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Hamdolsun, ömrün baharı mesabesindeki gençlik nimetini bahşeden Rabbimize,

Salât olsun, Kur’an gençliğinin en güzel numunesini inşa eden Sevgili Efendimiz’e,

Selam olsun, ehl-i beyti ve ashabı başta olmak üzere onun izinden giden inanmış gençlere...
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B A Ş Y A Z I

Gençliğe Sesleniş

AKLINI KİRAYA 

VERMEYEN, AMA AKLINI 

DA PUTLAŞTIRMAYAN; 

SORUNLU DEĞİL, 

SORUMLU BİR GENÇLİK

Muhterem Mustafa İslâmoğlu hocamızın 1 Ka-
sım 2013 tarihinde İstanbul Ali Emiri Kültür 
Merkezi’nde Akabe Gençlik Platformu’nun ta-
nıtım toplantısında yaptığı konuşmayı sizlerle 
paylaşıyoruz...

KUR’AN NESLİ

Bismillahirrahmanirrahim. 

Allah’a hamdolsun; insanlara genç kalma ye-
teneğini üflediği için.

Kutlu elçisine selam olsun; ‘bir ömrün her 
günü nasıl genç kalınır?’ sorusunun cevabını 
hayatıyla öğrettiği için.

Yediden yetmişe siz gençlere selam olsun. 

Her insan gibi benim de hayalim vardı. Haya-
lim rüyam oldu. Rüyam duam, duam dâvam 
oldu. Dâvam dâvetim, dâvetim devletim 
oldu. Dâvam devlet kuşu oldu, geldi başıma 
kondu. Başıma konan o devlet kuşu Kur’an 
neslidir; yani sizsiniz. Göz aydınlığım, gönül 
sürurum oldunuz. 

Mehmet Akif’in rüyası da buydu. “Asım’ın 
nesli” diyordu ya. “Asım’ın nesli”, aslında be-
nim dile getirdiğim Kur’an nesli ile aynı idi. 
Bugün yaşasaydı da görseydi. O insan güze-
li, o yüzyılın yüz akı, ne kadar sevinirdi kim 
bilir. 

Kur’an nesli kimin projesidir? Ne zaman, 
kimlerle başladı?

Bu projenin sahibi, Kur’an’ın sahibi olan 
Allah’tır. Allah, yerde ve gökte olan her şeyi 
insanın emrine vermiştir. Peki, ya insanı ki-

Mustafa İSLÂMOĞLU
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Siz de Allah’ın projesine dâhil olmak iste-
mez misiniz? Elbette istersiniz! Fakat sa-
dece istemek yetmez. Kur’an nesli olma-
nın şartları var. Bu şartlar, aynı zamanda 
şu sorunun cevabıdır; “Nasıl bir gençlik”.

Nasıl bir gençlik?

1. Şahsiyetli bir gençlik: 

Hem cemaat içinde şahsiyeti yok edilip 
fason imalatın kurbanı olmayan, hem 
de egosunun pençesinde av olmayan bir 
gençlik. Görüyorum şimdi: sorgulamak 
yasak, soru sormak yasak, muhakeme 

etmek yasak, niçin’lerin 
peşine düşmek yasak. Da-
hası sana verilenin dışında 
kitap okumak yasak; farklı 
düşünmek yasak; faklı ol-
mak bile yasak. Ama yara-
tılmış olmak farklı olmak-
tır. Bu Allah’ın sünnetidir. 
Siz gelin de bunu anlatın. 
Zannedersiniz ki, sipariş 
üzerine bir atölyede fason 
imalat yapılmış. Hepsi 

birbirinin burnundan düşmüş, hepsi bi-
rörnek, hepsi seri imalatın ürünü… 

Bakıyorsunuz, dişleri tırnakları çekilmiş, 
aslan postunun içinde ‘mee’ diyen bir 
hilkat garibesi. Bu mu genç? Gençlik bu 
mu? Hangi genç ona imrenir? Hangi genç 
onun arkasına düşer? Hayat bu mu? Ha-
yatta bunun bir karşılığı var mı? 

Kendimizi kandırmayalım, birbirimizi 
aldatmayalım. Allah’ın arslan yarattık-
larının dişlerini tırnaklarını sökerek ça-
kalların arasına bırakmak, onları terbiye 
etmek değil, savunmasız bırakmaktır. Bir 
de şu: Hayatımızın tamamını biz yönete-
meyiz. Yok böyle bir şey. Var mı aranızda 
böyle olan? “Ben, çocuklarımın hayatının 
tamamını yönetiyorum” diyebilen var 
mı? Onu geçin, “Ben kendi hayatımın ta-
mamını yönetiyorum” diyen biri var mı? 
Bu, kişinin kendi kendisine söylediği en 
tumturaklı yalandır. Uslandırmak için ha-

min emrine vermiştir? İnsanı kendi emrine 
almış, kendine amade kılmıştır. Yani insanı 
eksene koyan biz değiliz, Allah’tır. “Eksen-
de insan” ilkemiz, sadece bu hakikatin bir 
ifadesidir. “Eksende insan” demek, ‘insanı 
Allah’ın koyduğu yere koymaktır’. 

İnsanı, mahlukatın eksenine yerleştiren Al-
lah, insanın o yere layık olması için vahiyler 
ve peygamberler gönderdi. İnsan, Allah’ın 
büyük projesiydi, vahiy de insanın büyük 
projesi olmuştur. Vahiy insanı inşa ede-
cek, insan da hayatı inşa edecekti. Kur’an, 
Allah’ın insan projesinin 
son sürümüdür. Bu pro-
jeye dahil olan ilk insan 
Abdullah oğlu Muhammed 
idi ve o, alemlere rahmet 
oldu. Alemlere rahmet ola-
rak doğmadı. Lütfen, kim-
se Kur’an’a aykırı konuş-
masın. “İman nedir, kitap 
nedir bilmeyen” (42:52) 
nasıl âlemlere rahmet ola-
bilirdi ki? Evet, âlemlere rahmet doğulmaz, 
âlemlere rahmet olunur. Yüreğinizi, hayatı-
nızı, akleden kalbinizi, varlığınızı Allah’ın 
arzusuna adarsınız, o zaman âlemlere rah-
met olursunuz. Yoksa mı? Yoksa, âlemlere 
zahmet olursunuz.

Peygamberimiz, kendisini bu projeye ada-
dı. 23 yıllık muazzam bir menkıbe yazdı. 
Projenin ömrü kadar yaşadı, proje kemale 
erdiğinde bu dünyayı terk etti. 

Peki, proje sona erdi mi? Peygamber gitti, 
proje bitti mi? Sahibi Allah olan bir proje bi-
ter mi? Bitmez. Bitmedi, devam ediyor. Zira 
proje şahıslara bağlı değildi. Bu bir, alem-
lere rahmet olma projesiydi. Projeye sahip 
çıkanın kendisi de Allah’ın projesi olacaktı. 
Bunun altını çizelim: Kim Allah’ın projesi-
ne sahip çıkarsa, onun kendisi de Allah’ın 
projesi olur. Nitekim “sahabe” dediğimiz 
insanlar, Allah’ın projesine dâhil oldukları 
için büyüdüler, yıldızlaştılar. 

ATALARIN YOLUNDAN 

DEĞİL, SIRAT-I 

MÜSTAKİMDEN 

GİDEN; TAKLİTÇİ 

DEĞİL, TAHKİKÇİ 

BİR GENÇLİK... 
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yatın her alanını kontrol etmeye kalkışmak 
uslandırmaz, usandırır. Hem karşısındakini 
usandırır, hem kendisi usanır. Çünkü kaldı-
ramayacağı yükün altına giriyor. 

2. Aklını kiraya vermeyen, ama aklını da 
putlaştırmayan bir gençlik: 

Ne, sürüleşmenin adını ‘itaat’ koymuş, ne 
de serseriliğin adını ‘özgürlük’ koymuş bir 
gençlik! Farklılığın farkında olan, farklılığı 
ayrıcalık değil ‘emanet’ bilen, -altını çiziyo-
rum- farklılığı ayrıcalık değil ‘emanet’ bilen, 
ait olduğu bütünün değerini fark eden bir 
gençlik! “İçgüdülerini yö-
nettiğin kadar özgürsün” 
diyen bir gençlik! Ruhun 
üçüzleri olan ‘akıl, irade ve 
vicdan’ üçlüsünü, aktif ve 
aktüel olarak kullanan bir 
gençlik! 

İnsanlık tarihinde ‘akıl ve 
irade’ hiç bu kadar değerli 
olmamıştı. İnsanlık tari-
hinde akıl ve iradenin fiyatı hiç bu kadar 
pahalı olmamıştı. Niye? Eskiden insanlar 
günahın ayağına giderdi, şimdi günah in-
sanların ayağına geliyor. Günah size bir tık 
kadar yakın. Dünyanın tüm fikirlerine ulaş-
manız için parmağınızı oynatmanız kafi. 
Tüm doğrularına ve tüm yanlışlarına… 
Hakka ve batıla… İmana ve küfre… Soru-
ya ve cevaba… Takvaya ve fücura… Eğer 
iradeniz güçlü değilse, eğer seçip ayıklama 
yetiniz gelişmemişse, eğer çalışan bir aklı-
nız yoksa, eğer aktif bir vicdana sahip değil-
seniz, nasıl çıkarsınız bu cangılın içinden? 
Ey anneler, babalar, size sesleniyorum: Ya-
saklarla mı? Yasaklarla adam adam olsaydı 
yeryüzünün en azılı diktatörleri adam ye-
tiştiren adam, en baskıcı rejimleri en ideal 
kurum olurdu.

3. Sorunlu değil, sorumlu bir gençlik: 

Takvayı sorumluluk bilinci olarak anlayan, 
takva dışında hiçbir ‘üstünlük ölçüsü’ tanı-
mayan, Allah’a, insana, yere-göğe, toprağa-
suya, kurda-kuşa hakkını veren bir gençlik! 

Kâğıt isteyince kalemi de getiren, süpürge 
isteyince küreği de getiren bir gençlik! Sec-
deye alnı ile birlikte egosunu da koyan; ‘Kim 
var?’ denilince sağa sola bakmayan, ‘ben 
varım’ diyebilen bir gençlik. Kellesi koltu-
ğunda değil -kelle koltukta lazım olsaydı, 
Allah onu orada yaratırdı- kellesi omuzları-
nın arasında olan, aklı başında bir gençlik! 
Sloganların peşinden değil, ilkelerin peşin-
den giden bir gençlik! Kariyer planlaması 
yapan, ama Allah’sız bunu yapmayan, Al-
lah’sızlığın anlamsızlık olduğunu bilen bir 
gençlik! Görünmek için değil, olmak için 

çırpınan bir gençlik! ‘İmaj 
her şeydir’ diyen haz ve 
hız çağına inat, ‘olmak, her 
şeydir’ diyebilen bir genç-
lik. ‘İnsan görünmek için 
değil, olmak için yaratıldı’ 
diyen bir gençlik! 

Hakk’ın hatırını, her ha-
tırın üzerinde tutan bir 
gençlik! Hakikatin sahibi 

değil, hakikatin talibi olduğunu bilen bir 
gençlik! Bakın! Başımıza ne geldiyse, kendi-
sini hakikatin sahibi zannedenlerden geldi. 
Tekfircilik, fanatizm, entegrizm, radikalizm 
ve holiganizmin tüm çeşitlerinin arkasında 
bu hastalık yatar. Kendisini hakikatin sahibi 
sananlar, ‘hakikate’ babasının malı gibi dav-
ranırlar. Oysa el-Hakk olan Allah’tır ve ha-
kikatin mülkiyeti sadece Allah’a aittir. Sen, 
sadece hakkın talibi olabilirsin. Şu sağda 
solda taraftarlarına cennet bahşedip hasım-
larını cehenneme yuvarlayanların tümü bu 
hastalıkla maluldür. Kendilerinden olmaya-
na hayat hakkı vermeyenler, yüreği engizis-
yon mahkemesine kesmiş tipler bunlardır. 
Tanrı’nın yargıcı gibi davranan tipler bun-
lardır. 

4. Ataların yolundan değil, sırat-ı müsta-
kimden giden bir gençlik:

Kınayıcının kınamasına aldırmadan, 
Hakk’ın yolundan giden, ama önce hak yo-
lun ne olduğunu ‘El-Hakk’ olan Allah’tan 
öğrenen bir gençlik! Kendi yürüdüğü yolu 

AŞK-ADANMIŞLIK-

AİDİYYET (3A) VE UFUK-

UYUM-UMUT (3U) 

SAHİBİ; ŞAHSİYETLİ 

BİR GENÇLİK...
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en doğru yol zanneden değil, ‘Hak yol acaba 
hangisi?’ diye alın teri, yürek teri, zihin teri 
döken bir gençlik. Buna rağmen, yine de 
akıbeti hakkında endişe taşıyan bir gençlik.

Hem Allah yolunda yürüyen, hem de ken-
disine “Kurtuldun mu?” diye sorulduğun-
da, “Bilmiyorum, orada belli olacak” diye-
cek kadar haddini bilen bir gençlik! 

5. Taklitçi değil, tahkikçi bir gençlik: 

Niçin’leri, nasıl’ların önüne koyan, fakat ce-
vabını bulduğu nasılları-niçinleri de hayatı-
nın temeline koyan bir gençlik! 

Merakı tarafından yöneti-
len değil, merakını yöne-
ten ve onun hakkını veren; 
soruları, ‘laf olsun, torba 
dolsun’ diye sormayan bir 
gençlik. “Sormazsam ölü-
rüm” diyeceği soruları olan 
ve onların cevabını bulmak 
için gerekirse ölümü göze 
alan bir gençlik! Sormaz-
sam ölürüm diyeceği soru-
ların cevabını bulunca da, 
“Sorularımın cevabı için 
ölürüm” diyen bir gençlik! 

6. Aşk-Adanmışlık-Aidiyyet (3A) sahibi 
bir gençlik:

Tutkunun adını ‘aşk’ koymayan, sevgiyi gü-
nahla zehirlemeyen bir gençlik! 

Kara sevdanın değil ‘ak sevdanın’ peşinde 
koşan bir gençlik! 

Sevginin ömrünün ‘sevilenin ömrüne bağ-
lı olduğunu’ bilen ve sevgiyi ‘el-Vedûd’ olan 
Allah’ın emaneti sayan bir gençlik! 

Hevasına değil, ‘davasına’ adanan bir genç-
lik! Adanmayanların aldanmaktan başka 
çaresinin olmadığını bilen, ya Hanne gibi 
adayan, ya Meryem gibi adanan, ya da Ze-
keriyya gibi adananlara bahçıvan olan bir 
gençlik! Tarihin büyük adanmışları olan 
nebilerin izinden yürüyen bir gençlik. 

Sürgün edilirken kendisine uzanan harçlığı 
geri çevirip, -ki hiç parası yokmuş-, “Beyim, 
beyim! Koy o parayı cebine. Arslan nereye 
giderse, avı da oraya gelir” diyen 19. yüz-
yılın yüz akı bir adanmış gibi, yiyeceğinin 
peşinden koşan değil, avını peşinden koş-
turan bir gençlik.

İdama götürülmeden önce modern firavun-
dan özür dilemesi istenince, “Bir mazlum, 
bir zalimden asla özür dilemez!” diyen 20. 
yüzyılın adanmışı gibi, yolu satmayan, yola 
yatmayan, yolda havlu atmayan, yolda koş-
mak dururken yol üzerine nutuk atmayan 

bir gençlik! 

Adanmanın kabul olmuş 
bir dua olduğunu bilen 
bir gençlik! İlk Kur’an 
nesli olan sahabe toplu-
munun bir adanmışlar 
kuşağı olduğunu anlayan 
bir gençlik! 

Aidiyetin sahte özgürlük-
ten bin kat daha değerli 
olduğunu bilen bir genç-
lik. Aidiyet değerli olma-
saydı, yılkı atları atların 

en değerlileri olurdu. Atların en değerlisi 
eğitilmiş atlardır. Çünkü eğitilmiş atların ai-
diyeti vardır. Zira bir seyisi var. 

Atın eğitime ihtiyacı olduğunun bin katı in-
sanın eğitime ihtiyacı vardır. Ve aidiyet kişi-
lere değil ilkeleredir. 

Ağaç olmak isteyen her çekirdeğin mutla-
ka bir yere ait olması gerektiğini bilen bir 
gençlik! Özgürlüğü aidiyetin karşısına yer-
leştirmeyen bir gençlik! Serseriliğin ve so-
rumsuzluğun adını ‘özgürlük’ koymayan 
bir gençlik! Daru’l-Erkam’ın bir aidiyet 
okulu olduğunu bilen bir gençlik. 

7. Ufuk-Uyum-Umut (3U) sahibi bir 
gençlik:

Birbirinin ve insanlığın umudu olan; insan-
lığa Duha ve İnşirah Suresi olan bir gençlik! 

PASİF DEĞİL, AKTİF 

İYİ OLAN; KUSURSUZ 

DEĞİL, KUSURUNU 

BİLİP TEVBE EDEBİLEN; 

ZAAFLARINI, 

MEZİYETLERİNİ 

VE ACILARINI 

YÖNETEBİLEN 

BİR GENÇLİK...
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İnsandan Duha Suresi mi olurmuş? Olur 
ya! Olmaz mı? Duha Suresi umut suresidir. 
İnşirah Suresi umut suresidir. Bunlar moti-
vasyon sureleridir. 

Unutmayın, ‘umut kalbin duasıdır’. Yolcu-
yu bekleyenler, niyetleriyle yolcuyu yola 
çıkarırlar. Yolcuyu bekleyin ki, beklediğiniz 
yolcu yola çıksın. 

Unutmayın ki ‘birleşmiş niyyetler’, ‘Bir-
leşmiş Milletler’den daha güçlüdür. O za-
man, niyetlerinizi birleştirin ki Birleşmiş 
Milletler’den daha güçlü bir organizasyonu-
nuz olsun. 

Kur’an nesli için öyle bir 
umut biriktirin ki, yolcu 
yola çıksın. Yusuf, kuyu-
dan çıksın. 

Unutmayın, ararsanız, ara-
dığınız da size arar. Özler-
seniz, özlediğiniz de sizi 
özler. Severseniz, sevdiği-
niz de sizi sever. Siz aradı-
ğınız için bulmazsınız. Fa-
kat siz aradığınızda, aradığınız da sizi ara-
maya başlar. İşte o zaman ‘buluşursunuz’. 

Uyumun, vahdetin çekirdeği olduğunu bi-
len bir gençlik. Vahdetin farz, tefrikanın 
haram olduğuna inanan bir gençlik! İslam 
Birliği idealinden asla vazgeçmeyen, ‘herke-
sin bir rüyası var, benim de rüyam bu olsun’ 
diyebilen bir gençlik! “Herkesin bir ütopya-
sı varsa, varsın bu da bizim ‘ütopyamız’ ol-
sun” diyebilen bir gençlik.

Hayali ve rüyası olan bir gençlik! Hayalini 
aklının, rüyasını kalbinin duasına dönüştü-
ren bir gençlik! 

Çağın hastalığı olan yüzeysellik ve sığlıktan, 
şeytandan kaçar gibi kaçan bir gençlik! Ey 
genç, senin ufkunda Allah olursa, Allah’ın 
ufkunda da sen olursun! 

8. Pasif değil, aktif iyi bir gençlik:

Pasif iyiler, aktif kötülerin teşvikçisidir. 
İyilerin pasif olduğu yerde kötüler aktiftir. 
Nebi’ye gelen “kalk ve uyar” emri, ‘pasif iyi-
likten aktif iyiliğe geç’ emridir. Hem genç, 
hem de pasif… Nasıl olacak bu? Sahi bir 
genç bunu becerebilir mi? Pasifse niye genç, 
gençse niye pasif? 

Yük olmayıp, yük alan bir gençlik! Yükünü 
ilahi emanet bilen bir gençlik! 

9. Kusursuz değil, kusurunu bilen bir 
gençlik:

Kusursuz gençlik istemi-
yoruz. Kusurunu bilen 
gençlik istiyoruz. Adem 
günah işledi, İblis de gü-
nah işledi. Adem, günahını 
itiraf ettiği için adam oldu. 
İblis, günahını savunduğu 
için şeytan oldu. Tercih 
sizin. Günahsız olan de-
ğil, tevbe etmeyi bilen bir 
gençlik! 

10.  Yunus Peygamber gibi tevbe ede-
bilen bir gençlik: 

Ondan Allah’tan başka kulluk etmeye la-
yık hiçbir varlık olmadığını, her tevbenin 
tevhid ile başlaması gerektiğini öğreniyo-
ruz. “Ben zalimlerden oldum” diyor, kim 
söylüyor bunu? Hz. Yunus. Hz. Yunus’un 
günahı ne? Zalim kavim kendisini dinlemi-
yor, o da çekip gidiyor. Bunun için Yunus 
kendisini suçluyor. Oysa suç yüzdesini adil 
dağıtsaydık, Yunus’un suçu kavminin suçu-
na oranla yüzde kaç olurdu? % 1 bile de-
ğil. Ninova’nın suçu da % 99. Ama Yunus 
Ninova’yı suçlamıyor, kendisini suçluyor. 
Ninova’yı suçlasaydı, Yunus nebi tevbe et-
miş olur muydu?

Bu ümmet bindörtyüz yıldır yaptığı büyük 
hatalardan dolayı, tevbe etmek yerine hep 
başkalarını suçladı. Muhalif mezhep suçlu, 
Farslar suçlu, Türkler suçlu, Haçlılar suçlu, 
Moğollar suçlu, şimdi de Batılılar suçlu. Ya 

KUR’AN’I İMAM BİLEN; 

KUR’AN İLE BİRLİKTE, 

TABİAT, İNSAN VE 

OLAYLAR KİTABINI 

DA OKUYABİLEN 

BİR GENÇLİK...
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sen! Sen bir meleksin; yunmuş yıkanmış-
sın. İşte ümmetin 1400 yıllık tarihinin özeti 
bu. 1350 yıl önce olmuş Kerbela olayından 
bile birbirinin canına kastedecek kadar kin 
üretebilen bir damarımız var bizim. 

Başkasını suçlayan kendisini değiştiremez. 
Bu ümmet bunun için kendisini değiştire-
miyor. Çünkü hep ötekini suçluyor. Onun 
için bu ümmet tevbe ede-
miyor. Şu halimize baksa-
nıza! Kendi etini yiyen bir 
idrak hastası gibiyiz. Kendi 
coğrafyalarımızda kendi 
etimizi yiyoruz, farkında 
mısınız? Ondan sonra da 
sevmediğimiz, suçladığı-
mız adamlar “Neden yar-
dıma koşmuyor?” diye bir 
de sitem ediyoruz. Şu para-
doksa bakar mısınız? Düş-
tüğümüz gülünç duruma 
bakar mısınız?

Mezhep kavgaları, kavim kavgaları, ırk kav-
gaları, saltanat kavgaları, güç ve servet kav-
gaları... Ne bu kavgalar? Nereye kadar? Ne 
yapacaksınız bu kadar gücü Allah aşkına? 
Bırakınız da güç Allah’ın olsun. “Göklerin 
ve yerin mülkü Allah’ındır”. Sen kulluğunla 
iftihar et. 

Daha çok olsun, en kalabalık benim cemaa-
tim olsun, en güçlü, en büyük ve en nüfuzlu 
benimki olsun... Ne yapacaksın? Farkında 
mısın; girdiğin tekâsür krizinde boğulacak-
sın! “Çoğaltma tutkusu, kabirleri ziyarete va-
rıncaya kadar sizi yedi bitirdi” diyor Kur’an. 
İşte bu “tekâsür krizi”dir. 

11. Zaaflarını, meziyetlerini ve acılarını 
yönetebilen bir gençlik:

Zaafını yöneten bir gençlik, zira yönetilen 
bir zaaf meziyete dönüşür; yönetilemeyen 
bir meziyet ise zaafa dönüşür. 

Sevgiyi yöneten bir gençlik! Yönetilemeyen 
sevgi, tutkuya dönüşür. Merhameti yöneten 
bir gençlik! Zira, yönetilemeyen merhamet-
ten mazarrat doğar. 

