yürüyüş 
şekline dönüştü. Ke-
limeler değişince sanki 
yolculuğumuzun anlamı 
da sihirli değnek değmiş 
gibi değişmişti, ya da bize 
öyle gelmişti. Yolculu-
ğumuzun istikameti belli, yolcuları da bir 
elin parmakları kadardı. Vardıkları menzilde 
ilme dair aldıkları bilgileri aktarmaları, yurt-
larına döndüklerinde kendilerini bekleyen 
topluma ödemeleri gereken bir borçtu. Her 
çeşit zenginleşmenin bir geri iadesi vardı, 
buna zekât diyorduk. Yolcuların zihnine, öğ-
rendikten sonra öğretmeleri bilincini “ilmin 
zekâtı” olarak kodladık. Amele dönüşmeyen 
ve ahlâkı olmayan bir bilgi yüklenmesinden 
de “şeytandan Allah’a sığınır gibi sığınmala-
rını” kulaklarına küpe yaptık.

Ve bir de son bir tenbihatta bulunduk: 

“Bu yolculukta seçeceğiniz alanlar size şah-
si fayda sağlayacak alanlar da olabilir. Ama 
siz Allah’ın dinine hizmet edecek, İslami 
yapılanmanın ihtiyaç duyduğu alanlarda 
tercihinizi kullanın. Resmi kabulleri değil, 
Rabb’inizin rububiyyet makamından gelecek 
kabulleri önemseyin.”

Böylece temel çerçevede ittifak ettiğimiz yol-
cularımızla birlikte Ürdün’e revan olduk. 

Bu yolculuktan bir dönem öncesine de deği-
necek olursak; ülkemizin gerçekleri, durum 
değerlendirmemiz ve bu değerlendirme so-
nucunda duruşumuz hakkında şunları söy-
leyebiliriz:

Bir zamanlar ulemanın beşiği olan verimli 
topraklarımız “hassaten eğitim alanında ve 
yine hassaten bayanlar safında” son on sene 
içinde çöle dönmüştü. Bu çölün kavurucu-
luğunda yok olmamamız gerekli idi. Bunun 
şartı önce susuz kalmamak, sonra serap gör-
memek idi. Öldürecek susuzluğun işareti 
ümidi kaybetmek, dengemizin sarsıldığının 
işareti de serap görmek idi.

Bunun için önce ayaklarımızın altındaki 
çöle dönmüş toprağa su vermek gerektiği-

ne inandık ve yılmadan 
su verdik ona duanın ve 
ümidin imbiklerinden,

Bu anlatılmaz bir rahatlık-
tı, şartlarınızı önce kabul-
leniyor sonra da şartlarını-
za rağmen nasıl kanat çır-

pabileceğinizin planlamasına geçiyordunuz.

Bu şartlar içinde kanatlarınızı istediğiniz ka-
dar değil, zorlayabildiğiniz kadar açabiliyor-
dunuz ama onları hiç çırpmamaktan ya da 
birilerinin istediği şekilde çırpmaktan çok 
daha iyi sonuçlar veren bir sa’y di bu.

Çilesini, hüznünü, kaygısını çekerek elde 
ettiğiniz sonuçlar sizin için değerli, güzel, 
faydalı olmakla beraber, aslen; hiçbir şekilde 
zayi etmeye kıyamayacağınız zemzem misali 
hayati oluyordu.

Sa’yinizi ve sonucunu yeterli, ya da olduğun-
dan daha abartılı, ya da olduğundan daha 
küçük görmek serabın ta kendisi idi. Aldan-
mamak lazımdı.

Emeklerimizin kayda değmesi için sa’yin de-
vamı gerekiyordu.

İlim yolculuğumuzun buraya kadar gelinen 
aşamasında Rabbimizi kırmamaya çalışmış-
tık. Yolculuğumuz coğrafyamız şartlarının 
icbar ettiği seçenekleri kabullenmemiz ha-

HER ÇEŞİT ZENGİN
LEŞMENİN BİR GERİ 
İADESİ VARDI, BUNA 
ZEKÂT DİYORDUK.
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linde ülkemizde devam edebilirdi. Ama bu, 
geçirdiğimiz aşamalarda Rabbimizle kurma-
ya çalıştığımız irtibattaki özenimize haksızlık 
olacaktı. Rabbimizin bize soracağı bir soru 
kalmamacasına şartları zorlamamız gereki-
yordu. “Arzım geniş değil miydi? Aradınız 
mı?” Sorusu sorulursa başımızı önümüze 
eğmek istemedik. Bu soruyu sorulmuş var-
saydık ve cevabı içinde olan bu emr-i ilahi 
doğrultusunda çözüm üretmenin yollarını 
aramaya başladık.

Allah’ın arzı üzerinde yaptığınız bir gezinti 
sizi elde etmek istediğiniz sonuca götürecek 
yerin bu sefer gerçekten çöller olduğunu 
söylüyordu. Ama bu çöller ülkenizdeki gibi 
yapay olmadığı için üzerinde kendine özgü 
bitkilerin yeşermesine imkân tanıyordu. Bu 
sefer de sorun sizin gir-
diğiniz ortama uzak olan 
yapınızdı.

Badiyede başlayacak yeni 
hayatta araziye uyum sağ-
lamada kısmi zorluklar 
vardı, bunda toprağınız-
dan biraz erken sökülmüş 
olmanızın payı büyüktü. 
Kendi şartlarınıza en çok 
benzeyen hali yakalamak 
için biraz çaba gerekecekti. Bu imkânsız de-
ğildi.

Ülkeniz topraklarının çöle döndürülmesi 
karşısında tedbirler almak nasıl kaderiniz 
olmuş idiyse, doğal çöl ortamının, kendi 
topraklarınızın kimi özelliklerine kavuştu-
rulması için birkaç fırça darbesi atmak da 
aynı kaderdendi, alışmıştık da doğrusu bu 
işlemlere, bırakın alışmayı pratiklik bile ka-
zanmıştık.

