


BAŞLARKEN

Hamdolsun, insanı kemale erdirmek için vahiyle hidayet eden Rabbimize,

Salât olsun, ilk Kur’an neslini en güzel örneklikle inşa eden Sevgili Efendimiz’e,

Selam olsun, ehl-i beyti ve ashabı başta olmak üzere onun halkasına katılan tüm müminlere...
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KURAN NESLİ 
R ESİNİN İK YESİ

B A Ş Y A Z I

Kur’an Nesli Projesinin 
Hikâyesi

KUR’AN NESLİ’Nİ İNŞA 

SORUMLULUĞU, KUR’AN’A 

İMAN EDEN HERKESİN 

BOYNUNA BORÇTUR. 

BU, AYNI ZAMANDA 

VAHYİN, ONA İNANANLAR 

ÜZERİNDEKİ HAKKIDIR.

ir şey için ne kadar bedel ödedinizse, o şey 
üzerine o kadar titrersiniz. Bir şeye verdi-

ğiniz değer, verdiğiniz emekle orantılıdır. İman 
da bu fakir için öyledir. İmanını babadan miras 
olarak alanlar, bana “lüküs hayat” şarkısının 
nakaratını hatırlatırlar: 

Bak keyfine, yan gel de yat

Ne güzel şey, oh ne rahat

Babadan miras kalmış bir iman, “gel keyfim 
gel” imanıdır, “lüküs hayat” fantezisinin imana 
adapte edilmiş versiyonudur. Eğer iman baban-
dan kalmışsa, hiçbir bedel ödememişsen, ima-
nın mal gibi miras kalacağına inanan biriysen, 
o zaman ayağın göl başın pınar: Bak keyfine…

“İmanım hayatımdır” diye düşünen bir insan, 
imanını borçlu olduğu şeye, hayatını borç-
ludur. Bendeniz öylelerindenim. İmanımı 
Kur’an’a borçluyum. Onun için de 20’li yaş-
larımdan beri, Kur’an’a karşı hep iflah olmaz 
bir borçluluk duygusu hissettim. Hani biri 
sizin hayatınızı kurtarır. Siz de ona hayatınızı 
borçlanırsınız. Bu borcu bir ömür ödemeye ça-
lışırsınız ya, işte benim Kur’an’a olan borçluluk 
hissim böyle bir şeydir.

Geleneksel dindarlığın hâkim olduğu bir aile-
de doğdum. Yedi yaşımda mushafla tanıştım. 
Kur’an’dan ezberler yapmaya yedi yaşımda 
başladım. Daha latin alfabelerini sökmeden 
Kur’an okuyordum. Bir imam ve fahri vaiz olan 
babamın sohbetleriyle ve kitaplarıyla büyü-
düm. Ailem sûfi meşrep olduğu için, o meş-

Mustafa İSLÂMOĞLU B



tiğinde neredeyse sabah ezanı okunacaktı. 
Aman Allah’ım, ben bir hazine bulmuştum.

Evet, tahmin edeceğiniz gibi o sütunlar ya-
lınkat Kur’an mealiydi. Allah, Allah! Bu ya-
şıma kadar ben bunları niçin görmemiştim? 
Mesela, şu sure… Bu sureyi ben ezbere bili-
yorum. Ama ezberlediğim o ayetlerin bana 
bunları söylediğinden hiç haberim yokmuş.

Kur’an’ın anlamıyla buluştuğum o ilk gün, 
daha içime çöken ve bana “Din bu olamaz” 
dedirten sorularımdan bir kaçına cevap 
bulmuştum bile. O anda gelip de görme-

liydiniz sevincimi. Eğer 
müjde isteseydiniz, canımı 
bile verebilirdim. Zira söz 
konusu olan imanımdı. 
Manevi bir koma halinden 
hayata yeniden dönmüş-
tüm. Hem de yepyeni ve 
capcanlı bir hayata. Kur’an, 
kör kuyuya düş(ürül)müş 
imanımın elinden tutup çı-
karmıştı. 

İlk defa Kur’an’ı kucakladı-
ğımı… yok yok, onun da 
beni kucakladığını, kucak-
laştığımızı hatırlıyorum. 
Hani uzun süre ayrıldığı 

anasına kavuşan yavrusu gibi, ben de ‘ana-
ma’ kavuşmuştum. Aç aklımı ve ruhumu, 
ayetlerin içinden coşup gelen anlam sütüy-
le besleyecek olan anama. Kur’an imanımı 
kurtarmıştı. Hayır, hayır! Doğrusu şu: Bana 
sahtesinin yerine gerçek bir iman vermiş-
ti. Etrafımda din diye yaşananları Kur’an’ın 
mihengine vurduğumda… Vay anam vay… 
O halimi en güzel ifade eden dize şudur: 
“Yürek elbet acıyor esvap değiştirirken.”

İşte bendeniz Kur’an’ın anlamıyla böyle bu-
luştum.

Hasta olduğunu bilmeyen netsin şifayı. 
Hele hastalığını şifa sananlar, şifa aramak 
şöyle dursun, şifayı teperler. Peki, benim 
gibi hastalığı fark edip de şifa arayan Allah 
kulları, şifanın kaynağı olan vahiyle nasıl 

rebin din algısının dışındaki her algıya kapa-
lıydım. İmam-Hatip Ortaokulu, İ.H. Lisesi, 
Yüksek İslam Enstitüsü… Hep dini okullarda 
olmama rağmen bendeniz Kur’an’ın anlamıy-
la 20’li yaşlarıma kadar hiç tanışmadım. Daha 
doğrusu Kur’an’da bir anlam olduğunu bile 
bilmiyordum. Bunu fark edeceğim bir şey 
görmedim, yaşamadım.

İçinde bulunduğum sufi tonu ağır geleneksel 
dindarlıkta selim akıl, fıtrat ve insan tabia-
tıyla çelişen ve çatışan öyle şeyler gördüm ve 
yaşadım ki, bu şeyler beni derin bir kuyuya 
düşürdü. “Din bu olamaz, 
olmamalı” diyordum. Ak-
lımla imanım savaşıyordu. 
Dahası, Allah’ın yasaları olan 
“sünnetullah” ile, Allah’ın 
dini sandığımız uydurulan 
din savaşıyordu. 

İnsan bir kez fark etti mi, bir 
daha görmezden gelemiyor. 
Demek ki, insanın tabiatın-
da var bu. Bendeniz de bir 
kez fark ettiğim ve “Din bu 
olamaz” dediğim noktadan 
itibaren içime bir kuşku 
düştü. “Ya din dediğin buy-
sa!” İçimin sol yanı böyle 
derken, sağ yanı da: “Yok, yok! Kesinlikle bu 
değildir! Vardır bir doğrusu, ama biz bilmiyo-
ruz!” diyordu. 

İyi de, din bu değilse neydi? Nerede bulacak-
tım ben onu. Tam derin bir krize düşmek üze-
reydim ki, Kayseri’de, Sabır Apartmanı’ndaki 
öğrenci evinde, elime yarım gazete ebadında, 
kapaksız, albenisiz, bir tomar dergi geçti. 
Edebiyat ürünlerinin sergilendiği bir dergiy-
di. Dergide bir sürü öykü ve şiir vardı. Gö-
nülsüzce karıştırırken, sütunlar boyunca de-
vam eden koyu harflerle dizilmiş bir sayfaya 
geldim ve orada durdum. Beni bir şey o koyu 
harflerin ta içine çekiyordu. Okudum… Oku-
dum… Okudum… Elimdeki dergi tomarının 
her sayısında o sayfaları buldum ve sonuna 
kadar o koyu harfli sütunları okudum. Bit-

ALLAH, ALLAH! BU 

YAŞIMA KADAR BEN 

BUNLARI NİÇİN 

GÖRMEMİŞTİM? 

EZBERE BİLDİĞİM 

O AYETLERİN 

BANA BUNLARI 

SÖYLEDİĞİNDEN HİÇ 

HABERİM YOKMUŞ.
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buluşacaklardı? Soru buydu. Dert buydu. 
Kaygı buydu. Bu mubarek derdin peşinde bir 
ömür koştum. Yalnız bunun peşinde mi? Bir 
de, bizi hasta bir toplum haline getiren sahte 
dindarlığın insanın fıtratında ve selim akılda 
yaptığı tahribatı göstermenin peşine düştüm. 
Eşyanın tabiatına ve sünnetullaha aykırı bu 
dindarlığın nasıl bir hastalık yayıcısı olduğu-
nu göstermek için yazdım, konuştum, koş-
tum, çırpındım…

Herkesin bir hayali, bir rü-
yası vardır. Hayaller, rüyalar 
çoktur da, içinde bir tanesi 
hep en tepede durur. Bu fa-
kirin de bir hayali, bir rüya-
sı vardı. Benim hayallerimin 
ve rüyalarımın en tepesinde 
duran “Kur’an nesli” rü-
yasıydı. Şunu fark ettim: 
Kur’an nesli Allah’ın mura-
dı, Rasulullah’ın rüyasıydı.

Kur’an nesli Allah’ın projesidir

Esasen bu satırları okumaması gereken, ya-
zarken kendilerini hiç hesaba katmadığım ah-
makların eline koz vermemek için, “Allah’ın 
rüyası” veya “Allah’ın duası” yerine, “Allah’ın 
muradı” diyorum. Kur’an nesli Allah’ın proje-
siydi. Zira insan Allah’ın projesiydi.

Her şey insan ile başladı. 

İnsan Allah’ın büyük projesiydi. Zira insan 
varlık ağacının soylu meyvesiydi. Varlık ağacı 
Allah tarafından bu soylu meyve versin diye 
ekilmişti sanki. Allah göğü ve yeri, güneşi ve 
ayı, gündüzü ve geceyi insana musahhar kıl-
mış, insanın emrine vermişti. Peki, insanı ki-
min emrine vermişti? Elbette insanı kendisine 
ayırmıştı. Yani insanı eksene koyan Allah’tı.

“Eksende İnsan” demek, insanı Allah’ın koy-
duğu yere koymaktır. Bize düşen, Allah’ın 
tasarrufuna saygı göstermek ve insanı onun 
koyduğu mevkide tutmaktır. Bunun ter-
si zulümdür. Zira zulüm “bir şeyi yerinden 
etmek”tir.

İnsanı mahlûkatın eksenine yerleştiren Rab-
bimiz, insanın o yere layık olması için vahiy-
ler gönderdi. İnsan Allah’ın büyük projesiydi, 
vahiy de insanın büyük projesi olmak için 
gönderildi. Vahiy insanı inşa edecek, insan 
hayatı inşa edecekti. 

Rabbimiz, insanlık tarihinin son döneminde 
Kur’an’ı indirmeyi takdir etti ve bunun için 
bir peygamber seçti. ‘İnsan’ projesinin son sü-
rümü, ‘Kur’an’ ismini aldı. Bu projeye dâhil 

olan ilk insan Abdullah oğlu 
Muhammed idi. O, bu saye-
de âlemlere rahmet oldu.

Peygamberimiz kendisini 
bu projeye adadı. 23 yıllık 
muazzam bir menkıbe yaz-
dı. Projenin ömrü kadar ya-
şadı. Proje kemale erdiğinde 
onun ömrü de bitti. 

İnsanlığı mayalayacak nesil: Kur’an nesli

Peki, Nebi gitti proje bitti mi? 

Bitmedi, devam ediyor. Zira, proje Allah’ın 
projesiydi, şahıslara bağlı değildi. Bu bir 
“âlemlere rahmet olma” projesiydi. Proje-
ye sahip çıkanın kendisi de, Allah’ın projesi 
olacaktı. Nitekim sahabe dediğimiz insanlar, 
Allah’ın projesine dâhil oldukları oranda bü-
yüdüler, birer yıldız oldular.

Vahyi gönderen Allah, insanların tümünün 
iman etmeyeceğini biliyordu. Zira bunu bize 
O öğretti: “Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzün-
de yaşayan herkes topyekûn iman ederdi: Ne 
yani, şimdi sen kalkıp onları mü’min oluncaya 
kadar zorlayacak mısın?” (10:99) İnsanların 
çoğunun akletmeyeceğini, şükretmeyeceğini, 
iman etmeyeceğini yine O’ndan öğrendik.

Peki, o zaman Kur’an’ı niçin indirdi?

Yeryüzünde iyilik mayası olacak bir nesli inşa 
etmek için indirildi: “İçinizden hayra davet 
eden, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran 
bir topluluk bulunsun! İşte bunlardır kurtu-
luşa erenler.” (3:104)

BENİM HAYALLERİMİN 

VE RÜYALARIMIN 

EN TEPESİNDE 

DURAN “KUR’AN 

NESLİ” RÜYASIYDI.



Kur’an’ın içimizden çıkarmak istediği “toplu-
luk”, Kur’an Nesli’dir. Hz. Peygamber’in mis-
yonu, hayatı vahiyle inşa edecek bir Kur’an 
nesli yetiştirmekti. Yeryüzü bu sayede ilk 
Kur’an nesline şahit oldu.

İlk Kur’an nesli, aktif iyiliği pasif iyiliğin önü-
ne koyan bir nesildi.

İlk Kur’an nesli, sâlihât’ı hasenât’ın önüne ko-
yan bir nesildi.

İlk Kur’an nesli, hakikatin otoritesini, rivaye-
tin otoritesinin önüne koyan bir nesildi.

İlk Kur’an nesli, Allah’ın dinini ataların dini-
nin önüne koyan bir nesildi.

İlk Kur’an nesli, Kur’an’ı 
Mushaf’ın önüne, manayı 
lafzın önüne, tahkiki takli-
din önüne, ilmiyyatı hissi-
yatın önüne, tertili tecvidin 
önüne, ahlakı ahkâmın önü-
ne, sevgiyi korkunun önüne, 
şahsiyeti ferdiyetin önüne, 
cemaati kabilenin önüne, 
ümmeti asabiyetin önüne 
koymuştu. 

Fakat daha sonra bunlar tam 
tersine döndü. Aktif iyinin 
yerini pasif iyi aldı. 

Sâlihât’ın yerini hasenât, ibadetin yerini adet 
aldı.

Rivayetin otoritesi hakikatin otoritesine galip 
geldi.

Atalar dini, Allah’ın dininin önüne geçti. 

Mushaf Kur’an’ın yerine, lafız mananın yeri-
ne, taklit tahkikin yerine, hissiyat ilmiyyatın 
yerine, tecvit tertilin yerine, ahkâm ahlakın 
yerine, korku sevginin yerine, ferdiyet şahsi-
yetin yerine, ulus ümmetin yerine geçti. Taş-
lar yerinden oynadı.

Taşların tekrar yerine konması gerekiyor. Taş-
ların yeri, vahyin gösterdiği yerdir. Bunu ya-
pacak olan yeni bir Kur’an Nesli’dir. Kur’an 
Nesli’ni inşa sorumluluğu, Kur’an’a iman 
eden herkesin boynuna bir borçtur. Bu, aynı 

zamanda vahyin, ona inananlar üzerindeki 
hakkıdır.

Kur’an nesli rüyası gören Kur’an âşıkları

İşte bu hakkı ifa için harcadım ömrümün en 
değerli 30 yılını. Peki, Kur’an’ın üzerimizdeki 
hakkını ifa edebildim mi? Ne mümkün! Zira 
Kur’an’ın hakkı Allah’ın hakkıdır. Allah’ın 
hakkı nasıl ödenir? Ne ile ödenir. Ödemek 
için yaptığınız ve yapacağınız her şey Allah’a 
aitse…

Baktım, tarih boyunca, Allah Rasulü’nün 
Kur’an nesli rüyasının peşinden giden hiç 

eksik olmamış. Ama hep 
yaşadıkları çağda garip ol-
muşlar. Sebebi belli, onu 
Kur’an tekrar tekrar şöy-
le ifade etmiş: “İnsanların 
çoğu akletmezler”. Tarih 
boyunca “Kur’an nesli” rü-
yası görenlerin azınlıkta 
olmalarının sebebi de bu. 
İnsanların çoğunun aklını 
kullanmamasının sebebi de 
belli: akletmek emek ister. 
Kaliteliyi kalitesizden ayı-
ran şey emektir. İnsanlar 
az emek istediği için, dinin 

sahtesini kalitelisine tercih ediyorlar ve ede-
cekler. Hep üzümünü yemek, ama hiç bağını 
sormamak isteyecekler. Ucuz etin yahnisi-
ni tercih edecekler, kokmuş bile olsa… Bitli 
baklayı üç kuruşa kapatmak için, görüyor ol-
salar da kör gibi davranacaklar.

Mesela Zehebi’nin “hapishaneleri hadis riva-
yet edenlerle doldurdu” dediği Hz. Ömer’in 
rüyası Kur’an nesli rüyasıydı. Ona “Salim ha-
yatta olsaydı yerime onu seçerdim” dedirten 
şey, Ebu Huzeyfe’nin azatlı kölesi Salim’in 
Kur’an’la inşa olmuş bir akla ve hayata sahip 
olmasıydı. Ona Kur’an dışında, rivayetlerin 
yazılı olduğu her şeyi yaktıran da yine Kur’an 
nesli hassasiyetiydi. Kettani, et-Teratib’inde 
nakleder: Nebi’nin vefatından sonra, fırsat 
buldukça onun mescidinde Kur’an müzakere 
ederdi. Bir seferinde yatsıdan sonra Ebu Musa 

‘İNSAN’ PROJESİNİN 

SON SÜRÜMÜ, 

‘KUR’AN’ İSMİNİ ALDI. 

BU PROJEYE DÂHİL 

OLAN İLK İNSAN 

ABDULLAH OĞLU 

MUHAMMED İDİ. O, 

BU SAYEDE ÂLEMLERE 

RAHMET OLDU.
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el-Eş’ari ile iki kişilik bir “Kur’an halkası” kur-
muşlar, Kur’an’ı anlama dersi yapıyorlardı. 
Ebu Musa “Biraz da namaz kılalım” deyince, 
ömer şöyle demişti: “Deminden beri başka bir 
şey mi yapıyoruz?” 

Hz. Ali’nin rüyası da öyle. Medine’de aldığı ve 
25 senesini içinde geçirdiği hurmalığı geniş 
ailesi ve Ammar, Selman, Mikdat, Ebu Eyyub 
vb. gibi dostlarıyla paylaştığı açık bir Kur’an 
medresesine çevirmişti.

Kader Risalesi gibi pür Kur’ani bir metinle göz 
dolduran Hasan el-Basri de Kur’an neslinin 
peşindeydi. Onun Kur’an halkasından yetişen 
yıldızlar arasında Vasıl b. 
Ata, Ma’bed el-Cüheni, Os-
man el-Betti, Amr b. Ubeyd 
gibi ekol isimler bulunu-
yordu. İmam Vasıl b. Ata, 
yetiştirdiği onlarca Kur’an 
talebesini, her birinden söz 
alarak üç kıtaya göndermiş-
ti. O günün şartlarında bu 
nasıl bir ufuk, bu nasıl bir 
vizyondur Allah’ım! 

İmam Azam Ebu Hani-
fe, hadisin önce Kur’an’a 
ortak koşulduğu, sonra 
Kur’an’ın yargıcı ilan edil-
diği Kur’an’dan kopuş ça-
ğında, Kur’an’ı hep en üstte 
tutma mücadelesi verdi. Yetiştirdiği öğrenci-
lerin aklını Kur’an’ın inşa etmesi için çırpın-
dı. Bu uğurda ideolojik hadisçiliğin her türlü 
karalama, itibarsızlaştırma, iftira, tekfir ve 
fiili saldırılarına maruz kaldı. Hadisçi Kasım 
b. Sellam “Onun gibi müslümanların kanını 
döken imam sayılamaz” der (Subulu’s-Selam). 
Zannedersiniz ki karşınızda İmam Azam de-
ğil de her önüne geleni kesen bir cani var. 
Ne yapmış? “(Maktul) kâfire karşılık (katil) 
müslüman kısas edilemez” hadisini Kur’an’ın 
“cana can” ilkesine karşı olduğu için reddet-
miş. Suça bak suça! Devlet ulemasından ha-
disçi Evzai, onun yeminli düşmanlarından 
biridir. Bu düşmanlığın arkasında yatan ne-
deni şöyle açıklar: “Bizim ona düşmanlığı-

mız onun hadise olan tavrı yüzündendir.” 
Onun hadise olan tavrı neydi? Ona göre, 
Allah’ın kitabına aykırı her hadis merdut-
tur. Yani İmam, Kur’an’a yeni bir ayet ilave 
edememenin sıkıntısını, hadis imal ede-
rek gideren çevrelerin oyununu bozuyor, 
Kur’an’a karşı kurulmuş tuzağı kuranların 
başına geçiriyordu.

Mehmed Akif, “Kur’an nesli” rüyası görenle-
rin içinde adı farklı bir yere yazılması gereken 
biridir. O “Kur’an nesli”nin adını, şairane bir 
telmihle “Asım’ın nesli” koymuştu. Asım kim-
di, biliyor musunuz? Asım, ilk Kur’an neslin-

den Asım b. Sabit’tir. Allah 
Rasulü’nün komutanların-
dan biridir. Gönderildiği 
bir gazada (Reci) şehit edil-
miştir. Rasulullah’ın ömrü 
boyunca söylediği tek ağıt, 
Asım ve arkadaşlarının ölü-
mü üzerine söylediği mer-
siyedir (İbn Hişam, es-Sîra, 
III, 131-136).

Asrın şehidi Seyyid Kutup, 
bir Kur’an nesli rüyası gör-
müştü. Fakat sistem onu 
projesiyle baş başa bırakma-
dı. Zalim yönetim ve aceleci 
çevresi tarafından girme-
mesi gereken işlere icbar 

edildi. O canını imanına şahit kılarak tarih 
sahnesinden çekildi, fakat onun rüyası tarih 
sahnesinden çekilmedi.

Özne olan vahyin nesneleştirilmesi

Daha sonra garip bir biçimde Kur’an müslü-
manların hayatından çekildi ve yerini musha-
fa bıraktı. İlahi bir inşa projesinin öznesi olan 
vahiy, ‘mukaddes kitap’ (dokunulmaz/ulaşıl-
maz kitap) ilan edilerek nesneleştirildi.

Vahyin inşa edici bir özne olmaktan çıkarılıp 
‘kutsal nesne’ haline getirilmesi üç aşamada 
gerçekleşti:

Birinci aşama: Lafız mânâ ve maksattan oluşan 
vahyin makro ayağı olan “maksat” ihmal edi-
lerek, vahiy lafız ve manaya indirgendi. Mak-

İMAM VASIL B. 
ATA, YETİŞTİRDİĞİ 
ONLARCA KUR’AN 
TALEBESİNİ, HER 
BİRİNDEN SÖZ 

ALARAK ÜÇ KITAYA 
GÖNDERMİŞTİ. O 

GÜNÜN ŞARTLARINDA 
BU NASIL BİR 

UFUK, BU NASIL BİR 
VİZYONDUR ALLAH’IM! 



sadı göz ardı edilen vahyin, inşa edici bir özne 
olmaktan çıkarılması doğaldı. Çünkü inşa edi-
cilik doğrudan vahyin maksadıyla alakalıydı.

İkinci aşama: Lafız ve manaya indirgenen 
vahyi anlama işi, bu kez ikinci ayağından 
da mahrum kalarak sadece lafza indirgendi. 
Vahyin muhatapları vahiyle diyalog kurmak, 
onu diyalojik bir tasavvurla “okumak” yerine, 
onu “hatmettiler”. Bu aslında, anlamın yoklu-
ğundan doğan açığı, lafzı abartarak kapatmak 
demekti. 

Üçüncü aşama: Vahiy sadece lafza indirgenin-
ce, Kur’an’da sadece “mushaf”a indirgendi. 
O artık inşa eden bir özne değildi. Çünkü o 
muhataplarını değil, muha-
tapları onu yüceltiyorlardı. 
Bu, adeta vahye verilmiş 
bir “sus payı”na dönüştü. O 
muhataplarının hayatından 
bir şeyleri imha edip yeni bir 
şeyler inşa etmeyecek, mu-
hatapları da vahyi ne kadar 
becerebilirlerse o kadar yük-
seğe kaldıracaklardı. 

Bu süreçte vahyin yönü de-
ğişmişti. İnşa edici olarak 
vahiy yukarıdan aşağı inen 
bir hitab iken, nesneleşen 
vahiy aşağıdan yukarıya ruh 
taşıyan bir “uçan halı” haline 
getirilmişti.

Bu süreci özetleyecek olursak; anlam üretil-
mezse form tüketilir, tüketilen form inşa edici 
özelliğini yitirir. Fakat vahiy, asıl okunup, an-
laşılıp, yaşanıp, yaşatmak için indirilmişti. O 
yeryüzünde yaratılış amacına uygun bir haya-
tı inşa edecek olan insanın tasavvurunu, ak-
lını ve şahsiyetini inşa etmek için inmişti. Ve 
elbette bunu gerçekleştirmek için onun indiği 
gibi duruyor olması, insanoğlu için en büyük 
nimetti. Çünkü her hangi bir yanlış anlama, 
yanlış anlaşılan şey üzerinde hiç bir kalıcı iz 
bırakamazdı. Yanlış anlayan, yanlışıyla kalır-
dı. Yanlış anlaşılan hakikatse, konulduğu yer-

de, öylece, ilk günkü anlamıyla kalır, kendisi-
ni doğru anlayacak olanları beklerdi. 

Bu tüm zamanlardaki vahyin muhatapları 
için Allah’ın sunduğu en büyük imkandır. Bu 
imkan, içinde yaşadığımız modern zamanlar 
için de geçerlidir. 

Kur’an Nesli Projesi nedir – ne değildir?

Kur’an nesli projesi, bu uğursuz süreci tersine 
çevirme rüyasının bir sonucuydu. Adını “EK-
SENDE İNSAN” koyduğumuz projenin kısa 
adı “EKİN” idi. 

EKİN projesi neydi ve ne değildi? Bu sorunun 
cevabı şu ilkelerde verildi:

Vahiyle inşa olmuş, 5 A 
(aşk, adanmışlık, aidiyet, 
amel-i salih ve ahde vefa) 
sahibi, sorumlu ve şahsi-
yetli aktif iyi insanları bir 
platformda buluşturma 
projesidir. 

Bu proje: Belli bir yapıya 
değil, Allah’a davet eder.

Şahıs değil, şahsiyet mer-
kezlidir. Şahsiyet, değerlere 
sahip olan değil, değerlere 
ait ve şahit olan insandır. 

Proje bölgesel değil, küre-
seldir.

Güç ve erk değil, rıza-yı ilahiyi elde etme 
amacı güder. 

Çıkarı değil, sevabı paylaşma üzerine kuru-
ludur.

Zafer değil, sefer odaklıdır.

Alma değil, verme projesidir.

Yol arkadaşlarım, bu teklife can u gönülden 
“evet” dediler ve yola çıktılar. Kur’an Nes-
li Projesi’nin bir parçası olarak Kur’an Hal-
kaları Projesi ortaya çıktı. Kur’an Halkaları 
Yönetim Kurulu oluşturuldu. Şimdi de Genç 
Kur’an Halkaları için adım atıldı. Gençlik bu 
işe sahip çıktı. Bir insanı, rüyasının gerçekleş-
tiğini görmekten daha çok ne sevindirebilir?

İNŞA EDİCİ OLARAK 

VAHİY YUKARIDAN 

AŞAĞI İNEN BİR HİTAB 

İKEN, NESNELEŞEN 

VAHİY AŞAĞIDAN 

YUKARIYA RUH 

TAŞIYAN BİR “UÇAN 

HALI” HALİNE 

GETİRİLMİŞTİ.
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Sancısı ve kaygısı olanlara çağrı

Yukarıda dile getirdiğim sancıları paylaşan 
herkese çağrımı yineliyor ve Allah’ın Nebi’sini 
aktif iyi olmaya davet ettiği ayeti hatırlatıyo-
rum:

“Kalk ve uyar!”

Son Nebi’ye gelen bu ilahi emrin açılımı şu-
dur: Kalk ve kaldır. Aktif ol ve aktifleştir. Ha-
rekete geç ve harekete geçir.  

Bu emir, dünyanın en iddiasız insanını, dün-
yanın en iddialı insanı yaptı. Bu emrin mu-
hatabı eliyle başlayan hareket, yeryüzünün 
gördüğü en kapsamlı iman hamlesi oldu. Bu 
hamlenin rehberi, bu emri 
aldıktan sonra, bir daha hiç 
pasif olmadı.

İyiler yatarsa, iyilik de ya-
tar. İyiliğin yatıp kötülüğün 
kalktığı bir dünyanın iyi 
olmasını beklemek nafile-
dir. Böyle bir dünya iyilere 
zindan, kötülere saraydır. 
Dünyanın bu hale gelme-
sine seyirci kalmak, insana 
verilen “hilafet” görevine 
ihanet etmektir.

Ey kötülükten ve kötüler-
den şikâyet eden insan! 
Şikâyet etme! Kalk ve uyar. 
İyi bil ki, şikâyet ettiğin o kötüler, annele-
rinden kötü doğmadılar. Onlar da, dünya-
nın tüm çocukları gibi, başlangıçta iyi idiler. 
Fakat yatan iyi idiler. Onlara, “kalk ve uyar” 
diyen olmadı. Onları, elinden tutup kaldıran 
ve uyaran olmadı. Aktif iyiler tarafından tu-
tulmayan o eller, aktif kötüler tarafından tu-
tuldu.

Kur’an nesli, kuyuya düşmüş bir Yusuf’tur. 
Şimdi Yusuf’u kuyudan çıkarma vakti. “Ku-
yuda Yusuf var!” çığlığını duyanlar üç tür tep-
ki gösteriyorlar:

1. Ceketini çıkarıp “Ya Allah, bismillah” diye-
rek kuyuya atlayanlar: Onlara söz yok. Onlar 

Allah ve meleklerinin kendilerine salavât etti-
ği kimselerdir (33:43; 2:157).

2. “Kuyu derin” diyenler: Onlara da söz yok. 
Zira onlar bahane ehlidir. “Kuyu derin” de-
mekle, sorumluluk üstlenmeyeceklerini daha 
baştan söylemiş oluyorlar.

3. “İp kısa” diyenler: Bunlar ilahi senaryoda 
rol almaya gönlü olup da, yol yordam bil-
meyenlerdir. Onlara ipi uzatmanın yollarını 
göstermek lazımdır. İnsan Yusuf’u kuyudan 
çıkarmaya talip olursa, ipi uzatmak için el-
bisesini de, ayakkabısını da, saçını da kul-
lanır. Böyle yapanın kazanacağının garantisi 
Allah’tır. 

Allah’ın senaryosunda rol 
alan, zafer değil sefer odak-
lı, sonuç değil emek odaklı 
çalışır.

“Baki kalanlar, salih amel-
lerdir”.

■

KUR’AN NESLİ, 

KUYUYA DÜŞMÜŞ BİR 

YUSUF’TUR. ŞİMDİ 

YUSUF’U KUYUDAN 

ÇIKARMA VAKTİ. 

“KUYUDA YUSUF VAR!” 

ÇIĞLIĞINI DUYANLAR 

ÜÇ TÜR TEPKİ 

GÖSTERİYORLAR…



ahyin işlevi, insana kurtuluş yolunu öğ-
retmesidir. Bunun adı hidayettir. Karşıtı 

dalalettir, yani insanın yanlış yollarda kay-
bolmasıdır. Onun için her Fatiha okuduğu-
muzda “Bize sırat-ı müstakim’i göster” diyerek 
Yüce Allah’tan kurtuluş yolunu göstermesini 
isteriz. Yüce Allah bu isteğe hemen karşılık 
vererek “İşte kendisinde hiçbir şüphe bulunma-
yan bu Kitap Allah’tan sakınanlar için bir yol 
göstermedir” (2 Bakara/2) buyurarak doğru 
yolu göstermektedir. Evet, Kur’an kendisinin 
en doğru yol olduğunu “Bu Kur’an en doğru 
yola iletir”(17 İsra/9) sözleriyle tescil eder. 
Demek ki Kur’an bilgisi olmadan kurtuluşa 
götüren doğru yol bulunamaz ve yaşanamaz. 
Çünkü Allah’ın rızası ancak O’nun öğrettiği 
yolla kazanılır. Bütün insanlar ve özellikle 
müminler için Kur’an’ı anlamanın ne denli 
zorunlu olduğunu bu kısa açıklama herhalde 
anlatmaya yeterlidir.

Bunun ispatı, indiği ilk toplumu cahiliye 
karanlıklarından (zulumât) vahyin aydınlı-
ğına (nûr) çıkarması, yanlış yollarda helak 
olmaktan sırat-ı müstakime iletmesidir. “Sizi 
karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu-
na apaçık ayetler indiren O’dur”(57 Hadid/9). 
Çünkü Kur’an, kendisine inananları, şirk ve 
küfürle yaşayıp cehennemde ebedi helak ol-
maktan kurtararak cennette ölümsüz bir ha-
yata götürür: “Ey inananlar! Size hayat verecek 
şeye çağırdığı zaman Allah’a ve Resule icabet 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Toplumu Kur’an’ın Anlamıyla Buluşturmak
- Yahut Kur’an Nesli Bir Toplum Oluşturmak -

“EY İNANANLAR! 

SİZE HAYAT VERECEK 

ŞEYE ÇAĞIRDIĞI 

ZAMAN ALLAH’A 

VE RESULE İCABET 

EDİNİZ”(8 ENFAL/24)

İbrahim SARMIŞ

ibrahimsarmis@yahoo.com.tr

V



Kur’ani Hayat
KASIM’13
SAYI 32

İBRA İM 
SARMI

LUMU KURAN IN 
ANLAMIYLA BULU -
URMAK

ediniz”(8 Enfal/24). Hz.Peygamberin rehber-
liğinde Kur’an’ın 23 yıllık bir süreç içerisinde 
bunu gerçekleştirdiği bilinmektedir.

Ancak hayata kavuşturulan, hidayet ve sırat-ı 
müstakim üzere olan bu toplumun bir süre 
sonra iç ve dış etkenlerle travmalar geçirdiği, 
kaoslar yaşadığı, anlayışında, uygulamasında, 
yönetiminde ve sosyal yapısında sapmaların 
ve bozulmaların olduğu bir gerçek olmakla 
beraber, yine de çağdaşlarından daha istika-
metli, adaletli, ahlaklı, merhametli, eşitlikçi 
ve özgürlükçü bir tevhid medeniyeti kurdu-
ğunu biliyoruz. Bu medeniyet yüzyıllarca ale-
me ışık tuttu ve güzel ör-
nekler sundu. Ama gittik-
çe vahye yabancılaşması, 
aydınlığından uzaklaşması 
ve hidayet yolundan sap-
ması nedeniyle dinamiz-
mini yitirdi, durakladı, ge-
riledi ve şiddetli depremle 
yıkılan büyük bir bina gibi 
düşmanın saldırıları karşısında dayanamayıp 
yıkıldı.

Bunun sorumlusu Yüce Allah’ın kendisi veya 
nihai düşman değil, Müslümanların olduğu 
unutulmamalıdır. “Halkı ıslah edici oldukları 
halde Allah memleketleri haksızlık yaparak he-
lak etmez”(11 Hud/117). “Biz onlara haksızlık 
yapmadık, ancak onlar kendilerine haksızlık 
yaptılar”(3 Al-i İmran/117; 11 Hud/101; 16 
Nahl/118; 43 Zuhruf/76). “Bir toplum kendi 
durumunu/kalbindekini değiştirmedikçe Allah 
onu değiştirmez”(13 Rad/11) ve “Kendi durum-
larını/kalplerindekini değiştirmedikçe Allah bir 
topluma verdiği bir nimeti değiştirmez”(8 En-
fal/53). 

Birinci Dünya Savaşı’na geldiğimizde doğu-
dan batıya kadar bu medeniyetin coğrafyası 
Batılılar tarafından askeri olarak işgal edildi. 
İşgalden sonra da bu coğrafyayı onlar par-
sellenip şekillendirdiği gibi, yönetim, eğitim, 
hukuk, siyaset, ekonomi gibi sistemin bütün 

kurumlarını onlar oluşturdular ve halkların 
başına bu vesayet rejimlerini uygulayıp kol-
layacak işbirlikçi/mankurt yöneticiler getirdi-
ler. Şimdi Müslümanlar bu enkazın altından 
çıkmaya çalışıyor, üzerlerindeki tozu toprağı 
silkeleyip kendine gelmeye, dünyayı tanıma-
ya, kimlerle neyi yeniden nasıl yapacağını 
anlamaya çalışıyor. Çağımızda bu coğrafyada 
meydana gelen iç çatışmalar, iktidar değişik-
likleri, ayaklanmalar ve devrimler bu yolu 
bulma ve yeniden kendi medeniyetini kurma 
çabalarıdır. Ama takdir edersiniz ki çöken bi-
nanın enkazından sağlam yeni bir bina yap-

mak mümkün değildir. 

O halde ne yapmalıyız? 
En hayırlı ümmet iddiamı-
zı, medeniyet davamızı ve 
kurtuluş yolu sevdamızı 
bırakıp silahı, bilimi, tek-
nolojisi ve ekonomisiyle 
üstün olup gözleri kamaş-
tıran, ama vahyin aydın-

lığından yoksun olup cahiliye toplumunun 
bütün niteliklerini taşıyan galip Batı karşısın-
da diz çöküp, onu mu taklit edeceğiz, yoksa 
vahyin verdiği hayatla dirilip yeniden âleme 
vahyin aydınlığını götürecek bir ümmet mi 
olacağız? Yeni bir ümmet olacaksak vahyin 
yolunu izlemekten başka bir yol yoktur. Bu da 
tıpkı Hz.Muhammed’in liderliğinde başlayan 
inşa sürecinde olduğu gibi (vahiy anlamında) 
yeni bir ruh, yeni bir mimar, yeni bir zemin, 
yeni bir proje, yeni bir malzeme, yeni bir he-
def gerektirir. Bunların tümünü ancak Kur’an 
sağlayabilir. Kur’an bunu yaparken elbette 
tarihsel kültürden ve çağdaş imkânlardan 
yararlanacaktır, ama kendi ölçülerine uyanı 
alacak, uymayanı tasfiye edecektir. Bunu yap-
mak için de toplumun anlam olarak onunla 
tanışması, onu bilmesi ve uygulaması gerekir. 
Bunun nasıl olacağına ilişkin aklımızdan ge-
çenleri maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

YENİ BİR ÜMMET 

OLACAKSAK 

VAHYİN YOLUNU 

İZLEMEKTEN BAŞKA 

BİR YOL YOKTUR.



1- Her şeyden önce bütün okullarda mutla-
ka anlam ağılıklı Kur’an zorunlu ders olarak 
okutulmalı ve talep etmeyenler dışında, bü-
tün öğrenciler bu eğitimden geçmelidir. De-
ğilse, şekil-A’da gördüğümüz gibi, toplumun 
küçük bir kısmı bu dersi görür ama diğerleri 
görmeyince, bilen-bilmeyen, seven-sevme-
yen, inanan-inanmayan, yaşayan-yaşamayan, 
şeklinde bir çelişki meydana gelmekte ve gör-
düğümüz gibi yeni nesillerin büyük çoğun-
luğu toplumun inanç ve yaşam değerlerine 
yabancılaşarak başkalarına benzemekte ve 
özenmektedir. Görünen köy kılavuz istemese 
de, bunu görmek için bir 
teneffüs vaktinde sıradan 
bir genel lisenin veya İla-
hiyat Fakültesi dışındaki 
bir fakültenin bahçesinde-
ki veya kafeteryasındaki 
öğrenci manzarasına bak-
mak yeterlidir. Buralara 
gidemeyenler, okulların 
dağılma saatlerinde otobüs 
duraklarındaki manzaraya 
bakabilirler. Hepsi bu ül-
kenin çocukları olan ora-
daki gençlerin büyük ço-
ğunun halkının yüzde şu 
kadarı Müslüman olan bir Anadolu şehrinin 
çocuklarına mı, yoksa bir Avrupa başkentinin 
çocuklarına mı benzediğine kendileri karar 
versinler.

Okul çağındaki gençliğimizin Kur’an’ın anla-
mından ve ikliminden nasıl uzak yetiştiğini 
şöyle bir karşılaştırma ile anlatmaya çalışa-
yım: 100bin nüfuslu bir şehirde ortalama 20 
bin genç okula gitmektedir. Bunların içinden 
mevcut müfredat ve geleneksel mantalite ile 
de olsa, İmam Hatip Okulu’nda ve Kur’an 
Kursunda Kur’an öğrenimi gören öğren-
ci sayısı 5 bin’i geçmez. Hatta iki gün önce 
Türkiye’nin en doğusundaki 150 bin nüfuslu 
bir ilçedeki bir arkadaşla görüşürken, İmam-
Hatip orta okulunun bulunmadığı ilçede kız-

lı-erkekli İmam Hatip lisesine giden öğrenci 
sayısının ancak 1000 kadar olduğunu söylü-
yordu. Buna Kur’an Kursuna giden birkaç yüz 
öğrenciyi de ekleyebilirsiniz. Bu durumda 
geri kalan 15 bin genç nüfus acaba Kur’an’la 
nasıl tanışacak, inancını, ahlakını, ibadetini, 
sosyal, kültürel, ekonomik vd. değerlerini 
Kur’an’a göre nasıl oluşturacaktır? Acaba bü-
yük çoğunluğu Kur’an’ın yabancısı olan genç 
nesillerden Müslüman bir toplum nasıl olu-
şacak? Onun için bütün okullarda –bu dersi 
almak istemeyenler dışarıda tutularak- mut-
laka anlam ağırlıklı Kur’an dersi en az 4 yıl 

zorunlu ders olarak oku-
tulmalıdır.

2- Özellikle kamuya ve 
dindar kesimlere ait yazılı 
ve görsel medya üzerinden 
topluma anlam ağırlıklı 
yoğun bir Kur’an öğretimi 
olmalıdır. Radyoda ve te-
levizyon kanallarında me-
sela mutfak programı, mü-
zik programı, aile progra-
mı, spor programı, sağlık 
programı, kadın programı, 
yarışma programı, eğlence 
programı vd. programlar 

her gün olabiliyor ve bunlar için saatlerce 
zaman ayrılabiliyorsa, anlam ağırlıklı Kur’an 
öğretimine de bu kadar zaman ayrılabilir de-
mektir. Böylece evinde oturan aile bireylerin-
den, dükkandaki esnafa ve köydeki vatandaşa 
kadar okulda olmayanlara Kur’an’ın anlamı 
götürülür ve ne dediğini öğrenmeleri sağlanır.

Bunu yapmayan yahut reyting uğruna, Kur’an 
tilavetini ancak sabah namazına kalkan veya 
bir daha uyumayıp işine gidecek olan bir avuç 
kişinin dinlediği veya bakabildiği sabahın kö-
ründe veren tv kanallarının muhafazakârlık 
veya dindarlık iddiaları aldatmacadan başka 
bir şey olmaz. Başka bir deyişle, bu yaptık-
ları Allah’ın vahyini insanlardan saklamak ve 

KUR’AN BİLGİSİYLE 

YETİŞTİRMEYEN BİR 

NAMAZIN KUR’AN’IN 

SÖYLEDİĞİ (29 

ANKEBUT/45) GİBİ 

SAHİBİNİ AHLAKSIZLIK 

VE KÖTÜLÜKLERDEN 

ALIKOYMADIĞI 

ORTADADIR.



Kur’ani Hayat
KASIM’13
SAYI 32

İBRA İM 
SARMI

LUMU KURAN IN 
ANLAMIYLA BULU -
URMAK

gizlemek olur. Onun için sağcılık, gelenekçi-
lik, muhafazakarlık yaptıkları kadar, şuranın 
buranın yemeklerini, düğünlerini, oyunlarını, 
el sanatlarını, türbe ve yatırlarını gösterdikleri 
kadar vahyi topluma tebliğ etme noktasında 
en güçlü araca ve imkâna sahip olduğu halde 
bunu yapmayanların Allah’ın huzurunda he-
saplarının çok çetin olacağında şüphe yoktur. 

3- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütün cami 
görevlilerinin vaaz ve vakit namazları dışında-
ki mesai saatlerini yaz Kur’an Kurslarında ya-
pıldığı gibi, bir program çerçevesinde anlam 
ağırlıklı halka Kur’an öğretmekle doldurma-
lıdır. Bunun düzenlemesi, 
denetimi ve çalışmanın 
karşılığında ödenecek 
mesai ücreti de oluşturul-
malıdır. Böylece büyük bir 
eğitim-öğretim kadrosuyla 
halk Kur’an’ın anlamıyla 
da tanışmış olur. Kız ve 
erkek Kur’an Kursları ol-
duğu gibi bunun için er-
keklere ve kadınlara ayrı 
yerler, saatler ve programlar da oluşturulmalı, 
mahalle mahalle evler ziyaret edilerek bu ça-
lışma duyurulmalı ve anlatılmalıdır. Böylece 
halka yaygın bir Kur’an eğitim öğretimi götü-
rülmüş olur.

Ne yazık ki istisnalar dışında, camilerde vakit 
namazlarından sonra hoca efendilerin vakit-
lerini nasıl geçirdiklerine girmeyeceğim, ama 
camilerde namazlardan sonra okunan aşırla-
rın anlamının bile cemaate okunmadığını ve 
insanların Kur’an’ın sadece musikisini dinle-
yip dağıldıklarını biliyoruz. Bizzat bazı imam-
larla yaptığım görüşmelerde cemaatin okunan 
ayetlerin anlamını bilip bilmediğini kaç kez 
sorduğumda, “bilmiyorlar (istisnalar dışında, 
Arapça bilmedikleri için gerçekten bilmiyor-
lar)” cevabı karşısında, niçin anlamın da ve-
rilmediğini sorduğumda, “böyle gelmiş böyle 
gidiyor” tarzında cevaplar aldığımı üzülerek 

belirteyim. Bu arada hatırlattığım için teşek-
kür edip namazdan sonra okuduğu ayetlerin 
anlamını da artık cemaate söyleyen veya oku-
yan hocalarımıza teşekkür ederken, bu uygu-
lamanın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
bütün cami görevlilerine zorunlu hale getiril-
mesi gerekir. Çünkü bu uygulama hem cami 
görevlilerini anlam olarak da Kur’an’la tanıştı-
rıp yetiştirecek, hem cemaati Kur’an bilgisiy-
le donatacaktır. Başkanlığın müftülüklere ve 
oradan bütün cami görevlilerine gönderece-
ği bir yazı ile bu gerçekleştirilebilir. Değilse, 
bir borç gibi telakki ettiğimiz ve kılınca borç 

yükünden kurtulduğu-
muzla kalmanın dışında 
cemaate bir şey öğret-

meyen, Kur’an bilgisiyle 
yetiştirmeyen bir namazın 
Kur’an’ın söylediği (29 An-
kebut/45) gibi sahibini ah-
laksızlık ve kötülüklerden 
alıkoymadığı ortadadır. En 
azından camiye gelen ce-
maate okuduğu ve dinledi-

ği Kur’an’ın anlamını öğretme imkânı varken 
bunu yapmamak, ihmalden öte bir şey olsa 
gerektir.

İnsanların Kur’an’la anlam olarak tanışmama-
sı, ne söylediğini anlamaması ve öğrenmeme-
si için hem de dini öğrenme adına din anlayı-
şının nasıl altüst edildiğini, yolların nasıl tu-
tulduğunu, cehalet ve bağnazlıkla bindiğimiz 
dalın nasıl kesildiğini yaşadığım bir örnekle 
anlatmak istiyorum. Birkaç gün önce bir çarşı 
camisinde cemaatle bir vakit namazı kıldım. 
Tesbihattan sonra imam efendinin bildik 
tarzda bir aşır okuyacağını beklerken, onun 
yerine dolaptan bir hadis kitabı alıp büyük 
günahlar bölümünden cemaate okumaya ve 
açıklamaya başladığını gördüm. Genel olarak 
cemaate bir şey okumayıp veya anlatmayıp 
geldikleri gibi gönderenlerin yanında her ne 
kadar bu hoca efendinin yaptığı yine bir gay-
ret olsa da, okuduğu hadisler büyük günahlar 

NE YAZIK Kİ AŞIRILIK, 

BAĞNAZLIK VE TAKLİT 

DEĞER YARGILARIMIZI 

ALTÜST ETMİŞ VE DİN 

ANLAYIŞIMIZI AMUDA 

KALDIRMIŞTIR.



olarak sayılan Allah’a ortak koşmak, anne ba-
baya kötü davranmak, sihir yapmak, savaştan 
kaçmak, vd. Kur’an’ın da büyük günah ola-
rak saydığı şeylerden söz ediyordu. Okuma 
bittikten sonra yanına gidip hoca efendiye 
okuduğu şeyler Kur’an’da da anlatıldığı hal-
de niçin cemaate Kur’an değil de, hadis oku-
duğunu, yoksa Allah’la arasının bozuk olup 
olmadığını sordum. Aldığım cevap, Peygam-
bersiz Kur’an’ın anlaşılamayacağı, toplumda 
hadis münkirlerinin çoğaldığı, türünden her 
zamanki altüst olmuş din anlayışı savunmala-
rı oldu. Oysa, “Kendini bilmeyen beyinsizler dı-
şında, İbrahim’in dininden 
kim yüz çevirir?”(2 Baka-
ra/130) ayetinin söylediği 
gibi, tümden kabul veya 
tümden red uçları arasın-
da gidip gelen aşırı bir-
kaç kişi dışında, birtakım 
kriterlerle değerlendirip 
geçersiz not verdiği bazı 
rivayetleri eleştirenlerden 
başka, bu ülkede sünneti 
veya toptan hadisi red-
dedenin olmadığını, Pey-
gamberin de, sünnetin de, 
hadisin de önce Kur’an’la 
anlam kazandığını ve din 
öğretiminde oradan başlamak gerektiğini an-
latmaya çalıştım. 

Ne yazık ki aşırılık, bağnazlık ve taklit değer 
yargılarımızı altüst etmiş ve din anlayışımı-
zı amuda kaldırmıştır. Rasulullah’ın yaptığı 
gibi din anlayışımızı Kur’an’la oluşturmaya 
başlamanın ve onun üzerinde kurmanın en 
meşhur ağızlardan “Kur’an İslamı sapıklığı” 
olarak nitelenecek kadar feleğimizi şaşırmışız.

4- Asr-ı Saadetteki gibi İslamımızın Kur’an 
İslam’ı ve toplumumuzun Kur’an toplumu 
olabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı gö-
revlilerinin, İmam Hatip Lisesi meslek ders-
leri öğretmeleri ile diğer okullardaki Din Kül-

türü ve Ahlak bilgisi öğretmenlerinin, İlahiyat 
hocalarının toplumda Kur’an’ı anlama çalış-
maları yapması, bunun için planlı, organize 
ve düzenli Kur’an sohbetleri veya halkaları 
oluşturmaları gerekir. 

Elli yıldır İmam Hatip Okulları ve İlahiyat 
Fakülteleri bu toplumda mezun vermekte ve 
topluma din tahsili görmüş insanlar sunmak-
tadır. Başka bir deyişle, bugün toplumda lise 
düzeyinde ve yüksek din tahsili görmüş en 
az bir milyonun üzerinde mezun vardır. Bir 
kısmı başka işlerle uğraşsa da, çoğu ya Di-
yanet İşleri Başkanlığında ya da Milli Eğitim 

Bakanlığında ve Üniver-
sitelerde görev yapmak-
tadırlar. Herkesten önce 

tahsil aşamasında bunlar 
yüzüne veya ezbere oku-
manın yanında, anlam ola-
rak da Kur’an’la tanışmalı, 
halkalar oluşturarak halkla 
beraber okuyup üzerinde 
düşünmeli ve hayata yan-
sıması için öncülük etmeli-
dirler. Kur’an nesli toplum 
veya İslam toplumu böyle 
oluşur. Bu, nafile veya an-
garya bir iş değil, bilen ve 
gücü yeten bütün mümin-

lerin üzerine farzdır. Hem alimler Peygamber-
lerin varisleridir, diyeceğiz, hem peygamber-
lerin olmazsa olmaz görevi olan tebliğ, eğitim 
ve öğretim görevini halktan esirgeyeceğiz, bu 
Müslümanlık değildir. Elbette din bir sınıfın 
veya çevrenin tekelinde değildir. İmam Hatip 
ve İlahiyat tahsili görmemiş olsa bile dinini 
kaynağından okuyup öğrenen ve topluma 
öğretmeye çalışan bireylere de teşekkür edi-
yoruz. Özellikle Hilal-tv’de şahit olduğumuz 
Kur’an halkalarındaki gibi halkaların sayı-
sının daha çok olması ve bilgi düzeylerinin 
daha da yükselmesi hepimizin arzusudur.

MEZUNİYETİ 
ÜZERİNDEN YILLAR 
GEÇTİKTEN SONRA 

GELENEKSEL 
ANLAYIŞTAN FARKLI 
BİR ANLAYIŞ SUNAN 
BİR YAZI YAHUT BİR 
KİTAP OKUYUP DA 
“KUR’AN’LA YENİ 

TANIŞTIM” DİYEN 
İLAHİYATÇILARI ARTIK 
DUYMAK İSTEMİYORUZ.
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Bunu anlamak için Hz.Peygamber zamanın-
daki Kur’an’ın tebliğ edilmesi, öğretilmesi ve 
hayata geçirilmesi çalışmalarına bakmak ye-
terlidir. Cahiliye toplumun bireyleri olan o in-
sanlar ancak bu şekilde Kur’an potasında ca-
hiliye pisliklerinden arındılar ve Kur’an top-
lumu oldular. Toplumun yüzyıllardır oluşan 
ve Müslümanların can damarlarını kurutan 
kültürel kirlilikten arınarak İslam toplumuna 
dönüşmesi ancak bu şekilde olur. 

Unutmayalım ki sağlam bir Kur’an ve Sünnet 
İslamına sahip olanları tenzih ederek söy-
lüyorum, Kur’an inmeğe başladığı zaman o 
müşrik cahiliye toplumunda da Hz.İbrahim 
dininin devamı olarak en az bugünkü halk 
İslamında olduğu kadar Allah, peygamber, 
din, iman, namaz, oruç, hac, kurban, cuma, 
cemaat, gibi inançlar, ibadetler ve başka ritü-
eller vardı. Ama bu şeyler insanların cahilce 
anlayış ve uygulamalarıyla karıştığı için din 
şirk/şirket dinine dönmüş ve sahiplerinin ce-
henneme gitmesine sebep olmuştur. Onun 
için merhum Ebu’l-Hasan Ali Nedvi’nin ki-
taplarından birinin adını “Yeniden İslam’a 
(ile’l-İslami min Cedîd)” koyduğu gibi, toplum-
da yeniden sahih İslam olacaksa, bunun yolu 
İslam’ın kendisi olan Kur’an’a dönmekten ve 
onun potasında arınıp dirilmekten geçer. Bu 
da Kur’an’ın nasıl okunacağı, edebiyatının ne 
olacağı ve tarihinin ne olduğundan önce, ne 
dediğini anlamak ve hayata geçirmekle olur.

5- Gerek İlahiyat Fakültelerinin ve İmam 
Hatip okullarının sayıca çoğalması, gerekse 
zorunlu Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinin 
yanında bütün okullarda Kur’an-ı Kerim Ve 
Hz.Muhammed’in Hayatı derslerinin seçmeli 
dersler olarak okutulması genç nesillerin en 
azından Kur’an’ı duyması, görmesi, dokun-
ması, okuması ve anlaması açısından büyük 
bir imkân olmuştur. Çünkü yüzde şu kada-
rı Müslüman sayılan bu toplumda yaşadığı 
halde, din anlayışı hurda olmuş kitlelerin 
yanında, Grönland adasında yaşıyormuş gibi 

Kur’an’ı hiç görmediğini, tutmadığını ve bil-
mediğini söyleyen nice insanlar da duyuyo-
ruz.

Bunların arasından özellikle İlahiyat Fakül-
telerinde yetişen ve topluma dini öğretmek-
le görevlendirilecek olan öğrencilere mezun 
oluncaya kadar mutlaka baştan sona en az bir 
kez Kur’an mealini okuma ve anlama mecbu-
riyetinin getirilmesi, mezun olduğunda bunu 
topluma götürmesinin farz olduğunun öğre-
tilmesi gerekir. Mezuniyeti üzerinden yıllar 
geçtikten sonra geleneksel anlayıştan farklı 
bir anlayış sunan bir yazı yahut bir kitap oku-
yup da “Kur’an’la yeni tanıştım” diyen İlahiyat 
mezunlarının olmasını artık görmek ve duy-
mak istemiyoruz.

Evet, güzel telaffuzla, tecvidle ve kişide varsa 
güzel sesle Kur’an’ın okunması elbette güzel-
dir, ancak Kur’an’ın bu amaçla inmediği ve 
indiği toplumu bu yolla dönüştürüp İslam 
toplumu yapmadığı da unutulmamalıdır. 
Hatta vahyi tebliğ eden Resulullah’ın insan-
lara öncelikle bunları değil, vahyin kendisini 
ve içeriğini anlattığı akıldan çıkarılmamalıdır. 
Nitekim karşı çıkan müşriklerin tecvidle ve 
güzel seslerle okunmasına karşı çıktıkları vaki 
değildir. Onun için yüzüne veya ezbere güzel 
okumaya “evet”, ama farz olanın, anlamının 
öğrenilmesi, öğretilmesi ve yaşatılması oldu-
ğu unutulmamalıdır.

■



“…Sen, benim tehditlerimden korkanları bu

Kur’ân aracılığıyla uyarmaya devam et.”1

“…Rabbim, ilmimi artır” de.2

Yeryüzünde “en çok okunan” fakat “en az 
anlaşılan” kitap Kur’an’dır denilse sanırım 
yanlış söz söylemiş olmayız.. Bu sebepten 
günümüz insanını bir şekilde Kur’an’la yeni-
den buluşturmak gerekir. Çünkü insanlığın 
önüne konan ideolojilerin son kullanma ta-
rihlerinin gelip geçtiğini, problemleri çözme-
diğini ve insanlığın ihtiyaçlarını karşılama-
dığını herkes görüyor. Problemleri çözmek 
değil, buluştukları coğrafyalarda hep hüzün 
ve kaos bıraktıkları görünür durumdadır. 

Yiğit düştüğü yerden kalkar fehvasınca, bu 
ümmeti ilk dönem Kur’an ihya ve inşa etti. 
Sonunu da Kur’an hayatın merkezine alındı-
ğında diriltecektir. Çünkü iman ve ahlak top-
lumunu inşada yegâne dinamik Kur’an’dır. 

Hz. Peygamber (s)’in bıraktığı en büyük mu-
cizesi ve mirası Kur’an olduğu gibi ümme-
tinin yapacağı “en hayırlı3” ve “en faziletli4” 

1 Kaf Sûresi, 50/45.

2 Nebi’nin Allah’tan arttırılmasını istediği tek şey 
“bilgi”dir. Taha Sûresi, 20/114.

3 Buhari, “Fedailu’l-Kur’an”, 21.

4 Buhari, “Fedailu’l-Kur’an”, 21.

İ N C E L E M E

Nebi’nin Kutlu Mirası; 
Kur’an / İlim Halkaları

ÜMMETİN YAPACAĞI 

“EN HAYIRLI” VE “EN 

FAZİLETLİ” HİZMET 

KUR’AN İLE HEMHAL 

OLMAK VE KUR’AN’IN 

DİRİLTİCİ SOLUĞUNU 

“KUR’AN YETİMLERİNE” 

ULAŞTIRMAKTIR. 

Zeki TAN

Yrd.Doç.Dr., Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi, zekitan64@windowslive.com
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hizmet Kur’an ile hemhal olmak ve Kur’an’ın 
diriltici soluğunu “Kur’an yetimlerine” ulaş-
tırmaktır. İnsanlığı Kur’an’dan mahrum bı-
rakmak yetim bırakmaktır. Zira, ilk neslin 
“Kur’an gölgesinde” hayatlarını inşa ettikleri 
bir gerçektir.

Hz. Peygamber (s)’in mirası şöyle anlatılır: 
“Bir gün Ebu Hureyre Medine çarşısına gitti 
ve orada durup: “Ey çarşı halkı! Gitmenize 
engel olan nedir?” diye seslendi.

Hayrola Ebu Hureyre! Neden bahsediyorsun? 
Dediler.

“Orada Peygamber’in mi-
rası taksim ediliyor, siz 
burada duruyorsunuz.

Gidip de hissenize düşeni 
alsanız ya!”

“Peygamberimizin mirası 
nerede taksim ediliyor?”

Mescitte!”

Bunu duyan halk Mescid-i 
Nebeviye koştu.

Ebu Hureyre onların geri 
dönüp gelmesini bekledi.

Halk dönüp gelince:

“Hayrola ne oldu?” diye sordu.

“Ebu Hureyre!” dediler.

Mescide gittik, orada taksim edilen bir şey 
görmedik!”

“Peki, Mescid-i Nebevi’de kimseyi görmedi-
niz mi?

“Gördük ama gördüklerimizin kimi namaz 
kılıyordu; kimi Kur’an okuyordu; kimi de he-
lal ve haram konularını müzakere ediyordu:” 
Duyduklarını fırsata dönüştürmeyi düşünen 
Ebu Hureyre taşı gediğine koyarak şunu söy-
ledi: ”Yazık size! İşte Muhammed (s)’in mira-

sı bunlardır”5diyerek asr-ı saadeti inşa eden 
ruhun Mescid-i nebevi de kurulan Kur’an/
ilim halkaları olduğunu vurgular. Çünkü 
Peygamberin devam edecek olan misyonu bu 
şekilde tevarüs edilebilir.

Ebû Talha (ra) bir gün Peygamber Efendimiz’in 
yanına varmıştı. Rasûlullah (s)’in ayakta 
Ashâb-ı Suffe’ye Kur’ân öğrettiğini gördü. 
Allah Rasûlü, açlıktan iki büklüm olan be-
lini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. 
İşte Rasûl-i Ekrem Efendimiz ve ashâbının en 
mühim meşgûliyeti, Allah’ın kitabını öğrenip 
öğretmek, anlayıp anlatmaktı. En büyük arzu 

ve iştiyakları da Kur’ân-ı 
tekrar tekrar okumak ve 
dinlemekti6. 

Hz. Peygamber (s) Veda 
haccında tıpkı bir baba-
nın evladına nasihati ve 
vasiyeti gibi ümmetine 
“bundan sonra sapıtmak 
ve saptırmak istemiyor, 
dünya çapında ağırlığınızı 
hissetmek ve hissettirmek 
istiyorsanız bıraktığım 
“kitaba7” sarılınız” buyur-

maktadır. Çünkü izzetin, itibar ve şerefin 
kaynağı Kur’an’a8 sahip çıkma, zilletin de se-
bebi yine Kur’an’a sırt çevirmedir.9

Hz. Peygamber (s) “Allah şu Kur’an’la bazı 
kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır”10 
buyururken şerefin kaynağını ve muvaze-
ne unsuru olmanın adresini göstermekte-
dir. Coğrafya olarak en edna/aşağı olan bir 
mekândan “en üstün” insanların çıkmasının 

5 Taberani, el-Mucemu’l-Evsat, II/114-115; 
Heysemi, Mecmeu’z-Zevaid, I/123-124.

6 EbûNuaym, Hilyetü’l- Evliyâ, Beyrut 1967, I/ 342.

7 Müslim, “Hacc”, 19.

8 Enbiya, 21/10.

9 Bakara, 2/101; Âl-i İmran, 3/187.

10 Müslim, “Müsâfirîn” 269; İbniMâce, “Mukaddime” 
16.

İNSANLIĞI 
KUR’AN’DAN MAHRUM 

BIRAKMAK YETİM 
BIRAKMAKTIR. ZİRA, 
İLK NESLİN “KUR’AN 

GÖLGESİNDE” 
HAYATLARINI 

İNŞA ETTİKLERİ 
BİR GERÇEKTİR.



ancak Kur’an ile mümkün olduğunu/olacağı-
nı göstermektedir Peygamber. 

Hz.Ömer’in Mekke’ye vali tayin ettiği Nâfi‘ 
İbni Abdülhâris, Mekke taraflarındaki 
Usfân’da Halîfe Ömer’e rastlar. Halife kendi-
sine:

– Bu vadi halkına kimi memur tayin ettin, 
diye sorar? O da:

– İbni Ebzâ’yı tayin ettim, der. Ömer:

– İbni Ebzâ kimdir? diye sorunca, vali:

– Bizim âzatlı kölelerimizden biridir, cevabı-
nı verir. Hz.Ömer:

– Sen onların üzerine bir âzatlı köleyi mi ta-
yin ettin? deyince, Nâfi‘:

– Fakat o, Allah’ın kitabını iyi okuyan ve bü-
tün farzları da bilen biridir, der. Bunun üze-
rine Ömer:

– Dikkat edin, diyerek yukarıdaki hadisi 
nakleder11. 