Bizim merhametimizi düşmanlarımız yöne-
tiyor, farkında mısınız? Şu anda yeryüzün-
de İslam ümmetinin merhametini düşman-
ları yönetiyor. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar, 
bir yerde yangın çıkarıyorlar. Biz o yangını 
söndürmek için tüm gücümüzle koşuyor 
ve söndürüyoruz. Bir de bakıyoruz ki, fa-
lan yerde bir yangın daha çıkarmışlar! Hep 

beraber onu söndürmeye 
koşuyoruz, bir de bakıyo-
ruz ki falan yerde bir baş-
ka yangın daha… Adam-
lar bizim merhametimizi 
hem sömürüyor, hem de 
yönetiyorlar. Bu sevinile-
cek bir şey mi? Bununla 
da övünüyoruz! Eğer övü-
neceksen, adamlar yangın 
çıkarmaya giderken, sen 
onlardan önce oraya var. 
“Size burada ekmek yok!” 
de. Stratejik bir aklın ol-

sun. Onun kötülüğü planladığı kadar sen 
iyiliği planla. Sen onlardan akıllı ol!

• Zaferi yöneten bir gençlik: Yönetileme-
yen zafer hezimete dönüşür. 

• Yenilgiyi yöneten bir gençlik: Yönetilen 
bir yenilgi zafere dönüşür. 

• Öfkesini yöneten bir gençlik: Yönetilen 
öfke direnişe dönüşür. 

• Korkusunu yöneten bir gençlik: Yöneti-
len korku tedbire dönüşür. 

• Acılarını yöneten bir gençlik: Yönetilen 
acılarımız ‘hocalarımız’ olur. 

12. Kur’an’ı imam bilen bir gençlik: 

Kur’an’ı mushafın önüne, anlamayı telaffu-
zun önüne, tertili tecvidin önüne koyan bir 
gençlik! Kur’an’ın üstüne başka bir kitap 
koymayan bir gençlik! ‘Kur’an’ın yetersiz-
liği’ sakat düşüncesinden kaynaklanan ve 
hadisi/sünneti Kur’an’a ortak koşmayan bir 
gençlik! Kur’an’a en büyük zulmün, onu 
mezarlığa hapsetmek olduğunu bilen bir 
gençlik! Kur’an’ı mehcur/yalnız bırakma-

İNSAN, ALLAH’IN 
BÜYÜK PROJESİYDİ, 
VAHİY DE İNSANIN 

BÜYÜK PROJESİ 
OLMUŞTUR. VAHİY 

İNSANI İNŞA EDECEK, 
İNSAN DA HAYATI 
İNŞA EDECEKTİ. 



9

Kur’ani Hayat
OCAK’14
SAYI 33

MUSTAFA

e li e 
e le i

yan bir gençlik! Kendisi ve davranışlarını 
Kur’an’a arz eden bir gençlik! Din adına bil-
diği her şeyi Kur’an’a arz eden bir gençlik! 
Ahlakı Kur’an olan, Allah Rasulü’nün mu-
barek örnekliğini doğru anlayan ve hayata 
taşıyan bir gençlik! 

13. Kur’an ile birlikte, tabiat, insan ve 
olaylar kitabını okuyan bir gençlik: 

Fizik ilmi ile tefsir ilmini birbirinden ayır-
mayan bir gençlik! Taşın da ayet olduğunu, 
Kur’an’ın birimlerinin de ayet olduğunu bi-
len ve inanan bir gençlik! 

Siyasi ve güncel olaylar karşısında söyleye-
cek sözü ve duruşu olan 
bir gençlik! Kur’an’ın ta-
biatıyla, tabiatın Kur’an’ını 
birlikte okuyan bir genç-
lik! 

Büyüklere çağrım var!

Büyükler; gençlere güve-
nin, potansiyellerini kü-
çümsemeyin! Gençlerin, 
‘genç’ olduğunu unutma-
yın! Onların önünde değil, 
arkasında durun! Kusur-
larına bakmayın! Onların zamanının, sizin 
zamanınızdan farklı olduğunu bilin! Onları 
hoşgörün, hata yapmalarına izin verin! Siz 
de bir zaman hatalar yapmıştınız, hala da 
hatalar yapıyoruz. Büyüdük de hata yap-
maktan masun mu olduk? 

Gençlere çağrım;

Gençler; büyüklerinizi bağışlayın, küçük-
lük sizde kalsın. 

Başkalarını eleştirmede çok başarılısınız. 
Eğer kendinizi de eleştirebilirseniz, bu ba-
şarınız taçlanmış olacaktır, hiç denediniz 
mi? Kendinize güvenin, bu müthiş bir ser-
mayedir. Fakat bu güven patlamasıyla et-
rafını tahrip ettiğinizi, güveninizin sizi bir 
canlı bombaya dönüştürdüğünü ne zaman 
fark edeceksiniz? Egonuza ve içgüdülerini-
ze asla güvenmeyin. Bu bir iflastır. 

Büyüklerinizin size başkalarını örnek gös-
termesinden ‘kıl’ oluyorsunuz. Bunu biliyo-
rum. Fakat ‘kıl’ olduğunuz şeyi büyükleri-
nize siz yapıyorsunuz, farkında mısınız?

Kur’an gençliği!

Verme kültürü gittikçe yok oluyor. ‘Vermek’ 
bir varlık işi değil, vermek bir alışma işidir. 
Her genç her ay en az 1 lira infak etmeli. 
Akabe Gençlik Platformu! Bunu planlayın! 
Özel ‘İnfak Birimi’ kurun! Bunu mutlaka 
planlayın! Her genci vermeye alıştırın! Ve-
ren insan sayısı giderek azalıyor, farkında 
mısınız? Müslümanların varlıkları arttıkça 
verenleri azalıyor. İnfakı ahlak haline getir-

mek lazım. 

Kur’an Gençliği!

‘Çalışan Genç’ biriminizle, 
fütüvvet ruhunu yeniden 
diriltin. Bize kârı paylaşan 
değil, ecri paylaşan ulus-
lararası bir teşkilat kazan-
dırın. Fütüvvet, Fütüvvet, 
Fütüvvet. Hedefiniz yeni 
bir fütüvvet rüzgârı estir-
mek, yeni bir fütüvvet dili 
oluşturmak olmalıdır.

Biz, Malezya’ya, Endenozya’ya hangi ordu 
ile gitmiştik? Müslüman tacirlerle. Bir tane 
kılıç kalkmadı, bir tane kurşun atılmadı. 
Bugün İslam dünyasının en büyük nüfusa 
sahip ülkesi Endenozya’dır. Demek ki ti-
caret ve tüccarlar yoluyla iman dağıtılabili-
yor… 

SÖZÜN ÖZÜ

İnsanlık derin bir kriz içinde bocalıyor. 
Krizde olan ekonomiler değil, krizde olan 
insanlıktır. Bu kriz ne siyasidir, ne ideolo-
jiktir. İnsanın insanlığı krizdedir. 

Eski insan tipi, önümüzdeki 30 sene içinde, 
yerini yepyeni bir tipe bırakacaktır. Yeni in-
san tipinin en belirgin özelliği; ‘tahammül 
eşiği’nin çok düşük olmasıdır. Hemen can-
ları sıkılıyor, hemen havlu atıyorlar, hemen 
usanıyorlar, hemen hastalanıyorlar, hemen 

DERİN KRİZDE OLAN 

EKONOMİLER DEĞİL, 

İNSANLIKTIR. BU 

KRİZ NE SİYASİDİR, 

NE İDEOLOJİKTİR. 

İNSANIN İNSANLIĞI 

KRİZDEDİR. 
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pes ediyorlar, hemen istifa ediyorlar, hemen 
ipe gidiyorlar, hemen intihar ediyorlar... 

Farkında mısınız, önü alınamaz bir biçimde 
dibe çakılıyor ‘tahammül eşiği’. “Bu bizim 
için, bizim toplum için geçerli değil” deme-
yin. Aklınıza koyun: “Bizim toplum” diye 
bir şey kalmadı. Günümüz dünyasında “ya-
lıtılmış bir toplum” hayal. Tahammül eşiği 
düşüşüne karşı en emin sığınak İslam idi. 
Fakat bu toplum, İslam’ın hakikisine değil 
‘çakmasına’ talip olduğu için, çakma din-
darlıkla alacağınız yol ancak bu kadardır.  

İnsanların acı çekme kapasitesi gittikçe aza-
lıyor. Birilerinin sandığı gibi, hayatın yükü 
artmıyor. Aksine tahammül eşiği düşüyor. 
Babalarınızdan daha zor hayat yaşamıyor-
sunuz. Annelerinizden 
daha zor hayat yaşamı-
yorsunuz. Ama ana-baba-
larınızın onda biri kadar 
dayanamıyorsunuz. Hayat 
zorlaştığı için değil, aksine, 
tahammül eşiği düştüğü 
için dayanamıyorsunuz. 

Hayat eskisinden daha çe-
kilmez hale geliyor, ama 
hayat yüzünden değil. Ta-
hammül eşiğinin düşmesi 
yüzünden. İnsan, bir yılkı 
atı gibi, hayatı sırtından ilk fırsatta atmanın 
yolunu arıyor. Eğlence, fuhuş, uyuşturucu, 
alkolizm sektörü... Nihilizmin bilumum 
görüntülerinin artışının altında yatan ger-
çek neden budur. 

İşte can alıcı bir soru: Hayatın altında daha 
fazla ezilen modern insanın elleri boşta. 
Din, o elleri tutacak mı, tutmayacak mı? 
Din, hayatın altında ezilen modern insana 
yardımcı olacak mı, olmayacak mı? 

Eskiden bu soruyu tersinden soruyorduk, 
‘İnsan dine yardımcı olacak mı?’ diye. Zira, 
geleneksel İslam algısı öyle kurgulanmış-
tı. Geleneksel algının mottosu, ‘İnsan din 
içindir’ şeklindeydi. Oysa ki, doğrusu tam 
tersiydi. ‘Din insan içindir’. Şimdi, insan es-

kisinden daha zayıf, daha muhtaç halde. İs-
lam, insanlığa bir şey vadedebilir mi?  Evet 
ise ne? 

Bu soruya tüm kalbimle ‘Evet’ diyorum. 
İslam, insanlığın geleceğidir. Hatta, “İslam 
insanlığın her şeyidir” diyorum. İslam in-
sanlığın son sığınağı, son adasıdır. 

İnsanlık, İslam’dan umut kesiyorsa, bunun 
sorumluluğu Allah’ın değil, Müslümanların-
dır. Geleneği ‘din’ diye takdim eden Müslü-
manlarındır. Taassuplarını ‘iman’ diye satan 
Müslümanlarındır. Allah ile aldatan Müslü-
manlarındır. Mezhebi ‘din’ diye pazarlayan 
Müslümanlarındır. Tefrikayı ‘vahdet’ diye 
pazarlayan Müslümanlarındır. Adeti ‘ibadet’ 
diye pazarlayan Müslümanlarındır.

Ve deniz bitti. Uydurulan 
dinin ürünü çakma din-
darlık, ümmeti boğazına 
kadar çamura batırdı. Sıra 
indirilen dinde. İndirilen 
dinin kaynağı vahiydir. 
Onu Kur’an Nesli taşıya-
caktır. 

Dünya kaynıyor, ümmet 
coğrafyası kaynıyor ve ka-
nıyor. Alt-üst oluşlar za-
manında yaşıyoruz. Tari-
hin kırılma anlarına şahit 

oluyoruz. Siz, iyiliğin yeryüzündeki mayası 
olmaya aday olursanız, Allah, yeryüzünü si-
zinle mayalar. 

İnsanlık için daha iyi bir senaryo mümkün. 
Bunu ispat etmek için üzerinize düşeni ya-
pın. Sorumluluk alın! Şahitlik görevinizi 
yapın! Siz benim şahitlerimsiniz; sizler de 
kendinize şahitler bulun!

Kur’an Nesli rüyasını gerçekleştirmek için 
yola çıkan Akabe Gençlik Platformu! Yo-
lunuz açık, gözünüz keskin, gönlünüz tok, 
sözünüz doğru, özünüz kavi olsun!

YENİ İNSAN TİPİNİN 

EN BELİRGİN 

ÖZELLİĞİ; ‘TAHAMMÜL 

EŞİĞİ’NİN ÇOK 

DÜŞÜK OLMASIDIR. 

HEMEN CANLARI 

SIKILIYOR, HEMEN 

PES EDİYORLAR... 
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Kur’an’dan Gençlik 
Rehberi

Allah Tasavvuru

Küresel sermayenin dünyayı kuşatıp dö-
nüştürme hızı günden güne güçleniyor. 
Bütün toplumlara yaşam biçimi olarak tü-
ketim köleliği ve bu köleliği besleyen moda, 
spor, teknoloji, sanat vb. köleleştirme sis-
tem ve merkezleriyle insanlar uyuşturul-
maktadır. Bunlar yetmiyormuş gibi, laiklik, 
muhafazakârlık, ılımlı Müslümanlık, gün-
den güne din haline getirilen mezhep ve ce-
maatler karşısında hakikati aramak isteyen 
bir gencin bu durumun içinden çıkması ol-
dukça güç görünüyor. Kalp ve kafalardaki 
virüsler ancak Kur’an antivirüsüyle temizle-
nebilir. İnsan zihni ancak bir ismi de “Nur” 
olan Kur’an vahiyle durulabilir. Bu konu-
da ciddi Kur’an çalışmalarına ihtiyaç var. 
Kur’an’ın insan ve toplum inşa etme kudreti 
her zaman mevcut, yeter ki biz isteyelim. Bi-
reysel ve toplumsal değişimin yasalarını bil-
diren (13/11) ayeti de bunu beyan ediyor: 
“Gerçek şu ki, insanlar kendi iç dünyalarını 
değiştirmeden Allah onların durumunu de-
ğiştirmez.”

Kur’an’da belirli konulardaki ayetler nüans-
larla tekrar edilmektedir. Bu tekrarlardan 
en kapsamlısı alınarak; Kur’an çocuklar ve 
gençler için özetlenmeli, onlar için muhta-
sar mealler yapılmalıdır. Yani; Allah inanç 
ve tasavvurunu, ahiret inanç ve tasavvu-
runu, peygamber inanç ve tasavvurunu, 
Kur’an inanç ve tasavvurunu, ahlak ve iba-
det, toplumsal düzen ve hukuk konuları 

D E N E M E

Kur’an’dan Gençlik Rehberi

Haydar ÖZTÜRK

LAİKLİK, 

MUHAFAZAKÂRLIK, 

MEZHEP VE CEMAATLER 

KARŞISINDA HAKİKATİ 

ARAMAK İSTEYEN BİR 

GENCİN BU DURUMUN 

İÇİNDEN ÇIKMASI 

KOLAY DEĞİL.

ahozturk64@mynet.com

İlahiyatçı/Kırıkkale
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gibi Kur’an’ın temel konuları özetlenmeli, 
Kur’an’ın bütün hayata (dünya-ahiret) nasıl 
baktırmak istediği gösterilmelidir. İşte bu 
tür çalışmalara küçük bir örnek teşkil etme-
si bakımından “Allah ve Ahiret Tasavvu-
ru ve Güzel Ahlak Hakkında Kur’an’dan 
Gençlik Rehberi” isimli bir denemedir bu 
çalışma.

Ey genç! Ebedi dünyada kalacakmışsın 
gibi bütün vaktini daha ne zamana kadar 
seni ilgilendirmeyecek, sana ahirette hiçbir 
faydası olmayacak şeylerle harcayacaksın?. 
Ünlülerin! hayatları, 
futbol müsabakaları, 
ülkelerin başkentleri, 
araba markaları vb. şey-
leri merak ettiğin kadar 
Rabbinin sana gönder-
diği Kur’an mesajını hiç 
merak ettin mi? Oysa te-
lefonuna gelen bir mesajı 
hemen okuduğun halde, 
Kur’an’dan gelen 6236 
mesajın hala okunmamış 
duruyor. Son okuma tari-
hin/ölüm zamanın gelmeden okumak iste-
mez misin?

“Onlar Kur’an’ı hiç düşünmüyorlar mı? 
Eğer O, Allah’tan başka birinden gelmiş ol-
saydı, onun içinde pek çok çelişki bulurlar-
dı.” (4/82)

“Onlar, Kur’an’ı hiç düşünmüyorlar mı, 
yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?” 
(47/24)

“De ki: “İnsanlar ve cinler, bu Kur’an’ın 
bir benzerini yapmak için bir araya gelse-
ler; birbirlerine arka çıksalar bile, onun bir 
benzerini yapamazlar.” (17/88)

“Yoksa ‘Onu uydurdu’ mu diyorlar? De ki: 
O’nun surelerine benzer bir sure meydana 
getirin, iddianızda samimi iseniz Allah’tan 
başka çağırabileceklerinizi de çağırın.” 
(10/38)

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar 
olsaydı, yer de gök de bozulup giderdi. Hü-
kümranlığın sahibi olan Allah, onların nite-
lemelerinden çok yücedir.” (Enbiya 21/22).

Ey genç! Kâinatta herşeyin herşeyle ile il-
gisi vardır. Kâinat; sayamayacağımız sanat 
harikalarıyla dolu büyük bir tasarım hari-
kasıdır. Ve her bir detay insanın hayretini 
artırıyor, “fetebarakallâhu ahsenul hâlikîn/
herşeyi en güzel şekilde yaratan Allah’ın 
şanı işte böyle yücedir.” (23/14) ayetini 
okutturuyor. 

Bütün insanlar bütün 
güçlerini kullansalar gü-
neşi doğurup batırabi-

lirler mi? Peki her günde 
birer defa tekrarlanan bu 
eşsiz düzeni kuran kim, 
hiç düşündün mü?

“De ki: Allah, kıyamet 
gününe kadar gece-
yi üzerinizde devamlı 
kılsaydı; Allah’tan baş-
ka hangi ilah size bir 
ışık getirebilir? Hala, 

anlamıyor musunuz?  
De ki: Allah, kıyamet gününe kadar gün-
düzü üzerinizde devamlı kılsaydı; Allah’tan 
başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz 
geceyi geri getirebilir? Hala, görmüyor mu-
sunuz?” (28/71-72)

Ey genç! Zahmetsizce ve hiçbir bedel öde-
meden ulaşıp içtiğin su hakkında hiç dü-
şündün mü? Kur’an adeta varlık/kainat ki-
tabını okuyamayanlar için onun tercümesi 
gibi her gün tekrarlanan kevni ayetleri bir-
de vahiy ekranında yazıyor, okuyor, okut-
turuyor.

“İçtiğiniz suyu gördünüz mü? Onu bulut-
tan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz mi-
yiz? İsteseydik onu tuzlu bir su yapardık; 
şükretmeniz gerekmez mi?” (56/68-70)

EY GENÇ! TELEFONUNA 

GELEN BİR MESAJI 

HEMEN OKUDUĞUN 

HALDE, KUR’AN’DAN 

GELEN 6236 MESAJIN 

HALA OKUNMAMIŞ 

DURUYOR.



13

Kur’ani Hayat
OCAK’14
SAYI 33

HAYDAR 
ÖZTÜRK

Kur’an’dan Gençlik 
Rehberi

“De ki: Eğer suyunuz yerin dibine çekilse, 
söyleyin bakalım, size akar bir su kim geti-
rebilir?” (67/30)

Dünyayı sarsmasın diye dağları yaratan, 
rüzgârlara aşılama vazifesi veren, denizlere 
boyun eğdiren kimdir?

“Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit 
dağlar yarattık ve doğru gidebilsinler diye 
geniş yollar açtık.” (21/31)

“Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik 
ve gökten bir su indirdik de onunla su ih-
tiyacınızı karşıladık. (Biz 
bunları yapmasaydık) 
siz onu (yeterli) suyu de-
polayamazdınız.” (15/22)

“Allah; kendi emriyle 
gemiler akıp gitsin ve 
O’nun fazlından ararsı-
nız diye, sizin için denize 
boyun eğdirdi. Umulur ki 
şükredersiniz.” (45/12)

Ey genç ve ey Allah’a kul olarak cennette 
genç kalmak isteyenler! Her gün göz ka-
merandan geçen yüzlerce kevni ayetle Rab-
bimiz kendini sana tanıtmak istiyor. Ama 
sen yanlarından habersizce geçip gidiyor-
sun. “Göklerde ve yerde nice belgeler vardır 
ki, yanlarından yüzlerini çevirerek geçer-
ler.” (12/105) ayetiyle de bunu bir kez de 
sözlü olarak söylüyor. 

Ey genç! Yaratıcın/yaratıcımız, bu ayetleri 
okuman için senden / bizden resmiyet is-
temiyor. “O akıl sahipleri, ayakta da, otu-
rurken de, yanları üzere yatarken de Allah’ı 
düşünürler / anarlar, göklerin ve yerin yara-
tılışını düşünerek şöyle dua ederler: “Rabbi-
miz, bunları boşuna yaratmadın. Seni (ek-
siklikten ve boş şeyler yapmaktan) tenzih 
ederiz. Bizi ateşin azabından koru!” (3/191) 
ayetiyle seni bütün aracılardan soyutlayarak 
huzuruna çağırıyor. Sen ise içindeki görün-
meyen putlar ve dışındaki haktan uzaklaştı-
ran her türlü oyalamalar yüzünden bir türlü 

kendine gelemiyorsun. Sana senden yakın 
olan Allah’ı ihtiyarlayınca Kâbe’de arama 
sarhoşluğuna düşeceksin. Ölümle uyanma-
dan “Andolsun ki insanı biz yarattık. Ona 
nefsinin ne fısıldadığını da biliriz. Biz ona 
şah damarından daha yakınız.” (50/16) 
ayetinin ikazına kulak ver. Dirilmek iste-
diğinde vahiyle seni diriltecek, ölmek iste-
diğinde ölümle uyanacaksın. Eğer, O bize 
şah damarımızdan daha yakın nasıl olabilir 
dersen gelecek ayetin anlam saraylarına gir: 
“Yeryüzünü sizin için yerleşme yeri ve göğü 

de bina olarak yaratan 
Allah’tır. Sizi en güzel 
şekilde şekillendirmiş 

ve iyi şeylerden size rı-
zık vermiştir. İşte sizin 
Rabb’iniz Allah! Alemle-
rin Rabb’i olan Allah ne 
yücedir!”(40/64). O bü-
tün güneş sistemini sana 

rızık vermek için döndürüyor. Ve o rızıklar 
şimdi senin şahdamarında O’nun izniyle 
dolaşmaktadır. 

Ey genç! Rabbimiz uzaklarda delil arama-
yalım veya usanırsak iç âlemdekileri de 
okuyalım diye kendi varlığımızda da delil-
ler yerleştirmiştir:

“Onun hak olduğu iyice belli olana kadar, 
ayetlerimizi hem afakta hem de kendi içle-
rinde göstereceğiz. Rabbinin herşeye şahit 
olması yetmez mi?” (41/53)

“Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün 
ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin 
ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, 
Allah’tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla 
bilendir, üstün kudret sahibidir.” (30/54)

“Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüp-
hede iseniz, şunu bilin ki, Biz sizi toprak-
tan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşı-
lanmış yumurtadan), sonra uzuvları (önce) 
belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parça-
sından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) 
yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. Ve 

EY GENÇ! YARATICIMIZ, 

BU AYETLERİ OKUMAN 

İÇİN BİZDEN RESMİYET 

İSTEMİYOR.
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dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar 
rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek 
olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza 
ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden 
kimi vefat eder; yine içinizden kimi de öm-
rün en verimsiz çağına kadar götürülür; ta 
ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey 
bilmez hale gelsin. Sen, yeryüzünü de kup-
kuru ve ölü bir halde görürsün; fakat Biz, 
üzerine yağmur indirdiğimizde o, kıpırda-
nır, kabarır ve her çeşitten (veya çiftten) iç 
açıcı bitkiler verir.” (22/5)

Ey genç! Şirkin çağdaş görünümleri seni 
haktan yüz çevirmeye çalıştıklarında fıt-
ratına dönmen için şu 
ayetler rehberin olsun. 
“Muhsinler, bir çirkin iş 
yaptıklarında veya nefis-
lerine zulmettiklerinde 
Allah’ı zikredip günahla-
rı için mağfiret dilerler. 
Allah’tan başka günahları 
kim bağışlar? Onlar, yap-
tıklarında bile bile ısrar 
etmezler. İşte böyle olan-
ların mükâfatı, Rableri ta-
rafından bağışlanmak ve 
altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Ora-
da ebedidirler. Böyle çalışanların mükâfatı 
ne güzeldir.” (3/135-136).