Kendilerini yeni diyarlarına uğurladığımız 
yolcularımızla işe ilk önce bir Arap evinin 
kendine mahsus özelliklerini tüm kıvrımla-
rında taşıyan ve mefruş diye nitelenen dayalı 
döşeli evimize kendi tarzımızı ve imzamızı 
atarak başladık. Bir kaç saat sonra bizi elin-
deki yemek dolu tepsisi ile ziyarete gelen ev 
sahibimiz evini tanımamıştı, bunu yüzündeki 

ifadeden anlamak zor değildi, ama bu O’nun 
da hoşuna gitmişti,”bu değişiklikler kimin 
fikri” diye sorarak mucit arıyordu. “Evinde 
oturacak kiracılarının 14-16 yaş arası gençler 
olduğunu bilmiş olması halinde evini kiraya 
vermezdi” olacağını sonraki konuşmalarında 
söylemeden edememişti. 

Zira bizleri gördüğünde şunu düşünmüş;

-Bu çocuklar burada bayram geçirecek, has-
talık geçirecek özlem yaşayacak, ben bu ço-
cuklar bunları yaşarken nasıl ailemle rahat 
bir yaşayabilirim?

Ev sahibimiz beraber geçirdiğimiz yıllar için-
de bizi rahat ettirebilmek için elinden geleni 
yaptı ve bize ensar ruhunun inceliklerini öğ-
retti, bizim öğretimimiz ve eğitimimiz bura-

da başlamıştı aslında…

Taşındığımız mahalle-
de çok sayıda Türk aile 
ve ailelerinden bağımsız 
gelmiş üniversiteli genç 
kızlar vardı ve biz buraya 
geldiğimizde onları bura-
da bulmuştuk. ‘Aklın yolu 
birdir’ sözü ne kadar doğ-
ruydu. Ülkemizde birbiri-
mizi arasak bulamayacağı-
mız insanlarla aradığımız 

ortak maksat saiki ile burada buluşmuştuk.

Bu insanlar Anadolu’nun bağrından buraları 
keşfedip gelmişler bir halka oluşturmuşlardı, 
halkaya eklenen bir zincir de biz olmuştuk.

Arapların “Türk mahallesi” adını verdiği ma-
hallemiz bir baştan bir başa Türk ailelerin 
serpiştirildiği, toz altı yeşillik diye nitelendi-
rilebilecek ağaç ve bahçe çiçeklerinin hâkim 
olduğu bir görüntüye sahipti. Fakat mahalle-
mizin kentin çok yerine göre standartlarımı-
za neredeyse uyacak kadar temiz olduğunu 
söylemek lazım, tozu istisna tutmak kaydı 
ile. Çölün kenarında bir kentte tozdan ari ol-
mak doğal değildi.

Biz Türklerin arasında yaşamak zorunda 
kalan Arapların ruhlarında mahallenin ge-

ŞU AN  “OKU” EMRİNİ 
YERİNE GETİRMEYE ÇA
LIŞAN BU YOLCULAR AR
DINDAN GELEN “KALK 
VE UYAR” EMRİ İLAHİ
SİNİN İKAMESİ İÇİN 

KENDİLERİNİ DONATMA 
ÇABASINDADIRLAR.
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nel görüntüsüne inat en ufak bir toz zerresi 
bulunmadığını, bizlere son derece misafir-
perver ve içten davrandıklarını söylememiz 
lazım, tıpkı ev sahibimiz gibi.

Birden mahalle korumasına da girmiştik ve 
biz bunu unutalı hayli zaman olmuştu.

Öğretim devam ediyordu, toplum merkezli 
güven hissi ne kadar İslami ve dolayısı ile in-
sani idi.

Okulumuz evimize uzaklığı 40 dakika olan 
bir başka kentte, güzel bir semtte idi.

Ülkemizden kopup buralarda ilim peşinde 
koşuyor olmamız sebebi ile buralara gelişi-
miz okulun müdüründen hademesine uza-
nan tüm fertlerince takdirle karşılanıyor, im-
tiyaz kazandırıyordu çocuklarımıza.

Bir de buna 10. sınıf 
derslerinin hepsini anla-
yabilecek bir dil donanı-
mı ile gitmiş olmamız ek-
lenince tebrik ve takdirler 
artıyordu. Dersleri anla-
ma yüzdemiz konuşulan 
dilin fesahati ile orantılı 
olarak artıyor, kimi öğret-
menlerimizden “bizi fasih 
Arapça konuşmaya mec-
bur bırakarak geliştirdiği-
niz için teşekkür ederiz” cümlelerinin sadır 
olmasına sebebiyet veriyordu. Bu da bizden 
bir katkı oluyordu intibak etmeye çalıştığı-
mız dünyaya.

Ayrıca Arap gençliğine “bu yaşta vatanımız-
dan, evimizden, ailemizden ayrılış sebebi-
mizin neye tekabül ettiği” örnek olarak gös-
teriliyor, en iyi ihtimalle yedi sene sürecek 
yolculuğumuz için dualar ediliyordu. Ço-
cuklarımızın yaşlarının küçük olması ve he-
nüz lise eğitiminde olmaları yıllık ikame so-
rununu ortaya çıkartıyor, bu sorun anneleri 
ile gelen diğer Türk çocuklarının da sorunu 
oluyordu.

Hayli zor olmakla beraber bu sorunu aşa-
biliyorsunuz, fakat 2009 yılı itibari ile anne 

ve babasız gelmek isteyecek bu yaşlardaki 
çocukların zikredilen sorunu aşmaları zor-
laşmış, hatta imkânsız hale gelmiştir dene-
bilir. Anne ve babaları ile gelmeleri halinde 
ebeveynlerden birinin meşru bir gerekçe ile 
yıllık ikame (oturum) alması gerekmektedir. 
Bu sorun üniversite gençliği için söz konusu 
değildir.