Kur’an’la yükselenler, ona inanan, şânını 
yücelten, onunla amel eden, hayatlarını 
Kur’an’ın emir ve yasaklarına göre tanzim 
edenlerdir. Allah Teâlâ onlara bu sayede dün-
yada mutlu bir hayat nasip eder, âhirette de 
onları kendilerine nimetler ihsan ettiği kulla-
rından kılar. Bunun aksine hareket edenleri 
ise alçaltır,

Kur’an öğrenenler hayatlarını Kur’an ahlakı 
mihverinde sürdürürlerse, bu sayede Kur’an 
hayata hayat katarak onları dirilişe götürür.12 

Hz. Ömer “Sizi Kur’an okuyan yanıltmasın, o 
ancak dilimizden çıkan sözdür, fakat onunla 
kim amel ediyor ona dikkat edin!’13 derken 
Kur’an okumaktan gayenin amel olduğunu 

11 Kandemir Yaşar, Çakan İsmail Lütfi, Küçük Raşit, 
Riyazu’s-Salihin Terceme ve Şerhi, Erkam 
Yayınları, İst. 2008, V/102-103.

12 Enfal, 8/24.

13 Ahmet b. Hanbel, Müsned, II/8.

anlatır. Bu sayede insan ahlaken değişip aziz 
ve kâmil olur. 

Fudayl b. İyaz da: “Kur’an sadece kendisiyle 
amel olunmak için indirildi; insanlarsa onun 
kıraatini amel edindiler”14 derken aksiyona ve 
pratiğe dönüşmeyen bir emrin/sözün anlam 
değerinin olmadığını söyler. İlahi mesajı “an-
latmadan” önce “yaşamak” gerektiğini anlatır. 
“Yaşayan Kur’an” haline gelen karakterlerin 
Kur’an-ı “anlamak” gibi bir handikapları ol-
maz. 

Peygamber Kur’an/ilim Halkasına Oturdu

Hz. Peygamber (s) “en değerli”15 insan olarak 
anılmanın Kur’an öğrenmek ve öğretmekten 
geçtiğini ifade eder. Yine Hz. Peygamber (s) 
Kur’an’ın ahirette kendisini okuyanı yalnız 
bırakmayacağını,16, müdafaa edeceğini17, me-
leklerle beraber olacağını18, kendisine gıpta 
edileceğini19, Kur’an ehlinin hem güzel tadına 
hem de güzel kokusuna20 dikkat çekerek üm-
metine yol haritası verir. 

Burada Kur’an’ın okunması ile okunanın an-
laşılması arasında sık bir irtibatın var olduğu-
nu, birincisinin ikincisini gerektirecek bir ne-
den olduğunu, bu nedenle de ilgili hadislerde 

14 İslamoğlu, Mustafa, Hayat Kitabı Kur’an 
Gerekçeli Meal-Tefsir, Düşün yayıncılık, İst. 
2008, s.1060.

15 Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’ân” 21; EbûDâvud, ”Salât” 
349; Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân” 15; İbniMâce, 
“Mukaddime” 16.

16 Müslim,” Müsâfirîn” 252; Ahmed İbni Hanbel, 
Müsned, V, 249, 251. 

17 Müslim, “Müsâfirîn” 253; Tirmizî, “Fezâilü’l-
Kur’ân” 5.

18 Buhârî, “Tevhîd” 52; Müslim, “Müsâfirîn” 243; Ebû 
Dâvud, “Salât” 349; Tirmizî, “Fezâilu’l-Kur’ân” 13; 
İbni Mâce, “Edeb” 52.

19 Buhârî, “İlim” 15, “Zekât” 5, “Ahkâm” 3, “Temennî” 
5, “İ’tisâm” 13, “Tevhîd” 45; Müslim, “Müsâfirîn” 
266- 268; Tirmizî, “Birr” 24; İbni Mâce,” Zühd” 
22.

20 Buhârî, “Et’ime” 30, “Fezâilü’l-Kur’ân” 17, “Tevhîd” 
36; Müslim, “Müsâfirîn” 243; Ebû Dâvud, “Edeb” 
16; Tirmizî, “Edeb” 79; İbniMâce, “Mukaddime” 
16.
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Kur’an’ın okunması ile anlamının anlaşılması-
nın bir bütün olarak var olduğunu belirtmek 
gerekir.21 

Tabiinden olan Ebu Abdirrahman es-Sulemi, 
sahabenin Kur’an-ı Kerim’i öğrenme şekli ile 
ilgili olarak şöyle der: “Osman b. Affan, Ab-
dullah b. Mes’ud ve Kur’an-ı bize öğreten 
diğerleri, Peygamber’den her bir on ayet öğ-
rendiklerinde o ayetlerdeki ilim ve ameli iyice 
öğrenmeden başka on ayete geçmediklerini 
anlatırlardı. Diyorlardı ki: “Kur’an-ı, ilim ve 
amelle birlikte öğrendik.22”

Enes b. Malik: “Kişi Bakara Sûresi ile Âl-i 
İmran Sûresi’ni okuyunca o şahıs bizim na-
zarımızda ve gözlerimizde büyürdü” derken 
sahabenin Kur’an ile olan ilişkisinin derinli-
ğine dikkat çekmektedir. Abdullah b. Ömer 
Bakara Sûresi’ni sekiz yılda ancak ezberleye-
bilmiştir. 

Ebu’l-Kamra şöyle der: “Rasulullah’ın mesci-
dinde halkalar halinde oturmuş sohbet edi-
yorduk. Evinden çıkan Rasulullah (s) yanımı-
za geldi ve halkalara şöyle bir göz attı. Sonra 
Kur’an okuyanların halkasına oturup; “bu 
halkaya oturmakla emrolundum” buyurdu.23 
Ümmetinin kıyamete kadar gideceği yolun 
kilometre taşını Hz. Peygamber (s) “emrolun-
dum” diyerek göstermektedir. 

Bir başka hadiste şöyle anlatılır: Abdullah bin 
Amr (ra)’nın anlattığına göre Rasûlullâh (s) bir 
gün mescide girince halka hâlinde oturmuş 
iki grupla karşılaştı. Gruplardan biri Kur’an-ı 
Kerim okuyor ve Allah Teâlâ’ya duâ ediyordu. 
Diğeri ise ilim öğreniyor ve öğretiyordu. Bunu 
gören Nebiyy-i Muhterem (s) Efendimiz: 

21 Demir Şehmus, Kur’an’ın Temel Hedefi, Fecr 
Yayınları, Ank. 2009, s. 89.

22 İbn Teymiyye, Takiyyuddin Ahmed; Tefsir 
Üzerine, Trc. Harun Ünal, Pınar Yayınları, Ank. 
1985, s. 28.

23 İbn Hacer, Şemsuddin Ahmed b. Ali, el-Askalani; 
el-İsâbe fi Temyizi's-Sahabe, Mısır, 1328, 
IV/160.

“Bunların hepsi hayır üzeredirler. Şunlar 
Kur’an-ı Kerim okuyor ve Allah Teâlâ’ya 
duâ ediyorlar. Allah dilerse onlara (iste-
diklerini) verir, dilerse vermez. Şunlar da 
ilim öğrenip öğretiyorlar. Ben de ancak bir 
muallim olarak gönderildim.” buyurdu ve 
hemen ilimle meşgul olanların yanına otur-
du.24 

Hz. Peygamber (s) ümmetine de böyle hal-
kaları inşa etmeleri gerektiğini şöyle anlatır: 
“Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde 
toplanır, Allah’ın kitabını okur ve araların-
da müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet 
iner, onları rahmet kaplar ve melekler et-
raflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o kimsele-
ri kendi nezdinde bulunanların arasında 
anar.25” Toplumsal ve ferdi huzurun adresi-
nin “Kur’an/ilim halkalarını” kurmaktan geç-
tiğini anlatır. İnanan insanların evleri “Kur’an 
halkaları”ve ruhanilerin iştiraki ile şenlenir. 

Hz. Peygamber (s) “Gerçekten bu Kur’an 
Allah’ın bir sofrasıdır onun sofrasından 
gücünüz yettiğince bilgi toplamaya çalı-
şın26” derken bizi bilgi toplumu olmaya davet 
ediyor. Nebi’nin hayatta iken kurulan “Kur’an 
halkasına” bakışı şöyledir. 

Ebû Said el-Hudri (ra)’dan şöyle rivayet edil-
miştir: Fakir muhacirlerden bir grupla otu-
ruyordum. Birbirlerinin arkasına saklanarak 
avret yerlerini gizlemeye çalışıyorlardı. Bir 
kimse de bize Kur’an okuyordu. O sırada 
Rasûlullah (s) çıkageldi, yanımızda dur-
du. O gelip durunca Kur’an okuyan sustu. 
Rasûlullah (s), selam verdi ve: “Ne yapıyordu-
nuz?” buyurdu. Biz de: “Ya Rasûlallah! Birimiz 
Kur’an okuyor, biz de Allah’ın kitabını dinli-
yorduk.” dedik. Bunun üzerine Rasûlullah (s) 
şöyle buyurdu: “Ümmetimden kendileriyle 
beraber candan sabretmemi emrettiği bir top-

24 İbn Mâce, “Mukaddime”, 17.

25 Müslim, “Zikr” 38; EbûDâvûd, “Vitr” 14; Tirmizî, 
“Kırâat” 12; İbniMâce, “Mukaddime” 17.

26 Darimi, Sünen, “Fedailu’l-Kur’an”, 1.



luluk yaratan Allah’a hamdolsun.” Ravi der 
ki: Sonra bizimle kendisini eşit yapmak için 
aramıza oturdu ve eliyle işaret etti. Oradakiler 
de halka şeklinde oturdular. Hepsinin yüzleri 
ona göründü. Ravi der ki: “Rasûlullah (as)’ın 
benden başka onlardan kimseyi tanıdığını bil-
miyorum.” Buyurdu ki: “Ey fakir muhacirler 
topluluğu! Kıyamet günü erişeceğiniz tam bir 
kurtuluştan dolayı size müjdeler olsun. Cen-
nete zenginlerden yarım gün önce gireceksi-
niz. Bu yarım gün ise beş yüz yıldır.27”

Peygamber Ne Bıraktı?

Tarih boyunca inanan her insan peygambere 
benzemeye çalışır. Bunun sureten/formel de-
ğil sireten/ahlaken olduğunu bazen karıştırır. 
Hâlbuki ahlaken mükemmel olmanın yolu 
bilgiden geçmektedir. Çünkü Peygamberler 
de miras olarak ilimden başka bir şey bırak-
mamışlardır. Hz. Peygamber (s) bunu şöyle 
ifade eder: “Bir kimse, ilim elde etmek arzu-
suyla bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin 
yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yap-
tığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek 
isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. 
Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun 
içindeki balıklar bile âlim kişiye Allah’tan 
mağfiret dilerler. Âlimin âbide karşı üstün-
lüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gi-
bidir. Şüphesiz ki âlimler, peygamberlerin 
vârisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü 
miras bırakmazlar; sadece ilmi miras bıra-
kırlar. O mirası alan kimse, bol nasip ve 
kısmet almış olur28” ifadeleriyle ilmin fazi-
letini, konuya ilgisiz bir topluluğa anlatmak 
açısından ilginç sayılmalıdır. Zira toplumu 
yeni bir dini anlayış ile tezyin etmek, muhak-
kak ki ilmin yardımıyla mümkündür. 

27 EbûDâvûd, “İlim”, 13; Hanbel, Müsned, III, 
63,96.

28 EbûDâvûd, “İlim” 1; Tirmizî, “İlim” 19. Ayrıca bk. 
Buhârî, “İlim” 10; İbniMâce, “Mukaddime” 17.

Rasulullah (s)’in başka ifadesiyle: “İlim de 
ancak öğretimle gerçekleşir”29 diyerek pey-
gamberlerin miras bıraktıkları yegâne miras 
ilimdir. İlim sahibi olmak peygamberlerin en 
bariz özelliklerinden biri olduğuna göre; pey-
gamberlerin sair insanlara karşı yüceliği, aynı 
zamanda ilmin üstünlüğünü de ifade etmek-
tedir. 

Üç Ayet mi Üç Deve mi?

Hz. Peygamber (s) Kur’an öğrenmenin getiri-
sini anlatırken şöyle bir analoji yapar. Ukbe b. 
Amir el-Cühenî (r) şöyle der: “Biz Suffa’da iken 
Rasulullah (s) yanımıza çıkageldi ve “Han-
giniz sabahleyin Buthan veya Akik’a gidip 
Allah’a (karşı) günah işlemeden ve akrabalık 
bağlarını kesmeden iri hörgüçlü, göste rişli iki 
deve almak ister?” buyurdu. Oradakiler: He-
pimiz ya Rasulullah (s) dediler. Peygamber; 
“Vallahi birinizin her gün sabahleyin mescide 
gidip Allah’ın ki tabından iki âyet öğrenmesi, 
onun için iki deveden daha hayırlıdır. Eğer üç 
âyet öğrenirse üç deveden hayırlıdır. (Okuna-
cak her âyet) kendi sa yısınca deveden daha 
hayırlıdır” buyurdu.30

Bu her şeyin ölçüsünü madde görerek dün-
yevileşen bir topluma verilen mesajdır. Bir de 
ilahi mesajla insanlığa hem örnek olma hem 
de tarihi süreçte özne olmanın yolunun “ayet-
le” mümkün olabileceğine dikkat çeker. Aynı 
topraklarda petrole/deveye sahip olanların et-
ken durumdan edilgen konuma düşmelerinin 
parametrelerini hadiste görmek mümkündür. 

Peygamberin Nadir Olarak Yaptığı İşler

Hz. Peygamber (s)’in nadirattan yaptığı bazı 
davranışlar vardır. Bunlardan birisi el öpmesi-
dir. Hadise şöyle gelişmektedir. Hz. Peygam-
ber (s) Sa’d b. Muaz ile tokalaşınca elleri-
nin nasır bağladığını gördü. Bunun neden 
kaynaklandığını sordu. O da “Ailemin 
geçimini sağlamak için kürek ve kazma 

29 Buharî, “İlim”, 10.

30 Müslim, “Musâfirin”, 251.
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ile çalışıyorum” dedi. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber (s) onun elini öptü ve “Bunlar 
Allah Teâlâ’nın sevdiği iki eldir31” buyurur.

Hz. Peygamber (s)’in çok az yaptığı hususlar-
dan birisi de el öptürmesidir. Yahudilerden 
bir gurup gelip Hz. Peygamber (s)’in elini öp-
mek istemişler o da buna müsaade etmiştir.32 
Bir de Tebük gazvesine katılmayanlar maze-
retleri kabul edildikten sonra Hz. Peygamber 
(s)’e gelip elini öpmüşlerdir33. Bir de nadir de 
olsa yaptığı işlerden biri de şudur:

Kur’an Talebelerini Şehit Edenlere  
Beddua Etmiştir

Hz. Peygamber (s)’in yaptığı ender davranış-
lardan birisi de beddua etmesidir. Uhud sa-
vaşında dişini kıranlara “Allah’ım kavmimi 
bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar34” şeklinde 
dua eden Hz. Peygamber (s)’in ilim halka-
sında yetişen ve bu halkanın genişlemesi ve 
“çorak coğrafyayı” yeşertmesi için yetiştirdiği 
talebelerinin şehit edilmesi karşısında beddua 
etmiştir. Çünkü bu “talebeler” peygamberin 
mirası olan ilahi mesajı başka yüreklere taşı-
yan müstesna kimselerdi. Hadise şöyle geliş-
miştir. 

Hicretin Dördüncü Yılı

Uhud savaşı sonrasında farklı komplolar 
kurarak Müslümanları zafiyete düşürmek 
için planlar yapıldı. Müslümanların harpte-
ki mağlûbiyetleriyle zaafa uğradıkları zannı-
na kapılan etraftaki bazı Arap kabilelerinde, 
İslâm’ın merkezi Medine’ye karşı bazı kıpır-
danma ve hareketlenmeler görüldü. Civar ka-
bilelerin bir müddet sessiz sedasız durmala-
rını sağlamıştı, ama Müslümanlara karşı inti-
kam ve taarruz hırslarını da bilemiş oluyordu.

31 Serahsi Ebu Sehl Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed, 
Mebsut, Trc. Heyet, İst., 2008, XXX/321. Naklen, 
Şevkani, el-Fevaidu’l-Mecmua, I/151. 

32 İbnMace, “Edep” 16.

33 Ebu Davut, “Cihat”, 96; “Edep”, 147.

34 Buhari, “Enbiya”, 54; “İstitabetu’l-Murteddin” 5.

Adal ve Kâre halkı Müslüman olduklarını ve 
kendilerine dinin ahkâmını ve Kur’an-ı Kerim 
öğretecek öğretmen talebinde bulundular. 
Hz. Peygamber (s)’e “Yâ Rasulallah!.. Kabi-
lemiz arasında İslâmiyet yayılmış durumda. 
Sahabîlerinden birkaçını, İslâm hükümleri-
ni tebliğ etmek, Kur’ân okuyup öğretmek 
üzere bizimle beraber gönder!” diye ricada 
bulundular. Hz. Peygamber (s) onların gerçek 
niyetlerini bilmiyordu. Kur’an-ı Kerim’de: 
“…Ben gaybı bilirim demiyorum.(…) Bana 
ne vahyediliyorsa, ben ancak ona tabi olu-
rum35” derken Allah’ın bildirmediğini kimse-
nin bilemeyeceğini açıkça ortaya koymakta-
dır. Gaybın aidiyetinin Allah’a ait olduğunun 
itirafını ilahi metin Peygambere talim ettiri-
yor. Çünkü tarihi süreçte gaybı bildiklerini 
söyleyen, söyleyecek kimselerin önü de kesil-
miş oluyor. 

Yola Çıkış

Kabîleler için on kişilik bir heyetle yola 
çıktı. Başlarında emir olarak Âsım İbnSâbit 
bulunuyordu. Fakat bu kâfile tuzağa düşürül-
dü. Raci’ denilen kuyunun başına gelinmişti. 
Daha önce hazırlanan senaryo devreye so-
kularak ashab-ı kiram ateş çemberinin içine 
alındı. Kendilerine “şayet teslim olursanız söz 
veriyoruz, sizden kimseyi öldürme yeceğiz”, 
diyorlar ve böylelikle hepsini esir almak isti-
yorlardı. Ham raü’l-Esed’e Efendimiz’in söyle-
diği sözler kulaklarına küpe ol muştu ve aynı 
delikten iki defa ısırılmayı düşünmüyorlar-
dı. Çünkü Müslüman olduklarını söyleye-
rek kendilerini Medine’den buralara kadar 
getiren adamlar bir anda kayboluvermiş ve 
onları ölümle baş başa bırakarak bir kenara 
çekilivermişlerdi. Kim bilir, teslim olsalar ne 
oyunlar oynayacak ve başlarına ne gaileler 
açacaklardı! Onun için kanlarının son damla-
sına kadar savaşmayı tercih etmişlerdi. 

35 En’am, 6/50; Bkz. Hud, 11/31; A’raf, 7/188.
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Geride Hubeyb b. Adiyy, Zeyd İbn Desin-
ne, ve Abdullah İbn Tarık olmak üzere üç 
kişi kalmıştı. Abdullah içinde bulunduğu 
durumdan rahatsız olup müşriklere “işte bu 
sizin yaptığınız ilk hıyanet” diyerek ellerinde-
ki bağı bir şekilde çözmeyi başarmış ve aynı 
za manda kaçmaya başlamıştı. Ancak bu da 
onun kurtulmasını netice vermeyecek ve onu 
da yakalayıp öldüreceklerdi36. Geriye kalan 
Hubeyb b. Adiyy ve Zeyd b. Desinne’nin el-
lerini bağlayarak yanlarına alıp Mekke’ye git-
tiler. Müşriklerin niyeti ikisini de Mekke’lilere 
para karşılığı satmaktı. 

Allah’ım Peygamberini Haberdar Et

Şeha detin kaçınılmaz olduğunu gören Asım, 
bir taraftan ok atıyor, diğer yandan da: 
Allah’ım! İçine düştüğümüz halden Resülü’nü 
haberdar et, diye Allah’a niyazda bulunuyor-
du.

Mekkeliler onları öldürme hazırlıkları yapa-
dursunlar beri tarafta Allah Resülü Medine’de 
bir anda nazarlarını Mekke cihetine çevir-
miş ve: Ve “aleyhisselam”, buyurmuştu. 
Rasulullah’ın içini bir anda hüzün kaplamıştı. 
O’nun bu halini hayret ve merakla izleyenler, 
bir şey anlamamış ve sormuşlardı: 

Ya Rasulullahl Bu selam, kimin selamına kar-
şılıktı; kimin selamını aldınız?

Hubeyb’in selamına karşılık, buyurdu ve 
Hubeyb’in Mekke’de şehit edildiğinin habe-
rini verdi onlara. Aynı zamanda bu selam, 
Hubeyb’in Mekke’deki son cüm leleri olacak-
tı. Hz. Hubeyb, Allah yolunda darağacına ko-
nularak ilk idam edilen Müslüman’dı.37 

Muallim-Talebe İlişkisi

Hz. Peygamber (s)’in yetiştirdiği talebeleri ta-
rafından “ölesiye” sevilmesi oldukça anlamlı-

36 Vakıdi, Megazi, I/354; İbnSa'd, Taba kat, II/56, 
3/454.

37 İbnHişam, Sire, IV/126.

dır. Bu aynı zamanda bütün liderlerin dikkate 
almaları gereken önemli bir husustur.

Aziz insanlar Mekkeli müşrikler tarafından 
şehîd edildiler. Şehîd olmadan evvel Hz. 
Hubeyb’e: “Hayâtının kurtulmasına mukâbil, 
senin yerinde Peygamber’inin olmasını ister 
miydin?” diye soruldu. 

Hubeyb bu suâli soran EbûSüfyan’a acıyarak 
baktı ve: “Benim, çoluk-çocuğumun arasın-
da olup Peygamber’imin burada olmasını 
istemek şöyle dursun, (benim ölümden 
kurtulmama karşılık) O’nun şu an bulun-
duğu yerde ayağına diken batmasına bile 
aslâ gönlüm râzı olmaz” dedi.

Hubeyb b. Adiy’e de İslâm’dan dönerse ser-
best bırakacaklarını bildirdiler. Fakat o bunu 
kabul etmedi. Ölmeden önce iki rekât namaz 
kılmasına izin vermelerini istedi ve namazını 
kısa sürede bitirdi. Ölümünü geciktirmek için 
uzattığını sanmamaları için namazını uzatma-
dığını söyledi. Hubeyb burada söylediği bir 
şiirle Müslüman olarak öldükten sonra ölüm 
şeklinin hiç önemi bulunmadığını belirtti. Ni-
hayet müşrikler onu kuru bir ağaca bağlaya-
rak çarmıha gerdiler. Bedir’de öldürülenlerin 
çocuklarını -bu çocukların sayısının kırk ol-
duğu söylenmektedir- getirerek ellerine mız-
rak verdiler ve onu şehit ettiler.38 

Ahde vefâ ve verilen emâna riayet, Arapların 
câhiliye döneminde bile en fazla önem verdik-
leri hususlardı. Fakat Âmir ve Lihyânoğulları 
her iki olayda da Hz. Peygamber’e verdikleri 
sözü tutmamışlar ve Kur’an talebelerini hain-
ce şehit etmişlerdir.

Bu eşsiz muhabbet manzarası karşısında hay-
retten donakalan EbûSüfyan: “Hayret doğru-
su! Ben, dünyada Muhammed’in ashâbının 

38 Vâkıdî, I, 353-362; İbnSa'd, II, 55-56; M. Yaşar 
Kandemir, "Hubeyb b. Adîyy", DİA, XVIII, 266-
267.
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O’nu sevdiği kadar, birbirini seven iki kim-
se daha görmedim39” dedi. 

Kur’an Talebesinin Rızkı

İnsanın Allah’ı bileceği tek şey bilgidir. Bu se-
bepten bilgiyi ilgi alanına alan kimsenin rızkı-
nı Allah üstlenmektedir40. Tıpkı şu anekdotta 
geçtiği gibi.

Hubeyb b. Adiyy, Maviye adlı kadının evinde-
ki bir hücrecikte; Zeyd b. Desinne de Salvan 
b. Ümeyye’nin kölesi Nıstas’ın evinde hapse-
dildi. Huceyr b. Ebiİhab’ın (sonradan Müslü-
man olan) kölesi Maviye Hatun der ki:

“Hubeyb, benim yanımda, evimde hapsolun-
muştu. Bir gün, Hubeyb’in yanına varınca 
gördüm ki, elinde adam başı gibi büyük bir 
üzüm salkımı bulunuyor ve o ondan yiyordu!

O zaman, Mekke’de, hatta bütün yeryüzünde 
üzümün tanesi bile var mıydı, bilmiyorum! 
Kendisi zincirle bağlı olduğu halde, bunu ona 
rızık olarak ancak Allah veriyordu!

Ben Hubeyb’den daha hayırlı bir esir görme-
dim! Hubeyb Kur’ân okur, teheccüd nama-
zı kılardı. Onun okuduğu Kur’ân’ı dinleyen 
kadınlar rikkate gelir, ağlarlardı.

Hubeyb’e: ‘Ey Hubeyb! Senin herhangi bir ih-
tiyacın var mı?’ diye sormuştum.

‘Hayır! Senin bana tatlı su içirmenden, put-
lar adına kesilen hayvanların etlerini tattır-
mamandan, bir de, öldürülmek istenildiğim 
zamanı bana haber vermenden başka bir şeye 
ihtiyacım yok!’ dedi.41

Kur’an Talebesini Allah Korur

Allah “beni anın ki ben de sizi anayım…42” 
“Siz bana verdiğiniz sözde durun ki Ben de 
size olan vaadimi tamamlayayım…43” buyur-

39 Vâkıdî, Meğazi I, 360; İbn-i Sa’d, Tabakat, II, 56

40 Tirmizi, “Züht”, 33.

41 Vakıdi, Meğazi, I/357; İbnSa’d, Tabakat, VIII/302.

42 Bakara, 2/152.

43 Bakara, 2/40.

maktadır. Bu hakikatleri hayatına hayat ya-
pan Kur’an talebelerinden birisi de Zeyd b. 
Desinne’dir. 

Zeyd b. Desinne şöyle dua eder. “Allah’ım! 
Hayatta olduğum sürece ben, Senin dinini 
korumak için savaştım; Sen de şehit olduktan 
sonra benim bedenime müşrik eli değdirme?” 

Eldeki kıt imkânlarla hazırlıklı bir kitleye 
karşı uzun zaman sa vaşmanın imkânı yoktu 
ve çok geçmeden yedi sahabe oracıkta şehit 
oldu. Onlar için Asım’ı öldürmek yetmiyor-
du; cansız bedenini parçalamak ve kafasını 
Mekkelilere götürme niyetindelerdi. Zira o, 
Bedir günü Ukbe İbn Ebi Muayt gibi önemli 
adamlarını öldürmüştü. Onun kafasını gö-
ren Mekkelilerin kendilerine ne kadar iltifat 
edeceklerini biliyorlardı. Bu maksatla cese-
dinin yanına vardıkla rında, üzerine üşüşen 
arılardan fırsat bulup yanına yaklaşamadılar. 
Allah duasını kabul etmiş, müşrik elinin be-
denine ilişmesine müsaade et miyordu. Ertesi 
sabah erkenden gelir ve maksadımıza ula-
şırız düşüncesiyle yanından ayrıldılar. Sa-
bah olup da geldiklerinde bu sefer de Asım’ı 
bulamayacaklar dı. Zira o gece şiddetli bir yağ-
mur yağmış ve Asım’ın cesedini de gelen sel-
ler bir meçhule doğru götürüvermişti. Asım’ın 
duası kabul görmüş ve öldükten sonra bede-
nine müşrik elinin değmesine Allah müsaade 
etmemişti.44 Allah dostunun dediği gibi: “Sen 
Mevlayı seven de Mevla seni sevmez mi?” 

Kur’an/ilim Şehitleri

Yine Uhud savaşından dört ay sonra Müslü-
manları üzüntüye boğan bir olay olan Bi’r-i 
Maûne fâciasıdır. Bu olay şöyle gelişti: Âmir 
b. Sa’saa kabilesi başkanı EbûBerâ (Âmir b. 
Mâlik) Medine’ye gelerek Hz. Peygamber’e 
bazı hediyeler takdim etti. Fakat Hz. Pey-
gamber “Ben bir müşrikin hediyesini ka-
bul etmem” diyerek bunu reddetti. Hâlbuki 

44 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/294; 2/310; 
İbnHişam, Sire, IV/124.



EbûBerâ’ın hediyesini hiçbir Mudarlı red-
detmemişti. Bundan sonra Hz. Peygamber, 
EbûBerâ’ı İslâm’a davet etti. Fakat o kabul 
etmemekle birlikte yanından da uzaklaş-
madı. Kabilesine İslâm’ı anlatacak kimseler 
göndermesini Hz. Peygamber’den rica etti. 
Peygamberimiz davetçilerin başlarına bir 
tehlike gelebileceğinden endişe ettiğini söy-
ledi. EbûBerâ’ın onların emniyetini garanti 
etmesi üzerine Ehl-i Suffe’den yetmiş kadar 
kurrâyı adı geçen kabileye gönderdi. Da-
vetçiler, Âmir b. Sa’saa kabilesine İslâmiyeti 
tanıtacak ve Kur’an-ı Kerim öğreteceklerdi. 
Heyet, Bi’r-i Maûne denilen kuyunun yanı-
na varınca konakladı. İçlerinden Harâm b. 
Milhân adlı sahâbî, Âmir b. Sa’saa kabilesi-
nin başkanına Hz. Peygamber’in mektubunu 
götürdü. Bu sırada EbûBerâ’ın öldüğüne dair 
bir şayia yayılması üzerine, elçi, mektubu 
EbûBerâ’ın yeğeni Âmir b. Tufeyl’e verdi ve 
yanındakileri İslâm’a davet etti. Öteden beri 
İslâm’a karşı olan Âmir b. Tufeyl, mektubu 
okumadığı gibi elçiyi de öldürttü. 

Ka’be’nin Rabbine Yemin Olsun ki  
Kurtuldum

Rasulullah’dan gelen mektubu Amir, açıp 
okuma ya bile tenezzül etmeyip Hz. Haram’ı 
öldürme talimatı verdi. Bu tali mat üzerine 
Cebbar İbnSulma’; eline aldığı bir mızrağı 
Hz. Haram’a arkasından saplayıverdi. Allah 
Rasulü’nün elçisi kanlar içinde kala kalmış, 
sırtından giren mızrak göğsünden çıkmıştı. 

Ölürken de na sihate devam edilmeliydi ve 
Hz. Haram da, bir taraftan dünya meşakkat-
lerinden kurtulmanın, diğer yandan da Allah 
ve Rasulü adına şehadet mertebesine ulaşmış 
olmanın sevinciyle dopdoluydu. Eline bula-
şan kanlarla yüzünü sıvazlayan Hz. Haram’ın 
sinesine mızrak işlerken büyük bir haz içinde 
dudaklarından dökülen şu sözler dik katlerden 

kaçmamıştı: “Allahu Ekber! Kabe’nin Rabbine 
yemin olsun ki kurtuldum.”45

Seni Öldürmeye Gelen Sen de dirilsin!

Hz. Haram’ın bu cümlesi, o gün kendisini öl-
düren Cebbar İbnSulmâ’ın; hidayetine vesi-
le ola caktı. Çünkü bu, Cebbar için anlaşılmaz 
bir çıkıştı. Şaşırmıştı; elindeki mızrağı sapla-
yıp da öldürdüğü adam nasıl olup da ölüme 
giderken “kurtuldum” diye haykı rabiliyor, 
dünyadan giderken sürur izhar edip ölümü 
bu kadar aşkın bir sevinçle karşılayabili-
yordu! O an için anlam veremediği bu çıkış 
Cebbar’ın zihnini hep meşgul edecek ve kar-
şılaştığı insanlardan hep, Hz. Haram’ın son 
sözlerinin ma nasını soracaktı. Kendi kendine: 

Nasıl kurtuluş bu? Ben o adamı öldürmedim 
mi, diye soruyor ve bir türlü cevabını bula-
mıyordu. Nihayet bir gün bunun, şehadet ar-
zusuyla dünya sıkıntı larından kurtuluşu ifade 
eden bir sevinç belirtisi olduğunu anlayacak 
ve duydu ğu dehşet karşısında: Allah’a yemin 
olsun ki gerçekten de kurtulmuş, diyerek ge-
lip Müslüman ola çaktı.46 

Kur’an Talebesinin Ahde Vefası

Ebu Bera Bi’r-i Maûne’de bulunan Kur’an ta-
lebelerine saldırmak üzere kabilesinden adam 
toplamaya çalıştı. Ancak EbûBerâ, davetçilere 
eman tanıdığını ilan ettiği için kimse onun 
sözüne kulak asmadı. Bunun üzerine Âmir b. 
Tufeyl’in Süleym kabilesinin kollarından top-
ladığı askerler İslâm heyetine saldırarak Amr 
b. Ümeyye ve Ka’b b. Zeyd hariç hepsini öl-
dürdüler. 

Esir edilen Amr b. Ümeyye, Âmir b. Tufeyl 
tarafından serbest bırakıldı. Şehit edildiği 
bu yolculuktan geriye kalan sadece Amr İbn 
Ümeyye idi. Bu sürecin içinde o da çok sıkın-
tı yaşamış olmasına rağmen ayakta kalabilmiş 

45 İbnHişam, Sire, IV/138; İbn Hacer, el-İsabe, 
VI/217.

46 Vakıdi, Megazi, I/348; İbn Kesir, el-Bidaye ve'n-
Nihaye, IV/83. 
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ve hızlı adımlarla Medine’ye gelebilmişti. Yol-
da karşılaştığı iki kişi nin, arkadaşlarını şehit 
eden kabileye mensup olduğunu öğrenince 
bir fırsatını bulup onları orada öldürmeyi, ar-
kadaşlarına karşı eda etmesi gereken bir vefa 
borcu olarak telakki etmiş ve Amiroğulların-
dan bu iki kişinin işini oracıkta bitirivermişti. 

Doğruca gidip Rasulullah’a olup bitenleri an-
lattı. Medine hüzün yudumluyordu. Zira aynı 
gün içinde gelen ikinci acı haberdi bu. Yalan 
beyan üzerine yola çıkan şehit olan on sami-
mi gö nülden sonra altmış dokuz arkadaşının 
daha sebepsiz yere öldürül düğünün haberini 
almak kadar acı bir şey olamazdı: 

- Bu Ebu Bera’nın işi, dedi ve ilave etti: 

- Hâlbuki Ben, bunu istemiyor ve böyle bir 
hadiseyle karşılaşacağımızdan endişe duyu-
yordum 

Ardından da öldürdüğü iki Amiri’den bahset-
ti Hz. Amr Allah Rasulü’ne. Ortam bir anda 
elektriklenivermişti. Hz. Peygamber (s) 

- Sen ne kötü bir iş yaptın, diye seslendi önce, 
ardından da: 

- Onlara ben, eman vermiş ve himaye ta-
ahhüdünde bulunmuştum. Vallahi de on-
ların diyetlerini ödeyeceğim, buyurdu. O 
ana kadar iyi bir iş yaptığını sanan ve belki de 
bu haberi verir ken iltifat bekleyen Hz. Amr 
şaşırıp kalmıştı! Hüzn-i nebevi onu da kede-
re boğmuş, yaptıklarına bin pişman olmuştu. 
Ancak bu nokta dan sonraki pişmanlığın bir 
faydası yoktu. Hz. Peygamber olayı öğrenin-
ce çok üzüldü. Çünkü İslâm davetçileri sa-
dece İslâm’ı anlatmak için gönderilmişlerdi. 
Üstelik savunmasızdılar ve kendilerinin can 
güvenliği için de teminat verilmişti. Rahmet 
peygamberi olan Hz. Muhammed (s), daha 
evvel kendisine ve ashabına yapılan haksızlık 
ve tecavüz karşısında bedduaya yeltenme-
diği halde, otuz veya kırk gün sabah na-

mazlarında Bi’r-i Mâûne’de İslâm davetçi-
lerini öldüren kabilelere beddua etmiştir.47

SONUÇ

Tarihin bütün eziciliğine ve kuşatılmışlığına 
rağmen hiç eskimeyen ve eskimeyecek olan 
iki şey vardır; bunlardan biri her şeyin bitti-
ği tükendiği yerde onun tadı kokusu ve rengi 
daha gür çıkan ilahi metin Kur’an-ı Kerimdir 
ki; Kur’an yorumcusu Bediüzzaman’ın ifadesi 
ile; “…Eğer kâinattan Kur’an gitse, kâinat 
divane olacak ve küre-i arz kafasını, aklı-
nı kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan 
başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti 
koparacak…48” Çünkü pusulası olmayan bir 
dünyanın yön tespiti mümkün değildir.

Bir diğeri de herkesin her şeyini yitirdiği 
bir dünyada, kimsesizlere kimse olan, Hz. 
Hatice’nin ifadesi ile; “yetimin yardımcı-
sı, fakirin en yakını, yükünü taşıyamayanın 
yükünü taşıyanı, insanlara ikramda en cö-
merdi, borçlunun borcunu edada emsalsiz”, 
göz yaşı akıtan değil, gözyaşı silen, insanlı-
ğın din ve vicdan hürriyetini temin etmede 
benzeri olmayan Hz. Peygamber (s.a.v.)’dir. 
Yine Peygamber varisinin ifadesi ile “…
Evet, evet, evet! Eğer kâinattan risalet-i 
Muhammediye’nin nuru çıksa, gitse kâinat 
vefat edecek…49” Yeryüzüne anlam ve renk 
katan zatın mesajının gitmesi geriye renksiz 
ve ruhsuz bir dünyanın kalması anlamına 
gelir ki böyle bir dünyanın insanlık ailesine 
huzur getirmesi mümkün görünmemektedir. 
O halde yapılması gereken hususlardan birisi 
de, asr-ı saadeti çağımıza taşıyacak “Kur’an/
ilim halkalarını” ve müdavimlerini çoğalt-
maktır.  ■

47 Vâkıdî, Meğazi I, 346-353; İbnHişâm, Sire, II, 
183-186; İbn Sa'd, II, 51-53; Ahmet Önkal, "Bi'r-i 
Maûne", Md. DİA, 195-196; Haylamaz Reşit, 
Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı, Işık Yayınları, 
İst. 2010, II/201-204.

48 Nursi Said, Lemalar, Ank. İst. 2004, s. 349.

49 Nursi, a.g.e., s. 349.



üslümanların tasavvurları bozulmuş du-
rumdadır. Tasavvur; hakikatin, anlamın 

zihinde doğru olarak izdüşümüdür. Bardak 
deyince zihnimize bardağın suretinin gelmesi, 
kitabın gelmemesidir. Tasavvuru dik olama-
yanın eylemi yamuk olur. Eylem tasavvurun 
çocuğudur. Yörüngesinden çıkan İslam aklı-
nın tekrar yörüngesine oturması için Kur’an 
halkaları birer maya, bir fidanlık görevi gör-
melidir.

Kur’an halkaları “adamın adam doğurduğu” 
ortamlar olmalıdır. Halkaya insanlar bir cd 
gibi dolmaya değil, fikirlerin tartışıldığı ve yeni 
fikirlerin ortaya çıktığını görerek ayrılmalıdır. 
Bu ortamlar insanların entelektüel birikimle-
rini sergilediği birliktelikler de olmamalıdır. 
Kur’an halkalarının misyonundan birisi de 
Kur’an’ı hayata taşımak olmalıdır. Bu da fikir 
ve eylem birlikteliğini öngörür. Hz. Peygam-
ber ve sahabesinin hayatındaki fikri ve ameli 
bütünlük onları başarıya ulaştıran amillerden 
en önemlileridir. Onlar ilim ve amel bütünlü-
ğünü bir mühür gibi hayatlarına kazımışlardı. 
Bu durum diğer insanları kendilerine imren-
diriyordu. Kur’an neslinin yetişmesinde okul 
görevi görecek Kur’an halkalarında da fikri ve 
ameli bütünlük sürekli vurgu yapılan husus-
lardan olmalıdır. Fikri ve ameli bütünlük ör-
neklik olgusunu ortaya çıkarmaktadır. 

Andolsun ki, Rasulullah, sizin için, Allah’a ve 
ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok 
zikredenler için güzel bir örnektir.1

1 Ahzab, 21
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Kur’an nesli sahabeyi yetiştiren Hz. Peygam-
berin (as) en büyük özelliklerinin başında gü-
zel örnekliği sayabiliriz. Onu başarıya götü-
ren en büyük etken güzel örnekliğidir. Çün-
kü lisan-ı hal, lisan-ı kâlden daha kuvvetlidir. 
Lisanı hal mümindeki ihlâs, takva, azim, se-
bat, güven, sabır ve sevgi gibi ahlakın haber-
cisidir. Bir ekolu, bir cemaati ileriye taşımak 
yetişmiş insanlarla mümkündür. Bu insanlar 
temsil ve tahkik ehliyetine sahip olmalıdırlar. 
Temsil bir davayı bütün yönleriyle şahsiye-
tiyle özdeşleştirmek, tahkik ekolü delilleriyle 
bilip sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmektir. 
Dolayısıyla Kur’an halka-
larının misyonu, temsil 
ve tahkik ehliyetine sahip 
şahsiyetler doğurmak ol-
malıdır.

Müslümanların Allah, 
peygamber, hadis/sünnet, 
din, Kur’an, ahiret vb. 
hayati tasavvurları tama-
men Kur’an ekseninden 
çık(artıl)mış, tepe taklak 
hale getirilmiştir. Dinin 
genetiğiyle oynanmıştır. 
Bin yıl önceki yanlışlar, algılamalar halen de-
vam edip gitmektedir. Din, rayından çık(artıl)
mıştır. Dini tekrar Kur’an’la rayına koyma ey-
lemi hususunda Kur’an halkaları ev sahipliği 
yapmalıdır.

Sahabeler, diğer sahabeleri kendi nefislerine 
tercih ederdi. İlk Kur’an nesli olan sahabilerin 
bu özellikleri Kur’an halkalarının ruhu haline 
getirilmelidir. “Daha önceden Medine’yi yurt 
edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan 
kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler 
ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir ra-
hatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde 
bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. 
Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar 
kurtuluşa erenlerdir.2 Ayetten din eksenindeki 
kırılmayı görüp Kur’an halkalarına katılanla-

2 Haşr, 9

rı da fikren hicret etmiş sayarak onları kendi 
nefislerimize tercih etmeliyiz.

Sahabeler, imanlarının bedellerini mallarıy-
la ve canlarıyla ödedi. “Peygamber ve onunla 
beraber inananlar, mallarıyla, canlarıyla cihat 
ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve onlar 
kurtuluşa erenlerin kendileridir.”3 Dini söylem 
girdabından çıkararak söylemden amele/ey-
leme bir ahlakın doğmasına Kur’an halkaları 
öncülük etmeye mecburdur. 

Kur’an neslini (sahabenin) insanlığın yıldız-
ları yapan en belirgin özellikleri beklentisiz 

olmalarıdır. “Ey kavmim! 
Allah’ın emirlerini bil-
dirmeye karşılık sizden 

herhangi bir mal istemi-
yorum. Benim mükâfatım 
ancak Allah’a aittir. Ben 
iman edenleri kovacak deği-
lim; çünkü onlar Rablerine 
kavuşacaklardır.”4 “Buna 
karşı sizden hiçbir ücret iste-
miyorum. Benim ecrimi ve-
recek olan, ancak âlemlerin 
Rabbidir.”5 Bu ayet, Nuh, 

Hud, Salih, Lut ve Şuayb (as) dilinde tekrar 
edilmiştir. Beklentisiz olmak peygamber ah-
lakıdır. Sahabeler Daru’l-Erkam’da bu ayetle-
rin gölgesinde muallimleri Hz. Muhammed 
(as) rahlesinde yetişmişlerdir. Onlar hizmet 
zamanı önde olmuş, ücret zamanı ortada 
görünmemişlerdir. Bunun içinde sözleri ve 
yaşayışları başkalarına tesir ediyordu. Kur’an 
halkaları kendilerine sahabelerin bu hasletle-
rini örnek almalıdırlar. Çünkü onlar bu has-
letleri Kur’an’dan almışlardır. 

Allah Rasulü ve sahabe ağır bir yükün altına 
girdiklerinin farkındalardı. Bunu onlara vahiy 
bildirmişti. “Doğrusu biz sana (taşıması) ağır 
bir söz vahyedeceğiz.”6 ve “Eğer biz bu Kur’an’ı 
bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah 

3 Tevbe, 88
4 Hud, 29
5 (Şuara, 109, 127, 145, 164, 180).
6 Müzzemmil, 5
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korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş 
görürdün.”7 yükün ağır olduğu Müzzemmil 
Sûresi’nin 5. ayetinde lafzen, Haşr Sûresi’nin 
21. ayetinde de temsille anlatılmıştır. Kur’an 
neslini yetiştirmeyi hedefleyen Kur’an halka-
ları, bu iki ayeti zihinlerine bir serlevha gibi 
kazımalıdırlar. Bir ekolü, bir davayı istikbale 
taşımak sorumluluğunun bilincinde şahsi-
yetlerle mümkündür. Bu yola girenlerin bu 
yolun mevsimlik ve turistik bir gezi olmadı-
ğını idrak etmeleri gerekir. Yani yolcu, yolun 
süreklilik arz ettiğini asla aklından çıkarma-
malıdır.

Kur’an halkaları diril-
ten okumaların yapıldığı 
meclisler olmalıdır. İslami 
otoritelerin önemli eserleri 
mütalaa şeklinde okunma-
lıdır. Kur’an halkaları adı 
var kendi yok, çay içilip 
pastaların yendiği sohbet 
ortamlarından farklı olma-
lıdır. Kur’an halkaları ku-
rumsal yapılanmalar gibi 
yeni eylemler ve projeler 
üreten birliktelikler olma-
lıdır. 

Kur’an halkalarında Kur’an’ın bütününe 
dair birkaç yıl çalışmalar yapıldıktan son-
ra Kur’an’da ihtisaslaşmaya gidilmelidir. 
Kur’an’da eğitim, Kur’an’da insan psikolojisi, 
Kur’an’da akıl vb.

Daru’l-Erkam’da nasıl bir eğitim sürecinin ta-
kip edildiğini, Efendimizin nereden başlayıp, 
neleri öncelediği, neleri sonraya bıraktığını 
öğrenmek için nübüvvetin ilk 6 yılında inen 
ayetleri incelediğimizde, bu süreci; sağlam bir 
akide, akli eğitim ve ruhi eğitim olmak üze-
re üç basamağın oluşturduğunu görüyoruz. 
Kur’an halkalarında da bu süreç takip edil-
melidir. İdeal bir eğitim modelinde üç husus 
çok önemlidir: Gaye, müfredat, metot. Bu üç 
husus sürecin taşıyıcı sütunları olmalıdır.

7 Haşr, 21

Zihinsel dönüşüm olmadan diğer dönüşüm-
lerin oluşması mümkün değildir. Kur’an hal-
kalarında başarılması gereken ilk iş zihinsel 
dönüşümü sağlamaktır. Bu noktada da Mus-
tafa İslamoğlu’nun hayatın yeniden inşası için 
ne yapmalı kitabında İslam merkezli okuma 
listesine isimleri geçen 66 büyük şahsiyetin 
ve isimleri geçmeyenlerin iyi bir şekilde tetkik 
edilmelidir. Bunun için de bir okuma klavuzu 
gerekmektedir. İşte bundan sonraki satırları 
öyle görebilirsiniz. 

Bütün okuma eylemlerimizi vahyin ilk inen 
ayetleri kuşatmalıdır. Ya-
ratan Rabbin adıyla oku. 
O, insanı bir alak’tan ya-

rattı. Oku, Rabbin en büyük 
kerem sahibidir; Ki O, ka-
lemle (yazmayı) öğretendir. 
İnsana bilmediğini öğretti.8

Unutmayınız, vahiy dışın-
da bütün kitaplar bir “aca-
ba” ile başlar, bir “acaba” 
ile biter, belki bir “acaba” 
için yazılır.9

Hayatımız sınırlı kitaplar 
ise pek çoktur. Bunun için; en iyi, en önemli, 
en gerekli olanını öne alıp okumak gerekiyor. 
İslamcı görünüp yazılarında laiklik, demok-
rasi, muhafazakârlık, ulusalcılık, kavmiyetçi-
lik, müdahene(yağcılık) ve sağcılık bulaşığı 
taşıyanları okumamaya özen gösterilmelidir. 

Müslüman okuma ve ilmi faaliyetine Kur’an’la 
başlamalıdır. Çünkü Kur’an ölçüdür, anahtar-
dır. Ölçüsüz olarak kitaplardan yaptığımız fi-
kir alışverişlerinden kesinlikle zararlı çıkarız. 
Okuma ve araştırmaya yani din öğrenmeye 
ilk nesiller gibi Kur’an’dan başlamalı bunu 
sahih hadis takip etmeli, sonra da âlimlerin 
eserleri ile sürdürmeliyiz. Bugünkü kafa karı-
şıklığının temelinde bunu tersinden başlatma 
yatmaktadır. Maalesef, şeyhinin, üstadının, 
hocasının eserlerindeki fikirleri doğrulatmak 

8 Alak, 1-5
9 Mustafa İSLAMOĞLU, Tavsiyeler 1, 8
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için Kur’an’ı keyfine göre tevil eden ve yo-
rumlayan insanlar ve yapılar ortada cirit at-
maktadır. 

Rivayet tefsiri: Buna me’sur veya nakli tefsir 
de denilir. Seleften nakledilmiş eserlere daya-
nan tefsirdir. Diğer bir deyimle, rivayet tefsiri, 
bazı ayetleri beyan ve tafsil etmek için, bizzat 
yine Kur’an’daki başka ayetlerle, Hz. Peygam-
berin sahabenin sözleriyle açıklanışı şekline 
denir. Hatta bazıları buna tabiunun sözlerini 
de ilave ederler. Rivayet tefsiri bidayette ri-
vayet tarikiyle başlamış, Hz. Peygamberden 
sahabeye, onlardan tabi-
lere intikal etmiştir. Artık 
tedvin devri başladıktan 
sonra rivayetler eserlerde 
toplanmaya başlamıştı. 
Ali b. Ebi Talha, Ebi Ravk 
ve İbn Cüreyc tefsirleri 
gibi.10 Kur’an’ın müfessir 
bir kitap olması ve Hz. 
Peygamber’in sahih ha-
dis/sünnetlerinin Kur’an’ı 
açıklaması hususunda bir 
tereddüt yok ancak; Hz. Peygamber, sahabe 
ve tabiuna isnat edilen rivayetlerin sıhhati 
Kur’an’ı açıklanması ve anlaşılması hususun-
da tereddütler arz etmektedir. Bu açıdan ri-
vayet tefsirleri üç noktadan eleştiriye açıktır: 
Uydurma rivayetlerin çokluğu, israiliyat ve 
isnadların hazfı. Rivayetlerle (sahih olmayan) 
Kur’an’ anlamaya çalışırken aklımızı esir al-
mayalım. Esir alınan akıl eser veremez.

Rasulullah Ebu Zer’e hitaben: Oturup Allah’ın 
kitabından bir ayeti anlaman, senin için yüz 
rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlı-
dır.11

Ancak iki kişi gıpta edilmeye değerdir: Birisi, 
Allah’ın kendisine Kur’an edip de gece-gün-
düz onu okuyarak uygulamaya çalışan; diğeri 

10 İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Usulü, 228; İsmail 
CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi 2/131

11 İbni Mace, Mukaddime, 16

de, Allah’ın verdiği malı gece-gündüz infak 
eden kimsedir.12

Kur’an’a kendi indi mütalaalarınızı yamamaya 
kalkmayınız. Bir ayeti doğru anlamak için şu 
ilkeler dikkat ediniz: a) O ayeti açıklayan ya 
da tamamlayan Kur’an’dan başka bir ayet var 
mı? b) O ayeti Peygamberimiz nasıl açıkladı, 
anladı ve yaşadı? c) O ayetleri sahabenin fa-
kihleri nasıl anladı ve yaşadı?13

Taassubun ana kaynağı düşünmeden oku-
mak, okumadan düşünmenin sonucu da 
yanılgıdır. Doğru olan; düşünerek okumak 

ve okuduktan sonra dü-
şünmektir. Düşünmeden 
okumak, tabloya değil 

ressama bakmak; okuma-
dan düşünmek, görmedi-
ği tabloyu yorumlamaktır. 
Bu okuma ve düşünme 
tarzları bütün metinler 
(dini, felsefi, bilimsel) ve 
bütün düşünceler (mez-
hep, cemaat, siyaset) için 

geçerlidir. Doğru konusunda otoritelere değil, 
otorite doğrulara bakılmalıdır. 

Düşünmeden okumak toptancı zihniyetin 
okumasıdır. Eline geçirdiği metinleri bir ele-
meye, tenkide, sorgulamaya tabi tutmadan 
okumaktır. Bu ise her okuduğu malumatı sa-
hih bilgi kabul etmektir. Düşünmeden oku-
yanların zihinleri bilgi hurdalığı gibidir. Bir 
meseleyi izah ederken sözlerinin başlarıyla 
sonları çelişir. Düşünmeden okuyup yazan-
lar, ilmi ve düşünceyi donduranlardır. Bun-
lar, bilerek veya bilmeyerek hakikate zulme-
diyorlar. Düşünmeden okuyanlar, geçmişte 
yaşayan insanlardır. Bunlara göre geçmişte 
yaşayanlar bizim adımıza düşünmüş, günü-
müz meselelerine dahi çözümler sunmuştur. 
Düşünmeden okumak, bakım yapılmadığın-
dan içinde pıtrakların bittiği İslam bahçesine 
hürmetsizliktir, pıtrakları sulamaktır. Geçmi-

12 Müslim, Salatu’l-Musafirin, 266-267
13 Mustafa İSLAMOĞLU, Tavsiyeler 1, 11
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şe ait her şeyi mutlak doğru ve kutsal saymak 
akıl tutulmasıdır ve buna misaldir. 

Toptan ret, toptan kabul mantığından kurtul-
malı, seçici bir zihin yapısına kavuşmalıdır. 
Bir eserdeki her şeyi kabul etmek, pirinci taş-
larıyla pişirip yemeğe benzer. Her defasında 
da böyle yaptığımızda neticeyi düşünebiliyor 
musunuz? İşte bizim okuma mantığımız buna 
benziyor. Zihin dişlerimizi kırıyor. Sonra da 
hazımsızlık çekiyoruz. İşte bu tetkik etme-
den almak Müslümanlar arasında itikadi, 
siyasi, fıkhi ayrılıklara sebep olmaktadır. Bir 
rivayet kriterimiz olmalı-
dır. Bunlar: Kur’an’a arz, 
sahih sünnete arz, bilime 
arz, tarihe arz ve akıla arz 
olmalıdır. 

İnsan Kur’an’ı doğrudan 
kendisine hitap ettiğini 
düşünerek okumalıdır. Bu 
Kur’an’ın insan üzerindeki 
tesirini ve Kur’an’dan isti-
fadesini artıracaktır. 

Âlimlerin yıllar önce, o za-
manın şartlarında –Çünkü her âlim ibnuz-
zaman/zamanın oğludur- beyan ettiği bir fi-
kir, bugün geçerliliğini kaybetmiş olabilir. Bu 
gerçekliği ortaya koymak âlimlere saygısızlık, 
geleneği reddetmek veya modernistlik olarak 
algılanmamalıdır. Bu bizzat âlimlerin yolunu 
yaşatmak, üretmeyi ve düşünmeyi dinamik 
tutmak ve sorumluğun yerine getirilmesi ola-
rak görülmelidir. 

Sadece geçmiş âlimlerin eserlerini okumakta 
–yanlışları noktasında- bir tür geçmişe tap-
mak, atalar dinine uymaktır. Doğrular nokta-
sında geçmişi yok saymakta yeniye tapmaktır. 

Düşüncenizi açlıktan öldürmeyiniz. Bu an-
lamda okumak, vahiy de almadığınıza göre, 
zihin açlığını gidermek için tek çıkar yoldur. 
Okumayan insan susuz bitki gibidir, kurur. 
Bilgiye sadece okuma yoluyla ulaşılmaz bel-

ki, fakat bilgiye ulaşabileceğiniz en garantili 
usullerden biridir okumak.14

Bazen alışkanlıklar, gelenekler, atalar dini, 
taklit, zan ve taassup, doğru düşünmeye 
engel olarak insanı mahkûm ederler. Oysa 
Kur’an, bir şeye inanmadan ve bağlanmadan 
önce o şeyin araştırılmasını ve üzerinde dü-
şünülmesini öğütlemektedir. “Hakkında bilgin 
olmayan şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz 
ve kalb, bunların hepsi ondan sorumludur.”15 Bir 
şey hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 
olmak en büyük yanlışlardandır. Bilgi sahi-

bi olmak için önyargısız 
olarak okumalı ve başka 
düşüncelerle aramızdaki 

duvarları kaldırmalıyız. 

Düşünmeden okumak, 
hissi dindarlıktır. Hisler bi-
tince dindarlıkta biter. Her 
meseleyi hisse indirgemek 
ise mümkün değildir. Din-
darlığı hissilikten ilmi din-
darlığa çıkarmanın yolu 
anlayarak/düşünerek oku-

maktır. Bir öğretiyi anlayarak okumak, öğreti-
yi formdan –zorunluları hariç- kurtarmaktır. 
Düşünmeden okumak, taassup ve ön yargı 
üretir. Bu ise akla kelepçe vurmaktır. Kelepçe 
vurulan akıl, itidali (orta yolu) bulamaz. İfrat 
ve tefrit vadilerinde gidip gelir. İnsan(lar)ı öl-
çüt alır. Oysa ölçüt doğru olandır. Hz. Ali’nin 
dediği gibi, doğru insanlarla değil, insanlar 
doğrularla değerlendirilmelidir.

Statükoların kirlerinin bulaştığı zihinlerle 
okumak, düşünmek ve üretmek; okuma, dü-
şünme ve üretme değildir. Bu toplum mühen-
dislerine ve düşünce kuruluşlarına yardım ve 
yataklık etmektir. Statüko ile bütünleşmek 
hakikatten uzaklaşmaktır.

Kur’an’ı onun indiği insanları ve ortamı, vah-
ye muhatap olan ilk toplumu ve vahyin bü-
yük muhatabı Nebi Aleyhisselam’ı tanımak 

14 Mustafa İSLAMOĞLU, Tavsiyeler 1, 7
15 İsra, 36
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istiyorsanız, sahih sünnetin kaynakları olan 
hadis, siyer, megazi kitaplarını ve sahabe ha-
yatını anlatan eserleri okuyunuz. Unutmayı-
nız ki Kur’an’ı en iyi tanımanın yolu bundan 
geçer. Vahyin ruhunu ve özünü ancak bu şe-
kilde kavrarsınız.16

Düşünmeden/anlamadan okumak, insanı 
sağlıksız anlamlara/anlamalara götürecektir. 
Anlamı/anlamayı sağlıksız kılan sebeplerden 
birisi bir yapıya bütüncül bakamamaktır. 
Örneğin, din yapısına (Kur›an, tefsir, hadis, 
fıkıh, kelam ve irfana ayrı ayrı oluşturulan 
disiplinler gözüyle ayrı ayrı bakmak) bü-
tüncül bakmamaktır. Kelamda üretilen anla-
mın(!) Kur›an›a ters düşmesi gibi. Gazali›nin 
Kur›an›ın açık hükmüne 
(la yükellifullahu nefsen 
illa vüsaha/ Allah insana 
gücünün yetmeyeceğini 
yüklemez) rağmen «Allah 
insana gücünün yetme-
yeceği yük yükleyebilir» 
sözü gibi. İnançta ifrat ve 
tefrite düşmenin temel se-
bebi, akidenin Kur’an’dan 
alınmamasıdır. Akidenin 
Kur’an’a dayanmamasının temel sebebi de 
insanların mezheplerinin ve cemaatlerinin 
kendilerine sunduklarını düşünmeden oku-
malarıdır. Bu kabulü gerçekliğe feda etmektir. 
Bu ise doğrunun hayattan dışlanmasıyla ne-
ticelenir.

Tek akla, tek yoruma bağlanmak, aklın kör-
leşmesine sebep olur. Bu da öldürücü taklidi 
netice verir. Taklit ise, sürekli bir bağımlılık 
durumunun adıdır. Taklide yönlendirilen 
bireyler, cemaatler hiçbir biçimde özgür ola-
mazlar. Taklit eden bireylerin ya da cemaatle-
rin kendilerini yenilemeleri, kendilerini göz-
den geçirmeleri, kendilerini zihinsel anlamda, 
düşünsel anlamda çoğaltmaları mümkün de-
ğildir. Aklın ve kalbin prangası olan taklitten, 
vahiyden beslenen özgün bir okuma disiplini 
ve okuma listesi ile aşılabilir. 

16 Mustafa İSLAMOĞLU, Tavsiyeler 1, 11

Verimli okuma tekniklerinden biride grup 
okumalarıdır. Bu, ya bir eserin bir grup içinde 
bir kişi tarafından okunup diğerleri tarafın-
dan dinlenmesi yöntemiyle uygulanır, ya da 
herkes eseri okuduktan sonra birlikte tenkidi 
yapılır. İkinci yöntem birincisinden da verim-
lidir. Birincisinde okuyan dışında kalanlar 
edilgen konumdayken ikincisinde hepsi de 
etkendir.17

Anlamı/anlamayı sağlıksız kılan sebeplerden 
bir diğeri tutarlı olamamaktır. İnsan tutarlı-
lık istiyor. Hayatı yeniden kurgulamak iste-
yenler, hayatı yeniden anlamlandırmalıdırlar. 
Çünkü eski hal muhal. Dünyayı değiştirmek, 
dünyaya verdiğimiz anlamlarla ilgilidir. İnsan 

anlamlarla algılıyor, an-
lamlarla düşünüyor, an-

lamlarla inanıyor. Hayatı 
anlamlandırmada tutar-
sızlıklarımız vardır. Haya-
ta verdiğimiz anlamlarda 
anlamlar arası boşluklar, 
eskiye mi şimdiye mi ait 
olduğu belli olmayan ya-
malar bizleri hayatın dı-
şına atmaktadır. Anlam 

tutarsızlığımız tutuculuğumuz varsa şimdi 
ve geleceği yaşayamayız. Tutarlılık tutuculuk 
değildir. Tutarlılık gerçeklikten koparmama-
lıdır. Yaşamak ve yaşatmak gerçekliği gören 
bir tutarlılıktır. Cemaatin işlevsel tanımı da 
budur. Tutarlılık ve geçeklik pergelin iki ucu 
gibidir. Bir ayağın(tutarlılık) sabit olması de-
mektir. Hayat risktir. Risk alabilen insanların, 
gelişme ve var olma imkânı vardır. Anlam tu-
tarsızlıklarını, anlam boşluklarını görmek için 
geçmişle yüzleşecek cesaretin olması gerekir. 
Bu da anlayarak okumayla olur. Böylece orta-
ya sağlıklı anlamlar çıkmış olacaktır. Sağlıklı 
anlamlar, her şeyi baştan aşağı değiştirmek 
değildir. Gerçeklikle örtüşen bir tutarlılık 
alanları oluşturmaktır. Rey ekolü risk almak, 
rivayet ekolü memurluktur. 

17 Mustafa İSLAMOĞLU, Hayatın Yeniden İnşası İçin 
Ne Yapmalı, 110
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Bazı rivayetlerin yorumunun sağlıklı yapılma-
ması, aklın işlevselliğini ortadan kaldırmakta-
dır. “…Kim de Kur’an hakkında re’yi ile söz 
ederse, ateşteki yerini hazırlasın.” (Tirmizi). 
Kur’an birçok ayetinde; aklımızı kullanmamı-
zı, fıkhetmemizi (derin düşünmemizi) ve te-
fekkür etmemizi istemektedir. Kur’an, aklını 
kullanamayanların üzerine pislik yağacağını 
açıklamıştır (Yunus,100). Bazı âlimlerimiz, 
bu ayetleri göz ardı ederek bu ve benzeri ha-
dislerden etkilenmiş ve ayetleri sağlıklı an-
lamanın yolunun rivayetlere sarılmak oldu-
ğunu sanmışlardır. Oysa kastedilen kişinin 
görüşlerini Kur›an›a söy-
letmesidir. Aklını kulla-
namayanlar zaten Kur’an’ı 
da anlayamayacaklardır.