“Ashab-ı Kehf ve Rakim’i, şaşıla-
cak ayetlerimizden mi zannettin sen?  
Hani bir kaç genç mağaraya sığınmıştı ve 
şöyle demişlerdi: Rabbimiz, bize katından 
bir rahmet ver ve işimizde doğruyu başar-
mayı bize nasip et!” (18/9-10). O gençler 
de etten ve kemiktendi. O gençler boş ver-
selerdi, tevhit davası biz gençlere ulaşmaz-
dı. Senin onlara vefa, Rabbimize ise karşı 
sorumluluk bilincini takınma vaktin gel-
medi mi? “İman edenlerin Allah’ı anma ve 
O’ndan inen Kur’an sebebiyle kalplerinin 
ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar 
daha önce kendilerine kitap verilenler gibi 
olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman 

geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu 
yoldan çıkmış kimselerdir.” (57/16)

Ey genç! Sen de şu ayetin müjdesine gi-
renlerden olmak istemez misin? “Müminler 
içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice 
erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine 
getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şe-
hitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde 
(sözlerini) değiştirmemişlerdir.” (33/23)

Ey genç! Günahlarına bakıp sakın ümit-
sizliğe kapılma, ancak şirke düşme! “De ki: 
Ey kendilerine karşı günah işlemekte aşırı 
giden kullarım, Allah’ın rahmetinden ümi-

dinizi kesmeyin. Çünkü 
Allah, bütün günahları 
bağışlayıcıdır. O, çok ba-

ğışlayıcı ve merhametli-
dir.” (39/53). “Allah, ken-
disine şirk koşulmasını 
bağışlamaz bundan baş-
kasını dilediği kimse için 
bağışlar. Kim Allah’a şirk 
koşarsa, o derin bir dala-
lete düşmüştür.” (4/116). 

Ahiret Tasavvuru

Ey genç! Ahirete iman, Allah’a imandan 
sonra Kuran’da en çok zikredilen mevzular-
dan biridir. Hatta çok yerde Allah’a imanla 
peş peşe gelir. Ahirete iman toplumsal ha-
yatın sigortasıdır. O koruyucu kalktığı için-
dir ki dünya bugün fesada uğramıştır. Bu 
dünya oyun ve eğlence için yaratılmadı. Bu 
dünya bir imtihan yeridir. Nasıl ki şehrin 
bir yerine pazar kurulur ve akşam olunca 
kaldırılır. Aynen öylede dünya pazarı kıya-
met akşamıyla toplanacak ve ahiret yurdu 
kurulacaktır. Dünyanın geçici olduğunu 
anlamayanın durumu; bir yolcunun mola 
yerinin hoşuna gitmesiyle yolcu olduğunu 
unutup otobüsünü kaçırmasına benzer. 

“Hayır! Doğrusu siz, çarçabuk geçeni (dün-
ya hayatını ve nimetlerini) seviyorsunuz da, 
ahireti bırakıyorsunuz.” (75/20-21)

“ŞU İNSANLAR, 

ÇARÇABUK GEÇEN 

DÜNYAYI SEVİYORLAR 

DA ÖNLERİNDEKİ 

ÇETİN BİR GÜNÜ 

(AHİRETİ) İHMAL 

EDİYORLAR.” (76/27)
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“Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı sevi-
yorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahire-
ti) ihmal ediyorlar.” (76/27)

“Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, ‘(eğ-
lence türünden) tutkulu bir oyalama’, bir 
süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve 
konusu), mal ve çocuklarda bir ‘çoğalma-
tutkusu’dur. Bir yağmur örneği gibi; onun 
bitirdiği ekin ekicilerin (veya kâfirlerin) ho-
şuna gitmiştir, sonra kuruyuverir, bir de ba-
karsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o, bir çer-
çöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir 
azap; Allah’tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk 
(rıza) vardır. Dünya hayatı, aldanış olan bir 
metadan başka bir şey değildir.” (57/20)

Ey genç! Bahardan sonra yaz, geceden son-
ra sabah nasıl geliyorsa ahirette mutlaka ge-
lecektir. Allah yeniden dirilmenin binlerce 
örneklerini her baharda bizlere seyrettiri-
yor. Bir de Kur’an ekranında bizlere okut-
turuyor:

“Allah’ın rahmetinin eserine bir bak, yeryü-
zünü kuruduktan sonra nasıl canlandırıyor. 
İşte ölüleri de böyle diriltecektir. O’nun her 
şeye gücü yeter.” (30/50)

“İnsan kendisini bir damladan yarattığımızı 
görmüyor mu ki apaçık mücadeleci oluve-
riyor. Kendi yaratılışını unutup, bize örnek 
veriyor: Bu çürümüş kemikleri kim dirilte-
bilir? diyor. De ki: Onları ilk defa meydana 
getiren diriltecek. O her türlü yaratmayı bi-
lir.” (36/77-79)

 
“Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmak-
tan yorulmayan Allah’ın ölüleri de dirilt-
meye gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? 
Elbette onun her şeye gücü yeter.” (46/33)

Allah’a teslimiyet, dünyevî zevk, rahat ve 
menfaatlerden ferâgat anlamına geldiğine 
göre sağlam bir ahiret inancı, mü’minde ol-
mazsa olmaz bir özellik demektir. Sağlam 
bir ahiret inancına sahip olmayan bir insa-

nın, cahilî düşünce ve yaşayışlardan uzak 
durması, imkân haricindedir.

Ey genç! Geçmişi nasıl aldığımız kayıtlarla 
şu anda izleyebiliyorsak; geleceği de Rabbi-
miz vahiy ekranında bize seyrettiriyor. Şu 
andaki maddi veya manevi durumumuz 
geçmişteki çalışıp çabalarımız ise, ahiret ge-
leceğimizin karşılığı da dünyadaki çabaları-
mızın kayıtları olacaktır. Vahiy ekranı bize 
geleceği şu an gibi akıl ve kalbimize yakın-
laştırıyor:

“O gün, siz huzura alınırsınız ve hiçbir şe-
yiniz gizli kalmaz. Kimin kitabı sağından 
verilirse, ‘Alın, kitabımı okuyun, ben zaten 
bu hesabıma ulaşacağımı tahmin etmiştim’, 
der. Artık O, hoşnut edici bir hayat içinde. 
Yüksek bir cennette.. Meyveleri ise aşağıda-
dır. Yiyin, için afiyet olsun. Bu, geçmiş gün-
lerde yaptıklarınızın karşılığıdır. Kitabı so-
lundan verilen ise şöyle der: ‘Eyvah, keşke 
kitabım verilmeseydi. Hesabımı hiç bilme-
seydim. Keşke ölüm bir son olsaydı. Malım 
bana fayda vermedi. Gücüm yok olup gitti.’ 
Tutun onu, bağlayın! Sonra atın onu ateşe! 
Sonra da onu yetmiş arşın boyundaki zinci-
re vurun ve sürün. Çünkü O, Yüce Allah’a 
iman etmiyordu. Yoksulu yedirmeye teşvik 
etmiyordu. Onun için hiçbir yakın yoktur. 
İrin ve kan karışımından başka bir yemek 
yoktur. Onu günahkârdan başkası yemez.” 
(69/18-37)

“Rab’lerini inkâr edenler için de cehennem 
azabı vardır. Ne kötü bir son! Oraya atıl-
dıkları zaman, onun kaynarken çıkardığı 
uğultuyu duyarlar. Neredeyse öfkeden pa-
ramparça olacak, ne zaman oraya bir grup 
atılsa, oranın bekçileri onlara sorar: ‘Size bir 
uyarıcı gelmedi mi?’ ‘Evet, bir uyarıcı gel-
mişti, fakat biz yalanladık ve Allah hiç bir 
şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sa-
pıklık içindesiniz’, dedik derler. Eğer din-
lemiş veya akletmiş olsaydık bu ateş halkı 
için de olmazdık, derler. İşte böylece gü-
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nahlarını itiraf ederler. Kahrolsun çılgın ateş 
halkı!” (67/8-11)

Ey genç! Fıtratından uzaklaşıp, nefsini ve 
dünyayı ilah edinen insanın gücü yettiği 
herşeye hükmetme istemesi her yerde fesa-
dı artırmıştır. Bunun sonucu olarak; insan-
dan tabiata, felsefeden bilime, dinden siya-
sete hemen hemen her şeyin dengesi altüst 
olmuştur. Artık yeryüzünde suç işleyen, 
zulmeden, milyonlarca mustaz’af insanı sö-
müren müstekbirler, emperyalistler, çağdaş 
firavunlar cezalandırılmadan bu dünyadan 
ayrılıyorlar. İşte bunların nihaî cezasını Al-
lah, ahirete saklamıştır. Adalet konusu, sa-
dece kâfir ve mücrimlerin suçlarıyla değil, 
aynı zamanda Müslümanların ecirleriyle de 
ilgilidir. “Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri 
boş yere yaratmadık; bu, inkâr edenlerin bir 
zannıdır. Bu yüzden o inkâr edenlere ateş-
ten helak vardır. Yoksa biz, iman edip iyi iş-
ler yapanları yeryüzünde bozgunculuk ya-
panlar gibi mi tutacağız? Yoksa muttakîleri, 
yoldan çıkaranlar gibi tutacağız?” (38/27-
28)

Rabbimiz başka bir Kur’an ekranında da 
cennet ve cennetlikleri; cehennem ve ce-
hennemlikleri seyrettiriyor:

“Hayır, (gerçek şu ki), iyilerin kitabı, illiy-
yundadır. İlliyyun’un ne olduğunu nereden 
bileceksin? İşaretlenmiş bir kitaptır. Mu-
karrebun / yakınlaştırılmış olanların şahit-
lik ettiği.. İyiler, elbette nimetler içindedir. 
Tahtlar üzerinde, bakıyorlar. Onları, yüzle-
rindeki nimet parıltısından tanırsın. Onlar, 
mühürlenmiş, katıksız bir içecekten içerler. 
Onun mührü misktir. Yarışanlar, işte bu-
nun için yarışsınlar! Ona tesnim’den katı-
lır. O, öncülerin / yaklaştırılanların içeceği 
bir kaynaktır. Suç / günah işlemiş olanlar, 
iman edenlere gülüyorlardı. Onların yan-
larından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz 
ediyorlardı. Ailelerinin yanına döndükle-
rinde alay ederek dönerlerdi. Onları gör-
dükleri zaman: ‘İşte bunlar, doğru yoldan 

sapmış’ derlerdi. Oysa onlara bekçi olarak 
da gönderilmemişlerdi. Bugün de iman 
edenler, kafir olanlara gülerler. Tahtlarına 
yaslanıp bakarlar. ‘Kâfirler, yaptıklarının 
cezasını gördüler mi?’ diye.” (83/18-36) 
 

Güzel Ahlak

Pek çok insan kendilerine bir başka kişi-
yi örnek alır ve bu kişiye benzemek için 
çaba gösterirler. Hatta konuşmasından gi-
yim tarzına, tavırlarına kadar o kişiyi taklit 
eder, onun hayatına özenirler. Müminler 
için ahlak ve tavırca en güzel örnek; Rasu-
lü Ekrem’dir. Peygamberimiz (sav)’in güzel 
ahlakının ve tavrının kaynağı ise Kuran’dır. 
Peygamberimiz (sav) ve çevresindeki mü-
minler Kur’an’ı kendilerine rehber edinmiş, 
Kur’an ahlakı ile ahlaklanmış, Allah’a karşı 
sorumluluğunu yerine getiren, O’nu de-
rin bir sevgi ile seven, vicdanlı insanlardır. 
Eğer Hz. Aişe (r.a) validemizin Efendimiz 
için söylediği gibi “Onun ahlakı Kur’an’dı.” 
hakikatinin gölgesi altına girmek istersen, 
Kur’an çeşmesinin şu güzel ahlak musluk-
larından içmeye devam et!

İşte evrensel mesajdan sana rehberlik ede-
cek bazı düsturlar:

Müslüman gençler; 

- Yalnızca Allah’a kulluk ederler. (1/4)

- Allah’ı her şeyden çok, gönülden ve de-
rinden severler. (2/165)

- Allah’a teslim olmuşlardır. (9/51)

- Allah’a karşı aciz olduklarının farkında-
dırlar. (72/22)

- Allah’tan korkarlar, O’nun beğenmeye-
ceği bir ahlak içerisinde bulunmaktan 
şiddetle sakınırlar. (13/21)

- Her şart ve durumda Allah’a şükredici 
olurlar. (2/172)
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- Anlayışlı, sevecen ve bağışlayıcıdırlar. 
(15/85)

- Tevazu sahibidirler. (25/63)

- Merhametli ve yumuşak huyludurlar. 
(9/128)

- İyiliği anlatmaya ve kötülükten sakındır-
maya çalışırlar. (3/104)

- Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde olur-
lar. (61/4)

- Suçlulara asla arka çıkmaz, daima hakkı 
ve adaleti savunurlar. (4/58, 105)

- Kimsenin hakkını yemezler. (26/184)

- Sözlerine sadıktırlar. (2/177)

- Boş şeylerden daima yüz çevirir, daima 
fayda getirici bir yol üzerinde olurlar. 
(25/72)

- Sabırlıdırlar, zorluklardan asla yılmazlar.
(3/146; 11/55)

- Güvenilir ve cesurdurlar. (10/71)

- Dinlerine bağlıdırlar. (7/89)

- Fikirlerini zorla kabul ettirmezler, karşı-
lıklı konuşup anlatırlar. (16/125)

- Yaptıkları işlerde bir menfaat gözetmez-
ler. (26/23)

- Hakkı söylemekten çekinmezler. (5/54)

Rabbimiz Kur’an’ın rehberliği için buyur-
duklarıyla, sizleri Kur’an üzerinde düşün-
me, araştırma ve derinleşmeye davet ediyor.

Şüphesiz, bu Kur’an, en doğru yola iletir 
ve salih amellerde bulunan müminlere, on-
lar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu 
müjde verir. (17/9)

Bu (Kur’an), insanlar için basiret (nuruyla 
Allah’a yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle 
inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir 
rahmettir. (45/20)

Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, si-
nelerde olana bir şifa ve müminler için bir 
hidayet ve rahmet geldi. (10/57)

Her ümmet içinde kendi nefislerinden on-
ların üzerine bir şahit getirdiğimiz gün, seni 
de onlar üzerinde bir şahit olarak getirece-
ğiz. Biz Kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, 
Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir 
müjde olarak indirdik. (16/89)

Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin ola-
rak kim salih bir amelde bulunursa, hiç 
şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız 
ve onların karşılığını, yaptıklarının en güze-
liyle muhakkak veririz. (16/97)

Yüce Rabbimiz, insanlığa rehber olsun diye 
inzal buyurduğu Kitab’ını;

- Ölülere değil, diri olanlara indirdiğini, 
Kur’an’ın yaşayan insanlara hitap ettiği-
ni, onları uyarmak, hesap gününden ha-
berdar etmek için göndermiştir. (18/2, 
32/3, 36/70, 41/4)

- Üzerinde düşünülsün ve öğüt alınsın 
diye indirmiştir. (47/24, 54/17, 50/45, 
38/29)

- Evlere muska niyetine asılsın diye değil, 
okunsun diye göndermiştir. (17/106)

- Onun apaçık ve kolaylaştırılmış bir ki-
tap olduğunu bildirmiştir. (15/1, 22/16, 
26/2, 27/1, 28/2, 36/69, 44/2, 54/17, 
22, 32, 40)

- Onun hidayet ve rahmet kaynağı oldu-
ğunu söylemiştir. (10/57)

- Onu, insanları karanlıklardan kurtarıp 
aydınlığa çıkarmak ve doğru yola ilet-
mek için indirildiğini (5/16, 14/1, 33/43, 
57/9, 65/11) beyan etmiştir.
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Giriş

Arapça’da “kss” kökünden gelen “Kıs-
sa” kelimesi, “Bir kimsenin izini sürüp ardın-
ca gitmek”, “Bir adama bir haber veya sözü 
açıklayıp bildirmek” gibi anlamlara gelmek-
tedir.1 Arapça’da gerçekleşmiş olsun ya da 
olmasın anlatılan herşeye hikâye dendiği 
için, kıssalara hikâye denmesi doğru de-
ğildir. Çünkü kıssalarda anlatılan kişiler, 
tarihin bir döneminde yaşamış örnek şah-
siyetlerdir.2

Yusuf Sûresi’nin 12/1. ayetinde Kur’an-ı 
Kerîm’in, “mubîn” bir kitap olduğu belirtil-
mektedir. Mubîn kelimesi; doğru ve yan-
lış yolları ortaya koyan, insanların ihtiyaç 
duyduğu her şeyi açıklayan, gerçeği yanlış-
tan, helali haramdan ayıran gibi anlamlara 
gelmektedir.3  Bu sıfat hem geçişsiz (açık 
seçik ve net) hem de geçişli (açıklayan ve 
netleştiren) olmak üzere çift kutuplu an-
lam taşıyan bir sıfattır.4 Kur’an’ın, dolayı-
sıyla kıssaların pek tabidir ki bir anlamı ve 
amacı vardır. Hz. Peygamber zamanında 

1 Rağıb el-İsfahani, el-Müfredat fi Ğaribi’l- Kur’an, 
Daru’l Ma’rife yayınları, Beyrut- Lübnan ty.

2 İdris Şengül, Kur’an Kıssaları Üzerine, Işık 
Yayınları, İzmir 1994, s. 48, 50.

3 Ebu’l- Fazl Muhammed b. Ali el- Ensari İbn 
Manzur, Lisanu’l- Arab, Beyrut- Lübnan ty., c. I, 
s.563

4 Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, Düşün 
Yayınları, İstanbul 2008, s.1011.

İ N C E L E M E

Hz. Yusuf Kıssası’ndan 
Gençliğe Mesajlar

YUSUF KISSASI İYİLİK, SABIR 

VE TEVEKKÜLÜN İNSANI 

DÜNYADA YÜCE BİR MAKAMA 

GETİRECEĞİNİ, AHİRETTE 

İSE ONU SALİHLERDEN 

KILACAĞINI ÖĞRETİR.

Arzu ARIKAN 

İÜ. İlahiyat Fakültesi Tefsir Yüksek 
Lisans Programı Öğrencisi
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meydana gelen olaylar ve harplerle ilgili 
haberler de kıssalara ilave edilecek olursa 
kıssaların neredeyse Kur’an’ın yarısını oluş-
turduğu söylenebilir.5 Kişilerden beklenen 
de bu ilahi kitaptaki amacı anlayıp, gereğini 
yerine getirmeleridir. 

Din daha önceleri toplumun bütününe hi-
tap eden, insanları birleştirici ortak bir de-
ğer olarak algılanırken daha sonraları mo-
dern toplumda yavaş yavaş etkinliğini ve 
gücünü yitirerek yozlaşmaya başlamıştır.6 
Bu arada medya kitle eğlence kültürü, sa-
nal bir dünya oluşturup gençlerin her türlü 
duygusunu tahrik etmiş, tüm değerlerini 
yıkmıştır. İşte böyle bir ortamda Yusuf kıs-
sası, değerler sistemi bozulan, geleceğinden 
endişe duyan, özgüven eksikliği yaşayan 
ve emeksiz yemek peşinde olan gençliğin 
önünde, ışıl ışıl bir yol haritası olarak dur-
maktadır.7  

Bu kıssa, kıskançlık, hırs, ümit, aşk, sabır, 
doğruluk, ihanet, pişmanlık, bilgelik gibi 
insandaki pek çok duyguya değinmesi se-
bebiyle olsa gerek Yusuf Suresi’nin 12/3. 
ayetinde “Kıssaların en güzeli” olarak nite-
lenmiştir. Gençlerin yaklaşık % 90’ının İsla-
mi manada dini inanç sahibi olduğu, ateist 
gençlerin oranının çok düşük bir düzeyde 
olduğu toplumumuzda8 Hz. Yusuf fiziksel, 
bilişsel ve duygusal yönden mükemmel ye-
tişmiş, anlayışlı, zeki ve akıllı insan tipini 
temsil etmesi sebebiyle günümüz gençliği 
için muhteşem bir örneklik oluşturmakta-
dır.9 Bunun yanı sıra Kur’an’ın anlatım tarzı 
kıssadaki tüm sahneleri öyle şekillendirir 

5 Şengül, a.g.e., s.27.

6 Hayati Hökelekli, Çocuk, Genç, Aile Psikolojisi 
ve Din, Dem Yayınları, İstanbul 2009, s. 72.

7 Abdullah Yıldız, Yusuf’un Üç Gömleği, Pınar 
Yayınları, İstanbul 2006, s. 9.

8  Hayati Hökelekli, a.g.e., s. 77 ; Türk Gençliği 
98, Suskun Kitle Büyüteç Altında, İstanbul  
Mülkiyeliler  Vakfı Sosyal Araştırmalar Merkezi,  
Konrad Adenauer  Vakfı, Ofset Fotomat, Ankara 
1999, s.72-73.

9 Seyyid Kutup, Kur’an’da Edebi Tasvir, Ravza 
Yayınları, İstanbul 1999, s.250.

ve canlandırır ki rivayet edilen şey geçmiş-
te olup biten bir olay olmaktan çıkar ve şu 
anda gerçekleşen, renkli tasvirlerle duygu 
ve reaksiyonları zihinde canlandıran bir 
hikâye haline gelir. Bu da gençlerin üçbo-
yutlu bir film izlermiş gibi kendilerini olay-
ların içinde hissetmesi ve olayları özümse-
yerek ibret almaları açısından son derece 
önemlidir.10  

Evet gençler! Köle diye satılan, zindanlara 
atılan, çektiği onca sıkıntıya rağmen Allah’ın 
lütfuyla tarihe adını altın harflerle kazıyan 
büyük peygamber Hz. Yusuf’la tanışmaya ve 
“Yusuf gibi olmaya” hazır mısınız?

A. AHLAKÎ MESAJLAR

1. KISKANÇLIK BAŞA BELA

Küçük Yusuf rüyasında 11 yıldız ile güne-
şin ve ayın kendisine secde ettiklerini gör-
müş, rüyasını babası Yakub peygambere 
anlatmış, o da bu rüyadan Yusuf’un büyük 
bir makama erişeceğini, Allah’ın onu seç-
tiğini ve ona rüyaların yorumunu ve olay-
ların iç yüzünü kavrama noktasında bir 
parça ilim vereceğini anlamış11 ve “yavrum 
rüyanı kardeşlerine anlatma” demişti. Ya-
kub peygamber  böyle demişti çünkü di-
ğer oğullarının baba bir kardeşleri Yusuf’u 
ve Bünyamin’i kıskandıklarının farkındaydı 
ve haklı olarak diğer kardeşlerin bu parlak 
rüyayı duyması durumunda içlerinde haset 
ateşinin daha da tutuşmasından ve kardeş-
leri Yusuf’a bir tuzak kurmalarından endişe 
duyuyordu (4-6).

Aslında Yakub Peygamber’in, oğullarının 
kıskançlığını körüklememek adına böyle 
bir tavsiyede bulunması oldukça yerinde 
bir tutumdu. Ne de olsa o Allah’ın pey-
gamberiydi ve üstün ve ideal olan karakte-
ri temsil ediyordu. O halde onun oğulları 
arasında adaletsizlik yaptığı düşünülebilir 
miydi? Fahreddin Razi’nin belirttiği gibi 

10 A.e.,  s. 231

11 Süleyman Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, 
Yeni Ufuklar Neşriyat, c. 4, s.383.



20

bir insanını sevgi konusunda adaleti sağla-
ması mümkün olmasa da davranışlarına bu 
farklılığı yansıtmaması mümkündü.12 Gelin 
görün ki Hz. Yakub’un çabaları ve onun bu 
tutumu korktuğu şeyin başına gelmesine 
engel olamadı. 