Tüm bu olumlu manzaraya rağmen yavaş 
yavaş bayrağın, toprağın, milli marşın ne de-
mek olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Ve 
kendinize ait olan bu üç değeri ilk defa öz-
lemeye başladığınızı anlıyorsunuz, hatta şu 
sözü de yeni anlamaya başlıyorsunuz: Bül-
bülü altın kafese koymuşlar da…

Çocuklarımızın evlerinde kendilerini bir aile 
ortamında hissetmelerine yardımcı olacak 
bir lüks de anneannemizin onların yanında 

kalıyor olması. Bu refakat 
çok küçük yaşta evlerin-

den çıkmak zorunda ka-
lan yavruların şartlardan 
olumsuzluk anlamında as-
gari düzeyde etkilenmesine 
hatta hiç etkilenmemesine 
hizmet eden bir hizmet 
oluyor. Burada öğretim de-
vam ediyor; çocuklarımız 
anneanneyi seyrederken, 

maslahat uğruna yaşınız kaç olursa olsun bir 
problemi çözerken çözümün parçası oluna-
bileceğini öğreniyor. Anneannenin de bu es-
nada bir dil kursuna yazılıp, kendini idare 
edecek kadar bir dil desteği aldığını da ilave 
etmek lazım.

Bu yolculuk sadece ve sadece ayetlerden alı-
nan emirlerin ikamesi için başlatılmıştır. Şu 
an  “oku” emrini yerine getirmeye çalışan bu 
yolcular ardından gelen “kalk ve uyar” emr-i 
ilahisinin ikamesi için kendilerini donatma 
çabasındadırlar. Bu yolculuğun yolcuları 
yolculukları sona erdiğinde ülkelerinde -seç-
tikleri bölümler itibari ile- isbat-ı vücudda 
bulunamayacaklarını bilmektedirler. Ama bu 
onların hızı olmaktadır adeta.

Şu an yolcuların bir bölümü lisans düzeyin-

DAVASININ DERDİ
Nİ DERT EDİNMİŞ 

ÂLİMLERİN DERS HALKA
LARI ÖĞRENCİLERE KEN
DİLERİNİ AŞMALARI İÇİN 

ÇOK GÜZEL İMKÂNLAR 
SUNMAKTADIR.
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deki eğitimlerine başlamıştır. Diğer bir bölü-
mü de seneye bu kadroya dâhil olacaktır. Bir 
değerlendirme de gittiğimiz ülkenin eğitim 
anlayışı hakkında yaparsak; Kur’ani Hayat 
Dergisi’nin Ocak-Şubat sayısında Musta-
fa İslamoğlu Hocamızın “Modern Eğitimin 
Yanlışları ve Yeni Bir Modelin Esasları” baş-
lıklı yazısının “Modern Eğitimin Esasa Dair 
Yanlışları” bendindeki tüm arızalara genel 
anlamda sahiptir. Kimi özel okullar ve kimi 
öğretmenler nezdinde aynı makalenin “Yeni 
Bir Eğitim Modelinin Üzerinde Yükseleceği 
Esaslar” bendindeki maddelerin kaygısı çe-
kilmektedir.

Bu kaygıyı çeken davasının derdini dert edin-
miş âlimlerin ders halkaları öğrenciye kendi-
ni aşması için çok güzel imkânlar sunmakta-
dır. Gençlerimiz dünyanın değişik yerlerin-
den çeşitli sebeplerle burada toplanmış olan 
dünya Müslümanlarıyla beraber okul hayatı 
dışında sivil veya resmi merkezlerde herhan-
gi bir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın eğitim 
almanın avantajlarından istifade ederek ki-
şilik gelişimlerine ve kültürlerine önemli 
katkılarda bulunmaktadırlar. Kaynaklarımızı 
tercüme ihtiyacı hissetmeden anlayacakları 

şekilde Arapça ile hem dem olmuşlardır.

O kadar ki, çok hoşlarına giden bir şiiri ter-
cüme ederek bizlere aktarmak istediklerin-
de tercümenin bir yerinde vazgeçip, “lütfen 
Arapçasını okuyarak anlamaya çalışın, tercü-
mede şiir özelliğini kaybediyor” diyecek ka-
dar dili içerden takip etmektedirler.

Bu olaya başka bir açıdan baktığımızda ilim 
yolculuğumuzda Kur’an kıssalarının tek-
rarlandığını görüyoruz. Çağın İbrahim’leri 
çağın İsmaillerini çağın Hacer’leri ile sıfatı 
değişen yolculuklara çıkarıyor. Bu kıssa-
nın İbrahim’lerine güç, İsmail’lerine yürek, 
Hacer’lerine sabır diliyorum.

Özetle, Bu yazımızda bardağa dolu tarafı 
ile bakarak bir anlatımda bulunduğumuzu 
söylemek lazım, yoksa her şeyin gönlümüze 
göre gitmediği de oluyor, çok değişik ve zor 
imtihan soruları ile de karşılaşıyoruz elbette.

Ama maksadımız her şeye rağmen güzellik-
leri öne çıkarmak ve zorlukların üstesinden 
gelinebileceği gerçeğine vurgu yapmaktır.

Hiç şüphe yok ki gayret kuldan, tevfik 
Allah’tandır. ■
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Kur’an’ın Fihristi” Bakara Sûresi, “seb’a 
tıvâl”  adı verilen ve “yedi uzun” anla-

mına gelen, Kur’an’da yedi uzun sûreden 
oluşan grubun birincisidir. Sadece âyet sa-
yısının çokluğu bakımından değil, uzun bir 
zamana yayılan iniş süreci ve konu zengin-
liği açısından da Kur’an’ın en etkili sûresi 
olma vasfını kazanmıştır.  