Okumadan düşünmeye 
çalışmak, kasabın ameli-
yat yapması gibidir. Kasap 
ameliyatta ne kadar başarılı olursa, okuma-
dan düşünce üretmek de o derece isabetli 
olur. Okumadan düşünmek, budama ilmini 
bilmeden eline makası alıp sürgünleri rastge-
le kesmektir. Kaş yapayım derken göz çıkar-
maktır. Okumadan düşünmek, niyetim halis 
diyerek abdestsiz namaz kılmaktır. Okuma-
dan düşünmeye çalışanlar, doğru eylemler 
ortaya koyamazlar; çünkü okumak eylemin 
aracıdır. Araçsız iş yapılamadığı gibi, okuma-
dan da düşünce üretilemez. 

Okumak gelişigüzel bir eylem değildir. Oku-
mak anlamaktır. Anlama faaliyetinin beş un-
suru vardır: Anlatan, anlatılan, mana ve mak-
sat, anlaşılan, anlayan. Anlatılan her metnin 
iki ana unsuru olan anlatılan ile anlaşılanın 
kesiştiği nokta amaçtır. Mana aslında amacın 
kendisidir. Anlayan ile anlatanın birlikte ara-
dıkları ya da buldukları şey ise hakikattir. An-
lama eylemini gerçekleştirecek kişi öncelikle 
metnin kime ait olduğu bilmelidir. Çünkü 
anlatanın niyeti ile anlatılan (metin) arasında 
mantıkî bir ilişki vardır. Anlatanın, anlatmak 
istediği, metinde seçip kullandığı kelimelerle 
bağlantılıdır. Bu yüzden anlamın metinden 

çıkartılması gerekir. Gerçek anlamı/ okumayı 
bulmak metni bağlamından koparmamak ve 
metnin bağlamlarını mutlaka bilmek demek-
tir. Bütün bunları gerçekleştirecek olan anla-
yanın da anlam üretmek için dil ve anlambi-
lim alanında donanımlı olması gerekir. 

Ancak düşünerek okuyanlar, gelecek için gö-
rüşler ileri sürenlerin söylemlerini anlayabilir. 
Okurken sadece düşünmek yetmiyor, metot-
lu düşünmek gerekiyor. Bu sesi güzel olanın, 
hiç eğitim almadan müzik yapmasına benzi-
yor. Metotlu okumayan ve düşünmeyenler 
durmuş saat gibi nadiren doğruyu gösterir. 

Okuyup da değişmeyen 
insan, okuduğunu an-

lamıyor ve düşünmüyor 
demektir. Çünkü okuma 
insanı düşünmeye, dü-
şünme değişmeye, değişim 
üretmeye götürüyor. Dü-

şünerek okumak, düşünce üretmek demek-
tir. Düşünce üretenler şimdiyi değil geleceği 
ışıtır ve ısıtırlar. Bu yüzden düşünce geleceğe 
ekilmiş tohumdur. Düşünerek okumayı başa-
rabilseydik, şimdi yüzlerce Hz. Ali, Hz. Ömer 
İbni Sina, Şatibi, Ebu Hanife, Bediüzzaman, 
Fazlurrahman, Seyyid Kutup, Şeriati ve daha 
niceleri yetişirdi.

İyi okumak iyi düşünmek, iyi düşünmek iyi 
işler ortaya çıkarmak demektir. Çünkü eyle-
min atası düşünmektir. Kur›an ve sünnette 
düşünce eylemden önce gelmektedir. Oku-
dukları halde anlamak istemedikleri için an-
lamayanlardan uzak durun. Çünkü o kendi 
aklıyla düşünmüyor. Düşünmeyi düşünürleri 
anlamayanlar, toprağa atılan çekirdekte ağacı 
okuyamayanlardır. 

İnsanın fikirlerini güncellemesi gerekir. Gün-
cellenemeyen fikirler paslanmaya yüz tutar. 
Düşünmeden okuyanları, yüksek fikirler kor-
kutur. Acaba bu fikirlerle beni mezhebimden, 
cemaatimden mi ayırmak istiyor, diye içinde 
sorulmamış sualleri besler dururlar. İnsan-
da değişmeye karşı büyük bir direnç vardır. 
Değişiklik yapmak güç ve irade ile olur. De-

OKUMAK GELİŞİGÜZEL 

BİR EYLEM DEĞİLDİR. 

OKUMAK ANLAMAKTIR.



33

Kur’ani Hayat
KASIM’13
SAYI 32

HAYDAR 
ÖZTÜRK

KURAN ALKALARI İ İN 
OKUMA KLAVUZU

ğişimin gereğini yerine getirmemek insanlar-
la ilişkimizi koparmak demektir. Değişimin 
anlamlı ve sağlıklı olması, gerçekliği izleye-
rek gerekli düzenlemeleri yapmayı gerektirir. 
Yani gelişmelere ve hadiselere açık, olgularla 
yüzleşmeyi, göze almak demektir. 

Yalanlamak ve reddetmek için okuma! İnan-
mak ve her şeyi kabullenmek için okuma! 
Nutuk çekmek için okuma! Tartmak, kıyasla-
mak ve düşünmek için oku!

Düşünerek okumayan insanlardan, sağlam 
fikirler çıkmaz. Sağlam fikirleri olmayan in-
sanlardan da bir hareket 
ve eylem oluşturulamaz. 
Çünkü fikir eylemden 
önce gelir. Okuyarak dü-
şüncesini, ufkunu ve bilgi-
sini geliştirmek isteyenler, 
mutlaka metotlu okumalı-
dır. Anlamadan okumaya 
devam edenler bilinç sa-
hibi olmazlar. İnsan yediği 
gıdalara dikkat ettiği gibi, 
zehirlenmemek için oku-
duğu kitaplara da dikkat 
etmelidir. Cemil Meriç; ki-
tap değil yazar okuyun der. 

Doğru kitap seçimi, öncelikle doğru yazar 
seçimidir. Çünkü özellikle düşünce eserleri, 
müessirinden bağımsız değildir. Eser sahi-
binin varsa zaafları, yanlışları eserine yansı-
yacaktır. Bu nedenle insana ait hiçbir eseri, 
Allah’ın eseri gibi okumayınız, bu insan çok 
sevdiğiniz biri de olsa. Kendisi mükemmel 
oylan insan, nasıl mükemmel bir eser vere-
bilir? Bu manada mükemmel olan Allah’tır ve 
içinde şüphe taşımayan tek kitap da O’nun 
kitabıdır.18 

Okuma, sadece yazılı bir metinden gerçekle-
şen bir hadise değildir. Kâinatta bir kitaptır. 
Kâinatı okumak «bakmakla görmek» arasın-
daki fark gibidir. Okumak, anlam aramanın 
eylemidir. Yaşamanın amacı hayatı anlamlı 

18 Mustafa İSLAMOĞLU, Tavsiyeler 1, 9

kılmaktır. Hayatı anlamlı kılmanın yolu da 
ona anlam katacak okumalar gerçekleştir-
mektir. Hakikat arayışı insanla başlayan bir 
süreçtir. Bu arayış her insana yaratılıştan ve-
rilmiştir. Fakat herkes onu gerçek mecrasına 
yönlendiremiyor. Bunu ancak okuma eylemi-
ni bütün boyutlarıyla gerçekleştirenler başar-
maktadır. 

Okuma, bilgi ve anlam arasındaki bağ: Anla-
yarak okuma malumatı ilme dönüştürecek, 
ilmin hayatı anlamlı şekilde yeniden yorum-
laması demektir. Eğitim sistemin malumatı 
bilgiye dönüştürmeye yönelik bir kurgusu 

ve yapılanması olmadığı 
müddetçe okullar soğuk 
demirin dövüldüğü fakat 

hiçbir şekil verilemediği 
mekânlar olacaktır. Pek 
çok insan bilgilerin üze-
rinden akıp gittiği iletken, 
durumundadır. Onlara 
göre bilgi diploma için, 
bildiğini göstermek için, 
statü için gereklidir. Böy-
lece bilgilerini içselleşti-
remiyorlar. Varlığı anlam-
landıramıyorlar. Gençlerin 

öğrendiklerini, anlam dünyalarına katabil-
melerini, yenileyebilmelerini, değiştirmeleri-
ni sağlamak gerekiyor. Bilgi sınıf ortamında, 
sınav baskısıyla ruhlara enjekte edilen bir 
meta olarak görülmemelidir. Öğrenmenin de-
ğişme, yenilenme, gerçekliği görme, bununla 
beraber tutarlılık olduğu çocuktan yetişkine 
kadar insanlara öğretilmelidir. 

Anlam arayışı, trendi yükselen değerlerden-
dir. Öğretisini hayatı anlamlı kılmaya uyarla-
yan varlığını devam ettirecektir. Yoksa hayat 
onu anlamsız kılacaktır. İslam dünyasında, 
anlam forma feda edilmiş durumdadır. For-
mun yüceltilmesi içinde alabildiğine bir yarış 
sürdürülmektedir. 

Okuma dürtüsü bilgi ve hikmet aşkından 
kaynaklanmalıdır. O zaman okumak bir zah-
met değil bir lezzet halini alacaktır. Okudu-

İYİ OKUMAK İYİ 

DÜŞÜNMEK, İYİ 

DÜŞÜNMEK İYİ İŞLER 

ORTAYA ÇIKARMAK 

DEMEKTİR. ÇÜNKÜ 

EYLEMİN ATASI 

DÜŞÜNMEKTİR.



ğunuz zamanlar en dolu zamanlarınız olacak-
tır. Bu formasyonu kazanan biri okumayınca 
rahatsız olur, sanki bir tarafının eksildiğini 
hisseder.19 

İslam dünyasında yaşayan ve yaşatılmaya 
çalışılan teoloji ortaçağda kurgulandı. 9-13. 
yüzyıllar arasında etkin olan ve bugün de et-
kisini sürdüren İslam’ın Sünni yorumunun 
“Eş’ari-rivayet” kanadıdır. Bu teoloji 14. yüz-
yıldan itibaren de maalesef kendini yenileye-
medi. Sünni yorumun “Maturidi-rey ekolü” 
ise hep teoride kaldı. Pratik hayata geçmesine 
siyasi erk hiçbir zaman 
izin vermedi. Geçen 10 
asırda gelenekçiler hü-
küm sürdü. Gelenekçiler; 
Selefiler, Eş’ariler, Riva-
yet Ekolü ve Sufilerdir. 
Selefiler(Eş’ariler, Rivayet 
Ekolü) Müslümanları dün-
yadan, Eşariler ise akıldan 
uzaklaştırdılar. Bunların 
zihni bugüne değil, geç-
mişe dönüktür. İnsanları 
geçmişe ve geçmişte yaşa-
maya çağırırlar. Dünyacı 
ve akılcı değillerdir. Dinin merkezine metafi-
zik âlemi koyarlar. Oysa metafizik alem dinin 
maksadı değil, neticesidir. Yenilikçiler, Rey 
Ekolü, Mutezile, Felsefe ve Bilim Ekolüdür. 
Bunların zihni geçmişe değil, bugüne ve gele-
ceğe dönüktür. Okumalar gerçekleştirilirken 
geçmişe dair bu fotoğraf unutulmamalıdır.

Rey ve rivayet ekolünün farklılıkları okuma-
larda göz önünde bulundurulmalıdır. Rey 
Ekolü devrimci, rivayet ekolü statükocudur. 
Bundan dolayı tarihte İslam devletleri(!) kendi 
meşruiyetini sağlamak için hep rivayet ekolü-
nü desteklemiştir. Rivayet aklı dışlar, Rey aklı 
gerekli görür. Rivayet mezhebi dinleştirir, Rey 
mezhepten faydalanmayı öngörür. Rivayet iç-
tihat kapsını kapatır, Rey o kapının açık kal-
masını savunur. Rivayet tarihi kutsar, Rey ta-

19 Mustafa İSLAMOĞLU, Hayatın Yeniden İnşası İçin 
Ne Yapmalı, 109

rihten ders çıkarılmasını ister. Rivayetin nassı 
okuma şekli lafzi, reyin nassı okuma biçimi 
maksada yöneliktir. Rivayet dini duvar gibi 
geçilmez görürken, Rey dini insana çözüm ve 
geçiş sunan bir kapı görür. Rivayet Allah’ın 
fiillerinde keyfiliği savunurken, Rey ahlakili-
ği ve gayeliliği savunur. Örneğin Gazali aye-
te rağmen, “Allah insana gücünün yetmediği 
şeyi yükler” demektedir. Rivayet Hz. Peygam-
beri (as) “taklit edilen” olarak algılarken, Rey 
O’nu “örnek alınan” olarak algılar. Rivayet 
Kuran’ı nesne, Rey ise özne olarak görür. 

Okuyacağımız kitapların 
et, süt, ekmek, yağ ve ta-
hıllar gibi temel gıda kıy-

metinde olmalarına azami 
dikkat göstermeli. Kur’ân 
mutfağında hazırlanmış, 
ana sütü değerindeki ki-
taplar oku(t)malı. Medeni-
yetimizin temel eserlerini 
okumalı, akıl, kalp ve ru-
humuzu onlarla inşa etme-
liyiz. Kırıntı türü yiyecek-
lere benzeyen kitaplardan 
uzak durmalı. Maalesef ki-

tap dünyası bu tür eserlerin istilası altındadır.

Çok kitap okumak bir meziyet değil, ana ki-
tapları ve onlardan türeyen eserleri çokça ve 
hazmedip bu malumatları ilim-iman-amele 
dönüştürmek okumaktır. Okuma bir seçim 
işidir. Maddî gıdalar nasıl bir seçime tabi tu-
tuluyorsa, manevi gıda olan kitaplarda bir se-
çime tabi tutulmalıdır. İnsanın fiziki gelişimi 
için nasıl bir gıda disiplini gerekli ise aklen, 
kalben ve ruhen de beslenmek için bir okuma 
disiplini kurulmalıdır. 

Kur’an’ı Nasıl Okumalıyız?

1- Kur’an’ı amacına uygun okumalıyız. 
Kur’an’ın temel amacı rehberlik, kılavuzluk, 
hidayet etmektir. Gönderiliş amacı hidayet 
olan kitabı; galaksilerin gizlerini çözmek, fen 
ve felsefe çıkarmak, gizli ilimler devşirmek 
için okumak, sonuca götürmeyecektir. 

KÂİNAT DA BİR 

KİTAPTIR. KÂİNATI 

OKUMAK “BAKMAKLA 

GÖRMEK” ARASINDAKİ 

FARK GİBİDİR. 

OKUMAK, ANLAM 

ARAMANIN EYLEMİDİR.
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2- Kur’an’ı sürekli okumalıyız. İrtibatı kes-
memeliyiz. Bunun için Kur’an’ı salt malumat 
kitabı değil, şuur kazanma, bilinç yenileme, 
maksadı ile okumalıyız.

3- Kur’an’a sürekli başvurmalı, her kaynak-
tan önce Kur’an’ın görüşünü sorup, önce onu 
dikkate almalıyız. Başvuru kaynağı, başucu 
kitabı olarak okumalıyız. İnsanoğlu, sürekli 
hatırlamaya ve hatırlatıcıya muhtaçtır. Kur’an 
okundukça onun müzekkir (hatırlatıcı) sıfatı 
tecelli eder. 

4- Kur’an’ı gereğince düşünmek, kavramak, 
şuurlanmak maksadıyla okumalıyız. Birçok 
ayetin sonunda “neden tedebbür, tefekkür, 
tezekkür etmiyorsunuz?” 
şeklinde vurgular vardır. 
Onu yüzeysel okuyan-
lar gereği gibi okumamış 
olurlar. Önyargı ile ilahi 
bildirime yaklaşanlar on-
dan gereğince yararlana-
mazlar.

5- Kuran’ı parçacı, atomik 
değil, bütüncül okumalı-
dır. Ehli Kitab’ın en önemli 
sapma nedeni, kitabın bir kısmını arkaya at-
mak, görmezden gelmektir. Sözünü ettiğimiz 
yanlış, Kuran bütünlüğünü esas almamaktan, 
linguistik, semantik yorumlarla ayetlerin la-
fızlarını dahi atomik bir tarzda parçalayıp bir 
kısmını tahrif etmekten kaynaklanmaktadır. 
Kur’an, hermönetiğe, linguistiğe, semantiğe, 
hatta Arapça sözlüklere hasredilemeyecek ila-
hi bir kelamdır. 

6- Kur’an programlı okunmalıdır. Kur’an’ın 
sıfatlarından biri de tertilen indirilmiş olma-
sıdır. İndirilişin yirmi üç yıla yayılması bir 
proğrama işarettir. Rabbimiz Peygamberimize 
de tertilen inen Kur’an’ı tertilen, yavaş yavaş, 
programlı bir şekilde okumasını emretmiştir. 
“... Tertilen (ağır ağır) Kur’an oku!” (Müzzem-
mil, 73/14).

7- Kur’an, uygulamaya geçirilmek maksadıyla 
okunmalıdır. Akademik, entellektüel bilgilen-

me maksadıyla okunan Kur’an’dan gereken 
verim elde edilemez. 

8- Meal okuyan kişi bilmelidir ki, meal 
Kur’an’ın kendisi değildir. Meal yanında ciddi 
tefsirlerde okunmalıdır. 

Bilmek, irademizi kullanmayı gerektirir. Bu-
nun için, bildiğimiz paylaşmak ve yol arkada-
şımızı seçmek için Konfüçyüs’ün şu sözü “As-
lana ot, ata et atmamak için” akıl kulağımıza 
küpe olmalıdır. “Bildiğini bilenin arkasından 
gidin. Bildiğini bilmeyeni uyarın. Bilmediği-
ni bilene öğretin. Bilmediğini bilmeyenden 
uzaklaşın.” (Konfüçyüs)

Metotsuz okuyan, araç gereçsiz maden çı-
karmaya çalışan adamın 
misaline benzer. Kavram 

çalışması, nüzul sırası-
na göre okumak, konulu 
okumak ve hayatın içinde-
ki meselelere Kur’an pen-
ceresinden bakışı sağlayan 
okumalar gibi. 

Müslümanların düştüğü 
en büyük yanılgılardan bi-

risi de üstad, hoca, şeyhinin her şeyi bildiğine 
inanmasıdır. Hocanız, üstadınız, şeyhiniz çok 
şeyi bilebilir ama her şeyi bilemez. Böyle bir 
zihnin son kullanma tarihi geçmiş demektir. 
Dinin bekası ilimle, ilmin bekası alim iledir. 
Bir şeyi olduğundan fazla göstermek o şeye 
zulümdür. 

Okunan bir eser, okuyanda zihni bir kıpır-
danma meydana getiriyor, görüşlerine ilave 
yapıyor, yeni ufuklar açıyor, ezberlerini bozu-
yorsa; o kitapları tekrar okumalı ve okutma-
lıyız ki, yolumuz aydınlansın ve açılsın ve yol 
arkadaşlarımız çoğalsın. 

Okumak yeni bir bilinci, yeni bir bilinç 
yeni bir umudu yeşertecektir. 

■

OKUMA İHTİYACI BİLGİ 

VE HİKMET AŞKINDAN 

KAYNAKLANIRSA, 

OKUMAK BİR ZAHMET 

DEĞİL BİR LEZZET 

HALİNİ ALACAKTIR.



Giriş

Günümüzde Müslümanların yaşadıkları 
coğrafyalarda gerek fert gerekse cemaatler ba-
zında birçok İslami ve Kur’ani çalışma yapıl-
maktadır. Bu çalışmalarda gazete, dergi ve ki-
tap gibi yazılı; radyo, televizyon, internet gibi 
işitsel, görsel ve sanal olan tüm iletişim araçları 
da kullanılmaktadır. Binlerce İslami kitap bası-
lıp satılmakta, her televizyon kanalının birkaç 
dini programıyla beraber, bir din tebliğcisi bu-
lunmaktadır. Yine cemaatlerin kendi aralarında 
kurmuş oldukları vakıf, medrese ve binlerce 
evde yapılan derslerle bu faaliyetler devam et-
mektedir. Birçok âlim, aydın ve akademisyen 
bu çalışmalara aktif olarak katılarak, çeşitli pa-
nel ve konferanslarla bu işe emek vermektedir. 
Ancak tüm bu iyi niyetli çabalara rağmen, bek-
lenen İslam ahlaklı topluma ulaşılamamakta-
dır. Başta aile olmak üzere, komşuluk ve ticari 
ilişkilere, toplumun ekonomik yapısına, toplu-
mu yönlendiren siyasi yapısına bu çalışmaların 
etkisi görülememektedir. Kur’ani nesil oluştur-
ma amacıyla çaba gösteren, gerek cemaatlere 
bağlı olsun, gerekse bireysel olsun bizzat bu 
çalışmaları yapan, Müslüman olma kimliğini 
bilinçli seçmiş nesilde bile ciddi sorunlar bu-
lunmakta, Kur’ani ahlaka uymayan ciddi so-
runlar barındırmaktadırlar. Beklenen sonuçlar 
tüm çabalara rağmen elde edilememektedir.

Bu yazımızda modern kurgulu yapı içinde 
postmodern bir zamanda Kur’an neslinin olu-
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şumunun önündeki engeller ve zorlukları ir-
delemek ve yine “bu kadar İslami ve Kur’ani 
çalışmaya rağmen nasıl oluyor da bu çalışma-
lar toplumsal yaşantıya arzulanan oranda etki 
etmiyor”, gibi sorulara cevap arayacağız. 

1- Galibin Gücü Sorunları Görmezden  
Getiren Güçsüzlüğüdür

Modern dönem öncesinde dünya üzerinde-
ki siyasal yönetimlerin tümü gibi Müslüman 
ümmet de 1200 yıl boyunca varoluşunu, 
sahip olduğu siyasal yapının gücüyle yani, 
devlete/tebeaya reaya olmakla sağlamıştır. Pa-
dişah nezdinde bir seçkinler grubu ve güç-
lü bir ordu dünyayı idare etmiş, Müslüman 
ümmetin benlik bütünlüğünü sağlamışlardır. 
Bu siyasal yapının 
gayesi şeriatın uygu-
lanması ve adaletin 
sağlanmasıdır. Halk 
bu süreçte günlük ba-
sit sorunlarla meşgul 
olmuş, sorunsuzlu-
ğun yarattığı rahatlı-
ğın etkisiyle tasavvuf 
kültürü yaygınlaşmış, 
tekke ve mevleviha-
nelere rağbet artmış, 
muhafazakâr, sakin, 
saadet içinde tevekküle dayalı bir hayat ya-
şamıştır. Hayattaki oluşan her durumun 
avantajları olduğu gibi dezavantajları da bu-
lunmaktadır. Bu süreç de kültürel gelişmeyi 
dondurmuş, halkı “durumundan hoşnutluk 
içinde” toplumsal olaylara içten gelen bir 
aldırmazlığa teslim etmiştir. Halkın olayları 
okuma, yorumlama ve sorunları çözme ka-
biliyeti zamanla körelmiştir. Tıpkı uzun bir 
süre alçıya alınmış bir ayağın durumu gibi. 
Alçı sayesinde kırılan kemiğimiz tüm dış etki-
lerden korunarak iyileşse bile yürümemizi ve 
hareketlerimizi sağlayan kaslarımızın zayıfla-
masına ve erimesine neden olacaktır. Halkta 
ciddi sorunlardan arındırılmış sağlıklı bir or-
tamda yaşamış ama içindeki yüksek potansi-
yelli kabiliyetleri ortaya koyabilecek fırsatlar 
bulamadığından yetenek kaybına uğramıştır. 
Zorluklarla teması azalan bir hayatın, derinli-

ğini kaybetmesini, donuklaşıp sunileşmesini 
ve varlık sebebi olan amaçlarının unutulma-
sının önüne geçemiyorsunuz. Siyasal yapının 
sahip olduğu iktidarın gücü ve “hakikatin sa-
hibi olmanın” rahatlığı sebebiyle arayışlarını 
bitirmiş, elde edilebilecek büyük hedeflere 
ihtiyacı kalmayan bir hayat yaşayan Müslü-
man ümmet de, atalete düşmüş, sahip olduk-
ları dinden, imandan ve İslam’dan dolayı bu 
itibarın, Allah’tan kendilerine bağışlanmış 
olan izzet ve şerefin bir gün yok olabileceği 
ihtimalini hiç düşünmemişlerdir. Hayat; sabit 
duran, donmuş bir durumu yapısı gereği asla 
kabul etmez, daima hareket halinde olan an-
bean değişim içinde olan ve her değişim anın-
da sizden bu değişime uygun hamle bekleyen 

bir satranç oyuncusu 
gibidir. Siz hareket 
edip yeni koşulla-
ra göre yeni bir ko-
num almasanız bile 
o sizi yok edip yeni 
bir şekle koymakta 
mahirdir. Tıpkı çöl-
deki kumlar misali 
hayat aynı zeminde 
farklı şekillere girer 
ve üzerinde yaşamını 
sürenleri bu şekillere 

uygun konum almalarına zorlar. Aksi halde 
çölde kaybolup yok olmak kaçınılmazdır.

Bizim bu mesut dönemimizde, Batı dünya-
sı; içinde bulunduğu karanlıktan ve İslam’ın 
hâkimiyeti karşısında duyduğu çaresizlikten 
kurtulmak maksadıyla; toplumu yöneten asıl 
aktör olan kilise ve feodaliteyle ciddi çatış-
malar yaşamış ve kilisenin hegemonyasını 
geriletmiş, feodalitenin etkinliğini azaltarak 
burjuva sınıfını onun yerine ikame etmiş, 
Müslüman ümmetin oluşturmuş oldukları 
setten kurulmak için seyyahlar ve korsanlar 
aracılığıyla yeni yollar, yeni kıtalar bulmuş, 
buraların insanlarının iş gücünden faydalan-
mak için köleleştirmiş, yer altı ve yer üstü 
tüm zenginliklerini sömürü ve katliamlarla 
Avrupa’ya taşıyarak, zenginleşmiştir. Bu sü-
reci Karl Marks Kapital’inde şöyle anlatmak-

UZUN SÜRELİ KÜLTÜREL 

DONMUŞLUK, YIKILIP 

PARÇALANMANIN NEDENİ 

OLURKEN ÇÖZÜM 

ÜRETEBİLMENİN DE ÖNÜNDE 

CİDDİ BİR SORUN OLMUŞTUR.



tadır; “Amerika’nın içinde altın ve gümüş 
bulunan bölgelerinin keşfi, yerlilerinin köle 
durumuna düşürülmeleri, maden ocakları-
na tıkılmaları ya da yok edilmeleri, Doğu’da 
Hind’in fethi ve yağmasının başlaması, kara 
derili insanların avlanmaları adına Afrika’nın 
bir tür ticaret alanına dönüştürülmesi, işte 
kapitalist çağın şafağını simgeleyen ilkel bi-
rikimin göz alıcı yöntemleri.” Kitabının baş-
ka yerinde ise feodalitenin gerilemesini şöyle 
tasvir ediyor; “Dünya pazarındaki bu ani ge-
lişme, piyasadaki malların çoğalışı, Asya’nın 
ürünleriyle Amerika’nın hazinelerine konmak 
için Avrupalı uluslar arasındaki yarışma, sö-
mürge sistemi, bütün bunlar, üretimin feodal 
sınırlarının parçalanıp 
atılmasında, geniş öl-
çüde katkıda bulun-
du.” 1 Kilise otoritesi-
nin temsil ettiği vahyi, 
hayattan dışlayarak 
tüm enerjisini maddi 
gelişmeye hasretmiş-
tir. Rönesans, aydın-
lanma, sanayi devrimi 
ve nihayetinde bilim 
çağıyla moderniteyi 
dünyaya dayatabile-
cek bir güce ulaşmıştır.

1700’lü yıllarda Osmanlı’nın ilk toprak kay-
bına neden olan Karlofça Antlaşması Müs-
lümanların bu uykulu halini dürtmüşse bile 
uyanma olmamış, gerileme ve yıkım iki yüz-
yıl gibi uzun bir süre almıştır. Yıkımın yavaş 
ve uzun sürmesi yapı için şekilsellikten uzak, 
hakikate uygun kurtuluş çareleri geliştirme-
nin de önüne geçmiştir. Bir kurbağanın ılık 
suya konarak yavaş bir şekilde ısıtılarak, kay-
namaya giden sürecin fark edilmemesi gibi, 
yaklaşan son fark edilememiştir.

1900’lü yıllarda artık Batı dünyası, maddi an-
lamda Müslüman ümmetin siyasal yapısını 
parçalama imkânına ulaşmıştır. Siyasal yapı-
nın çökmesi, milliyetçiliğin yaygınlaşması ne-

1 -Howard Zinn, Fatihler Yargılanıyor, s;9

ticesinde Müslüman ümmet parçalanıp ulus 
devletlere bölünmesi, kâfir devletlerin bu 
devletleri işgali, Müslümanları uzun süreden 
sonra siyasal yapıları olmadan ilk defa ciddi 
sorunlarla karşı karşıya getirmiştir. Gerçek 
hayatla temas ettirmiştir. Müslümanlar yıkılıp 
yok olan siyasal yaşamlarını oluşturma soru-
nuyla ilgi bir çabanın içine girmişlerdir. Nite-
kim bugün dahi; ”uygulanabilir bir siyaset ve 
yönetim teorisinin yokluğunun oluşturduğu 
engeli ortadan kaldırma, günümüz Müslü-
man aydınına yönelen en güçlü meydan oku-
mayı oluşturmaktadır.”2

Uzun süreli kültürel donmuşluk, yıkılıp par-
çalanmanın nedeni 
olurken, ümmete ait 
kaybettirdiği potansi-
yel kuvveler yüzün-
den çözüm üretebil-
menin de önünde 
ciddi bir sorun ol-
muştur. Sorun tespit 
edilirken, Avrupa, 
kendilerinin ötekisi 
pozisyonuna konmuş 
ve kâfirden alınmış 
bu maddi yenilgiyle 

izzet ve şereflerini de kaybettikleri düşüncesi-
ni oluşturmuştur. Ümmetin münevverleri ve 
oluşan siyasal boşluğu dolduran önderleri, bu 
sebeple sorunu doğru tespit etmede ve çözüm 
üretmede ciddi sıkıntılar yaşamışlardır. Tüm 
imkânları ve enerjileriyle Müslüman ülkele-
rin aydınları, Batı karşısında içine düştükleri 
güçsüzlükten kurtulmaya yönelik arayışlara 
sevk etmişlerdir. Ancak sorun okuma ve çö-
züm üretme yeteneklerinin yetersizliği ve el-
lerindeki bilginin eksikliği nedeniyle sorunu 
yüzeysel ve basit olanda, görünende, şekle ait 
olanda aranmış bu sebeple de sorunlar hal-
ledilememiş, üretilen her çözüm daha büyük 
sorunlar üretmiştir. Bozgun, kâfir ordunun 
dizayn ve sahip olduğu silahlara bağlanmış 
bu sebeple ilk etapta ordunun modernizas-
yonun gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak mo-

2 -P. Manzur, İslam ve Batı, s.12
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dernizasyon adına ilk olarak kılık kıyafet de-
ğişikliğinden başlanmış, kâfirlerden satın alı-
nacak teknoloji transferiyle halledilebileceği 
sanılmıştır. Tüm bu çabalar borçlanmayı do-
layısıyla Batı’ya olan mahkûmiyeti artırmıştır.

Bu süreç, düşünsel anlamda da farklı çözüm 
önerileri ortaya çıkarmıştır: muhafazakârlık, 
milliyetçilik, İslamcılık bunların ana kate-
gorilerini oluşturmaktadır. Bunlarla beraber 
İslam’a ve muhafazakârlığa ait tüm değer-
lerden kurtularak pozitivist seküler yollarla 
kurtulunabilineceğine inananlar da bulun-
maktaydı. Ancak tüm bu çözüm önerilerinin 
ortak paydası; insani bir çaba gerektiren içe 
dönük bir eleştiriden ziyade, dışa dönük, 
sorunları doğru okuyamayan, akli olmaktan 
uzak, hazır reçetelere dayanan kolaycı çö-
zümlerdir. Sorunları doğru okuyup bunlara 
düşmanın en büyük silahı olan salt akılcılıkla 
cevap verme konusundaki zaaf bu günde de-
vam etmektedir.

Bu durumun farkında olan Fazlurrahman, 
Müslümanları bu konuda şöyle uyarmaktadır:

“Etkileyici sloganlarla ciddi bir düşünce gay-
reti göstermeksizin Müslümanların hali hazır 
dünyayı düzeltebileceği şeklindeki dirilişçi 
varsayım tehlikeli bir hatadır.”

“Hakikat”in ve imanın”, bir kere elde edilince 
kaybedilmeyecek sabit bir olgu olarak görül-
mesi neticesinde aranacak bir şeyin kalmadığı 
vehmiyle atalete düşmek, inançlı toplumlar 
için ciddi problemler oluşturmaktadır. Kim-
senin, tekeline alabileceği bir olgu olmayan 
“hakikat” tam olarak kimse tarafından kuşa-
tılamaz. İman da kıskanç bir kadın gibi, iman 
etmiş olandan, imanı bulmuş olandan her an 
ilgi ve korunma ister. Onun için Allah yüce 
Kur’an’da; “Ey iman edenler, iman edin…” 
uyarısında bulunur. Çünkü en ufak ihmal ya 
da gaflet imanın kaybolmasına neden olabi-
lir. Hakikat de sizden daima bir çaba bekler, 
karanlıkta kalmış, henüz sahip olamadığın 
yönüyle ilgilenmeni ve kendisiyle ilgili bilgi 
ve bilincini derinleştirmeni bekler. Aksi halde 
insanlar ve toplumlara izzet ve şeref bahşeden 

bu değerler kaybolur, farkına varılmadan sı-
nır aşılarak yozlaşıp bozulmaya kanat açılır.

İkinci bir sorun parçalandıktan sonra, konan 
teşhistir. Müslümanlar sorunlarını yenildik-
leri düşmanın güçlülüğü üzerine çözümler 
üretmeye kalkmışlardır. 300-400 yıllık bir 
çaba görmezlikten gelinerek, düşmanın bi-
limsel gelişmesini, satın alarak ya da taklitle 
elde edilebileceğini düşünmüşlerdir. Yenilgi-
nin sebebini Kur’an’dan ve İslam’dan uzaklaş-
maya, İslami değerlerin yozlaşmasına bağla-
yanlar da, bu sefer maddi anlamda zayıflamış, 
devamlı kan kaybeden bir yapı içinde, doğru 
bir İslami ihya hareketi oluşturma fırsatı bu-
lamadılar. Bunu başaramayınca da sahip ol-
dukları değerlerden umutlarını kesip, batının 
kiliseye yaptıklarını taklit edip, İslam ve de-
ğişmez değerleri dışlanmaya başlandı.

Tıpkı bir hastaya yapılmış yanlış teşhis ve 
bunun neticesinde yapılan yanlış tedaviden 
dolayı hastanın hastalığının artması gibi, bu 
çözümlerde sorunları derinleştirmekten öte-
ye gitmemiştir. Yenilmişlikten kurtulma tut-
kusu Müslümanları içten kemirilen bir ağa-
ca çevirmiş, kendilerini batıyla kıyaslama ve 
onların İslam’ı ithamlarına, cevap yetiştirme 
döngüsü içinde enerjilerini tüketmiştir. Bu 
durumun ortaya çıkardığı daha büyük sorun 
ise; “yenilmişlik psikolojisi ve tükenmişlik 
sendromu”dur.

2- Yenilmişlik Psikolojisi ve  
Tükenmişlik Sendromu

Bireyleri, kurumları ya da herhangi bir yapıyı 
ayakta tutan, her şeyden önce değerlere daya-
lı sağlam bir ahlaki altyapıyla birlikte, onun 
varlık sebebini de ortaya koyan benlik duy-
gusunun korunmasına, çıkacak olan sorunla-
rı çözme konusunda kendine olan özgüvenin 
doygunluğuna, yine gelecekte varlığını devam 
ettirebilecek yol ve yöntem üretebilme bece-
risini ortaya koyabilecek dengeli bir psikolo-
jik altyapıyla donatılmış olmalarına bağlıdır. 
Daha sonra sahip oldukları doğal ve maddi 
imkânları doğru kullanma, yerine göre doğru 



tercihler yaparak emek ile sahip olduklarını 
artırma vb. durumlar gelir. 

İlk defa akıl ve bilim ile karşılarına çıkmış 
olan düşmanla, sahip olduğu tüm imkânlarını 
kullanmasına rağmen içine girdikleri bozgun-
dan kurtulamayan Müslüman Ümmet, ben-
lik duygusunu kaybetmiş, parçalanmış, içine 
düşmüş olduğu bu durumu içselleştirerek 
kabullenmiştir. Nitekim R.Garaudy doğru bir 
tespitle modernizm tanımını toplumların bu 
kabullenişi üzerine yapmıştır; “modernizm, 
kültürel anlamda, Batı’nın büyüme ve geliş-
me olayının üstü kapalı bir şekilde felsefesi-
ni bir model olarak benimsemek demektir.”3 
Bu durum Ümmette genel olarak yenilmişlik 
psikolojisi meydana 
getirmiş, tıpkı bataklı-
ğa düşmüş birinin mi-
sali gibi, debelendikçe 
daha çok batmasına 
neden olmuş, sonuç 
olarak bir tükenmiş-
lik sendromu oluştur-
muştur. 

Mağlubun psikolo-
jisi daima kendini 
değersiz, yetersiz, be-
ceriksiz, kötü bir halde görürken; galibi ise 
değerli, becerikli, dengeli, doğrunun mutlak 
temsilcisi olarak görür. Galibin en basit ve 
doğal yapısını bile hayali anlamlar yükleye-
rek, adeta galibin durumunu meşrulaştırıp 
haklılaştırmaktadır. Ortada devamlı bir kıyas 
mevcuttur. Kendi halini kötülerken mağlup, 
galibe ise methiyeler dizmektedir. Kanuni 
devrinde Osmanlı’yı ziyaret etmiş olan sefir 
Ghiselin De Busberg’in Sarayın giyimini ve 
kuşamını anlatan anekdotları ile 2. Mahmut 
döneminde Amerikalı doktor Dekey’in Türk 
ordusunun kıyafetlerinin modernizasyonuna 
ait anekdotların kıyaslanması konunun anla-
şılması için iyi bir örnek olacaktır. 

G. De Busbecg: “Şimdi siz benimle birlikte, 
geliniz, sarıklı başlardan teşekkül eden şu 

3 -R.Garaudy, İslam ve İnsanlığın Geleceği, s.232-242

muazzam kalabalığa gözlerinizi çeviriniz, 
hepsi bembeyaz, tertemiz ipeklilere sarılmış. 
Çeşit çeşit, renk renk, pırıl pırıl esvaplar! Her 
tarafta altın, gümüş, lâl, ipek saten parıltısı… 
Maamafih bu servet ve ihtişam içinde dahi 
büyük bir sadelik ve iktisat göze çarpıyor-
du. İşgal ettikleri mevki ne olursa olsun her-
kesin esvabı aynı biçimde idi. Teferruattan, 
lüzumsuz işlemlerden âri idi. Hâlbuki bizim 
elbiselerimizde sadelikten eser yoktur. Te-
ferruat içinde boğulmuş, lüzumsuz işlemler 
elbisenin maliyet fiyatını çok yükseltmiştir. 
Dayansa bari, ne gezer… Bizim elbiselerimiz 
çok pahalıya mal olur, üç gün içinde bozu-
lur. Türklerin esvapları uzundur; topuklarına 
kadar iner. Bu biçim esvaplar yalnız gösterişli 

olmakla kalmıyor, in-
sanın boyunu da uzun 
gösteriyor. Bizimkiler 
o kadar kısa ve dardır 
ki, insanın vücudu-
nun biçimini meyda-
na çıkarıyor. Vücudun 
girintisi çıkıntısı hep 
dışarıda. Bunları giz-
lemek her bakımdan 
daha iyi olurdu. Şüp-
hesiz… Sonra bizim 

elbiseler insanı göstermiyor da… Bir cüce 
manzarası veriyor.”4 Oysaki Müslümanların 
gerilemesiyle beraber, G. De Busbecg’i kendi-
ne hayran bırakan aynı kılık kıyafet, 2. Mah-
mut döneminde geri kalmışlığın nedeni ola-
rak görülür ve modernizasyona gidilir. Bunun 
üzerine bu değişimi İstanbul’a gelen Ameri-
kalı Doktor Dekey bu sefer bir galip edasıyla 
kendine olan özgüveniyle şöyle değerlendirir: 
”Bugünkü Türk askerlerinin kıyafeti, son on 
yıl içinde meydana gelen genel değişimin bir 
parçasıdır. Pitoresklik (resimlik) açısından bir 
şeyler kaybedilmiş olmasına karşılık, askeri 
ödevde etkinlik açısından çok şey kazanıl-
mıştır. Eski bol yemeniler yerine asker, şimdi, 
deri bağlarla sıkı bağlanmış kunduralar giyi-
yorlar. Erlerin hareketlerini köstekleyen ko-

4 -O.Y. Serdengeçti, Mabetsiz Şehir, s.165
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caman çakşırların yerini şimdi yün pantolon 
almıştır… göz kamaştırıcı, havalanan cüp-
pe, binişlerin yerini şık, vücuda oturan mavi 
renkli ceketler almıştır. Bunlar önden iyice 
düğmelidir; bacak hareketlerine engel olmu-
yorlar. Biçim ve renk açısından sonsuz çeşitli-
likler gösteren, fakat bazen partal, çok kez de 
kirli ve insana yürüyen bir mantar izlenimini 
veren sarık bir daha gelmemek üzere kalk-
mıştır. Onun yerine asker kırmızı renkle, başa 
iyi oturan, arkasında zarif bir püskül sarkan 
bir cap (fes) giyiyor. Bu başlık ve hâlâ devam 
etmekte olan pantolonların bolluğu müstes-
na, bu gün Türk askeri Avrupa ulusların as-
kerlerinden ancak güçlükle ayırt edilebilir.’’5 
diyerek noktalar.

Oysaki giyim ve kuşam; ne galip gelmenin ne 
de mağlup olmanın gerçek sebebi değildir. 
Ama mağlubiyetin körleştirici etkisi insan-
ların olayların gerçek sebeplerini görmesine 
mani olur. Yenilmişliklerin sebebi daima gö-
rünenin çok daha gerisindedir. Müslümanlar 
gerçek sebepleri görebilme basiretlerini yitir-
diğinden dolayı yenilmişler, aynı basiretsizlik 
çözüm üretmede de yenilgilerini derinleştir-
miştir. 

Yenilmişliğe çözüm üretememek, ümmeti ye-
nilmişlik psikolojisine koyarken, bu travma-
tik hal ise daha büyük sorunlar üretmektedir. 
Bunların en önemlisi, sahip olduğumuz de-
ğerlere karşı şüphe etmektir. Şüphe beyni ke-
miren, bedenin enerjisini tüketen bir durum-
dur. Sizi eylem yapmaktan, potansiyelinizi 
kullanmaktan men eder. Müslümanların sa-
hip olduğu en büyük değer; içindeki bilginin 
yanılmazlığına iman ettiğimiz Kur’ani vahiy 
ve Peygamberimiz (s)’e ait sünnettir. Bu de-
ğerlerine karşı oluşan şüphenin de kuşkusuz 
sonuçları ağır olacaktır. Bu kaynaklara duyu-
lacak bir şüphe bir anda onları değersizleş-
tirip, etkisini bitirecek, Müslüman yaşantıyı, 
kâfirden ayıran unsurları ortadan kaldıracak-
tır. Müslümanların ahiret menzilli hedeflerin-
den sapmaya ve dünya merkezli bir hayatın 

5 -Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s.174

peşine düşmelerine sebep olacaktır. Öz kay-
naklarını kullanamamaya neden olup top-
lumsal enerjinin heba olmasına, üretkenliğin 
bitmesine, Ümmetin potansiyel olarak sahip 
olduğu kabiliyetlerin israfına ya da tüm bu 
güçlerini gerçek hedeflerinin dışında kullanıl-
masına nedene olacaktır. Kıyas kıyaslananları 
aynılaştırmak için yapılır. Kâfirin yapısıyla 
yapılan bu kıyaslar da, Müslümanları onlara 
benzemekten, yaşamsal olarak aynılaştırmak-
tan başka bir işe yaramadı. Tüm bunların ne-
ticesinde Müslümanların kimliğini kaybede-
rek kendine yabancılaşma ve kâfire benzeme 
neticesini doğurmuştur.

3- İnanç ve Düşüncenin yaşanabilir  
Bir Çevreden Yoksunluğu

Kur’ani neslin önündeki önemli bir sorun da 
içinde yaşadıkları kurgusal yapıyı doğru oku-
yamadıklarından, Kur’ani vahyin ve imanları-
nın kendilerine dayattığı bir yaşam alanı oluş-
turamamaları, inançlarına zıt bir hayat kur-
gusunun içinde bulunmalarıdır. Bu modern 
kurgu tıpkı bir network ağı gibi işlemekte, 
onların oluşturmuş oldukları alanın dışında 
hareket imkânı vermemektedir. Bu sebeple 
müslümanlar; ‘Batının Seküler dünya görüşü-
ne dayalı modern kuşatmasını geriletecek, in-
sanlığa örnek olacak, adaletin ikame edildiği, 
sömürü kanallarının kapatılarak dayanışma 
kanallarının sonuna kadar açılarak güvenli, 
huzurlu bir yaşamı hayata aktarma konusun-
da yüksek bir çaba içine girememektedirler. 
Yine İslam’ın ve Peygamberimizin sünnetinin 
dayandığı Kur’ani değerler dizgesiyle oluştu-
rulmuş bir iktidar teorisi ve bu teorinin ya-
şama geçirilmesiyle oluşturulmuş “Vasat Üm-
meti” hayata aktaramamaktadırlar.

Bu kurgusal düzenin özelliklerine geçmeden 
önce “kurgusallık”tan kastımızı anlatmamız 
faydalı olacaktır. Kurgusallık doğal seyriyle 
oluşmayan, bir amaç için oluşturulup şekil 
verilen, aktif rol oynayacak etkenleri ve aktör-
leri yönlendirilen, gerisinde kurucu bir akıl 
barındıran olgulardır. Kurgusallığı anlatan 
bir sürü Amerikan filmi mevcuttur. Jonathan 
Demme’in yönettiği “Mançuryalı Aday” filmi 



de bunlardan biridir. Filmde piyasayı yöne-
ten şirketlerin, Amerikan Başkan adaylarının 
seçimlerinde nasıl rol oynadığı, toplumun ve 
bireylerin nasıl manipüle edildiği, seçilmesini 
istedikleri aday da dâhil olmak üzere, körfez 
savaşında savaşmış bir grup askerin beyni 
üzerinde yapılmış deneysel çalışmalar anlatıl-
maktadır. Bu askerlerin beyinlerinde yapılmış 
deneyler sebebiyle yaşanmamış bir olayı ya-
şanmış gibi belletmişlerdir. Toplumun, kahra-
manlık gösteren askerlere gösterdikleri sevgi 
ve meylin etkisi kullanılarak seçilmesini iste-
dikleri adayı, gerçekte olmadığı halde, yap-
tıklarıyla ekibini kurtaran bir deneysel kahra-
man oluşturup, kamu önüne çıkarmaktadır-
lar. Filmde hem aday hem de toplum deney-
lerle şekillendirilmiş 
ve yönlendirilmek 
istenmiştir. Gerçek-
te de dünya bu gün 
böyle “oluşturulmuş 
kurgularla” idare 
edilmek istenmek-
tedir. Kurgusallığın 
mantığı; bireyleri ve 
toplumları istediği 
zaman, istediği yer-
de, istediği eylemi 
yaptırabilmek mak-
sadıyla, kontrol edilebilir bir sistem oluştur-
maktır. 

Kayıtlı tarih bilgimize göre tarih boyunca hiç-
bir dönemde insanlık modern dönem kadar 
denetim altında tutulmamış, kontrol edil-
memiş, manipülasyonla yönlendirilmemiştir. 
19. yy’daki özellikle psikolojik ve sosyolojik 
çalışmaların bilimsel kurumlar halini alma-
sı, insanı ve toplumu bu bilimsel alanlar için 
nesneleştirilmiş, kobay maymunları haline 
getirmiştir. Bu çalışmalar neticesinde, insan 
ve toplumun ne olduğu ve nasıl hareket etti-
ği, nelere nasıl tepki verdiği, tıpkı bir makine 
gibi incelenerek “bilimsel” veriler elde edildi. 
Bireyler ve toplumlar arasındaki farklılıklar, 
benzerlikler, inançlar ve sahip oldukları de-
ğerler tespit edilerek yönlendirmek için birer 
katalizör olarak kullanıldı. İnsanlar ve top-

lumlar istenen neticelere göre yönlendirilip, 
şekillendirilme çabası içine girildi. Bu gün 
müslümanlar ve yaşadıkları coğrafyanın ta-
mamı Batı için laboratuar haline gelmiştir. 
Mesela bu gün Avrupa’da, Peygamberimizi (s) 
alaya alarak çizilmiş bir karikatür, otomatik 
bir makinenin devreye alınması gibi parça-
lanmış olan Müslüman coğrafyalarda, çevreyi 
tahrip eden ve yine Müslümanların kendi-
sinde yüzlerce ölümlere sebep olacak bir etki 
yaratacağını bilmekteler. Burada bireylerin ve 
toplumların inançları deneysel bir figür ola-
rak kullanılmaktadır. Ve bu tepkisellik ara ara 
sınanmaktan geri durulmamaktadır. Müslü-
man dünya bu tip kışkırtmalara akıllı bir çö-
züm üretmediği sürece de bu durum devam 

edecek gibi görünmek-
tedir. Yine ülkemizde 28 
Şubat sürecinde basının 
asılsız haberlerle darbe-
ye zemin hazırlama ça-
baları, sonraki süreçte, 
2006 yılında Danıştay 
2. Dairesinin, Alparslan 
Arslan tarafından bası-
larak sözde başörtüsü 
bahane edilerek tekbir 
getirildikten sonra Üye 
hâkim Mustafa Yücel 

Özbilgin’in öldürülmesi olayı ve Ergenekon 
yapılanmasının yürüttükleri tüm faaliyetler 
bu kurgusallığın anlaşılması için örnek gös-
terilebilir.

İnsan inanç ve zihinsel paradigmasına uygun 
bir yaşam alanında yaşamak ister. Değerleriy-
le örtüşük bir yaşam alanında, ikileme düş-
meden, gerginliğe ve strese bulaşmadan varo-
luşunu ortaya koyabilir. Oysaki günümüzde 
özelde müslümanlar genelde tüm insanlık, 
iletişim ve ulaşımın gelişiminden dolayı nere-
deyse dünyanın tamamına hâkim “teknolojik 
toplum” diyebileceğimiz, Batı’ya ait modern 
bir kurgu içinde oluşturulmuş, bürokratik bir 
yapılanmanın içinde yaşamını devam etmek 
zorunda kalmıştır. Bu kurgu, teknolojik alet-
lerle (mobese, insansız hava araçları, tekno-
lojik silahlar, bilgisayar ağları, kameralar vb.) 

KAYITLI TARİH BİLGİMİZE 

GÖRE İNSANLIK TARİHİ 

BOYUNCA HİÇBİR DÖNEMDE 

İNSANLIK MODERN DÖNEM 

KADAR DENETİM ALTINDA 

TUTULMAMIŞTIR.
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birebir her bireyi kontrol etme, tüm yaşam 
alanı üzerinde denetim oluşturma niyetiyle 
hareket etmekte, adeta “Tanrının hâkimiyeti” 
taklit edilerek yerine kendi sistemlerini ika-
me etmektedirler. İnsanlık bu yapı içinde gün 
geçtikçe özgürlüklerini kaybetmektedirler. 
Her gün biraz daha fazla denetilmekte, yön-
lendirilmekte adeta bir deney faresine çevril-
mektedirler. 

Modern kurgu John Ruskin’in deyimiyle; 
“neye sahip olursak olalım daha fazlasını 
elde etmeye ve nerede olursak olalım başka 
bir yere gitmeyi dayatır.” Bu durum doğrusal 
zemin üzerinde hiç durmadan hızlanarak ha-
reket etmemizi, oluşan bu aşırı hız sebebiyle 
de, bulunduğumuz durumun sonunun “kes-
tirilemezliğine” sebep olmaktadır. Kestirile-
mezlik uzun vadeli hedeflerle hareket etmeyi 
engeller ve günübirlik hedefler peşinde koş-
mamızı sağlar. Kestiremezlik aynı zamanda 
modern kurgunun sahipleri için de istenme-
yen bir durum ve amaçları için (devamlı bir 
kontrol) bir tezat olmakla beraber, ellerindeki 
imkânlardan dolayı, sahip oldukları avantaj-
ları henüz kaybetmemişlerdir.

Modern kurgunun dayanağı olan teknoloji-
nin oluşturduğu bu hızın ve devamlı değişim 
isteğinin ortaya çıkardığı bir sonuçta; zama-
na göre değişmeyen ahlaki ve dini değerlerin 
yozlaşması ve aşınmasıdır. İnsanlık tarihi Yu-
nan felsefesinden günümüze kadar incelene-
cek olursa, modern döneme kadar, yaşamda 
ihya edilmese de yine de korunması için çaba 
sarf ettikleri, doğruluğundan şüphe edilme-
yen herkesçe kabul edilen değişmez değerler 
mevcuttu. Ancak modern dönemle beraber 
bu değerlerin doğruluğu tartışılır hale gele-
rek, bunların korunmasının gereksizliği gibi 
bir durum ortaya çıkmıştır. İnsanın nefsi is-
teklerinin ve arzularının peşinde koşması bi-
reysel özgürlük kapsamında değerlendirilmiş, 
hatta bu isteklerin artırılması için bilinçli bir 
çalışma içine girişilmiştir. Temelde üretim 
tüketim dengesi üzerine oturtulan kapitalist 
piyasa anlayışı, insanın açgözlülüğü, hırsı ve 
nefsi arzularına olan düşkünlüğü kullanılarak 

beslenmiştir. İnsan egosunun merkeze alın-
dığı, doğrunun bizzat kişinin kendisinden 
sudur ettiği bir dönemdir artık yaşanan. İn-
sanlığın ortak bir zeminde bir araya gelebil-
mesinin imkânı, herkesçe kabul edilebilecek 
olan değer; hikmettedir. Hikmet yitirildiğin-
den dolayı insanın birbiriyle iletişim imkânı 
kalmamıştır. Modern dönem; değerlerin bi-
linçli olarak aşındırılıp değersizleştirilmesini 
sağladığı gibi sabitlerin olmadığı, her sabite-
nin tartışıldığı ve aslında sabitelerin olmaması 
gerektiğini kabul ettirdi. Bu sebeple modern 
insan; devesini kazığa bağlayan fakat kazığını 
yere çakmadığından, devesini kaybeden kişi-
dir (Bu arada devenin “hikmet” ve “vahyi de-
ğerler” olduğunu unutmayın).

Müslümanların böyle bir sürüklenişini sezmiş 
olacak ki, P.Manzur şöyle bir uyarıda bulun-
ma ihtiyacı hissetmektedir; “İslam’ın vahyi 
bilginin yanılmazlığına ilişkin kesin tavrı da, 
öncekinden daha güçlü bir epistemolojik 
form içinde yeniden ifade edilmelidir. Bilim-
sel bilgideki ilerlemelerin Hıristiyanlığa ait 
kutsal kitapların yanlışlığının kanıtı olarak 
isimlendirildiği Batılı tecrübeyi göz önünde 
tutarak müslümanlar, aynı adi tuzağa düş-
meyeceklerine dair garanti vermek zorunda-
dırlar… Kur’an’ın ‘olgusal’ ifadelerini bilimin 
geçici ve sürekli değişen ‘olgusal dünyası’ 
temelinde karşılaştırmak için hiçbir zorunlu-
luğu bulunmamaktadır. Bu yüzden, ‘bilimsel 
olgular’ ve gelişi güzel bağlamlarından ko-
partılmış Kur’an ayetleri arasında sahte bir 
bağdaşma bulmak için özenle çalışarak esaslı 
bir açıklama yapma gayreti, Müslümanlar açı-
sından sinir bozukluğu ve inanç zayıflığının 
işaretinden başka bir şey değildir.” 6

Modern dünya kurgusunun bir başka özel-
liği de; iletişimde kullanılan teknolojik alet-
ler sayesinde, insanı devamlı bir görüntü 
bombardımanına tabi tutarak, “devamlı bir 
unutkanlık” haline koymasıdır. İslam insanı 
karanlıktan aydınlığa çıkaran, devamlı zikir 
halinde olan bilinçli bir fert isterken, tersine 

6 -P.Manzur, İslam ve Batı, s.15-16



modern kurgulu bu yapı ise sürekli bir gaf-
let hali yaşayan bir insan tipi istemektedir. 
Bilginin kurgulanarak sunulması tarihte, in-
sanlığın en bilgiye sahip ama bununla birlikte 
bilinçsiz toplumunu oluşturmuştur. Kontrol 
edilemez bilginin çokluğu insanı körleştir-
miştir. İnsanın bu körlüğü; kendisi, yaşadığı 
yaşam alanı olan tabiat ve yaşamı var eden Al-
lah üzerinde düşünemez bir hale sokmuştur. 
Yaşamın varoluşu üzerinde kafa yormayan in-
san günübirlik bir yaşantı içinde mutsuzluğu-
na mahkûm edilmiştir. 