Ve işte perde açıldı. Sahnede Yusuf’un kıs-
kanç kardeşleri… Ne mi konuşuyorlar? 
Sormayın, maalesef içlerindeki haset dışarı 
taşmış… Babalarının Yusuf’u ve kardeşini 
kendilerinden daha fazla sevmesi sebebiyle 
Yusuf’tan nasıl kurtulacaklarını tartışıyor-
lar! Dikkat ederseniz “kardeşimiz” demiyor-
lar ve üvey kardeşlerini dışlamış oluyorlar.13 
Velhasıl, kimisi O’nu öldürmeyi teklif edi-
yor kimisi de kimsenin bulamayacağı ıssız 
bir yere koymayı. Niha-
yet oybirliğiyle Yusuf’un 
kuyuya atılmasına karar 
veriliyor ki gelip geçen 
kervanlardan biri onu al-
sın diye (7-10). 

Ve işte hain planlarını 
uygulamaya koyuyor-
lar. Babalarını Yusuf’u da 
kendileriyle beraber kıra 
göndermesi için zorla ikna 
ederler ve onu koruyacak-
larına dair ona söz verir-
ler. Fakat verdikleri söze 
ihanet ederek suyu az bir kuyunun dibine 
bırakıverirler küçük Yusuf’u kara vicdanla-
rıyla birlikte… Yusuf en güvendiği, yıllarca 
abi bildiği kişilerce terk edilmişti ama Rabbi 
onu terk etmiyor ve gönlüne güç veriyordu 
(10-12).

Hased ne yaman bir duyguymuş ki sahibini 
katil olmanın eşiğine kadar getiriyor.

Ayrıca bu kıssa nazil olduğu dönemde elçi-
likle şereflendirildiği için kavmi tarafından 

12 Sevban Yıldırım, Ahlak Eğitimi Açısından Yusuf 
Kıssasının Tahlili, Sakarya Üniversitesi Sosyal  
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Sakarya 2002, s.91.

13 A. Yıldız, a.g.e., s.39.

kıskanılan, hakaret ve haksızlıklara maruz 
kalan Hz. Muhammed’e de büyük bir teselli 
kaynağı olmuştur.14

2. SIR SAKLAMAK

Hz. Yakub, Yusuf’a rüyasını anlatmama 
talimatını vermekle ona en önemli hayat 
derslerinden birini veriyordu: Sır saklamak. 
Kişinin her bildiğini, her gördüğünü, her 
duyduğunu bir hedefe varmadan veya bir 
nimete ulaşmadan başkalarına anlatması 
doğru değildir. Zira her nimete haset edilir 
ve hedefin engellenmesi söz konusu olabi-
lir. Bu sebeple bilginin kimlere kadar ula-
şacağını, insanlarda ne gibi kötü duyguları 
harekete geçireceğini hesaba katmamız ge-

rekebilir.15 

3. SABRIN SONU 
S E L A M E T T İ R

Yusuf’u kuyuya atanlar 
akşam vakti ağlamaklı 
bir halde gelirler. Özel-
likle akşam vaktinde 
gelirler çünkü bu açık 
yalan ve işlenen suç kar-
şısında doğal olarak yüz-
lerine aksedecek olan 
korku, hüzün ve utanç 
izlerini gizlemek ister-
ler.16 Nihayet bir hayva-

nın kanına buladıkları gömleği babalarına 
göstererek, kendileri oynarken Yusuf’u kur-
dun parçalamış olduğunu söylerler. Aslında 
parçalanmış olan Yusuf’un bedeni değil on-
ların vicdanıydı. Nitekim Yakub peygamber 
de kalplerindeki şiddetli hasedin onlara hoş 
olmayan bir iş yaptırdığını, Yusuf’a aslında 
kardeşlerinin yüreğini kemiren kıskançlık 
kurdunun zarar verdiğini anlamış ve tam da 
bu acı haberle karşılaştığı anda saçını başı-

14 Yaşar Kurt, Hz. Yusuf’un Tarihsel Hayatı, (Mu-
kayese ve Değerlendirme), Araştırma Yayınları, 
Ankara 2005, s. 93.

15 A. Yıldız, a.g.e., s.29

16 Şengül, a.g.e., s.233

YUSUF KISSASINDA 
KISKANÇLIK, KİN 
VE DÜŞMANLIĞIN 

İNSANI DAİMA ZELİL 
KILACAĞI DİKKATLERE 

SUNULARAK 
MUHATAPLAR İYİ VE 
DOĞRU YOLA TEŞVİK 

EDİLMEKTEDİR.
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nı yolup feryad etmektense rabbine sığınıp 
sabretmeyi seçmiş ve şöyle demiştir: “Hayır, 
nefisleriniz (egonuz) aldatmış da size bir iş 
yaptırmış. Artık bana güzel bir sabır gerekiyor. 
Bu anlattıklarınıza karşı yardımına sığınılacak 
olan ancak Allah’tır.” (16-18).

Hz. Yakub oğullarının yalan söylediğini an-
lamış ve “Bu kurt pek de merhametliymiş!.. 
Onun etini gömleğini yırtmadan nasıl ye-
miş?” demiştir.17

İnsanın başına günlük hayatta türlü belalar 
gelebilir. Bazı ipuçları olsa da kesin bilgi-
nin olmadığı zamanlarda yapılacak tek şey 
Yakub gibi sızlanmadan, şikâyet etmeden 
ve ancak Allahtan yardım isteyerek sabret-
mektir ki ancak böyle bir sabır “sabrun cemil 
(güzel bir sabır)”ın karşılığı olabilir.18

Nitekim Hz. Aişe’ye (Hz. Muhammed’in 
eşi) zina iftirası atıldığında o kendini sa-
vunmak için Hz. Yakub’un sözlerinden baş-
ka söyleyecek söz bulamadığını söyleyerek 
yukarıda geçen ayetleri okumuş, hemen 
akabinde Nur Suresi’nin 11 ila 21. ayetleri 
nazil olmuş ve Hz. Aişe temize çıkarılmıştır.

Sonuçta oradan geçen bir kervanın sucuları 
Yusuf’u bulmuşlar, buluntu olduğu için pek 
değer vermedikleri Yusuf’u kimseye söyle-
meden alıp götürmüşler ve bir Mısırlı azi-
zine ucuz bir pahaya satmışlardır (19-21).

Ayrıca Yusuf’un yıllar sonra bir vesileyle kar-
şılaştığı kardeşlerine, başarıyı Allah’a nisbet 
ederek söylediği şu sözler sorumluluğun al-
tın kuralı olan sorumluluk ve sabra19 işaret 
etmesi açısından son derece önemlidir: “Ben 
Yusuf’um, işte bu da kardeşimdir! Allah bize 
lutfetti; çünkü her kim Allah’a karşı gelmekten 
sakınır ve (belalara) sabrederse, iyi bilsin ki 
Allah iyiliğin yaptığını karşılıksız bırakmaz.” 
(90).  

17 Fahreddin Razi, et-Tefsiru’l-Kebir, Daru’l Kutubu’l-
İlmiyye yayınları, Beyrut- Lübnan, c. XVII- 
XVIII,  s.83

18 Kurt, a.g.e., s.97

19 İslamoğlu, a.g.e., s.449

4. AŞKIN GÖZÜ KÖRDÜR

Mısır azizi Allah’ın bir lütfu olarak Yusuf’ta 
iyilik ve başarı alametleri sezmiş, ona önem 
verip ikramda bulunmuş ve karısına ona 
güzel bakmasını tavsiye etmişti. Derken 
evin hanımı Yusuf’a gönül vermiş ve tüm 
benliğiyle onun olmak istemişti. Niyeti 
Yusuf’u namus testine tabi tutmak ya da 
şaka yapmak değildi.20 Bu kadın basbaya-
ğı niyeti bozmuştu. Nitekim Züleyha kendi 
istekleri doğrultusunda şartları uygun hale 
getirmiş, kapıları kilitlemiş ve “haydi gel!” 
demişti (23-24). Karşısında güzel, alımlı, 
mevki sahibi ve istekli ve gözü dönmüş bir 
kadın vardı. Şimdi Yusuf ne yapmalıydı? Siz 
olsaydınız ne yapardınız?

5. NAMUS VE İFFET  
ABİDESİ OLABİLMEK

“Yusuf’un gömleği, İbrahim ateşteyken sırtın-
daki gömleği. Yusuf’un gömleği, bir kölenin 
karanlık gecesinden geçen üç buçuk arşınlık 
beyaz keten köle bezi. Yusuf’un gömleği bir ma-
sal gecesine hazırlanan şehzadenin inci beyazı, 
fildişi, ince ipek giysisi. 

Yusuf’un gömleği gün gelir, kurt parçaladı, 
der de bırakırlar Yakub’un kucağına. Yusuf’un 
gömleği, gün gelir asarlar Mısır’ın kapısına.

Gün gelir Yakub’un gözlerine fer Yusuf’un göm-
leğinin kokusu, gün gelir hasretine had, gömle-
ğin Yusuf’u.

Züleyha’nın yazgısına vesile Yusuf’un göm-
leği, Yusuf’un gömleği biraz da bu hikaye. 
Yusuf gömleğinde, gömleği Yusuf’un şimdi 
Züleyha’nın elinde.”21

Delikanlılık çağında bir genç için en zor sı-
navlardan biri belki de başarılması en zor 
olanı cinsel arzularının tahrik edilerek sı-
nanmasıydı. İşte Yusuf’un maruz kaldığı 
zina fitnesi de bu türden zorlu bir sınavdı.22

20 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Azim 
Dağıtım, İstanbul ty. c. 5, s.40

21 Nazan Bekiroğlu, Yusuf ile Züleyha, Timaş 
Yayınları, İstanbul 2000, s. 111 

22 Yıldız, a.g.e., s.58
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Yusuf bu çirkin teklif karşısında kendi-
ni toplar ve ısrarcı kadına şunları söyler: 
”Allah’a sığınırım! O benim efendim; bana gü-
zel bir konum kazandırdı! Şu da bir gerçektir 
ki, zalimler asla başarıya ulaşamaz.” (24)

Yusuf’un teklifi reddedişinin sebebi kadın-
ları arzulamayışı veya şehevi gücünün ol-
mayışı değil23, Allah’ın uyarısını ve haramın 
çirkinliğini tüm çıplaklığıyla görüşüydü. 
Nitekim kadının evin ortasındaki bir putun 
üstünü örterek “Ben putumun bir günah iş-
lerken beni görmesinden utanırım” deme-
si karşısında Yusuf’un: “Sen aklı olmayan, 
duymayan bir puttan utanırken ben nasıl 
olur da herkesin gücünü 
kendisine veren ilahım-
dan utanmam. Allah’a 
yemin ederim ki ben bu 
işi yapmam”24 demesi 
bunun bir göstergesiydi 
(23-24).

Yusuf bakar ki putunun 
üstünü örterken gön-
lündeki haya perdesini 
kaldıran25 bu kadının 
vazgeçmeye hiç niyeti 
yok çareyi kaçmakta bu-
lur, kapıya yönelir. Fa-
kat kadın da arkasından 
koşarak gömleğine öyle 
bir asılır ki gömlek boydan boya yırtılır. 
Tam o sırada beklenmedik bir şey olur ve 
kapıda kadının kocasıyla karşılaşırlar. Ar 
damarı çatlamış olan kadının niyetlendiği 
kötü işten dolayı yüzünün kızarması, eli-
nin ayağının birbirine dolaşması gerekir-
ken zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkar ve 
genç Yusuf’a ikinci bir kötülük yaparak,  
ona iftira çamurunu atar ve der ki: “Senin 
eşine fenalık yapmak isteyenin cezası, zindana 
atılmaktan veya acı bir azaba uğratılmaktan 
başka ne olabilir?” (25).

23 Razi, a.g.e., s.95

24 A.e., s. 92

25 Yıldız, a.g.e., s.65

Yusuf’un kendisini savunarak “kendisi ben-
den yararlanmak istedi” demesine ve ka-
dının akrabasından birinin “eğer gömleği 
önden yırtılmışsa hanım doğru söylemiştir, 
yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa hanım 
yalan söylemiştir” diyerek şahitlik etmesi-
ne rağmen olay örtbas edilmiş, Yusuf’a da 
kimseye bundan bahsetmemesi konusunda 
uyarı yapılmıştır (26-29).

Derken şehirde bu dedikodu yayılır, za-
manın sosyete kadınları azizin karısını bir 
köleye aşık olmasından26 dolayı kınama-
ya başlarlar. Kadın bunu işitince kendini 
haklı çıkarma gayesiyle mükellef bir sofra 

hazırlar ve onları davet 
ederek Yusuf’u karşıları-
na çıkarır. Kadınlar onu 

görür görmez şaşkınlık-
tan meyve bıçaklarıyla 
ellerini kesmeye başlar-
lar ve “Bu bir insan değil, 
melektir!” derler. Tam da 
bu noktada azizin karısı 
kendisini haklı göstere-
bilmek için kadınların bu 
halini yine onlara karşı 
bir delil olarak kullanır27 
ve kendince taşı gediğine 
koyar: “İşte” der, “bu gör-
düğünüz beni hakkında kı-

nadığınız (gençtir). Yemin ederim ki ben bunun 
nefsinden yararlanmak istedim de o namuslu 
davrandı. Yine yemin ederim ki, eğer emrimi 
yerine getirmezse, muhakkak zindana atılacak 
ve alçaltılacaktır.” (32).

Dedikodunun çevreye yayılması ve şehrin 
ileri gelenlerince duyulması birkaç günlük 
mesele olamayacağına göre Yusuf’un aylar 
boyunca baskı altında olduğunu, sürekli 
hanımı tarafından bu işe zorlanarak taciz 
edildiğini düşünmek gerekir. Böylesine zor-

26 Ateş, a.g.e., s.393

27 Hatice Avcı, Kur’an’dan İffet Örnekleri: Hz. 
Meryem ve Hz. Yusuf, Fırat Üniversitesi Sosyal  
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 
2012, s. 69.
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lu bir ortamda tehditlere ve baskılara boyun 
eğmeyen, çelik gibi iradesi ve iffetli duru-
şuyla günümüz gençliğine mükemmel bir 
örnek olan Yusuf rabbine sığınarak imanı-
nın gücüyle şu müthiş sözleri söyler: 

“Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet 
ettiği şeyden daha sevimlidir. Eğer sen, bu ka-
dınların tuzaklarını benden uzak tutmazsan, 
ben onların tuzağına düşerim ve cahillik eden-
lerden olurum.” (33).

Fiziksel olarak cinsel olgunluğa ulaşan fakat 
duygusal ve zihinsel olarak yetişkin olması 
yıllar alan bir gencin en önemli sorunların-
dan biri cinsel dürtülerini kontrol altında 
tutma zorunluluğudur. Cinsel tatminin an-
cak evlilikle olabileceğini kabul eden gele-
neksel dini-ahlaki değerlerle modern tüke-
tim toplumunun haz ahlakı arasında sıkışıp 
kalan gençlerin durumu oldukça trajiktir. 
Cinselliğin özgürlük adına hiçbir sınır ve 
kural tanımaksızın çağdaş iletişim araçları 
vasıtasıyla zevk ve arzu konusu olarak ale-
niyete döküldüğü ve gençlerin bu yönde 
teşvik ve tahrik edilerek cesaretlendirildiği 
toplumlarda insanların daha mutlu olduğu-
nu söylemek oldukça güçtür.28

“Hz. Yusuf’un maruz kaldığı türden, benzer bir 
teklifle, tehditle, tezgahla, tuzakla karşı karşıya 
kalan mümin erkek ve mümin kadınların, özel-
likle genç öncülerin; “zindanı zinaya tercih 
eden” bir bilinçle derhal rab’lerine sığınmaları 
ve nefislerinin ve şeytanın emrine uymamak 
için O’ndan yardım dilemeleri gerekir. Dahası, 
şeytanın yaldızlayıp çekici gösterdiği zina fii-
lini işleyen insanların içine düşeceği korkunç, 
karanlık, dipsiz çukurlara ve ebedi zindanlara 
karşı, zinayı reddetmeleri halinde başlarına 
gelebileceğini zannettikleri kimi mahrumiyet-
lerin, sıkıntıların, olumsuzlukların, öbürüyle 
kıyaslanamayacak oranda küçük ve basit zin-
danlar olduğunun bilincinde olmaları gerekir.”29

Yusuf’un iffetini muhafazası ve bu konuda 
Allah’a sığınmasıyla alakalı Abdurrahman 

28 Hökelekli, a.g.e., s.85,86

29 Yıldız, a.g.e., s.73

Kasapoğlu’nun yorumu şöyledir: “Yusuf için, 
iffetli kalarak uğrunda fedakârlık yapılan de-
ğerlere bağlılıktan elde edilen anlam, cinsel 
ilişkiden elde edilecek hazdan daha önemli ve 
mutluluk vericidir. Ona göre, Allah ile kurulan 
ahlâklı ilişki ve bu ilişkinin sürdürülmesi, ahlâk 
dışı cinselliğin sağlayacağı geçici hazdan kat 
kat anlamlıdır.”30

6. ONURLU DURUŞ

Tüm deliller Yusuf’un suçsuzluğuna işaret 
ettiği halde ortalık yatışana kadar onu bir 
süreliğine zindana atma fikri ağır basar ve 
Yusuf zindana atılır. Onunla beraber zinda-
na iki genç daha girmiştir. Yusuf iki gencin 
gördükleri rüyaları tabir eder ve söyledikle-
ri doğru çıkar. Yusuf kurtulacağını düşün-
düğü gence kendisini efendisinin yanında 
anmasını söylediği halde özgürlüğün sar-
hoşluğuyla olsa gerek o bunu unutur. Ta ki 
rüya tabircileri hükümdarın üst üste birkaç 
defa gördüğü rüyayı tabir etmekten aciz 
kalana kadar. İşte o zaman genç, zindan-
daki Yusuf’u hatırlar ve koşarak gidip ona 
hükümdarın rüyasını tabir ettirerek gelip 
hükümdara bu yorumu anlatır. Yorum hü-
kümdarın hoşuna gider ve Yusuf’u kendisi-
ne getirmelerini emreder.

Hapishanede on iki yıl kadar kalmış bir in-
san olarak Yusuf’tan beklenen bir an önce 
oradan çıkmaya can atmasıyken o böyle 
yapmamış, akıllı, kararlı, sabırlı bir insan 
olarak onurlu bir duruş sergilemiş, izzet 
ve şerefini düşünmüş ve aleyhindeki şüp-
he tamamen kalkıp temize çıkarılıncaya ve 
suçsuzluğu ispatlanıncaya kadar zindandan 
çıkmamaya direterek31 şöyle demişti: “Hay-
di efendine geri dön de, ona sor bakalım, o el-
lerini kesen kadınların maksatları ne imiş? Hiç 
şüphe yok ki Rabbim onların oyunlarını çok iyi 
bilir.” (50).

30 Abdurrahman Kasaboğlu, Kur’an’ın İffet Anlayışı- 
Batılı Cinsel Ahlak Anlayışlarıyla Bir Mukayese, 
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 
III,2003 Sayı:4, s.22.

31 Razi, a.g.e., s.121
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Hükümdar o kadınlara hesap sormuş onlar 
onun aleyhinde hiçbir fenalık bilmiyoruz 
demişler akabinde azizin karısı da suçunu 
itiraf etmiş, böylece hakikat geç de olsa or-
taya çıkmıştı (51).

7. KİŞİNİN HATASINI YÜZÜNE VUR-
MAMAK

Yusuf kendisini büyüten ve birçok iyilik 
gördüğü azize karşı nankörlük etmemiş, 
efendisinin şerefine saygı duymuş,32 iyiliğe 
iyilikle karşılık vermiş, hükümdara “o ka-
dınların maksatları neymiş?” diye sorarken 
genel bir ifade kullanmış, azizin karısının 
ismini deşifre etmemiş 
ve kadının hatasını yü-
züne vurmamıştır.

8. KİŞİNİN HATASI-
NI İTİRAF EDEREK 
TEVBE ETMESİ

Hükümdarın sorgula-
ması karşısında Züleyha: 
“İşte şimdi gerçek olanca 
çıplaklığıyla ortaya çıktı! 
Arzumu tatmin için onu 
baştan çıkarmaya çalışan 
bendim; ne ki o, hep (özü-
ne ve sözüne) sadık kaldı.” 
(51) diyerek suçunu itiraf 
etmiş, nefsin kötülüğü şiddetle emretmesi 
sebebiyle kendi nefsini temize çıkarmadığı-
nı söyleyerek bağışlayıcı ve merhametli rab-
bine sığınmıştı (53).

Züleyha bu sözleriyle itiraf ve istiğfar ede-
rek gerçeği söyler ve Allah’a olan imanını da 
açığa vurmuş olur. Böylece artık Yusuf’un 
Allah katında bilinen iffeti ve temizliği hal-
kın gözünde de parlak bir şekilde ortaya 
çıkmış olur.

Sonuçta İlahi aşk nefsani aşka üstün gelmiş 
ve onu  yenmiştir Kin, öfke ve ihtirasla dol-
muş düşmanları bile dize getiren bu temiz-
lik, bu iffet ve fazilet ne yüce bir mertebedir. 

32 Ateş, a.g.e., c.4, s.424

Bakınız hakkın yardımıyla ihtiraslar nasıl 
da sönüyor, öfkeler nasıl da siliniyor, ben-
cillikler nasıl da ortadan kalkıyor ve sonun-
da Allah aşkından başka ayakta kalabilecek 
hiçbir şey kalmıyor.33 Nitekim surenin son 
ayetlerinde Yusuf’un kardeşlerinin de hata-
larını anladıklarını ve: “Ey babamız! Günah-
larımız bağışlansın diye bizim için Allah’tan af 
dile! Kusurlu olan elbette bizlerdik.” Dedikle-
rine şahit olmaktayız (97).

9. AFFETMEK

Yıllar yılları kovalar. Nihayetinde Yusuf Al-
lahın lütfuyla Mısır’ın maliye bakanı olur. 

Ve işte şimdi kendisini 
küçük yaşta babasından 
ayıran, önce öldürmeye 

niyetlenip sonra bir kuyu-
ya atan, asil bir soya sahip 
olmasına rağmen hayatı-
nın en güzel yıllarını köle 
olarak geçirmesine sebep 
olan kardeşleri34 tam da 
karşısında duruyordu. 
Yusuf şu an iktidar sahi-
biydi, güçlüydü, onların 
yaptıkları korkunç kötü-
lüklerin hesabını sorabilir 
ve onlardan feci bir inti-
kam alabilirdi. Kendisine 

bunca kötülük edenlerin hayatı Yusuf’un iki 
dudağını arasından çıkacak söze bağlıydı. 
Peki o ne mi yaptı? Kötülüğe iyilikle karşılık 
vermeyi tercih etti ve af yolunu seçerek onla-
ra şöyle seslendi: “Bugün sizi kınayıp ayıplama 
yok! Allah sizi affeder, zira O merhametlilerin 
en merhametlisidir.” (92).

Benzer bir olay da Hz. Muhammed’in ba-
şından geçmişti. Son Peygamber, on üç yıl 
boyunca Mekkeli putperestlere İslam’ı an-
latmaya çalışmıştı. Ama onlar bir türlü bu 
yeni dini kabul etmeye yanaşmamışlar, üs-
telik Hz. Muhammed’e ve ashabına birçok 
kötülük etmişlerdi. İşkenceler ve boykot-

33 Yazır, a.g.e., s.55,56

34 Yıldırım, a.g.e., s.109
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lar dayanılmaz bir hal alınca müslümanlar 
Allah’ın izniyle hicret etmeye başlamışlar-
dı. Sonunda Medine’de İslam devleti ku-
rulmuş, müslümanların sayısı hızla artmış 
ve nihayet on yıl sonra sıra işte Mekke’nin 
fethine gelmişti. Hz. Muhammed, yıllar 
önce gizlenerek çıkmak zorunda kaldığı 
Mekke’ye şimdi oranın fatihi olarak giriyor-
du. Güç şu an onun elindeydi ve isteseydi 
düşmanlarını cezalandırabilir ve onlardan 
intikam alabilirdi.