Medine dönemine ait olan sûre, resmi sı-
ralamada Kur’an’ın ikinci sûresidir. 286 
âyetten oluşmaktadır. Kur’an’ın borçlan-
malarla ilgili olan en uzun âyeti, yine bu 
sûreye aittir. 

Sûre, ismini 67 ila 73. âyetler arasında an-
latılan kıssadan alır. Bakara “inek” anlamın-
dadır. Bu isim sûrenin içeriğini ifade etmek 
için konulmuş değildir. “Râbbiniz dilerse 
insanın imtihan aracı bir inek bile olabilir” 
söyleminin özetidir.

Peygamberimiz sûreyi “Kur’an’ın zirvesi” 
(senâmu’l-Kur’ân) olarak nitelendirir.  Ayrıca 
hukuka ilişkin âyetlerinden dolayı “füstatu’l-
Kur’an”  âyete’l-kürsi’den dolayı “sûretu’l-
kürsi”  de anılan isimler arasındadır.

Vahyin öncelikli amacı, iki temel yapıyı ha-
yatın merkezine yerleştirmektir: Tevhit ve 
ahlâk. Kur’an’ın en temel kavramı takva bu 
iki dinamiğin hayata yansıyan tezahürüdür. 
Takva, Allah’tan hakkıyla korkmayı ve sa-
kınmayı gerekli kılan bir bilince ulaşmaktır. 

Bakara Sûresi, hemen ilk âyeti ile takva sa-
hibi olmayı, hidayete ulaşmanın yasası ola-
rak belirler.   

İnsanın hidayetten önce takvalı kalabil-

K U R ’ A N ’ I N  B U R Ç L A R I

Bakara Sûresi

BAKARA SÛRESİ’NDE MÜS
LÜMANLARIN ATA TA
SAVVURU, TESLİMİYETİN 
EN GÜZEL MODELİNİ 
OLUŞTURAN, KENDİN
DEN SONRAKİ NESLE ÖN
DERLİK EDEN İBRAHİM 
(AS) İLE OLUŞTURULUR.

“YASEMİN İSLAMOĞLU
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mesi, fıtrat donanımını tanıması ile müm-
kündür. Bu donanıma sahip çıkan insana, 
vahyin hidayete ulaştıran doğru yol rehberi 
olduğu müjdesi verilir. Kur’an avare gezene 
rehberlik etmez. Bunun için öncelikle ku-
lun yolunu kaybettiğinin farkına varması 
gerekmektedir.

Muttali olmaya vurgu yaparak konuya gi-
ren sûre, iman merkezinden hareketle insa-
nı üç gruba ayırarak özetler. Müminlerden 
iki, kafirlerden beş, münafıklardan on sekiz 
âyet ile bahseder. 

Kâfir; Allah’a güvenmeyen, münafık; ne gü-
venen ne de güvenilen kişiliği ifade eder-
ken, mü’min; güvenen ve güvenilen olma-
nın en güzel örneğini 
temsil eder. Mü’min, 
vahyin önerdiği ideal 
insan modelidir. Kur’an 
tüm insanlığı bu modele 
göre değerlendirir.

Sûrenin devam eden 
âyetlerinde; varlığın 
Allah’a olan muhtaçlığını, “insanın aydınlı-
ğa olan ihtiyacını” 19 ve 20. âyetlerde ör-
nekle anlatır. Bir sivrisinek misali ile (26) 
Allah’ın kudreti karşısında insanın acizliği-
ni ve haddini bilmesi gerektiğini öğretir.

Kur’an’ın resmi sıralamada, ilk kıssası Hz. 
Âdem kıssasıdır. Bu kıssa insanın misyonu-
nu, değerini, acziyetini ve sınırlarını öğre-
ten en can alıcı kıssadır.

Kur’an’da yedi yerde anlatılan Âdem kıssa-
sının her anlatımında farklı yönlere vurgu 
yapılır. Bakara Sûresi’nde insanın halife 
olarak görevlendirilme süreci anlatılır. Bu 
süreçte Allah’ın meleklerle diyaloğundan 
insanın iki farklı yapısını öğreniyoruz. Bi-
rincisi, meleklerin itiraz ettiği, ikincisi, me-
leklerin secde ettiği insandır.

Rabbimiz “Ben yeryüzünde bir halife tayin 
edeceğim” dediğinde, melekler “Yeryüzünde 
fesat çıkaran ve kan dökmekte olan birini mi 
atayacaksın, üstelik biz seni hâmd ile tesbih ve 
takdis edip dururken...” (30) âyetlerinde me-

leklerin itiraz ettiği insan yapısını özetler.

Melekler, insanın hamd, tesbih ve takdis 
edebilecek bilgiye sahip olmadan önceki 
durumuna itiraz ederler. Ancak daha sonra 
melekleri secde ettirenin; Allah’ın  insana 
peşinen bahşettiği “ilk bilgi” olduğunu yine 
Kur’an’dan öğreniyoruz:

“Ve Âdem’e tüm isimleri öğretti.” (31) “(Allah) 
buyurdu; Ey Âdem! Şunların isimlerini onlara 
bildir. Onların isimlerini meleklere bildirince 
de size dememiş miydim, ben bilirim göklerin 
ve yerin sırrını, gizlediklerinizin ve açıkladık-
larınızın tümünü de ben bilirim diye.” (33) 

Eşyaya isim koyma yeteneği, bilgiyi ürete-
bilme ve kullanabilme kabiliyeti, insanın 

“ilk bilgi” ile nasıl dona-
nımlı hale getirildiğini 
çok güzel ifade etmek-

tedir.

İnsanın onu diğer tüm 
varlıklardan ayıran bu 
ayırıcı vasfı, kıssadaki 
ana mesajı oluşturmak-

tadır. Ne verildiğini ve niçin verildiğini 
anlamak insanın varoluş amacının farkına 
varmasıdır.  