4-Modern Kurgulu Postmodern dönemde 
Müslümanlara Bulaşan Virüsler

Ümmetin parçalanması, yenilmişliğe çözüm 
üretememe sebebiyle yenilmişlik psikoloji-
sine girmesi, modernitenin yayılmacı ve da-
yatmacı yapısı, kurgusallık, değerlerin yitimi 
üzerine yaşanmış bu 
uzun süreç, müs-
lümanlar üzerinde 
ciddi sorunlar ve 
gerginlikler oluştur-
muş, bütünlükçü 
İslami anlayıştan 
feragatler ve gerilik-
ler oluşturmuştur. 
Bunların bir kısmını 
şöyle sıralayabiliriz;

a- En önemlisi Müs-
lümanların kendi değerlerine olan özgüven-
leri yıkılmıştır. Yüz yılların getirmiş olduğu 
uyuşukluğun neden olduğu yetenek kaybın-
dan, ‘batıya karşı yenilmişliği’ temel sorun 
yapılmış ancak bu durumdan kurtulabilecek 
çözümler üretilememiştir. Bunun neticesin-
de Müslümanlarda mevcut değerlerle çözüm 
üretilemeyeceği vehmi oluşmuştur. Bu Müs-
lüman kimliğin yeniden tanımlanmasını ve 
dünyevileşmenin önünü açmıştır. Peygam-
berimizin “hurma aşılaması” ile ilgili meşhur 
hadis merkeze alınarak, yaşam “dini alan” 
ile “dini olmayan, dünyevi alan” olarak par-
çalanmış; dini alanın kuralları Kur’an’a, dini 
olmayan alanın kuralları ise “piyasa şartları-
na” bırakılmış, böylece İslam kısmen hayat-

tan ötelenmiştir. İslam ancak, “hedefi” için bir 
adanmışlıkla, ahiret inancıyla, Allah’a hesap 
verme inancıyla, bireylerin kalbinde yer edip 
toplumsallaşırken, parçalanmış bir zihniyetle 
müslümanlar hedefsizleşmiş, kalbine iki sev-
gilinin sevgisi olan bir aşığa dönmüştür. İs-
lamcılık bir iktidar ideolojisine dönmüştür. 
Müslüman başarılı olmak istiyorsa mutlaka 
dünyada da başarılı ve zengin olması gerekti-
ği ortak bir kanaat halini almış, zenginleşme 
yolundaki çabalar, iman yolunun gerekliliğini 
unutturmuştur. 

b- Tarihte ilk defa salt akılcılık ve bu aklın 
oluşturmuş olduğu teknolojik ve maddi 
imkânlarıyla Müslümanları yenilgiye uğ-
ratmış olan bu düşmanı alt edecek bir akıl 
oluşturulamamıştır. Özgüven yitiminden do-
layı, kendi değerlerini ve bunlardan dolayı 

sahip olduğu imkânları 
düşmanın aynasından 
okuyarak, değerlerini 
düşmanın sahip olduğu 
değerler üzerinden fark 
edip, kabuğu İslam, 
içeriğini ise düşmanın 
değerleriyle doldurmuş 
olduğu bir garabetle ce-
vap vermeye çalışılmış-
tır. Tabi ki bu durum 
yenilginin katmerleş-
mesinden başka bir işe 

yaramamıştır. Geleneğin donukluğu değerle-
rin içeriğini boşaltmışsa, düşmanın gücünde 
büyülenme hali olan bu modern hal ise boşal-
mış olan değerlerimizin içini yabancı anlam-
larla doldurmuştur. “Bütün bilim dallarında, 
kavramların açıkça tanımlandığı ve zihinler-
de her zaman belirli bir anlamda kullanıldığı 
geleneksel İslam eğitim ve öğretimindekinin 
aksine, son yüz yüzyılda, kendi geleneklerini 
ele alan çok sayıda modernleşmiş Müslüman 
arasında, bir anlam belirsizliği ve kavramların 
rastgele kullanılış eğilimi, en basit düzeyde 
karmakarışık bir zihin yapısını yansıtan bir 
eğilim baş göstermiş olduğunu göstermekte-
dir. Sözcükler ve deyişler, çokları tarafından, 
uğradıkları kültürel şoku ve çoğu zaman da 

ADALETLE ÇÖZÜLMÜŞ BİR 

SORUN SAHİBİNE VE TOPLUMA 

HAYIRLAR, ADALETSİZ VE 

ZULÜM ÜRETEN ÇÖZÜMLER 

İSE SAHİBİNE VE TOPLUMA 

ŞERLİ DURUMLAR OLUŞTURUR.
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batı karşısındaki bir türlü sıyırıp atamadık-
ları aşağılık duygusunu ele verir biçimde 
kullanılmaktadır.”7 Sonuç ise, kâfire benze-
memesi uyarısı almış olan müslümanların, 
kâfire benzeyen bir hayat yaşamasına neden 
olmuştur. 

c- “Hemen hemen ondört yüzyıllık tarihi bo-
yunca İslam, evrenin, adına İslam dünyası 
denilen yaşam sahasını bütünüyle doldurmuş 
ve bu sahada, İslam dışı denilebilecek öğele-
rin gelip yerleşebileceği hiçbir boş alan bırak-
mamıştır. İslam’ın yeryüzündeki göstergesi, 
pratik düzlemde İslam dünyasıyla eş anlam 
kazanmış olup, bu dünyadaki her şey toprağı 
sürme yönteminden tutun da, şiir söylemeye 
kadar hep İslam’ın ruhundan ve biçiminden 
kopmaz bir özellik sergilemiştir.”8 Oysaki 
günümüzde, ümmetin dağılması, İslam’ın 
hükümlerinin hâkim olduğu coğrafyanın bü-
tünlüğünü kaybederek ulus devletlere bölün-
mesi, bu ulus devletleri Müslüman zihnine 
sahip olmayan idarecilerin, İslami olmayan 
yasalarla yönetmemesi, Müslümanların siya-
sal anlamda bir temsiliyetin bulunmaması, 
Müslüman bireyin teorik olarak sahip olduğu 
değerlerle, bu değerlere zıt kurgulanmış bir 
alanda yaşam pratiği ortaya koymasına, ken-
dilerinde devamlı bir gerilim ve stres oluşma-
sına neden olmaktadır. Böyle bir yapı, İslam 
dışı unsurların rahatlıkla yerleşip kök salma-
sına neden olurken, İslami bir hükmün yer-
leşmesi için ise büyük bir çaba ve mücadele 
gerektirmektedir. Bu yapı, Müslüman bireyle-
rin İslami hedeflerinden sapmasını kolaylaştı-
ran bir durum oluşturmaktadır. 

d- Yine Müslüman/İslam kimliği sahip oldu-
ğumuz diğer kimliklerden (Türklük, babalık, 
yazarlık, memurluk, işçilik vb.) bir kimlik 
değil, sahip olduğumuz tüm kimlikleri bir 
şemsiye altında toplayan ve bu kimliklerin 
tamamını şekillendiren, yön veren bir kimlik 
iken mevcut süreçten dolayı kimliklerden bir 

7 -S.H.Nasr, İslam ve Modern İnsanın Çıkmazı, 
s .165

8 -S.H.Nasr, İslam ve Modern İnsanın Çıkmazı, 
s .113

kimlik halini almıştır. Bu sebeple tıpkı diğer 
kimlikler gibi İslami kimlik de, hayatın bazı 
anlarında ortaya çıkıp aktifleşirken bazı an-
larda da pasifleşip devreden çıkmaktadır. Na-
maz kılma, hacca gitme, ramazan orucunu 
tutma gibi şekilsel ibadetlerin ortaya çıktığı 
anlarda bu kimlik hatırlanmaktadır. Bunun 
yanında bu ibadetleri yerine getiren insanları 
ailevi, toplumsal ve ekonomik faaliyetlerinde 
men edilmiş oldukları, “yalan söyleme”, “tica-
ri ilişkilerinde aldatma”, “adaletsizlik”, “adam 
kayırma”, “zulüm yapma” vb. diğer fiilleri iş-
lerken görebilmekteyiz. Çünkü bu kurgusal 
yapı, insanın sapması üzerine inşa edilmiştir. 
Müslümanlara, ret etseler de laik bir zihin 
oluşturmaktadır. Bu sebeple müslümanlar 
ahirete de dünya zenginliğine de talip bir po-
zisyon almasına neden olmakta; dünyalık ve 
güç elde etmek adına İslam’ın ahlaki yapısına 
uygun olmayan durumlara sokabilmektedir. 

e- Müslümanlar da genel olarak geçmişten ge-
len, ”Şeriat ve Kur’an mevcut her sorunu çö-
zer, yeter ki uygulanmasına müsaade edilsin.” 
ön kabulü oluşmuş ve bu ön kabul insanı 
ve insanın çabasını dışlayan, sorunları doğ-
ru okumanın ve doğru cevaplar üretmenin 
önünde bir engel oluşturmuştur. Bu zihniyet 
şeriat ve Kur’an’ı, Allah’ın, insanların sorun-
larını çözmek için göndermiş olduğu hazır 
reçeteler sunan birer araç olarak görmektedir. 
Oysaki elimizdeki İslam’a ait tüm değerler 
içerisinde, Kur’an’ın dışındakilerin tamamı, 
beşeri olup, geçmiş şeriat uygulamaları, mez-
heplere ve âlimlere ait fıkhî içtihatlar ve oluş-
turulmuş olan usuller, yine bidat ve yozlaşma-
lara karşı mücedditlerce girişilmiş olan tüm 
ihya hareketleri, beşeri çabanın bir ürünüdür. 
Bunları İslami ya da Kur’ani kılan, ortaya ko-
yanların Müslüman olmaları, Allah rızasıyla 
hareket etmeleri, niyetlerinde halis olmaları-
dır. Kur’an bile, Allah tarafından ama beşe-
rin diliyle gönderilmiştir. Kur’an bir anayasa 
kitabı değildir. Yol gösteren, ışık tutan, sabit 
değerleri ve ahlakî kaideleri vaaz etmekle be-
raber sorunları çözen, sorunlara hazır reçete-
ler sunan bir kitap değildir. Tam tersine Allah, 
ortaya çıkacak sorunları, insani kapasitelerini 



ortaya koyup geliştirmek, benliklerini güç-
lendirmek, böylece varoluşlarını anlamlı hale 
getirmek için müslümanların çözmesini ister. 
Bunun için istişare müslümanlara emredilmiş 
ve değiştirilemez önemli bir kaide kılınmıştır. 
Üretilen çözümler, yapılan içtihatlar ve ortaya 
konan uygulamalar, bu insanların denenmiş-
liğinin sonucunu ortaya çıkaracaktır. Adaletle 
çözülmüş bir sorun sahibine ve topluma ha-
yırlar, adaletsiz ve zulüm üreten çözümler ise 
sahibine ve topluma şerli durumlar oluşturur. 
Böyle insani emeği dışlayan bir kabul, İslam 
tarihinde canları pahasına çabalayıp emek 
veren, sayelerinde ulaşmış olduğumuz mad-
di, manevi, hukuki ve diğer ilmi sonuçların 
elde edilmesindeki 
haklarına nankörlük 
olduğu gibi, bu gü-
nün insanını hazır 
lokma yiyicisi olan 
tembeller yığınına 
çevirir. Bu zihniyet 
sorunların çözüm-
lerinin yükümlülü-
ğünü üzerine alma-
yan, tüm emeklerini 
dünyalık kazanmak 
için harcayan bu-
nunla birlikte çeşitli 
bidatlerle, kestirme bir yoldan cenneti de ka-
zanabileceğini düşünen yapılar ortaya çıkara-
caktır.

f- Karşı karşıya bulunduğumuz ve son dö-
nemlerde ciddi anlamda yaygınlaşan bir so-
run da; İslami faaliyetlerde bulunan bireyler 
de dahil olmak üzere, imanları ve inançları 
için adanmışlık duygusunu kaybedip, imani 
motivasyonlarını devam ettirememeleridir. 
Bu durum Müslüman paradigmasına çeşitli 
virüsler bulaştırmaktadır. Doğru bilgiye rağ-
men, yanlışa sürüklemektedir. “Yapılan şey 
doğru değil ama herkes böyle yapıyor.” cüm-
lesi bir kaideymiş gibi yanlış yapmak için ve 
özellikle dünyevileşmenin sızdığı Müslüman 
kalplerdeki vicdani uyarıyı örtmek için baha-
ne kılınmaktadır. Bu hastalık maalesef hızla 
yayılmaktadır. Tarihte yapılan tüm baskı ve 

işkencelere rağmen imanlarından ve inançla-
rından taviz vermeyen müslümanların örnek 
alınması yerine, imanlarına karşılık elde ettik-
leri mal, makam ve şöhret kazanan insanlar 
örnek gösterilerek gayri ahlakî ve gayri İslami 
eylemlere payanda yapılmaktadır. Müslüman 
bir cemaat içinde, bireysel ya da toplumsal 
bir sorun tartışıldığında cemaatteki tüm müs-
lümanlar neredeyse aynı şeyleri söyleyerek 
teorik anlamda doğruları tespit edebiliyor-
ken, pratiğe aktarmaya gelince söz konusu 
doğrular yapılmayarak, “ama kimse böyle 
yapmıyor” virüsü bahane ediliyor. Ortaya 
konan kötü eylemler için diğer müslümanlar-
ca yapılan uyarılar için de; “herkes yapmasa 

bende yapmam.” dene-
rek kötülük adeta ço-
ğunluğa uyulma adına 
meşru hale getiriliyor. 
Bu şekilde doğru ey-
lemde bulunan azın-
lıktaki müslümanların 
eylemleri görmezden 
geliniyor. Böylece birey-
sel ve toplumsal olarak 
müslümanlar, uyarıcı 
ve örnek olmaları ge-
rekirken, bu örneklik 
ortada gözükmeyerek 

kötülüğün yayılmasına zemin oluşturuluyor. 
Yapılan Kur’ani çalışmaların bereketi, yine bu 
çalışmalarda faaliyet yürüten bu müslümanla-
rın problemli bakış açılarından dolayı toplu-
ma yansımıyor. Doğruyu bilmek ve söylemek 
yetmez, öğrendiğimiz bilgilerin sorumluluğu 
onu hayata geçirmektir. Ancak bu bilgiler 
pratikte hayatta uygulandıkça değer kazanır. 
Uygulayanları da bilge kılar.

g- Gerek siyasal gerekse de coğrafik olarak 
parçalanmış olan müslümanlar, postmoder-
nizmin yapı bozumuna neden olan etkisiy-
le, zihinsel ve bedensel anlamda da binlerce 
parçaya bölünmüş bir yapı sergilemektedir. 
Geçmişten gelen itikadî ve fıkhî mezhepler-
den dolayı oluşmuş olan bölünmeler, günü-
müzde adeta mutasyona uğramış, geleneksel, 
muhafazakâr ve modern paradigmalarla oluş-

“YAPILAN ŞEY DOĞRU DEĞİL 

AMA HERKES BÖYLE YAPIYOR.” 
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muş cemaatler, gruplar, dernekler, vakıflar ve 
çeşitli âlimlerin isimlerinin çevresinde oluş-
muş yapılar binlerce farklı isim altında İslami 
ve Kur’ani faaliyetler yürütmektedirler. Par-
çalanma o kadar doğal bir hal almış ki, aynı 
âlim isminin kitaplarını okuyup ders yapan, 
farklı isimde yüzlerce grup meydana gelmiş-
tir. Örneğin Bediüzzaman Said Nursi’nin ki-
taplarını ders yapan fakat ufak farklılıktan 
dolayı farklı isimler adı altında yüzlerce grup 
şu an ülkemizde faaliyet yürütmektedirler. Bu 
bölünmüşlük ve parçalanma müslümanların 
enerjilerini birbirlerine karşı kullanmalarını 
ortaya çıkardığından, “birbirlerini sevmeleri” 
emredilen müslümanları birbirlerine düş-
manca tavırların içine koymaktadır. Vahdet 
ve ümmet olma vasıflarını zedelemekte, ça-
lışmalarını kâfirlerin ifsat edici faaliyetlerine 
yoğunlaştırmaları gerekirken, birbirlerinin 
aleyhine yöneltmekte, toplum nezdinde ki 
itibarlarını ve güvenirliklerini ortadan kaldır-
maktadırlar.

Sonuç:

İslam dini kıyamete kadar, insanlığa gönde-
rilmiş olan son din olması hasebiyle, hangi 
şart ve zamanda yaşanırsa yaşansın, emirleri, 
yasakları ve ahlaki ilkeleri dikkate alındığın-
da, insanlara kurtuluş, huzur ve mutluluk 
verebilecek kapasitededir. Ancak günümüz 
müslümanlarının içinde bulunduğu yapısal 
ve zihinsel sorunlardan, içinde bulunduğu 
çağı doğru idrak edip tanımlayamamaların-
dan ve her şeyden öte “inanç ve değerlerine” 
bağlılıkta zayıf kaldıklarından, tüm Kur’ani ve 
İslami çalışmalara rağmen henüz postmodern 
bu dönemde böyle bir yaşam örnekliği inşa 
edememişlerdir.

Tüm kurgusallığa, güdümlemelere ve zihinsel 
yönlendirmelere rağmen insanın ortaya koya-
cağı eylemi belirleyen, son kertede yine ken-
disinin iradesi ve kendisine bağışlanmış olan 
kudretidir. İnsanın tamamen kontrol ve idare 
edilebileceği modern dönemin dogmasıdır. 
Ne yaparsanız yapın insanın en son yapaca-
ğına garanti vermeniz söz konusu değildir. 
Ancak insan ve insanlık üzerine yapılan bu 

çalışmalar da asla göz ardı edilemez, edilme-
melidir. Bu Saydığımız tüm olumsuzluklar ve 
başarısızlıklar dikkate alındığında çıkarılacak 
ders, “dünyayı değiştirmenin tek yolunun, 
kişinin kendisini değiştirmekle başladığıdır.” 
Dünyada meydana gelmiş tüm devrimlerin, 
değişimlerin, yeniliğin ve her türlü başarının 
ardında; buna inanan bir yürek ve bu inançla 
yola koyulmuş bir emek vardır. İslam’a inan-
mış insanlar tarihte bunu bir kez başardılar. 
Karanlıklar içinde, binlerce maddi ve manevi 
bunalımlar ve hastalıklar içinde kıvranan in-
sanlık, İslam’a her dönemden daha çok muh-
taç durumdadır. Tüm bu olumsuz süreçlerin 
etkisindeki müslümanların, virüs kapmış 
bu zihinsel yapıdan ve dünyevileşmiş olan 
yaşam biçiminden kurtulup ne yapmakta 
olduğunun farkına varmaları, ilk nesil müs-
lümanların bilinçli bir şekilde oluşturulmuş 
olan adanmışlık ruhunu yakalamaları gerek-
mektedir. İnsana emaneten verilmiş olan bu 
hayat ancak Allah’ın rızasını ve bunun karşı-
lığında da cenneti kazanması içindir. Bu vaa-
de ulaşacak olanlar, Allah nezdinde davasına 
sadakatle kendini adayanlardır. Nitekim Allah 
bu durumu Kur’ani Kerim’de açıkça dile ge-
tirmiştir; 

“Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, 
kendilerine (verilecek) cennet karşılığında 
satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda sa-
vaşırlar, öldürürler, ölürler. (Bu), Tevrat’ta, 
İncil’de ve Kur’an’da Allah üzerine hak bir 
vaaddir. Allah’tan daha çok sözünü yerine 
getiren kim vardır! O halde O’nunla yapmış 
olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. 
İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır.” 9 

İnsanlar imanlarını kanıtlamakla mükellef-
tirler. İman ettik deyip sınanmadan kurtuluş 
ümidinde olanlar, kendilerini aldatanlardır. 
Bir kimliğe sözde sahip olmak, bu dünyada 
avantajlar sağlasa da Allah nezdinde değeri 
olmayan bir olgudur. İsrailoğulları’nın Allah 
nezdinde sadece kendilerinin kurtulacağına 

9 - Tevbe 9/111



dair iddialarına karşılık, Allah peygamberin 
diliyle onlara şöyle sormaktadır;

 “(Ey Muhammed, onlara:) Şayet (iddia etti-
ğiniz gibi) ahiret yurdu Allah katında diğer 
insanlara değil de yalnızca size aitse ve bu 
iddianızda doğru iseniz haydi ölümü temenni 
edin (bakalım), de.” 10 

“De ki: Ey yahudiler! Bütün insanlar değil de, 
yalnız, kendinizin Allah’ın dostları olduğunu-
zu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, 
haydi ölümü temenni edin (bakalım)!” 11

Bu gün müslümanların da bu ayetlerdeki id-
diayı vicdanlarında her birey kendine sorma-
lıdır. Sahip olduğun 
inancından dola-
yı kurtulacağına, 
kurtulabileceğine 
inanıyor musun?! 
Yaptığın amellerin 
gücünün nispetinde 
olduğunu söyleyebi-
liyor musun? Haydi, 
esas soruyu soralım; 
“ölümü temenni 
edebiliyor musu-
nuz?” 

Ölümü temenni etmemeniz, Peygamber’in (s) 
“ölümü temenni etmeyiniz” uyarısından mı, 
imanınızdaki, inancınızdaki, sahiplendiğiniz 
değerlere bağlılığınızdaki tereddütlerinizden 
mi? yoksa yapmanız gerekirken yapmadığı-
nız ya da yapmamanız gerekirken yaptığınız 
amellerinizin çokluğunda mı kaynaklanıyor? 
Herkesin bir iç muhasebeyle bu sorulara ce-
vap vermesi, tövbe ile istikamet düzeltmesi 
için gereklidir. 

İsrailoğulları’nın böyle bir sınanmaya tabi 
tutulmalarının sebebi, vahyi bilgiye sahip ol-
dukları halde bu bilgiye göre bir yaşam oluş-
turmamalarıdır. Salt bilgi ile ameli ayırıp, sa-
dece bilgiye sahip olmaya değer yüklemeleri-
dir. Oysaki Allah bilginize, malınıza, mülkü-

10 - Bakara 2/94
11 - Cuma 62/6

nüze değil imanınızla beraber yaptığınız size 
bağışlanmış olan bu nimetler ve imkânlarla 
yaptığınız amellerinize bakar. Bakın Allah İs-
railoğulları örneğinden bizleri nasılda uyarı-
yor;

“Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel 
etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan 
merkebin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini 
yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! 
Allah, zalimler topluluğunu doğru yola ilet-
mez.” 12

Rabbim insanlığa örnek olacak, insanlığı, 
düştüğü bu çukurdan kurtaracak “vasat üm-
met” olan Kur’an Neslinin inşasını bir an önce 

biz Müslümanların eliy-
le sağlasın. Bizleri de bu 
ümmetin içinde hakkıy-
la çabalayan bir neferi 
kılsın… Amiin

■

12 - Cuma 62/5

TÜM DEVRİMLERİN, 

DEĞİŞİMLERİN, YENİLİĞİN 

VE HER TÜRLÜ BAŞARININ 

ARDINDA; BUNA İNANAN BİR 

YÜREK VE BU İNANÇLA YOLA 

KOYULMUŞ BİR EMEK VARDIR.
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ur’an Nesli ve Kur’an Halkaları ko-
nulu 32. sayımızın söyleşi köşesinde 

Kur’an Halkaları Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Hakan Dinç beyi konuk ettik. ‘Eksende 
insan, tavırda denge, tasarrufta ihtiyaç’ pren-
siplerine riayet etmeyi en başından beri ken-
disine ilke edinmiş Akabe Vakfı bünyesinde 
oluşturulmaya çalışılan bu projeyi daha ya-
kından tanımak ve Kur’ani Hayat Dergisi’nin 
siz kıymetli okurlarına tanıtmak istedik. 

Akabe camiasıyla ilk tanışmanız nasıl 
oldu, buradan başlayabilir miyiz?

Belçika’da iken İslâmoğlu Hocamızın TV’de 
bir röportajını seyretmiştim. O röportaj ha-
yatımda kırılma noktası oldu. 1995 yılında 
Ahmet Hakan’ın haber saati programında 
Mustafa İslâmoğlu ismini ilk defa duyuyor-
dum; kendisi hapisten yeni çıkmıştı. Daha 
sonra da Atv’de Siyaset Meydanı progra-
mına katılmıştı. Ben o zamana kadar pasif 
iyi olarak yaşadığımın farkında değildim, o 
zaman fark ettim. Ben de kendimin iyi bir 
Müslüman olduğumu sanırdım. O ana ka-
dar başkalarına ulaşma gibi bir derdimin ol-
madığını sadece kendi hayatımı İslam’a uy-
gun yaşamanın yeterli olduğunu sanırdım. 
Tatil için Türkiye’ye ilk gidişimde hocamı-
zın tüm kitaplarını ve kasetlerini satın aldım 
ve talebeliğim başlamış oldu. Zaten ondan 
sonra çalıştığım firmanın işe devam etmemi 
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talep etmesine rağmen, iki-üç sene içerisin-
de yakın çevreme de biraz faydam olsun diye 
Türkiye’ye döndüm.

Bu girizgâhtan sonra öncelikle yola çıkış 
serüveninizi okuyucularımızla paylaşarak 
sohbetimize başlamak istiyoruz. Kur’an 
Halkaları fikrini, kuruluş sürecini kısaca 
özetleyebilir misiniz?

Kur’an Halkaları aslında hocamızın Eksende 
İnsan Projesi’nin önemli parçalarından bir 
tanesiydi. Bir gün hocamız sabah namazına 
beni evine davet edip bu projeyi açıkladı ve 
bana bu görevi teklif etti. Görevin ağırlığının, 
sorumluluğunun bilincinde olarak “Hocam 
elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz ve-
riyorum. Ancak buna söz verebilirim fakat ne 
kadar başarabilirim bilmiyorum” dedim. Fikir 
bu şekilde Mustafa hocamızdan çıktı. Zaten 
Akabe Vakfı’nın 40. Yılı hedeflerinden olan 
Eksende İnsan (EKİN) projesinin sosyal 
ve nihai hedeflerini kapsayan bir proje idi 
Kur’an Halkaları. Camiamızın Yönetim Üst 
Kurulu ile istişare yaparak bu projede çalışa-
cağımız arkadaşları belirledik.

Kur’an Halkalarının kuruluşundan bu za-
mana gelmesinde emeği geçenlerden de 
kısaca bahsedebilir misiniz? 

Tabii burada emeği geçen en önemli kişinin 
Mustafa İslâmoğlu hocamız olduğunun al-
tını çizmemiz gerekir. Daha sonra da kendi 

işleri yoğun olmasına rağmen 
bu projeye çok ciddi zaman 
ayıran, büyük emek ve gayret 
sarfeden, büyük fedakârlıkla 
çalışan Yönetim Kurulu üyesi 
arkadaşlarımı zikretmek iste-
rim: Cemal Demirel, Ahmet F. 
Çalışkan, Mustafa Koca, Ömer 
F. Kayıkçı, Hakan Sarıhan, Er-
doğan Karacakaya, Murat Ka-
rak, Mücahit Biricik ve Bahri 
Bulut.

Daha sonra camiamızın Yö-
netim Üst Kurulu üyelerine teşekkür etmek 
isteriz ki bizi çalışmalarımızda özgür bırak-
tılar, bize güvendiler ve çok müdahil olma-
dılar. Elbette biz kendilerine çalışmalarımız 
hakkında raporlar sunduk. Öncelikli olarak 
bizim ilk muhatabımız olan Fethi hocamıza 
ve zaman zaman bölge ziyaretlerimize bizim-
le katılarak bize destek veren Selçuk beye te-
şekkürü borç biliriz. 

Bazı bölge toplantılarımıza katılan, faaliyet-
lerimize maddi ve manevi desteğini esirge-
meyen Nasuhi beyi anmadan geçemeyece-
ğim. Ayrıca Prof.Dr. Mehmet Okuyan, Adnan 
İnanç, Prof.Dr. Nihat Bengisu, Hasan Hafı-
zoğlu, Feyzullah Akyol hocalarımıza teşek-
kür ediyorum. Projenin alt yapısını oluştu-
rurken istişarelerimizde kendilerinden çok 
yararlandık. Yine bölge toplantılarımıza za-
man zaman katılan, fikirleriyle alt yapı çalış-
malarımıza destek veren yönetim kurulu ye-
dek üyelerimize ve değerli Danışma Kurulu 
üyelerine, bölge toplantılarımızda hanımlarla 
faaliyetleri daha iyi götürebilmek adına fahri 
yönetim kurulu üyesi gibi çalışan Dr. Dilek 
hanıma, Şükran hanıma ve Ayla hanıma da 
teşekkür ediyorum. Yardımeli Derneği baş-
kanı muhterem Sadık Danışman beye bize 
maddi ve manevi desteklerinden dolayı te-
şekkür ederiz. Şunu da belirtmeden geçeme-
yeceğim, camiamızda kimden ne zaman bir 
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şey rica etsek, bir işimiz düşse hepsi hemen 
bize tüm katkılarını ve desteklerini verdiler, o 
yüzden bu çalışma hakikaten hepimizin ortak 
ve üst projemiz oldu diyebilirim. Dolayısıyla 
bu projeye destek olan tüm kardeşlerime yü-
rekten teşekkür ediyorum. 

Çalışmalarınıza nereden başladınız, ilk 
yaptığınız çalışmalar nelerdir? Bunun alt 
yapısını nasıl oluşturdunuz? Koordinas-
yon nasıl sağlanıyor? 

Biz 2012 yılı Haziran ayında kurulduk. İlk 
altı ay tamamen içe kapandık ve teorik alt-
yapı çalışmalarıyla uğraştık. Süreç, muhterem 
hocalarımızdan ve bu konuda daha önce ça-
lışma yapmış tecrübeli ar-
kadaşlarımızla istişareler 
yapıldı, kendilerinin fikir, 
görüş ve önerileri alına-
rak tamamlandı. Tüzük, 
iç tüzük, genel esaslar, 
usul ve yapılanma şekilleri 
belirlendi. Somut faaliyet-
lerimizi yerine getirmek 
üzere yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan birim-
ler oluşturuldu: Tüzük ve 
Yapılanma Birimi, Eğitim 
ve AR-GE Birimi, Bilişim Birimi, Vahyin Pen-
ceresinden Birimi, Finans Birimi, Yurt Dışı 
Birimi.

Hizmetimizi doğru bir şekilde götürelim diye 
Türkiye’yi 21 bölgeye ayırdık. Her bölgeden 
KHYK’dan iki arkadaşımız sorumlu oldu. 
Çalışmalarımız için yıllık plan ve program 
yaptık. Bu plan çerçevesinde 2013’de sahaya 
inmeye ve bölgelerin tümünü topluca ziyaret 
etmeye karar verdik. Böylece Türkiye’de bu 
çalışmaların nasıl yapıldığını öğrenme, bölge-
lerdeki Kur’an halkaları envanterini çıkartma, 
gittiğimiz yerlere projemizi sunma ve onlarla 
istişareler yapma fırsatını bulacağımızı dü-
şündük.

Türkiye’yi bölgelere ayırırken hangi kriter-
leri esas aldınız? 

Bölgeleri belirlerken şu kriterleri dikkate al-
dık: Yakınlık uzaklık; iktisadi, idari ve sosyal 
iletişim kolaylıkları. Kriterleri, bölgeleri ve 
amaçları belirlemede makulü ve ma’rufu arı-
yor, şûrayı önemseyerek adım atıyoruz.

Her bölgeden bizimle koordinasyonu sağlaya-
cak bir bölge sorumlusunu seçmelerini istiyo-
ruz. Bölge sorumlusu da kendi bölgesindeki il 
ve ilçe sorumlularının seçilmesini/belirlenme-
sini sağlamakla, bölgesindeki Kur’an halkası 
çalışmalarını yürütmek, yönetmek ve denet-
lemekle yükümlü olacak.

İşi kolaylaştırmak için 
yaptınız bu taksimatı 

anladığım kadarıyla?

Yaptığımız hiçbir çalışmayı 
olmazsa olmaz görmedik, 
mutlaklaştırmadık. Ge-
len talepleri, önerileri ve 
eleştirileri değerlendirdik. 
Lüzumlu gördüğümüzde 
gerekli değişiklikleri yap-
makta tereddüt etmedik. 
Bir talepleri, şikayetleri 

varsa ya da bizim bir talebimiz varsa onlar 
üzerinden bölgeye ulaşmak istiyoruz.

Zaten bu kişiler bir şekilde Akabe Vakfı’nın 
bu zamana kadarki oluşumunda bulun-
muş, emek vermiş, gönüllüsü olmuş kişi-
lerden oluşuyor olmalı. 

Ya vakfımızın bu zamana kadarki oluşumun-
da bulunmuş ya gönüllü olmuş ya da gönüllü 
çalışmaya hazır kişilerden oluşuyor. Bu yapı-
lan merkezi bir atamayla resmi bir tarzda ol-
muyor elbette. İstanbul’dan Türkiye’yi yöne-
temezsiniz. Aktif olarak zaten hayırlı bir işte 
yer almak isteyen kişilerden beraber yürümek 
üzere görev talep ediyoruz. Daha önceden ha-
kikaten vakıfla bir çalışması olmuş arkadaş-
larımızı önceliyoruz. İlk etapta yola çıkışımız 

ÇEVREMİZDE VE 

DÜNYADA OLAN 

BİTENE DUYARSIZ 

KALMAYIP, DAHA AKTİF 

BİR ÇABA İÇERİSİNDE 

OLMALIYIZ. 
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hep vakıf referanslı oluyor doğal olarak. Fakat 
bazı bölgeler bu konuda çok zayıf oluyor, bu 
durumda o bölgede bizimle gönül bağı bulu-
nan arkadaşlar bize yardımcı oluyorlar. 

Eğitmenler olacak mı?

Evet. Kur’an halka başkanlarını Kur’an Hal-
ka Sorumlusu diye isimlendirdik. Bu Kur’an 
halkası sorumlusu sohbeti yapan dersi veren 
arkadaş olabileceği gibi halkada ders verme-
yen ama eğitimciyi bulacak olan ve organi-
zasyonu yapacak kişi olacak. Bizler Kur’an 
halkaları çalışmasında, projelerinde öncelikli 
hedef kitlemiz olarak halka sorumlularının ve 
eğitimcilerinin olmasını planladık. Bu arka-
daşlarımızın eğitimine önem verelim dedik. 
Dersi onlar vereceğinden, ne kadar kaliteli ve 
donanımlı olurlarsa halkasındaki arkadaşlar o 
kadar iyi beslenirler ve belli bir seviyeye gelir-
ler. Çünkü eğitimcinin vereceği şey bir yerde 
bitecek kendini yenilemezse. Yirmi yıldır hal-
ka çalışması yapıp da hiçbir ilerleme kaydet-
memiş birçok halkanın olduğunu gözlemle-
dik. Bu da eğitimcilerin eğitiminin ne kadar 
büyük önem taşıdığını göstermektedir. Bir de 
vizyonlarını geliştirmek istiyoruz. Belli bir ka-
lıpta takılıp kalmamalarını dünyanın ve çev-
renin bütün sorunlarıyla ilgilenmelerini öne-
riyoruz. Web sitemizde belli bölümler sadece 
Kur’an halkaları sorumlularına açık olacak. 
Böylece kim bu işe emek verip ter döküyorsa 
onun da bir özelliği, ekstra bir kazancı olsun. 
Ve aynı zamanda Kur’an halkası kurmak iste-
yen ve/veya Kur’an halka sorumlusu olma po-
tansiyeli olan ama tereddüt eden ya da üşenen 
kardeşlerimize özendirici olsun, teşvik etsin 
diye böyle düşündük. Dolayısıyla da o arka-
daşlar özel şifreleriyle sitemizden verilecek bu 
eğitim programlarından ve bazı kaynaklardan 
yararlanacaklar. Sitemizde bulunan salon-
lardan Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, 
Adnan İnanç gibi değerli hocalarımız haftalık 
dersler verecekler. Bu manada eğitimcilerimizi 
hiç boş bırakmayacağız. Yaptığımız bölge top-

lantılarında en çok ses getiren en çok heyecan 
oluşturan konu bu oldu. Ayrıca bu salonları 
toplantı amaçlı da kullanacağız. Türkiye’nin 
herhangi bir bölgesindeki sorumlu arkadaşı-
mız gerek bizlerle, gerek bölgesindeki diğer 
illerdeki sorumlularla gerekse de diğer bölge 
sorumları ile sitemizdeki salonlardan görün-
tülü toplantılar yapabilecek, dosya paylaşabi-
lecek. Böylece aktif olmamak için hiçbir ba-
hanemiz de kalmamış olacak. Herkes sitemiz 
üzerinden bir çalışma yapabilecek. Ayrıca bu 
sanal salonlarımızda yakın çevresinde Kur’an 
halkası olmayanlar için “Sanal Ortam Kur’an 
Halkaları” oluşturulabilecek.

Anın fıkhı da üretilmiş olacak aynı zaman-
da. Müslümanların modernizme karşı me-
safeli bir yaklaşımı var malum. Televizyon 
ilk çıktığında kötü bir alet olarak damga-
landı. Keza internet te kötülendi. Fakat 
içine müdahil olmayınca zaten kötülerin 
eline geçiyor ve kötü oluyor. 

Bu araçları iyileştirmek de, iyi ve hayırlı işler-
de kullanmak da bizim sorumluluğumuzda. 

Sonuçta insan fıtrat üzerine yaratılıyor. 
Hiçbir şey doğuştan kötü yaratılmamıştır. 
Onu dönüştüren insanlar. Bu manada as-
lında internete Müslümanların yaklaşımı-
na bir örneklik teşkil edebilir bu durum. 

Mesafe hâlâ var maalesef. Bizim içimizde bile 
çok seyrek de olsa hâlâ mail adresi dahi olma-
yan, mesafeli duran kardeşlerimiz var. Ama 
biz bu araçları kendi amaçlarımız doğrultu-
sunda kullandığımız zaman onu hayra çevir-
miş olacağız inşallah. 

Aletlere yaklaşımda yeni bir tarz getirmiş 
olacaksınız. Bu projeden hedeflenen gaye 
nedir? Yöntemden bahsettik gayeden de 
bahsedelim. 

Gayemiz; hocamızın eksende insan projesin-
de belirttiği gibi 5A sahibi sorumlu ve şah-
siyetli aktif iyi insanları bir platformda bu-
luşturmak. Birlikte hizmet üretmek. Birlikte 
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yapılabilecek bir 
proje bu, tabiatı 
icabı. Ayrıca Kur’an 
mesajının ulaşma-
dığı hiçbir il, ilçe, 
kasaba ve köy kal-
maması üzerine yo-
ğunlaşıyoruz. 

Müslüman bir top-
lumda yaşıyoruz 
fakat bir o kadar da 
Müslümanlar kendi-
lerine indirilmiş olan va-
hiyden, Kur’an’dan, yani 
merkezden uzaklar. Vah-
yin kaynağına hep dıştan 
kapılar açılmış. Genelde 
bu dış kapılardan giriş 
yapıldığından ana kapıya, 
asıl mesaja bir türlü ulaşa-
mıyorlar. Bu manada aslın-
da Kur’an’ı merkeze alan, 
Kur’an’ı doğru anlamaya, 
hayatımızı inşa etmeye yönelik bir çaba ve 
gaye asıl hedefimiz. Günümüzde uydurulmuş 
dinden dolayı indirilmiş dine mesafeli olan 
kardeşlerimiz var; çokça var hem de. İnanın 
işyerinde yaptığım bir çalışmada odam bu 
evsafta insanlarla dolup taşıyor. Bir hedefimiz 
de onlara ulaşmak. Bölge toplantılarında bil-
hassa bunu da vurguluyorum. “Arkadaşlar; 
sadece sen, ben, bizim oğlanla bu iş olmaz. 
Çevremize de açılmamız lazım” diye konu-
nun altını çiziyoruz. 

Az önce bahsettiniz. Yirmi yıldır bu çalış-
maları yapıyoruz diye itiraf ediyorlar. 

Evet ama bir milim ilerleme yok. Bu böyle ol-
maz, olmamalı. Hem kendimizi geliştirmeli-
yiz, hem de çevremize açılmamız lazım. Çok 
çarpıcı bir örnek vereyim: Benim oturduğum 
apartmandaki yan komşum sevgili İsmail 
Ağabey meslektaşımdır, eşi Sema hanım da 
mimar. Biz on beş yıldır komşuyuz ve olduk-

ça da iyi komşuluk 
yapıyorduk. Ancak 
bu konulara detay-
lıca girme fırsatımız 
olmuyordu. Ancak 
dokuz-on yıl önce 
bu konularda detay-
lı olarak konuşmaya 
başladık ve beş yıl 
önce de komşuları-
mızla Kur’an halkası 
derslerini yapmaya 

başladık. İsmail ağabey 
şimdi yakama yapışıyor, 
on beş yıldır komşuyuz 
da niçin daha önceden 
bu konulardan bahsetme-
din diye. Bu basit bir olay 
değil, vebali var. Yani biz 
dostlarımıza, akrabaları-
mıza, çevremize de açılma-
lıyız. İş yerimizde yaptığı-
mız Kur’an sohbetlerine 

bir kere olsun sadece denemek için gelenler, 
ertesi hafta bir arkadaşını daha getiriyor. İşte 
yeni din diliyle anlatılan Kur’an’a, indirilen 
gerçek dine muhtaç, aç ve susuz bekleyen çok 
büyük bir kesim var.

Toplum aslında böyle bir projeye oldukça 
muhtaç. 

Kesinlikle öyle. Yani “Kur’an gerçekten böy-
le mi diyor, hakikaten böyle mi geçiyor 
Kur’an’da” diye pür dikkat dinliyorlar. Bakın 
ramazanda oruç konusunu ele aldık sohbeti-
mizde; arkadaşlar bu sene oruçlarımızı çok 
daha şuurlu bir şekilde tuttuklarından bah-
settiler. Örnek olsun diye söylüyorum. Kur-
ban öncesi kurbanı işledik mesela. Kurban’ın 
sadece et dağıtmaktan ibaret olmadığını, bu 
ibadetin ruhunda olan, asıl bize verilmesi 
gereken şuurun bambaşka bir şey olduğunu 
gördük. Arkadaşlardan o eksenli kurban me-
sajları geldi; mesela, “bütün İsmaillerimi kur-
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DEĞİL, KUR’AN’A 

DAVET EDİYORUZ. 

HAYATA KUR’AN 

PENCERESİNDEN 
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ban edeceğim” diyor. “Ben bu şuurda kurbanı 
idrak ediyorum” diyor. Aslında insanlar hazır. 
Bizim böyle de bir görevimiz var. Mevcut hal-
kaların kalitesini arttıracağız ama bir de hazır 
bekleyenlere ulaşmaya çabalayacağız. Küsen-
ler var, arayışta olanlar, arayıp da gönlüne, ak-
lına göre bir çalışma bulamayanlar var. Kur’an 
halka sorumluları, ilçe yönetim sorumluları-
mız veya il yönetimi bunlardan da sorumlu 
olacak. Daha aktif olacağız. Niyetimiz asla ve 
asla sayı değil, sayılara takılmıyoruz. “Aman 
çok olsun da nasıl olursa olsun” değil derdi-
miz. Biz kaliteli ve nitelikli olsun istiyoruz. 
Ama kalitelinin, niteliğin de sayısı artsın isti-
yoruz. Bunda da bir beis yok. Ayrıca hedef sa-
yılarımız olacak. Bölgelerimize hedefler koy-
duk. Halkalar haritamızda görüldüğü üzere 
hem illerin hedefi var hem de bölgenin he-
defi var. Bir hedef koymazsanız olmaz. Proje 
ana metninde hocamızın anlattığı gibi hedef 
koymak vahyin sünnetidir; nebinin sünneti-
dir; hayatın sünnetidir. Her şey bir hedef, bir 
amaç ekseninde yürüyor. Ölçme ve değerlen-
dirme yapmak için rakamlara ihtiyacımız var. 
Sene sonu geldiğinde hedeflerimize ulaştık 
mı ulaşamadık mı; ulaşamadıksa nerede hata 
yaptık, neyi eksik yaptık diye analiz edebile-
lim istiyoruz. Veya hangi noktada başarılı ol-
duk ki hedefi tutturduk bunu tespit edelim ve 
diğer arkadaşlarımızla da paylaşalım, onlar da 
istifade etsinler istiyoruz.

İş hayatımıza baktığımızda, insanlar ken-
dilerinin kazancı için birebir söylemese 
bile zihinsel altyapısında birçok hedef ko-
yuyor. Bunu gerçekleştirmek için bir plan 
yürütüyor. Fakat bu dünya sonrası kalıcı 
olan hayata dair yatırım noktasında maa-
lesef o kadar dünyevileşmişiz ki asıl kalıcı 
olan yurda hazırlık için hedeflerimiz sanki 
yok gibi.

Ve biraz hobi olarak algılıyoruz. Biz bir şuur 
da vermek istiyoruz. Bu çalışmalar yapılması 
zorunlu olan bir çalışmadır; hobi veya gele-

nek değil. Veyahut “kimse toplanmıyor hiç 
olmazsa biz haftada bir toplanıyoruz bir ara-
ya geliyoruz” tarzında avunma yerleri değil. 
Bunlar şuurlanma ve hayat inşa etme yerleri. 
Baktığımızda peygamberin vahiy sonrası daha 
ilk Kur’an nesli ile yaptığı şey de buydu. Çok 
az Müslümanla Erkam’ın evinde bir araya gel-
diler. İşte Erkam’ın evine o yüzden ilk Kur’an 
medresesi deniyor. 

Erkam’ın evi demişken sloganınızdaki 
610’dan beri ibaresi dikkat çekiyor. Mo-
dern hayatın kuşattığı günümüz insanına 
ulaşmada Kur’an Hakları nasıl bir yol ve 
yöntemle hareket ediyor? 

Özellikle biz bu logoyu hazırlarken çok ça-
lıştık. Sağolsun bir ajans bize destek verdi. 
Profesyonel olarak yaptırdık. Fakat önceleri 
610’dan beri yazısı yok idi. Tam basım aşa-
masına geldik. Dedim ki “arkadaşlar bu san-
ki bize has bir şey gibi duruyor, biraz iddialı 
bir söylem gibi duruyor. Bu sohbetleri yapan 
diğer kardeşlerimiz de var, onlar incinebilir, 
tavır alabilir.” Bir arkadaş oradan dedi ki; 
Oraya biraz da esprili olarak “since 610” diye-
lim dedi. İngilizcedeki bu tarih vurgusundan 
yola çıkarak logomuza hemen ilave yaptık ve 
“610’dan beri” dedik. Burada şunu demek is-
tiyoruz: bu çalışmaların daha öncesi de var-
dır elbette ama Erkam bin Erkam’ın evinde 
kurumsal olarak başlayan nebevi eğitim me-
todunun bir parçasıyız, bir halkasıyız, bir 
damlasıyız; ondan farklı bir şey değiliz. Onun 
çağımızdaki modellerinden biriyiz anlamına 
geliyor “610’dan beri”. Ümmetin temel eğitim 
sistemi de zaten sohbetlerdir. Biz de onlardan 
biriyiz o halkadan biriyiz ve onu benimsiyo-
ruz anlamına geliyor. O zamandan bu yana 
gelen bütün halkaların bir parçası olarak da 
biz Kur’an halkaları projemizi ortaya çıkarmış 
olduk. 

Günümüz insanı birazda İstanbul merkez-
li hayata bakıyor çünkü hayat Türkiye’de 
İstanbul gibi büyük şehirlerde atıyor. As-
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lında vahiyde 
zaten hayatın 
can damarları-
na inmiştir. İlk 
Hira’da inmeye 
başlasa da pey-
gamberi şehrin 
merkezine gön-
deren, pasif-
likten aktifliğe 
geçmesini sağ-
layan bir süreç 
var. İlk inen ayetlerde kalk ve uyar diyor. 

Artık Hira’da durma zamanı değil diyor. 
Hira’da takılıp kalmamalıyız.

O manada bizlere modern şehir hayatında 
arınma yolu olarak nasıl bir Kur’an halkası 
modeli öneriyorsunuz? 

Bir kere çekirdekten başlayalım diyoruz, hiçbir 
şey yapamıyorsanız ailemizle, eşimiz ve çocu-
ğumuzla çekirdek Kur’an halkası oluşturalım. 
Çekirdek deme sebebimiz şu. Yaptığımız ça-
lışmalar sonucu en verimli, en uygun sayının 
yedi ve onüç arasında olduğuna kanaat getir-
dik. Evlerin kapasitesi çok önemli. Sayının az 
olması da çok önemli değil. Sunumlarımızda 
bundan bahsettiğimizde “sayımız yediye ulaş-
madıysa biz bir halka başlatamayacak mıyız” 
diyenlere “Olur mu öyle şey elbette başlatın” 
diyoruz. Bir an önce eşinizle, çocuğunuzla bir 
çekirdek halkasınız zaten, meraklı bir komşu-
nuz vardır, bir arkadaşınız vardır. Zaman için-
de onları da katın üç olur, beş olur, yedi olur. 
Onüçten fazla olduğu zaman da ev ortamına, 
ev sahibine bir zahmet oluşuyor. Hem de ka-
labalığın getirdiği bir konsantre bozukluğu 
oluşabiliyor. O bakımdan ondört olunca da 
halka ikiye bölünsün diyoruz. İçinizden biri 
alsın bayrağı ve ikinci bir halkayı oluştursun 
diyoruz. O kadar kapasitemiz yok diyenlere: 
vardır, olur, olmalı diyoruz. Bir başka çözüm 
de derneklerde derslerin yapılabilir olması. 
Ancak derneklerde yapılan derslerde sayı bi-

zim belirlediği-
miz sayının çok 
üstünde olabili-
yor. Biz dernek-
lerimize siz na-
sıl yapıyorsanız 
öyle devam edin 
diyoruz. Der-
nekler kuruldu 
kurulalı biraz 
evlerden uzak-

laştık gibi geliyor 
bize. Biz derneklerdeki çalışmaların gereklili-
ğine inanıyor ve destekliyoruz. Fakat ev orta-
mı farklı, evlerin bereketi daha farklı. Kur’an 
sohbetiyle bambaşka bir ortam oluşuyor, ço-
cuklar da o atmosferin içerisinde yer alıyor ve 
biz farkında olmasak da o atmosferi olmaktan 
dolayı etkileniyorlar, evlerimiz bereketleni-
yor. Lütfen evde yapılan Kur’an halka sohbet-
lerini önemseyelim, ihmal etmeyelim. 

Evet geleneksel yapılarda bilhassa bu or-
tamlar çok önemlidir.

Dolayısıyla biz ev ortamını özendirmeyi 
önemsiyoruz. Katılımcı sayısı da önemli değil 
fakat mümkün mertebe bizim ideal dediğimiz 
yedi ile onüç arası sayılarda olmasını öneriyo-
ruz. Ondan sonra “nasıl yaparız” sorusu geli-
yor. İlk defa başlıyorsanız nüzul sırasına göre 
başlayın. Hatta bazı kavramların dersini önce-
den yapın. O kavramlar oturmadan Kur’an’ın 
anlaşılması zor olabiliyor. Derslerde Kur’an ile 
beraber siyer çalışması da yapılmalı. 

Kur’an’ın ilk indiği nüzul ortamında belli 
kavramlar öne çıkıyor.

O kavramların içeriği bugün çok değişmiş. 
Önce bir kavram çalışması yapılsın, konuya 
önce bir tasavvur inşasıyla girilsin diyoruz. 
O sırayla ilk önce imanın hükümleri otursun 
ondan sonra ahkam ayetlerini uygulamaya ge-
çelim diye tertil üzere dersler yapılmasını hal-
kalara öneriyoruz Bu arada siyer unutulmasın 



diyoruz. Kur’an derslerini belli bir şekilde si-
yerle paralel götürmekte çok fayda olduğunu 
düşünüyoruz. Hele hele ilk defa yapılıyorsa 
nüzulle beraber siyer bilgisi konunun daha 
iyi anlaşılması açısından çok önemli. Bu tarz 
teknik önerilerimiz var. 

Kur’an Halkalarına başka ne tür tavsiyele-
riniz olacak?

Hazırladığımız kitaplarımızla olsun, sunum-
larımızla olsun diyoruz ki mutlaka haftada bir 
defa hiç olmadı iki defa bunu yapalım. Daha 
fazla seyreltmeyelim. Haftada en az bir defa 
çok uygun. Şehir şartları malum. O yüzden 
iki haftada bir de olabilir, makuldür. Fakat 
daha seyrek olması bağı zayıflatır, koparır. 
Gevşeklik oluşmaması için bu önemli. Böy-
le önerilerimiz var. Kur’an halka sorumlula-
rının ekstra bazı dikkat etmesi gereken ön 
çalışmaları, ön bilgileri olması hususları var 
ki tüzüğümüzde bunların detayları var. En 
azından giyimine kuşamına özen gösterme-
si, estetik görünmesi, ilmihal bilgisi, Kur’an 
bilgisi, kendisinin belli bir alt yapısının ol-
masını arzuluyoruz. Bizim getirdiğimiz yeni 
anlayışlardan biri, belki yapanlar vardır ama 
bunu genelleştirmek istiyoruz. Kur’an halka 
sorumlusu dersi verdim işim bitti, haftaya 
tekrar gelirim tarzı mekânik bir çalışma olma-
sın. Kur’an halkaları bir aile gibi olsun. Halka 
sorumlularına halka üyeleri ile yakinen ilgi-
lenmesini tavsiye ediyoruz. Bunu hassasiyetle 
öneriyoruz. Ayrıca diyoruz ki Kur’an halkaları 
sorumluları sadece Kur’an’ı öğrenmekle kal-
mayacak. Bu çok önemli. Bilgi depolamanın 
bir anlamı yok hayata yansıtmadığınız müd-
detçe. Aktif iyi olacaksınız arkadaşlar, çaresi 
yok. Kur’an yaşantınızda görülecek. Ama bu 
da yetmez. Bunun bir adım ötesi var. Mustafa 
hocamızdan öğrendiğimiz bir husus bu. Mu-
hatabınızı “aktif kılacaksınız”. Başkalarının 
da aktif olmasını sağlayacaksınız; Kur’an’ın 
yaşamakla yetinmeyip yaşanmasını da sağla-
yacaksınız. Yani siz çevrenizi aktif kılma yo-

lunda da çalışacaksınız. Dolayısıyla diyoruz 
ki, genelde bizim camialarda dernekler, in-
sanlar yardım toplar, yardım verir, dersler ya-
par. Bunu aşmamız ve ufkumuzu biraz daha 
genişletmemiz lazım. Toplumun bütün sosyal 
sorunlarına, çevre sorunlarına, ne sorunu var-
sa ona dair çözüm yollarını aramalıyız. Top-
lumun farklı kesimlerinin parmak bastıkları 
sorunlara dair bizim de söyleyecek sözümüz 
olmalı. Neden oralarda da aktif olmayalım? 
İdris hocamızın bu konuda bizim ufkumuzu 
açan söylemleri oldu. Mesela, uç bir örnek 
ama kutup ayılarının, balinaların sorunu da 
Müslümanların sorunu olmalı değil mi? Ama 
biz kendimizle uğraşmaktan, didinmekten 
bazen de birbirimizle didişmekten geniş bir 
sorumluluk alanımızın olduğunun farkında 
olamıyoruz. Biz bu şuuru da vermek istiyoruz 
Kur’an halkalarında. Eğitimciler Kur’an halka 
sorumluları bu şuura sahip olursa kendi halka 
üyelerine de yansıtır bu yaklaşımı. Ben genel 
olarak sunumlarımda, bölge toplantılarında 
Ömer bin Abdülaziz’in şu sözünü tekrarlıyo-
rum: “Dağlara buğday serpin, Müslümanla-
rın ülkesinde kuşlar aç kalıyor demesinler”. 
Sorumluluğumuzun ne kadar geniş bir alana 
yayıldığını gösteren çarpıcı bir örnek bu söz. 
Dağlardaki kuşlar bile bizim sorumluluğu-
muzda ama biz daha kendimizi aşamıyoruz. 
Bakış açımızı genişletmemiz lazım. Allah’ın 
müdahil olmadığı bir alan, zaman ve mekân 
olmadığına göre Müslümanların da her an 
aktif bir şekilde çevresinde olup bitenlere 
müdahil olması lazım. Kur’an halka sorum-
lularının ve halka üyelerinin bu manada daha 
verimli çabalar içerisinde olmasını sağlamaya 
çalışıyoruz. Kur’an’a dair çalışmaların çapını 
artırmak istiyoruz. Hem kendi çevremizde, 
sosyal ilişkilerimizde, hem de dünyada olan 
bitene duyarsız kalmayıp, daha aktif bir çaba 
içerisinde olmalıyız diyoruz. Bu da Kur’an’ı 
hayata taşımaktır zaten
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Şöyle diyebilir mi-
yiz? Hayata dair yap-
tığımız tüm işleri 
hasenattan salihata 
çevirmeye gayret et-
meliyiz.

Elbette. Hasenat sa-
dece kişinin kendine 
yaptığı iyiliktir. Na-
maz kılıyorsun ken-
dine, oruç tutuyorsun 
kendine. Fakat salih 
amel olsun istiyorsan üçüncü şahıslara, baş-
kalarına yansıyan ıslah edici bir yönü olmalı 
çalışmaların. Müslüman böyle bakmalı haya-
ta. Medeniyet dediğimiz şey de bu zaten. Ata-
larımız camileri yaparken kuşların konması 
için kafesler yapmayı bile düşünmüş.  Ancak 
bunlarla övünmektense bunları yapacak bir 
iradeyi kuşanmalıyız diyoruz. Bunu geliştir-
memiz ve zamanımıza taşımamız lazım. Biz 
tarihimizle övünüp övünüp bir şey elde ede-
meyiz. Onların yaptığı Allah katında değer-
lendirilecek. Biz ne yaptık peki? Bizim bu ma-
nada çok güzel bir sunumumuz var. Yönetim 
kurulumuzdan Osman Gaygısız kardeşimiz 
kendi çalıştığı kurumda hazırladıkları bir ça-
lışmayı her bölge toplantımız sonunda katı-
lımcılara sunuyor. Yani insanların yeniliklere 
dair nasıl tepkiler verdiklerini adım adım iş-
liyor. İnsanların zihninde oluşan önce olum-
suz, “böyle iyiydi” tarzı statükocu düşünceleri 
kırmak. Buna bir tür gelenekçilik de diyebili-
riz. “İyiydi böyle. İş mi bu? Nereden çıkardı-
nız şimdi” diyerek başlıyor sonra azıcık ikna 
oluyor. Bu sefer de nerede yapacağım bu ça-
lışmayı diyor. Ona da yer gösteriyorsunuz. 
Nasıl yapacağım peki? Bütün bu projeleri 
üretmek bizim Kur’an halkaları yönetiminin 
işi. Ondan sonra da kiminle yapacağım diyor. 
Ona da artık bir çözüm üretilince başlıyor. 
Fakat görüntüde yapıyor. Aslında yapmıyor. 
Bir nevi münafık tavrı sergiliyor. Yapmış gibi 
görünüyor. Öyle değil. Aslen yapmayı ilke 

edinmeli. Yapıyor 
ama yaptığı şeyin 
kimseye bir faydası 
yok. Tamam biraz 
daha şuur yenilen-
mesi olur. Bir şey 
yapıyor ama bugünü 
kurtarıyoruz. İleriye 
dönük de projeler 
üretmeliyiz. Bu ko-
nuda yol göstermek, 
danışmanlık, rehber-

lik yapmak da Kur’an halkaları yönetiminin 
işi. Biz işte hedefimizi böyle koyduk. 

Ulaşılan coğrafyalarla ne gibi irtibatlar ge-
liştirildi. Bunların pratik yansımaları neler 
oldu? 

Biz yirmibir bölgeyi planımız gereği 1 Ocak 
2013 tarihi itibariyle ziyaret etmeye başladık. 
Kendimizi de görmek için önce dört pilot böl-
ge belirledik. Bunların ikisi aktif bölge ikisi de 
zayıf bölge idi. Hem çalışmayı hem kendimizi 
görelim istedik. Buralarda yaptığımız çalışma-
larda belli tecrübeler elde ettik. Sorunları ve 
ön yargıları gördük. Hazırlamış olduğumuz 
sunumu onlara cevap verebilecek şekilde ge-
liştirdik. Yoğun bir performans bizi bekliyor-
du. Zaten çok büyük bir geç kalmışlık söz ko-
nusu idi. Daha projeyi ilan etmeden duyanlar 
arasında gözyaşları ile talepte bulunlar oldu. 
Yani bu da insanı sorumluluk anlamında ür-
kütüyor. Bir vebal oluşuyor. Fakat gittiğimiz 
yerlerde arkadaşlar onbir kişiyi birden gö-
rünce adamlar kalkmış onbiri birden gelmiş 
diyor. Bir çaba söz konusu. Böyle bir çalışma 
var, bir proje var ortada. Bir web sitesi, eğitim 
çalışmaları var. Devam ediyor. Başlamış ama 
bitmemiş projeler mevcut. Bu çaba genel bir 
saygı uyandırdı. Ve insanlar kendilerini daha 
çok bir şeyler yapma ihtiyacında hissettiler. 
Biz aslında şöyle planlamıştık. Normalde bu 
bölgelerin her birinden yönetimimizden iki 
arkadaşımız sorumlu olsun. Dolayısıyla bir 



arkadaşın dört bölgesi var. Bundan sonra bu 
bölgelerle irtibatı bu arkadaş yapacak. Fakat 
baktık ki 2013’de bitmeyecek. İkiye bölün-
dük. Yedek üyelerimizi ve o bölgede aktif 
arkadaşlarımızı da götürüyoruz. Böylece or-
talama bir bölgeyi yedi sekiz kişiyle ziyarete 
gidiyoruz. Bu toplantılar Pazar sabahları ya-
pılıyor. Her bölgeye çalışmalarımızı anlatan, 
önceden hazırlamış olduğumuz bir dosya-
mız var onu götürüyoruz. Sabah saat onda 
kahvaltıyla başlayıp akşam onyedide bitiyor 
toplantılarımız. Fakat biz sabah toplantımız 
var diye sabahtan gidip akşam dönmüyoruz. 
Cumartesi’den gidiyoruz. Bir gece de olsa 
yakın arkadaşların evinde bir araya gelelim, 
tanışalım, daha iyi bilişelim, sohbet edelim 
istiyoruz. Birbirimizi çok da tanımıyoruz; 
tanışalım, paylaşalım, kaynaşalım, ortak bir 
çay içelim diyoruz. Ve bunu gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. İşi olan arkadaşlarımızdan pazar-
dan gelenler oluyor. Ama genelde en az dört 
beş kişi Cumartesi’den gidiyoruz. Bir ön bilgi 
vermek durumundayız. İnsanlarda bir merak 
var çünkü. Onu da cevaplandırmış oluyoruz 
böylece. 

Müzakerelerdeki talebimiz şu: Bizi iyi niyet-
le eleştirin. Bize öneri, katkı sunun. Bu proje 
nasıl dahi iyi olur? Bu, onbir kişinin projesi 
değil. Bu İstanbul merkezin değil hepimizin 
projesi. Bizler kadar sizler de aynı çabayı gös-
termezseniz yürümez. Bizler gibi bölge so-
rumluları, il, ilçe sorumluları da böyle koş-
turacak ki bundan verim alınsın. Birbirimizi 
teftiş edeceğiz. Arayacağız soracağız. Şu an 
ne aşamadayız diye. Bizim amacımız bu par-
ça parça, dağınık bütünleri organize etmeye 
çalışmak. Aynı ilde halkalar var, birbirlerini 
tanımıyorlar. Bizim toplantılarımızda tanışı-
yorlar.

Bölge toplantılarınıza kaç kişilik bir katı-
lım oluyor?

Genel manada minimum kırk ile yüz arasında 
bir katılım oluyor. Bölgesine göre değişiklik 

arzedebiliyor. Hepsi de Mustafa hocamızdan 
besleniyor, fakat organik bağları yok. Aslında 
zaten öyle bir talebimiz de yok. Biz demiyoruz 
ki illa da bizim derneğimize, vakfımıza gelin. 
Biz Kur’an’a davet ediyoruz. Hayata Kur’an 
penceresinden bakmak istiyoruz. Bu manada 
kapımız herkese açık. Yeri geldi başka dernek 
ve camialardan da toplantılarımıza katılanlar 
oldu. Bizim bir gayemiz var. Bu işi ciddi ya-
palım. Sistemli yapalım. Organizasyonumuz 
olsun. Çünkü dağınık olmuyor. Yürümüyor. 
Bir sonuç alınamıyor, aynı yerde sayma söz 
konusu oluyor. Bilimsel olarak biz eğitim ver-
meyeceğiz. Biz eğitim verenleri buluşturaca-
ğız. Biz koordinasyon sağlayacağız, sistem or-
taya koymaya çabalayacağız inşaAllah. Bir de 
gittiğimiz yerlerde insanlar ne yapıyor, nasıl 
yapıyor bakıyoruz. Bizim onlardan aldığımız 
katkılar oluyor. Bizlerin de onlara önerile-
ri olabiliyor. Tüm bunları görüntülü ve sesli 
olarak kayda alıyoruz. Yirmibir bölgenin yir-
misi bitti elhamdülillah. Buralarda çok güzel 
tepkiler aldık. Bazıları diyor ki “hayatımda 
geçirdiğim en güzel Pazar”. Düşünebiliyor 
musunuz? Bunun haberi bile insanları motive 
ediyor. Biri kalkıyor, neredeydiniz daha önce, 
sizi yıllardır bekliyoruz diyor. Bayram öncesi 
Erzurum’daydık. Yılın ilk kar yağışına denk 
geldik. Biz sıcak mevsimde gidelim de soğuk-
larda sıkıntı olmasın dedik. Allah’ın da bir he-
sabı var. Gittik ve bizi bembeyaz bir Erzurum 
karşıladı. Dün çok güzeldi hava diyorlar bu-
gün kar yağdı. Demek ki bundan da bir mesaj 
almak lazım. Kar tüm pisliklerin hastalıkların 
üstünü örter derler. İnşallah bu çabalar da 
toplumumuzdaki ruhi hastalıklara derman 
olur duasını ettik. Bizim toplantıların sonun-
da bir de anket formumuz var. Bu anketi dol-
durduktan sonra bize veriyorlar. Biz bu anket 
formlarını tek tek inceliyoruz. Toplantı sonra-
sı genel bir raporlama da yapıyoruz. Bu anket 
formunu grafiksel olarak tablo yapıyoruz her 
bölgeye ilişkin. Yaklaşık şu ana kadar binin 
üstünde kişi bu toplantılarımıza katılmıştır. 
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Bunların yaklaşık 
altıyüzellisi kadar 
bu anket formla-
rını doldurdu. Ge-
nel raporda baktı-
ğımızda memnun 
değilim diyen üç-
beş kişi, sunum-
ları beğenmemiş. 
Baktığımızda ge-
nelde içerikten 
ziyade teknik ek-
sikliklere vurgu yapmışlar. Tabii yüzde yüz 
bir memnuniyet söz konusu olamıyor. Ka-
tılımcılar ayıp olmasın deyip alttan almıyor, 
sözünü sakınmıyorlar, dolu dolu insanlar. 
Anlamadığı, kafasının yatmadığı şeyi sorgu-
luyor, soruyorlar. Yani bu değerlendirmeler 
basitçe geçiştirilmiyor. Katılımcılar oldukça 
sorgulayıcı. Yine Erzurum’daki toplantımızda 
Ağrı’dan katılan bir hanım kardeşimiz vardı. 
Kur’an Kursu’nda eğitmenmiş. “Yıllardır biz 
Kur’an’ın nasıl okunduğunu öğretiyoruz, ne 
zaman birileri de çıkıp bunun anlamını, ne 
dediğini, ne demek istediğini bizlere öğretcek 
diye bekler dururdum” diyor. “Bu kadar ho-
calar var niye çıkıp birileri Kur’an’ın anlamı, 
mesajı nedir diye yoğunlaşmıyor diye sorgu-
luyordum” diyor. “Bak şimdi geldiniz ve in-
şallah hayırlara vesile olacaksınız” diyor. İn-
sanlarda bir beklenti, bir heyecan var. Bunu 
oldukça yüksek düzeyde müşahede ettik. Ta-
bii bu bize başka bir vebal yüklüyor. Devamı-
nı getirmemiz lazım.

Proje şu an hangi aşamasında?

Belirlemiş olduğumuz 21 bölgenin 20 tanesi 
ziyaret edildi, bölge tanıtım ve istişare toplan-
tıları yapıldı. Bizimle beraber çalışacak, koor-
dinasyonu sağlayacak bölge ve il sorumluları-
nın çoğunu belirledik. 

Kur’an Halkalarına Tavsiyeler Serisi adı altın-
da hazırlanacak kitapların ilki Nuri Çalışkan 
hocamız tarafından yazıldı ve basımı yapıldı. 

İkincisi Dr. Dilek 
Gaygısız tarafın-
dan hazırlandı, 
basılmak üzere.

Şu anda alt yapısı 
çok güçlü bir web 
sitemiz var; www.
kuranhalkalari.org 
(.com ve .net) por-
talları tarafımızdan 
alınmış durumda. 
Sitemizden 2014 

yılında Kur’an Halkaları sorumlularına yö-
nelik yapılacak dersler (eğitimcilerin eğitimi) 
için test amaçlı deneme dersleri başlamıştır. 
Sitemize çeşitli kaynaklar, videolar, ses dos-
yaları ve Kur’an halka sorumlularının yapmış 
olduğu çeşitli çalışmalar (eğitim birimimizin 
kontrolünden geçtikten sonra) sitemizde üye-
lerimizin istifadesine sunulmuştur. Yine site-
mizde bulunan salonlarımızda bölgelerimizle 
sanal toplantılar da yapma imkânımız bulun-
maktadır. 

Eğitim bölümümüzde altı ay zarfında bir ki-
tapçık çalışması hazırlandı. Çünkü en yoğun 
taleplerden biri de el kitabı, bir usûl kitabı 
idi. Eğitim birimimiz Nuri Çalışkan hocamız-
dan rica etti. Kendisi sağolsun bize bir kitap 
hazırladı bu konuda. İlk etapta bu kitapçığı 
bastırdık ve gittiğimiz bölgelere ulaştırdık. 
Son olarak da elimizdeki belgeleri bilgi ve do-
kümanları da verdik. Hocamız kendinden ka-
tarak ikinci kitabımızın son halini verdi. Dr. 
Dilek hanımın hazırladığı müfredat çalışması 
sureleri tablolaştırmış. Sure bilgisi, sure içe-
riği, kazanımları, açıklamaları şeklinde bunu 
da kitaplaştıracağız. Genelde bizden istenen 
şeyler bunlar. Akademisyen ağabeylerimiz, 
kardeşlerimizle de görüştük bu talepleri. Fa-
kat burası bir okul değil. Okul gibi müfredat 
oluşturup şunu yapın bunu yapın şeklinde 
değil de eğitim konusunda usûl tavsiyesin-
de bulunabiliriz. Kur’an halkalarının stan-



dart bir tip formatı yok. Yani yeni başlayan-
lar var. Eskiden beri yapanlar var, belirli bir 
seviyeye gelmiş olanlar var. Gençler var. Yeni 
duyup yeni ilgilenenler veyahut eski bilgile-
rinin fazlaca gelenekle yoğrulmuş olduğunu 
görüp Kur’an süzgecinden geçirmek isteyen-
ler var. Bu manada Kur’an halkalarını farklı 
guruplara ayırıp onların her birine ayrı usûl 
tavsiyelerinde bulunmaya çalışıyoruz. Ve bi-
lişim birimimiz bu alt yapı sürecinde önemli 
bir çalışma yaptı. Bir web sitesi kurduk. .org 
net com hepsini üzerimize aldık. Fakat genel 
çıkışımız org olarak oldu. Com, net diye gir-
seniz de bizim site çıkıyor. Çok tıklanmadan 
dolayı gugılda Kur’an halkaları diye aradığı-
nızda bizim site çıkıyor. İlk başta tabi içeriği 
dolu değildi zaman içinde doldurduk ve tek-
nik alt yapısını çok iyi oluşturduk. Çok güç-
lü, hakikaten büyük üniversitelerin yurtdışı 
da dahil buna. Türkiye’de Aile hekimliği veya 
Eğitim Bakanlığı ile ilgili bazı kurumların, 
büyük şirketlerin kullandığı güçte bir altyapı 
oluşturduk. Niye buna gerek duyduk? Çünkü 
biz web sitemizi eğitim amaçlı da kullanaca-
ğız. Canlı dersler vereceğiz orada. Bu bölge 
yapılanmamızı hazırladıktan sonra bölgeye 
giderken internet sayfamızda ne yapabili-
riz diye düşündük. Belli kaynakları, kaynak 
tavsiyelerini koyduk, işte sağolsun yine Hilal 
televizyonundan Mehmet Okuyan hocanın 
görüntülerini aldık sitemize ekledik. 