Ama alçakgönüllülüğün bir işareti olarak 
devesinin sırtında secde ederek gelen ve 
Kâbede namazını kılan Son Peygamber ora-
da toplanmış olan düşmanlarına ve kendi-
ne kan kusturan hemşehrilerine dönerek şu 
soruyu sorar:

“-Şimdi benden ne yapmamı bekliyorsunuz?”  

Onlar ise utançtan başları önlerine düşmüş 
bir şekilde şu cevabı verirler:

“-Sen soylu bir babanın oğlu, asil bir kimsesin.”

Bunun üzerine Hz. Muhammed’in ağzından 
bir peygambere yakışan şu sözler dökülür:

“-Bugün artık sizler hiçbir şekilde küçük görül-
meyeceksiniz; haydi şimdi dağılın, hepiniz hür 
ve serbestsiniz…” 35

Bencilliğin ve menfaatin öne çıkarıldığı, kü-
çük bir anlaşmazlığın dahi yıllar süren küs-
künlüklere sebep olduğu günümüz modern! 
toplumunda “Muhammed gibi”, “Yusuf gibi 
adam”lara ne kadar da ihtiyacımız var.

10. ŞÜKÜR VE DUA

Yusuf çektiği tüm sıkıntılardan rabbinin 
cömertçe lütufları sayesinde kurtulduğu-
nun farkındadır. Kıssa mutlu sonla biter-
ken Yusuf’u rabbine yönelir ve şükranını şu 
şekilde ifade eder: “Rabbim! Doğrusu bana 
iktidarı sen bahşettin! Yine Sen öğrettin bana 
olayların doğru yorumunu! (Ey) Gökleri ve 
yeri yoktan var eden: Hem bu dünyada hem 

35 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, 
İrfan Yayımcılık, İstanbul 1990, c.I., s.268.

öte dünyada yârim, yardımcım sensin! Canımı, 
varlığımı Sana adamış biri olarak al ve beni 
iyiler arasına kat!” (101). 

B. SOSYOLOJİK MESAJLAR

1. IRKÇILIK

Kıssanın başında Yusuf’un ağabeyleri, ken-
dileri bir “usbe” oldukları halde babalarının 
Yusuf’u ve kardeşini daha çok sevdikleri-
ni ifade etmiş ve babalarını açık bir yanıl-
gı içinde olmakla suçlamışlardı (8). Usbe; 
birbirine yardım eden, destek veren36, bir-
lik olmuş, birbirlerine bağlı ve bağnaz bir 
topluluk37 demektir. Yusuf’un kardeşleri 
kendilerinin daha kalabalık daha güçlü ol-
duklarını, sayıca on kişi olduklarını ve yaş 
itibariyle de ondan büyük olduklarını ge-
rekçe göstererek O’na suikast düzenleme 
konusunda kendilerini haklı çıkarmaya ça-
lışıyorlardı.

Burada açıkça görüldüğü üzere çoğunluğun 
kararı veya büyüklerin kararı her zaman 
doğru olmayabilir. Nitekim Anadolu’da 
“büyük her zaman haklıdır, mal büyüğün 
elinde toplanmalıdır” gibi inanışların bir-
çok ailenin mağduriyetine sebep olduğu 
bilinmektedir.

Unutmamak gerekir ki asil ve şerefli bir ai-
leden gelmek, kalabalık olmak, büyük ol-
mak, güçlü bir aileye mensup olmak, kim-
seye başka insanlara istediği gibi davranma 
ve yasak bir fiili işleme hakkı vermez.38

2. KÖTÜ ARKADAŞ/ÜZÜM ÜZÜME 
BAKA BAKA KARARIR

Yusuf’un kendini hükümdarın emriyle zin-
dandan çıkarmak için gelen elçiye “Ellerini 
kesen o kadınların maksadı neydi?” diye 
sormasından ve kralın da kadınlara toplu 
şekilde hesap sormasından onu zinaya teş-
vik edenin sadece evin hanımı olmayıp ora-
daki hanımların da, Yusuf’u kadının bu çir-

36 İsfehani, a.g.e., s. 336.

37 Yazır, a.g.e., s.36

38 Kurt, a.g.e., s.96
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kin arzusunu yerine getirmeye teşvik ettiği 
anlaşılmaktadır. Kadının arkadaşları kendi-
sine öğüt verecekleri yerde, aşk ilişkilerini 
sürdürmeye teşvik etmişler ve bir erkeği 
kendi arkadaşlarından biriyle zina etmeye 
ikna edecek kadar ileri gitmişlerdir.39 

Manevi sefalete düşmenin, ahlaki çöküntü-
nün ve insanın kötülerle arkadaş olmasının 
kişiyi nasıl da onursuzlaştırdığını görüyor-
sunuz değil mi? 

3. AKRABA İLİŞKİLERİNİ KORUMAK 
(SILA-İ RAHİM)

Yusuf’un her şey açığa çıktıktan sonra “Tüm 
ailenizle toplanıp bana gelin” (93) demesi, 
ebeveynini makamına çıkartması (100), 
kendisiyle akrabalık iliş-
kilerini kesen kardeşle-
rinin yaptığı kötülükleri 
affederek tüm ailesinin 
yanına getirilmesini iste-
mesi, her şeye rağmen aile 
ilişkilerinin korunmasının 
ne kadar önemli olduğu-
nu göstermektedir.

İncir kabuğunu doldur-
mayacak meselelerden 
küslük çıkarıp bu küskün-
lüğü yıllarca uzatan insan-
ların olduğu hatırlanırsa 
Yusuf’un ailesine şefkatle40 
sahip çıkmasının ne yüce 
bir erdem olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

C. SİYASİ MESAJLAR

1. YÖNETİME TALİP OLMAK

Ülke yönetiminde herhangi bir konuda 
uzman olan kişinin nefsini değil de kamu 
yararını ön planda tutarak yöneticiden gö-

39 A.e., s.104

40 Hacı Hafız Abdulhalim Nureddin Elçioğlu, 
Hazreti Yusuf Kıssasından Alacağımız İbretler 
ve Öğütler, Gençlik Basımevi, İstanbul 1977, 
s.36.

rev talep etmesinde hiçbir sakınca yoktur.41 
Nitekim Yusuf da “Beni ülkenin hazinelerine 
bakan yap. Çünkü ben onları iyi korur (yönet-
mesini) iyi bilirim” diyerek Mısır’ın maliye 
bakanlığına talip olmuştur.

Günümüz gençlerinden beklenen de ken-
dilerine yatırım yaparak donanımlı birer 
insan olmaları ve zamanı geldiğinde tüm 
dünyaya kaliteli bir hizmet sunmalarıdır.

2. İŞİ EHLİNE VERMEK

Alanında uzman olmayan kişilerin önemli 
kadrolara getirilmesi her yönden ülkeye za-
rar veren bir uygulamadır. Bir ülkenin geli-
şebilmesi için yönetimi ehil ellere vermek 
ve devlet kurumlarının başına uzman kişi-
ler getirmek gerekmektedir. Mısır kralının 

ülkenin başkanlığını, 
Mısırlı olmayan, fakat 

aklına ve ilmine güven-
diği Yusuf’a teslim etme-
si bu konuda güzel bir 
örneklik teşkil etmekte-
dir (55-56).

D. HUKUKİ  
MESAJLAR

1. ADALET

Yusuf ve Züleyha’yla il-
gili olarak “gömlek ar-
kadan yırtılmışsa kadın 
yalancıdır” diyen kişi 

kadının ailesinden olduğu halde tarafsız 
davranmış ve adaletten ayrılmamıştır. Bu-
rada bilirkişinin yansız hüküm vermesinin 
önemi vurgulanmaktadır.42 

Ayrıca hanımıyla hizmetçisi arasında cere-
yan eden bu kritik namus davasında Mısırlı 
bakanın meseleyi iyice araştırarak hakeme 
başvurmasının, sonuçta her ikisine de na-
sihatte bulunmasının güzel bir davranış ör-
neği olduğu da gözden kaçırılmamalıdır.43

41 Ateş, a.g.e., s.424

42 A.e., s.423 

43 Kurt, a.g.e., s.103

“RABBİM! DOĞRUSU, 
BANA İKTİDARI SEN 

BAHŞETTİN! SEN 
ÖĞRETTİN BANA 

OLAYLARIN DOĞRU 
YORUMUNU!... 

CANIMI, VARLIĞINI 
SANA ADAMIŞ BİRİ 
OLARAK AL VE BENİ 

İYİLER ARASINA KAT!”
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2. DELİLE MÜRACAT

Hüküm verme yetkisine sahip insanlar, her-
hangi bir iddiayla kendilerine gelenler en 
yakınları dahi olsa yeterince araştırma yap-
madan karar vermemelidirler. Zira Yusuf’un 
kardeşlerinin işledikleri suçun ardından 
timsah gözyaşları dökerek babalarını suçsuz 
olduklarına inandırmaya çalışmaları gibi ağ-
layarak, kendini yerden yere atarak ortalığı 
birbirine katan tiyatrocular daima olagele-
cektir. Böylesi bir durumda yapılacak tek 
şey; her ağlayanın gözünün yaşına kanma-
mak ve açık delillere bakarak hüküm ver-
mektir.44 Nitekim Hz. Yakub da sahte bir kan 
sürerek bunun Yusuf’un gömleği olduğunu 
söyleyen oğullarına inanmamış ve “Yalan 
söylüyorsunuz. Eğer onu kurt yemiş olsaydı, 
onun gömleği yırtılmış olurdu” demiştir.

E. EĞİTİMLE İLGİLİ MESAJLAR

1. AŞIRI KORUMACILIK

Yakub’un, Yusuf’u kardeşleriyle oynamaya 
göndermemesi, gönderdiğinde de Yusuf’u 
koruyacaklarına dair söz istemesi onun ko-
rumacı bir baba olduğuna işaret etmektedir. 
Ebeveynlerin küçük çocuklarını belalardan 
korumak istemeleri gayet doğaldır. Lakin 
alınacak tedbirlerin her zaman belayı sava-
cağı kesin değildir. Ayrıca aşırı korumacılığın 
Allah’a olan güven duygusunu zedelediği ve 
yeni kimlik oluşturma gayretinde olan çocu-
ğun özgüvenini sarsarak şahsiyetinin gelişi-
mine engel olduğu da unutulmamalıdır. 

Bu sebeplerden olsa gerek Yakub’un da so-
nunda “En iyi koruyan Allah’tır. O, merhamet-
lilerin en merhametlisidir.” Diyerek eski koru-
macılığından vazgeçtiğini ve Allah’a duydu-
ğu sarsılmaz güveni dillendirmektedir.45

F. BİLİMSEL MESAJLAR
1. KOKU NAKLİ OLABİLİR Mİ?

Yusuf kimliğini açıkladıktan sonra kardeş-
lerine “Alın şu gömleği götürün de babamın 

44 A.e., s.96

45 Kurt, a.g.e., s.114

yüzüne sürün, belki gözü açılır.” (93) demişti. 
İşin garibi kafile Mısır’dan ayrıldığında sek-
sen fersahlık mesafedeki Yakub peygamber 
“Eğer bana bunak demezseniz, doğrusu ben 
Yusuf’un kokusunu alıyorum” (94) demişti.  
Çok uzak mesafeden bu kokuyu taşıyan 
araç acaba neydi? Bunu taşıyan algılama 
gücü nasıl bir güçtü? Yakub’un gözleri kör 
olduktan sonra koku alma duyusu ne kadar 
gelişmiş olursa olsun bunun sırrı ve hikmeti 
onun hassasiyetinden kaynaklanan bir olay 
da değildi. Öyleyse bu kokulu esintinin hızı 
en azından bir şimşek hızı kadar olmalıydı.46

Bunun bir mucize olduğu da söylenmek-
tedir. Mucize; peygamber olduğu ileri sü-
rülen bir kimsenin elinde doğruluğunu 
kanıtlamak için Allah tarafından yaratılan 
olağanüstü olay demektir.47 Bu durumda 
Kur’an’ın fen ilimlerini ayrıntılı olarak açık-
layan bir kitap olmamakla birlikte bu ilim-
leri öğrenmeye teşvik eden ve peygamber 
mucizelerine dikkat çekmek suretiyle fen 
ve teknolojinin varabileceği noktalara işaret 
eden bir kitap olduğu da unutulmamalıdır.48 
Ayrıca bazı alimlerin mucize olarak gerçek-
leşen bazı olağanüstü olayları gerçekleş-
tirmenin insanlık için mümkün olduğunu 
söylemeleri ve yaygın bir İslami rivayetin, 
mucize olarak gerçekleşmiş şeylerin, kıya-
met kopmadan önce normal yollarla elde 
edilebileceğini ifade etmesi oldukça ilginç-
tir.49

Günümüzde müspet ilim oldukça mesafe 
kat etmiştir. Bilindiği üzere telefon, radyo, 
televizyon ve bilgisayar yoluyla ses ve gö-
rüntü canlı olarak dünyanın en ücra köşe-
sine dahi anında nakledilmektedir. Birkaç 
asır önce insanların hayal bile edemeyeceği 

46 Yazır, a.g.e., s.92

47 Halil İbrahim Bulut, “ Mûcize”, Diyanet İslam 
Ansiklopedisi (DİA), c. XXX, s.350, İstanbul 
2005.

48 Şengül, a.g.e., s. 332

49 A.e., s.332; Kur’an’da haber verilen modern 
keşiflere verilen bazı örnekler için bkz.; Suat 
Yıldırım, Kur’an-ı Kerim ve Kur’an İlimlerine 
Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul, s.205-213
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şeyler eğer bugün gerçek olduysa aynı şey 
neden koku nakli için de düşünülmesin?

Yıllar önce bir gazetede Firuz Resuli adlı bir 
İranlı kimya mühendisinin, plastik tanecik-
lerle bazı eşyaların farklı kokularını internet 
kanalıyla nakletmeyi başardığına dair bir 
haberin yer alması ve kahve, gül gibi şeyle-
re ait farklı kokuları kilometrelerce uzaklık-
taki müşterilerin koklayabileceğine ilişkin 
bilgiler bu konuda bir kapı açmış gibi gö-
zükmektedir.50

G. GENEL  MESAJLAR
1. HAK ŞERLERİ HAYREYLER

Kardeşleri tarafından kuyuya atılmak 
Yusuf’un ağırına gitmişti. Fakat olayların 
böyle gelişmesi Yusuf’un rüyasının gerçek-
leşmesi için gerekliydi. Demek ki günlük 
hayatta başımıza gelen bazı talihsizliklerin 
altında Allah’ın nice nimeti ve hikmeti giz-
li olabilmektedir.51 Menfaatimize dokunan, 
bizleri üzen buna benzer durumlarda mü-
minlere yakışan; Allah’a sığınıp ona hamd 
etmektir. Zira Allah “Bazen hoşunuza gitme-
yen bir şey hakkınızda iyi olabilir ve hoşunuza 
giden bir şey de hakkınızda kötü olabilir. Allah 
bilir, siz bilmezsiniz.”52 buyurmuştur.

2. ÜMİTSİZLİĞE DÜŞMEYELİM

Yakub Peygamber yıllar önce Yusuf’u, şim-
di de Bünyamin’le birlikte bir oğlunu daha 
kaybettiği halde yine Allahtan yardım di-
lemiş, onlara kavuşacağına dair inancını 
hiç kaybetmemiş ve diğer oğullarına şöyle 
demiştir: “Ey yavrularım! Haydi gidin, Yusuf 
ile kardeşi hakkında haber elde etmeye çalışın! 
Allah’ın rahmetinden de ümit kesmeyin! Şu bir 
gerçek ki, Allah’ın kuşatıcı ve kurtarıcı rahme-
tinden yalnızca kafirler güruhu ümit keser.” 
(87).

50 Kurt, a.g.m., s.118; 7 Haziran 2001 Perşembe, 
Yeni Şafak.

51 Ateş, a.g.e., s.421

52 Bakara, 2/216

3. RÜYA

Devrin kralı üst üste birkaç defa yedi zayıf 
ineğin yedi besili ineği yediğini görür. Ayrı-
ca yedi yeşil başak ve bir o kadar da kuru 
başak. Zamanın yorumcuları “”Bunlar bir 
tuhaf, karmakarışık düşler, üstelik biz rü-
yaların altında yatan gerçek anlamı bilmek-
ten de aciziz” diyerek işin içinden sıyrılırlar. 
Derken durum arkadaşı vasıtasıyla zindan-
daki Yusuf’a intikal eder. Yusuf da bu rüyayı 
yedi yıl kıtlık olacağı, ardından bolluk dö-
nemine kavuşulacağı, dolayısıyla şimdiden 
tedbir almaları gerektiği şeklinde yorumlar 
(46-49). Sonuçta Yusuf’un dedikleri aynen 
çıkar. Hatırlanacağı üzere Yusuf da on bir 
yıldızın, güneşin ve ayın kendisine secde et-
tiklerini görmüş, bu rüyayı da babası Yakub 
yorumlamıştı.

Kur’an’da bu kıssanın dışında Hz. 
İbrahim’e oğlu İsmail’i kurban etme emri-
nin verilmesi,53 Hz. Peygamberin Mescid-i 
Haram’a gireceği,54 Bedir savaşında düş-
manların sayısının ona az gösterilmesi55 gibi 
farklı rüyalara da yer verilmiştir.

İnsan hayatında önemli bir yeri olan rüya, 
İslam alimleri tarafında üç kısma ayrılmış-
tır:

1. Hak ve gerçek olan sadık rüya ki bu Al-
lah tarafından doğrudan doğruya veya 
bir melek aracılığıyla meydana gelen ila-
hi telkindir.

2. Benliğin kendi kendine yaptığı telkin ile 
meydana gelen görüntüdür ki geçmişten 
gelen bazı hatıraların yeniden hayal edil-
mesinden başka bir değeri yoktur.

3. Şeytani bir telkin ile meydana gelen zi-
hinsel bir görüntüdür ki bilinmeyen bir 
dış etkenden etkilenerek meydana gelir 
ve yalan bir hayalden ibarettir. 

53 Saffat, 37/ 102-106

54 Fetih, 48/27

55 Enfal, 8/43
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Bu son iki kısım kralın yorumcularının “ad-
gasu ahlam” yani karmakarışık rüyalar de-
dikleri cinstendir.56

“Rüyalar tarih boyunca uyanık zihin tarafın-
dan elde edilemeyen bilginin kaynağı olmuştur. 
Birçok şair ve yazar gördükleri rüyalardan esin-
lenerek eserlerini meydana getirmiştir. Rüyalar 
yoluyla yapılan sayısız keşif, yaşam kalitemizi 
geliştirmiştir. Çağdaş psikoloji rüyanın sebebinin 
bilinçaltındaki olaylar olduğu görüşündedir. Bi-
linçaltında neler olup bittiğini öğrenmekle, yaşa-
mı denetleme gücü artmaya başlar. Böylece in-
san kendini daha iyi hisseder, yaşamı zenginleşir, 
daha etkili ve doyurucu olur. Çünkü artık eski-
den boş yere tüketilen psişik enerjiyi yaratıcı bir 
şekilde kullanıyordur. Rüyalar çok değişik şeyler 
için kullanılmaktadır. Rüyalar tedavi eder, öğre-
tir, yön verir, soruları yanıtlar, bizleri geçmişe, 
günümüze ve geleceğe bağlar. Bizi bilinmeyene 
hazırlar ve kendimizin yaşanmamış bölümleri-
mizin yaşanmasına imkan verir.”57

Sonuç olarak rüyayla ilgili şunlar söylene-
bilir:

*Zindandaki iki geçten birinin kendisini rü-
yasında şaraplık üzüm sıkarken, diğerinin 
de başının üzerinde ekmek taşırken ve kuş-
ların ondan yediğini görmesi ve Yusuf’un 
bunu, ilkinin kurtulacağı, ikincisini de öle-
ceği şeklinde yorumlamasından, insanların 
başına gelecek bazı olayların rüya yoluyla 
kendilerine haber verileceği sonucu çıkarı-
labilir.

*Rüya tabir etmek her insanın yapabileceği 
bir şey değildir, dolayısıyla önemli rüyalar 
iyi tabir eden ehil kişilere anlatılmalıdır. 
Nitekim Peygamber efendimiz de “Rüya ilk 
yorumcuya göre gerçekleşir; öyleyse rastgele 
kimselere anlatmayın” buyurmuştur.

*Allah’ın Yusuf’a rüyaları yorumlama, ha-
yatın problemlerini anlama, onlara çözüm 
getirme ve her şeyin hakikatini anlama ye-

56 Elmalılı, a.g.e., s.48,49

57 Kurt, a.g.m., s.105-106

teneği verdiği58 gibi bazı kullarına da bu ye-
tenekleri bahşedebilir.

Sonuç

Görüldüğü üzere Yusuf kıssası ile iyilik, sa-
bır ve tevekkülün insanı dünyada yüce bir 
makama getireceği, ahirette salihlerden kı-
lacağı belirtilmekte; kıskançlık, kin ve düş-
manlığın da insanı daima rezil ve zelil kıla-
cağı dikkatlere sunularak muhataplar iyi ve 
doğru yola teşvik edilmektedir.59 

İşte! Herkesin başında olan ölüm Yusuf’a 
da göründü. Ve O kendine nice güzellikler 
lutfeden rabbine şu şükür duasıyla yöneldi:

“Rabbim! Doğrusu, bana iktidarı sen bahşettin! 
Yine sen öğrettin bana olayların doğru yoru-
munu! (Ey) gökleri ve yeri yoktan var eden: 
Hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yar-
dımcım sensin! Canımı, varlığını sana adamış 
biri olarak al ve beni iyiler arasına kat!” (101).

O’nun hayat hikâyesi, Kur’an’daki en gü-
zel kıssa idi. Kendisi de iyilere katıldı, gitti. 
O’ndan bize kalan alacağımız ibretti.60
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z. Peygamberimiz (s) “Size iki şey bı-
raktım. Siz, bu iki şeye uygun hare-

ket ederseniz, hiçbir zaman sapıtmazsınız. 
Bunlar, Allah’ın kitabı olan Kur’ân ve benim 
sünnetimdir”1 diyerek, Kur’ân ve sünne-
tin, İslâm dininin iki ana temeli olduğunu 
haber vermiştir. Kur’ân, Allah’ın kelamıdır. 
Peygamberimizin (s) sünneti ise, Kur’ân’ın 
tefsir ve açıklaması durumundadır.2 Hem 
Kur’ân’da ve hem de sünnette, insanların ha-
yatının her safhasına, her yönüne işaret edil-
mektedir. Bu nedenle dinî açıdan ele aldığı-
mız her konuyu, Kur’ân ve sünnet açısından 
değerlendirmeliyiz. 

Her insan için gençliği, kendi hayatının en 
önemli safhasıdır. Kur’ân ve sünnette, insa-
nın gençliğine işaret edilmektedir.  Resûlullah 
Efendimiz (s), bir hadiste şöyle buyurmuş-
tur: “Beş şey gelmeden önce, beş şeyin kıy-
metini bilin. Ölüm gelmeden önce hayatın, 
ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, hastalık 
gelmeden önce sağlığın, fakirlik gelmeden 
önce zenginliğin ve meşguliyet gelmeden 
önce boş vaktinin kıymetini bil.”3 Resûlullah 
Efendimiz (s), bu hadiste insanoğlunu haya-
tı, gençliği, sağlığı, varlığı ve vakti hususun-
da uyarmakta, bunların kıymetini bilinmesi-
nin gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu bağlamda her kişinin, kendi şahsına kar-
şı maddî ve manevî vazifeleri vardır. Maddî 

1 Ebû Dâvûd, Menâsik, 56; İbn Mâce, Menâsik, 84; 
Muvatta, Kader, 3; İbn Hanbel, III, 26; Abdurrauf 
el-Menâvî, Feyzu’l-Kadîr Şerhu’l-Camii’s-Sağîr, Mısır 
1938, III, 240, hadis no: 3282.