Meleklerin önce itiraz ettiği, ancak daha 
sonra secde ettiği Âdem’e İblis, onun mad-
desine takılarak “ilk bilgi”yi fark edemediği 
için secde etmedi. Melekle İblis arasındaki 
fark “anlayabilme” farkı idi. Melekler anla-
dılar ve emre amâde oldular. İblis ise an-
layamadığı için Âdem’e düşmanlığını ilan 
ederek şeytan oldu.

Şeytan ilk vazifesinde Âdem’e verilenleri 
sınayarak zafere ulaştığını zannetti. Ancak 
öğrendiği isimleri kullanarak tövbe eden 
Âdem, adam olarak kalmayı başardı.

Kur’an’ın bu can alıcı kıssasında insana dört 
şey öğretilir; irade, tövbe, nefis, şeytan… 
İrade, Âdem oluşumuzu, tövbe acziyetimi-
zi, nefis beşer yönümüzü, şeytan düşmanı-
mızı temsil eder. 

Onun bilgilendirmesi dışında hiçbir şey 

BAKARA SÛRESİ, HEMEN 
İLK ÂYETİ İLE TAKVA 

SAHİBİ OLMAYI, HİDA
YETE ULAŞMANIN YASA

SI OLARAK BELİRLER.   
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bilmeyen insanı bilgilendiren Rabbimize 
hamdolsun. “O sonsuz lütuf sahibidir.”

Kur’an’da en detaylı şekilde sık sık gündeme 
taşınan kıssa İsrailoğulları kıssasıdır. Bakara 
Sûresi’nin en uzun bölümü de bu kıssaya 
ayrılmıştır. Bunun en önemli iki sebebi; Rab-
bimizin geçmişte çok uzun yıllar çok özel il-
gilendiği bir topluluk olmaları olsa gerektir. 
Bir başka sebep de ümmet-i Muhammed’in 
de benzer tecrübeleri yaşayacak, benzer sı-
navlardan geçecek oluşudur.  

Sûre, elde ettikleri nimetleri kanıksayan bir 
topluma, nimetlerin Allah’a ait olduğunu 
hatırlatarak başlıyor: “Ey İsrailoğulları! bir 
dönem size verdiğim nimetlerimi hatırlayın.” 
Onlara özgeçmişlerini 
hatırlatarak o gün kendi-
lerine ulaşan yeni vahye 
sahip çıkmaları istenir. 
Vahiy gerçeğini bildikleri 
için, açık ve net olmala-
rı gerektiği öğütlenerek 
“inkâr edenlerin öncüsü ol-
mayın” diye de uyarılırlar.

İsrailoğulları kıssasının 
ana mesajı, Allah tarafın-
dan nimetlerle destek-
lenmiş ve seçilmiş bir toplumun nasıl olup 
da Firavun’dan kurtuldukları halde zulüm 
sistemini aşamadıklarının çok özgün anla-
tımıdır.

 Rabbimiz seçilmiş olan bu toplumu, sade-
ce Firavun’un zulmünden kurtararak değil, 
tüm toplumlara referans olan, örnek bir 
toplum oluşturabilecek inanç sistemi oluş-
turarak da destekler. Ancak onlar Mısır’dan 
kopamadıkları için, Musa (as)’ın onlara 
ulaştırdığı sisteme bağlanamadılar. Temelde 
Allah’ın amacını anlamak istemediklerin-
den, vahyin maksadını, nübüvvetin görevini 
koruyamamışlardır. Oysa inanmak, Allah’ın 
özel ilgisine muhatap olmaktır. İsrailoğul-
larının bu ilgiyi nasıl suistimal ettiklerini 
Kur’an’dan öğreniyoruz.

Onca nimetlerle çok uzun yıllar desteklen-

melerine rağmen, “Ey Musa! Doğrusu Allah’ı 
kendi gözümüzle görmedikçe sana asla inan-
mayacağız.” (55) demelerini şu  örnek çok 
güzel ifade ediyor: Sarayda çalışan bir dadı, 
prense ‘Leyla ile Mecnun’ hikâyesini anla-
tır ve sonunda çocuğa hikâyeyi anladın mı 
evladım, diye sorunca çocuk: “Her şeyi an-
ladım da dadıcığım, Leyla Mecnun’un nesi 
olurdu onu anlayamadım” der. İsrailoğulla-
rının tavrı da buna benziyor.

İsrailoğullarının bu isteğinden, mazhar ol-
dukları onca ilgiye rağmen yaşananlardan 
hiç bir şey anlamadıklarını ve sık sık tekrar 
başa dönüldüğünü görüyoruz. Devam eden 
âyette isteklerine verilen cevabı okuyalım: 

“(İşte o an) siz daha (ne 
oluyor diye) çevrenize 
bakınıp dururken ceza 

yıldırımı sizi yakalamıştı.” 
“Ama ölü bir toplum haline 
geldikten sonra belki şükre-
denlerden olursunuz diye 
sizi tekrar dirilttik.” 

(55-56)

İsrailoğulları kıssası 
Allah’ın yasaları ile çatı-
şan zihniyetin, nasıl çağ-

lar boyu nesilden nesile taşındığını anlatır. 
Allah’ın onlara emanet ettiği değerleri israf 
ederek, toplumda iyiliği azaltmaları, haki-
kat olmaktan çıkarttıkları ilkelere sarılmayı 
erdem olarak göstermeleri en bariz zaafları 
arasında yer alır.

Onlar Mısır’da yaşadıklarını Firavun’un 
zulmü zannettiler, ancak Mısır tasavvuru-
nu Sina çölüne taşıyarak kendi kendilerine 
Firavun’dan daha fazla zulmettiler. 

Gerçek şudur ki; İsrailoğulları Musa (as)’ın 
arkasından yürürken onun peygamberlik 
misyonunu takip için değil, İsrailoğulları 
kimliğinin kurtuluşu için yürüyorlardı.