Kur’an Hakları Yönetim Kurulu’nun plan-
ladığı diğer çalışmalardan da kısa kısa 
bahsederseniz okuyucularımız sizi daha 
yakından tanımış olur.

Tabii ki. Bu görüşmelerden sonraki en önemli 
aşama tüm bu çabaları devam ettirmemiz ge-
rekiyor. Gittik toplantımızı yaptık oldu bitti 
şeklinde değil. Her bölgede belli olan sorum-
lularımız mevcut. İleriye dönük projelerimiz 
arasında internet üzerindeki rutin eğitimleri-
mizden bahsettim. Talep üzerine yapacağımız 
eğitim ve çalışmalar var. Daha sonra ise tale-

beler ve gençlere yönelik genç Kur’an halka-
ları ve yine meslek gruplarına yönelik çalış-
malar düşünüyoruz. Öncelikle altyapıyı tam 
oluşturduktan sonra yapılacak, hedeflenen 
çok projelerimiz var. Şu an için koordineyi 
sağlayacağımız muhataplarımızı oluşturma 
aşamasındayız. Şu an 950 Kur’an halka so-
rumlusunun kaydı var sistemimizde. Birçok 
sorumlumuzun da birden fazla halkasının 
olduğunu hesaba katarsak yaklaşık binüçyü-
zü buluyor halka sayısı. Mustafa hocamızın 
vakfımızın kırkıncı yılı olan 2023 için koydu-
ğu yedibin halka hedefi var. Biz ilk yılımızda 
binüçyüz hedefine ulaştık elhamdülillah. Ve 
hedefimiz 2015’de koyduğumuz bölge hedef-
leri gerçekleşirse dörtbin halkaya ulaşmak. 
Onun dışında bölgelerde eğitim ribatları ve 
seminerler düşünüyoruz. Özellikle bölgede 
hedefini tutturan arkadaşlarımıza, kardeş-
lerimize hocamızdan da söz aldık o bölgede 
yoğunlaştırılmış ribat, bir araya gelme prog-
ramları yapacağız. 

Ribat programını biraz açabilir misiniz? 

Ribatlar camiamızın yabancısı olmadığı, iki üç 
günlük yoğunlaştırılmış bir arada yapılan eği-
tim programlarından oluşmaktadır. Bir araya 
gelip aynı atmosferi paylaşacağımız, ibadet-
lerimizi yerine getireceğimiz, konferans, 
sohbet, tanışma ve kaynaşmanın sağlandığı 
ortamlar bu ribatlar. Bunu da şunun için ya-
pacağız. Genelde İstanbul’daki takipçiler açı-
sından sorun yok fakat Anadolu’dan hocamız 
buralara gelmiyor diye hep sitemler almakta-
yız. Konferansa gelsin diye talepler oluyor. Bu 
talepler karşılanamayınca küsmeler oluyor. 
Biz de dedik ki bu talepleri bir vesileyle taç-
landıralım. Hedefler konulsun. Hak edilsin. 
Bu çaba sonucunda olursa daha verimli bir 
hal alır düşüncesindeyiz. Tabii ki hedefini 
tutturamayanları da bu manada ihmal etme 
düşüncesinde değiliz. İl bazında, ilçe bazında 
eğitim seminerleri, konferanslarla takviyeler 
yapacağız. Allah nasip ederse bölge toplantı-
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larımız bittikten 
sonra Aralık ayın-
da bölge sorum-
lularından oluşan 
genel kurul gibi 
bir buluşma dü-
şünüyoruz. Bu 
sorumlularımızı 
hocamızla ve di-
ğer hocalarımızla 
tanıştırıp, bek-
lentilerimiz, nasıl 
bir çalışma yapacağımız konusunda ilk genel 
bir toplantımızı yapmayı düşünüyoruz. Orta 
vadede Kur’an Çalışmaları Merkezi adı altında 
bir çatıda kurumsallaşmayı, Kur’an halkaları 
enstitüsü veya akademisi kurmayı planlıyo-
ruz. En son da yine Eksende İnsan Projemiz-
de belirtilen Dünya Kur’an Halkaları Birliği’ni 
oluşturmak. Çünkü bizim projemiz sadece 
Türkiye ile sınırlı değil. Hatta uzun vadede 
Kur’an halkaları olimpiyatları yapmak da he-
deflerimiz arasında bulunuyor. Planlarımızda 
2014’de yurt dışı oluşumu hedefimiz var. Bu 
konuda bize destek veren gönüllülerimiz var. 
Her şey benden, yeter ki bunu gerçekleştirin 
diyenler var. Fakat adım adım ve sağlam git-
memiz lazım. Birden her alana giriş yaparsak 
bu bizim kapasitemizi aşar, zorlar. Her şeyi bir 
anda yapmaya kalkarsak hiçbir şey yapama-
yız. Planlı, programlı ve sağlam adımlarla git-
mek zorundayız ki hedefimize ulaşabilelim. 
En son Uludağ’da yaptığımız yurtdışı ribatın-
da Münih’den, Stutgart’dan, Amsterdam’dan, 
Brüksel’den, Bremen’den birçok takipçimiz 
katıldılar. Biz 2014’de tanıtacaktık kendimi-
zi fakat oluşumumuz duyulmuş, Hilal tv’den 
duymuşlar arıyorlar ve heyecanla bir şeyler 
yapmamızı bekliyorlar. Ribat bizim için çok 
büyük bir imkân oldu. Birçok tanışıklıklara 
vesile oldu. Gelenler döndüklerinde Kur’an 
halkası yoksa ilk iş olarak mahallesinde, ta-
nıdıkları ile halka başlatacaklarını ifade etti-
ler. Tabi yurtdışında her yere gitmek zor. Bu 

manada bölgesel 
bir-iki ribat prog-
ramıyla bunu 
gerçekleşt i rme 
düşüncesindeyiz. 

Hede f l e r in i z -
den bahsettiniz. 
Bu hedeflerin 
gerçekleşmesi 
noktasında ken-
dinizden bahset-
tiniz fakat sizle-

ri tv’den internetten ya da Kur’ani Hayat 
Dergisi’ndeki bu röportajı okuyarak haber-
dar olacakların bu projeye ne gibi katkıları 
olabilir? 

Öncelikle bizim camiamızda kurumlarımızda 
gönüllü veya profesyonel olarak en alttan en 
üstüne kadar tüm çalışanların, herkesin bir 
Kur’an halkası olmasını mutlaka öneriyoruz. 
Bu projeyi öncelikle kendi içimizde sahip-
lenmeliyiz. Bu çabanın yanında, içinde ol-
malıyız. Biz her türlü fikri desteklerini öneri, 
görüşlerini bekliyoruz. Biz şunun altını sıkça 
çiziyoruz. Sunumlarımızda da söyledim. Biz 
en iyisiyiz diye yola çıkmadık. En doğruyu 
yapıyoruz da demedik. Biz kendimiz mut-
laklaştırmıyoruz, yapabildiğimizin en iyisini 
yapıyoruz. Yapılan katkı ve eleştiriyi dua ka-
bul ediyoruz ve başımızın gözümüzün üstüne 
diyoruz. Yeter ki iyi niyetli olsun. O manada 
tek garantimiz samimiyetimizdir ve elimizden 
gelenin fazlası ile çalışmaktır. Kur’an Halkala-
rı Yönetim Kurulu olarak samimiyetle sonuna 
kadar bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu bizim 
ortak projemiz olmalı. Halkalarımız yaptıkları 
çalışmalar hakkında da bilgi verirlerse bakar-
sınız çok farklı bir yol yöntem izleniyor olabi-
lir. Bu diğer bir halka için ufuk açıcı olabilir. 
Uygulamalarına yönelik yaptıkları hakkında 
bilgi verirlerse çok memnun oluruz. Bir de 
bizim sekretaryamız şu haliyle bile arayanlara 
cevap vermeyi yetiştiremiyor. Hatta biz Hilal 



tv’de programa çıkıp bunu duyurduğumuzda 
bir çağrı merkezi kurmamız gerekecek gibi. 
O kadar çok yoğun arama var ki. Biz mutlaka 
dönüş yapmaya çalışıyoruz. Ama bazen geci-
kiyoruz. Bazen aradım fakat bana dönülme-
di gibi sitemler alıyoruz. Bunlardan da biraz 
daha anlayış ve sabır bekliyoruz. Bizim üslu-
bumuz şudur genelde. Mesela Sivas’tan aradı-
lar. Kur’an halkasına katılmak istiyorum diye. 
Biz şimdi arayanın ilk etapta kim olduğunu 
bilmiyoruz ki. İyi biri mi, kötü niyetli mi? Di-
rek arayana sorumlumuz şu deyip sorumlu-
nun irtibat numarasını vermiyoruz, arayanın 
bilgisini alıyoruz. Bölge sorumlusuna diyoruz 
ki bakın böyle biri aradı. Bu kişi sizin bölge-
nizde lütfen ilgilenin diyoruz. Bu manada her 
bölge kendisi bu çalışmayı yapacak. Arayan 
herkese mekânik bir yönlendirme yapmak 
istemiyoruz. O bölgedeki bu başvuruyla so-
rumlu arkadaş ilgilenecek. Yani ismi verdik 
artık sen ne yaparsan yap şeklinde olmasın 
istiyoruz. Arayan kişiye dönüyoruz. Sizi böl-
geden arayan oldu mu diye sorarak konunun 
takipçisi de oluyoruz. Yok hala aramadılar di-
yorsa bölge sorumlusuna geçen hafta başvuru 
olmuştu. Ne yaptınız diye takip etmeye çaba-
lıyoruz. Onu da bırakmıyoruz. Bakın arama-
mışsınız bu gönüllüyle ilgilenin diyoruz. Yani 
arkasını takip etmek çok önemli. 

Bu yolda karşılaştığınız olumsuzluklar ne-
ler? Sizi yılgınlığa düşüren şeyler oldu mu? 

Şimdi bizim karşılaştığımız en önemli sorun-
lardan birisi şuydu. Ne oluyoruz. Biz de mi 
cemaatleşiyoruz? Siz Kur’an halkalarına değil 
de hocanızın halkalarına mı çağırıyorsunuz 
şeklinde tepkiler aldık. Genel olarak camia-
da yapılan her şeye karşı böyle bir ön yargı 
var gibi. Beraber bir şey yapalım dediğinizde 
hep bir ne oluyor havası var sanki. Baktığı-
mızda genelde beslendikleri yer burası. Biz 
zaten demiyoruz ki tek kaynaktan beslenin. 
Beslendiğiniz damar belli. Onun için burada-
sınız zaten. Bu manada aldığımız duyumlara 

göre toplantılarımıza davet edildiği halde gel-
meyenler olmuş. Tamam o zaman bu algının 
bitmesi için bize yardımcı olunması gerekmi-
yor mu? Çok şükür epeydir bu tarz tepkiler 
gelmiyor. Sunumlarımızda bu konuya daha 
açıklık getirerek böyle olmadığını rahatlıkla 
ifade ediyoruz.  

Yine camia içerisinden bazı arkadaşlar olabilir 
en başından beri bu projeye bu böyle olmaz, 
kendi haline bırakmak lazım gibi sözler sar-
fettiler. Bu işler biliyorsunuz gönüllü çalış-
malar. Fedakarlıklarla yapılan çabalar. Yanlış 
da yapabiliriz. Eleştirilere elbette açığız fakat 
haksız eleştirilerde insan ister istemez üzülü-
yor. 

Bu çalışmaların finansman boyutunu nasıl 
karşılıyorsunuz? 

Vakıf bu hususta destek oluyor. Biz prensip 
olarak genel manada camiamıza yük olmak is-
temedik. KHYK olarak yükü üstümüze aldık. 
Çevremizden de katkılar talep ettik. Çözüm 
arayışımız devam ediyor. Finans konusunda 
da destek ve çözüm üretebilecek kardeşleri-
mize açığız. Aslında tüzüğümüzde bu hususta 
bir projemiz var. 2014’de başlatmayı düşünü-
yoruz. Her halka kendisinin belirleyeceği cüzi 
bir meblağı kendi arasında toplasın. Daha 
sonra bu bölgede toplansın. Bölge o mebla-
ğın yarısını kendi ihtiyaçları için kullansın, 
yarısını da merkeze aktarsın istiyoruz. Çünkü 
merkezden bir sürü talepleri oluşuyor. Kitap 
istiyorlar, cd, tanıtım materyalleri vb. Eğer bu 
sistemi oturtabilirsek kendi içerisinde de bir 
çözüm üretmiş olacağız. Ayrıca gerçekleştire-
cek hedeflerimiz var. Tüzüğümüzde diyoruz 
ki imkânı olmayan üye varsa vermesin. Ama 
ayda beş lira on lira gibi bir miktardan bahse-
diyoruz. Şu an iki çalışanımız var ama daha 
şimdiden birkaç personele daha ihtiyacımız 
duyuyoruz. Bu sunumlar için bir sürü dosya-
lar hazırlıyoruz. Kırtasiye masrafı var. İletişim 
masrafı var. Kendi sponsorlarımızı bulmaya 
çalışıyoruz. Başta bizim de aidatlarımız var 
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yönetim kurulu olarak. Aidat dışında da sa-
ğolsun yönetimden bağışlar yapan arkadaş-
larımız var. Şimdilik bu şekilde götürüyoruz 
fakat finans noktasında  gönüllü aidat siste-
mini de 2014’ten itibaren başlatmak diyoruz. 
Bu manada ilk örnekliği benim de kurucu-
larından olduğum Asya-der derneğimizden 
Osman ağbimiz halkasından toplayıp bizle-
re ulaştırdı. Burada teşvik edici ve sembolik 
olması açısından anmak isterim. Bu manada 
destek vermek isteyen gerek nakit gerekse 
emeğiyle katkı sunabilir. Mesela web sitemi-
zi yapan arkadaşlardan siteyi teslim aldık. 
Şimdi gönüllü destek vermek isteyen ciddi 
bir ekibimiz var. Yine Van’daki toplantımızda 
proje uzmanı bir arkadaşımız bize proje tek-
niği noktasında destek verebileceğini belirtti. 
Aralık ayında ondan proje tekniği hususunda 
ziplenmiş bir sunum alacağız inşallah. Bu ve 
bunun gibi tüm desteklere açığız. 

Kur’an Halkaları yönetimi tüm bu yoğun 
çaba ve gayretlerin altından nasıl kalkıyor? 

Bu çabalar yoğun bir uğraşın sonucunda or-
taya çıkıyor şüphesiz. Bu manada ilk olarak 
eşlerimize ve çocuklarımıza, bizlere bu süreç-
te gösterdikleri sabırdan ve destekten dolayı 
teşekkür etmeliyiz. Çünkü bu koordinasyon-
daki arkadaşlarımızın sadece burada görevleri 
yok. Hepsi hayatın içerisinde başta iaşeleri ol-
mak üzere değişik uğraşlar içerisindeler. Baş-
ka yerlerde, birimlerde görev alanlar da var. 
Hepimiz maddi infaklarımız yanında zamanı-
mızı da infak diyoruz. Kolay olmuyor elbet-
te ama zaman planlamamızı çok iyi yaparak 
ve bazı özellerimizden fedakârlık yaparak bu 
konuda hizmet edebilmek için gerekli zamanı 
ayırabiliyoruz.

Muhterem Hakan bey, Rabbim amellerinizi 
salih ve makbul eylesin. Son olarak söyle-
mek istedikleriniz nelerdir?

Bizler Kur’an halkaları yönetimi olarak bizi 
kendi yolunda kullanan Rabbimize şükredi-

yoruz. Bizler çalışmalarımızdan dolayı teşek-
kür beklemiyor, aksine bu konuda çalışma, 
hizmet üretme fırsatını tanıdığı için Rabbi-
mize şükretmeyi ve bizi seçtikleri için cami-
amıza teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Biz ça-
lışmalarımızla bu projeye değer katmıyoruz, 
böyle bir projede çalışıyor olmaktan dolayı 
değer kazanıyoruz. Biz bu şuur ile çalışıyo-
ruz. Kur’ani Hayat dergimizin yöneticilerine 
de bir sayısını olduğu gibi Kur’an Halkalarına 
ayırdığı için teşekkür ediyoruz, hakikaten çok 
mutlu olduk, yüreklendik. 

Bizler de zaman ayırıp bu kıymetli proje 
hakkında bilgilendirdiğiniz için teşekkür 
ederiz. 

■

Mehmet Hakan DİNÇ
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jesinde çalıştı. Daha sonra aynı sektördeki 
bir firmanın Almanya ve Belçika’daki Ar-Ge 
departmanlarında 9 yıl çalıştı. 1998 yılında 
Türkiye’ye kendi isteğiyle döndü. Kardeşiyle 
birlikte yürüttüğü, kablo aksesuar malzemesi 
ithalatı yapan bir şirketleri var. 

1995 yılından bu yana Akabe Vakfı’nın gö-
nüllüsü. İstanbul Anadolu yakasında kurulan 
Asya-Der’in Başkan Yardımcısı. Halen 2012 
Haziran ayında kurulan Kur’an Halkaları Yö-
netim Kurulu’nun Başkanlık görevini yürüt-
mekte. 
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ürkçe’de çember biçiminde dizilmiş top-
luluk anlamında da kullanılan “halka” az 

sayıda bir grup insanı içermektedir. Arapça’da 
topluluğun en az üç kişiden oluştuğu düşünce-
si dikkate alındığında Kur’an’da Hz. Musa’nın 
yanındaki genç (Kehf, 18: 60) ya da Allahu 
Teala’nın katından bir rahmet verdiği ve tara-
fından bir ilim öğrettiği kul (Kehf, 18: 65) ile 
sohbeti gibi ikili görüşmeleri bu kapsamda de-
ğerlendirmemek daha doğru olur. Hz. Şuayb’ın 
kızlarından birini verme arzusuyla Hz. Musa 
ile görüşmesi, yine Kur’an’da anlatılan Hz. 
Peygamber (s)’in hanımlarıyla görüşmeleri 
“aile sohbetleri” olarak görülebilir. Kur’an-ı 
Kerim’de “sohbet halkası”na uygunluğu en be-
lirgin iki kıssa anlatılmaktadır: Öldürülmekten 
korkup bir mağaraya sığınan Müslüman genç-
lerin mağarada aralarında sohbet ettiği belirti-
len Ashab-ı Kehf kıssası ve zindandaki arka-
daşlarıyla sohbet ettiği anlatılan Hz. Yusuf’un 
kıssası. Biz bu yazıda, Seyyid Kutub’un -Fî 
Zilâli’l-Kur’an adlı tefsirini esas alarak- sadece 
Hz. Yusuf’un zindandaki sohbet halkasını de-
ğerlendireceğiz. Sözgelimi, Hz. Yusuf’un baba-
sıyla, Mısır kralıyla vs. olan ikili görüşmeleri 
yazımızda yer almayacak. Ek olarak, Yusuf’un 
hapishanedeki sohbet halkasının defalarca ger-
çekleştiği ve belli bir süreklilik ifade ettiği iddi-
asında da bulunmayacağız.

Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığı kadarıyla, Hz. 
Yusuf’un kardeşleri onu bir kuyuya atıp on-
dan kurtulmak istemekte (Yusuf 12: 10), bu 
planlarını uygulamaya koymakta, ardından bir 
kervan onu kuyudan çıkarıp Mısır’da bir yöne-
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ticiye satmakta ve Hz. Yusuf önce evin hanı-
mının (Yusuf, 12: 23) sonra başka kadınların 
kurdukları gayr-ı ahlaki tuzaklar ile karşı kar-
şıya kalmakta (Yusuf, 12: 28) ve başına gelen 
bu musibetlerin üstesinden başarıyla gelmek-
tedir. Ne var ki, Yusuf bir süreliğine suçsuz 
yere de olsa hapse atılmaktadır. Kur’an-ı Ke-
rim onunla birlikte aynı yerde hapis yatan ki-
şilerle sohbetinden söz etmektedir. Sohbetin 
konusu o iki mahkumun gördükleri rüyadır. 
Hz. Yusuf’un temiz, dindar, sürekli Allah’ı ha-
tırlayan iyi bir kul ve ahlaklı bir insan oldu-
ğunu anlayan bu iki delikanlı (Kutub, 1991, 
VI: 258), ondan rüyalarının tevilini haber ver-
mesini istemektedir: “Zindana onunla birlikte 
iki delikanlı daha girdi. Birisi dedi ki: ‘Rüyada 
kendimi şarap sıkarken gördüm.’ Öteki de dedi 
ki: ‘Ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı, 
kuşların da ondan yediğini gördüm.’ Bize bunun 
tevilini haber ver. Çünkü biz seni iyilik edenler-
den görüyoruz.” (Yusuf, 12: 36). 

Yusuf yukarıdaki ayette geçen iki delikanlının 
rüyalarının anlamını ilahi bildirim sayesinde 
izah etmektedir. O, dar bir zaman aralığında 
bile tebliğini ihmal etmemekte ve kendisine 
sorulanları, tutuklular arasında doğru inancı-
nı yayabileceği bir fırsat olarak görmektedir: 
“Yusuf dedi ki: Size yiyecek olarak verilecek bir 
yemek gelmeden önce onun tevilini size bildiri-
rim. Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. 
Ben Allah’a inanmayan ve ahireti inkâr eden bir 
kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İs-
hak ve Yakub’un dinine uydum. Bizim, Allah’a 
hiçbir şeyi ortak koşmamız olmaz. Bu, bize ve 
insanlara Allah’ın bir lütfudur. Fakat insan-
ların çoğu şükretmezler.” (Yusuf, 12: 37-38). 
Hz. Yusuf’un tutuklu oluşu, yöneticileri Rab 
konumuna yerleştirme, Rabliğin niteliklerini 
kendilerine mal ederek Firavunlaşmış olan bu 
tür insanlara boyun eğme temeline dayalı çar-
pık anlayışları ve bozuk inançları düzeltme, 
yükümlülüğünü kaldırmamaktadır (Kutub, 
1991, VI: 258). Zaten ilim sahipleri, kendile-
rine cahiller, yoldan çıkmışlar tarafından bir 
görüş sorulduğunda önce hidayetten, doğru 
yoldan söz eder ve öğüt verirler (Zemahşeri, 
ts., II: 443).

Yukarıdaki ayetlerde Yusuf, bu iki hapishane 
arkadaşıyla sohbetine, onların kafasını kurca-
layan konudan başlamaktadır. Önce, rüyala-
rının tevilini bildireceğini söyleyerek onları 
rahatlatmaktadır. Zira o, tıpkı ataları gibi sa-
dece Allah’a kulluk ettiğinden, kullukta O’na 
hiçbir şeyi ortak koşmadığından söz eder. Al-
lah da mükâfat olarak kendisine özel bir bilgi 
bahşetmiştir. Böylece daha ilk planda, onların 
kendi dinine karşı güvenlerini kazandığı gibi, 
rüyalarını tevil1 edebileceği -yani gaybten ha-
ber vereceği (Razi, 2000: XVIII: 109)- nok-
tasında da güvenlerini kazanır. Hz. Yusuf’un 
konuyu ele alış biçiminde izlediği yöntemde, 
kişilerin gönüllerine girebilme noktasında bir 
incelik; konuşması sırasında yaptığı geçişler 
ve kullandığı üslupta hoşgörülü bir nezaket 
göze çarpmaktadır. Kıssanın baş kahramanı 
Hz. Yusuf’un, tüm olaylarda tanık olduğumuz 
ayırıcı niteliğidir bu (Kutub, 1991, VI: 258, 
259).

Yukarıdaki ayette, Hz. Yusuf’un “yenilecek ye-
meği daha gelmeden görebilecek ve gördüğü-
nü bildirebilecek” denli özel bir bilgiye sahip 
olduğuna zindan arkadaşlarının güvenmeleri 
gerektiğini vurgulamaktadır: Bunun yanı sıra 
bu sözde -elbette ki Allah’ın, salih kulu Hz. 
Yusuf’a bahşettiği nimete ve de ayrıca- gele-
ceğe ilişkin haber verme ve rüya yorumlama 
gibi o dönemin karakteristik yapısına işaret 
vardır. Yine Hz. Yusuf, onların gönüllerini 
kazanarak Rabbinin yoluna davet edebilmek 
için onlara rüyalarını yorumlamada yarar-
lanacağı özel bilgisini açıklarken kullandığı 
“Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir.” bi-
çimindeki ifadesini de psikolojik açıdan tam 
gediğine yerleştirdiği gözlenmektedir (Kutub, 
1991, VI: 259).

Hz. Yusuf’un sohbetinde -yukarıda belirtildi-
ği gibi- “Ben Allah’a inanmayan ve ahireti inkâr 
eden bir kavmin dinini terk ettim.” demesi için-
de yetiştiği kavme yani Mısır halkına (Nese-

1 Kur'an'da tevil yorumun karşılığı değil, bir şeyin 
akıbeti, sonucu anlamındadır bkz. Işıcık, Yusuf, 
Kur'an'ı Anlamada Temel bir Problem Te’vil, Esra 
Yay., İst., 1997, s. 41. 
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fi, 2005, II: 186); baş vezirin ailesine, kralın 
kurmaylarına, kavmin ileri gelenlerine ve on-
lara tâbi olan halka işaret etmektedir. Aslında 
karşısındaki delikanlılar da o kavmin dinin-
dendir. Ama Hz. Yusuf, onların kişiliklerini 
hedef seçmemekte, tam tersine, onları rencide 
etmemek, kendinden nefret ettirmemek için, 
genel bazda söz konusu kavmin yanlışlarını 
hedef seçmektedir. Bu bir üsluptur, hikmettir, 
nezakettir, kişilerin gönlüne güzellikle gire-
bilme yöntemidir (Kutub, 1991, VI: 259). Hz. 
Yusuf’un “ahireti inkâr eden bir kavmin dinini 
terk ettim” diyerek ahiretten söz etmesi, in-
sanlık var oldu olalı ahirete imanın, tüm pey-
gamberlerin öğrettiği biçimiyle inancın temel 
öğelerinden biri olduğunu perçinlemektedir. 

Ahiret inancı, bozulmamış semavi din-
lerin her zaman temel unsuru olmuştur. 
İnkârcıların genel niteliklerini açıklamasının 
ardından Hz. Yusuf, kendisinin ve atalarının 
tâbî olduğu imana dayalı inanç sisteminin 
genel niteliklerini “Atalarım İbrahim, İshak ve 
Yakub’un dinine uydum. Bizim, Allah’a hiçbir 
şeyi ortak koşmamız olmaz. Bu, bize ve insan-
lara Allah’ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu 
şükretmezler.” (Yusuf, 12: 38) diyerek açıkla-
maya devam etmektedir . Bu, Allah’a hiçbir 
ortak koşmayı içermeyen gerçek tevhid dini-
dir. Tevhide erebilmek, doğru yola ulaşanlara 
Allah’ın bir lütfudur. Çaba göstermeleri, iste-
meleri durumunda tüm insanların onurlana-
bilecekleri bir lütuftur bu. Bunun kökleri ve 
ipuçları, insanın doğasındadır. İncelikleri ve 
kanıtları, insanların çevresindeki varlıklar ale-
mindedir. Açıklaması ve tanımı, peygamber-
lerin getirdikleri mesajlardadır. Ama insanlar 
bizzat kendileri, bu lütfu anlamadıklarından, 
buna şükretmesini de bilmezler. Tatlı mı tatlı 
bir giriş... Dikkatlice ve yumuşak bir edayla 
adım adım ilerlemektedir Yusuf... Giderek, 
onların yüreklerinin ta içine girecek; inancını 
ve çağrısını ayrıntısıyla ve bütünüyle açacak; 
onların ve mensup oldukları kavmin inanç-
larındaki bozukluğu, yaşadıkları realitedeki 
bozukluğu gözler önüne serecektir (Kutub, 
1991, VI: 259, 260).

Hz. Yusuf sohbetinde, harikulâde, son derece 
net ve aydınlatıcı birkaç cümleyle, tevhid di-
ninin genel niteliklerini, bu inanç sisteminin 
temel prensiplerini mükemmel bir biçimde 
çizmekte ve şirk, tağut ve cahiliye sisteminin 
temellerini de son derece şiddetli bir biçimde 
sarsmaktadır: “Ey benim zindan arkadaşlarım! 
Ayrı ayrı birçok tanrılar mı daha hayırlı, yoksa 
her şeye hakim ve galip olan bir tek Allah mı? 
Sizin Allah’ı bırakıp da o taptıklarınız, sizin ve 
atalarınızın uydurduğu birtakım isimlerden baş-
ka bir şey değildir. Bunlara tapmanız için Al-
lah hiçbir delil indirmiş değildir. Hüküm ancak 
Allah’a aittir. O, size, kendisinden başkasına tap-
mamanızı emretti. İşte dosdoğru din budur. Fa-
kat insanların çoğu bunu bilmezler.” (Yusuf, 12: 
39-40). Hz. Yusuf, karşısındaki iki gence “ar-
kadaşlarım” diyerek, onların sevgisini kazan-
maktadır. Buradan hareketle de, çağrısının 
özüne, inancının temeline inmektedir. Onla-
rı kendi inanç sistemine doğrudan çağırmak 
yerine, önce onlara “ Ayrı ayrı birçok tanrılar 
mı daha hayırlı, yoksa her şeye hakim ve galip 
olan bir tek Allah mı?” şeklinde nesnel bir soru 
yöneltmektedir (Kutub, 1991, VI: 260-261). 
Bu soru “Allah mı hayırlı, yoksa O’na koştukları 
ortaklar mı?” (Neml, 27: 59) ayetini akla getir-
mektedir (Kurtubi, 2003, IX: 192). 

İnsanın özbenliğini, merkezinden vuran, şid-
detle sarsan bir sorudur bu. İnsanın özben-
liği tek bir ilah tanıdığı halde, birçok Rab ile 
karşılaşılması neyin nesidir? Kulluk edile-
cek, buyruğuna boyun eğilecek ve şeriatına 
uyulacak Rab olmaya gerçek anlamıyla lâyık 
olan sadece, her şeyden üstün tek Allah’tır. 
Tanrı birlenip, onun varlıklar dünyasında 
her şeyden üstün bir otoriteye sahip olduğu 
benimsendiğinde, buna bağlı olarak, Rabbin 
de birlenmesi ve onun insanların yaşamında 
her şeyden üstün bir otoriteye sahip olduğu-
nun benimsenmesi gerekmektedir. Allah’ı bir 
ve her şeyden üstün kabul eden insanların, 
onun dışında birinin aykırı buyruğuna boyun 
eğmeleri ve Allah dışında bir Rab edinmele-
ri, bir an için bile olsa asla mümkün değildir. 
Rab olarak sadece ve sadece, evrendeki tüm 
yasaların sahibi ve evrenin yöneticisi duru-



mundaki Allah tanınmalıdır. Tüm evrene söz 
geçirebilmekten aciz bir kimsenin, buyrukla-
rıyla evrene üstünlük sağlayamazken, otorite-
siyle insanlar üzerinde üstünlük sağlayan bir 
Rab konumuna geçmesi asla doğru değildir 
(Kutub, 1991, VI: 261)!

Tarih boyunca kimi zaman yeryüzünün sahte 
rableri Allah’ın otoritesini ve Rabliğini kendi-
lerine yamamışlar; kimi zaman da cahil kim-
seler bilgisizlik, hurafe ve efsanelerin ya da 
baskı, aldatmaca ve propagandaların etkisiyle 
onlara böylesi bir otorite atfetmişlerdir. Yer-
yüzünün bu sahte rableri, ben merkezcilik-
ten, salt kendini ve koltuğunu düşünmekten; 
kendi otoritesini sürdürüp güçlendirme nok-
tasındaki o amansız hırstan kendilerini bir an 
için bile olsa sıyıramamaktadırlar. Bu sebeple 
de otoriteleri için, ama yakın ama uzak vade-
de, bir tehlike olarak gördükleri tüm güçleri, 
tüm potansiyelleri ortadan kaldırabilmek; al-
datmacaları gün yüzüne çıkıp sona ermemesi 
için tüm güçleri, tüm imkânları kendilerine 
övgüler döktürmeye, kendilerinin borazanlı-
ğını yapmaya seferber edebilmekten başka bir 
şey düşünmemektedirler (Kutub, 1991, VI: 
261)!

Her şeyden üstün olan tek Allah, evrendeki 
hiçbir şeye en ufak bir ihtiyaç duymayacak 
kadar güçlüdür. O, kullarının erdemliliğin-
den, kurtuluşundan, çalışmasından ve belir-
lediği ilkeler doğrultusunda ilerleme kaydet-
melerinden başka hiçbir şey istememektedir. 
Onların bu yoldaki tüm çabalarını, Kendisine 
ibadet olarak saymaktadır. Kullarını yükümlü 
kıldığı ibadetlerde bile amaç, onların yaşam-
larını ve durumlarını en iyi düzeye getire-
bilmek için, yüreklerini ve duygularını ıslah 
edebilmektir. Yoksa Allah’ın kullara hiçbir 
ihtiyacı yoktur. “Ey insanlar! Siz Allah’a muh-
taçsınız, Allah ise müstağnîdir, övülmeye lâyık 
olandır.” (Fatır, 35: 15). İşte, her şeyden üstün 
tek Allah’a boyun eğmek ile çeşitli uydurma 
rablere boyun eğmek arasında böylesine bü-
yük bir farklılık vardır (Kutub, 1991, VI: 261, 
262).

“Sizin Allah’ı bırakıp da o taptıklarınız, sizin 
ve atalarınızın uydurduğu birtakım isimlerden 
başka bir şey değildir. Bunlara tapmanız için 
Allah hiçbir delil indirmiş değildir. Hüküm an-
cak Allah’a aittir. O, size, kendisinden başkasına 
tapmamanızı emretti. İşte dosdoğru din budur. 
Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” (Yusuf, 
12: 40) diyen Hz. Yusuf, zindan arkadaşlarıy-
la sohbetinde cahiliye inancını ve cahiliyenin 
korkunç kuruntularını çürütmektedir. İster 
beşer türünden olsun, isterse beşer dışında-
ki ruhlar, şeytanlar, melekler, Allah’ın hakimi 
bulunduğu evrensel güçler türünden olsun, 
söz konusu sahte rablerin tamamı, rablik 
noktasında bir hiçtir. Rablik sadece ve sadece, 
her şeyden üstün ve tek olan, kulların yaratı-
cısı ve onların tümünden üstün bir konumda 
bulunan Allah’a aittir. Gelgelelim çeşitli cahili 
sistemlere ve ortamlara mensup kimi insanlar, 
söz konusu sahte rablere, kendi kafalarından 
bazı sıfatlar yakıştırmaktadır. Bunların başın-
da da bu tür sahte rablere tanınan, hüküm 
koyma ve otorite yetkisi gelmektedir. Oysa 
Allah onlara ne böylesi bir otorite tanımış, ne 
de onların doğru olduklarına ilişkin bir delil 
indirmiştir (Kutub, 1991, VI: 262). 

Hz. Yusuf, bu çürük inanç sistemini yere 
sermek üzere yukarıdaki ayette olduğu gibi, 
“Hüküm ancak Allah’a aittir. O, size, kendisin-
den başkasına tapmamanızı emretti. İşte dos-
doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bil-
mezler.” diyerek son darbesini indirmekte ve 
doğruyu açıklamaktadır. Böylece şu soruların 
cevabı verilmiş olmaktadır: Otorite kimin ol-
malıdır? Hüküm koyma yetkisi kimin olmalı 
ve kime boyun eğilmelidir? Bir başka deyiş-
le, kime “kulluk” edilmelidir? Hüküm koyma 
yetkisi, sadece ve sadece Allah’ın olmalıdır. 
İlahlığının her şeye egemen olması gereğince 
hüküm, sadece Allah’a özgüdür. Zira egemen-
lik tanrılığın niteliklerindendir. Egemenliğin 
kendisine ait olduğunu ileri süren, ister bir 
birey, bir sınıf, bir parti, ister bir grup, bir 
ulus, isterse uluslararası bir örgüt şemsiyesi 
altında tüm insanlar olsun- tanrılığın nitelik-
leri noktasından herkesten önce Allah’a savaş 
açmış demektir. 
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Tanrılığın baş niteliği durumundaki ege-
menlik noktasında yüce Allah’a savaş açan 
ve egemenliğin kendisine ait olduğunu ileri 
süren, yüce Allah’ı apaçık bir biçimde inkâr 
etmiş olur. Böyle bir kimsenin kâfir olduğu 
noktasında dinin kesin hükmü için, sadece 
bu ayetteki ifade bile yeterlidir (Kutub, 1991, 
VI: 262)! Kutub bu açıklamalarında “Hüküm 
Allah’ındır.” (Yusuf, 12: 40) ayetine uygun bir 
şekilde -ki bu ayetin bağlamı kime ibadet edi-
leceğine dairdir- şirk koşma tehlikesi karşısın-
da güzel bir hassasiyet sergilemekle birlikte, 
egemenlik konusunda abartılı yorumlarda 
bulunmaktadır. Çünkü toplumu yöneten ege-
menler sonuçta insanlardan oluşmak zorun-
dadır. Önemli olan onların egemenliklerini 
ilahi vahye uygun yürütüp yürütmedikleridir.

Ayetteki “İşte dosdoğru din budur. Fakat insan-
ların çoğu bunu bilmezler.” denilen kişiler müş-
riklerdir (İbn Kesir, 1999, IV: 390).

Putperestliğin tek şekli yoktur. Allah’ın şe-
riatını egemen kılmayıp, bir kenara iterek, 
yasaları başka bir temele dayandırmak ya da 
sadece Allah dışında egemen konuma gelmiş 
makamdakileri, otoritenin kaynağı olarak 
görmek bile bu türden bir iddiaya kalkışmış 
bir konuma sürüklenmeye yeterlidir. Bunu 
yapan, tüm uluslar ya da bir grup insan bile 
olsa, durum değişmemektedir. İslam siste-
minde ümmet, kendisine bir yönetici seçerek 
ona Allah’ın şeriatının hükümlerini uygulama 
yetkisini verir. Ancak bu, yasalara meşruluk 
kazandıran egemenliğin temelinde ümmetin 
bulunduğu anlamına gelmez. Tam tersine 
egemenliğin kaynağı sadece Allah’tır. Ne var 
ki, İslâm araştırmacılarından bile pek çok 
kimse, hükümet eden yani yöneten ile otorite 
kaynağını birbirine karıştırmaktadır. İnsanlar 
bir bütün olarak, egemenlik yani hüküm koy-
ma hakkına sahip değildirler. Bu hak sadece, 
bir olan Allah’a aittir. İnsanlar sadece, Allah’ın 
şeriatında bildirdiği hükümleri uygulamak 
durumundadırlar. Allah’ın şeriatında yer al-
mamış (aykırı) bir hükmün ne doğruluğu söz 
konusudur, ne de meşruluğu! Doğru olan, sa-

dece Allah’ın koyduğu hükümlerdir (Kutub, 
1991, VI: 263). 

Kutub’un bu sözlerinden yola çıkarak dar bir 
sosyal hayat tasavvuru düşünülürse doğru 
olmaz. Sonuçta İslam, kendisini Müslüman 
olarak tanımayanların haklarını, ifade hür-
riyetlerini yok saymaz. İyiliği emir-kötülüğü 
nehiy gibi “hayra davet” de dinin umdelerin-
den birisidir. Ayrıca, Allah’ın şeriatında yer 
almadığı halde o şeriata uygun söz ve davra-
nışların varlığı söz konusu olabilir. Bunları da 
meşruiyet dışına taşımak doğru olmaz.

Hz. Yusuf, sohbetinde hüküm koyma hakkı-
nın sadece Allah’a ait olduğunu açıklamasının 
ardından yukarıdaki ayette belirtildiği gibi 
şöyle demektedir: “O, size, kendisinden başka-
sına tapmamanızı emretti.” (Yusuf, 12: 40). Bu 
açıklamayı Arap insanının anladığı biçimiyle 
anlayabilmemiz için öncelikle, sadece bir olan 
Allah’a özgü kılınan “ibadetin” anlamını iyi-
ce kavramamız gerekmektedir. Ayette bunu 
ifade için kullanılan “a-be-de” fiilinin sözlük 
anlamı: Kur’an’daki tağuta tapanlar (Maide, 
5: 60) ifadesinde olduğu gibi itaat etmek 
(İbn Manzur, ts., III: 273), boyun eğmek ve 
alçakgönüllü olmaktır. Başlangıçta bu fiilin, 
İslam’daki terim anlamıyla dinin gereklerini 
yerine getirmeyi içermesi söz konusu değildi. 
Sadece, sözlük anlamıyla alınması söz konu-
suydu. Zaten bu ayet ilk indiği sırada, dinin 
gerekleri tümüyle henüz bildirilmediğinden, 
söz konusu fiilin o anda terim anlamını da 
içerebilmesi mümkün değildi. Dolayısıyla bu 
fiille ifade edilmek istenen, o an için sözlük 
anlamındaki kapsamdır. Ki bu aynı zamanda, 
terimsel anlamda da aynen yer alacaktır. Bu-
nunla anlatılmak istenen; gerek kulluk nok-
tasında, gerek yasalar ve ahlâki davranışlar 
noktasında, sadece Allah’a itaat etmek, sadece 
O’na boyun eğmek, sadece O’nun buyruk-
larını benimsemektir. Dolayısıyla kulluğun 
gerçek göstergesi, tüm bu konularda sadece 
Allah’a boyun eğmektir. Zira Allah, yaratık-
larından herhangi bir kimseye değil, sadece 
kendisine kulluk edilmesini istemiştir (Ku-
tub, 1991, VI: 263).



Hz. Yusuf hapishane arkadaşlarıyla sohbe-
tinde, harikulâde, net mi net, aydınlatıcı 
birkaç cümleyle bu dinin genel niteliklerini, 
bu inanç sisteminin temel prensiplerini mü-
kemmel bir biçimde çizmekte ve cahiliye sis-
teminin temellerini de şiddetli bir biçimde 
sarsmaktadır. Tağut, ilahlığın en başta gelen 
niteliği durumundaki “Rablik” iddiasında 
bulunmadıkça yeryüzündeki varlığını koru-
yamaz. Bu amaçla o, insanları kendi buyruğu 
ve hükmüne köle kılma; kendi düşüncesine 
ve yasalarına boyun eğdirebilme peşindedir. 
Dolayısıyla, söz konusu iddiasını, gerçek düz-
lemde pratiğe dökebilme sevdasındadır. Bunu 
diliyle açıkça söylememiş olabilir belki ama, 
uygulamaları bu noktada sözden çok daha 
güçlü bir kanıt ve gösterge durumundadır 
(Kutub, 1991, VI: 264).

Tağut ancak, insanların yüreklerinde dosdoğ-
ru din ve gerçek inançtan eser kalmadığı sı-
rada ortaya çıkıp varlığını sürdürebilir. Hük-
mün sadece Allah’a ait olduğu; zira kulluğun 
sadece bir olan Allah’a yapılması gerektiği; 
kulluğun hükme boyun eğmek anlamına gel-
diği; bunun aslında kulluğun bir göstergesi 
olduğu vb. esaslar insanların inançlarında 
gerçekten yer ettiği zaman tağutun varlığını 
sürdürebilmesi asla mümkün değildir (Ku-
tub, 1991, VI: 264, 265).

Hz. Yusuf, sohbetinde iki zindan arkadaşı-
nın kafalarını kurcalayan konuyla bağlantılı 
olarak konuşmaya başlayıp, onlara vermek 
istediği öğüdü mükemmel bir biçimde nok-
talamaktadır. Sonra da, onlara daha da güven 
verebilmek için, öğüdünü bitirir bitirmez, 
rüyalarının gerçekte onlar için ne ifade etti-
ğini de hemen söylemektedir: “Ey hapishane 
arkadaşlarım, biriniz eskisi gibi efendisine içki 
sunacak, öbürünüz ise idam edilecek ve başı-
nı kuşlar kemirecek. Sorduğunuz iş (bu şekilde) 
kesinleşmiştir.” (Yusuf, 12: 41). Yusuf, nezake-
tinden, ayrıca böylesi bir şer ve kötülük karşı-
sında elinden bir şey gelmeyeceğinden ötürü, 
hangisini müjdeli haberin ve hangisini de bir 
musibetin beklediğini açıkça belirtmemekte-
dir. Ancak onlara, Allah’ın kendisine lütfettiği 

bilgiye göre bu meselenin kesinliğini vurgula-
maktadır. Yani bu iş, Allah’ın belirlediği gibi 
noktalanacaktır (Kutub, 1991, VI: 265).

Sonuç

Görüldüğü gibi birçok imtihandan geçmiş 
olan Hz. Yusuf, adeta imkânsızlıkları imkâna 
dönüştürmekte, tebliğini hapishanede de 
olsa sürdürmektedir. Hapishanedeki sohbet 
halkasında zindan arkadaşlarım şeklindeki 
hitabından onun bulunduğu ortamdakilerle 
irtibat kurduğu, onların güvenini kazandığı 
ve onlar arasında danışılan kimse haline gel-
diğini göstermektedir. Kendisinden talep edi-
len makul şeyleri karşılamaya çalışırken, asla 
tebliğini unutmamakta ve tevhid geleneğin-
den ve şirkin kötülüğünden söz ederek çev-
resindekilerin ahiretini kurtarmayı merkezde 
tutmaktadır.
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ur’an tedrisatı kime farzdır? Bu soru, 
başlıktaki “sivil” sözcüğünden ne anla-

dığımızla ilgilidir. Bu yazıda sivil sözcüğünü, 
gündelik hayatta anlaşıldığı gibi kullanaca-
ğım. Yabancı kökenli bu kelime Türkçede 
sanki tam yerine oturmuş gibi duruyor (1). 
Sözlüklerden anladığım kadarıyla, resmi ve 
özel bir kayıt altında olmayan, çıplak, çı-
rılçıplak, kendisine herhangi bir kurum ve 
kuruluş tarafından bir şey giydirilmemiş, 
serbest kılıklı, yani tam anlamıyla aklını kul-
lanabilen özgür ve medeni insan ile serbest 
ve isteğe bağlı davranışı anlatıyor. Günümüz 
insanı buna ne kadar muhtaç! Aklını iptal 
edip taklitle boğmamış, satmamış ve kendi 
aklını kendisi kullanan, sadece Türkiye ya 
da benzeri bir ülkede doğduğundan dolayı 
kendisini Müslüman sanmayıp kendi idra-
kiyle Allah’a inanan Mümin kişi, sana Kur’an 
tedrisatı farzdır. Tam da burada “Müslüman 
doğulmaz, Müslüman olunur”(2) sözü yeri-
ne oturuyor diye düşünüyorum. 

Sivil Kur’an tedrisatı kime farz değildir? So-
ruyu böyle sorduğumuzda, cevap olarak ne 
söyleyebiliriz? Buna iki türlü cevap verece-
ğim, birisi: irade emanetini üstlenebilecek 
düzeyde akıl, vicdan ve bilinçten yoksun 
olan ve beşer olarak adlandırabileceğimiz 
özürlü kişidir ki; bu kişi gerçekten sorum-
lu değildir. Diğeri ise, irade sorumluluğunu 
alma kapasitesine sahip olmasına rağmen 
“İslâm’ın şartı beş, imanın şartı altıdır” diye-
rek kendisini bununla sınırlayan, bunları da 
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sadece laf ve ritüel plânında yaşamına yansı-
tan kişidir. Ne var ki, ikinci kişi bilinç yok-
sunu olmakla birlikte gerçekte sorumludur, 
bunu da açıkça söylemekte yarar var.

Sivil Kur’an öğreniminin/tedrisatının Kur’ani 
dayanaklarına baktığımızda birçok ayet bu-
labiliriz, bunlardan bazılarını buraya almak 
istiyorum (uzun ayetlerde sadece ilgili kısım-
lar alınacaktır). “Onların ardından, kendi-
lerinin yerini alan kuşaklar Kitaba varis 
oldular; (fakat) bu değersiz dünyanın ge-
çici hazlarına kapıldılar. … Ama kitaba 
sımsıkı sarılan ve Allah’a kulluğun hak-
kını verenler var ya: onlar iyi bilsinler ki 
Biz, kendilerini ve başkalarını düzeltmek 
için çaba gösterenle-
rin emeklerini zayi et-
meyeceğiz (3) ”(Araf 7: 
169, 170). “(Ey bu vahyin 
muhatabı!) Senin haya-
tına Kur’an’ın kuşatıcı 
mesajıyla(istikamet) ta-
yin eden(Allah), elbet 
seni yepyeni bir hayata 
kavuşturacaktır. …”(Ka-
sas 28: 85). “… Ben O’na 
gönülden teslim olanlar-
dan biri olmakla emrolundum. Bir de bu 
Kur’an’ı insanlara okuyup iletmekle… …” 
(Neml 27: 91-92). “Oku! Yaratan Rabbin 
adına, O insanı sevgi ve alâkadan yarattı. 
Oku! Zira Rabbin sonsuz kerem sahibidir. 
(Alâk 96: 1-3). Kasas Sûresi’nden yaptığım 
alıntıdaki ayetin başında yazar tarafından 
parantez içine alınmış olan “(Ey bu vahyin 
muhatabı!)” ifadesi kuşatıcı bir anlam içe-
riyor. Bu anlayış çok değerli ve evrensel bir 
mesajdır. Evet, bu sivil bir yaklaşımdır, ucu 
açık bir ifade; kim kendisini vahye muhatap 
olma sorumluluğu ve bilincinde görürse, ona 
hitab eder. İlkin elbette Rasulullah(s), sonra 
vahye inanıyorum diyen herkese sivil Kur’an 
tedrisatı farzdır. 

Sivil Kur’an öğreniminde Kur’an’ın anlaşılıp 
anlaşılamayacağı sorusu hep sorulmuş ve 
sürekli tartışma konusu olmuştur. Gelenek-
sel medrese ve okul eğitim sistemlerinden 

gelenlerin çoğu Kur’an’ın, ancak söz konusu 
kurumlarda eğitim alanların, hatta onlardan 
da sınırlı sayıda insanların anlayabileceğini 
savunuyorlar. Buna karşılık din eğitimi veren 
bir kurumdan gelmeyen ve Müslüman olup 
Kur’an okumayı kendisine farz bilen insanlar 
Kur’an’ı, okuma bilenlerin kendi okumala-
rı ile okuma bilmeyenlerin de dinleme yolu 
ile anlayabileceklerini savunuyorlar. Elbette 
buradaki okumaktan kasıt, Kur’an dili Arap-
çayı bilenlerin Mushaf metninden, Arapçayı 
bilmeyenlerin de kendi dillerinde yapılan 
meallerden okumalarıdır. Bu konudaki tartış-
ma sürüp gidecek, ama ben şöyle diyorum: 
iradeyi üstlenebilecek, aklını kullanıp so-

rumluluk alma bilincine 
varabilecek yeteneği olan 
her Müslüman, biliyor-

sa Kur’an dili Arapçadan, 
bilmiyorsa kendi dilinde 
yapılmış bir ya da birkaç 
mealden okuyarak kendi 
çabası oranında Mübarek 
ve Kerim olan Kur’an’ı 
anlar. Eğer bir de kendisi 
gibi düşünen ilkeli birkaç 
kişi ile birlikte okur, gay-

ret ederlerse çok daha geniş kapsamlı ve iyi 
anlar. Buna ek olarak ciddi ve seviyeli tefsirler 
ile siyer kitapları ile desteklenen çalışmaların 
daha verimli olabileceğini de söylemek gere-
kir.

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasıyla ilgili Kitabın 
kendisi ne diyor? İlgili bazı ayetlere bakalım. 
“De ki: ‘Tutun ki Allah işitme yeteneğini-
zi ve görme duyularınızı elinizden aldı ve 
kalplerinizi de mühürledi, peki, onları size 
Allah’tan başka hangi ilâh verebilir. Bak, 
mesajlarımızı nasıl da her boyutuyla açık-
lıyoruz? Fakat hâlâ onlar katı bir önyargıy-
la diretiyorlar” (Enam 6: 46). Bu ayet aslın-
da yukarıdan beri tartıştıklarımızı da çok özet 
olarak açıklıyor, elhamdülillah. “İşte böylece 
Biz, bu (vahyi) senin dilinle kolaylaştırdık 
ki düşünüp de ders alabilsinler” (Duhan 
44/ 58). Bu ayetle ilgili konumuzla da bağ-
lantısı olduğunu düşündüğüm bir hatıramı 
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nakletmek istiyorum. Yıllarca önce Süleyman 
Ateş Hoca konferans için Balıkesir’e gelmiş-
ti. Saygıdeğer Hocamızı bir gece misafir et-
tikten sonra ertesi gün Samsun’a uğurlamak 
üzere birlikte otogara gittik. Yola çıkmadan 
önce birlikte bir lokantada yemek yedik. O 
yemekte başka arkadaşlar da vardı, biz karşı 
karşıya oturduk. Ben habire sorular soruyor, 
zamanın yararlı ve verimli geçmesine uğraşı-
yordum. Sağ olsun o da bir taraftan yemeğini 
yiyor, bir taraftan sorularıma cevap vermeye 
çalışıyordu. “Hocam, Duhan Sûresi’nin 58’nci 
ayetindeki ‘senin dilinle’ ifadesinden, herkes 
kendi dilini anlayabilir mi, yani herkese Arap-
ça öğretemeyeceğimize 
göre kendi diline çevril-
miş mealin dili de olabilir 
mi?” diye sordum. Bu soru 
karşısında kaşığı masaya 
koydu ve arkasına yasla-
nıp hem başı ile sallayıp 
hem sözlü olarak “evet” 
dedi. Ben de “Allah razı 
olsun Hocam!” dedim ve 
onu yolcu ettik. Bu hatıra 
ayrıca yukarıdaki “muha-
tap” konusuna da örnek oldu.

 Kur’an’ın anlaşılması ile ilgili ayetler sun-
maya devam etmek istiyorum. “Ve doğru-
su Biz bu Kur’an’ı ders alınsın diye kolay-
laştırdık: öyleyse yok mudur ders alan?” 
(Kamer 54: 17, 22, 32, 40). Bakar mısın ey 
okuyucu, ey muhatap? Bundan başka hangi 
söze inanacaksın (Casiye 45: 6)? Bir surede 
dört kez aynı şekilde yineleniyor. Bundan da 
anlamayana, ben Yunus Sûresi’ndeki şu aye-
ti veriyorum, ondan sonrasını kendi bilir… 
“Hem Allah’ın (Akıl ve irade vermek suretiy-
le gerçekleşen) izni olmasaydı, hiçbir insan 
imana eremezdi! Ve O aklını kullanmayan-
ları pisliğe mahkûm eder”(Yunus 10: 100). 

Kur’an’ı anlamak kadar anlayana, onun hida-
yet kaynağı olması da önemlidir. Bu bağlamda 
şu ayetler çok açıklayıcı ve öğreticidir. “İşte 
kendisi hakkında hiçbir kuşkuya yer ola-
mayan bu ilâhi kelâm, takva sahipleri için 

bir hidayet rehberidir. O hidayete erenler 
ki, idraki aşan hakikatlere bütünüyle iman 
ederler, namazı istikamet üzere kılarlar. 
Kendilerine sürekli lütfettiğimiz şeyler-
den (ihtiyaç sahiplerine) harcarlar. Ve onlar 
sana indirilene iman ederler, senden önce 
indirilene de, ahretin varlığına dair ilâhi 
habere mutmain bir kalple inanmıştırlar. 
İşte onlar, Rablerinden gelen kusursuz bir 
rehberliğe tabidirler ve işte onlar, evet on-
lardır sonsuz mutluluğa erenler.” (Bakara 
2: 1-5). 

Kur’an muttakilere hidayet rehberliği eder. 
Kim bu muttakiler? Bu 
soruya genelde gelenek-
sel algıdaki bir çok aslı 

astarı olmayan cevaplar 
verilir. Oysa sivil Kur’an 
tedrisatından beslenen bir 
zihin bu ayetlerde sayılan 
beş maddeyi çok rahatlık-
la görür ve hemen onları 
sayıp “İşte bu kadar, yani 
Allah’a karşı olan sorumlu-
luk bilinciyle bu maddeleri 
yerine getiren her mümin/

Müslüman, muttakidir” der. Öyle ise biz de o 
beş maddeyi özetleyerek bir daha söyleyelim. 

“1- Gaibe inanırlar). 2- Salâtı ikame ederler. 
3- Geçimliklerinden infak ederler 4- Kur’an’a 
ve önceki kitaplara inanırlar. 5- Ahirete kesin 
bir inanışla iman ederler.” Burada şunu söyle-
mekte yarar görüyorum: şartların1, 4 ve 5’nci 
maddeler soyut, 2’nci madde ise bedenen ya-
pılan hareket, 3’ncü madde ise geçimlik ihti-
yaçlardan vermektir. İşte bu üçüncü madde 
bana göre muttaki insanı ayan beyan ortaya 
çıkaran en önemli maddedir. 

Bir gün köyde camiden çıktıktan sonra yanı-
ma yaşça benden büyük bir ağabey gelerek, 
“Dün akşam Fussilet Sûresi’ni okudum, fakat 
pek bir şey anlayamadım. Hz. Musab(ra)’ın 
Medine’deki okuyuşunu filan düşündüysem 
de bende fazla bir etki yapmadı, ne dersin, 
ya da ne önerirsin?” dedi. Ben de “Şunu der 
ve öneririm ağabey; senin traktörün var, için-

SİVİL KUR’AN 

TEDRİSATI KUR’AN 

HALKASI DÜZENİ 

İÇİNDE SÜREKLİ DERS 

YAPILAN BİR ÇOK 

MEKÂNDA YAPILABİLİR.



de ormanı ve kışlık odun da bulunabilecek 
tarlan da var. Şimdi tarlana gidip traktöre 
odunu yükle, sonra da otur ve düşün; kö-
yümüzde traktörü, öküzü, atları, eşeği ol-
mayıp sırtıyla kışlık odununu temin etmeye 
çalışan yaşlı, yetim, dul ya da yoksul hangi 
hane var? Haneyi belirleyip akşam namazın-
dan sonra odunu götürüp ver, ikramını kabul 
ettiği için hane sahibine teşekkür ile dua et. 
Sonra da evine gidip Fussilet Sûresi’ni yeni-
den oku. İnşallah Sure sana açılacaktır, haydi 
selâmetle!” dedim. Ertesi gün cumaydı, o de-
ğerli ağabeyimi Cuma çıkışı insanlara lokum 
dağıtırken gördüm. “Hayrola ağabey!” deyin-
ce, “Fussılet, fasılalarıyla 
açıldı önüme ve lokum 
gibi tatlı tatlı aktı gönlü-
me! Allah razı olsun” dedi. 
Hz. Musab(ra)’tan söz 
açılmışken; Hz. Erkam’ın 
Mekke’deki, Hz. Esad Bin 
Zürare’nin de Medine’de-
ki sivil Kur’an tedrisatına 
olan katkılarını burada 
anmak borcumuzdur; 
Allah(c) onlardan olsun.

Yukarıda Kur’an’ın birlikte okunması ile ilgili 
olarak; “Eğer bir de kendisi gibi düşünen ilkeli 
birkaç insan birlikte okur gayret ederlerse çok 
daha geniş kapsamlı ve iyi anlar” demiştik. Bu 
verimli çalışma yapmış olmanın bir ifadesidir. 
Bu durum şimdi önemli ve anlamlı olduğu 
gibi, Kur’an Rasulullah(s)’e inmeye başladı-
ğında da aynı derecede önemli ve gerekliydi. 
Bu bağlamda ilk surelerden olan Müzzemmil 
ve Muddessir’den ayetlere bakmakta yarar 
var. “Sen ey ağır yük yüklenen(Nebi)! Kalk 
gecenin ilerleyen bir vaktinde! Gece yarı-
sı ondan biraz önce ve de sonra. Ve oku 
Kur’an’ı sindire, sindire! Çünkü biz sana 
ağır bir söz indireceğiz; elbet (şu) gece di-
rilişi var ya: işte o pek derin bir iz bıra-
kır ve okuyuş açısından daha bir etkilidir. 
Üstelik gündüzün seni bekleyen bir yığın 
görev vardır. Şimdi Rabbinin adını an ve 
bütün varlığını O’na vakfet. … (EY NEBİ!) 
Elbet Rabbin, senin ve yanındakilerden bir 

kısmının gecenin üçte ikisini ve yarısını ve 
üçte birini uyanık geçirdiğini bilmektedir. 
Gecenin ve gündüzün miktarını belirleyen 
Allah, sizin onun üstesinden gelemeyece-
ğinizi de bilmiş ve size rahmetiyle yönel-
miştir. Artık Kur’an’dan kolayınıza gelen 
kadarını okuyun. Allah ileriki zamanlarda 
içinizden hastalar, Allah’ın verdiği rızkı 
aramak için yola koyulanlar, Allah yolun-
da savaşa çıkan daha başkalarının olacağı-
nı bilir. Şu halde ondan, kolayınıza gelen 
kadarını okuyun, …” (Müzzemmil 73: 1-8, 
20). “Sen ey içine kapanan kişi! Kalk ve 
(insanları) uyar. Sadece Rabbini yücelt. El-

biseni temiz tut. Bütün 
pisliklerden uzak dur. 
İyilik yapmayı kazanç 

kapısı haline getirme. 
Rabbin hatırına sabret.” 
(Müddessir 74: 1-7).

Sivil Kur’an tedrisatı farz-
dır. Bunu bir daha yinele-
yelim, sivil Kur’an tedrisatı 
farzdır, çünkü dünyanın 
memesini dinle sağan(4) 
çeşitli kişi, kuruluş ve ku-

rumlar Kur’an’ın okunmaması ve anlaşılma-
ması ya da kendi istedikleri gibi anlaşılması 
için çok büyük çaba harcamaktadırlar. İslâmi 
düşüncede yakınlaşma, inanç ve eylemde bir-
lik olma, insani ilişkilerde İslâmi ölçü ve du-
yarlılık kazanma, birlikte Allah’ın ipine sım-
sıkı sarılma bir toplum için elde edilecek çok 
değerli bir erdemdir. Buna yönelik bütün ça-
balar, birlikte Kur’an okuma ile taçlandırılırsa 
arınma ve aydınlanma gerçekleşir. Kur’an ışı-
ğında arınma ve aydınlanma bakımından sivil 
anlamda artı sorumluluk almak, bir çeşit Mü-
kerreme ve Münevvere yoludur. Bilindiği gibi 
Kur’an’ın vahyi ile birlikte Mekke’ye önemli 
bir artı değer ikram edilmiş ve Mekke-i Mü-
kerreme olmuştur. Daha sonraki aşamada ise 
Yesrib’te oluşan sivil Kur’an tedrisatı(bir an-
lamda Kur’an Halkası) sonunda büyük bir ta-
lep ortaya çıkmış ve Yesrib din ile aydınlanıp 
Medine-i Münevvere olmuştur.

YESRİB, SİVİL KUR’AN 

TEDRİSATI SONUNDA 

DİN İLE AYDINLANIP 

MEDİNE-İ MÜNEVVERE 

OLMUŞTUR
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İslâmi kişilik ve kimliğin gerçek anlamda oluş-
turulması Sivil Kur’an öğrenimi ile daha kolay 
sağlanabilir. Çünkü bu anlayışta bilgi alış-ve-
rişi karşılıksız ve katışıksızdır; dağlardaki, 
kırlardaki çiçekler ya da gökten yağan bere-
ket yağmurları gibi. İnsanın Müslüman kim-
liğe sahip olması hususunda Asr Sûresi’nde 
önemli mesajlar vardır. “Asr şahit olsun: El-
bet insanoğlu tarifsiz bir kayıptadır; ancak 
Allah’a inanıp güvenenler, erdemli ve so-
rumlu davrananlar; yani birbirlerine hak-
kı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler 
bundan müstesnadır”(Asr103:1-3). 