2 Muhammed Hüseyin Zehebî, et-tefsîr ve’l-
Mufessirûn, Dâru’l-Erkâm, Beyrut tsz. I, 32.

3 İbn Hacer el-Askalanî, el-Münebbihât, Dâru’t-Tibâ a 
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vazifeleri, daha çok bedenle ilgili olan bi-
yolojik vazifelerdir. İnsan, beden ve ruhtan 
meydana gelen bir varlık olduğu için, be-
denini besleyip geliştirmesi, her türlü teh-
likeye karşı koruması gerekir. Çünkü sağ-
lam bir beden olmadan, ruhun tek başına 
herhangi bir değeri olamaz. Unutmamak 
gerekir ki, kişinin üzerinde hem bedeninin 
hem de ruhunun hakkı vardır.4 Her gencin, 
bu bilinç ile hareket etmesi gerekir. Her in-
sanın, zamanında sağlıklı beslenmesi, ona 
göre hayatını, gençliğini ve sağlığını muha-
faza etmesi icap eder. Onun için Yüce Al-
lah, Kur’ân’da insanoğluna yönelik şöyle bir 
uyarıda bulunmaktadır: “Size rızık olarak 
verdiğimiz temiz ve hoş şeylerden yiyin. Ama 
bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğ-
rarsınız. Bilin ki benim 
gazabıma uğrayan 
kimse, gerçekten ken-
dini bütünüyle yıkıma 
sürükleyen kimsedir!”5 
Toplumların, fert-
lerden oluştuğunu 
unutmamak gere-
kir. Sağlam toplum 
ise sağlam fertlerden 
meydana gelir. Fert-
leri olgunluk, nitelik 
ve güzel ahlakî has-
letlerle mücehhez ol-
mayan bir toplumun, 
sağlam, dengeli ve düzenli olması mümkün 
değildir. Gençliğin ve gençlerin bu alanda 
önemli bir yeri vardır. Toplumu oluşturan 
tüm bireylerin, özellikle de gençlerin hem 
biyolojik hem de psikolojik yönden sağ-
lıklı olmaları gerekir. Her kişi, bu konuda 
kendine sahip çıkmalı, özellikle gençliğinin 
kıymetini bilip korumalıdır.

Kendi şahsımıza karşı olan manevî vazifele-
rimiz, daha çok ruh ve psikolojik yapımız-
la ilgili olan vazifelerimizdir. Her şeyden 
önce, insanda nefis denilen bir duygunun 

4 el-Gazalî, Huluku’l-Müslim, Kuveyt 1970, s. 6; 
Muhammed Abdullah Draz, İslam Hakkında Bazı 
Görüşler, trc. Ali Özek, İstanbul 1977, s. 111.

5 Tâhâ 20/81.

bulunduğunu unutmamamız gerekir. Bu 
duygu, özellikle gençlerde sürekli bir şe-
kilde insanı kötü davranışlara doğru yön-
lendirmektedir. Bu konuda Kur’ân’da şöyle 
haber verilmektedir:6 “Yusuf (as): Ben nef-
simi temize çıkaramam. Çünkü Rabbimin 
kendisini esirgediği hariç, nefis var gücüyle 
kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok 
bağışlayan, çok esirgeyendir.” 

Bu ayette bildirildiği gibi, Yusuf (as) bir 
peygamber olmasına rağmen, onda da nefis 
duygusu vardı ve gençliğinde bu duygunun 
kendisini etkilediği Kur’ân’da haber veril-
mektedir.7 Kur’ân, nefislerini kontrol altı-
na alıp ıslah etmeleri hususunda insanları 
iki sınıf halinde değerlendirmektedir. Biri, 

nefsini terbiye eden 
ve bunun neticesin-
de mükemmel insan 
olma özelliğine yük-
selen kişilerden olu-
şan kitledir. Diğeri 
ise, her hususta nef-
sine tâbi olan, insan-
lık onur ve şerefine 
nail olma bahtiyar-
lığına eremeyen in-
sanların oluşturduğu 
sınıftır. Kur’ân’da, 
her iki sınıf insan 
hakkında bilgi veren 
çeşitli ayetler vardır.8 

Buna göre her insanın, özellikle de gençle-
rin, Allah’ın övdüğü ve sevdiği salih kişi-
lerden olmak için manevî yönden nefsini 
Kur’ân terbiyesi ile ıslah edip kontrol altına 
almaları gerekir. İşte o zaman kişi, Allah’ın, 
“Hiç şüphesiz, Biz, insanoğlunu şerefli kıldık”9 
diye haber verdiği şerefli kişilerden olabi-
lir. Bu tür insanlar, meleklerden bile daha 
hayırlı kişilerdir. İnsan; heva, heves ve şeh-
vetlere karşı mücadele ederek, onları mağ-
lup ettiğinde, meleklerin bile hak etmediği 
mükâfatları hak eder. Çünkü bu tür duy-

6 Yûsuf 12/53.
7 Yusuf, 12/24
8 Bkz. A’râf 7/146; Şems 91/7-10.
9 İsrâ 17/70.
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gular, meleklerin yaratılışlarında mevcut 
değildir.10 

Gençlerin iman ve ahlak üzere, karakter ve 
şahsiyet sahibi bireyler olarak yetiştirilme-
si geleceğimiz açısından da çok önemlidir. 
Günümüz gençliği büyük bir inanç boşlu-
ğu içindedir. Bilindiği gibi insan beden ve 
ruhtan meydana gelen bir varlıktır. Beden 
nasıl hayatiyetini devam ettirebilmesi için 
yemeye, içmeye ve dinlenmeye ihtiyacı 
varsa, insan ruhunun da bir gıdaya ihtiyacı 
vardır. İşte o gıda da dindir. İman ve iba-
detlerle insan ruhu tatmin edilmezse, o za-
man bir boşluk oluşur ve insan o boşluğu 
daha farklı yönlerden doldurmaya çalışır. 
Nitekim sağlıklı bir 
din eğitimi verilme-
yen günümüz genç-
leri manevî bir boş-
luk içine düşmekte 
ve ruhlarındaki o 
boşluğu satanizm ve 
ateizm gibi sapık 
akımlarla giderme-
ye çalışmaktadırlar. 
Gençler, yeryüzünde 
güzel ahlakın yayıl-
masında, savaşların, 
zulmün, gözyaşının 
dindirilmesi görevini üstlenmelidirler. Tüm 
bunların temelini oluşturan sapkın felsefe-
lerle fikri anlamda mücadele etmeli, ken-
dilerinden önceki salih, genç müminlerin 
yaşamını örnek almalıdırlar ve kendilerine 
Kur’ân’ı rehber edinmelidirler.

İnsana maddî yönden isabet eden çeşitli bi-
yolojik hastalıklar olduğu gibi, ona manevî 
yönden musallat olan psikolojik hastalıklar 
da vardır. Maddî hastalıklara karşı tedbirler 
aldığımız ve gerektiğinde tedavi yollarına 
başvurduğumuz gibi, manevî hastalıklara 
karşı da tedbirli olmamız gerekir. İnsanın 
ruh dünyasına musallat olan riya, gösteriş, 
kin, haset, kıskançlık, kibir, çekememezlik, 

10 Muhammed Said Ramazan el-Botî, Kubra’l-
Yekînîyati’l-Kevniyye Vücudu’l-Hak ve Vazifetu’l-
Mahlûk, (Yaratıcının Varlığı Yaratılanın Görevi İslâm 
Akaidi), Medve yayınları, İstanbul 1986, s. 251 vd.

gıybet, dedikodu, iftira, yalan, kötü zan, 
cimrilik, israf ve benzeri hususlar, birer 
manevî hastalıktır.11 Sağlam inanç ve gü-
zel ahlak ölçüleri ile hareket ederek bu tür 
manevî hastalıklardan korunmamız müm-
kün olabilmektedir. Her insanın, özellikle 
gençlerin manevî yönden kendi nefisleri-
ni eğitmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak 
durmaları ve iyi ahlak kuralları ile hareket 
etmeleri gerekir. Gençlerin, kendilerini çe-
şitli bunalımlara itecek her türlü maddî ve 
manevî kötülüklerden, özellikle uyuşturu-
cu gibi kötü alışkanlıklardan korumaları 
icap eder. Bu gün, maddî ve manevî yön-
den kendilerini korumayan gençlerin çeşitli 

buhran ve bunalım-
ları yaşadıklarına, 
hatta intihara ka-
dar gidenlere şahit 
olmaktayız. Allah, 
“Kendi nefislerinizi 
öldürmeyin”12 diyerek 
insanın intihar ede-
rek kendi hayatına 
son vermesini kesin-
likle yasaklamakta-
dır. Onun ilahî me-
sajını insanlara tebliğ 
etmekle görevli olan 
Peygamberimiz (s) 

de çeşitli hadislerinde insanları intihar et-
meye karşı uyarmıştır.13

Sonuç olarak şunları söylemek gerekir ise; 
gençlerimizin iman ve ahlak üzere, karakter 
ve şahsiyet sahibi bireyler olarak yetiştiril-
mesi geleceğimiz açısından da son derece 
önemlidir. Anne babalar, eğitim müessese-
leri, Sivil Toplum Kuruluşları bu konuda 
gençlere sahip çıkmalı, onları geleceğe sağ-
lıklı ve faydalı birer kişi olarak hazırlama-
lıdırlar. Bu konuda en büyük rehberimiz 
Kur’an olmalıdır. 

11 Mehmet Soysaldı, Kalbin Manevi Hastalıkları, 
Ankara 2006, s. 15 vd.

12 Nisa 4/29.
13 Bkz. Müslim, İmân, 175; Tirmizi, Tıb, 7; Nesâî, 

Tahrim, 2.
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letişim; duygu, düşünce veya bilgilerin 
‘yazı, konuşma, jest-mimik’ dâhil ol-

mak üzere akla gelebilecek her türlü yolla, 
başkalarına aktarılması işidir. Konuşmak ile-
tişim için bir zaruret, insan için bir ihtiyaçtır. 
İletişim imkânları azaldıkça bu konu daha 
çok gündeme gelmekte, her yol ve yöntemle 
eğitiminin verilmesine çalışılmaktadır. İleti-
şimin önemi sebebiyle, konu, yükseköğreti-
me kadar taşınarak bu hususun bir yetenek 
haline gelmesine ve farklı sahalarda kullanıl-
ması gayesiyle, eğitiminin verilmesine sebep 
oldu. Biz bu başlık altında, insanlığın fidan-
ları sayılabilecek gençlerle iletişimde, nazarı 
dikkate alınmasını faydalı gördüğümüz bazı 
hususları gündeme getirmek istiyoruz. 

Gençlerle muhatap olanlar! Gençler, iste-
diğiniz gibi değil, yetiştirdiğiniz gibi olurlar. 
Çocukların ve gençlerin nasıl olmasını isti-
yorsunuz? Bunun için ne yapıyorsunuz?

…

“Kimin çocuğu varsa, onunla çocuklaş-
sın.”, “Çocuğu topraktan ayırmayınız, 
toprak çocuğun baharıdır.”, “Çocukları-
nıza asil insan muamelesi yapınız.” (Hz. 
Muhammed, sav). 

“Çocuklarınızla yedi yaşına kadar oynayı-
nız, on beş yaşına kadar eğitim veriniz, on 
beşten sonra danışınız.” (Hz. Ali). 

İnsan eğitimine yönelik bu ölçüler, çocuk 
ve gençlerle ilgili olan başta anne-baba ve 
eğitimciler olmak üzere bu konuyla ilgili 
herkesin bilmesi gereken ölçüler olmalıdır. 
Herkesle olan ilişkide olduğu gibi, gençler-
le ilişkide de ‘sevgi, saygı, şefkat, merhamet’ 
temeli oluşturmalıdır. Yetişkinlerin, tepe-
mize çıkarlar kaygısıyla, gençlere sevgisini 

İ
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göstermemesi yanlış bir tavırdır. Her genç, 
büyükleri tarafından samimi ve çok özel 
bir sevgiyle sevildiğini hissetmeli, bilmeli-
dir. Ancak bundan sonra onların sözleri ve 
onlardan gelen istekler, gençler için bir şey 
ifade edecektir. Bu konuda öncelikli sorum-
luluk sahibi olan insanlar şunu hiç unutma-
malıdır: Her başarının temelinde sevgi var-
dır. “İyi bir hayat, ilhamını sevgiden alır, 
yönünü bilgiyle bulur.” (Seçme Yazılar, 
Russell).

Gençlerle Konuşma Adabı

Selam: Her söze selam ile başlamak konuş-
ma adabındandır. Olgun insanlar, yanları-
na gelip selamsızca söze başlayanı: “Önce 
selam, sonra kelam” diyerek hemen uya-
rırlar. 

Selam, iyi dilek ve 
duayı içeren her tür-
lü sözdür. Her di-
lin kendisine göre 
selamlaşma sözleri 
vardır. Bunların illa 
da belirli bir kalıbı 
olmak zorunda de-
ğildir ama insanla 
muhatap olan hatta 
boş eve girip yine 
kendisiyle muhatap kişinin, işe selamla 
başlaması en doğru olanıdır. İnsanların bir 
araya geldikleri ilk anda, karşılaştıklarında 
ve birbirlerinden ayrılırken iyi dilek ve dua 
göstergesi olarak söyledikleri sözlerin tama-
mı selamlaşma sözleridir. Mezarlık ehline, 
tabiata, meleklere ve geçmiş peygamberlere 
selam vermek de övülmüş, önerilmiş, güzel 
bulunmuştur. 

Kişinin bir başkasıyla karşılaşması esna-
sında, söylenecek bir sözü olmasa bile ‘Sizi 
fark ettim, size dostum, siz benim içim 
önemlisiniz’ düşüncesinin ifadesi olan “se-
lam” yine de verilmelidir. Sözlü iyi dilek, 
dua, hatır sorma ve tokalaşma ile de selam-
laşılmış olur. Selamlaşmada, gülümseme-
de ve tanışmada öncelik, ‘etken kişiliği’ 
yerleştirdiğinden önemlidir ve her zaman 
tavsiye edilir.

Gençlere bunun eğitimi ilk yaşlardan iti-
baren verilmelidir. Selamlaşmayacak kadar 
eğitimden yoksun olmak ise hemen düzel-
tilmesi gereken bir yanlış ve eksikliktir.

Konuşmada konum: Kişi bir başkasıyla 
konuşurken, eğer oturuyorsa, yanına geleni 
de oturtmalı, eğer unutursa, gelen izin ala-
rak oturmalıdır. Doktor muayeneleri, öğret-
men veli görüşmeleri gibi durumlarda veya 
daha farklı görüşmelerde, oturanın muhata-
bını ayakta tutması ve bundan hoşlanması 
yanlış bir tutumdur. Konuşmada oturanın 
yapacağı ilk iş muhatabına yer göstermek 
olmalı, konuya daha sonra geçmelidir. Ki-
şinin ayakta durduğu bir ortamda, muha-
tabın ayakta durması sorun değilse de eğer 

konuşma uzayacaksa 
uygun bir yere otur-
mak daha doğru olur. 

Gençlerle yapılan ko-
nuşmalarda, bir kişi 
olduğunda müm-
künse yan yana yüz-
leri birbirine dönük 
olarak; iki, üç kişi 
olduğunda “L” har-
fi gibi, daha fazla 
olduğunda ortamın 

imkânına göre oturulmaya dikkat edilmesi 
faydalı olur. Bir, iki kişi iken karşı karşıya 
gelecek şekilde oturulmaması daha iyidir. 
Gözlerin eşit seviyede olması sağlanmalı-
dır. Konuşan kişi, konuşurken göz teması 
kurmaya dikkat etmelidir. Konuşma, konu-
şulacak gencin arkası dönükken, uzaktan 
veya tepesine dikilerek yapılmamalıdır. 

Gaye: Gençlerle ilgilenmek geleceğe yatı-
rım yapmak demektir. Onlara verilen her 
emek bu sebeple de çok önemlidir. Genç 
bir insanın kimliğinin, kişiliğinin binasına 
bir taş koymak salih amellerin ve iyiliklerin 
en güzellerindendir. Çünkü tebliğ, yaşadığı 
iyi ve güzel durumları, başkalarıyla paylaş-
ma arzusuyla yapılır. Ve tebliğ bir iyilik işi-
dir. İyilik ve güzellik adına eğitim işi, kimin 
kimi eğitimi olursa olsun başlı başına ibadet 
gibidir. Gençlere verilen eğitimse kolaylık 
açısından suya, kalıcılık açısından mermere 
yazı yazmaya benzer. “İyiliği öğreten insa-

SELAMLAŞMADA, 
GÜLÜMSEMEDE VE 

TANIŞMADA ÖNCELİK, ‘ETKEN 
KİŞİLİĞİ’ YERLEŞTİRDİĞİNDEN 

ÖNEMLİDİR VE HER 
ZAMAN TAVSİYE EDİLİR.
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na, denizdeki balıklara varıncaya kadar 
her şey selam ve iyilik dileklerini/dua-
larını gönderir.”(Hz. Muhammed, sav) 
(Camiu’s-Sağir, 4136).

Ses tonu: Gençlerle konuşurken söze gü-
lümseyerek, güzel bir hitapla başlanmalı ve 
sevgi ifade edilmeli, bundan sonra söze baş-
lanmalıdır. Sesin tonu kesinlikle yumuşak 
olmalıdır. Bağırmadan, acele etmeden, tane 
tane konuşulmalıdır. ‘Gidin ve ona yumu-
şak sözler söyleyin.’ (Taha Sr: 44) ayetine 
herkesten çok gençlerin muhtaç oldukları 
unutulmamalıdır. Sesin veya tavrın zora-
ki olarak yumuşatılmaya çalışıldığını genç 
derhal anlar. Bu sebeple samimi olunma-
lıdır. Yoksa “Taş gönülde ne biter/Dilin-
de ağu tüter/ Nice 
yumuşak söylese/
Sözü savaşa ben-
zer.// Aşkı var gön-
lü yanar yumuşanır 
muma döner/ Taş 
gönüller kararmış 
sarp kah kışa ben-
zer” (Yunus Emre) 
dizelerinde ifade edi-
len durum yaşanmış 
olur. 

Hitap şekli: Gençle-
re de herkese olduğu gibi muhakkak çok 
özel ve onların hoşuna gidecek güzel hitap-
larla hitap edilmelidir. Mesela, Altmış beş 
yaşındaki bir profesör, on dokuz yaşında 
bir delikanlı, kendisine soru sormak istedi-
ğinde, herkesin yanında şöyle dedi: “Buyu-
run Mehmet Bey, bir sorunuz var herhal-
de.” Bu muhterem hoca muhatabı bu gence, 
adıyla veya ‘sen’ kelimesini kullanarak hi-
tap etmesini kimse yadırgamayacağı halde, 
‘Bey’ diyerek ‘siz’li ifade kullandığı için, bu 
gencin ona olan saygısı arttığı gibi gönülden 
bağlandı. Bu genç, ilerleyen yıllarda, genç-
lere güzel hitap etmenin yaygınlaştırılması-
nın gerekli olduğunu her zaman ifade ettiği 
gibi, bu inceliği de sık sık dile getirdi. Gönle 
talip kişiler, bu konuda dikkatli olmalı ve 
kişilere, onların istediği gibi, onları onore 
ve motive edecek, yönlendirecek şekilde 
seslenmelidirler.

Konuşan kişi: Gençler, büyüklerinin söy-
lediklerinden çok, büyüklerinden gör-
düklerini yaptıkları için, onlara tavsiyede 
bulunma, yol gösterme, örneklik etme ko-
numunda bulunan kişilerin, söylediklerini 
davranışlarıyla onaylama noktasında son 
derece titiz olması gereklidir. Gerçekten et-
kili olanlar, söylediklerini yapanlardır. Çün-
kü gençlerin öğütten çok örneğe ihtiyacı 
vardır. Evrensel doğrular ışığında, ancak 
özü, sözü ve davranışı bir olanlar kişilik bü-
tünlüğüne sahiptirler. Ancak onlar, izinden 
gidilecek gerçek ve değerli birer öncü ola-
bilirler. Bu bütünlüğün olmadığı insanlar, 
mecburen kişilik parçalanması yaşarlar ve 
konumları ne olursa olsun gençlere örnek 
olamazlar. Çünkü sözlerle eylemler, tohum 

ve toprak gibidir, 
ancak birlikte oldu-
ğunda, birbirini ta-
mamlamadığında ga-
yeye ulaşmak müm-
kündür. Gençler açı-
sından bakıldığında; 
sözün kimden çıktığı 
ne kadar önemliyse, 
söz söyleyenin söy-
lediklerinin kendi 
üzerindeki etkisi, ha-
yatındaki görüntüsü 

de o kadar önemlidir. Çünkü ancak ‘Kalıbı 
ile kalbi, kalbi ile dili, dili ile davranışı 
uyumlu olan insanların sözleri etkili olur 
ve onlar örnek alınabilirler.’

Gençler, değerli sözleri, horozun ağzında-
ki inci gibi, uygun olmayanlardan duyar 
ve daha sonra bu kişilerin söyledikleriyle 
hiç de uyumlu olmayan hayatlarına tanık 
olurlarsa, bu durum onları olumsuz etkiler. 
Bu gibi durumlara şahit olan gençler, söyle-
nenleri ve anlatılanları sorgulamadan önce 
Mevlana’dan bir dizeye kulak vermelidir-
ler: “Bilgili olmayanın dilindeki hikmetli 
sözü, ödünç elbiseler bil.” (Mesnevî).

Yöntem: Gençler, biçimlenmekte olan ki-
şiliğe sahip olduklarından, onlarla yapılan 
konuşmalar daha çok onların ilgileneceği, 
hoşlanacağı ve başarabileceği konularda 
olmalıdır. Uğraştıkları konularda: “Bunu 

SÖZLERLE EYLEMLER, 

TOHUM VE TOPRAK 

GİBİDİR, ANCAK BİRLİKTE 

OLDUĞUNDA, BİRBİRİNİ 

TAMAMLAMADIĞINDA GAYEYE 

ULAŞMAK MÜMKÜNDÜR.
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yapabileceğini biliyorum, esasında bunu 
sen de biliyorsun”, “Eğer gerçekten ister ve 
gereken çalışmayı yaparsan elbette bunu 
yapabilirsin.”gibi. Genç, daha önce üze-
rinde konuşulmuş bir konuda, bir geliş-
me kaydettiğinde ise, bu asla görmezden 
gelinmemeli ve: “Gördün mü, yaptın işte, 
başardın bak!” denilerek, gerekirse uygun 
bir şekilde ödüllendirilmelidir. Çünkü ‘tak-
dir, övgü ve ödül’ yeteneklerin gelişmesinde 
etkilidir. “Marifet, iltifata tabidir.” (Mual-
lim Naci) sözü unutulmamalı ve gençle-
rin eğitimde de kullanılmalıdır. Gençlerle 
konuşurken, “sevgi, saygı, hoşgörü, tatlı 
söz, düşünce özgürlüğü” konularında dik-
katli olunmalıdır. Gönül okşayıcı cümleler-
le gönül kapısı çalınmalıdır. Çünkü hiçbir 
kapı, insanı fethetme 
yeri olarak gönülden 
daha güzel değildir. 
Gönülse ancak sev-
gi, şefkat, merhamet 
dolu güzel sözlerle 
fethedilebilir. İlgili-
ler asla unutmama-
lıdırlar: İnsanda do-
yurulması gereken 
‘göz ve mide’ gibi 
‘kulak’ adlı bir or-
gan daha vardır. Ku-
lağı aç olanın, hatta 
açlıktan ölmek üze-
re olanın, haramla 
beslenme riski artacaktır. Çünkü insan 
kulaktan da beslenir. 

Olumlu cümle yapısı: Herkesle olduğu 
gibi, gençlerle konuşurken de daha çok an-
lamı ve yüklemi olumlu cümleler kullanıl-
malıdır.