Onların bu yürüyüşü ırkçılık temeline da-
yalı bir inanç sistemi oluşturmaktadır. Irk-
çılık temeline dayalı bir inanç sistemi ise, 

KÂFİR; ALLAH’A GÜVEN
MEYEN, MÜNAFIK; NE 

GÜVENEN NE DE GÜVE
NİLEN KİŞİLİĞİ İFADE 

EDERKEN, MÜ’MİN; GÜ
VENEN VE GÜVENİLEN 
OLMANIN EN GÜZEL 

ÖRNEĞİNİ TEMSİL EDER.
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elbette ahlâk ve adalete ait yasalardan yok-
sun kalacaktır.

İlahi takdir ile İsrailoğulları Medine’de 
ayaklarına kadar gelen vahiy ile yeniden sı-
nanırken müminlere de, “Sizler de Mekke 
tasavvurunu Medine’ye taşımayın” mesajı 
verilmektedir.

Sonuçta İsrailoğulları kıssası bizlere, kimler 
gibi olmamak gerektiğinin en etkili örneği-
ni vermektedir.  

İnsanın en temel problemi yanlış tasavvur 
problemidir. Çünkü tasavurlarımız hayatın 
yasaları ile paralellik arzetmediği takdirde, 
insan kendisine ve etrafına zarar verme-
ye başlar. Bu sebeple 
Kur’an, hayatın yasaları 
ile uyumlu davranışların 
oluşması için, insanın ta-
savvurunu oluşturan te-
mel kavramları dinamik 
hale getirir. 

Sûrede özellikle hayatın 
merkezine tekabul eden 
bir çok konu işlenerek, 
doğru bir bakış açısı kazandırılır. İlk olarak 
‘ata, âbâ-ecdâd’ tasavvuru işlenir. Bir toplu-
mun işleyişinde ata tasavvuru, iyi veya kötü 
yönde çok önemli fonksiyon arz eder. (170) 
Ata insanın zihnindeki arka fondur. Kur’an 
bu fona peygamberleri yerleştirir.

Sûrede müslümanların ata tasavvuru, İb-
rahim (as) ile oluşturulur. Müslümanların, 
müşriklerin veya “Yahudileşin/Hristiyan-
laşın” (135) diyen İsrailoğullarının bir de-
vamı olmadığını beyanla “İbrahim’in inanç 
sistemini” (130-135) gündeme taşıyarak, 
müslümanlara bir zemin oluşturur.

Teslimiyetin en güzel modelini oluşturan 
İbrahim (as), kendinden sonraki nesle ön-
derlik eden (124) ata örneğidir.

Sûrede, İbrahim (as)‘ın, nesli için yaptığı 
sözlü duaları ve fiili duası olan Kâbe’nin 
inşası anlatılarak, müslümanların kıblesi-
nin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a 

doğru çevrildiği bildirilir. (144) Yine onun 
tesis ettiği ancak müşriklerin panayır haline 
dönüştürdükleri haccın bir ibadet olduğu 
hatırlatılarak, Allah’a karşı sorumlu davran-
maya davet edilir. Özellikle eyleme yönelik 
tüm konularda Allah ile bağ kurularak ha-
yata müdahale eden bir Allah tasavvuru iş-
lenir ve şeytan konusunda uyarılır. “Şeytan 
sizin apaçık düşmanınızdır.” (168)

Sosyal hukuku oluşturan ahkâm âyetleri 
ile kısas, vasiyet, evlilik, savaş, infak, faiz 
vb. konuların ahlâktan bağımsız olmadığı 
işlenerek, sorumluluk bilinci oluşturulur. 
Örneğin; evliliğin keyfiyete bırakılmaya-
cak kadar önemli olduğu vurgusu yapılarak 

nikâh sistemleştirilir ve 
eşler korunarak aile mü-
essesi güçlendirilir. 

Savaşlara, kabile savaşları 
mantığından uzaklaştırıla-
rak yeni bir kimlik kazan-
dırılır. Bu kimliği Kur’an 
“Allah için zulme karşı sa-
vaş” olarak belirler. (190-
194) Bu düşünce savaşın 

amacını ve düşmanını sabitler ve bu amaç 
için savaşta ölenlerin “ölü değil diri” (154) 
olduğu müjdesi verilir. 

Sosyal dayanışmanın bel kemiğini oluştu-
ran infak, yeniden inşa edilerek paylaşma 
şuuru oluşturulur. Sûre en sonunda taşıya-
cağı yükün farkına varan, sorumlulukları-
nın bilincinde olan insanın nasıl dua etmesi 
gerektiğini öğretir: 

“Eğer kullarım sana Benden soracak olur-
larsa, iyi bilsinler ki; Ben çok yakınım: Bana 
dua edenin çağrısına hemen karşılık veri-
rim. Öyleyse onlar da bana karşılık versin-
ler ve bana tam güvensinler ki, hak yoluna 
yöneltilsinler.” (186)

Yükümüz ağır, ancak Rabbimizin rahmeti 
hepsinin üstündedir. 

Bize duanın dilini öğreten Rabbe hamdol-
sun. ■

ÖNCE İTİRAZ EDEN 
MELEKLERİ DAHA SON

RA SECDE ETTİREN, 
ALLAH’IN  İNSANA PEŞİ
NEN BAHŞETTİĞİ EŞYAYA 
İSİM KOYMA YETENEĞİ, 

YANİ “İLK BİLGİ”DİR. 
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ağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde, toplumun 
çağların yıkıcılığına dayanıklılığında ve me-

deniyetin oluşturulmasında ailenin önemi elbette 
yadsınamaz. Aile çocuğun doğuştan üyesi olduğu 
en küçük toplumsal kurumdur.  Çocuk ilk top-
lumsal davranışları aile üyeleri ile etkileşim kura-
rak ve onları taklit ederek öğrenir.