Müminin ameli diğerlerinin amellerinden 
farklıdır, onun ameli salih olarak anılır. Bu da 
mümine farklı bir kişilik kazandırır. Başka bir 
deyimle ona bir kimlik 
verir. Salih amelin, onu 
yapanın dışındakilerle 
ilişkisi vardır. Burada ken-
dine iyilik ile birlikte baş-
kalarına da iyilik esastır. 
Salih amel fakire sadece 
maddi yardım etmek değil, 
onun zor olan durumunu 
düzelterek değiştirmektir. 
Asr Sûresi inanan ve inan-
mayanlar arasındaki derin 
farkı ortaya koyar. Surede 
başkasına tavsiye etmeyi değil tavsiyeleşmeyi 
önerir. Zira tavsiye etmek, kendini konunun 
dışında tutmaktır. 

İman ve salih amel ile hakkı ve sabrı tavsi-
yeleşme Müslüman’ı diğerlerinden ayıran 
önemli özelliklerdir. Bu da ona özel bir kimlik 
kazandırır(5). Asr Sûresi’nden öğrendiğimiz, 
zamana dikkat etme ve onun şahitliği, iman, 
salih amel ile hakkı ve sabrı tavsiyeleşme ide-
alleri, pratiğe dönüştüğünde bireysel ve top-
lumsal yaşamdaki yansımalarından bazıları 
şunlar olabilir. 

Asr Sûresi bağlamında Müminlik kimliğine 
ulaşan bir Müslüman Serbest/özgürce düşü-
nebilme, etkili ve güzel konuşma becerisini 
kazanır. Güncel ve evrensel konu ve olayla-
ra Müslümanca yaklaşım gösterip isabetli/

hikmetli yorum yapabilme yeteneğini geliş-
tirir. Toplumu ilgilendiren bütün konulara 
ilgi duymayı öğrenir ve bu yönde duyarlı 
davranır. Güzel bir dil ile konuşmayı, verimli 
dinlemenin tedavi edici özelliği olduğunu bi-
lerek dinlemeyi, soru sormayı, cevap almayı, 
sorgulamayı ve değerlendirip yorumlamayı 
ilke edinir. Kazandığı bu değerlerle insanlar 
arasında İslâm’ın gerçek/sahih anlamı ile ya-
yılabilmesine katkıda bulunmayı başarır. Sivil 
Kur’an tedrisatının sağlayıp kazandırdığı en 
önemli özelliklerden birisi de gerektiğinde 
surelerin adı, sıra numarası ve ana teması ile 
hatırlanmasıdır. Bir Kur’an hizmetkârı Müs-
lüman için bu çok önemli bir donanımdır, 
bunca Kur’an bilinci ve sevdası üzerine bir de 
hafızlık varsa, biz de “Allah(c), o kişiye hayırlı 

ve sağlıklı uzun ömürler 
versin.” deriz. 

Sivil Kur’an Tedrisatı süre-
cinde müminlerin kazan-
dıkları/kazanacakları nite-
liklerden bazıları Furkan 
Sûresi’ndeki 61-77’ci ayet-
ler grubunda şöyle ifade 
edilmiştir: 

Yeryüzünde yürüyüşleri 
ve hareket tarzları müla-

yimdir. Zorba, mağrur, kibirli, saygısız, kaba 
ve haşin değil; sükûnet ve vakar ile alçak gö-
nüllü bir şekilde terbiyeli, nazik ve yumuşak 
yürürler. Cahiller kendilerine laf attıklarında 
onlara “selâm” derler(63). Onlar ki Rablerine 
secdeler ve kıyamlar ederek gecelerler(64). 
Cehennemden uzaklaşmak için dua ederler 
(65). Harcadıkları zaman israf etmezler(67). 
Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmaz-
lar, haksız yere Allah’ın haram kıldığı canı öl-
dürmezler ve zina etmezler(68). Yalana şahit 
olmazlar. Boş söze rastladıkları zaman vakar 
ile onurlu bir şekilde geçer giderler(72). Rab-
lerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığında, o 
ayetlere karşı sağırlar ve körler gibi davran-
mazlar(73). Ve onlar ki, ey Rabbimiz! Gözü-
müzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler ihsan 
et ve bizi muttakilere önder kıl, diye dua 

SİVİL KUR’AN 
HALKALARINA, DİNİNİ 
KUR’AN’DAN ÖĞRENİP 

RASULULLAH’IN 
YOLUNDAN GİTMEK 

İSTEYEN HERKES 
KATILIP ENSARULLAH 

OLABİLİR



ederler(74). İşte onlar, sabrettiklerinden ötü-
rü cennetin en yüksek dereceleriyle ödüllen-
dirilirler. Orada esenlik ve dirlik dilekleriyle 
karşılanırlar. Orada temellidirler. Orası ne gü-
zel bir yer ve ne güzel duraktır(75, 76). Bura-
daki niteliklerin hepsi çok yüksek bir değere 
sahiptir, fakat muttaki ve muttakilere önder, 
lider(imam) olmak ayrı bir önem ve değere 
sahiptir. Ayrıca insanın yürüyüşü onun karak-
ter ve şahsiyetini gösterir. 

Farz olan Sivil Kur’an Tedrisatının günümüz 
örneklerinden birisi olan Kur’an Halkala-
rı derslerine katılan Müslümanlar, bana Hz. 
İsa(s)’in havarilerini hatırlatıyor. Onlar için 
Allah(c) “Ensarullah” sözünü/tanımlamasını 
kullanıyor, bu da Allah’ın yardımcıları de-
mektir. Bu gün, Kur’an’ı öğrenip onu öğret-
meye ve gereğince yaşamaya çalışanlar için 
aynı söz kullanılamaz mı? Ben kullanılabile-
ceğini düşünüyorum. Allah’ın yardımcıları/
destekçileri (ensarullah) ile ilgili olarak Saf 
Sûresi’nin son ayetinde üç kez geçen örneği 
vermek istiyorum. “Siz ey iman edenler! 
Allah’ın destekçileri olun! Tıpkı Meryem 
oğlu İsa’nın havarilerine “Allah’a giden 
yolda kim bana var gücüyle destek olur?” 
deyince, havarilerin “Biziz Allah yolunun 
gönüllü destekçileri” demeleri gibi. … ” 
(Saf 61: 14). Bu ayetlerdeki ifadeleri şu şe-
kilde maddeler halinde söyleyebiliriz: 1- İna-
nanlara “Allah’ın yardımcıları olun” diye emir 
verilmektedir. 2- Meryem oğlu İsa(s) havari-
lere “Allah için benim yardımcılarım kimdir?” 
diye soruyor. 3- Havariler “Allah’ın yardımcı-
ları biziz(ensarullah).” Diyorlar. Ayrıca ayette 
geçen “gönüllü destekçiler” ifadesi de yazımız 
boyunca vurgulamaya çalıştığımız sivillik an-
layışına çok uygun bir örnektir.

Sivil Kur’an-ı Kerim tedrisatına/Kur’an 
Halkalarına, Dinini Kur’an’dan öğrenip 
Rasulullah’ın yolundan gitmek isteyen her-
kes katılıp günümüzün ensarullahı(Allah’ın 
destekçisi/yardımcısı) olabilir. Şu anda üze-
rinde bulunduğu mesleği ne olursa olsun, 
erkek-kadın hiç fark etmez. Yeter ki Rabbine 
yönelmeyi niyet edinmiş ve dinini Kur’an’dan 

öğrenmeyi istemiş ve buna azmetmiş olsun. 
İnancım şudur ki; Rabbine Kur’an ile yönelen 
insanlar çoğaldıkça toplumda yaşam standar-
dı yükselecek, güven ve huzur içinde insanca 
yaşanacaktır. Akıl ve mantık, bilim ve tekno-
loji vahiy ışığında insanın hizmetinde olursa 
mutluluk gelir, hem burada hem de ötede… 
Sivil Kur’an tedrisatı her nerede yapma imkânı 
bulunursa orada yapılmalıdır. Bu yer; Kur’an 
Halkası Düzeni içinde sürekli ders yapılan bir 
mekân da olabilir, imkân ve fırsat ortaya çıktı-
ğında okul, kahve, yol kenarı, istasyon, park, 
otobüs, tren, uçak, gazete, televizyon, radyo, 
karakol, cezaevi, cami vs. de olabilir. Çünkü 
her Müslüman Rabbini sürekli ve her yerde 
anlatıp tanıtmakla yükümlüdür. Din kavra-
mının kök anlamında da bulunduğu üzere 
bu onun temel bir borcudur. Kur’an dersleri 
süreci, Müslüman için Müslümanca yaşamaya 
katkı yapacak bir hayat tarzıdır. Evet, böyle 
olması, onun bereketini/verimliliğini artırır.

■
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lahi kaynaktan yararlanma noktasında 
yeni nesillerin yetişmemesini aziz şehid 

Seyyid Kutub yaptığı şu tespitlerle dile ge-
tirir:

“İlk dönemin örnek nesli Kur’an’a kültürü 
geliştirme, bilgi edinme, haz duyup tatmin 
olma gibi maksatlarla yanaşmazlardı. On-
ların hiçbiri sırf kültürlü olmak için, kül-
tür hazinesini geliştirmek için veya ilmi ve 
fikri konularda dağarcıklarını şişirmek için 
Kur’an’ı ele almazlardı. Onlar gerek kendile-
ri ve gerekse içinde yaşadıkları cemiyet hak-
kında ve bu cemiyet içinde uygulanacak olan 
hayat tarzının nasıl olması gerektiği hakkın-
da Allah’ın emrini öğrenmek üzere Kur’an’ı 
ele alırlardı. Söz konusu emri de duyar duy-
maz hemen tatbik etmek üzere alırlardı. Bu 
şuur uygulamak üzere öğrenmek şuurudur. 
Böylece Kur’an kişilikleri tarafından sindiri-
lerek pratik bir metotla vicdanları ve hayat-
larıyla kaynaşıyordu.” “Hiç şüphesiz, Kur’an, 
O’na ancak bu şuurla yönelenlere yani uy-
gulamaya dönük bir bilgi edinme şuuru ile 
yönelenlere hazinelerini açar.” (İsra-106). 
(Seyyid-Kutub, Yoldaki İşaretler, s.10).

Tek beslenme, davranış ve yetişme kaynağı 
Kur’an olan bir nesil, kalbi, aklı, bakış açısı, 
şuuru ve bilinci her türlü ideolojilerden ve 
yabancı tesirlerden arındırılmış bir nesil. 

Modern bid’at ve hurafelere geçit vermeyen, 
bulandırılmış ve sulandırılmış din yerine 
vahiyle inşa olmuş, dini sadece ve sadece 
Allah’a has kılmış bir nesil…

Vahyin şahitliğini üstlenen, iman ettiği ilahi 
değerleri hayata taşıyan, taşımakla kalmayıp 
yaşayarak içinde bulunduğu topluma güzel 

D E N E M E

Kur’an Hz. İbrahim’i Andıran 
Bir Nesil Yetiştirir

“HİÇ ŞÜPHESİZ, KUR’AN, 

O’NA ANCAK UYGULAMAYA 

DÖNÜK BİR BİLGİ EDİNME 

ŞUURU İLE YÖNELENLERE 

HAZİNELERİNİ 

AÇAR.” (İSRA-106) 

Bünyamin DOĞRUER 

bunyamin-yazar@hotmail.com 
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örneklik (prototip) teşkil eden öncü bir ne-
sil…

Cahiliye bir zaman dilimi değil hayat biçimi-
dir deyip, 21.asrın modern cahiliye toplu-
mundan, cahili değer yargılarından sıyrılarak, 
Allah’a doğru zihinsel ve imani bir hicreti ger-
çekleştirmiş bir nesil…

Konjöktürel düşünmeyen, şartlara iman et-
meyen, konformist olmayan, tüm zorluklara 
ve koşullara rağmen ayaklarını sırat-ı müs-
takimde sabit kılmayı başarabilmiş, inandığı 
imani değerler uğruna bedel ödemekten çe-
kinmeyen bir mücadeleyi ve örnekliği ortaya 
koyan bir nesil..

Kur’an’ın gölgesinde yaşamayı bir nimet ka-
bul eden Kur’an’ı anladıkça, onurunun, şere-
finin, izzetinin yükseldiğini fark eden ve fıtra-
tına sahip çıkan bir nesil..

Tutarlı, ilkeli şahsiyetli bir 
mücadele pratiğine sahip, 
eşyaya, siyasi, sosyal, eko-
nomik, kültürel olay ve va-
kıalara, Allah’ın bak dediği 
yerden bakan bir nesil…

Kur’an’ı okudukça, Yüce 
Allah’ın tüm insanlığa 
mesajı olduğunu, onları 
karanlıklardan aydınlığa, 
bataklıklardan erdemliliğe, 
duyarsızlıktan ve bilinçsiz-
likten gerçek insanlığa çı-
karan bir mesaj olduğunu anlayan bir nesil…

Kur’an’ı anladıkça, vicdanının, fıtratının ve 
ruhunun üzerini kaplayan kara bulutları da-
ğıtan, inancında düşüncesinde ve ahlakında-
ki karanlıkları nura çeviren bir nesil. Kendini 
vahiyle yüzyüze vicdanını ve aklını harekete 
geçiren 

bir nesil..

Kur’an’ı okuyup anlayarak, tüm endişelerini 
korkularını, şaşkınlığını, tereddütlerini ber-
taraf eden, kalbini, gönlünü ve vicdanını ra-
hata güvene ve huzura kavuşturan bir nesil.. 
Bilinçli, duyarlı, alçak gönüllü basiretli hale 
gelmiş bir nesil…

Kur’an okudukça evrene, hayata, topluma, 
insana yere ve zamana ilişkin yepyeni bir dü-

şünce, yepyeni bir anlayış, yeni bir dünya gö-
rüşü ile bakan bir nesil… Eşyanın ve olayların 
espirisini yakalamaya içindeki ibret derslerini 
okumaya önem veren bir nesil…

Kur’an’ın tüm insanlık için hayat programı ol-
duğunu anlayan ve kavrayan, gönlü ve vicda-
nı sükunete ermiş içine güven gelmiş erdemli 
bilinçli akıllı bir nesil…

Yeryüzündeki basit değerlerin, nimetlerin ve 
güzelliklerin etkisinden bağımlılığından kur-
tulmuş heva ve hevesini arzu ve isteklerini 
putlaştırmayan bir nesil…

Dünyanın geçici oyun ve eğlenceden ibaret 
olduğunu, hayatın iman eden ve salih amel 
işleyenlerin dışında hiç kimsenin kazanama-
yacağı bir oyun olduğunu anlayan idrak eden 
bir nesil…

Gözünü İslam davası bürümüş, davasını bay-
raklaştırmış, burnunda 
dava ateşi ve kokusu tü-
ten, davasını dert edin-

miş, içini, kalbini gönlü-
nü, aklını, zihnini dava 
aşkı, dava arzusu bürü-
müş, davası uğruna hede-
fe gönderilecek bir mermi 
gibi namluda bekleyen bir 
nesil…

Bütün insanlar, bütün 
dünya bir araya gelse he-
definden saptıramayan, 

sapmayan bir nesil…

İşte Kur’an tek tek davasının eri yaptığı böyle-
si yürekli, erdemli, bilinçli, akıllı, umut aksi-
yon ve hayat dolu insanları tertemiz arı duru 
yalın bir dava bir inanç sistemi bir akide et-
rafında buluşturur, kaynaştırır, bütünleştirir, 
bir potada eritir onların benlerini. Biz yapar 
onları. Hepsinden bir kervan çıkarır yola ve-
rir. Gönlü bir, vicdanı bir, yolu davası ve ama-
cı bir, ve bir kafile oluşturur onlardan. Salar 
kupkuru çöllerin içine doğru, uzanıp giden 
yollara…Ruhunu vicdanını erdemini hedefini 
amacını insanlığını yitiren şaşkınlaşan, garip-
leşen, zavallılaşan, alçalan, basitleşen ve sığ-
laşan insanların toplumların içine doğru akıp 
giden yollara verir onları…

ALLAH’I VEKİL TUTMUŞ, 

O’NU YAR VE YARDIMCI 

BİLMİŞ, O’NSUZ BİR 

HAYATI ZİNDAN VE 

ANLAMSIZ TELAKKİ 

ETMİŞ BİR NESİLDİR 

KUR’AN NESLİ.
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Yol uzar, kervan gider kıvrım kıvrım bir nehir 
yatağında hayat serin sulara dönüştürür onla-
rı…İnsanı insan yapan, hayatı yapan…

Allah armağanı kevserden, insanlığın üzerine 
esen rahmet meltemleridir onlar… Küfürden, 
zulümden, iğrençlikten, basitlikten bencillik-
ten iğrenmiş, nefret etmiş ve bunalmış insan-
lığın üzerine esen meltemler…

Öyle bir nesil ki; Hz. İbrahim’in neslini andı-
ran bir nesil… Allah’a derin bir teslimiyetle 
bağlanmış.. Allah’ı vekil tutmuş, O’nu yar ve 
yardımcı bilmiş, O’nsuz bir hayatı zindan ve 
anlamsız telakki etmiş bir nesil…

Öyle bir Kur’an nesli ki, tüm insanlığın hay-
ranlıkla seyrine doyamadığı bir nesil…

Kendisini Allah’ın askeri gören, bir elinde 
insanlığı diriltecek mesajı oluşturan Kur’an, 
bir elinde zulme tuğyana isyana karşı adale-
ti gerçekleştirecek gücü-
nün sembolü olan silahı 
bulunduran (demir), bir 
nesil… ve bu nesillerden 
oluşmuş ordu… Bu ne de-
mek biliyor musunuz? Bu 
hiçbir beşeri azgın, zorba 
ve müstekbir gücün dur-
duramayacağı bir barış 
ordusudur. Şimdi insanlık 
şöyle bir orduya ne kadar 
muhtaç… Gittiği ulaştığı 
yere barışı, adaleti, güveni, 
huzuru, merhameti insanlığı, hak ve özgür-
lükleri götüren bir barışçıl ordu…

Bulunduğu çevrede, köyde, kasabada, şehir-
de, ahlak fazilet ve erdemden oluşan Kur’an 
halkaları, okulları açan bir nesil… Öyle bir 
okul, öyle ders halkası ki, buram buram aşk, 
erdem, umut, aksiyon, hayat, sevgi, saygı, ül-
fet, ünsiyet kokan bir ocak…

Kur’an’ın yetiştirdiği bir yürek sahibi nesil… 
Tertemiz arınmış herkese açık bir yürek. Sa-
mimiyet, sevgi, güven, huzur dolu bir yürek. 
İnsanın, hayatın ve toplumun iyiliğinden baş-
ka içinde bir şey gözlemeyen bir yürek…

Kur’an’ın yetiştirdiği nesil, insanlığın gözbe-
beği bir nesildir. Muvahhid kimliği ile Müs-
lüman, ibadeti ibadet, ahlakı ahlak, ilişkileri 
ilişki, bir nesil. Hayatları hayat, sevgileri sev-

gi, saygıları saygı, mesajları mesaj, yönleri 
yön, amaçları amaç, hedefleri hedef, her işi 
her eylemi her tutumu ile örnek bir nesil…

Kur’an neslinin amacı sağlam, hedefi net isti-
kameti sağlıklı yönü bellidir.

Kur’an’ın yetiştirdiği nesil; bir inkılap muş-
tusudur. Zulme, tuğyana, isyana, kötülüğe ve 
aldatmaya karşı amansız bir mücadele azmi 
içerisinde bulunur. Hile, tuzak, sömürü, bi-
linçsizlik, duyarsızlık, çıkarcılık temeline 
dayalı gayri meşru tüm yapıları ve dikeyleri 
yatay hale getiren söküp atan her işin her ey-
lemin, her hareketin dizginini Hakk’a devre-
den bir nesil…

Kur’an nesli, dengeli bir nesildir. Her şeyi 
dengeli bir zemine sağlıklı bir konuma otur-
tur. Akıl ile vicdan, his ile heyecan, ruh ile 
beden, madde ile mana, birey ile toplum, fert 

ile devlet, kadın ile er-
kek, dost ile düşman, iyi 
ile kötü, güzel ile çirkin, 

yer ile gök arasında çok 
hassas bir denge kurarak 
değerlendirir ve yorumlar. 
Çünkü mutlak nizamın 
ölçülerini ölçü kabul eder 
bu ilahi ölçüden kıl payı 
sapmaz…

Kur’an bir nesil ortaya çı-
karır ki misyon ve vizyon 
sahibidir. Azimli yürekli, 

direniş ve mücadele adamıdır. Zaaflar, hatalar, 
kusurlar ve aksaklıklar karşısında, direnişini 
azmini potansiyel gücünü ve enerjisini kay-
betmez. İnsanları harcama ve kaybetme lüksü 
yoktur.

Kur’an nesli adaletli bir nesildir. Hakka hu-
kuka özen gösteren, düşman dahi olsa hak ve 
adalet söz konusu olduğunda, insaf, vicdan 
ilkesine bağlı kalmasını bilen, düşmanlığın, 
öfkenin adalete gölge düşürmemesini öngö-
rür. Anne, baba, akraba, aile, komşu, yoksul, 
yetim, yöneten ve yönetilen herkesin hakkını, 
hukukunu sağlam şaşırmaz ilkelerle gözetir…

Sadece Rabbine dayanan, O’na rağbet eden, 
O’na yönelen O’na sığınan, ihtiyaçlarını 

SADECE RABBİNE 
DAYANAN, O’NA 
RAĞBET EDEN, 
O’NA YÖNELEN 
O’NA SIĞINAN, 
İHTİYAÇLARINI 

O’NDAN İSTEYEN 
BİR KUR’AN NESLİ.



O’ndan isteyen, O’nun dilediği olur, dileme-
diği olmaz diyen bir Kur’an nesli…

Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen bir 
nesil… Allah’ın ayetleri -okunduğu zaman, 
imanları artan, Rabbine tevekkül eden, na-
mazlarını kılan, kendilerine verilen rızıktan 
infak eden bir Kur’an nesli.(Bakınız. En-
fal-2-4 ayetler) 

Güzel sıfatları, güzel davranışları, güzel duy-
guları olan bir nesil.

Bildiği hakikati çekinmeden söyleyen, söyle-
mese ağızlarına gem vurulacağının bilincinde 
olan, imanı iman doğuran, İslam’ın insanını 
üreten, diriltici sevgiyi kuşanan, Allah’ın sev-
diğini seven, sevdiğini işporta tezgahlarında 
ucuza satmayan bir Kur’an nesli…

Allah’a selim bir kalp ile kavuşmayı uman, 
havf ve reca arasında yaşayan, “ Lailahe 
illallah”ı hayata yediren bir Kur’an nesli..

Tek zaafı Allah’a olan, makama, dünyaya, 
zevklerine ve mala-mülke, eğlenceye, paraya 
zaafı olmayan, satın alınamayan bir Kur’an 
nesli…

Mümin muvahhid olan, muvahhid bir top-
lum oluşturmanın sancısını derdini taşıyan 
bir nesil…

Bilgi ve hikmeti ele geçirerek inandırıcı ve et-
kili bir şekilde yüksek bir idrak ve sadakatle 
davayı uygulamaya koymak suretiyle sosyal 
değişmeye öncülük edecek bir Kur’an nesli…

Hak ile batılı birbirine karıştırmayan, Allah ile 
muhabbet ilişkisi Kur’an. İslamla insan ara-
sına kurulan engelleri kaldırmak için cihad 
eden, O’nun yolunda can vermekten çekin-
meyen, ölüme seve seve giden şehadet şer-
betini gözünü kırpmadan içmeyi şeref kabul 
eden, davasının aşığı bir nesil…

Bakışında derinlik duyuşunda his, hayatında 
mana olan, tezekkür, tefekkür, tasavvur sahi-
bi bir nesil…

Hiç kimseye değil, sadece ve sadece Allah’a 
yaranmak iddiasında bir nesil…

Yüreğinde hüzne her zaman sessiz küçük bir 
köşe ayırmasını bilen, hüzünlerin Peygamberi 
Hz. Muhammed’i model alan bir nesil…

Kur’an hayatının eksenine yerleştirip, elde et-
tiği bilgileri vahyin süzgecinden geçirdikten 
sonra eyleme döken bir nesil…

İslam’ın insanı olan, hiçbir hizbin, grubun, 
tabelanın insanı olmayan, düşmandan mer-
hamet görmeyen ama düşmanına dahi mer-
hamet eden, ölen ama öldürmeyen, zulme 
uğrayan ama zulmetmeyen, mahrum kalan 
ama mahrum bırakmayan, zemheriyi bahara 
döndüren, cemreyi yüreklere düşüren, Tari-
hin öznesi olan, Tarihi ve talihi lehine dön-
düren, tuğyana mezar olmuş bir beldeyi ye-
niden Kur’an ile inşa etmeye çalışan, yaptık-
larından ve yapamadıklarından Allah’a hesap 
verme şuurunda olan, çağınıiyi tanıyan, ümit 
var olan, bilgiyi silah edinen, ibadetini vazge-
çilmez bir görev bilen, insanları seven bunu 
inancının özü kabul eden bir nesil…

Varlığını Allah’a adayan, O’na itaati ve rabı-
tayı özgürlüğün temeli kabul eden, bir kafa 
ve kalbe sahip olan aksiyoner düşünceyi öz-
benliğinin derinliklerinde yaşatan direnişçi 
bir kişiliğe bürünmüş, İbrahim (as) şahsında 
abideleşen teslimiyetle Allah’a bağlanmış bir 
nesil…

En güçlü azığı namaz ve sabır olan, yaratı-
cının çizdiği yolda mücadeleye adanmış bir 
ömrü yaşayan bu uğurda son nefesini veren 
bir nesil…

Cenneti kazanmak için malını ve canını 
Allah’a satan, Rabbiyle güzel bir alış veriş ya-
pan bir nesil…

Kabirlerde yatanların dirildiği, kalplerde gizli 
olan tüm düşüncelerin hesabının sorulacağı 
günü hatırından çıkarmayan, insanların ke-
miklerini titreten ölümü sürekli düşünen, öl-
meden önce ölen bir nesil…

Çirkin hayatın merhametsiz kucağına düş-
mektense, güzel ölümün şefkatli kollarını ter-
cih eden bir nesil…

Huzur-ı ilahiyeye zalim yaftasıyla değil, maz-
lum sıfatıyla çıkmanın endişesini taşıyan, 
Rabbinden razı olmuş, Rabbi de ondan razı 
olmuş bir nesil…

■
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eni bir süreç yeni bir yapılanma yeni bir 
akıl… Heva ve hevesten azade, cemiyet ve 

cemaat duygularından ırak, sırf rızâ-i Bârî için 
tepki koymak; onun için sevmek, onun için 
üzülmek, onun için nefret etmek... Vahyin öğ-
retici bilgisiyle kuşanmak, birleşmek ve bu bilgi 
ışığında hayatını tanzim etmek. Allah’a adanan 
karargâh evler inşa etmek; anne ve babaya hür-
met göstermek, düşmüşlere el uzatmak, yetim 
ve öksüzleri koruyup kollamak, komşusunun 
hakkına riayet etmek, çalmamak, çırpmamak, 
tamahkârlık etmemek… Allah’a adanmak ve 
Allah’a adanacak kullar yetiştirmek... İnan-
mak, inandıkları doğrultusunda talim etmek, 
bu talimi ispatlamak, terbiye olmak, hiçbir kı-
nayıcının kınamasından korkmadan, kimin ne 
zorluklar çıkardığına aldırış etmeden bireysel 
ve toplumsal sorumlulukları ifa etmek…

Girizgâhta sayılanlar, tüm zamanlarda vahyin 
inşa etmeye çalıştığı asil bir projenin unsurları. 
Hiç şüphesiz bu proje, bireysel ve toplumsal bir 
sorumluluğu içinde taşır; Hz. Âdem’den tutun 
da Hz. Musa’ya, ondan da Hz. Peygamber’e: 
Kâmil insan, vasat ümmet projesidir. Neyi ni-
çin yaptığını bilen, bilinçli hareket eden; uhre-
vi, dünyevi, kişisel ve toplumsal görevlerinin 
farkında olan “hakiki kul olan insanlar” pro-
jesidir. 

Peygamberler bu neslin hem prototipleri hem 
de öğretmenleridir…. Çünkü onlar vahyi hem 
yaşadılar, hem de öğrettiler. Doğruları kavi-
leştirip, yanlışları düzeltiler. Hayatın kırmızı 
çizgilerini ve esnek yanlarını bazen sözleriyle, 
bazen de eylemleriyle ortaya koydular. Yeni bir 
Kur’an neslinin yetişmesi için kimseden ücret 
talep etmediler. Çünkü risaletlerindeki amaçla-
rı öncü bir nesil yetiştirmekti… Gökteki yıldız-
lar gibi, yolunu kaybetmişlere yol gösterecek 
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SORUMLULUĞU 
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öncü bir nesli yetiştirmek. Bir karşılık bek-
lemek iması dahi, bu hüsn-i niyeti akamete 
uğratma anlamı taşırdı.

Müslümanlar ne zaman ki vahyin bu ne-
bevi projesinden uzaklaştı -kitaba fikirler 
okutulmaya çalışıldı, hakikat az bir paraya 
satıldı- işte o zaman ahlakları yozlaştı. Ah-
lakları yozlaşınca değer üretemediler, değer 
üretemeyince kendilerini tekrarladılar ve gün 
geçtikçe değerlerini tükettiler. İç kargaşalara 
düştüler, kuvvet kaybedip düşmanlarına kar-
şı zayıf kaldılar. Buhran-
lar, eziyetler, çileler birbi-
ri ardınca sıralandı. 

Kaynağını vahyin oluştur-
madığı kadim doğu’nun 
geçmişinden kalma ri-
tüeller ve antik batı’dan 
devşirilen fikirler içselleş-
tirilerek dine derç edildi. 
Böylece inzal olan din ile 
amel edilen din farklılaştı.

Peygamber neslinden son-
ra akletmeyi ve yeniden 
üretmeyi unuttular. Çareyi 
hep dışarıda aradılar. Yapılan sorgulamalar 
ve hazırlanan raporlar hep iç dünyaların-
dan uzaktı. Sofistike bakış açıları içselleşmiş, 
şahsiyet erozyonuna uğramış, cemiyet çürü-
müştü. Nemelazımcılık had safhaya çıkmış, 
olmazlara da kılıf uydurulmuştu. Cafcaflı, içi 
kof hayat tarzı cazibeli gelmişti. Beden tatmin 
peşindeydi, ruh yalnızlıklarda dolaşıyordu. 
Ne iman sahabe imanına benziyordu, ne de 
düşünce tarzı. Takım tutar gibi hizipçilik, 
taassubçuluk yapılıyordu; ihtiras ve gurur 
her yanı sarmıştı… Tul-i emel kalplerine yer-
leşmiş, zenginliklerini kaybetme endişeleri, 
kesada uğramasından korktukları ticaretleri, 
beğeni ile içinde rahat ettikleri evleri vardı. 
Ama araç ve amaç yer değiştirmişti hayatla-
rında…

Kur’an cicili bicili kılıflarda evleri süsleyen 
bir süs eşyasına dönüştürüldü; Peygamber 
hayatın üstünde uçar kaçar bir ‘tarihsel kişi’ 
olarak anıldı… Sahabenin mücadelesi uzun 
kış gecelerinde beğeni ile dinlenen bin bir 

gece masallarına dönüştürüldü. Din sadece 
Ramazan’a tevdi edildi, namazlar Cuma’ya 
indirgendi, cumalar toplu uyuklama ritüeline 
çevrildi. Ne imamlar konuştuğunu anlıyordu, 
ne de cemaat hocalardan bir şey anlıyordu. 
Çok konuşuldu, ama konuşulanlar pek amele 
dönüşmedi. Teheyyüç hayat tarzı olarak be-
nimsendi. Meydanlarda birkaç slogan ile dini 
görevlerin yerine getirildiği sanıldı; dünyanın 
bir çok yerinde zulme uğrayan veya şehit edi-
len müslümanlar çay eşliğinde haber bülten-
lerinde izlendi.

Peki, kaçış nereye?1 

Vahyin Işığı

Bedir galibiyeti Müslü-
manların özgüvenlerini 
artırmıştı. Müslümanlar 
Uhud’a bu cehd ve gü-
ven ile çıkmışlardı. Fakat 
neticede umulan olmadı. 
Galibiyet yerine hezimete 
uğramışlardı. Üstüne üs-
telik münafıklar mümin-
lerle dalga geçiyor, onları 
küçümsüyor, kendilerine 

uymadıkları için hezimetten onları sorumlu 
tutuyorlardı. 

Yenilginin ardından Müslümanlar sorgulama 
yapmaya başladı. Peygamber aralarında oldu-
ğu halde bir hezimet yaşamışlardı. Birbirle-
rine, “nereden?” diye soruyorlardı.2 Hâlbuki 
zafer inananlarındı. Kitab-ı Mübin’de Allah’ın 
(c) bir vaadiydi, yenilgi sebebiyle mahzun ol-
mayacaklardı.

Belli ki bunda bir çelişki vardı. Gören gözde 
miydi, yoksa tasavvurda mıydı? İşte bu nok-
tada ayet onların sorularına cevap veriyordu. 
“Deki; o kendi nefsinizdedir. Kuşkusuz Allah her 
şeye kadirdir.’’ 

Hakikat bu. Değişimin nefislerde, tasavvur-
larda başlaması gerekiyordu. Mücadelenin 
önce nefislerde kazanılması gerekiyordu. 
Tasavvurunu yanlış inşa eden, gerçeklikten 
uzaklaşır. Oysa meydana gelen akıbet, hiç 
şüphesiz insanın amellerinin karşılığına denk 
gelir. 

DEĞİŞİMİN 

NEFİSLERDE, 

TASAVVURLARDA 

BAŞLAMASI GEREKİYOR. 

ZİRA, MÜCADELENİN 

ÖNCE NEFİSLERDE 

KAZANILMASI 

GEREKİYOR. 
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Müslümanlar bugün bu durumda ise, bu du-
ruma düşmelerinin sebebini ilk olarak ken-
dilerinde aramalıdırlar.. Olmaları gereken 
çizgiden, amaçlarından uzaklaşmış olabilirler 
mi? Zira sünnetullahta değişim yaşanmazdı, 
insanlar ve toplumlar kendilerini değiştirme-
dikçe Allah onların durumunu değiştirmez-
di.3 

Bu gidişatın düzelmesi bize bağlı… Zıdda 
giden bir şeyler olduğunda ilkin bilinmesi 
gereken “bu bizden (nefsimizden) kaynak-
lanmaktadır” ölçüsü olmalıdır. Amellerde ek-
sik veya yanlışlık var mı? Evirip çevirmeden, 
düşünceleri kitaba okutmadan, dosdoğru ol-
manın yolları aranmalıdır… Ashabın Kur’an’ı 
ve rasulü anladığı şekilde anlamanın derdine 
düşülmelidir. 

Şüphesiz, bu Kur’ân kendisiyle uyarılsınlar, 
Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve 
akıl sahipleri düşünüp ibret alsınlar diye in-
sanlara bir bildiridir.4 Doğrusu Kur’an insan-
lar düşünüp ibret alsın diye kolaylaştırılmış-
tır.5 Allah, ayetlerini hakkıyla değerlendirmek 
isteyenlere apaçık bir şekilde gösterir.6 

Kur’an soruyor: Rabbinden gelen apaçık hak 
bir delile, Kur’ân’a, şeriata dayanarak amel 
eden kimseler, bilinçli olarak yaptığı kötü 
amelleri süslenip kendilerine güzel gösterilen, 
şahsî arzu ve ihtiraslarının peşine düşmüş 
kimseler gibi mi olur?7

Bunun için, yeni bir sürece hazırlık, yeni bir 
yapılanma, yeni bir akıl ile yeniden öze dönül-
melidir… Öyleyse Allah’a koşun…8 

■

Dipnotlar:
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2. Al-i İmran, 165
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4. İbrahim, 52
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7. Muhammed, 24

8. Zariyat, 50



ur’an ailesi tamlaması ile tanımladığımız, 
mümin bir kadın ve mümin bir erkek 

tarafından oluşturulan ailenin temeli iki kişi-
dir. Geri kalan kişiler değişebilir, fakat bu iki 
kişinin akdi devam ettikçe evlilik kurumu da 
devam edecektir. 

Kur’an ailesinde ebeveyn, evlerine ışığın gelme-
si için hangi pencereyi nasıl, ne zaman açma-
ları gerektiğine karar veren kişilerdir. Görevli 
ve sorumlu onlardır. Onların iyi yetişmişliği ve 
karı-koca olarak aralarındaki uyum oranında, 
ailede her kişi için doğru zamanda doğru pen-
cere açılacaktır. Mesela, çocuklar için kış ortası 
sayılabilecek bir dönemde, evi sıcak tutmak 
yerine bir de pencere açarlarsa sonucun ne ola-
cağı tahmin edilebilir.

Evlerin ana girişi sayılabilecek kapılar (anne-
baba), sıkıca kapalı olsa bile, arka girişler (uy-
gunsuz çevre) veya balkon girişleri (medya), 
kaçak girişler için kullanılabilir. Hırsız içerdey-
se kapıyı kilitlemenin anlamı nedir? İnsanları 
üstünleştirecek değerleri çalacak veya aynı de-
ğerleri değersiz gibi gösterecek müfsidler evin 
içine dâhil olmuşlarsa o ev, beklenen görevi 
nasıl yerine getirecektir? “Şehirde evler edinin 
ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın” (Yu-
nus 10/87) ayetinin tecelli ettiği yer kılınmak 
istenen mekân, nasıl kutsal bir sığınak olacak? 
Anne-baba ve diğer fertler bir şekilde unuttu-
rulmuş bulunan “evin, mescitlerden bile daha 

K

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Kur’an Ailesi

KUR’AN AİLESİNDE 
EBEVEYN, EVLERİNE 

IŞIĞIN GELMESİ İÇİN 
HANGİ PENCEREYİ NASIL, 

NE ZAMAN AÇMALARI 
GEREKTİĞİNE KARAR 

VEREN KİŞİLERDİR.

Ayten DURMUŞ 

a.durmus@mynet.com



Kur’ani Hayat
KASIM’13
SAYI 32

AYTEN
URMU

KURAN AİLESİ

kutsal bir mekân” oluşunu hatırlamadıkça 
birbirlerine ve yuvaları vasıtasıyla sorumlu 
oldukları görevlerine dört elle sarılmayacak-
lar, evlerini mescitleştirmeyeceklerdir. Evler 
ve her evin iki yöneticisi, kendi ortamlarını 
da “Evlatlarımdan bir kısmını senin Beyt-i 
Harem’inin yanında, ziraat yapılmayan bir 
vadiye yerleştirdim. Namazı dosdoğru kıla-
bilsinler diye” (İbrahim 14/37) ayetinin ken-
di evleri içine, Rahmani bir yönlendirilmey-
le yerleş(tiril)diklerini hatırlayarak, mekâna 
şeref veren tek şeyin kulluk/Allah’a teslim 
olmuş bir hayat yaşamak olduğunu hatırla-
malılar. 

Müslüman için kulluğun/Müslümanlığın, bi-
reysel, ailevî, toplumsal olarak her şekilde ila-
nının en önemli göstergesi olan namaz husu-
sunda titizlenmelidirler. 
Namaza karşı aile fertle-
rinden herhangi birisinin 
“O/Yunus, öfkeli bir halde 
kaçıp gitmişti” (Enbiyâ 
21/87) ayetinin farklı bir 
şeklinin yaşanabilir olma-
sına karşı her türlü tedbi-
ri almalıdırlar. “Namazın 
kaçaklarının”, “Nereye 
gidiyorsunuz?” (Tekvir 
81/26) ayetini duyması 
sağlanarak “Allah’a kaçın” 
(Zâriyât 51/50) ayetiyle 
doğru noktaya gelmesi sağlanmalıdır, bu aile-
nin temeli için en önemli husustur. Yani “na-
mazdan kaçma” yerine, namaza/Allah’la özel, 
ailevî, toplumsal buluşmaya/yalnız Allah’a 
kul olarak tüm kullukları reddederek özgür-
leşmeye yönelmenin gerekliliğinin öğretimi 
ve eğitimi verilmelidir. Onlar bilirler ki “na-
mazı zayi eden” (Meryem 19/59) bir neslin 
kazanacağı hiçbir şey yoktur.

Kur’an evindeki anne-baba; “Hz. İbrahim 
(as), Hz. İsmail (as) ile beraber Beyt’in du-
varlarını yükseltirken…” (Bakara 2/127) aye-
tini hayatına taşıyarak her işlerine evlatlarını 
dâhil etmeyi, onların en küçük yaşlarından 

itibaren başlamadırlar. İnsanlar, “Beyt’in te-
melleri/İslam’ın temelleri” üzerinde, kendi 
“manevi evlerinin” değer duvarlarını birlikte 
yükseltirlerse yaptıkları için “Bizden bunu 
kabul buyur” (Bakara 2/127) diyebilirler. 

Ailesi olduğu halde hep bireysel eylemlerle 
“yalnız” yaşayarak her eylemine ancak “Ben-
den kabul buyur” diyenlerin, eş ve evlatları-
nın olması, bu anlamda aileyi istenilen nok-
taya götürmez. Yani o aile, küçük ailemizden 
büyük ailemize doğru genişlemesi gereken 
kavli ve fiili dualarımızdaki “Bizi doğru yola 
ilet” (Fâtiha 1/5) ayetinde belirtilen “Biz”den 
kast olunan kişilerin arasına, ya kendilerini 
koyamazlar ya da eş ve evlatlarını… Bu da 
“Beni yalnız bırakma. Gerçi sen varislerin en 
hayırlısısın” (Enbiyâ 21/89) duasını, Kitabı-

mızda okumak ama bir 
türlü anlamamak olur. 

Beyt-i Makdis diyebi-
leceğimiz Kur’an evinin 
bireyleri, dünyanın “ha-
yatla, ölümle, açlık, yok-
luk, korku vs” ile sınanma 
fakat hep sınanma ve her 
şeyle sınanma yurdu oldu-
ğunu ve her sınanmanın 
“sabır” gerektirdiğini bi-
lirler. “Sabır (doğrularını 
yaşamakta kararlı, daya-

nıklı, dirayetli olarak) ve namazla…” (Baka-
ra 2/45,153) yardım istemenin gerekliliğini 
öğrenmişlerdir. Evlendiklerinde de evlerine 
girerken, şeytanlarını öldürüp gömmedikle-
rini, eve her girdiklerinde onu kapıda bıra-
kamayacaklarını, hatta şeytan aleyhillanenin, 
gayesi olan hedefi belli bir evliliğe daha fazla 
musallat olacağını bilerler. Sıradan evliliklere 
göre yaşadıkları sorunun çokluğunun altında 
yatan sebebin şeytanın sıkı mücadelesi oldu-
ğunu da bilirler. Bu süreçte onlar, aylarca-yıl-
larca süren sıkıntılara karşı “Doğrusu şeytan 
bana bir sıkıntı ve eziyet verdi” (Sad 38/41) 
diyerek asla Rablerine sitem etmezler. Çünkü 
onlar her şeyi takdir eden, gören, bilen Rah-
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man ve Rahim bir Allah’ın varlığına “gerçek-
ten” inanmışlardır. Bilirler ki kendilerinden 
alınan veya yoksun bırakıldıkları şeyler veya 
başka sıkıntılara karşı gerçek sabrı gösterirler-
se, kendilerinden ne alınmışsa bunun Rable-
ri katında kat kat mükâfatı olacaktır. Çünkü 
bu sünnetullahtır. Onlar yaşadıkları sıkıntı 
ve sorunlar için yardımı edeple “Başıma bu 
dert geldi. Sen merhametlilerin en merha-
metlisisin” (Enbiyâ 21/83) diyerek istedikleri 
Allah’tan şikâyetçi değillerdir. Çünkü Allah’ın 
müminler için gerçek anlamda “şer” olabile-
cek bir şeyi takdir etmeyeceğinin emniyeti 
içindedirler. Gönül kulakları bir kere “Razı ol-
muş ve razı olunmuş…” (Maide 5/119; Tevbe 
9/100; Mücadele 58/22) ölçüsünü duymuş; 
razı olunmak için “razı olmak” gerekliliğini 
öğrenmişlerdir. 

Kur’an evinin mensupları, ağır sıkıntılarla sı-
nanmaların dönemi geçip “nimetlerle sınan-
ma” dönemine girdikleri anda, hayatlarında 
olan her değişikliği önüne “taht” getirilmiş 
Hz. Süleyman (as) tavrı ile karşılamaya gayret 
ederler. Onların hayatlarına bir tahta mukabil 
olarak “diploma, meslek, eş, evlat, mal, ma-
kam, imkân, güç vs” gelmiştir. Her biri gerçek 
zaman içinde “an”dan daha kısa “bir göz açıp 
kapamadan daha kısa” bir sürede gelmiş ha-
yatın ortasına kurulmuşlardır. Tıpkı bir taht 
gibi… Onlar, her nimet karşısında “Bu(nlar) 
şükür mü edeceğim, nankörlük mü edeceğim 
diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdi-
ği) lütfundandır” (Neml 27/40) diyerek du-
rurlar. Her nimete, bunlar Rabbimin benim 
girmemi murat buyurduğu yeni sınavlardır, 
diyerek gereken tavrı gösterirler. Durumun 
bilincinde olduklarından onlar da diğer bi-
linçli insanlar gibi kendilerine bakarlar; ve-
rilen nimetleri doğru şekilde idare ederek ve 
kullanarak şükür mü edecekler yoksa altında 
mı ezilecekler? “Bakalım onlar mı tahta otu-
racaklar, taht mı onların yüreğine oturacak?”

Nedir, nasıldır gereken tavır? Kur’an ailesi 
bunu elbette hayatını şekillendirmede el-
lerinden düşürmedikleri tek kaynak olan 

Kur’an’dan öğreneceklerdir. Ve onlar “Çalı-
şın ey Davud ailesi, şükür için çalışın” (Sebe’ 
34/13) ayetinin hayatlarının yüreğine nazil 
olması ve hâkim olması için çalışırlar. Zaten 
Allah’ın hâkimiyetinin ilanı bundan başka bir 
şey midir? Şükür için geceyi gündüze kata-
rak çalışma… Hangi nimet elde edilmişse asla 
“Bu bana ancak bende olan bilgi sayesinde ve-
rildi” (Kasas 28/78) demeden; bunun yerine 
“Bu sana nereden geldi?” (Âl-i İmrân 3/37) so-
rusu sorulmuş Hz. Meryem gibi “Allah’tandır” 
(Âl-i İmrân 3/37) deme bilinciyle, uhdelerine 
verilen her şeyi, doğru şekilde kullanmaya, 
mahrumları bunlardan faydalandırmaya ve 
imkânlarını “rıza-i bâri” çerçevesinde kullan-
maya gayret ederler. “Şükür için çalışma”ları 
gerektiğini, hayatlarına göz açıp kapama zah-
metine bile girmeden bir “taht” gibi, kendi 
güçleriyle asla ulaşamayacakları nimetler gel-
diğinde, “şükrünü eda edip edememenin kay-
gısıyla tevbeyi artırırlar” Her nimetle karşılaş-
tıklarında “And olsun bize kusursuz bir çocuk 
verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız” 
(A’râf 7/189) dedikten sonra ve kendilerine 
istedikleri nimetler gelince yani “Allah onlara 
kusursuz bir çocuk verince, kendilerine ver-
diği bu çocuk hakkında (sonradan insanlar) 
Allah’a ortak koştular” (A’râf 7/190) ayetinin 
uyarıcılığı altında, şükürlerini yanlış yere ya-
pan kimseler olmamaya çalışırlar. Onlar, bir 
çocuğu Allah/İslam dışında bir yere yönlen-
dirmeyi veya adamayı, oraya şükür olarak 
görürler. Çünkü insan, değerli olan şeylerini, 
en değerli bulduğuna takdim eder. Evlat neye 
adanıyorsa, o aile için en değerli makam ora-
sıdır. Kur’an ailesi, İslam Ümmeti’nin bekle-
diği müjdelere, bu müjdeleri getirecek nesle 
yani kendi çocuklarına ve başka çocuklara, 
ya Meryem gibi anne-baba ya da Hz. Zeke-
riya (as) gibi öğretmen olmaları gerektiğini 
bilirler. Onlar, eğitimin hayatın akışı içinde, 
yemek yemek gibi, su içmek gibi doğal olması 
gerektiğini de bilirler. 

Kendileri bildikleri gibi nesillerine de 
“Allah’ın gözü önünde…” (Tâhâ 20/39; Hûd 
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11/37,57; Mü’minun 23/27) yetişme ve ya-
şama bilinci vermeye çalışırlar. Bazı yerlerin 
(eğitim kurumları, vakıf, dernek, topluluk 
vs.) kendileri ve nesilleri için “orada bulunan 
insanlar” ve “yapılan işler” sebebiyle “Mescid-i 
Dırar” (Tevbe 9/107) hükmünde olduğunu, 
bina-kurum-sistem olarak oraları yıkmaya 
güçlerinin yetmediği yerde “Onlar bundan 
başka bir söze/konuya/duruma geçinceye ka-
dar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de 
onlar gibi olursunuz” (Nisâ 4/140) emrini al-
mışlar gibi, doğrudan, dolaylı, gizli, açık her 
şekilde Allah’a ve Elçisi’ne savaş açılmış her 
yeri terk etmeleri, çocuklarının terk etmesi 
gerektiğinin bilincindedirler. Çünkü insanın 
kalbinin ve gönlünün ifsat olmasından sonra, 
bedenin gücü kalmaz; çünkü insanın beyni ve 
aklı yanlışlarla dolduktan 
sonra sırat-ı müstakimde 
kalamaz, kıblesi değişir. 
Onlar “Doğu da batı da 
Allah’ındır” (Bakara 2/115, 
142) bilgisine sahip olduk-
ları halde “Nereden yola 
çıkarsan çık (namazda) 
yüzünü Mescid-i Haram’a 
doğru çevir. Nerede olur-
sanız olunuz yüzünüzü o 
yana çevirin” (Bakara 2/150) emrinin yalnızca 
mekânsal ve fiziksel bir dönme olmadığını, 
kişinin tüm hassaları ve hayatlarıyla bir dö-
nüşe davet edildiklerini bilirler. 

Kur’an evi oluşturma arzusu ve çabasıyla 
yaşayanlar ve yetişenler bilirler ve öğretirler 
ki iyilerin de çok yanlışları olur. Fakat onlar 
öğrenmişlerdir ki “O muttakiler ki, bir çir-
kinlik yaptıklarında veya kendilerine zulmet-
tiklerinde Allah’ı(n emirlerini) hatırlarlar ve 
hemen günahları için af dilerler. Günahları, 
Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki? Ve on-
lar yaptıklarında bile bile ısrar etmemişlerdir” 
(Âl-i İmrân 3/135) açıklaması sonucu olarak, 
kendilerinin yanlışsız olamayacaklarını bil-
dikleri gibi, herkesin, evlat ve akrabaların da 
aynı durumda olduklarını bilirler. Allah’ın in-

sana karşı kapatmadığı tevbe kapısı karşısın-
da hayâ ederek, kendileri de kendilerine karşı 
“özür dileme” kapısını, ilişkileri düzeltmek 
için asla kapatmayacaklardır. Ölmedikçe ümit 
var olmaya, dualarını sözlü ve fiili olarak bu 
anlamda da yapmaya devam ederler. 

Hayat karşısında bazen gücün, kuvvetin zir-
vesindeyken, karşısında tıpkı “tahtının üze-
rine bir ceset gibi” (Sad 38/34) bırakılmış 
Hz. Süleyman (as) gibi, hiçbir şeye güç ye-
tiremeyecek bir konuma geldikleri de olur. 
Mesela, “evlatla ve eşle sınanma” karşısında 
insanlar, kudretin timsali bir “taht” üzerinde 
“ceset” gibi çaresiz kalabilirler. Onlar o halde 
bile Hz. Nuh (as) gibi çırpınış içerisindedir-
ler. Çünkü bir İslam Gemisi inşa ettiler. İsti-

yorlar ki “eş ve evlatları” 
herkesten önce binsinler. 
Binerler mi, binmezler mi 

bilinmez ama o kadın veya 
erkek, “eş ve evlatları” için 
bu çırpınışa devam eder ve 
derler ki: “O benim ailem-
dendi” (Hud 11/45) Buna 
cevap bazıları için “Evet 
öyledir”, bazıları içinse 
“Hayır o senin ailenden 
değildi” (Hud 11/46) şek-

linde gelebilir. 

Kur’an’ın ev halkı, ellerindeki Kur’an’ı okuyup 
öğrendikçe, hayatlarında ne kadar yer aldığı-
nın kaygısını hep yaşarlar. Çünkü onlar aileleri 
için “Peygamber dedi ki: Rabbim! Kavmim bu 
Kur’an’ı büsbütün terk etti” (Furkan 25/30) 
şeklindeki, Hz. Peygamberin ümmetiyle ilgili 
olarak Kur’an’daki tek şikâyeti içine girenler-
den olmak korkusuyla, kendilerini, ailelerini 
murakabe altında tutarlar. Ya Kur’an’dan veya 
bir başka şeyden hicret etmek/vazgeçmek 
gerektiğinde, Kur’an’da muhakkak kalmayı, 
gerisinden hicret etmeyi tercih ederler. Hayat 
yolunu yürürken Kitabından aldığı terbiye 
ile “Ben Rabbime gidiyorum” (Saffat 37/100) 
der. Onlar, ölümden çok daha önce, hayatı, 
Allah’a doğru bir yürüyüş olarak gördükle-
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rinden, ölüm onların hayatında travmatik bir 
durum değildir. Yeter ki yürüyüş doğru yere 
doğru olsun. Hicret gereken her yer, konum, 
makam ve durumdan; -Kur’an’dan hicret et-
memek, Kur’an’ı terk etmemek için- hicret 
ettiğinde, örneği ve rehberi Hz. Hacer (rhâ) 
ve Hz. İsmail (as)’dir. Onlar da zaten Hz. İb-
rahim (as)’in ve Hz. Lut (as)’un hicretini bili-
yorlardı. Bu yüzden, hicret zorluklarla dolu 
olsa bile, ağırlığı altında ezilmezler. Yeter ki 
hicret Beytullah gibi kutlu bir yere veya kutlu 
bir gayeye doğru olsun. Böyle bir gayeye sa-
hip olan, Firavun sarayında tapınılan bir kra-
liçe olmak yerine “Rabbim bana katında, cen-
nette bir ev yap. Beni Firavun’dan ve (çirkin) 
işlerinden koru ve beni 
zalimler topluluğundan 
kurtar” (Tahrim 66/11) 
diyerek hicreti göze alırsa 
muradı mukadder olur. 

Kur’an’ın evinin anne ve 
babası, kendileri için “Ey 
iman edenler! Kendinizi 
ve ailenizi yakıtı insanlar 
ve taşlar olan cehennem 
ateşinden koruyun” (Tah-
rim 66/6) emrini aldıkla-
rından, kendilerine, eşleri-
ne, evlatlarına, hallerine, evlerine bakarlar ve 
şu soruyu sorarlar: “Bizim evden cennete yol 
çıkar mı?” “Yoksa biz, o sırat-ı müstakimi yani 
Kur’an’ın öğrettiği hayattan ibaret olan o yolu 
terk ederek kendi elimizle, dilimizle, halimiz-
le yolu sarpa mı düşürdük? Onlar, ailelerini 
“ateşin yakamayacağı” bir hale getirmek için 
uğraşırlar, tıpkı İbrahim (as)”ı yakamadığı 
gibi…

“Topla, çıkar, çarp ve böl; bak hayata ne der-
din

Madem ki bir ömürdür katlandın bu zahmete

Kalbinden ve gönlünden, her tarafa yol verdin

Söylesene yol var mı, sizin evden cennete.”

Onlar, “eş, evlat, mal, makam, güç” gibi ni-
metlerin her türünün karşısında teyakkuzda-
dırlar. Bilirler ki bir nimetin hakiki anlamda 
şükrünü eda edemeyip “Bahçe Sahipleri” (Ka-
lem 68/17-18) gibi “mal, makam ve nimet-
ler” içinde boğulmakla “denizde boğulmak” 
(Şuarâ 26/66) arasında hiçbir fark yoktur. 
Her şeyin zaten mucize olduğu bir hayatın 
içinden çamura, zifte bulaşmadan “kupkuru” 
(Tâhâ 20/77) kılınmış bir yoldan şükürlerle 
geçmeyi isterler. 

Kur’an evinin mensupları, zor günler yaşar-
ken kendilerini Talut’un ordusundaki bir ne-
fer gibi görürler. Sınanma dehşetlidir. Zorluk 
durumlarında itaatle sınanma da büyük bir 

sabır gerektirir. Şartlar 
gereği olarak ancak “bir 

avuç”(Bakara 2/249) içme-
ye, fazlasının kişinin “da-
yanma, direnme, sabret-
me, Tahammül etme, -biiz-
nillah- gücüne ve kendine 
güvenme” duygusunu tah-
rip edeceğini bilerek, bazı 
durumlarda “en azla” iktifa 
etmenin devamında gelen 
sürecin “zafer” getirece-
ğini bilirler. Doğruları ve 

değerleri için, “zaruret miktarına tahammül 
edebilenler” daha süreç esnasında bilirler ki 
zafer bu güçlüğün hemen sonrasındadır. Ye-
ter ki “teslimiyet” noktasında samimi olsun-
lar, beşerin göz ve gözcüsünün olmadığı her 
yerde Basir olan/görmesine sınır olmayan bir 
Allah’ın gözetiminde olduklarını unutmasın-
lar. En zor dönemlerde bile onlar, başkalarını 
suçlamaktan çok kendilerini ıslah, tedavi, dü-
zeltme, daha iyi hale getirmeyle meşguldür-
ler. “Yalnızca bir avuç” (Bakara 2/249) Allah’a 
verilen ahit bunu gerektiriyorsa eğer…

O evin halkı, Kitaplarında “Allah dedi ki/bu-
yurdu ki:…” olarak anlaşılacak her düşünce 
ve görüşün karşısında duran tüm görüşlerin 
“şeytan felsefesi” olduğunu bilirler. Çünkü 
onlar “Allah ve Resulü bir işe hüküm verdi-
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ği zaman, inanmış bir erkek ve kadına, o işi 
kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur” 
(Ahzab 33/36) sınırını bilirler. Çünkü iman 
eden aile bilir ki, insan dini değil; din/Kur’an/
İslam; insanı, aileyi, toplumu, devleti şekil-
lendirmelidir. Onlar, öğretim, eğitim ve dü-
zenleme sıralamasının “dinî öğretimi, ahlâkî 
eğitim, sosyal nizam, siyasal nizam” (Said 
Halim Paşa, Buhranlarımız, İz Yay., 8. Baskı, 
s.170) olarak birbirine bağlı ve uyumlu oldu-
ğu takdirde, milletin güçlü bir şekilde ayağa 
kalkabileceğini bilirler ve eğitimin kişilerden 
başlaması gerektiğini kabul ederler. “İslâmî 
iktidar olmadan İslâmî toplum tamamlan-
mamış ve güçsüzdür; İslâmî iktidar ise İslam 
toplumu olmaksızın ya 
ütopya veya zulümdür” 
(Aliya İzzet Begoviç, İs-
lam Deklarasyonu, Fide 
Yay., 5. Baskı, s.43) “Ha-
yır, Rabbine ana olsun ki 
aralarında çekiştikleri şey-
lerde seni hakem tanıyıp, 
senin verdiğin hükme iç-
lerinde hiçbir sıkıntı duy-
madan tam bir teslimiyetle 
teslim olmadıkça iman et-
miş olmazlar” (Nisâ 4/65); “Yoksa onlar tağu-
tun önünde muhakemeleşmek mi istiyorlar?” 
(Nisâ 4/60) ihtarları karşısında titrer ve azgın-
laşmaya hazır nefs-i emmarelerine “Sabit Söz” 
(İbrahim 14/27) adı verilen sapasağlam ölçü-
leri, sımsıkı hâkim kılarlar. Yani kendilerine 
derler ki: “Sana çöl gibi gelen, O, göl diyorsa 
göldür” (Necip Fazıl Kısakürek). Elbette ki 
Allah yarattığını bilir, çünkü O, “takvasını 
ve fücurunu” (Şems 91/8) insanın bünyesine 
yerleştirerek yaratandır. “Yaratan, yarattığını 
bilmez mi?” (Mülk 67/14)

Onların aralarında hakem her zaman 
Kur’an’dır. Kitapları karşısında “Kur’an ne di-
yorsa o” diyerek imanlarındaki samimiyetle-
rine ortaya koyarlar. Bu durum bazen kişinin 
çıkar algısına uymasa da böyledir. Çünkü bu 
da bir sınavdır. “Kendi aleyhime bile olsa hak 

ve hakikate teslim olabilecek miyim?” sorusu, 
cevabını böyle durumlarda bulur. 

Bu ev halkı, dost ve arkadaş seçimine dikkat 
eder. Yaratılışında “Evet” diyerek “fıtraten”; 
iman ederek “Kur’an” ile “fikren”; Hz. Pey-
gamberinden uygulamasını/sünneti öğrendiği 
şekliyle “amelen” Müslüman olduğunu orta-
ya koyan insanlarla (Kur’an onlara “sâdıklar” 
der) beraber olması gerektiğini bilir. “Sadık-
larla beraber olunuz” (Tevbe 9/119) emri 
gereği “Müslümanlardan olmakla emrolun-
dum” (Yunus 10/72; Neml 27/91) ölçüsü 
gereği, “Size Müslüman ismini veren O”dur” 
(Hacc 22/78) ayeti gereği, dünyada insan 

için “Müslüman(lardan) 
olmak”tan daha yukarıda 
bir hedef olamayacağını 

bilirler. 

O ev halkının bulunduk-
ları her yerde, ufuklarında 
“rıza-i ilâhî”nin tecelli ma-
kamı olan “Cennet” var-
dır. Bulundukları yerden 
Cennet”e giden yol sırat-ı 
müstakimdir. Ufukların-
dan cenneti kaybettiren 

her hal, söz, tavır, durumun, sırattan sapma 
olduğunu bildiklerinden, Cennetlerini teh-
likeye atacak her şeye sırt dönerler, ellerinin 
tersiyle iterler. Hatta başka yol yoksa “Zindan, 
bunların benden istediklerinden daha hayır-
lıdır” (Yusuf 12/33) diyerek en zor durumu 
bile tercih edebilirler. Yeter ki iman ettikleri 
ve “her şeyden daha çok sevdiklerini” (Baka-
ra 2/165), hayatlarıyla göstermeye çalıştıkları 
Rablerinin hatırı kırılmasın da kime ne olur-
sa olsun. Onlar, iman yolunun öncülerinden 
öğrenmişlerdir ki hayatın süresi tamam ol-
duğunda, ölümün “yorganda veya urganda” 
gelmesi arasında fazla bir fark yoktur. Hatta 
Ömer Muhtar, İskilipli Atıf Hoca, Seyyid Ku-
tup gibi öncülerden görülmüş ve öğrenilmiştir 
ki Müslümanların hayatına zulmen son verme 
hak ve yetkisini kendilerinde görenler; fikir, 
kitap ve örnek eylemleriyle onların yaşama-
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ya devam etmelerine vesile oluyorlar. Çünkü 
selim insan fıtratı, zulüm ve zalimden nefret 
eder, mazlumun yanında olmak ister. Ve onlar 
şu sözlerle hayatlarını değerlendirirler: “Her 
namazda Allah’tan başka ilah olmadığına, Hz. 
Muhammed (s)’in de O’nun rasulü olduğuna 
şahadet eden parmaklarım, asla yanlış bir şey 
yazamaz! Bizler teslim olamayız. Ya kazanırız 
ya da ölürüz!” (Ömer Muhtar)

Kur’an evinin halkı, Hz. Davud (as)’a öğreti-
len, insanı düşmanlarına karşı koruyacak olan 
zırh yapma sanatı”nın (Enbiyâ 21/80) öğreti-
minden sonraki emri duymuşlardır: “Geniş 
zırhlar imal et. Dokumasını sağlam tut” (Sebe’ 
34/11) Onlar da kendilerinin küçük- büyük 
ailelerini düşmana karşı 
koruyacak zırhlar yap-
maları gerektiğini bilirler. 
Üstelik emir açıktır, onlar, 
bu zırhların dokumalarını 
sağlam yapmak zorunda-
dırlar ta ki düşman zarar 
veremesin veya zarar en 
aza insin. “Takva/korunma 
elbisesi”nin (A’râf 7/26) 
vaktince edinilmesi gerek-
tiğini bilirler. “Elbiseleri 
soyan şeytana” (A’râf 7/27) karşı bir mücade-
lelerinin olması gerektiğini bilirler. 