Mesela; aynı anlama gelen: 

“Oğlum namazını geciktirme”, “Oğlum na-
mazını vaktinde kıl” şeklindeki iki cümle-
den daha etkili olanı ikinci cümledir. Çünkü 
ilk cümlenin yüklemi olan ‘geciktirme’ ke-
limesindeki ‘me’ olumsuzluk ekinde vurgu 
yoktur, bu sebeple ses daha kısık çıkar çün-
kü bu ek, vurguyu önceki heceye iter. Emir 
kipinde çekimlenmiş bu yüklemin ‘geciktir’ 
kısmı vurgulanarak öne çıkmış olur ve bi-

linçaltına bu kısım yerleşir. Mesela; “Akşam 
geç kalma” yerine, “Akşam erken gel” cüm-
lelerinin yüklemlerinde de durum aynıdır. 
‘kalma’ yükleminde vurgu ‘kal’ kökünde ol-
duğu için algılanan kelime odur, eylemin de 
öyle şekillenmesi ağırlıklı ihtimaldir. “Sıcak 
havada dışarı çıkma.” yerine “Hava serinle-
yince dışarı çık.”; “Eve geç kalma.” yerine 
“Eve erken gel”; “Eve erken gel, olmaz mı” 
yerine “Eve erken gel, olur mu” şeklindeki 
olumlu ifade daha doğrudur.

Olumsuzluklar da konuşulmalıdır: Genç, 
istediği bir şeyi yapamaz ve başarılı olamaz-
sa, çevresindeki büyüklerin ve anne-baba-
nın tavrı ne olmalıdır? Elbette gençler mut-
luluklarını olduğu gibi, yanlışlarını veya ba-
şarısızlıklarını da çevresindeki büyükleriyle 

paylaşabilmelidir. 
Ona, ‘Neden böy-
le oldu, acaba daha 
başka ne yapabilir-
din?’, ‘Bundan sonra 
ne yapabilirsin?’ so-
ruları, -gerekiyorsa- 
yöneltilerek düşün-
mesi sağlanmalıdır. 
Hayat tecrübesine 
sahip büyüklerin ve 
tabi anne-babanın, 
bazı şeylerin, her tür-
lü ön tedbir ve çalış-
ma yapılsa bile, bir 
kısmet işi olduğunu 

gençlere anlatmaları, öğretmeleri gereklidir. 
Çünkü hayatın zorlukları ve bazı başarısız-
lıklar da insanı eğitir, olgunlaştırır. Gençler 
zaman zaman zorlukları ve başarısızlıkları 
da yaşamalıdırlar. Ta ki ilerleyen yıllarda 
zorluklarla karşılaştıklarında gereksiz yı-
kımlar yaşamasınlar. 

Konuşma kesilirse: Konuşma esnasında 
genç sık sık sözü kesmeye, cevap vermeye 
veya itiraz etmeye niyetlendiğinde, konu-
şan derhal durarak, muhatabı ne söylüyor-
sa ‘sonuna kadar ve sözünü kesmeden’ 
dinlemelidir. Eğer genç, buna rağmen kar-
şısındakinin sözünü yine çok sık kesiyor ve 
onu söylemek istediğini söyleyemeyecek 
hale getiriyorsa, o zaman konuşan kişi se-

GENÇLER ZAMAN 

ZAMAN ZORLUKLARI 

VE BAŞARISIZLIKLARI 

DA YAŞAMALIDIRLAR. 

TA Kİ İLERLEYEN 

YILLARDA ZORLUKLARLA 

KARŞILAŞTIKLARINDA 

GEREKSİZ YIKIMLAR 

YAŞAMASINLAR. 
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sinin tonunu bozmadan: “Benim sözlerimi 
bitirmeme izin ver. Sen beni dinlemeden 
tekrar tekrar konuşmaya başladığın zaman, 
dikkatim dağılıyor. İzin ver sözlerimi bitire-
yim, sonrasında sen yine ne söylemek isti-
yorsan söyle, ben dinlerim.” diyerek, sırayla 
konuşulması gerektiğini bir kez daha hatır-
latmalıdır. 

Davranış dili: Anne-baba, öğretmen ve gö-
nüllü eğitimciler, gençlerin davranış dilini 
okumayı ve gençler konuşurken sözlerle 
beraber onların davranışlarına dikkat ede-
rek, ses ahengini dinleyerek, doğru anlama-
yı öğrenmelidirler. Çünkü bazen davranış 
dili ve sesin tonu, söylenenden başka şey-
leri anlatmaya çalışabilir ve genç anlatma-
ya çalıştığı şeyi ifadede zorlanabilir. Bazen 
gençler, duygu ve 
düşüncelerini de ifa-
dede zorlanırlar. Ba-
zen hiç anlatamazlar 
bazen de söylemek 
istediklerinden çok 
farklı sözler dudak-
larından dökülür. 
İşte bu sebeple onları 
dinlerken dikkat ve 
titizlik gerekir. Çün-
kü bir genci hele de 
durumu ifadede zor-
lanıyorsa anlamak 
gerçekten zordur. Üstelik gençleri en çok 
mutlu eden şey, konuştuklarında anlaşıl-
dıklarını hissetmeleridir. 

Gençlerin sırları: Gençlerle yakın ilişki 
içinde bulunan kimseler, onlardan duyduk-
ları ve dinledikleri şeyler içerisinden han-
gisinin saklanması gerektiğini tespit etme-
lidirler. Bir mecburiyet olmadıkça bunlar 
asla ortaya dökülmemelidir. Bu türlü özel 
paylaşımlar, gençlerin bunları paylaştıkları 
kişilere yakınlık duymalarında, duygu ve 
düşüncelerini kolayca açmalarında da etkili 
olur. Hangi sözlerin sır olduğunu, gençler 
söylemese bile bu hususlarda dikkatli olun-
malıdır.  Çünkü bir genç, belki herkesten 
daha fazla güvenecek insanlara ihtiyaç du-
yar. Gençlik devresinde güveni zedelenen 
insanlar, ömürlerinin ilerleyen yıllarında da 

güven sorunu yaşarlar ve bu durum onla-
rın tüm hayatlarını etkileyebilir. Bu konuda 
dikkatli olmak gerekir. Çünkü sırlar sözün 
emanetlerindendir. 

İnsan fıtratı ve merhale: Gençlerle muha-
tap olanlar ve onun eğitimiyle bir biçimde 
ilgilenmek durumunda olanlar, ‘bambu’ 
ağacının fıtratını iyi öğrenmelidirler. Çün-
kü insan fıtratı bu ağaca çok benzer. Bam-
bu ağacının tohumu, yedi yıl toprak altında 
sürekli sulanır, yedinci yıldan sonra çıkar, 
ilk yıl yirmi beş metre kadar uzar, sonraki 
yıllarda boyu kırk metreye kadar çıkabilir. 
‘… İyi bir söz; kökü yerde sabit/sağlam, 
dalları göğe doğru uzanan güzel bir ağaca 
benzer./ Rabbinin izniyle her zaman mey-
ve verir. İnsanlar düşünsünler diye Al-

lah onlara örnekler 
veriyor./ Kötü bir 
sözün benzeri de 
yerden koparılmış, 
kökü olmayan kötü 
bir ağaç gibidir.’ 
(İbrahim 24-26). Her 
insanda olduğu gibi 
gençlerde de yeti-
şip olgunlaşmak için 
gerekli olan zama-
na ihtiyaç vardır. Bu 
konuda hiçbir insa-
nın ihtiyaç duyduğu 

zaman diğeriyle aynı olmayacaktır. Kan ile 
fışkının süt (Nahl 66) olması için biraz za-
man geçmesi gerektiğini bilen insanlardan, 
gençlerle yakın ilişkiler içerisinde bulunan-
lar bilmelidirler ki onların fıtratlarının süt 
gibi doğal ve temiz olabilmesi için bir süre-
ce ihtiyaç vardır. 

Fiilî dua/emek: Gençlerle muhatap olurken 
onlara yönelik olarak yalnızca sözle yapılan 
duanın yetersizliği, sözü edilen şeylerin uy-
gulama sahasına geçirilmesinin bir zorunlu-
luk olduğu bilindiği halde, tohum ekmek-
ten ve bu tohumu bıkmadan usanmadan 
yıllar yılı sulamaktan, yeşerdiği anda koru-
yarak yaşamasına yardımcı olmaktan uzak 
duranlar, lafla peynir gemisi yürütmeye ça-
lışanlardır. En azından yapabilecek olanlar 
kendi çocuklarıyla birlikte ulaştıkları başka 

GENÇLERLE MUHATAP 
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çocuklarla da ilgilenerek, bu hizmeti sadaka 
kılmalıdırlar. “Kuru duayı bırak, ağaç iste-
yen tohum eker.” (Mevlana). Bu bilinen bir 
gerçek değil midir? Çünkü gençler, yetiş-
tirenlerin salih ameli, sadaka-i cariyesi, 
yani kapanmayan bir hayır kapısı olabilir. 
Bu bazen de olamaz. (Hud 46). Anne-baba 
başta olmak üzere gençlerle irtibatı olanlar, 
bunu bilmenin aşk ve gayreti ile çalışmaya 
devam etmelidirler. Emek verenler, aceleci 
olmamalı, her insanın bir olgunlaşma za-
manı olduğunu bilmelidirler. Tıpkı güzün 
buğday eken çiftçinin, hasat için yaza ka-
dar beklediği gibi. Hem emek vererek hem 
dua ederek

Sosyal çevre: Eği-
tim, belli bir yaştan 
sonra aileyle birlikte 
dışarıdaki uygun yer 
ve kişiler vasıtasıyla 
yapılmaya çalışılma-
lıdır. Peygamberi-
miz (as): “Bir âlime 
karşı en müstağni, 
olan kendi ailesi 
ve komşularıdır” 
buyuruyor. Anlatıl-
dığına göre, İmam-ı 
Azam’ın annesi bir 
gün medreseye gel-
miş, İmamın öğren-
cilerine bazı dinî sorular sormuş. “Anne, 
biz bunları senin oğlundan öğreniyoruz, 
sen bize soruyorsun” demişler. Annesi ilgi-
siz bir şekilde: “Haaa, şu bizim Numan mı? 
O da bir şeyler söylüyor” cevabını vermiş. 
Aile büyükleri çok özel ve güzel insanlar 
olsalar bile, bazen kendi evlerinde yetişen 
çocuklara, yaş, ilgi, kuşak farklılığı sebebiy-
le yetmeyebileceklerdir. Bu sebeple uygun 
sosyal çevre oluşturma, bu çevreyi bulma ve 
bu çevreden yardım alma yolu her zaman 
kullanılmalıdır. Çünkü insan sosyal bir var-
lıktır. 

Büyük kimdir? Gençler, özellikle ergenlik 
dönemlerinde zaman zaman çevrelerindeki 
kişileri, kendilerine hâkim olmakta zorlana-
cak hale getirirler. Onlar bunu bazen dav-
ranışla, bazen sözle, bazen bilinçli, bazen 

bilinçsiz yapabilirler. Onlar karşısında, yaşı 
büyük olan herkes büyüktür. Büyüklüğün, 
genç için anlamı, kuvvettir. Kuvvetli, önce 
kendisine hâkim olmakta güçlü olan in-
sandır. Güçsüzü, küçüğü ezen, hırpalayan, 
döven, aşağılayan kişi, güçlü değil zorbadır. 
Kuvvetli kişi, çocuklar karşısında da sakin 
ve yumuşak olmayı başarabilen kişidir.  

Af: Hayatın genel yasasıdır: Küçük suç işler, 
büyük bağışlar, düzeltir, örter. Mesela; birisi 
size, eşinize ya da ailenizdeki birinci derece 
yakınlarınızdan birine, zina iftirası atsay-
dı, ne düşünürdünüz? Üstelik çevrenizden 
buna inananlar da olsaydı… Ayşe annemize 
bu iftira atıldığı zaman, söylentiyi yayana 

verdiği nafakayı ke-
sen Hz. Ebû Bekir’e 
(ra) gelen emir, ver-
meye devam etmesi 
ve onu affetmesidir. 
Suçluyu affetmenin 
karşılığı ise şöyle be-
lirtiliyor: ‘Rabbini-
zin sizi affetmesini 
istemez misiniz?’ 
(Nur 22). Gençlerin 
yaşları ve tecrübesiz-
likleri sebebiyle yan-
lışları çok olacaktır. 
Fakat bugün kendi-
sini onların büyüğü 

gören herkes hatırlamalıdır ki kendileri de 
aynı bol yanlışlı dönemden geçerek bugün-
lere gelmiştir. Şu anda o günler unutuldu 
diye yaşanmadı mı sayılmalıdır. Nasıl ki in-
san için Rabbinin affetmeye gücünün yet-
meyeceği bir suçu işleme muhal ise; büyük 
için de karşısında kendisine Rabbinin affı-
nın vaat edildiği bir suçu affetmemek mu-
hal olmalıdır. 

Şükür ve dua: Çocukların ve gençlerin 
varlığı için şükredilmelidir. Çünkü aile-
lere ve topluma gençleri/evlatlarını veren 
Allah, dilerse onları alabilir ve buna engel 
olmaya kimsenin gücü yetmez. Yetişkinler, 
gençlerle ilgili sürekli ona buna şikâyetler 
etmekten vazgeçmelidirler. Yoksa sorulur: 
Siz şikâyetçi olduğunuz durumları gider-
mek için ne yapıyorsunuz? Çünkü insanlar, 

BUGÜN KENDİSİNİ 

ONLARIN BÜYÜĞÜ GÖREN 

HERKES HATIRLAMALIDIR 

Kİ, KENDİLERİ DE 

AYNI BOL YANLIŞLI 

DÖNEMDEN GEÇEREK 

BUGÜNLERE GELMİŞTİR.
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şikâyetçi oldukları bir konuda şikâyet et-
tikleri kadar kavli ve fiili dua etseler, mer-
hametlilerin en merhametlisi -umulur ki- o 
konuda bir yol açar. “Ben gam ve kederimi 
ancak Allah’a şikâyet ederim.” (Yusuf 86) 
ayeti bu anlamda da okunmalıdır. O’nun dı-
şında herkese dertlenen, kimden yardım is-
temiş olur. O’ndan mı? Ve O “Kişi ile kalbi 
arasına girer.” (Enfal 24), dilerse viraneyi 
mamur eder. ‘Şükredin ki size olan nime-
timi artırayım. Eğer nankörlük ederseniz 
azabım pek şiddetlidir.’ (İbrahim 7) ölçü-
sü gençler adına bir daha hatırlanmalıdır. 

İnsanlar, gençlerden gördükleri, her güzel 
sözün, durumun farkındalığını izhar için, 
şükran ifadesini ve bu sebeple edilen duayı 
onların yüzüne kar-
şı, sesli olarak yap-
malıdırlar. Şükran 
duygusunun ifadesi 
ve devamındaki dua, 
o halin/sözün arta-
rak devamını sağlar. 
Yani insan neyin art-
masını istiyorsa, ona 
teşekkürü, Allah ve 
kul nezdinde unutmamalıdır. Gıyabi dua-
nın kabule daha yakın olduğu unutulma-
dan, gençler için de bol bol dua edilmelidir. 
Çünkü sonuçtan; gençler, aileler, toplum, 
insanlık olmak üzere herkes doğrudan et-
kilenecektir. 

Ters Öneriler: 

* Eğer korkak bir genç istiyorsanız, onu 
çocukluğundan itibaren yerli yersiz her 
suçu ve yanlışı sebebiyle azarlayıp dövü-
nüz. Azarlayıp dövmeseniz bile, her suçunu 
gündeme getirin, başına kakın ve sık sık da 
hatırlatmayı unutmayın.

* Eğer pısırık bir genç istiyorsanız, tüm ha-
reketlerine aşırı kısıtlamalar getirip olum-
suz yüklemlerle talimatlar veriniz. ‘Atlama 
düşersin, koşma yorulursun, yapma üstün 
kirlenir, terleme hastalanırsın, yeme, içme, 
dur…’ gibi.

* Eğer hiçbir şeyi iyi yapamayan bir genç 
istiyorsanız, hata yapmasına, dolayısıyla 
bir şey yapmasına izin vermeyiniz. Bunun 

yerine ‘ver ben yaparım, dur ben yaparım’ 
deyiniz.

* Eğer saygısız bir genç istiyorsanız; ona sık 
sık bağırıp çağırın, onu dinlemeyin, hakla-
rına saygı göstermeyin ki o da saygı göster-
memeyi iyi öğrensin.

* Eğer şiddete yönelik bir genç istiyorsanız 
ve hatta ilerleyen yıllarda çocuğunuzun kar-
deşlerine, size ve çevredeki herkese, hatta 
hayvanlara eziyet eden, şiddet uygulayan 
birisi olmasını istiyorsanız, onu sık sık dö-
vün ve o başkasını dövünce onu övün ve 
sevinin.

* Eğer sevgisiz bir genç istiyorsanız, sev-
ginizi hiçbir şekilde göstermeyin, onun 

size yakın olmasına, 
sevgi göstermesine 
izin vermeyin, arka-
daşları ile ilişkilerini 
kıskançlık üzerine 
oturtmasına sebep 
olacak her türlü yön-
lendirme ve tahriki 
yapınız. Hayvanları 
sevmesine izin ver-
meyiniz ve sevip hoş-

landığı her şeyi aşağılayıp küçümseyiniz.

* Eğer özgür ruhlu bir genç istemiyorsanız; 
onun düşüncesini hiç sormayınız, onu hiç 
dinlemeyiniz, hiçbir hususta onun önerile-
rine veya isteklerine –kendisiyle ilgili bile 
olsa- önem vermeyiniz. Her zaman kendi 
isteklerinizi yapın ve onu da buna zorlayı-
nız. Ona sık sık başarılı ve mükemmel ol-
mak için sizi aynısıyla taklit etmesi, sizin 
kopyanız olması gerektiğini söyleyiniz.

* Kişiliksiz, kimliksiz bir genç olmasını isti-
yorsanız; dinî ve insanî değerlerin hiç birini 
öğretmeyin. Dili, dini, tarihi, edebiyatı ko-
nusunda işgale uğramış bir eğitimle onu ye-
tiştirin. Kendisini hiçbir yere ait hissetme-
sin. Hatta eğer zeki bir çocuksa siz masraf 
edip en iyi ve üstün şekilde yetiştirin, o gi-
dip bir devşirme gibi başka toplumlara hiz-
met etsin. Böylece adını siz koysanız bile/
adı sizden olsa bile, kendisi size ve toplu-
munuza değerlerinize bir yabancı olacaktır. 

ŞÜKRAN DUYGUSUNUN 

İFADESİ VE DEVAMINDAKİ 

DUA, O HALİN/SÖZÜN 

ARTARAK DEVAMINI SAĞLAR.
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nsan ömründe gençlik, çok önemli ve 
özel bir yere sahiptir. Bu zaman dilimi, 

her açıdan ve her bakımdan, istikamet belir-
leyici tercihlerin, insanın önünde cirit attığı 
bir zamandır. Hidayete tabi olunabildiği gibi, 
her an bir savrulma ile karşılaşmak da müm-
kündür. Sağlam dayanakları olmayanların, 
uçurumlardan baş aşağı yuvarlanmaları iş-
ten bile değildir. Bu dönemde, akıl ve reali-
te arasında uzun bir mesafe vardır. Hayaller, 
bu döneme damgasını vurmuştur daha çok. 
“Gençler hayalleriyle yaşar, ihtiyarlar anıla-
rıyla” darb-ı meseli bu durumu ifade eder.

Cesaret ve kahramanlık duygularıyla hareket 
etmekten çekinmez genç insan. Dünyanın 
kötü gidişatına son vermek gibi, büyük uğ-
raşları hedefine alma cesaretine sahiptir. Her 
gün yeni bir devlet yıkmak ve yeni bir devlet 
inşa etmek, kolay işler gibi görünür kendi-
sine. Hayatın her bir gerçekliği alnına değ-
dikçe, sükût-ı hayale uğrar ve bundan dolayı 
aklına müracaat eder. Zaman ilerledikçe, de-
likanlılık gibi, kahramanlık gibi duygusallı-
ğın ağır bastığı bir yaşamdan, aklın ön aldığı 
bir yaşama doğru yol alır.

Genç insan, aklını heyecanlarının önüne ala-
bildiği oranda, toplumsal yaşamda bir yeri 
olur. Bu sebepten olsa gerektir ki, Hz. Ali 
şöyle demiştir: “Akıllı genç, cahil ihtiyardan 

İ
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daha hayırlıdır.” Şüphesiz hem genç ve hem 
de ihtiyar, toplumun önemli değerleridir. 
Yaşlılarına gereken saygı ve hürmeti gös-
termeyen toplumlar, kendilerine karanlık 
bir gelecek hazırlıyor demektir. Gençlerine 
önem vermeyen, onları gerektiği gibi de-
ğerlendirmeyen toplumlar da, istikballerini 
karartıyorlar demektir.

İnsan için, neyin ne olduğunun bilindi-
ği yani münker ile marufun fark edilmeye 
başlandığı ergenlik dönemi ile orta yaş ara-
sındaki döneme gençlik dönemi denmekte-
dir. Yaş itibariyle ifade edecek olursak, bu, 
on altı yaşında başla-
makta ve otuz yaşına 
kadar devam etmek-
tedir. Gerçi yaşlılık 
ve gençliğin, kişiden 
kişiye ve yerden yere 
değişebilen indi bir 
tarafı da vardır. Ör-
neğin, genç bir in-
san için yaşlılık ile, 
ihtiyar bir insan için 
yaşlılık ayrı zaman 
dilimleri olabilir. Bu 
anlamda Victor Hugo’nun şu sözü oldukça 
ilginçtir: “Kırk yaş, gençliğin yaşlılığı, elli 
yaş yaşlılığın gençliğidir.” Gençler düşün-
ce bakımından oturmamış bir yapıdadırlar. 
Gençlik, arayışların hız kazandığı bir za-
man dilimidir denebilir. Bu yüzdendir ki, 
düşünce ve şahsiyet bakımından, gençlerin 
eksiklikleri çoktur. Gençler, yaş ilerledikçe 
hatalarının farkına varırlar. Bu durum tec-
rübe olarak kâr hanelerine kaydolur.

Gençliği, sadece yaş bağlamında ele alıp 
değerlendirmek doğru değildir. Asıl ele 
alınması gereken konu ideallerdir. İdealler 
açısından ele alınmayan bir gençlik olgu-
sunun, eksik kalacağını söylemek yanlış 
olmaz. İdeali olmayan insan yok gibidir. 

Her insanın gelecekle ilgili bazı düşünce ve 
tasarımları vardır muhakkak. Her insanın 
hedefine koyup gerçekleştirmek istediği 
planları vardır. Varılmak istenen hedefler, 
güdülen amaçlar olmazsa, insanın diğer ya-
ratıklardan bir farkı kalmaz. Bu durumda 
insan; aklını, düşüncelerini ve en önemlisi 
de hayallerini yok saymış olur. Oysa insan, 
aklıyla, düşünceleriyle ve hayalleriyle in-
sandır.

İnsan için ideallerin iki sınırından söz ede-
biliriz. Birincisi, bir insan ömrü dâhilindeki 
ideallerdir. Bir ömür içinde, insanın sahip 

olabileceği ideallere 
baktığımızda karşı-
mıza şunlar çıkmak-
tadır: İyi bir eğitim-
öğretim görmek. İyi 
bir meslek sahibi ol-
mak. Zengin olmak. 
Bir ömre sığabilecek 
dünyalık her nimeti 
tatmak. İkincisi, bir 
ömrün sınırlarının 
ötesine geçen ideal-
lere sahip olmak. Bu 

durumda karşımıza fizikötesi bir durum 
çıkmaktadır. Öte dünya dediğimiz, ahiret 
dediğimiz, mavera ve ukba dediğimiz bü-
tün kavramlar fizikötesi ile ilgilidir. İdealle-
ri dünya sınırlarını aşan bir gençlik sıradan 
bir gençlik değildir. O gençliğe, bâki genç-
lik payesi vermek en doğru olanıdır.

İnsan, idealleri doğrultusunda bir hayat 
planı yapar ve o plana göre bir yaşam tar-
zına sahip olur. İnsanın izleyeceği sınırlar, 
helaller ve haramlar, ahlaki umdeler, ha-
yatının temelini oluşturur. Sahip olunan 
sorumluluklar bu şekilde belirlenir hep. 
Sorumluluk dairesinde, üzerine düşeni 
yapmak için çalışıp didinenler, yani “aktif 
iyi” konumundaki insanlar için, belli bir za-

BÂKİ BİR GENÇLİK İÇİN 

KUR’AN’IN MESAJLARINA 

YÖNELMELİYİZ. KUR’AN’LA 

BERABER VAROLUŞUMUZ 

ANLAM KAZANACAK, 

AYAKLARIMIZ YERE 

BASACAKTIR. 
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manla sınırlı bir gençlik dönemi yoktur. Bu 
gibi insanların teori ve pratik bağlamındaki 
uyumlulukları, tükenmeyen bir enerjinin 
kaynağını oluşturur: Düşündükçe eylemleri 
yenilenerek güzelleşir. Eylemleri güzelleş-
tikçe de düşüncelerinin önü açılır. Daima 
bir gençliğin ruh hali ve enerjisine sahip-
tirler.