Kur’ani bakış açısından hareketle hayatımızı 
vahiy ile inşa etmemiz için, aile içi iletişimimizi 
sorgulamamız gerekiyor. Çünkü tüketecek bir 
şeyleri kalmayan insanlar bir müddet sonra en 
yakınlarında duran ve kâinata ‘eşref-i mahlûkat” 
olmak için gönderilen insanı, sonra toplumun 
en küçük birimi olan aileyi, evliliklerini, en so-
nunda da kendilerini tüketiyorlar. 

Ramazan Varol ‘Aile Dizisi’ başlığı altında çıkar-
dığı kitaplarına bir yenisini, Kuran’da Aile’yi 
ekledi. Yazarın aile ve ailede eğitim ile alakalı 
daha önce Aile Hayatımız, Anne-Baba ve Eği-
timciler Olarak Çocuklarımıza Neyi, Ne Zaman 
ve Nasıl Öğretelim?, Aile Hayatımız, Ailemizin 
Sevgi Dili adlı kitapları yayımlanmıştı. Kuran’da 
Aile, Ramazan Varol’un binlerce erdemli insanın 
yetişmesi, sımsıcak yuvaların kurulması amacıy-
la gerçekleştirdiği seminer çalışmalarının kitap-
laştırılmış hali. 

Yazar evliliklerin neden ve nasıl yapıldığı, nasıl 
yürütülebileceği, aile içi problemlerin nasıl çö-
züleceği, çocuk sahibi olunduğunda çocuğun 
nasıl yetiştirileceği, eşlerin birbirlerine, çocuk-
larına, çocukların ebeveynlerine nasıl davrana-
cakları gibi konuları âyetler ve hadisler ışığında, 
sahabenin örnek yaşayışından getirilen uygula-
malar eşliğinde inceliyor.

Müslüman denince akla gelmesi gereken tak-
va, samimiyet, fedakârlık, sevgi, saygı, neza-
ket, cesaret, tevazu, kanaat… gibi kavramların 
ete-kemiğe büründüğü ve hayatın içine girdiği 

SYunus Emre TOZAL

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

VA H Y İ  H AYATA  TA Ş I M A K :  K U R ’A N ’ D A  A İ L E
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bir toplumsal yapıyı oluşturmak, her Müslü-
manın üzerine düşen bir sorumluluktur. Emr 
bi’l-ma’ruf ve nehy ani’l-münker’i hayatın te-
mel ilkesi yapan bir toplumsal yapının oluş-
turulması, toplumun en küçük birimi olan 
aileden başlar.

Yazar sadece bu dünyada değil; cennete gir-
meleri için de eşlerin birbirlerine yardımcı 
olmaları gerektiğini Tahrim Sûresi’nin 6. âyeti 
çerçevesinde ele alıyor:

“Siz ey imana ermiş olanlar! Yakıtı insanlar ve 
taşlar olan (öteki dünyanın) ateş(in)den ken-
dinizi ve size yakın olanları koruyun, onun 
başında (gözetici olarak) bulunanlar, emrettiği 
hiçbir şeyde Allah’a karşı gelmeyen, ama (dai-
ma) kendilerinden isteneni yapan kararlı (ve) 
azimli meleklerdir.” (Tahrim, 66/6) Âyet-i ke-
rimenin ışığında eşlerin her iki cihanda mutlu 
olabilmesinin reçetesini yazmakla kalmayan 
Varol, bu güzel sonuca götürecek ilişki biçi-
mini uygulamalarla anlatıyor. Mukaddes bir 
amaçla kurulması gereken yuvada aile fertle-
rinin teker teker bu amacı gerçekleştirebilecek 
bilinç düzeyini yakalamaları gerektiğini ifade 
eden yazar, maddi manevi bütün sıkıntıların 
büyük çoğunluğunun aile eksenli sorunlardan 
kaynaklandığını ifade ediyor.

Kitap dört bölümden oluşuyor. Yazar birinci 
bölümde ailenin işlevini, toplumsal hayattaki 
önemini, medeniyet ekseninde en küçük yapı 
taşı oluşunu ve bu yüzden de aile içi iletişimin; 
eşler arasındaki diyalogun aile içi huzurun sağ-
lanması noktasında çok mühim olduğunu, eş-
ler arası diyalogun nasıl olması gerektiğini, nasıl 
olursa ne gibi sonuçlara varılacağını örnekleriy-
le ve uygulamalarla anlatıyor. İkinci bölümde 
evlilik müessesini inceleyen yazar, evliliği, ev-
lenme imkânı bulamayanların durumunu, ev-
lilik şartlarını, kısacası mutlu ve huzurlu bir 
evliliğin reçetesini örnekleriyle, sahabe haya-
tından uygulamalarıyla, cevaplarını okuyucula-
rın dolduracağı sorularıyla şema ve grafiklerle 
anlatıyor. Üçüncü bölümde aile fertlerinin bir-
birlerine karşı sorumlulukları, hanımın beyine, 
beyin hanımına, ebeveynin çocuklara, çocukla-
rın anne ve babalarına, akrabaların birbirlerine 
karşı sorumlulukları ve ilişkileri Kur’an ve sün-
net ışığında irdeleniyor. Son bölüm olan dör-
düncü bölümdeyse anlaşmazlık ve boşanma, 
boşanmaya götüren davranışlar inceleniyor.