Onlar bilirler ki şeytani saldırılar doğrudan 
zafere eremediğinde, şeytan, kişinin en ya-
kınındakileri vasıtasıyla saldırılarına devam 
eder. O zaman onlar “Eşlerinizden ve evlat-
larınızdan size düşman olanlar da vardır” 
(Teğabün 64/14) ayetini hatırlarlar. Onlar, 
şeytanın “cin ve insan şeytanı” (Nas 114/6) 
olmak üzere iki cinsinin bulunduğunu da 
bildiklerinden, sözlü ve fiili duaya başlarlar. 
“Şeytanların kışkırtmalarından sana sığını-
rım. Onların yanımda bulunmalarından da 
sana sığınırım” (Mü’minun 23/97-98) On-
lar bilir ki aile bir deniz gibidir. Ölüsü-dirisi 
helâl olan denizin elbette sakınılması gerekli 
de çok yanı vardır. Onlar bilirler ki nimetle-
rin en değerlisi olan “eş ve evlat” ile sınanma 

ne kadar zorsa, bunların şükrü de o kadar 
zordur. Bu sebeple kadın ve erkek olarak, eş 
ve anne-baba olduklarında, aileleri için “say” 
etmelerinin gerekliliğini bilirler. Bu durum 
onları yormaz, yaptıkları, diğerleri için “lütuf” 
olsa da onlar, “Nimetlerin Gerçek Sahibi” kar-
şısında, yaptıklarını “lütuf” olarak sunmaktan 
hayâ ederler.

Kur’an’ın ev halkı, gülen yüz ve gözlerini, 
dışarıda başkalarının karşısında tüketmezler. 
Herkesten çok ev halkının, onların “sevgi, 
saygı, merhamet, şefkat ve tebessüm”lerine 
hakları olduğunu bilirler. Onlar, Kur’an’ı öğ-
rendikçe şaşkınlıktan şaşkınlığa düşerek her 
an yeniden Kur’an’a hayran olur, sevdalanır-

lar. Bakalar ki Rableri, 
insanın nefis terbiyesinin 

yapıldığı, helâllerin de 
muvakkaten haramlaştığı 
bir devre olan “Ramazan”ı 
onlara emredip öğretirken, 
bu ayetlerin ortasına “Oruç 
gecelerinde eşlerinize yak-
laşmanız size helâl kılındı” 
(Bakara 2/187) diyerek 
cinsel hayatı yerleştirir. 
Zaman olur, infak konu-

sunda “Fazla geleni ver” (Bakara 2/219) der; 
zaman olur “Gereksiz yere de saçıp savur-
ma… Elini boynuna asıp bağlama, büsbütün 
de açıp tutumsuz olma” (İsrâ 17/26,29) diye-
rek orta yolu tavsiye eder. Yani Kur’an insanın 
her uzvuna olduğu gibi, insan hayatının her 
yanına da kendi ışıktan elleriyle dokunarak, 
onda yepyeni bir kişilik inşa ederek, onun her 
uzvunu Rabbani bir terbiyeyle, Rabbani tali-
matlara hazır hale getirir. 

Onlar, evlerinde ve ellerinde olan Kur’an’ı, 
gönüllerine ve kalplerine de alarak -onun 
Mekke ve Medine’de indirildiğini bilerek- 
fakat her Müslüman”ın yüreğine de haya-
tına da yeni baştan “nazil olması” gerektiği-
ni düşünerek, peyderpey kendi hayatlarına 
inmesini isterler. Elbette Kur’an vasıtasıyla, 
“insanın batınî ve zahirî hayatının dönüştü-

AMEL DEFTERİ AÇIK 
OLANIN EMEKLİLİĞE 

HAKKI YOKTUR. 
ONLAR BİLİRLER Kİ 

KENDİ ÖLÜMLERİYLE 
NOKTALANMAYACAK 

PEK ÇOK ŞEYİ DE 
YAŞAMAKTALAR.



Kur’ani Hayat
KASIM’13
SAYI 32

AYTEN
URMU

KURAN AİLESİ

rülmesi ve yönlendirilmesi, dinin aslî hedefi 
olduğu için”(Muhammed İkbal, İslam’da Dini 
Düşüncenin Yeniden İnşası, s. 32) onlar ken-
dilerini Kitaplarının inşasına teslim ederler. 
Kur’an’daki benzer durumları yaşayan her 
kişiyle kendilerini özdeşleştirerek önlerini 
görmeye, anı ve geride kalanları doğru de-
ğerlendirmeye çalışırlar. Onlar, tarihte ve bu-
gün her zaman, insanların “daha iyi mümin 
olmak” kaygısına bulunan yanlış yöntemler 
sonucu şirk hastalığının, kişi ve toplumu sar-
dığını bilirler. Bu sebeple Hz. Peygamberin, 
Kur’an’ın hayata geçirilmesi olan “sünnet”iyle 
örnek olarak uygulamadığı şeyleri “din”den 
görmezler. “Karşısında dikilip durduğun 
tanrına bak!” (Tâhâ 20/97) ayetiyle birlikte 
müşriklerin “Vallahi biz müşriklerden de-
ğildik” (En’âm 6/23) yeminleri, onları “Şirk 
nedir?” konusunun “Tev-
hid nedir?” konusu kadar 
önemli olduğu sonucuna 
götürür. Bilirler ki “şirk”in 
ne olduğu öğrenilmeden 
ve her türüne bir “La ila-
he” denilmeden, “tevhid” 
yaşanamıyor. 

O ev halkı, gece-gündüz, 
tüm imkân, mesai ve ge-
lirleri, evlerinin ve eşya-
larının her altı ayda bir değişimi için kullan-
manın, şeytan aleyhillanenin, insanın önüne 
attığı en etkili yem ve oyuncaklar olduğunu 
bilir. Çocuk dünyasındaki doğru oyuncakla-
rın faydalı işlevine rağmen, büyüklerin dün-
yasındaki gösterişe yönelik eşyaların, tek-
nolojik oyuncakların ve imkânları oyuncak 
olarak kullanmanın bedelinin/faturasının, 
ömrün ifsadı, imkânların isrâfı olduğunu bi-
lirler. Ve bilirler ki doğru ve gerekli yerde kul-
lanılmayarak, isrâfa sebep olan zaman başta 
olmak üzere her şey, kişiyi şeytanın idaresi-
ne sokar. Dahası, “İsrâf edenler/saçıp savu-
ranlar şeytanların kardeşleridir” (İsrâ 17/27) 
Çünkü onlar mallarında yoksulların hakları 
olduğunu bildikleri gibi, “Senin namazın mı 

mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı 
terk etmeyi emrediyor” (Hud 11/87) ayetinin 
öğrettiği şekilde, kıldıkları namazın da malla-
rını istedikleri gibi kullanmaya engel olan bir 
durum olduğunu bilirler. 

Aslı toprak olan, akıbeti de toprak olacak olan 
insanın yaşadığı yerlerde ve evlerde, biricik 
savaşının “toz”a karşı olması onları üzer. Te-
mizlik çabası, beden ve mekânlar kadar, belki 
de daha fazla “kalp, gönül, akıl”dan başlamak 
üzere, “Amel Defteri”nin üzerinde odaklan-
malıdır, diye düşünürler. 

Onların hayatlarında “yemek” ve “giyinmek” 
gibi “binek ve ev” de asla hedef olamaz. Dünya 
hayatının hiçbir nimetinin kendileri için he-
def haline gelmesine izin vermezler. Kur’an’ın 
insana gösterdiği, insan üzerinde gerçekleşti-

rerek “aile, toplum, devlet 
ve dünya”ya doğru geniş-
leterek yaymak istediği, 

birbirine paralel hedeflerin 
hepsi ulaşılabilir/mümkün 
olduğundan, müntesibine, 
yol boyunca yol gösterici-
lik edip, onu ütopik ha-
yaller ve zıtlıklar arasında 
çalkalanmaya bırakmaz. 
Bu sebeple müntesibinde, 
sarsılmaz bir iman ve güç-

lü bir kişilik oluşturur. Kur’an’ın kontrolünde 
oldukça da insanın bu durumu devam eder. 

Onlar, kendilerine yönelik kusurları kolay af-
federler çünkü “infak etme” sebebiyle oluşan 
“bir derece” (Bakara 2/228) farkın/üstünlü-
ğün, “affetme” sebebiyle de olduğunu bilir-
ler. Çünkü onlar, “Rafiüdderecat/ dereceleri 
yükselten, Arş’ın sahibi Allah’a…” (Mü’min 
40/15) inandıklarının bilincindedirler. Tebliğ 
için insanlarla aralarını iyi tutmaları, bunun 
için de affedici olmaları ve öncelikle muhak-
kak “yumuşak söz” (Tâhâ 20/44) kullanmala-
rı gerektiğini bilirler. 

“Onlar ayakta dururken, otururken, yanları 
üzerine yatarken…” (Âl-i İmrân 3/191) deni-
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lerek esasında hayatın tümünü kapsayan bir 
tanım çerçevesinde bir “Allah’ı anmak ve ya-
ratılanlar üzerinde tefekkür” etmek gereğini, 
“Allah’a teslim olmak ve yaratılmış diğer nes-
neleri, insana hizmet için kullanabilmek” ga-
yesi doğrultusunda çalışmak olarak anlarlar. 
Çünkü “Sen bunları boşuna yaratmadın” (Âl-i 
İmrân 3/191) ayetinin, devamında sanki “Öy-
leyse bunların bir yaratılış gayesi var ve bizler 
bunları keşfetmek için çalışmakla mükelle-
fiz” anlamının olduğunu düşünürler. Bilirler 
ki her şeyi insana “musahhar” (Yâsin 36/72; 
İbrahim 14/33) kılan/hizmetine veren, “görü-
nen-görünmeyen nimetlerden bol bol veren” 
(Lokman 31/20), yani esasında her şeyi ya-
ratırken “gayesi insan olan” Yaratıcının, “in-
sana” dönük bir gayesinin olduğunu bilerek, 
kendilerine, eş ve evlatlarına ve diğer insan-
lara bakışlarına bu önbilgi 
ile istikamet vermeye ça-
lışlar. “Her şey insan için, 
insan ne için?” sorusuna 
kalplerini mutmain eden 
pek çok cevabı Kur’an’dan 
almanın sükûnetini yaşar-
lar. Akletmeyi ve tefekkürü 
ısrarla emreden Kur’an’da 
ilginçtir ki “şöyle düşün” 
emrinden çok “şöyle yap” 
emirleri önceliklidir. 

Onların en sıradan, en basit bile olsa, hiçbir 
işlerindeki hedefleri dünya hayatlarıyla sınırlı 
değildir. Bu sebeple yaşadıkları sürece “unu-
nu eleyip eleği duvara asma” psikolojisiyle 
oluşan bir “emeklilik” duygusuna kendilerini 
kaptırmazlar. Çünkü bilirler ki amel defteri 
açık olanın emekliliğe hakkı yoktur. Bilirler ki 
kendi ölümleriyle noktalanmayacak pek çok 
şeyi de yaşamaktalar. Bunlar bir çığır olarak, 
onların ölümünden sonra da buradan öteye 
açık kalan bir yol ya da kapı olarak kalacak-
lardır. Bu yüzden dünya hayatlarının “kâr-
zarar” veya “başarı-yenilgi” “hezimet-muvaf-
fakiyet” muhasebesini yapmada acele etmez-
ler ama kutlu tohumlar ekmeye, ekilenlere 

hizmet etmeye, büyüyenlere destek olmaya 
gayret ederler. Onlar bilirler ki her çekirdek 
bünyesinde koca bir ağaç taşır. 

O kutlu sözler ki onlar “evlatlarını ve değer-
li tüm emeklerini” buna teşbih ederler. Yani, 
“Güzel bir söz, kökü yerde sabit, dalları gök-
te güzel bir ağaç gibidir. Rabbinin izniyle her 
zaman meyvesini verir” (İbrahim 14/24-25) 
Buradaki “her zaman” tabirini Allah Teâlâ kul-
landığına göre, bunu hayatla sınırlamaya ne 
gerek var. Allah öyle diyorsa öyledir. 

Onlar, “İnsan kendisinin faydasız bir nesne 
gibi fırlatılıp atılacağını mı zannediyor” (Kıya-
met 75/36) ayetini okuyarak, Allah nezdinden 
bir “anlama ve değere” sahip olduklarını ve 
sevildiklerini bilirler. İşte onların tüm kaygısı 
bu ilahi “anlamı, değeri ve sevgiyi” iyi taşıya-

bilmek için, Safa-Merve 
arasında koşup zemzemi 
İsmail”in yanında bulan 

Hz. Hacer (rhâ) gibi say 
etmekten/çalışmaktan iba-
rettir. Çalışmak, çalışmak, 
çalışmak… Çünkü on-
lar, bu şekilde çalışanları 
Allah’ın seveceği müjde-
sini almışlardır. Mükâfatı 
“Allah sevgisi” olan bir 
çalışma, elbette çok değer-

lidir. Çünkü onlar “İslam, Müslümanlardan 
utanmaktadır” (Afgani) ihtarıyla kendilerine 
çekidüzen vermeye çalışırlar. İsterler ki ken-
dileri ve nesilleri, İslam’ın yüz karası değil, 
-insanlar bilsin bilmesin- İslam’ın yüz akı, al-
nının akı olmak isterler. 

Hiç şüphesiz ki “Ümmet-i Muhammed’in 
Üretim Merkezleri” olan Kur’an ailelerinde, 
çekilen tek sancı bebek doğumlarının sancısı 
değildir. Bu evlerde çekilen “beyin, kalp, gö-
nül sancıları” da bu sahalarda “kutlu doğum-
lara” sebep olabilecektir. Onlar nesillerini 
hem kendilerinden hem de Ebû Cehil’in oğlu 
Hz. İkrime (ra)’ye paralel gelen insanlarla ço-
ğaltmanın; “nicel ve nitel” olarak artmanın 
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kaygısını yaşarlar. Bu iki yönlü çabaya önem 
verirler çünkü Hz. Nuh (as) ve oğlu Kenan 
örneği, onlara göstermiştir ki bazen kan ve 
candan olan nesil “O, senin ailenden değildir” 
(Hud 11/46) denilerek kişinin bulunduğu İs-
lam ailesinin dışına itilebiliyor. 

Onlar, zamanın değişmesiyle yeni şartlar or-
taya çıkıp hayat şartları değiştikçe, yaşadıkları 
yeni şartlar içindeki “hayata Kur’an’ı taşımak” 
görevleri olduğunu, her dönem müminle-
rin bunu yapmaları gerektiğini bilirler. Salih 
atalara sahip iki küçük yetim çocuğun hazi-
nelerini, onlar büyüyünceye kadar koruyan 
Allah’ın kendilerini de unutmayacağını bilir-
ler. (Kehf 18/82) Onlar, tüm kâinata hayatla-
rıyla “Ben Allah’ın kuluyum” (Meryem 19/30) 
derler. 

Kur’an ailesi, eline Kitabını alınca onun her 
ayet ve sûresini bir tek düşünceyle okur: 
“Bu kitapta Allah bana, ne söylüyor?” Onlar, 
Kur’an’da kendilerine verilmiş hazır cevap-
ların sorularını oluşturarak öyle okumayı da 
Kur’an’ı anlama açısından önemli görürler. 

Mesela: “Seni nasıl anayım?” “Beni anmak için 
namaz kıl” (Tâhâ 20/14).

“Nasıl yürüyeyim?” “Yeryüzünde böbürlene-
rek yürüme”(Lokman 31/28).

“Kime, ne vereyim?” “Akrabaya, yoksula, yol-
da kalmışa hakkını ver” (İsrâ 17/26).

“Ne yiyeyim?” “Bütün iyi ve temiz şeyler size 
helâl kılınmıştır” (Mâide 5/4).

“Allah, neden insanı/beni yarattı?” “Ben in-
sanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler 
diye yarattım” (Zâriyât 51/56); “Seni kendim 
için yaptım” (Tâhâ 20/41) gibi…

Kur’an evinin anne-babası, bu evde kendile-
rinin sorumlu ve görevli olduğunu unutma-
yan kimselerdir. Onlar bilirler ki bu istihdam 
Allah Teâlâ”nın gözetiminde oluşmuştur. Ev 
halkı için uğraşmayı asla terk etmezler çün-
kü ümmet, evden çökmeye başladığı gibi yine 
evden ayağa kalkacaktır. Bilirler ki bu dünya-

da insanlar, Kur’an’ı, “kariyer yapmakla kusur 
bulmak” arasında yerini alabilecek yüzlerce 
farklı sebeplerle okumakta, incelemektedir-
ler. Onlarınsa Kur’an’ı okumaktan tek gayele-
ri vardır: Kur’an’ı doğru anlamak ve yaşamak

Kur’an evinin halkı bilir ki onlar Kur’an’ı öğ-
renip yaşadıkça, Kur’an onlara ve onların ev-
lerine de inip duracaktır. Bu yüzden “Ey Ehl-i 
Beyt!” (Ahzab 33/33; Hud 11/73) hitabını 
doğrudan üzerlerine alınırlar. Çünkü onlar 
kendilerini “Hz. Peygamber’in ev halkı/iman 
ailesinin mensupları” olarak görürler. Fakat 
kendilerinin insan olduğunu ve “İnsan zayıf 
yaratılmıştır” (Nisâ 4/28) bilgisini de kendi-
leri ve başkaları için hiç unutmazlar. Ancak 
bu bilgi onlara bir rahatlık hali vermez aksine, 
hem kendileri hem de aileleri için her adımda 
daha da iyileşen bir yürüyüş ve her an devam 
halinde bulunan kendilerindeki zayıflıkları 
Allah’ın nizamıyla gidermek gayesinde ol-
maktan geri koymaz. Vesselâm… 

■



Kur’an’da kardeş kavramı

Kur’an kardeş/kardeşlik karşılığı ola-
rak ‘ahh’/kardeş kelimesini kullanıyor. Bu da 
Kur’an’da tekil ve çoğul, eril ve dişil olarak 96 
ayette geçiyor.

Bunların bir kaçı hariç diğerleri bildiğimiz 
kardeş anlamındadır. Kur’an, Âdemin iki oğ-
lundan, Hz. Musa ve kardeşi Harun’dan, Hz. 
Yusuf ve hata yapan kardeşlerinden, miras tak-
siminde kardeşlerin ve kızkardeşlerin payların-
dan bahsedilirken, haram evlilikler sayılırken, 
hesap gününde kişinin kardeşinden kaçacağı 
anlatılırken ‘kardeş’ kelimesi kullanılıyor.1 

Bazı peygamberlerin kavimlerinden bahsedilir-
ken ‘şu peygamberin kardeşleri’ diye söyleni-
yor.2 Kur’an, saçıp savuranlar “şeytanın kardeş-
leri olurlar” diyor.3 

- Müslümanlar dinde kardeştir

“Müminler sadece kardeştirler. Öyleyse kar-
deşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’a kar-
şı sorumluluk bilinciyle davranın ki O’nun 
merhametine mazhar olasınız.”4 

1 Mâide 5/30-31. Yusuf 12/63, 65. Nisa 4/13, 23. 
Abese 80/34. Tevbe 9/24 gibi

2 Mesela; Ahkaf 46/21. A’raf, 7/65, 73, 85. Hud/50, 
61, 84. Neml 27/45. Ankebut 29/36. Şuara 26/106, 
124 gibi

3 İsra 17/26-27
4 Hucurât 49/10
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Yani nesepte değil de dinde ve haklarının sa-
yıldığı (hürmet konusunda) birbirlerinin kar-
deşidir. Bundan dolayı din kardeşliği nesep 
kardeşliğinden daha sağlamdır denilmiştir. 
Zira nesep kardeşliği din farklılığından dola-
yı kesintiye uğrar, ama din kardeşliği nesep 
farklılığından dolayı kesintiye uğramaz.5 

“Baştaki edat, mü’minlerin kardeşliği dışın-
daki her tür ihtimali kategorik olarak dışlar. 
Bu kardeşliğin tek çimentosu vardır: İman. 
Şu halde iman çözülmeden bu kardeşlik çö-
zülmez.6 

Zannın bir kısmının kötülüğünü anlatan âyet, 
müslümanın müslüma-
nı gıybet etmesini “ölmüş 
kardeşinin etini yemek” 
diye nitelendiriyor.7 Bura-
da “ehh-kardeş” kelimesi-
nin din kardeşi manasında 
kullanıldığı açıktır.

İnsanları Allah yolundan 
alıkoymak için elinden ge-
leni yapan ve mü’minlerle 
yaptıkları anlaşmalara uy-
mayan inkârcılar için şöyle 
deniyor: “Ama yine de tevbe eder, namazı 
hakkıyla kılarlarsa ve arınma için gerekli 
yükümlülükleri yerine getirirlerse onlar 
da artık din kardeşleriniz sayılırlar…”8 

Allah (c) yetimlerin mü’minlerin kardeşleri 
olduğunu söylüyor.9 

Evlatlıklar de gerçek çocuk değil dinde kar-
deştir: “(Evlatlık aldığınız çocuklara gelin-
ce), onları (gerçek) babalarının isimleri ile 
çağırın: bu, Allah nezdinde daha adaletli 
(bir davranış)tır; eğer babalarının kim ol-

5 Kurtubi, el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’an, s. 2873 
6 M. İslamoğlu, Nüzul Sırasına Göre Hayat Kitabı 

Kur’an, s. 958
7 Hucurat 49/12
8 Tevbe 9/11)
9 Bekara 2/220

duğunu bilmiyorsanız, onları din kardeşle-
riniz ve arkadaşlarınız (olarak görün)...”10 

- Bu ayetin bulunduğu ortam

Mü’minlerin kardeş olduğunu söyleyen âyet 
çarpışan iki grup müslümanın arasını bul-
ma ile ilgili âyetten sonra geliyor. “Şu halde 
mü’minlerden iki grup çarpışırlarsa, ara-
larını bulun. Fakat bir taraf diğer tarafın 
hakkına saldırırsa, siz de o haksız taraf ile 
Allah’ın emrine dönünceye kadar çarpışın. 
Ama eğer (saldırganlıktan) vazgeçerlerse, 
tarafların arasını adaletle ayırın ve (bu-
nun için gerekirse) fedakarlıkta bulunun. 

Çünkü Allah (barı için) 
fedakarlık edenleri 
sever.”11 

Hucurât Sûresi muhteme-
len Hicretten sekiz sene 
sonra indi. Sûre önce sa-
habe ile Peygamber ara-
sındaki ilişkileri, arkasın-
dan da İslam cemaatinin 
kendi bireyleri arasındaki 
ilişkileri ele alıyor. Yalan 
haber üreten ve yayanla-

rı, İslâm cemaatinin güvene dayalı yapısını 
tehdit eden tehlikeli unsurlar olarak işaret-
ler. Bu tür problemlere karşı en büyük tedbir 
iman kardeşliğidir. Kardeşin kardeşi küçük 
görmesi, alaya alması, aşağılaması ve küçük 
düşürmesi bizzat kendisine haksızlıktır. Bir 
kimsenin müslüman kardeşi hakkında yanlış 
düşünmesi (zan altında bulundurması), onla-
rın sırlarını deşifre etmek için öğrenmeye ça-
lışmak, gıybet etmek yeriliyor. İman kardeşli-
ğinden yola çıkılarak, söz en geniş kardeşlik 
zemini olan ‘insan kardeşliğine’ getiriliyor.12 

10 Ahzâb 33/5
11 Hucurât 49/9
12 İslamoğlu, M. Nüzul Sırasına Göre Hayat Kitabı 

Kur’an, s. 956

SAHABE BİRBİRİNİ 

ŞİRK VEYA KÜFÜRLE 

İTHAM ETMEMİŞ, 

BİLAKİS, BİZE DE 

ÖRNEK OLMAK ÜZERE 

İSLÂM KARDEŞLİĞİNE 

VURGU YAPMIŞTIR.  



Bu evrensel ilkeye göre bütün insanlar bir 
anne babadan meydana gelmişler, birbirlerini 
tanıyabilmeleri için farklı ırk ve kabileler ha-
linde yaratılmışlardır. Allah katında en değerli 
insan O’na karşı sorumluluk bilinciyle davra-
nan kimsedir.13 

- Hadislerde kardeşlik vurgusu

Peygamber (s) pek çok hadiste müslümanla-
rın, özelde sahabelerin kardeş ve birbirlerine 
karşı görevleri olduğu, bu kardeşliğin nasıl 
yürütülmesi gerektiği konusunda pek çok sa-
yıda hadis buyurdu. Bu hadislerin ne zaman 
söylendiği tam tesbit etmek zor olsa da hepsi-
nin “mü’minlerin kardeş olduğunu” ilan eden 
ayetten sonra söylenmediği rahatlıkla ileri sü-
rülebilir. Bu da mü’minler arası ilişkilerin nü-
büvvetin başından beri kardeşlik esasına bağlı 
olduğunu gösterir.

Peygamber (s) buyurdu ki: “Müslüman, müs-
lümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık 
yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman 
kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da 
ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sı-
kıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet 
günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir 
Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah 
Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.”14 

“Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinizin aleyhine 
alışverişi kızıştırmayınız, birbirinize buğzetme-
yiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz, birinizin alış-
verişi üzerine alışveriş yapmayınız. Müslüman 
müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu 
yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez. Üç defa 
göğsünü işaret ederek: Takva buradadır. Kişiye 
kötülük olarak müslüman kardeşini küçük gör-
mesi yeter. Müslümanın her şeyi müslümana ha-
ramdır. Kanı, malı, ırz ve namusu.”15 

13 Hucurât 49/11-13
14 Buhârî, Mezâlim 3 no: 2442 Bir benzeri: İkrah/7 

no: 6951. Müslim, Birr/58
15 Tirmizî, Birr/18 no: 1927

“Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize buğzet-
meyiniz, birbirinizin iyi olsun kötü olsun giz-
liliklerini araştırmayınız, birbirinizin aleyhine 
alışverişi kızıştırmayınız. Ey Allah’ın kulları 
kardeş olunuz.”16 

Rasulullah (s) sahabelerine kardeş olmalarını 
emrediyor. “Birbirinize buğz etmeyin, birbirini-
ze haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey 
Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, 
üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması 
helal olmaz.”17 

- Müslümanlar birbirlerinin velisidir

Kur’an din kardeşliğinden daha öte önemli 
bir konunun daha üzerinde duruyor. Müs-
lümanların arasında olması gereken ‘ velâyet’ 
ilişkisi, birbirlerine ‘veli’ olma gerçeği. 

Kur’an’ın mü’minlerin birbirlerinin velisi ol-
duğunu vurgusu da onların arasındaki kar-
deşliğe işaret ediyor. Zira veli kavramı kardeş-
likten öte sevgiyi, ilgiyi, yardımı, birlikteliği 
ve yakınlığı ifade etmektedir. 

Velilik (velâyet); arkadaşlık, niyet, yer, zaman, 
din ve nisbette yakınlıktır. Buna yardımda, 
inançta tam bir yakınlık, yardım etme ve işini 
üzerine alma, müttefik ve destek olma mana-
ları da eklenmiştir.18 

“Erkek ve kadın müminlere gelince, onlar 
birbirlerinin velileridir: (hep) iyi ve doğru 
olanın yapılmasını özendirir, kötü ve za-
rarlı olanın yapılmasına engel olurlar...”19 

Veli olmak, veli olunan üzerinde hak ve yetki 
sahibi olmayı gerektirir. Bu da velâyetin özün-
de olan her açıdan onun iyiliği için çalışma, 
onun için gerekli yardımı yapma yetkisidir. 

16 Buhârî, Nikâh/46 no: 5143. Edeb/58 no: 6066
17 Buhârî, Edeb/57, 58 no: 6064, 6065. Müslim, 

Birr/ 23, 28).
18 İbni Manzur, Lisânu’l-Arab, 15/406. R. Isfehânî, 

el-Müfredât, s. 837
19 Tevbe 9/71. Bir benzeri: Ahzâb 33/6
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Tıpkı velisi olduğu anne-babanın çocukları 
karşısındaki durumu gibi.

Bu bağlamda öncelikle Peygamberin sahabe-
leri, Mekkeli ve Medineli veya başka şehirler-
den olsun, hepsi de birbirlerinin velileri, bir-
birlerinin yardımcısı, dostu, seveni ve mütte-
fiki idiler. Sahabeler Kur’an’ın işaret buyurdu-
ğu İslami velâyetin bütün gereklerini yerine 
getirerek örnek bir nesil ve toplum kurdular.

Kur’an sahabilerin birbirlerine karşı sırdaş/
müttefik (bitâne) olduklarını da söylüyor. 

“Ey iman edenler! Sizden olmayan kişileri 
sırdaş (bitâne) edinme-
yin. Onlar sizi yoldan 
çıkarmak için ellerin-
den gelen hiçbir çabayı 
esirgemezler ve sizi sı-
kıntıda görmekten hoşla-
nırlar. Şiddetli öfke ağız-
larından taşmaktadır; 
kalplerinde sakladıkları 
ise daha da kötüdür...”20 

Kur’an’ın ilk muhatabı 
sahabeler olduğu için bu 
öncelikle onlar hakkında 
geçerlidir. Onlar bu uyarıları dinleyerek müs-
lümanlara işkence ve zulüm yapan, onları 
ortadan kaldırmak için silaha sarılanları dost 
edinmedikleri gibi, müslümanların aleyhine 
olabilecek bir ittifaka da katılmadılar. Müslü-
manların sırlarını düşmanlara vermediler. 

1- Kur’an kardeşliğinin seyri

a- Mekke dönemi

Sahabenin Kur’an kardeşliğinin Hicretten çok 
öncesinde, davetle ile birlikte başladığını söy-
leyebiliriz. Mekke’ de Peygamberin davetine 
icabet edip müslüman olanlar birbirlerinden 
haberdar oluyorlardı. Süreç içerisinde Dâru’l-

20 Âli İmran 3/118

Erkam’da gizlice buluşuyorlar, Peygamberi 
dinliyorlar, birbirlerinden güç ve destek alı-
yorlardı. Peygamber (s) o dönemde bile yeni 
Müslüman olanlara İslâmı öğretecek mürşid-
ler gönderiyordu. Hz. Ömer’in müslüman 
olması esnasında kız kardeşinin evine gelen 
Habbab ibni Eret, Akabe biatlarından sonra 
Medine’ye gönderilen Mus’ab ibni Umeyr, 
müslüman olduktan sonra kabilesini irşad 
için görevlendirilen Ebu Zer bunlardan bir-
kaç tanedir. 

Sahabeler Dâru’l-Erkam’da buluştuklarını 
kimseye söylemiyor, bir müslümanın aleyhi-

ne olabilecek hiç bir şey 
yapmıyor, hiç bir açık-

lamada bulunmuyorlar-
dı. Müslümanlara adeta 
nefes aldırmayan baskı 
ve işkence döneminde bu 
dayanışma, birbirlerini 
gözetip kollama daha da 
kuvvetlendi. Onlardan bir 
kısmı aileleri razı olmasa 
da, hatta onları evlatlıktan 
reddetme tehditlerine rağ-
men mü’minlerin safında 
yer aldılar. Onlarla birlikte 

işkencelere ve zorluklara maruz kaldılar. 

Mekkeli müşrikler peygamberliğin 7., 8. ve 9. 
yıllarında Müslümanlara uygulanan boykot 
döneminde onlar kardeşliğin en güzel örne-
ğini verdiler. Ellerindeki imkânları paylaştı-
lar. Cesaretlerini ve direnişlerini birbirlerine 
taşıdılar. Haklı davayı birlikte savundular, 
zorluklara birlikte katlandılar. Bu amansız zor 
şartları az sayıdaki müslümanlar aralarındaki 
yardımlaşma sayesinde atlattılar. İmanların-
dan taviz vermedikleri gibi müşriklerin istek-
lerine boyun eğmediler. 

HUCURÂT SÛRESİ 

YALAN HABER ÜRETEN 

VE YAYANLARI, İSLÂM 

CEMAATİNİN GÜVENE 

DAYALI YAPISINI 

TEHDİT EDEN 

TEHLİKELİ UNSURLAR 

OLARAK İŞARETLER. 



b- Habeşistan’a hicret

Mekke’de sahabeler arasındaki kardeşliği 
Habeşistan’a hicrette de görüyoruz. Onlar her 
iki hicrette de birlikte hareket ettiler. Uzun ve 
yorucu yolculuktan sonra kendilerine yaban-
cı olan bir diyara gittiler. O kadar gizli hare-
ket ettiler ki bir kısmı aileleri ile göç ettikleri 
halde Mekkeli müşrikler farkında olamadılar. 
Habeşistan’da da birbirlerine destek oldular, 
imkânlarını paylaştılar, dert ortağı oldular, 
dinlerini birlikte temsil ettiler. Ca’fer ibni Ebi 
Talib onları savunurken hep birlikte arkasın-
da yer aldılar. Kendilerine orada oturma izni 
verilince Habeşliler arasında adeta müslü-
manlardan oluşan bir toplum/koloni kurdu-
lar. Dürüstlük ve iyi komşuluk ilişkileriyle 
mevcut toplumun takdirini kazandılar.21 

c- Büyük Hicret dönemi

Mekkelilerin mü’minlere uyguladıkları baskı, 
şiddet, işkence ve boykot dayanılmaz boyut-
lara ulaşınca daha güvenli bir yer bulma ihti-
yacı belirdi. Peygamberliğinin onuncu yılında 
İkinci Akabe biatında Medineli müslümanlar, 
Peygamberi malları ve canları pahasına ko-
ruyacaklarına, emirlerine uyacaklarına, her 
türlü yardımı yapacaklarına, hiç kimseden 
korkmadan ve çekinmeden Allah’ın yolundan 
gideceklerine farkında olarak söz verdiler.22 

Bunun üzerine Mekkeli müslümanlar teker 
teker, bölük bölük, bazen ailecek, bazen açık-
tan, bazen gizlice Medine’ye hicret ettiler. En 
sonunda da Peygamber (s) Hz. Ebu Bekir’le 
birlikte hicret etti.23 

21 Buhârî, Menâkıbu’l-Ensar/37 no: 3872.
22 Buhârî, Menâkıbu’l-Ensar/43 no: 3892. İbni 

Hişam, Siyer 2/443-454
23 İbni Hişam, Siyer 2/480-498. Köksal, M. Asım, 

Muhammed ve İslamiyet, Mekke Devri s. 346-
349. el-Bȗtî, Ramazan, Fıkhu’s-Siyre s. 183-186

d- Hicretin Sonucu 

Müslümanlar Mekke’de iken, oradaki site 
devletinin vatandaşları idiler. Hukuk yönün-
den mevcut otoriteye bağlıydılar. Putperest 
olan otorite sahipleri ise, ataları adına uydur-
dukları din ve sistemle insanlara hükmedi-
yorlar. Hz. Muhammed’in daveti ise onların 
izni, kontrolü dışında bir gelişmeydi. Üstelik 
O’nun davet ettiği Din, onların atalarının di-
nini ve o dine ait hayat anlayışını, kurulu dü-
zeni reddediyordu. 

Bu açıdan müslümanlar dinlerini rahatlıkla 
yaşayamıyorlar, İslâmî tebliği başkalarına ra-
hatlıkla ulaştıramıyorlardı. İslâm’ı, sosyal ve 
uygulama planında topluca yaşamak müm-
kün değildi. Çünkü düzenin başındakiler 
putperestti ve onlara her konuda karışıyorlar-
dı. Mekkeli yetkililere göre müslümanlar ken-
dilerinin bir parçasıydı, dolayısıyla onlardan 
izinsiz başka dine inanıp, başka hayat şekli 
seçemezlerdi. 

Hicretle onlar barınacak bir yurt buldular. 
Orada kendi hakimiyetlerini ve hukukî var-
lıklarını kurdular. Mekkeliler karşısında bir 
taraf oldular. Toplumsal bir güç haline geldik-
ten sonra kendilerine saldıranlara karşı koy-
ma iznine kavuştular. Hicret öncesi varlıkları 
fiilî bir varlık iken Hicret sonrası hukukî bir 
varlık oldular. 

2- Muhacir-Ensar kardeşliği

- Muhacir kime denir

Peygamberle birlikte Hicret destanını yazan 
güzel insanlara Kur’an ‘muhacir’ diyor ve on-
ları övüyor: “Şüphesiz iman edenler, hicret 
edenler ve Allah yolunda cihad edenler; 
işte onlar, Allah’ın rahmetini umabilirler. 
Allah bağışlayandır, merhamet edendir.”24 

24 Bakara 2/218. Ayrıca bak: Âl-i İmran 3/195. Enfal 
8/72, 74, 75. Tevbe 9/20, 100, vd.
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Muhacir: İmkânların tükendiği yerden 
imkânların üretileceği yere göç eden Mekkeli 
mü’minlerdir.25 Sahabenin bunu kardeşlik şu-
uruyla birlikte yaptıklarını görüyoruz.

- Ensar kime denir?

İslâm kültüründe Ensâr kavramı özel olarak, 
Hz. Peygamber’i ve haksız yere yurtlarından 
çıkarılan muhacirleri barındırmak ve koru-
mak suretiyle onlara emsalsiz yardımlarda 
bulunan Evs ve Hazrec kabilelerine mensup 
Yesribli (Medineli) müslümanlara Kur’an’ın 
verdiği övücü sıfattır. İki âyette muhacir ile 
birlikte geçiyor.

“(İslam dinine girme hususunda) öne ge-
çen ilk muhacirler ve ensar ile onlara gü-
zellikle tabi olanlar var ya, işte Allah on-
lardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan 
razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebe-
di kalacakları, zemininden ırmaklar akan 
cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük 
kurtuluştur.”26 

Haşr Sûresi’nin 9. âyetiyle Enfâl 72 ve 74. 
âyetlerinde ‘ensâr’ kelimesi zikredilmemekle 
birlikte Hz. Peygamber’e ve muhacirlere yap-
tıkları hizmetler belirtilerek kendileri övülü-
yor. 

“İman edenler, hicret edenler ile (muhâcirleri) 
barındıranlar ve yardım edenler, işte gerçek 
mü’minler bunlardır. Onlar için bir bağışlan-
ma ve üstün bir rızık vardır.”27 

Kur’an ayrıca ensâr ve muhâcir ayrımı yap-
madan bir çok âyette Peygamber’e iman edip, 
ona yardım eden sahabilerden övgüyle söz 
etmektedir. Şüphesiz ki bu gibi âyetler, saha-
bilerin büyük bir bölümünü meydana getiren 
Ensâr’ı da içine almaktadır. 

25 İslamoğlu, M. Nüzul Sırasına Göre Hayat Kitabı 
Kur’an, s. 989).

26 Tevbe 9/100. Bir benzeri: Tevbe 9/117
27 Enfal 8/72

Ensâr, Akabe biatlarında Peygamber’e verdiği 
sözü tutarak, Muhacirleri barındırdılar, müs-
lümanlara ve Medine’ye saldıran düşmanla-
ra karşı mücadele ettiler. Bu uğurda hiç bir 
fedakârlıktan çekinmediler. Mallarını ve can-
larını ortaya koydular. Bütün zor anlarda des-
teklerini sürdürdüler, geri adım atmadılar ve 
Allah’tan başka hiç bir şeyden korkmadılar. 

Ensâr, Peygamber’e (s) ve onun davasına ha-
yatı boyunca destek oldukları gibi onun vefa-
tından sonra da Allah (c) yolunda çalışmaya 
devam ettiler. 

Onların hayatında İslâmî çalışmaların bütün 
yönlerini, fedakârlığın, cömertliğin, yiğitli-
ğin, kardeşliğin, Peygamber’e bağlanmanın, 
emre itaat etmenin, anlaşma ve işbirliğinin, 
diğer mü’minleri sevmenin, onlara yardım 
etmenin, onları kendi nefsine tercih etmenin 
(îsar’ın), ilme düşkünlüğün bütün güzel ör-
neklerini bulabiliriz. 

- Ensar-Muhacir kardeşliğine ihtiyaç

Mekke’den Medine’ye hicret etmek zorunda 
kalan müslümanların öncelikle yerleşme so-
runları vardı. Onlardan küçük bir grup Me-
dine’deki akrabalarının yanına yerleşse, Sa’d 
ibni Hayseme gibi henüz bekâr olan Ensar-
dan bazıları evlerini muhacirlere açsalar bile 
büyük bir bölümünün henüz ne evleri, ne 
işleri, ne de işleyebilecekleri arazileri yoktu. 
Bazıları ise Muhacirler ev yapabilsinler diye 
onlara arsa bağışladılar. Buna rağmen bu ka-
dar kişinin kısa zamanda yerleştirilmesi, eko-
nomilerinin canlanması, Medine’deki hayata 
alışabilesi kolay bir şey değildi ve bir sürece 
ihtiyaç vardı. 

Muhacirlerin barınma, geçinme ve çalışma 
gibi sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Pey-
gamber (s) Muhacir ile Ensar ileri gelenlerinin 
katıldığı geniş bir toplantı yaptı. Bu toplan-
tıda kolay, uygulanabilir ve somut çözümler 
üzerinde duruldu. Bu çözümlerden birisi Me-



dineli maddi durumu yerinde olan her Ensar, 
muhacir ailelerinden birini yanına alacaktı. 
Kardeşlik anlaşmasına göre birlikte çalışacak-
lar ve elde ettikleri geliri paylaşacaklardı. Hat-
ta birbirlerine mirasçı bile olabileceklerdi. (Bu 
izin daha sonradan miras âyetiyle kaldırıldı.) 
Beraber çalışıp geliri bölüşeceklerdi. Burada 
herkesin onayı alındıktan sonra uygulama-
ya geçildi. Bazı kaynaklara göre böylece 180 
kadar Mekkeli aile Medineli ailelerin yanına 
yerleştirildi. Bu yerleştirme rastgele olmadı, 
inceleme sonucu, birbiriyle uyum sağlayabi-
lecekler kardeş yapıldı.

Bu işleme ‘muâhat’ denildi.28 

Muhacirler Ensar’ın bu iyiliğini hiçbir zaman 
unutmadılar.29 

Bu olayda Ensar’ın çabasını ve ciddiyetini şu 
örnekle görmek mümkün: Onlardan bir kıs-
mı Peygamber’e dediler ki: “Hurma ağaçları-
mızı bizimle muhacir kardeşlerimiz arasında 
paylaştır.” Peygamber bunu kabul etmedi. 
Muhacirler de: “Bize sadece rızık olarak yeter, 
meyvelere ortak olalım yeter.” Ensar da “işit-
tik ve itaat ettik dediler.”30 

Abdurrahman ibni Avf’a kendisiyle kardeş ol-
duğu Ensardan Saad ibni Rebi’ şöyle demiş: 
“Ben Ensarın en zenginiyim. Malımı ortadan 
ikiye taksim edeyim. İki hanımım var, bak, 
hoşuna gideni boşayayım, onunla evlen.” Ab-
durrahman ibni Avf: “Allah sana malında be-
reket ve ailene selamet versin. Sen bana sade-
ce şehir çarşısına nereden gidilir, onu söyle” 
dedi. O da ona Kaynuka çarşısını gösterdi. O 
çarşıya gitti. Borç ile bir mal aldı ve ticarete 
başladı.” 31 

Bu kardeşlik sayesinde Muhacirlerin geçinme 
ve barınma sorunları halledilmiş, evlerini ter-

28 M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1/180-182
29 Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme/44 no: 2487
30 Buhârî, Harsi ve’l-Müzâraa/5 no: 2325
31 Buhârî, Menâkıbu’l-Ensar/3 no: 3780

ketmenin hüznü azalmış, kalplerine iyilik ve 
sevgi tohumları atılmış, Medine ekonomisine 
farklı bir canlılık gelmişti. Bu kardeşlik tarihte 
eşi ve menendi bulunmayan iyilik, yardımse-
verlik, kadirşinaslık, ictimai dayanışma, mü-
rüvvet konularında mükemmel örnekler or-
taya çıkardı

Vahiy sadece Muhacir ve Ensarı kardeş yap-
makla kalmamış, Ensarı meydana getiren Evs 
ve Hazrec kabilelerinin uzun yıllar süren sa-
vaşlarını ve kan davalarını da sona erdirdi. 
Bütün bunlar vahyin gücü, Peygamberin tatlı 
dili, insanları bir arada tutmadaki olağanüstü 
başarısı ile gerçekleşti.

Kur’an bu gerçeği şöyle anlatıyor: “Hep bir-
likte Allah’ın ipine sımsıkı tutunun ve 
birbirinizden kopmayın. Ve Allah’ın size 
verdiği nimetleri hatırlayın: Siz birbirini-
ze düşman iken kalplerinizi nasıl uzlaştır-
dı da O’nun lütfu ile kardeş oldunuz; ve 
ateşli bir uçurumun kenarında (iken) sizi 
ondan (nasıl) korudu. Bu şekilde Allah me-
sajlarını size açıklar ki hidayet bulasınız.”32 
Şüphesiz ki burada ilk muhatap ve Allah’ın 
nimeti sayesinde kardeş olanlar sahabelerdi.

- Kur’an kardeşliğinin sahabedeki görüntü-
leri

Peygamber (s) ümmetin birbirleriyle ilişkile-
rini sağlam bir kardeşlik üzerine bina etmiştir. 
Kardeşlik ‘ben’ duygusunu ortadan kaldırıp 
ameller bakımından cemaat ruhunu harekete 
geçirir. Böylece yalnız kendisini değil, başka-
larını da düşünür.

Peygamber (s) bu kardeşliği yalnız sözde kal-
sın diye değil, geçerli bir akid, kanlarla ve 
mallarla bütünleşen bir amel olsun diye yap-
mıştır. Bu kardeşlikte birbirini sevme, başka-
larını kendine tercih etme ve şefkat vardır. 
Peygamberin sahabeleri bu güzel hasletlere 

32 Âl-i İmran 3/103
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sahip olmasalar ve Allah’ın razı olacağı ku-
rallara uymasalardı dünyanın şahit olduğu ve 
Allah’ın razı olduğu bu kardeşliği kuramaz-
lardı.33 

Kur’an Peygamber sahabelerini şöyle methe-
diyor: “Muhammed Allah’ın elçisidir. Bera-
berinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, 
kendi aralarında merhametlidirler. Onları 
rükua varırken, secde ederken görürsün. 
Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların ni-
şanları yüzlerindeki secde izidir…”34 

Allah (c) onlardan razı olduğunu açıkça bil-
diriyor.35 Peygamber (s) ise kendi zamanında 
yaşayan mü’minleri en hayırlı nesil diye nite-
liyor.36 

1- Onlar birbirlerini Allah için severlerdi

Rasûlullah (s) buyurdu ki: “Canım kudret elin-
de olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman et-
medikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevme-
dikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız tak-
dirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim 
mi? Aranızda selâmı yayınız.”37 

“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine 
acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda 
benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu za-
man, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve 
ateşli hastalığa tutulurlar.”38 

“Allah Teâlâ, “Sırf benim için birbirini seven, be-
nim rızâm için toplanan, benim rızâm uğrunda 
birbirini ziyaret eden ve sadece benim rızâm için 

33 Muhammed Gazali’den, El-Esas fi’s-Sünne 
tercümesi, 2/49

34 Fetih 49/29
35 Tevbe 9/100
36 Buhârî, Şehâdet/9 no: 2652, Fezâilu'l-

Ashab/36501, Rikak/7 no 6429, Eyman/27 no: 
6695. Müslim, Fezâailu’s-Sahabe/214 no: 2535. 
Tirmizi, Fiten 45 no: 2222, Şehâdet/4 no: 2303. 
Ebu Davud, Sünnet/10 no: 4657

37 Müslim, İman/22 no: 93–94. Tirmizî, Et’ime/45, 
Kıyamet/56. İbni Mâce, Mukaddime/9, Edeb/11

38 Buhârî, Edeb/27 no: 6011. Müslim, Birr/66

sadaka verip iyilik edenler, benim sevgimi hake-
derler” buyurmuştur.”39 

Sevdiğini Allah için seven imanın tadını alır.40 

Allah (c) birbirlerini Allah için sevip buluşma-
ları da ayrılmaları da Allah için olan iki kim-
seyi, hiç bir gölgenin olmadığı günde kendi 
arşının gölgesinde gölgelendirecek.41 

Onların nebevi ölçülere uyarak birbirlerini 
sevdiklerini görüyoruz. Onların yekdiğerine 
sevgisini ve ilgisini hesabi değil hasbi idi. 

2- Onlar birbirlerine destek oluyorlardı

Rasulullah (s) şöyle buyurdu: “Mü’minin 
mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer par-
çasını sımsıkı kenetleyip tutan bina gibidir ” Hz
 Peygamber bunu açıklamak için, iki elinin 

parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenet-
ledi 42 

“Sizden biri kendisi için arzu ettiğini (mü’min) 
kardeşi için de arzu etmedikçe (hakkıyla) iman 
etmiş olmaz.”43 

“Kimin yanında fazla hayvan varsa, onu hayvanı 
olmayana versin. Kimin de fazla azığı varsa onu 
azığı olmayana versin.” Rasulullah, bazı mal çe-
şitlerini bu suretle saymaya devam etti. Öyle ki, 
bizden hiç kimsenin (yol sırasında) herhangi bir 
fazlalıkta hakkı olmadığı düşüncesine vardık.”44 

Onların birbirlerine desteği risaletin her dö-
neminde vardı. Bulundukları ortamda salah/
sulh/ıslah ortadan kalkıp fesat, karmaşa, fit-
ne ve savaş olmasın, adaletsizlik kural haline 

39 Muvatta’, Şi’r/16
40 Buhârî, İman/9, 14, İkrah/1, Edeb/42. Müslim, 

Îmân/67. Tirmizî, Îmân/10
41 Buhâri, Ezan/36, Zekât/16, Rikak/24, Hudûd/19. 

Müslim, Zekât/91. Tirmizî, Zühd/53. Nesâî, 
Kudât/2

42 Buhârî, Salât/88, Mezâlim/5. Müslim, Birr/65 
Tirmizî, Birr/18. Nesâî, Zekât/67

43 Buhârî, İman/7. Müslim, Îman/71-72. Tirmizî, 
Kıyâmet/59. Nesâî, Îmân/19, 33

44 Müslim, Lukâta/18 no: 1728. Ebu Dâvud, 
Zekât/32 no: 1663



gelmesin, zulüm sıradanlaşmasın, insanlar di-
ğer insanlara kul olmasın diye iyilik ve takva 
üzere yardımlaştılar. Onlar bu yüzden birlikte 
yeri gelince Allah yolunda savaştılar. “İman 
edenler Allah yolunda savaşırlar, inanma-
yanlar ise tağut (batıl davalar ve şeytan) 
yolunda savaşırlar...”45 

3- Onlar iyilik konusunda yardımlaşırlardı

Kur’an ilk müslümanlara şöyle emrediyor-
du: “İyilik ve takvâda yardımlaşın, günah 
ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın.”46 
Onlar hem bu âyetin gereği olarak hem de 
Peygamberin işaretiyle ve yönlendirmesiyle, 
onunla birlikte ve ondan sonra dinin güzel ve 
doğru bulduğu, takvaya uygun işlere destek 
oluyor, yardımlaşıyorlardı. Kötülüklere, zul-
me ve zalimlere karşı birlikte mücadele edi-
yorlardı. 

Onlar Peygamber (s) şu sözünün gereğini ya-
pıyorlardı. “Kul, kardeşinin yardımında bulun-
duğu sürece, Allah da kuluna yardım eder.”47 

4- Birbirlerine karşı sorumlulukları oldu-
ğunu biliyorlardı

Kardeşin kardeşe karşı vazife ve sorumluluk-
ları vardır. Kardeş kardeşe kardeşçe davranır, 
onu sever, ihtiyacını giderir, yalnız ve yardım-
sız bırakmaz, ona dua eder, onun aleyhine 
olabilecek oluşumlara katılmaz. Mağdur ve 
mazlum olduğu, bir musibete, tabii afete uğ-
radığı zaman maddî ve manevî destek verir. 
Zekâtını, fıtrasını, teberrusunu, sadakasını, 
infakını ve ikramını öncelikle müslüman kar-
deşine yapar. 

Sahabeler Peygamberin öğütlerine her zaman 
kulak veriyorlardı: “Müslüman Müslümanın 
kardeşidir. Ona hiyânet etmez, yalan söylemez 
ve yardımı terketmez. Her Müslümanın, diğer 

45 Nisa 4/76
46 Mâide 5/2
47 Müslim, Zikr/37-38

Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takvâ 
buradadır. Bir kimseye şer olarak Müslüman 
kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.”48 

“Kim Allah yolunda cihad edecek bir mücahidi 
teçhiz ederse, oda cihad etmiş olur. Kim de Allah 
yolunda cihad eden bir mücahidin bıraktığı işleri 
için hayırlı halef olursa, o da cihad etmiş olur.”49 

“Mücahidlerin kadınlarına yapılacak hürmet 
geride kalan kimseler üzerine, kendi annelerine 
yapacakları hürmet gibidir! Geride kalanlardan 
herhangi bir kimse mücahidlerden birine ailesinin 
işlerini görüp yardım etme hususunda halef olur 
sonra mücahide ailesi hususunda hainlik yapar-
sa, o hain kıyamet gününde mücahid için durdu-
rulur da mücahid onun amellerinden dilediği her 
şeyi alır! Mücahidin o hainin amellerini almada-
ki istek ve hırsı hakkında ne zannedersiniz?”50 

5- Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşle-
rine yardım ediyorlardı

“Mazlum da olsa, zalim de olsa kardeşine yardım 
et.” Orada olanlar sordular: “Ya Rasulallah, 
mazluma yardım belli de zalime nasıl yardım 
edebiliriz?” “Mazlumun üzerinden zalimin elini 
çekersin (bu da ona yardımdır).”51 

Peygamber (s) biri Muhacir diğer Ensar’dan 
iki çocuğun kavgası üzerine; “…Kişi zalim 
de olsa mazlum da olsa (din) kardeşine yardım 
etsin. Eğer din kardeşi zalimse onu zulmünden 
alıkoysun. Çünkü onu zulmünden alıkoymak, o 
kimseye karşı yapılmış bir yardımdır. Eğer (din) 
kardeşin mazlum ise zulüm eden kimseye karşı) 
ona yardımda bulunsun” buyurdu.52 

Onlar, müslüman müslümanın kardeşi oldu-
ğunu, kendisi ana zulmetmetmediği gibi baş-

48 Tirmizî, Birr/18
49 Buhârî no: 2682. Müslim no: 1895/135
50 Müslim no: 1897/139
51 Buhâri, Mezâlim/4 no. 2444, İkrah/7 no: 6952
52 Buhârî, Menâkib/8. Müslim , no: 2584. Tirmizî, 

no: 2356).



Kur’ani Hayat
KASIM’13
SAYI 32

SEYİN 
K  E E

SA ABENİN KURAN 
KAR E Lİ İ

kalarının ona zulmetmesine de razı olmazlar-
dı.53 

6- Peygamberin etrafında kenetlenmiş du-
var gibi idiler

Sahabiler hem Mekke’ de hem Medine’de az 
olmalarına, işkence ve baskılara, çeşitli zor-
luklara rağmen Peygamberle birlikte direndi-
ler. Kendilerini İslâm’dan çevirmeye, ortadan 
kaldırmaya çalışanlara karşı kenetlenerek 
mücadele verdiler. Bunun somut örneklerin-
den biri de Uhud savaşıdır.

Kur’an onlar hakkında şöyle diyor: “Gerçek 
şu ki Allah (yalnızca) kendi dâvâsı uğrun-
da, sağlam ve yekpare bir bina gibi, kenet-
lenmiş saflar halinde savaşanları sever.”54 

7- Kardeşlerini kendilerine tercih eder-
lerdi 

Başkasını kendisine tercih etmeye İslâm 
ahlâkına ‘îsar’ denir. Bu ahlâkın en güzel ör-
neklerini, Muhacir-Ensar kardeşliğinde görü-
yoruz. Özellikle Ensarın kendilerine misafir 
olarak gelen kardeşlerini kendilerine tercih 
etmeleri tarihin şeref levhalarındandır. 

Onlar Peygamberin şu sözünün hikmetini iyi 
anlamış ve fiilen uygulamışlardı. “Sizden biri-
niz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kar-
deşi için de arzu edip istemedikçe iman etmiş 
olamaz.”55 

Kur’an onların îsar (diğergâmlık) ahlâkını 
şöyle övüyor: “Onlardan önce bu yöreyi 
yurt edinmiş ve (gönüllerine) imanı yerleş-
tirmiş olanlar (arasındaki yoksullara da ga-
nimetin bir kısmı verilecektir), bir sığınak 
arayışı içinde kendilerine gelenlerin hep-
sini seven ve başkasına verilmiş olanlara 
karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, ak-
sine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar 

53 Buhârî, Mezalim/3
54 Saff 61/4
55 Buhârî, İman/1 no: 13. Müslim, İman/71

bile diğerlerini kendilerine tercih edenler: 
İşte böyleleri, açgözlülükten korunanlar-
dır, onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar!”56 

Huzeyfetu’l-Adaviye anlatıyor: “Yermuk sa-
vaşında amcamın oğlunu bulmak için dolaşı-
yordum. Yanımda bir miktar su vardı. Kendi 
kendime eğer ona rastlarsam bu suyu ona içi-
rir, yüzünü silerim diyordum. Bir de baktım 
onun yanındayım. “Sana su vereyim mi?” de-
dim. Evet diye işaret etti. Tam kendisine su 
verecekken öbür yandan birisi “su” diye inle-
di. Onu duyan amcam oğlu “suyu ona götür” 
dedi. Hemen ona doğru koştum. Bir de bak-
tım o su isteyen Hişam b. el-Âs imiş. “Sana su 
vereyim mi?” dedim. Daha cevap vermesine 
zaman kalmadan öbür taraftan birisinin “su” 
diye inlediğini duyduk. Kendisi hiç içmeden 
“suyu ona götür” dedi. Ben de hemen onun 
yanına koştum. Yanına vardığımda ölmüş-
tü. Bari Hişam’a yetiştireyim dedim. Yanına 
geldiğimde o da ruhunu teslim etmişti. Hiç 
olmazsa amcamın oğluna su vereyim dedim. 
Yanına geldim ki o da ölmüştü.”57 

8- Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker 
emrini yerine getirirlerdi

Kur’an öncelikle sahabeye şöyle diyordu: 
“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip 
kötülükten men eden bir topluluk bulun-
sun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.”58 

Onlar bu emri aldılar, gereğini yaptılar. Sonra 
da şu övgüye mazhar oldular: “Siz müslü-
manlar insanlığın iyiliği için çıkarılmış bir 
topluluksunuz, ma’rufu (dince doğru) ola-
nı emreder, münkeri (dince kötü) olandan 
insanları alıkorsunuz.”59 

Sahabiler Peygamber’e bağlanırken bir açıdan 
bu görevi yerine getirmeye de söz veriyorlar-

56 Haşr 59/9. Bir benzeri: Enfal 7/72
57 Kandehlevî, Hayâtu’s-Sahâbe, 1/308
58 Âl-i İmran 3/104
59 Âl-i İmran 3/110



dı. Cerir İbn-i Abdullah (ra) şöyle demiştir: 
“Rasulullah’a (s) namazı her an devamlı ve 
duyarlılık üzere kılacağıma, zekâtı hakkıyla 
vereceğime ve tüm müslümanlara her zaman 
nasihatte bulunacağıma dair anlaşıp siyasi 
otoritesini kabul edip biat etmiştim.”60 Saha-
beler Müslüman olmakla, Peygamber’e biat 
etmekle pasif iyi olmayı terk edip aktif iyi ol-
maya söz veriyorlardı. 

Kötülüklerle mücadele konusunda Pey-
gamberin tavsiyesi şöyle idi: “Sizden biriniz 
bir münker (kötülük) gördüğü zaman (seyirci 
kalmayıp) onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yet-
mezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse 
ona kalbiyle buğzetsin. Bu ise imanın en zayıf 
derecesidir.”61 

9- Cemaate önem verirlerdi

Peygamber (s) mü’minlerin vahdetine, cema-
at olmalarına, farklı yapı ve görüşte olsalar 
bile kardeşlikte ve İslâmî hayatta cemaat ol-
malarına çok önem verirdi. Bunu teşvik eder, 
oluşması için de çaba gösterirdi. Mekke’de 
Dâru’l-Erkam’dan başlamak suretiyle onları 
bir araya getirir, birlikteliği öğütlerdi. Özel-
likle Medine’de namazları cemaatle kıldırır, 
cemaat namazını sevabının çok, cemaatte 
rahmet ayrılıkta azap olduğunu söylerdi.

Sahabe onun öğretmesiyle vahdete, cemaat 
olmaya genel olarak özen gösterdiler. 

Bir seferinde Ebu’d-Derda “niçin öfkelen-
din? sorusuna şöyle cevap verdi: “Vallahi, 
Muhammed’in ümmeti hakkında bildiğim 
tek şey; onların cemaatsiz namaz kılmamala-
rıdır” dedi.62 Ebu’d-Derdâ (ra) burada sabah 
namazına cemaate gelme konusunda gördüğü 
gevşekliğe kızmıştı.

60 Buhârî, Ezan/31
61 İbni Mace, Fiten/20 no: 4013. Ebu Dâvud, S. 

Iydeyn/248 no: 1140 ve 4340. Müslim, İman/78 
no: 49. Tirmizí, Fiten/11 no: 2172. Nesâí, 
İman/17. A. b. Hanbel no: 11079) .

62 Buhârî, İman/42. Müslim, İman/97

Sahabe Kur’an’ın şu uyarılarına herkesten çok 
kulak veriyordu: “Kendilerine apaçık delil-
ler geldikten sonra parçalanıp ayrılığa dü-
şenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük 
bir azap vardır.”63  

“(Yahut) inançlarının bütünlüğünü boza-
rak parçalara bölünen ve her grubun yalnız 
kendi sahip olduğu (ölçülerle) övündüğü 
kimselerden olma.”64 

10- Aralarında güven vardı

Peygamber el-Emin idi. Sahabeyi de iman ile 
emin yapmanın çabasında oldu. Bundan do-
layı sahabeler genel olarak birbirlerine karşı 
güvenilir insanlardı. Onlar hem dinde samimi 
idiler, hem günlük işlerinde. Onlar din konu-
sunda kardeşlerine ihanet etmedikleri gibi, 
birbirleri için hami, bekçi ve koruyucu oldu-
lar. Sahabenin pazarı da hem satıcılar, hem 
alıcılar açısından güvenilir idi. Onlar “Bizi 
aldatan bizden değildir”65 hadisini ahlâk haline 
getirmişlerdi.

Onlar gerçek müslümanın nasıl olması ge-
rektiğini biliyorlardı. “Gerçek mü’min, diğer 
insanların onun elinden ve dilinden emin olduğu, 
kimseye zarar vermeyen, herkesin ve her şeyin 
hakkını veren, kendisine her konuda güven duyu-
lan kimsedir.”66 

Şu haber Ensar’ın ne kadar emin insanlar 
olduğunu ortaya koyuyor: Aişe (ra) rivayet 
ettiğini göre Peygamber (s) şöyle buyurdu: 
“Bir kadının Ensardan birinin evine gitmesi an-
ne-babasının evine gitmesi gibi kendine zarar 
vermez.”67 

Onlardan birisi herhangi bir sebepten dolayı 
yaşadığı yerden uzağa gitse, arkada bıraktık-
ları hakkında endişe etmediğini tahmin ede-

63 Âli İmran 3/105
64 Rûm 30/32
65 Müslim, Fiten/16
66 Müslim, İman/71-72 no: 24
67 Ahmed b. Hanbel, Müsned 6/257
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biliriz. Emin insanlar birbirlerine en değerli 
eşyalarını gönül rahatlığı ile teslim ederler.

Sahabe şu hadisleri söyleyen Peygamber’e 
iman etmişti. “Kim gazveye çıkmadan, gazve-
ye çıkan bir gaziyi donatmadan, ya da gazinin 
arkada bıraktığı ailesine hayırlı bir (yardımcı) 
olmadan ölürse Allah (c) ona kıyametten önce 
musibet verir.”68 

“Kim Allah yolunda bir askerin techizatını temin 
ederse bizzat gazâ yapmış gibi olur. Kim gazâya 
çıkan bir askerin geride kalan ailesine hayırlı hi-
mayede bulunursa gazâ yapmış olur.”69 

11- Birlikte Allah’ın dinine yardım ediyor-
lardı

Her ne kadar Muhacirlere yardım edenlere 
kavramsal anlamda ‘ensar’ dense de bir başka 
açıdan sahabenin hepsi de birer ensar idiler. 

Allah (c) müslümanlara şöyle buyuruyor: “Ey 
iman edenler! Allah’ın yardımcıları (des-
tekçileri/ensâr) olun. Tıpkı Meryem oğlu 
İsa’nın havârîlerine; “Allah’a giden yolda 
kim bana var gücüyle destek olur?” Deyin-
ce, havârîlerin “Biziz Alla yolunun gönüllü 
destekçileri” demeleri gibi...” 70

Hz. İsa’ya inanmak, o günkü zor şartlarda 
onun yanında olmak, ona destek olmak Al-
lah yolunda olmaktı. Onlar bilinen anlam-
da savaş yapmadılar. Bunu yapmalarında 
imkânları yoktu. Ama onlar baskı gördüler, 
işkenceye uğradılar, taşlandılar- sürüldüler, 
öldürüldüler ama Allah’ın davasını terket-
mediler. Ayetteki ensâr olma emrini iki türlü 
anlamak mümkün. Birincisi; müslümanların 
maslahatı için ensâr olmak, İkincisi; Allah (c) 
için ensâr olmak. Sahabe hem kardeşlerine 
her açıdan yardımcı oldukları gibi, Allah’ın 

68 Darimí, Cihad/26 no: 2422
69 Buhârí, Cihad/38, Müslim, İmaret/135 no: 1899. 

Ebu Dâvûd, Cihad/212 no: 2509. Tirmizí, F. 
Cihad/6 no: 1628. Nesâí, Cihad/44

70 Saff 61/14

davasına da, Peygamberle birlikte, onun ölü-
münden sonra da tıpkı Havariler gibi yardım 
ettiler, destek oldular.

Kur’an soyle buyuruyor: “Ey iman edenler, 
eğer siz Allah’a (O’nun dinine) yardım 
ederseniz O da size yardım eder ve ayakla-
rınızı kaydırmaz.”71 

Sahabeler Peygamberle birlikte Allah’ in di-
nine, İslâmî davete canlarıyla ve mallarıyla, 
bütün imkânlarını kullanarak yardım ettiler. 
Bunun üzerine Allah onlara başarı, izzet ve 
mükâfat verdi.

12- Aralarında merhametli idiler

Bunu Kur’an söylüyor. (Bakınız: Fetih 49/29) 
Onlar merhametin yapısında olan acıma, şef-
kat etme, ilgi gösterme ve sevme, ihtiyacını 
giderme, esirgeme ve yerine gelince affetme 
gibi bütün güzel hasletleri taşıyorlardı. Ken-
dilerini ortadan kaldırıp İslâmî davetin ışığını 
söndürmek isteyenlere karşı da cesur, dirençli 
ve tavizsiz idiler. Bunu birlikte yapıyorlardı.

- Kur’an kardeşliğine rağmen

Bütün bunlara rağmen sahabilerin hepsinin 
yukarıdaki özellikleri bütünüyle taşıdıkları-
nı, aralarında hiç kavga, döğüş, anlaşmazlık 
olmadığını, her şeyin her zaman mükemmel 
olduğunu, adı sahabeler arasında geçen her-
kesin kardeşlik hukukuna istenildiği gibi ria-
yet ettiğini söylemek mümkün değildir. Hatta 
Peygamberin vefatından sonra aralarında olan 
bazı anlaşmazlıklar veya savaşlar sonraki ne-
silleri şaşırtacak boyutta idi.

Sonuçta onlar da insan idiler. Hata etmeleri, 
yanılmaları, farklı anlayış sebebiyle kendi-
lerince doğru olanı yapmaları mümkündü. 
Onları değerlendirirken, severken ve örnek 
almaya çalışırken bu gerçeği göz ardı etme-
mek gerekir.

71 Muhammed 47/7



Aşağıda vereceğimiz birkaç örnek onların da 
insan olduklarını bize hatırlatıyor. 

Huzeyfe ibni Yeman (ra) Rasulullah’ın şöy-
le dediğini anlatıyor: “(Kıyamet günü, kevse-
rim havzıma bir kısım gruplar da gelecekler ki, 
onlar oradan uzaklaştırılacaklar. Ben: “Onlar 
benim ashabımdır!” diyeceğim. Fakat, “Sen, on-
ların arkandan neler işlediklerini bilmiyorsun!” 
denilecek.”72 

Huzeyfe’nin (ra) kendi zamanında alış veriş 
konusunda birkaç kişi dışında fazla güvenile-
cek kimsenin kalmadığını söylemesi de dik-
kat çekicidir. Peygamber (s) acaba Hz. Osman 
döneminden itibaren başlayan fitnelere mi, 
bu fitnelere karışıp birbirine hasım olan, bir-
birlerinin kanını döken sahabilere mi dikkat 
çekmek istedi? Ya da sahabeyi sevme konu-
sundaki aşırılıklara “bakınız onlar da insan” 
diyerek uyarmak mı, bilmiyoruz. 

Sahabenin ileri gelenlerinden Ebu Zer bir gün 
Bilâl ile olan anlaşmazlıkları sebebiyle ona: 
“Siyah kadının oğlu” diye hakaret etti. Bunu 
duyan Peygamber (s) kızdı ve Ebu Zer’e “Ey 
Ebu Zerr! Sen Bilâl’i, annesinin renginden dolayı 
ayıplamışsın öyle mi? Demek ki sen hâlâ cahili-
ye zihniyeti taşıyorsun!” Bu ciddi hatadan piş-
manlık duyan Ebu Zer başını yere koydu ve 
“Bilâl bu başa basıncaya kadar yüzümü yer-
den kaldırmam” dedi. Bilâl (ra) onu affetti ve 
“bu yüz basılmaya değil, öpülmeye layıktır” 
diyerek onu bağrına bastı.73 

Bir gün Evs ve Hazrec’ten ileri gelenleri bir 
araya gelmiş sohbet ediyorlardı. Bu durumu 
gören Şas ibni Kays isimli yaşlı bir yahudi bir 
gence, “Git, yanlarına otur. Onlara Buas gün-
lerini ve önceki savaşları hatırlat ve o günler-
de söyledikleri şiirlerden bazılarını okuyuver” 
dedi. Delikanlı denileni ustaca yaptı. Çok 

72 Buhârî, Rikak/53; Müslim, Fezâil/32 no: 2297
73 Buhârî, İman/22, Itk/15, Edeb/44. Müslim, 

Eyman /40

geçmeden Evs ve Hazrecliler münakaşaya ve 
birbirlerine kızmaya başladılar. İş kızıştı ve o 
dereceye vardı ki, iki taraf da, “İsterseniz bu-
gün yine öyle bir gün yaşarız. İşte meydan!” 
demeye başladılar. Ortalık birdenbire alev-
lendi, kılıçlar çekildi, birbirlerine yürümeye 
kalktılar. Durum hemen Rasulullah’a bildiril-
di. Yanlarına gelen Peygamber (s) “Ey Müslü-
manlar, size ne oldu, neden böyle yapıyorsunuz? 
Ben aranızdayken cahiliye dâvâsı mı güdüyorsu-
nuz? Allah size İslâm’ı gönderdi, küfürden kur-
tardı, cahiliye âdetlerinin kökünü kesip kalpleri-
nizi birleştirdi. Bütün bunlardan sonra yine eski 
küfrünüze mi dönüyorsunuz?” Bu konuşmalar 
üzerine Evs ve Hazrecliler hatalarını ve oyu-
na geldiklerini anladılar, silâhlarını bırakıp 
gözyaşlarıyla birbirlerinin boynuna sarıldılar, 
helâlleştiler. Bu münasebetle Âl-i İmran 100-
109. âyetler nazil oldu.

Ancak aralarındaki sorunlara ve anlaşmazlık-
lara rağmen onlardan bir kısmının diğerleri 
hakkında konuşurken dikkatli olduklarını, 
şirk veya küfürle itham etmediklerini, bize de 
örnek olmak üzere İslâm kardeşliğine vurgu 
yaptıklarını görüyoruz. Şu örneklerde olduğu 
gibi:

Abdullah İbnu Ziyâd anlatıyor: “Hz. Talha, 
Zübeyr ve Hz. Aişe (r.anha) Basra’ya yürü-
yünce, Hz. Ali, Ammar İbnu Yasir ve Hasan’ı 
gönderdi. Bu ikisi Kûfe’ye yanımıza geldiler 
ve minbere çıktılar. Hasan (ra) minberin yu-
karısında idi. Ammar da ondan aşağıda idi. 
Biz onların etrafında toplandık. Ammar’ın 
şöyle konuştuğunu işittim: “Aişe, Basra’ya yü-
rüdü. Muhakkak ki o, dünyada da ahirette de 
Peygamber’in (s) hanımdır. Ancak Allah sizi 
imtihan ediyor: Kendisine mi itaat edeceksi-
niz, yoksa ona (Aişe’ye) mi?”74 

el-Haris el-A’ver dedi ki: Cemel ve Sıffin’e 
katılan bağilere (isyancılara) karşı savaşmak 

74 Buhârî, Fezâilu'l-Ashab/30, Fiten/17
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noktasında kendisine uyulması örnek olan 
Ali b. Ebi Talib’e (ra): “Bunlar müşrik mi-
dir?” diye soruldu. O da: “Hayır bunlar şirk-
ten kaçmış kimselerdir.” “Peki bunlar mü-
nafık mıdır?” diye soruldu. O. “Hayır, onlar 
münafık da değil. Çünkü münafıklar Allah’ı 
pek az zikrederler.” “Peki durumları nedir? 
diye soruldu. O da: “Bunlar bize karşı gelen 
(bağy eden) din kardeşlerimizdir” dedi.75 

Son söz

Muhacir ve Ensar tarihte kalmış olsa da, 
muhacirlik ve ensarlık ve Kur’an kardeşliği 
İslâm cemaatinin yaşadığı tüm zamanlarda 
ve mekânlarda var olmayı sürdürecektir.”76 

Mü’minler kendilerinden önce yaşayan 
Müslümanlar hakkında itiyatlı davranıp, 
elde kesin bilgi olmadan hüküm vermeme-
li, bugünün penceresinden o günkü olayları 
yargılamamalı ve o olaylara taraf olmamalı. 
Taraf olunacaksa Kur’an adil olmayı, haktan 
yana tavır almayı emrediyor.

Kur’an bize onlar hakkında şöyle dua et-
memizi öğretiyor: “Rabbimiz! Bizi ve 
bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeş-
lerimizi bağışla; kalplerimizde, iman 
edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rab-
bimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok 
merhametlisin.”77 

Zira mü’minlere yapılan iyilikler, edilen du-
alar misliyle sahibine geri döner. Peygamber 
(s) şöyle buyurdu: “Hiç bir kul yoktur ki; müs-
lüman kardeşinin gıyabında dua etsin de bir 
melek de onun için, aynısı sana da olsun, sana 
da verilsin demesin.”78

■

75 Kurtubî, Tefsir s. 2873
76 İslâmoğlu, M. Nüzul Sırasına Göre Hayat Kitabı 

Kur’an, s. 989
77 Haşr 59/10
78 Müslim, Zikir/86
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uran’ın onuncu sûresi, Yunus peygam-
berin ismini taşımaktadır. Kronolojik 

olmayan mevcut tertibe göre bu sure, pey-
gamber ismiyle anılan ilk suredir. Bunun 
ardından gelen iki sure de (Hud ve Yusuf) 
peygamber isimleriyle adlandırılmıştır. Bu 
Kur’an üslubunda rastlanan yaygın bir du-
rumdur. Yunus, Hud ve Yusuf peygamber-
lerden sonra Kuran’da daha üç peygamber 
ismiyle (İbrahim, Muhammed, Nuh) sure 
bulunmaktadır. Kur’an’da adı geçen toplam 
24 peygamberden sadece bu altısının isimle-
rinin surelerin başlığı olmasının özel bir an-
lamı olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak 
şu bir gerçektir ki, ister surenin ismi olarak 
geçsin isterse surelerin içinde geçsin pek çok 
peygamberin hikâyesinin Kuran’da anlatıldı-
ğı ve bunun özel bir anlamının olduğu ke-
sindir.

Peygamber öyküleri (ya da kıssaları), 
Kur’an’ın önemli bir bölümünü teşkil et-
mektedir. Bu kıssalar yoluyla, hem geçmiş-
te yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin 
hikâyesi anlatılmaktadır, hem de onlar aracı-
lığıyla sonraki Müslümanlara birçok dersler 
verilmektedir. Bu hikâyeler salt tarihsel bilgi 
vermek amacıyla anlatılmadığı gibi, insanları 
eğlendirmek üzere anlatılan masal türünden 
şeyler de değildir. Günümüzde -maalesef- 
bazı Müslüman aydınlar, kıssaları bir tarih 
nosyonu çerçevesinde algılama gibi bir yolu 

İ R F A N
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“GÜVERCİN” BENZETMESİ, 

HZ. YUNUS’UN VE BELKİ 
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tutmuşken, halk da genellikle bu hikâyeleri 
masal olarak dinlemekte ve öyle algılamakta-
dır. Oysa kıssa, tarih ve masallardan farklı bir 
anlatım tarzıdır. 

 Kıssa, tarih ve mitoloji; üç farklı anlatım bi-
çimidir. Bu üç anlatım türünün ortak özelli-
ği, geçmiş hakkında konuşmalarıdır. İnsanlığın 
geçmişi, ortak temel olmakla birlikte, bu tür-
lerin her biri geçmişi belirli bir şekilde hikâye 
eder. İşte, geçmişi yansıtma ve aktarma biçim-
lerinin farklılıkları bu üç türün ortaya çıkma-
larının ve varoluş gerekçelerinin ana nedeni 
olmuştur. Tarih, sosyal bilimlerin en eski 
dallarından biri olmakla birlikte, bugün bil-
diğimiz anlamda “bilim” 
haline gelmesi oldukça 
yeni bir gelişmedir. Müs-
lüman dünyada tarihçilik, 
14. yüzyılda yaşayan İbn 
Haldun sayesinde daha er-
ken bir dönemde bilimsel 
kimliğine kavuşmuştur. 
İbn Haldun, tarih bilimi-
nin sorunlarıyla uğraşır-
ken, olayların aktarılma-
sında sık sık karşılaşılan 
temel yanılgıları saptamış 
ve daha da önemlisi, ta-
rihsel haberlerin açıklığa kavuşturulmasında 
kendine özgü, orjinal ve yeni bir yöntem or-
taya atmıştır. Ona göre sosyoloji (kendi ifade-
siyle ilmu’l- umran) tarihsel haberlerin ayık-
lanmasında bir yöntem olarak kullanılabilir/
kullanılmalıdır.

Tarih bilimini, diğer anlatım türlerinden ayırt 
eden en önemli nokta, tarihçinin olayları za-
man ve mekân bildirerek vermesidir. Olay-
ların ne zaman, nerede ve nasıl olduğu şek-
lindeki sorular, tarihçinin kendisine sorduğu 
başlıca sorulardır. Bu soruları cevaplandırır-
ken farklı ve geçerli kaynakları konuşturur. 
Bu kaynaklar arasındaki çelişkileri uyumlu 
bir şekilde yorumlamaya çalışır. Üstelik elde 
edilen yeni belgeler çerçevesinde tarihçi bilgi-
lerini sürekli bir biçimde düzeltmek ve uyar-

lamak zorundadır. Başka bir deyişle tarihî 
bilgi, nesnelliği zaman içinde elde edilen bir 
bilgi türüdür. Yeni belgeler ve bulgular, her 
an tarih hakkında bildiğimiz bazı şeyleri de-
ğiştirebilir. Bu anlamında tarihçinin dogma-
tik olmak gibi bir lüksü yoktur.

Mitoloji, bir halkın, dinin ya da sosyal gru-
bun efsanelerini/mitlerini sistematik olarak 
inceleyen bir bilim dalıdır. Mit (ya da efsane), 
Yunanca da “aktarılan söz” ya da “söylence” 
demektir. Mitler, genel olarak bir kuşaktan 
diğerine aktarılan hikâyelerdir. Bu hikâyeler, 
tarihten farklı olarak belirli bir zaman ve 
mekâna sığdırılmaz. Her halkın kendine 

özgü efsaneleri olmakla 
birlikte, bir anlatım türü 
olarak efsaneler birbirine 

çok benzerler. Tüm efsa-
nelerde ortak olan özellik, 
söz konusu olaylarda göze 
çarpan olağanüstülüktür. 
Aşkın ve doğaüstü bir güç 
olayların akışına etkide 
bulunur. Doğal olayların 
açıklanması, içerden değil 
dışarıdandır. Çoğu zaman 
Tanrı(lar) şeklinde kişileş-
tirilen güç(ler), olayların 

asıl sebebi olarak gösterilir(ler).

Tarihsel olaylar hakkında tarih bilimi ne ka-
dar nesnel ve somut olmak isterse, mitolojik 
anlatılar o kadar tarihten kopuk, öznel/uçuk 
ve soyut kalırlar. Tarih, belge ve bulgula-
ra dayanır, oysa söylenceler sözlü bir kültür 
olarak kuşaktan kuşağa aktarılırlar. Söylen-
celerin teminatı, bizzat halktır; yani “kolektif 
bellek”tir. Tarih bilimi, olayları bireysel tarih-
çilerin çalışmalarıyla aydınlığa kavuşturmak 
isterken, efsaneler toplumsal kültürün bir 
parçası olarak yeni kuşaklara aktarılırlar ve 
böylece yeniden üretilirler.

Kıssalar, tarihte yaşanmış kişisel ve toplumsal 
deneyimleri yansıtan bir anlatı türü olmakla 
birlikte, tarihçilerde gözlendiği üzere kendini 
belirli bir zaman ve mekânla bağlamaz. Kıssa-
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lar, nerede ve ne zaman yaşandığı noktasında 
zamana ve mekâna değil, daha çok vermek is-
tediği mesajı öne çıkaran ve ona vurgu yapan 
bir anlatım türüdür. Bu anlamda deneyimsel 
temeli tarihi realiteye dayanmakla birlikte, 
belgelendirilmesi ve tarihsel bağlamına yer-
leştirilmesi onun birincil mevzu değildir.

Kıssanın, tarih ve efsaneyle açık farkına rağ-
men o, bazen efsaneye bazen de tarihe benze-
tilmiştir. Bu benzetmenin her zaman bilgi ek-
sikliğinden kaynaklandığını söylemek doğru 
değildir. Bir şeyin statüsünü ve itibarını dü-
şürmek isteyenler, onu “efsane” (masal) ola-
rak etiketlemek ve dolayısıyla efsaneleştirme 
yolunu seçmişlerdir. Hem 
geçmişte hem de günü-
müzde alternatif söylem-
leri kısmak isteyenlerin 
temel iddiası ve sloganı şu 
olmuştur: “Bunlar geçmiş-
lerin efsaneleridir/masal-
larıdır.” (Kalem, 68:15). 
Bu slogan, bir ideolojik 
söylemi yansıtır. Bu söyle-
mi dillendirenler, amaçla-
rı tarihî gerçekleri bilmek 
olmadığı gibi yeni anlatıla-
rın vermek istediği mesajı 
da algılamak değildir. Bilakis onlar alternatif 
söylemlere karşı kulakları sağır kimselerdir. 
Onların kulakları vardır, ama işitmezler; onla-
rın gözleri vardır, ama görmezler. Onlar, yeni 
mesajı örtmek ve gizlemek isteyen, duyarsız 
ve çıkarlarından başka bir şeyi düşünmeyen 
insanlardır.

Yusuf Sûresi, Mekkî bir sure olup burada Yu-
nus peygamberle ilgili olarak geçen bir ayet-
ten (98. ayet) dolayı bu ismi almıştır. Bu sure, 
muhtemelen Hz. Muhammed’in Medine’ye 
hicretinden ancak bir yıl kadar öncesine gi-
den bir dönem içinde vahyolunmuştur. Bu 
mekân ve zaman bağlamları içinde Yunus 
peygamberin hikâyesinin anlamlandırılma-
sı gerekir. Sûre, genel olarak risalete çağrı, 
ihtar ve uyarılarla doludur. Tevhid ve ahiret 

konuları en fazla değinilen konular arasında 
yer almaktadır. Bu bağlamda Hz. Nuh ve Hz. 
Musa’nın kıssaları anlatıldıktan sonra, Hz. 
Yunus’un hikâyesine sadece değinilerek geçi-
lir: “Yunus’un kavminden başka, ne yazık ki, 
iman edip, imanı kendisine fayda veren bir 
tek memleket halkı çıkmamıştır! (Yunus’un 
kavmi) iman edince, dünya hayatında (sü-
rüklenebilecekleri) rezillik azabını onlardan 
uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar 
yararlandırmıştık.” (10:98). Sûre bir uyarıy-
la bitmektedir: “Ey peygamber, sana vahyo-
lunana uymaya devam et ve Allah hükmünü 
verinceye kadar sabret. O, hükmedenlerin en 

hayırlısıdır.” (10:109).

Yunus peygamberin 
hikâyesini anlamlandıra-
bilmek için sadece bu ta-
rihsel ve toplumsal arka 
plana bakmak yeterli de-
ğildir. Aynı zamanda bu-
rada değinilerek geçilen 
hikâyenin başka surelerde 
anlatılan bölümlerine de 
bakmak ve olayı bir bütün-
lük içinde görmek gerekir. 
Hz. Yunus’un hikâyesinin 
diğer bölümleri, Enbiya 

(87-88) ve Saffat (139-148) Sûreleri içinde 
anlatılmıştır. Bu surelerin de Mekkî olduğu 
dikkate alınırsa, daha önce de Mekke halkı 
Hz. Yunus’un hikâyesini duymuş olup ondan 
haberdardır. Dolayısıyla Yunus Sûresi’nde bir 
ayetle geçiştirilmiş gibi gözüküyorsa da olay 
hakkında insanlar yeterince bilgi sahibidir. 

Yunus peygamber, diğerlerinden farklı özel-
likleri olan bir peygamberdir. İlk olarak o, her 
ne kadar bir İsrail peygamberi olsa da Asurlu-
lara yol göstermek üzere Irak’a gönderilmiştir. 
Demek ki Yunus’un kavmi Asurlulardan olu-
şan bir topluluktu. O zamanlar (M.Ö. 860-
784) Asurluların başkenti, çok eski ve ünlü 
bir kent olan Ninova idi. Burası şimdiki Mu-
sul kentine tekabül etmekte olup, bu yörenin 
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tepelerinden biri hala “Yunus Nebi” olarak bi-
linmektedir. 

İkinci olarak, Yunus Sûresi’nin 98. ayetinde 
de belirtildiği gibi, Yunus kavminin örneği is-
tisnai bir model oluşturmaktadır. Kendinden 
önceki ve sonraki peygamberlere, gönderil-
dikleri toplumlar muhalefet ettikleri halde 
Yunus’un kavmi ona fazla bir direniş gös-
termeden iman etmişlerdir. Ayetin ifadesiy-
le “Yunus’un kavminden başka, ne yazık ki, 
iman edip, imanı kendisine fayda veren bir 
tek memleket halkı çık-
mamıştır!” 

Bu noktada, Yunus pey-
gamber örneğinin neden 
Mekke’de kavga ve geri-
limlerin doruk noktada ol-
duğu bir dönemde hikâye 
edildiği açıklığa kavuş-
maktadır. Aslına bakılır-
sa, Yunus Sûresi’nde önce 
Nuh ve Musa peygam-
berlere olumsuz tepki ve-
ren toplumlar bir model, 
Yunus’a olumu tepki veren 
toplum ise bir başka örnek 
olarak verilmekte ve ade-
ta şöyle söylenmektedir: 
Ey Mekke halkı! Nuh ve 
Musa peygamberlerin gel-
diği toplumlar gibi mi, yoksa Yunus’un toplu-
mu gibi mi olmak istersiniz? Tarihte olumsuz 
örneklerle birlikte, istisna olsa da bir olumlu 
örnek de bulunmaktadır. Bu da size hikâyesi 
anlatılmış olan Yunus’un kavmidir. O toplum, 
imanının bereketini ve yararını görmüş bir 
toplumdu. Gelin siz de onlar gibi olun!”.

Fakat Yunus Sûresi’nde geçen ilgili ayetin de-
vamına bakılır ve bu hikâye kitabi bağlamın-
da yeniden değerlendirilirse, olayın bir başka 
yüzü olduğu da anlaşılmaktadır. “Eğer Rabbin 
dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi el-
bette topyekûn iman ederlerdi. Böyle iken sen 
mi mümin olsunlar diye, insanları zorlaya-

caksın? Allah’ın izni olmadıkça, hiçbir kimse 
iman edemez. Allah, azabı akıllarını (güzelce) 
kullanmayanlara verir. De ki: “Göklerde ve 
yerde neler var, bir baksanıza.” Fakat âyetler 
ve uyarılar, inanmayan bir topluma hiçbir 
fayda sağlamaz.” (10:99-101). Bu ayetlerde 
Hz. Muhammed’e bir uyarı bulunmaktadır. 
Anlaşılan ve bilinen o ki, Hz. Muhammed 
kendi toplumunun muhalefeti karşısında çok 
üzülüyor ve onları başkalarına gelecek bir fe-
laketten kurtarmak üzere adeta zorluyordu. 
İşte, bu üzüntü ve zorlamalar karşısında Allah 

ona hidayet ve imanın na-
sıl bir şey olduğunu izah 

ediyor. Eğer Allah isteseydi 
herkes Müslüman olurdu. 
Fakat mesele bu değildir. 
Mesele her insanın özgür-
ce seçimlerle Müslüman 
olması ya da olmamasıdır. 
Bu bir sınanmadır ve sı-
nanmayı –yani özgür or-
tam içinde seçimi- ortadan 
kaldıracak davranışlar iste-
nen bir şey değildir.

Söz konusu ayetlerde ak-
lını güzelce kullananların 
sadece kitabî ayetlere de-
ğil, göklerde ve yerlerde 
bulunan kevnî ayetlere de 

bakması istenmektedir. Kur’an, sadece Kitap-
ta yer alan cümleleri ayet olarak nitelemez, 
aynı zamanda yeryüzü ve gökyüzündeki ol-
guları da ayet olarak niteler. Bu bakımdan 
insanların hem peygamberlerin getirdiği ha-
kikatlere hem de bilim adamlarının gösterdiği 
hakikatlere bakması ve bunlara göre bir seçim 
yapması gerekmektedir. İslami dünya görüşü 
açısından evrende her şey bir ayet ve göster-
gedir. Her gösterge, kendinden başka bir şeyi 
gösterir. Bu anlamda olgular “gösteren”, Allah 
ise “gösterilen”dir. Fakat göstergebilimsel bir 
okumadan yoksun olan ya da pozitivist bir 
bakış açısına alışmış olan insanlar, gösterge-
leri kendilerinden ibaret varlıklar (kendinden 
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şey) olarak telakki etmekte ve aşkın gerçeği 
algılayamamaktadır. Bu anlamda Kur’an, bize 
sadece aşkın dünya ve onun hakikatlerini 
değil, bu dünyanın bir tezahürü olan evrene 
ve eşyaya da belirli bir tarzda bakmayı öğret-
mektedir. 

Kur’an ve İslam kültüründe Hz. Yunus, en 
fazla “Zün-nun” olarak bilinmektedir. Bu keli-
menin sözlük anlamı “Balık sahibi” demektir. 
Yunus’a bu ad verilmiştir ve bu nedenle biz 
de onu bu isimle simgeleştirdik. Pekiyi Hz. 
Yunus neden bu ismi almıştır? Ve bu isim bize 
ne anlatmaktadır?

Hz. Yunus’un “Balık sahibi” olarak geçtiği yer, 
Kur’an’da Enbiya Sûresi’nin şu ayetleridir: 
“Zünnûn’u da hatırla. Hani öfkelenerek (hal-
kından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkış-
tırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar 
içinde, “Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni 
eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten 
(nefsine) zulmedenlerden oldum” diye dua 
etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini 
kederden kurtardık. İşte biz mü’minleri böyle 
kurtarırız” (21:87-88). Zünnûn, balık sahibi 
demektir. Burada Hz. Yûnus’u ifade etmekte-
dir. Tefsir kaynaklarına göre Yûnus, peygam-
ber olarak gönderildiği kavminin yola gelme-
mesi üzerine Allah Teâlâ’nın henüz bir izni 
olmadan kavmini bırakarak ayrılıp gitti ve bir 
gemiye bindi. Geminin yürümemesi veya bat-
ma tehlikesi geçirmesi gibi bir nedenle yolcu-
lardan birisinin denize atılması gerekti. Kur’a 
çektiler, kur’adan Yûnus’a çıktı ve denize atıl-
dı. Denizde kendisini bir balık yuttu. Bir süre 
balığın karnında Allah’a dua eden Yûnus’u 
balık sahile attı.

Hz. Yunus’un hikâyesi, Saffat Sûresi’nde biraz 
daha genişçe şöyle anlatılmaktadır: “Şüphesiz 
Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp 
yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kur’a 
çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece, 
Yunus kendini kınayıp dururken balık onu 
yuttu. Eğer o, Allah’ı tespih edip yüceltenler-
den olmasaydı, mutlaka insanların diriltilece-

ği güne kadar balığın karnında kalırdı. Der-
ken biz onu hasta bir hâlde sahile attık. Üze-
rine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Biz onu 
yüz bin yahut daha fazla insana peygamber 
olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. 
Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik.” 
(37:139-148).

Sünnî tefsir kaynakları Hz. Yunus’un 
hikâyesini farklı bir yoruma tabi tutmaksızın 
olduğu gibi verme yolunu seçimlerdir. Buna 
göre Hz. Yunus’un -balık sahibi- diye adlandı-
rılması, balık tarafından yutulup sonra dışarı 
atılmış olmasındandır. Hikâye şöyledir: Hz. 
Yunus Allah tarafından bir şehre peygamber 
olarak gönderilir. Halkı Allah’a çağırır. Halk 
bu çağrıya olumsuz tepki gösterir. Karşı çıkar. 
Bunun üzerine Hz. Yunus’un canı sıkılır öfke-
lenerek onları terk eder. Onları davet ederken 
karşı karşıya kaldığı zorluklara sabretmez. Ve 
yüce Allah’ın yeryüzünü ona dar etmeyece-
ğini sanır. Yeryüzü geniştir, şehirleri çoktur. 
Yeryüzünde birçok millet yaşamaktadır. Bun-
lar davete olumsuz tepki gösterip karşı çıkı-
yorlarsa, yüce Allah onu bir diğer topluma 
gönderecektir diye düşünür. Hz. Yunus’u ka-
baran öfkesi, boğulacak gibi artan can sıkıntı-
sı, bir deniz kıyısına sürüklemişti. Orada de-
mirlenmiş bir gemi bulur ve biner gemiye. Az 
sonra yükünün ağırlığından dolayı gemi bata-
cak gibi olur. Bunun üzerine geminin tayfaları 
“diğer yolcuların boğulmaktan kurtulmaları 
için içlerinden birini denize atmaktan başka 
seçenek yoktur” derler. Kura çekerler, kura 
Hz. Yunus’a çıkar. Tutup atarlar veya kendisi 
atlar. Bu sırada bir balık tarafından yutulur. 
Böylece sıkıntısı kat kat artar, dayanılmaz bir 
sıkıntıya düşer. Karanlıklar içindeyken, balı-
ğın karnındayken, denizin ve gecenin karan-
lıkları içindeyken, “Senden başka ilah yoktur, 
sen her türlü noksanlıktan münezzehsin, ben 
gerçekten bir zalim oldum” diye Rabb’ine ses-
lenmişti. Yüce Allah hemen duasına karşılık 
vermiş, içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtar-
mıştır. Balık onu denizin kıyısına atmış ve bu 



şekilde tekrar görevinin başına dönmüş ve bu 
kez görevini başarıyla yapmıştır.

Yunus’un hikayesi bazı Batıni tefsirlerde ve 
özellikle de tasavvufi kaynaklarda tümüyle 
mecazi ve sembolik bir şekilde yorumlan-
mış ve bu yorum sayesinde, “balık”, “deniz” 
ve “gemi” gibi kavramlar bambaşka anlamlar 
yüklenmişlerdir. İbn Arabi, “Fusûsü’l-Hikem” 
adlı eserinde Hz. Yunus’u “nefsiyye” kelime-
siyle simgeleştirmiştir. Ona göre bu hikaye-
de esas anlatılmak istenen, insanın tabiatı ve 
varlık dünyasındaki mertebesidir. Allah, be-
şeri nefisleri ruh, cisim ve nefis olarak kendi 
sureti üzerine yaratmıştır. Kur’an’da Yunus’un 
“balık sahibi” olarak nitelenmesinin hikme-
ti, Yunus’un beden/cisim karanlıklarında –
Kur’an’da bunun sembolü “balık”tır- Rabbine 
yalvaran insanın nefs-ı natıka olmasıdır. Be-
denin balık olarak ifade edilmesinin sebebi, 
ondaki hayat özelliğinin zayıflığıdır; çünkü 
beden ruh karşısında geçici ve ölümlü bir ni-
teliğe sahiptir. Halbuki insanlardaki ruh ebe-
di olarak sabittir. Beden çözüldükten sonra o 
varlığını devam ettirir. Nefis, kendi bedenine 
gark olmuştur. Bedenle sınırlanan nefis, dün-
yaya ait bir unsurun içinde, yani karanlıkta 
yaşamaktadır. Ayetlerde geçen “gemi”, insan-
ların yaşadığı “dünya”ya tekabül etmektedir. 
Hz. Yunus, kendi halkı tarafından sıkboğaz 
edilince kendine dönmüş ve bir kriz hali ya-
şamıştır. Nefsiyle kendi bedeninin karanlık-
larında dolaşırken “Senden başka hiçbir ilâh 
yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben 
gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum” 
diye dua etmiş ve Allah da onun duasını ka-
bul ederek onu içine düştüğü kederden kur-
tarmıştır.

Hz. Yunus’un hikâyesinin bu sembolik anla-
tımı bazı çağdaş yazarlarda da etkisini göster-
mektedir. Buna göre Yunus’un tebliğ görevin-
den kaçması onda bir bunalım yaratmıştır. Bu 
bunalımlı haldeki Yunus, Kur’an’da herkesin 
anlayabileceği bir şekilde somut şahıs ve olay-
ların akışı içinde anlatılmış olmakla birlikte, 
aslında fırtınaya kapılmış bir gemiye benze-

tilmiştir. Geminin batması, denizin içine düş-
mesi ve balığın karnında geçirdiği hayat, bu 
derin bunalımın aşamalarını ifade etmektedir. 
Denizin onu “kıyıya vurmasıyla” o bu kriz-
den güçlenmiş bir şekilde çıkmış ve görevi-
ni hakkıyla yerine getirmiştir. Balık ve balık 
karnında geçirilen hayatiyet, insan nefsinin 
kendi sınırlılıklarına ve kendisini tanımasıy-
la Rabbi’ne doğru yücelmesine doğru geçen 
sürece işaret etmektedir. “Allah, sizden (yü-
kümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü in-
san zayıf yaratılmıştır.” (Nisa, 4:28) ayetinde 
ifade edildiği üzere insan kendisinin zayıflığı-
nı -ki bu ayette balık sembolüyle anlatılmış-
tır- hissedince kudretli ve yüce bir Yaratıcı’ya 
teslim olmaktadır. Bu tecrübe, “Kendini bilen 
Rabbini bilir” hadisinde de özet olarak ifade 
edilmiştir.

Tevrat’taki “Yunus Kitabı”nda, Hz. Yunus’un 
hikâyesi daha geniş ve ayrıntılı bir şekilde 
anlatılmıştır. Kitabın merkezi teması, Yunus 
ile Tanrı arasındaki anlaşmazlıktır. Tanrı, 
Ninova’ya kıyametin geleceğini bildirmesi 
için Yunus’u çağırır, fakat Yunus buna di-
renip kaçmaya çalışır. Yunus, Yafa’ya gidip 
orada Tarşiş (Tarsus)’e gitmekte olan bir ge-
miye biner. Tanrı, denizde büyük bir fırtına 
çıkarır ve bunun üzerine Tanrı’yı memnun 
etmek için Yunus mürettebat tarafından de-
nize atılır. Tanrı tarafından büyük bir deniz 
yaratığı yollanır ve bu yaratık Yunus’u yutar. 
Üç gün ve üç gece Yunus, yaratığın midesinde 
yaşar. Yunus, Tanrı’yı dinlemediği için tövbe 
edip Tanrı’nın merhametine şükreden bir dua 
okur. Tanrı’nın balıkla konuşması üzerine, 
balık Yunus’u kuru toprağa istifra eder. Ha-
yatı kurtulan Yunus bu sefer Tanrı’yı dinler 
ve Ninovalılara Tanrı’nın mesajını iletir. Kıya-
metten korkan Ninovalılar tövbe edince Tanrı 
onları bağışlar. Bu duruma içerleyen Yunus 
öfkelenir ve Tanrı’nın merhametli olduğun-
dan Ninovalıların bağışlanacağını önceden 
kestirdiğini ve bu nedenle kaçmaya çalıştığını 
dile getirir. Ardından Tanrı’ya kendisini öl-
dürmesi için yalvaran Yunus’un talebi Tanrı 
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tarafından, yaşadığı yerde bir keneotu koyup 
gölge yaratmasıyla reddedilir. Başlangıçta 
minnettar olan Yunus, bitki kurtlar tarafından 
yenince tekrar sinirlenir ve Tanrı’dan kendi-
sini öldürmesi için yalvarır. Bunun üzerine 
Tanrı “Sen emek vermediğin, büyütmediğin 
bir keneotuna acıyorsun da, ben Ninova’ya, 
o koca kente acımayayım mı? O kentte sağını 
solundan ayırt edemeyen yüz yirmi bini aşkın 
insan, çok sayıda hayvan var” dedi. 

Kitabın ilk bölümünde acımasız olan Tanrı 
ironik bir şekilde kitabın son yarısında mer-
hametli olmuştur. Paralel bir ironi de, pasif 
olan Yunus’un 120.000 kişilik tüm Ninova 
nüfusunu Tanrı’ya döndürmesidir. Yunus’un 
hikâyesi, bir edilgen adam ile bir etkin Tan-
rı arasında geçen dramdır. İsminin anlamı 
“güvercin” olan Yunus, okuyucuya daha ilk 
bapta kendisini tanıştırır. İsim belirleyicidir. 
Çoğu peygamberin kahramansı isimleri bu-
lunurken (ör: Yeşaya - “Tanrı’nın koruduğu”) 
Yunus’un isminde pasiflik unsuru bulunur. 
Yunus’un edilgen karakterinin zıddı olan di-
ğer ana karakter Yehova’dır. Tanrı’nın karak-
teri bütünüyle aktiftir. Yunus kaçarken Tanrı 
onu takip eder. Yunus düşerken, Tanrı onu 
kaldırır. Tanrı karakteri, hikâye ilerledikçe 
kendini hiciv yoluyla gösterir. Kitabın ilk kıs-
mında Tanrı acımasız ve hiddetlidir; ikinci 
kısımda ise sevecen ve merhametli biri olarak 
gözükür. Kitaptaki diğer karakterler, birin-
ci konudaki denizciler ve üçüncü konudaki 
Ninova halkıdır. Bu karakterler de Yunus’un 
pasifliğine tezattır. Yunus, tekne ambarında 
uyurken denizciler dua edip gemiyi kurtar-
maya çalışıyordu. Yunus, kendini ilahi görevi 
yapmak için zorlanmış olarak bulurken, Ni-
novalılar aktif bir şekilde Tanrı’nın fikrinin 
değişmesi için dua ediyordu.

Yunus peygamberin Kur’an’daki anlatımı ile 
Tevrat’taki anlatımı çok farklıdır. İlkinde Tan-
rı, Yunus peygamberi Ninova halkına ilahi 
mesajı tebliğ etmek ve onları hidayete erdir-
mek amacıyla gönderirken, ikincisinde Kıya-
metin geleceğini bildirmektedir. Yine ilkinde 

Yunus, halkın olumsuz tepki vermesi nede-
niyle görevinden kaçarken, ikincisinde halk 
dua etmeye ve durumu değiştirmeye yatkın 
olduğu halde Yunus, adının anlamına uygun 
olarak bir “güvercin” kesilmekte ve kötü ha-
beri Ninova halkına bildirmekten kaçınmak-
tadır. Daha da önemlisi Tevrat, tüm bölümle-
riyle acımasız ve merhametsiz bir Tanrı imajı 
sergilerken, Kur’an hem genelde hem de özel-
de Yunus hikâyesinde tüm adalet, merhamet 
ve rahmetiyle insancıl bir Tanrı imajı ortaya 
koymaktadır.

Bütün bu farklılıklara rağmen, hem “balık” 
hem de “güvercin” benzetmesi, Hz. Yunus’un 
ve belki de onun şahsında tüm insanlığın or-
tak bazı özelliklerine işaret eder. İnsan zayıf 
yaratılmış olup kırılgan, ağır yükümlülük ve 
sorumluluklardan kaçınan, zorluktan ziyade 
kolaylığı tercih eden, sabırlı değil aceleci bir 
varlıktır. Yoksulluk, savaş ve felaketler kadar 
bunların haberlerini duyduğunda bile paniğe 
kapılıp kötümserliğe sürüklenmektedir. Al-
lah, yarattığı varlığı iyi bildiği için ona zorluk-
lar yüklemekten kaçındığı gibi, zorluklarla 
karşılaşması sonucunda yaptığı kötü eylem-
ler karşısında merhametli ve insancıldır. Yine 
aynı nedenlerle o insanı sınanma sürecinde 
yalnız bırakmamış, ilahi rahmetinin bir gereği 
olarak peygamberlerle desteklemiş ve ona yol 
göstermiştir. Buna rağmen insan nankörlük 
ediyorsa, bu elbette onun hür iradesiyle yap-
tığı bir seçimdir ve herkes seçimleri dolayısıy-
la yargılanacaktır. 

■
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K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

KUR’ÂN’A 

GİRİŞ

u sayımızda Muhammed Âbid el-Câbirî 
(1936-2010)’nin Kur’ân’a Giriş isimli 

kitabını tanıtmak istiyoruz. ‘İslam/Arap Ak-
lının Eleştirisi’ gibi önemli bir külliyât ortaya 
koyan Câbirî, fikriyatını Kur’ân üzerine el-
Medhal ile’l-Kur’âni’l-Kerîm eserini yazarak 
taçlandırdı.

Câbirî’nin bu projesi iki bölümden oluşmak-
tadır: İlk bölümü olan fi’t-Ta’rîf bi’l-Kur’an 
Türkçe’ye Kur’ân’a Giriş olarak tercüme 
edildi. Projenin ikinci bölümü ise nüzûl sı-
rasına göre tertip edilmiş Fehmu’l-Kur’an 
olarak yayınlandı. Yani Kur’ân’a Giriş için, 
“Câbirî’nin siyer eşliğinde Kur’an’ı anlamak 
için kaleme aldığı tefsirinin bir mukaddimesi” 
diyebiliriz.

Günümüz muhayyilesine Kur’an-ı Kerim’i 
tanıtmak isteyen Câbirî, bir taraftan Kur’ân’ı 
ideolojik kullanımlar ve istismarlardan uzak 
tutmaya, diğer taraftan Kur’an evrenine yak-
laşımlarda epistemolojik bir tenkit metodu 
ile akletmeye çağrı yapmaktadır. Câbirî bu 
kitabı, olayların içinde olmayıp hadiseleri 
tamamen dışarıdan gözlemleyen ve müm-
kün olduğu kadar objektif hareket eden bi-
risi olarak kaleme almıştır.

Kur’ân’a Giriş, bir mukaddime ve üç ana 
bölümden oluşmaktadır. 

Mukaddime bölümünde Câbirî, “Kur’ân’ın 
tanımlanmasına ihtiyaç var mıdır?” sorusu-
nun cevabını aramaktadır. 

Câbirî, mukaddimedeki Kur’ani Gerçeklik 
ve Oluş-Oluşturma başlığı altında, Kur’an’ın 
tanımlanması, oluş (vahyin 23 yıllık inzali) 
ve oluşturma (vahyin Müslüman toplumu-
nu inşa etmesi) süreci, Kur’ani gerçeklik bo-

BİR  KUR N I 
ANIMLARKEN 
NUN ELLİK E 

AYRI ALIKLARINI İFA E 
E İ  MA İYE İNİ 
BELİRLEYEREK 

AKKIN A BİR FİKİR 
ERMEK AMA IN A IR

B
comaklikocak99@gmail.com

Kur’ân’a Giriş
Muhammed Âbid Câbirî
Mana Yayınları, İstanbul 2010
661 sayfa.



Kur’ani Hayat
KASIM’13
SAYI 32
KUR’AN
KİTAPLIĞI

Kübra Ç. 
Koçak

yutları, rivayetlerin çeşitliliği ve kaynakları, 
‘mutlak’ ile olan zorunlu ilişki (ruhî tecrübe) 
biçimi, hem kendisiyle hem de bizimle çağ-
daş olan Kur’an konularını ele almaktadır.

Câbirî, Kur’ân’ı tanımlarken onun özellik ve 
ayrıcalıklarını ifade edip mahiyetini belirleye-
rek hakkında bir fikir vermek amacındadır. 
Bunun için yaptığı şey ise usul geleneğin-
de yapılmış Kur’ân tanımlarını aktarmak ve 
bunlar arasındaki farkı ortaya koymak şeklin-
dedir. 

Câbirî’nin bu süreçte en çok vurguladığı nok-
ta, ‘Kur’ânî gerçeklik’ dediği, Müslümanların 
Kur’an’ın içeriğine ve maksadına ulaşabilmek 
için üretmiş oldukları tüm 
evrensel anlayış ve tasav-
vur çeşitlerini ve ilgilen-
dikleri tüm konuları içine 
alan bir yapıdır. Câbirî’ye 
göre bu yapı üç boyutlu-
dur: Kur’ân’ın semavî risa-
letler ile ilişkisinde ortaya 
çıkan zaman ötesi boyut, 
Hz. Peygamber’in (s) vahyi 
alış tecrübesinde yaşadığı 
zorluklarda kendini gös-
teren ruhî boyut ve Hz. 
Peygamber’in (s) mesa-
jı duyurması, buna bağlı 
olarak ortaya çıkan tepkilerde belirginleşen 
toplumsal boyut.

Câbirî’nin mukaddimede üzerinde durduğu 
bir başka önemli konu da, Kur’ân’ı anlama 
çabamızda onu hem kendisiyle, hem de bizimle 
çağdaş hâle getirme meselesidir. Şüphesiz ki 
bu mesele, öncelikle Kur’ân’ın belli bir dil ile, 
belli bir mekânda ve belli bir zamanda inişiy-
le alakalıdır. Câbirî, Kur’ân’ı hem kendisiyle, 
hem de bizimle çağdaş hâle getirerek anlama 
metodolojisinin temeline ‘Kur’ân’ı Kur’ân’la 
açıklama’ prensibini koymaktadır. Bu pren-
sibi uygulamak için en etkili yöntemin ise 
Kur’ân’ın nüzûl sürecini takip edip onu nüzûl 
sırasına göre okumak olduğunu belirtmekte-
dir.

Ele aldığı konularla ilgili hiçbir rivayeti göz 
ardı etmemeye çalışan Câbirî, rivayetlerin 
vazgeçilmezliğini “tarihsel malzeme olmadan 
tarih tasavvuru inşa etmek mümkün değildir.” 
şeklinde formüle etmektedir.

Kitabın “Kur’an-ı Kerim’in İndiği Çevre” ko-
nusunu ele alan birinci bölümü 5 kısımdan 
oluşmaktadır. Bu bölümde Câbirî, Kur’an’ın 
indiği muhiti, insanlarla ilişkisini, bağlamıyla 
ilişkili olan kavramları ele almaktadır.

1.kısımda “Üç Semâvî Dinin Köken Birliği” 
bağlamında Hz. Muhammed’in(s) ‘ümmî’ 
bir peygamber olarak geleceğinin Tevrat ve 
İncil’de müjdelendiği hususu, bu duruma 

itiraz eden Hıristiyanla-
rın eleştirilerine cevap-
lar, Nasârâ adı verilen ve 

Kur’an’da kendilerinden 
bahsedilen grubun teslise 
karşı mücadelesi ele alın-
maktadır.

Câbirî’nin‘bir inanç özgür-
lüğü alanı’ olarak tanımla-
dığı Arap Yarımadası’nın 
İslâm öncesi durumundan 
bahsederken vurguladığı 
dikkat çekici bir husus, 
burasının hiç de dünya-
dan kopuk bir halde ol-

mayıp, aksine o dönemin iki kutuplu (Fars-
Bizans) dünyasında her iki kutbun akımları-
nın buluşma noktası olduğudur. 

Hz. Peygamber’in gelişine kadar Arap Yarı-
madasında hem eski dinlerin faaliyetleri de-
vam etmekte, hem de ‘müjde’yi dikkate alan 
bazı kişilerin yeni din arayışı sürmektedir. Bu 
cümleden olarak cahiliye dönemindeki Ha-
nifler Câbirî’nin dilinde Aryusçuluğun doğ-
rudan ya da dolaylı bir uzantısı kabul edile-
bilecektir.

2. kısımda “Muhammedî Davet ve Dış İlişkileri: 
Bizans’taki Aryusiler” başlığı altında Fil olayı, 
Habeşistan’a hicret, Hz. Peygamberin Necaşî 
ile haberleşmesi, davetin Bizans’ın kalbine 
ulaştırılması konuları irdelenmektedir.

HZ. PEYGAMBER’İN 
VE ONUN HALKININ 

ÜMMÎ OLUŞU, 
BİR KİTAP SAHİBİ 
OLMAMALARI VE 
EHL-İ KİTÂB GİBİ 

KİTABÎ BİR GELENEĞE 
YASLANMIYOR 

OLUŞLARI 
ANLAMINDADIR. 



Nitekim Hz. Peygamber, Bizans idarecilerine 
gönderdiği mektuplarda Aryusîlerden bahset-
miş ve onların tevhid ehli kimseler olduğuna 
vurgu yapmıştır.

Aryus, Kur’ân’ın diliyle “Bizler Nasârâyız” di-
yen ve resmi olarak Ebiyonistdiye nitelenen 
kimselerin inancını, taklit düzeyinden (Yahu-
dileşmekten) tahkik düzeyine, düşünce dü-
zeyine yükseltmiştir. Bu nedenle hem Avrupa 
kaynaklarında, hem de İslâmi kaynaklarda 
muvahhidlerin önderi olarak görülmüştür. 

3. kısımda “Ümmi Peygamber: Okur yazar mıy-
dı? Ezberler... Epistemolojik Engeller” çerçeve-
sinde müellifin üzerinde ciddiyetle durduğu 
husus Hz. Peygamber’in 
ümmîliği meselesidir. 

Bu konudaki tarihsel veri-
leri detaylı bir şekilde ana-
liz ettikten sonra Câbirî 
Hz. Peygamber’in ümmî 
oluşunun zorunlu olarak 
onun okuma-yazma bil-
memesiyle alakalı olmadı-
ğını ortaya koymaktadır. 
Ona göre ‘ümmî’ kelimesi-
ne okuma-yazma bilmeyen 
anlamının verilmesi, dilde 
kaynak/otorite kabul edilmeyen âlimlerin ya-
şadığı bir dönemde ortaya çıkmıştır. Ancak 
bu kelime Kur’ân’da ‘ümmî peygamber’ şek-
linde Hz. Peygamber’in bir sıfatı olarak geçti-
ği için, Zeccâc’ın yüklediği anlam esas alınmış 
ve daha sonraları insanların zihninde İslâm 
Peygamberi’nin okur-yazar olmayan bir kişi 
olduğu düşüncesi yerleşmiştir. 

Hz. Peygamber’in ve onun halkının ümmî 
oluşu, bir Kitap sahibi olmamaları ve Ehl-i 
Kitâb gibi kitabî bir geleneğe yaslanmıyor 
oluşları anlamındadır. 

Ümmîliğin bir mucize alameti olmadığın kay-
deden Câbirî, esasında hem bu durumun, 
hem de Hz. Peygamber’in yazı yazmayı bil-
diği, fakat yazısının çok iyi olmadığına dair 
bilgiler klasik geleneğin içindeki rivayetler 
kanalıyla bize geldiğini; fakat “ezbere tutsak 

zihinler”e sahip insanların bu hususları gör-
mezden geldiğini ifade etmektedir.

4. kısımda “Vahiy Hadisesi... Ve Nübüvve-
tin İspatı” konusunu ele alan Câbirî Hz. 
Peygamber’in vahye ve peygamberliğe nasıl 
hazırlandığı, ilk vahiyler, aldığı destekler ve 
gördüğü tepkiler, Kureyş’in suçlamaları ve 
bunlara vahyin verdiği cevaplar, vahyin ke-
sintiye uğraması, müşriklerin neden davete 
icabet etmediği gibi hususları rivayetler eşli-
ğinde değerlendirir. 

Câbirî, ayrıca vahiy, nübüvvet, nebî ve rasul 
kavramını, vahyin inzal biçimlerini de ele al-
maktadır.

5. kısımda “Nübüvvetin 
Hakikati... İmamet ve Vela-
yet Konusundaki Görüşler” 

başlığı altında nübüvvet ve 
velayet kavramlarını felse-
fe ve kelam, zahir ve batın 
perspektifinden ele almak-
tadır.

Özellikle imamet/velâyet 
düşünceleriyle ön plana çı-
kan Şia ile bu konuyla ya-
kından ilgilenen tasavvu-

fun bu benzerliklerinin sebebi olarak onların 
Hermesçi dini felsefeden beslenmiş oldukları-
nı gösteren Câbirî, İbn Rüşd’ün feyz teorisine 
yönelttiği eleştirilere de yer vermektedir.

Yine Hakikat-i Muhammediyye görüşünü, 
Yahudi ve Hristiyanlıkta vahiy konusu ve 
İslam’da Kur’an’ın yeri konusunu da bu bö-
lümde irdelemektedir.

Kitabın “Kur’an’ın Oluş ve Oluşturma Süreci” 
konusunu ele alan ikinci bölümü de 5 kı-
sımdan oluşmaktadır. Bu bölümde Câbirî’nin 
yapmaya çalıştığı şey kendi ifadeleriyle 
Kur’ân’ın, inmeye başlamasından elimizdeki 
Mushaf şeklini almasına dek geçirdiği oluş ve 
oluşturma sürecini irdelemektir.

6. kısımda “Kur’an... El-Kitab ve İlişkiler Düze-
nini Yeniden Yapılandırma” bağlamında kitabın 
isimlerinin izini bizzat Kur’ân-ı Kerîm’den 

CÂBİRÎ 2. BÖLÜMDE 
KUR’ÂN’IN, İNMEYE 
BAŞLAMASINDAN 

ELİMİZDEKİ MUSHAF 
ŞEKLİNİ ALMASINA DEK 

GEÇİRDİĞİ OLUŞ VE 
OLUŞTURMA SÜRECİNİ 

İRDELEMEKTİR.
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sürerek ve bunu nüzul sırasına göre yaparak, 
tarihsel gelişim eşliğinde Kur’ân’ın kendisini 
nasıl isimlendirdiğini ortaya koymaktadır. Bu 
metot müellifin “Kur’ân’ı kendisiyle çağdaş kıl-
ma” anlayışının bir sonucudur ve Kur’ân’ın 
anlaşılması hususunda hayli etkili bir metot-
tur.

7. kısımda “Harfler, Kıraatler ve 
Mucizeler”çerçevesinde rivayetler eşliğinde 
kıraatler, yedi harf, i’câzu’l-Kur’ân gibi bazı 
ulûmu’l-Kur’ân meselelerini ele alan müellif, 
ayın yarılması, İsrâ ve Mi’râc gibi hadisele-
ri geleneksel ‘mucize’ anlayışlarının aksine, 
bunları daha rasyonel bir 
alana çekerek anlama ta-
raftarıdır. 

8. kısımda “Ümmü’l-
Kitab’ta Arapça Kur’an ve 
Ehl-i Kitab’la İlişkilerin Dü-
zenlenmesi” başlığı altında 
Hz. Peygamber’in daveti-
nin (Mekke ve Medine’de) 
Ehl-i Kitâb üzerindeki 
yansımalarının seyrini de 
yine rivayetler ve bizzat 
Kur’ân âyetleri eksenin-
de takip eden müellif, 
Ümmü’l-Kitab’ı ilahî kitaplardaki ‘sabit’ ve 
‘değişken’ bağlamında izah etmektedir.

9. kısımda “Kur’an’ın Mushaf Haline Gelişi ve 
Eksik-Fazla Meselesi” konusu ele alınmaktadır. 
Câbirî bu konuyu şu sorular eşliğinde ele alır: 

1- Kur’ân’ın, Cebrail’in onu Hz. Peygamber’in 
kalbine indirdiği ‘vahiy’ halinden insanların 
hafızalarına/kalplerine intikali nasıl gerçek-
leşmiştir? 2- Kur’ân yirmi yılı aşkın bir süre-
de ve parça parça tamamlanmış ise, herhangi 
bir münasebetle inmiş olan bir bölümün bir 
önceki bölüm ile ilişkisi nasıldır? 3- Kur’ân’ın 
yazımı ne zaman ve nasıl başlamıştır? 4- Hic-
ret esnasında o güne kadar inmiş olan vahiy-
ler (vahiy yazılı evrak) Medine’ye nasıl taşın-
mıştır? 5- Bir bütün olarak toplanması çalış-
maları ne zaman başlamış ve Mushaf düzenini 
alması işlemi nasıl yapılmıştır? 6- “Kur’ân’da 

eksiklik ve fazlalık” konusunda neler söyle-
nebilir?

Câbirî bu soruların tümünün klasik gelene-
ğimizin âlimleri tarafından ortaya atılıp ken-
di çağlarına göre cevaplar verildiğini, ancak 
önemli olanın bizim bunlara nasıl cevap vere-
ceğimiz ve kendimize ait bir Kur’ân anlayışını 
nasıl oluşturacağımız olduğunu dile getirir. 

10. kısımda “Mushaf Düzeni ve İniş Sıralaması” 
konusu işlenmektedir. Câbirî’ye göre musha-
fın elimizdeki tertibi büyük oranda surelerin 
uzunluk kısalık ölçüsüne göre yapılmıştır. 
Nüzul sırasına göre de tertip yapılabilmek-

tedir; ama bilmek gere-
kir ki surelerin inişi sure 
sure değil pasaj pasaj ol-

muştur. Bu sebeple bütün 
sûreler açısından nüzul 
sırasını tam olarak takip 
etmek neredeyse mümkün 
değildir. Câbirî bu duru-
mu şöyle izah etmektedir: 
“Kur’ân metni mantığın de-
ğil vahyin ürünü olan beyânî 
bir metindir. Vahiy şartların 
gereğine göre inmekte, şart-
lar ise değişkenlik arz et-

mektedir... Bu özelliği sebebiyle onu herhangi bir 
sıralama ile kayıtlamaksızın anlamak ve yorum-
lamak mümkündür.”

Kitabın üçüncü bölümünde ise “Kur’an’da 
Kıssalar” konusu ele alınmaktadır.

Kur’ân’ı tanımlama, onun oluş ve oluşturma 
süreçlerini anlatma niyetiyle yazılan böyle bir 
eserde kıssalara yer verilmesini Câbirî şöyle 
açıklar: “Kur’ân kıssaları bu iki konuyla (Kur’ân’ı 
tanımlama ve oluş-oluşturma) doğrudan ilgilidir. 
Kıssalar bir taraftan bize Muhammedî dave-
tin önemli bir yönüne, yani önceki peygamber-
lerin toplumları ile yaşadıkları tecrübeler ile 
olan ilişkisine yakından bakma imkânı verecek 
geniş bir pencere durumunda iken, diğer taraf-
tan Kur’ân’ın bir söylem biçimi durumundadır. 
Kur’ân, hasımlarına yönelik bu ebedi diyalektik 
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söylem ile onların söz konusu 
tecrübelerden dersler çıkar-
malarını ister.”

Câbirî Kur’ân kıssalarının 
salt “peygamber kıssaları” 
olarak görülmesindense, 
onların darb-ı mesel tü-
rünün birer örneği olarak 
kabul edilmesi taraftarıdır. 
Çünkü “darb-ı mesel bizzat 
kendisi için değil, fakat bir 
ibretin ortaya konması ve 
mesel ile kanıtlanmak iste-
nen iddianın doğruluğunun 
delillendirilmesi için anlatı-
lır.”

Kur’ân kıssalarıyla ilgili te-
mel meselelerden birisi kıssaların tarihi ger-
çekliklerinin olup olmadığı hususudur. Câbirî 
temel olarak kıssaların “doğruluğu”nun, on-
ların tarihsel gerçekliğe uyup uymamasında 
aranmaması gerektiğini düşünür: “Burada 
doğruluğun kaynağı, kıssayı yahut darb-ı meseli 
dinleyen kitlenin bilinci ve ufkudur.”

Kur’ân kıssalarının hayal mahsulü hikâyeler 
olmadığını söyleyen Câbirî, kıssaları beyan ve 
burhan olarak nitelemektedir. 

Câbirî, Kur’ân kıssaları eşliğinde nebevî tari-
hin izini sürerken yine nüzul sırasına göre bir 
tasnif yapmayı denemektedir:

“Kur’an kıssalarını incelerken mushaftaki ter-
tip sırasını değil de nüzûl sırasını esas almış ol-
mamız bize bu kıssaların, hasımları karşısında 
Muhammedî davet için yöntem ve silah vazifesi 
gördüğünü ortaya çıkarma imkânı sağlamıştır. 
Bu ise, Kur’an’ın oluşum süreci ile Nebevî Siret’in 
akışı arasındaki uyumu tebarüz ettirmemize 
yardımcı olmuştur. Eğer biz de, Kur’an kıssala-
rını kendilerine ait özel iniş sebepleri, maksatları 
ve hedefleri olan Kur’ani hadiseler olarak değil 
de sadece tarihte yaşanmış olaylar olarak değer-
lendirip onları İsrailiyyat kaynaklı yorumlayan 
eski ve yeni birtakım müelliflerin yolunu tutsay-
dık bu hususlar kesinlikle gözümüzden kaçmış 
olacaktı.”

Kıssaları üç aşamada ele 
alan müellif, birinci aşama-
da Mekkî Kur’ân’da anlatı-
lan ‘Ehlü’l-Kurâ’ kıssalarını 
ve önceki peygamberlere 
dikkat çeken kıssaları ince-
lemektedir. İkinci aşamada 
Kur’ân’ın kıssa anlatımın-
da ilk ‘tür değişimi’nin ya-
şandığını söylediği A’raf 
Sûresi’ni, Hz. Musa (as) ve 
Firavun kıssasını ve müs-
takil kıssaları ele almakta-
dır. Üçüncü aşamada ise 
Medenî Kur’ân’da geçen 
Ehl-i Kitâb ile yapılan tar-
tışmalarda anlatılan kıssala-
rı irdelenmektedir. Bu kıssa-

lar esas olarak Mekke döneminde anlatılmış 
olan bir kıssanın tamamlanması, açıklanması 
veya duruma göre yeni bir dil ve üslupla ifade 
edilmesi şeklindedir.

Câbirî’nin kıssalar yoluyla okuyucuya vermek 
istediği mesaj, en genel ifadesiyle Kur’ân ve 
Hz. Peygamber (s) arasında sıkı bir ilişkinin 
olduğu ve bu ilişkinin her zaman ‘makul’ sı-
nırlar içerisinde cereyan ettiğidir.

***

Düşünsel izleğini geçmişin yapı-bozumu ve 
post-sömürgecilik dönemi problemlerinin ye-
niden tetkiki şeklinde çifte bir süreç dâhilinde 
gerçekleştirmeye çalışan Câbirî “İslam/Arap 
Aklının Eleştirisi” dörtlemesinden sonra ka-
leme aldığı bu kitabında Arap-İslâm kültü-
rünün bir başka alanında yeni yorumlar yap-
manın yolunu açmaya çalıştığını ifade etmek-
tedir. Bu çalışmanın aynı zamanda, siyer ile 
canlı ve sıcak bir ilişki kuran felsefî bir tefsiri 
(Fehmu’l-Kur’ân) okumanın girişi sadedinde 
ve Kur’an’ın yeniden idraklere sunulma çaba-
sı olduğu unutulmamalıdır.
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