Kitabı aileyle alakalı diğer kitaplardan ayıran 

en önemli özellik, yazarın aile içi iletişimde püf 
noktalarını “şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı” 
gibi nasihat tarzında ifadelerle değil, örnek-
leriyle, uygulamalarıyla anlatıyor olmasıdır. 
Kitapta uygulamalı örneklerden sonra okuyu-
cunun cevaplarını ve kanaatlerini yazabileceği 
özel boşluklarda kendini test edip yaptığı yan-
lışların farkına varmasına imkân sağlanmış. 
Aile fertlerinin farkında olmadan yaptığı yanlış 
davranışlarını fark edip düzeltebilmesi için bu 
teknik çok faydalı olabilecektir. Uygulamalar, 
sorulara yazılı cevaplar istenmesi ve yer yer 
hazırlanmış sunumlar kitabı anlaşılır kılmakla 
kalmıyor, fark edilen yanlışların düzeltilmesi 
için okuyucuya zemin oluşturuyor.

Ailenin işlevini kişiyi erdemli ferdi hayattan er-
demli toplumsal hayata geçiş için bir köprüye 
benzeten yazar, kulluk etmek üzere gönderilen 
insanın Allah’ın ilkeleriyle bütünleştiğinin kanıtı 
olarak sıcak bir yuva kurabilmesini gösteriyor. 
Sıcak yuva örneğinde mutlu aile ile mutsuz aile 
arasındaki farkları şöyle ortaya koyuyor:

Mutlu Aile: Duygularda istikrar, birbirinin 
olumlu yönlerini düşünme, uzlaşma, biz bi-
linci içinde olma, aile birliği içinde kendine 
güven, duyguları ifade etme, aile içerisinde 
ortak karara dikkat etme, müştereklik içinde 
şahsiyeti koruma, yakınlık, arkadaşlık, gelişi-
me açık olma, aile bireylerine güven duyma 
mutlu ailenin göstergeleridir.

Mutsuz Aile: Duygularda karışıklık, tenkit 
etme, kendini kabul ettirme, bencilce davran-
ma, güvensizlik ve kendini tek görme, duygu-
ları paylaşmama, tek merkezli karar alma, aşırı 
ferdiyetçilik ve şahsiyet ezilmesi, yabancılık, ge-
lişime kapalı olma, aile bireylerine güvensizlik 
ise mutsuz ailenin göstergeleridir.

Evlilikler muhabbete, birbirini anlamaya, an-
laşmaya, sohbete bağlı olarak büyür gider. 
Sözün tatlısını, iyiyi, güzeli, doğruyu ister. 
Oluşan bu huzur ortamından en çok çocuk-
lar keyif alır ve mutlu olurlar. Böylece şahsi-
yetli bir insan, sağlıklı bir fert olarak hayata 
kazandırılırlar. Evliliğin en büyük meyvele-
rinden biri belki de en önemlisi sağlıklı fertler 
yetiştirilmesine zemin hazırlamaktır. Rama-
zan Varol’un bu zemini hazırlamaya katkıda 
bulunmaya aday olan Kur’an’da Aile kitabı, 
Kur’ani bir aile hayatı inşa edebilmemiz için 
bir rehber görevi görebilecek bir çalışma. ■
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Şiir

Her iklimde sevgi çiçeği açmalı
Çiçeklerin solduğu yerde insanlar yaşamamalı

Beni öksüz koyma sevginle dirilt beni
Duvağı açılmamış sancılar kuşattı beni
Yetimim öksüzüm uzat merhamet elini
Şimdi aşklar sensiz bu ne hal YARABBİ

Ey Nebi vahiyle gökyüzüne bağlanan
İman ve ahlakla insanı yeniden donatan
Eşlerinden birini memnun etmek için
Allahın helal kıldığını kendine haram kılan
Ey güzelliğin ta kendisi Efendim
İman sınavında boncuk boncuk ter döken
Ey bir gül gibi zamana eğilen
Değil mi ki
Yüce Allah’tır tüm sırları hakkıyla bilen

Peygamber eşleriyle imtihanda
Onlardan birini boşasaydı
Rabbim daha iyi eşler verebilirdi ona
Yalnız onun rızasını arayan
Onun yolunda koşan
Hatasında ısrarcı  olmayan
Daha önce evlenmiş veya bakire olan

Korkuyorum cehennemden
Yakıtı insanlar ve taşlar olan tarifsiz ateşten
Göz nurumuz dünya nimeti rahmet 
umudu çocuklarımız  
Sorumluluk bilinciyle çöken omuzlarımız
Ruhun zaferinde önce nefsimiz sonra çocuklarımız
Şeytan musallat olmasın zinde olsun imanımız

Kurtuluşa ersin herkes kalplere bahar gelsin
Vahyin sıcaklığında donmuş ruhlar çözülsün
Hiçbir mazeretler ileri sürülmesin 
Gelip çatmadan o saat gözler hakikati görsün

Kadın çoluk çocuk çevirin kitabın sayfasını
Allah mahcup etmez kuşanırsan takvayı
Evin Darüsselam olsun cennetten bir köşe 
O gün koysun sizi Rabbim 
ırmaklar akan firdevsine

Aşka tutun adından vazgeç 
Takılma aynalara hepsini kır geç
Seni Allah yolundan alıkorsa 
Evlad ü iyalden vazgeç

Dünyaya meftun olan insan hakikat sırrına eremez
İmanın lezzetini almadan masivayı terk edemez

Evler darüsselam olmalı 
İnanç toprağından iman çiçekleri açmalı
Ne kadar buz kesse de mevsim 
Aileye can verecek sevgi ateşi yanmalı

Sevdiğin kadar sevilirsin
Dahası Mecnuna benzesin kalbin
Darüsselam olan evin içinde
Allahın Vedud sıfatı tecelli etsin

Nuh’un ve Lût’un sesini duymadı
Bir yastığa baş koyan hanımları
Ne eş ne oğul tanır iman fırtınası
Hidayet olmazsa silinmez kalplerin pası

Bir aile ki hepsi iman gemisinde 
İşte o ev dünyada cennetten bir şube
Bir kere ahlak harcıyla karılmış temeli
İçi ve dışı misk-i amber sanki gül bahçesi

■

Tahrim

B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R
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