Gelip geçici bir mekânda bulunmaktayız. 
Burada bütün emellerimizi gerçekleştirme-
nin imkânı yoktur. Öyleyse, doğru bir teş-
hisle, kıblemizi buradan “öte”lere çevirme-
liyiz. İnsana yönünü 
tayin etmede, sayısız 
nimetler verilmiştir. 
Bunlardan birisi de 
sahip olunan gençlik 
ruhudur. Emelleri-
mize varmanın yolu, 
emek vermekten geç-
mektedir. Emeğin 
fiziksel ve zihinsel 
olarak en üst düzey-
de olduğu zaman 
gençlik zamanıdır. 
Gençliklerini yararlı 
olacak şekilde değerlendirenlerin kazançla-
rı her bakımdan en üst seviyede olmuştur. 
Bu sebepten, gerek fert planında ve gerekse 
toplum planında, gençlerine önem verenler, 
tarih sahnesinde önemli işlere imza atmış-
lardır.

Risâletin ilk dönemlerine baktığımız zaman, 
Kutlu Elçi’nin davetine icabet edenlerin ek-
seriyetini gençler oluşturuyordu. Gençliğin 
önemli avantajlarından birisi, statükoya 
teslim bayrağını çekmemiş bir verili yapıya 
sahip olmasıdır. Yaşam tarzları kemikleşmiş 
olan, statükonun kartlaşmış figürleri, kuru-
lu düzenlerini korumak için, ilahi davete, 
en sert muhalefeti yapıyorlardı. Bunun için-
dir ki, sosyal hayattaki putçuluk, bilinç ve 

algılarına da sirayet etmişti. Tebliği yapılan 
her mesajla birlikte, öfkeleri kabarıyor ve ne 
kadar aciz ve acınacak bir durumda olduk-
larını, yaptıkları işkencelerle sergiliyorlardı.

Peygamberimizin davetini kabul edenlerin 
çoğunluğu otuz yaşın altında olan gençler-
di. Bunun, bir hikmeti olabilir mi? Olabilir. 
Genç insanın fıtri yapısı henüz bozulma-
mıştır. Zihinsel açıdan, anlamayı, bilmeyi ve 
görmeyi engelleyen, önyargı dediğimiz set-
ler henüz oluşmamıştır. Atalardan tevarüs 
eden değerlere tümüyle teslim olunmamış-

tır. Bu sebeplerden 
olsa gerek, gençler 
yapılan davetin yü-
celiğini anlayıp kabul 
etmişlerdir. Hz. Ali, 
iman ettiği zaman, on 
yaşında idi. Abdullah 
b. Ömer on üç, Zeyd 
b. Harise on beş, Ab-
dullah b. Mesud ve 
Zübeyr b. Avvam on 
altı yaşlarında idiler. 
Saad b. Ebi Vakkas 
ve Abdurrahman b. 

Avf on yedi, Mus’ab b. Umeyr on sekiz ve 
Cafer b. Ebi Talib ise yirmi iki yaşında idi. 
Hz. Ömer, Ebu Ubeyde ve Osman b. Affan 
ise yirmi beş ile otuz bir yaşları arasında bu-
lunuyorlardı.

Sahabe, İslam ve insanlık tarihinin sema-
larında sönmeyen yıldızlar gibidir. Bu yıl-
dızlar, gençlik enerjilerinin tümünü bu 
dava uğruna feda ederek, bâki bir gençliğin 
öncüleri olmuşlardır. Tevhitle birlikte sar-
sılmaz bir imana sahip olmuşlardı. Geçici 
ve dayanağı olmayan hevesleri ayakları al-
tına almışlardı. Bütün benliklerini kaplamış 
olan bir takvaya, hayret ve ibret ile bakan 
gözlere, hak ve adaleti önceleyen bir tefek-
küre sahip kimselerdi onlar. Her açıdan biz-

“İHTİYARLIK GELMEDEN 

ÖNCE, GENÇLİĞİN KIYMETİNİ” 

BİLEN, ALLAH’A KUL OLMA 

ŞEREFİNE ERMİŞ, KÖTÜLÜĞE 

İLTİFAT ETMEYEN BİR 

GENÇLİK İÇİN ANLAM 

YOLCULUKLARI YAPMALIYIZ.
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ler için birer lokomotif işlevine sahip, öncü 
konumunda olan kimselerdir bu yıldızlar.

Kur’an’da sözü edilen gençler vardır. On-
lar da bâki gençliğin rol modelleri olarak 
önümüzde durmaktadırlar. Takip etmek 
isteyenler için peygamberler hala canlı bi-
rer örnek olarak durmaktadır. Hz. İbrahim, 
daha gencecik yaşında putlar ve putçularla 
mücadele etmiştir. Tefakkuh, tezekkür ve 
tefekkür için önemli bir örnek olarak her 
zaman varlığını sürdürmektedir. Tam bir 
Allah dostu olan Hz. İbrahim, bütün var-
lığını Allah’a adayanın, Allah tarafından 
nasıl ebedileştirildi-
ğinin, kayıtlardaki si-
linmez misalidir. Hz. 
Yusuf, sarsılmaz bir iç 
disiplinin timsalidir. 
Allah’ın izni ve ina-
yetiyle esaretten ve-
zarete nasıl ulaştığını 
gören ve yaşayan bir 
numunedir. Nerede 
durmuşsa, nerede kalmışsa bir kul olduğu-
nun bilincinde olmayı unutmamıştır. O her 
koşulda, Allah’la rabıtanın gerekliliğini bize 
gösteren güzel bir gençtir. Hz. Musa, Hz. 
Yahya, Hz. İsa, Hz Meryem ve Eshab-ı Kehf. 
Her biri, hem hayatın ve hem de kişiliğin 
imar ve inşasında, nasıl olunması gerektiği-
ni bizlere öğreten bâki gençlerdir. Allah’ın 
selamı hepsinin üzerine olsun.

Günümüzün gençliğinin ne bir ideali ve 
ne de bir davası var. Varlık amacını sorgu-
lamayan bir gençlikle karşı karşıyayız. De-
ğerlerin varlığını dert etmeyen, her şeyden 
çabuk bıkan ve teknolojik avuntularla gü-
nübirlik yaşayan bir gençlik söz konusu. 
Geçmiş desen pek ilgilendirmemekte. Ge-
lecek desen bir fikir sahibi değil. Ölüm ve 
sonrası için dudak bükmekte. Kökleri ku-
rutulmuş, ufuksuz ve kendinden bıkmış bir 

gençlik var ortada  Bu gençliğin bir dilinin 
olduğunu da sanmıyorum. Var olmaya var-
lar ama varlıkları yokluktan farksız. Bütün 
değerlerinden kopmuş, yersiz ve zeminsiz. 
Yerçekimsiz bir boşlukta gibi. Bir açı ve is-
tikametleri de yok. Tümüyle fena bir genç-
lik. Dünyada fâni, ahirette fâni bir gençlik. 
Yakın gelecekte başımızı en çok ağrıtacak 
sorunumuzun bu gençlik olacağını söyleye-
biliriz.

Bâki bir gençlik için, Kur’an’ın mesajları-
na yönelmeliyiz. Kur’an’la beraber varolu-
şumuz anlam kazanacak. Ayaklarımız yere 

basacak. Yürünecek 
bir yolumuz olacak. 
“İhtiyarlık gelme-
den önce, gençli-
ğin kıymetini” bi-
len, Allah’a kulluk 
yapmanın şerefine 
ermiş ve kötülüğe 
iltifat etmeyen bir 
gençlik için, anlam 

yolculukları yapmalıyız. Yeni anlamlarla, 
zihinlerde şimşekler çakılabilir. Bu şekilde 
gafletten uyanış ve diriliş mümkündür. Yeni 
başlangıçlar için hatalar görülmeli ve tövbe-
ler yapılmalıdır. Unutmamalıyız ki, cennet 
gençlerini beklemektedir. Bâki gençliğin 
yeri cennettir.

GENÇ İNSAN, AKLINI 

HEYECANLARININ ÖNÜNE 

ALABİLDİĞİ ORANDA, 

TOPLUMSAL HAYATTTA 

BİR YER EDİNİR.
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ençlik dönemi, bireyin şahsiyeti-
nin oluşmasında zihinsel, duygusal, 

ahlakî, ruhî ve pek çok anlamda en kritik 
zaman dilimidir. Bu dönem, kişinin o güne 
kadar aile başta olmak üzere değişik kay-
naklardan aldığı eğitim sonucu fikrî, dinî 
ve ahlakî değerleri benimsediği, kendi ha-
yat felsefesini oluşturduğu çok önemli bir 
dönemdir. Bu nedenle gençlik, insanın 
kişiliğinin oluşmasında kendinden sonra 
gelen dönemlere kaynaklık eden bir etkiye 
sahiptir.

Gençlik dönemi, aynı zamanda bireyin 
kimlik ve kişilik arayışlarının ve bunla-
rı inşa etme çabasının en yoğun yaşandı-
ğı dönemdir. Bu iki kavramı birbirinden 
ayıran temel özellik, kimlik oluşumunun 
kollektif; kişilik oluşumunun ise bireysel 
düzlemde gerçeklemesidir. Gençlik; bire-
yin sosyal, ahlakî, zihinsel ve fiziksel özel-
liklerinin dinamik bir bütünleşmesidir.   

Kişilik gelişiminin bu en kritik sürecinde 
coğrafyamızın yetiştirdiği bu üç şahsiyetin 
“ideal gençlik anlayışı” önemlidir. Bu an-
lamda, düşünce ve idealleri kendi mana 

İ N C E L E M E
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Fazıl ve Sezai Karakoç’ta 
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kökleri ile sıkı sıkıya bağlı olan bu üç şahsi-
yetin, gençliğin şahsiyetini inşası noktasın-
daki fikirleri makalemizin konusunu oluş-
turacaktır. 

Nurettin Topçu’da Gençlik İdeali 

Önemli bir fikir adamı olan Nurettin 
Topçu’nun, hayalini kurduğu gençlik mo-
deli sadece belli bir zamanın, belli bir dü-
şünce sisteminin ürünü olan bir gençlik 
modeli değildir. Tarih boyunca inanç, ah-
lak, dürüstlük, adalet, cesaret vb gibi pek 
çok konuda insanlığa örnek olmuş gençlik 
portrelerini eserlerinde özellikle bir ara-
ya getirip resmetmiş 
ve çeşitli örneklerle 
bunları çağının genç-
liğine sunmuştur. 
Eserleri incelendi-
ğinde Topçu’nun en 
çok gençliğe, genç-
liğin inanç ve ahlak 
merkezli yetişmesine 
önem verdiği görül-
mektedir. 

Topçu, gençlik kavramını biyolojik ya da 
gelişim psikolojisi açısından ele almamak-
ta; bu kavramla ilgili belli bir yaş grubunu 
kastetmemektedir. O, bazı niteliklerden 
(inanç, ahlak, idealizm, aksiyon, cesaret 
vb gibi) bahsetmekte ve bu niteliklere sa-
hip olanların gençlik kavramıyla müsemma 
olabileceklerini düşünmektedir. Bu yüzden, 
Topçu’ya göre idealden yoksun ve ümidini 
kaybetmiş kişi genç olarak isimlendirile-
mez; aksine kişinin saçı beyazlamış, beli 
bükülmüş dahi olsa ümitle şahlanıyor ve 
ideallerine yürüyorsa, o kişiye genç denilir.   

Nurettin Topçu’nun ideal neslinin ve bek-
lenen gençliğinin değişmez ve biricik vasfı 
“İsyan Ahlakı”dır. İsyan, o neslin/gençliğin 
gerçek bir varoluş ve kendini gerçekleş-

tirme iradesidir. Esaretten kurtuluşun ha-
bercisi ve insanın olgunlaşmasına, kendini 
geliştirmesine engel olan yanlarına karşı bir 
başkaldırıdır. Vicdanımız üzerine olumsuz 
baskı yapan tesirlerden, bir türlü kendimiz 
olamayışımız hakkındaki samimiyetsizliği-
mizden ve bize yabancı olan ve bizi içten 
içe bölen ihtiras ve bağımlılıklardan kurtu-
luştur. 

Topçu, “Biz, kendisine Hakk’ın emaneti 
olan mukaddes davadan vazgeç diyenlere 
gözyaşları ve içindeki isyan yıldırımlarıyla 
dönüp de ‘Güneşi sağ elime, ayı da sol elime 

verseler yine de bu 
işten vazgeçmem’ di-
yen büyük Peygam-
berimizin izinden 
yürüyoruz” diyerek 
‘İsyan Ahlakı’nın ne 
olduğuna ışık tutar.

Topçu, babanın ev-
ladına duyduğu has-
sasiyet gibi gençlik 
üzerinde önemle 

durmuştur. O, gençliği hafife alanlara ya da 
mübalağa ile değerlendirenlere kulak as-
mamaktadır. Yazara göre, “Gençliğe değer 
vermemek çok büyük bir hatadır. Gençli-
ğe değer vermemek iki şekilde gözükmek-
tedir: Ya aşırı istihfaf (küçümseme) ya da 
aşırı itimat. Ya gençlikten yüz çevrilmekte, 
ondan bir şey beklemeyerek küskün yaşan-
maktadır ya da zekâmızın zorba kuvvetleri 
ile onu istediğimiz gibi düşündürmek, iste-
diğimiz şeyleri ona inandırmak için bütün 
kuvvetlerimiz kullanılmaktadır.” 

Topçu, Batı’dan şimdiye kadar parça parça 
aldığımız fikirlerden kâh birinin, kâh öbü-
rünün tesadüfî tesirleri ile ve olayların yükü 
altında her an ezilerek genç nesilleri de her 
gün bir başka istikamette boşuna yorup hır-
paladığımızı, hayatî kuvvetlerimizi boşuna 

GENÇLİK DÖNEMİ, AYNI 

ZAMANDA BİREYİN KİMLİK 

VE KİŞİLİK ARAYIŞLARININ 

VE BUNLARI İNŞA ETME 

ÇABASININ EN YOĞUN 

YAŞANDIĞI DÖNEMDİR. 
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harcadığımızı belirtmekte; artık kendimize 
has bir medeniyet meydana getirmenin za-
manı geldiğine, bunu da ancak yetişmiş bir 
gençliğin yapabileceğine işaret etmektedir. 

Nurettin Topçu, doçent olmasına rağmen 
meslek hayatının sonuna kadar çeşitli lise-
lerde öğretmenlik yapmaktan şikâyetçi ve 
rahatsız değildir. O, kırk yıl boyunca çeşitli 
okullarda okuttuğu felsefe derslerinde, İs-
tanbul İmam Hatip Okulu’nda verdiği Din-
ler Tarihi derslerinde, kendini hep çağının 
gençliğinden mesul, heyecanlı, hareketli ve 
ciddi bir tavır ortaya koymuştur. Zaten yaş 
haddinden emek-
liye ayrıldığı, yani 
ona yaşam enerjisi 
olan öğrencilerin-
den ayrıldığı senenin 
(1974) hemen aka-
binde vefat etmiştir 
(10 Temmuz 1975). 

Bu durum sağlığın-
da, onunla beraber 
aynı ortam ve zamanı 
paylaşan insanların 
tespitlerine de yansımıştır. Onlardan biri 
olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kara, 
Topçu’nun muallimlik hassasiyetine şu 
ifadelerle dikkat çekmektedir: “Bugünden 
geriye doğru beni en çok hayrete düşüren, 
hayranlığa sevk eden bazı hususlar var. 
Bunlardan biri de Nurettin Hocanın, toru-
nu yaşındaki talebeleriyle büyük adamlar-
mış gibi muhatap olması, ilgilenmesi, onla-
rın sorularını bütün ciddiyetiyle cevaplan-
dırmasıdır. Yakınlarına ‘Keşke ilk mektep 
hocası olsaydım’ dediğini biliyorum. ‘Bize 
Bursa’da bir cami imamlığı veya müezzin-
liği verirler mi acaba?’ dediğini de. Bunları 
düşündüğü ve söylediği zaman felsefe do-
çentiydi ve arkasında parlak bir akademik 

kariyer ve fikir adamlığı, yazarlık ve itibar 
vardı. Nurettin Topçu, kendisini gençliğin 
dikkatli ve ciddi bir muhatabı kabul etmiş, 
kırk yıl boyunca açtığı sınıf kapısını mu-
kaddes bir kapı bilmiştir.” Burada da görül-
düğü gibi Topçu, gençlerle muhatap olmayı 
biricik saadet bilmiş, onların dertlerini ken-
di derdi gibi bilmiş, onlara şefkat ve tevazu 
kanatlarını germiştir. 

Topçu, gençlerin duyguları doğrultusunda 
hareket ettiğinden dolayı bir gruba bağ-
lanması ve inandıkları değerler uğruna her 
şeyi yapabilecek kapasitede olduğu gerçe-

ğinden hareketle, bu 
psikolojik ihtiyacın 
doğru ve olumlu yer-
lere yönlendirilmesi 
gerektiğine de inan-
maktadır.  

Ona göre bir genç-
lik zümresi vardır 
ki, hayatı kendisi 
için değerli yapacak 
anlamlı bir gaye ara-
makta ve aldatılan 

ruhuna bir tatmin istemektedir. Diğer bir 
ifadeyle gençlik,  “Kime inanalım? Ne tara-
fa koşalım? Hangi ümide bağlanalım?” diye 
sormaktadır. Gençlik, kendisine çevrilecek 
temiz bir gaye, bir samimiyet aramaktadır. 
Topçu, bu dert ve sıkıntıyı kendi derdi bil-
mekte, çareler aramaya ve bulmaya kendini 
mecbur görmektedir. Topçu’nun, topluma 
ve bilhassa geleceğin tohumu olan gençliğe 
karşı hassasiyeti ve mesuliyet duygusunun 
ne denli kuvvetli olduğu şu sözlerle görül-
mektedir: “Gençler bizden yeni bir hikmet, 
yeni bir insan mayası istiyorlar. Ne pahası-
na olursa olsun, biz bu mayayı yoğurmaya 
mecburuz.” 

GENÇLERİMİZİN DİNÎ, İNSANÎ 

VE EVRENSEL DEĞERLERLE 

YETİŞTİRİLMESİ, YARINLARA 

GÜVENLE BAKMAMIZI, GÜÇLÜ 

VE SAĞLAM BİR TOPLUM 

OLMAMIZI SAĞLAYACAKTIR
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Necip Fazıl’da Gençlik İdeali 

Her şeyden önce Necip Fazıl: “İslam 
inkılâbının ruhunu dökeceği kalıp gençlik-
tir” diyerek gençliğe bakışını çok net bir şe-
kilde ortaya koyar.  Yine Necip Fazıl, konfe-
ranslarının çoğuna “Aziz Gençlik!” hitabıyla 
başlardı. Bu ifadenin genç kitleler üzerinde 
nasıl bir tesir uyandıracağı gayet açıktır.

“Büyük Doğu Nesli” adını verdiği öncü ve 
örnek bir neslin inşası için seferber olmuş, 
bu uğurda her şeyi göze almıştır. Yine onun 
“Gençliğe Hitabesi” çok meşhurdur, gençlik 
için manifestodur.

Onun, davasını tüm şubeleriyle ortaya koy-
maya çalıştığı “İdeolocya Örgüsü”ndeki ilk 
muhatabın gençlik olduğu bir gerçektir. 
Sadece gençlerle alakalı başlıklara bakacak 
olursak dahi bu durum bütün çıplaklığıyla 
ortaya çıkar: Gençlik, Genç Adam, Görün-
meyen Genç…

Özetle, Necip Fazıl’ın fikriyatının ilk muha-
tabı olarak gençliği gördüğünü, İslam da-
vasının gençlikte ihya edilmesi gerektiğini 
görmekteyiz. Toplumun dinamik ve taşıyı-
cı gücü olarak gençlerin kabullenmesiyle 
ancak bir davanın ömrünün uzayabileceği 
gerçeğinden hareketle Necip Fazıl gençle-
re çok önem vermiş, ömrünü bir anlamda 
gençliğe, genç neslin yetişmesine adamıştır.  

Sezai Karakoç’ta Gençlik İdeali

Sezai Karakoç, kendine özgü “Diriliş” diye 
bilinen bir ekol inşa etmiş, bu ekol gençliğe 
büyük bir önem vermiş, adeta gençliğin bir 
parçası olmuştur. “Diriliş” ekolünün temel 
dinamiğini oluşturan düşünce sisteminin 
İslam’dan başka bir şey olmadığını en başta 
vurgulamak gerekir.

O, kendi medeniyetinin değer yargılarını 
Batı’yla mukayese etmiş, dünyamızı çepe-
çevre saran tüm fikirleri süzmüş, ondan 

sonra İslam ve etrafında halkalanan mede-
niyetin eteklerinde mefkûresini inşa etmiş-
tir. Değerlerin hızla tüketildiği bir çağda 
dirilişten bahsetmek, samimi bir duruş ser-
gilemek çok önemlidir. 

Sezai Karakoç “Diriliş Neslinin Amentüsü” 
adlı eseri, özlemi duyulan diriliş neslinin/
gençliğinin özelliklerini göstermesi bakı-
mından oldukça ehemmiyetli bir eserdir. 
Üstadın kanaati şudur ki: “Öncü bir neslin, 
diriliş neslinin yetişmesi elzemdir. Bu neslin 
en belirgin özellikleri; tarih bilinci ve derin-
liği, içinde yaşadığı toplumla barışık olma 
ve toplumunun her katmanında varlık gös-
terme, çalışkanlık ve savaşçılık olmalıdır. 
Öncelikle diriliş eri savaşçı olmak mecbu-
riyetindedir. Kendi mevzisini korumakla 
mükelleftir. Bu savaşı verirken top, tüfek, 
bomba, füze kullanmayacaktır. Çünkü bu 
savaş bir ruh savaşıdır, medeniyet savaşıdır, 
zihniyet savaşıdır. Bu savaşın ana unsuru 
irfanî yüceliş ve değerlerdir. Dava hakikat 
davası, savaş hakikat savaşıdır.”

Karakoç’un “Diriliş eri” adını verdiği genç 
neslin özellikleri ise; geçmişini inkâr etme-
yen ama geçmişte de kalmayan, inançlı, ka-
rakter ve şahsiyet sahibi, özgüveni sağlam, 
estetik anlayışı gelişmiş, hak ölçülerde ken-
di kültür ve medeniyetinin inşası için gayret 
sarf eden, çağına yön veren genç bir nesil 
olmalıydı. 

“Diriliş”in özünde, kendi içinden kendi me-
deniyet birikiminden yükselme bulunmak-
tadır. Kendi medeniyetine sırtını dönme de-
ğil, tam tersine ona sahip çıkma ve önemse-
me vardır. Bu hususta gençlere çok büyük 
görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

Karakoç’un “Diriliş eri” bunca özünden sav-
ruluşların, yoldan çıkışların olduğu bir dö-
nemde, aşağılık kompleksinin ve kendini 
küçük görmenin hastalık derecesine ulaş-
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tığı bir vasatta umudun tekrar doğuşudur. 
Bir şiirinde Karakoç, bu durumu sanatının 
gücüyle anlatmıştır. Bu şiirde bir babanın 
yedi oğlundan bahseder. Bu babanın yedi 
oğlunun her birinin vasıflarını da son yüz-
yılda görürüz. İslam ülkelerinin çocukları-
nın, Batı’yla her karşılaşmalarında onlara 
benzedikleri hüzün lisanıyla anlatılır. Baba 
artık yedinci oğlunu Batı’ya vermek iste-
mez. Bir anlamda Sezai Karakoç’un davası, 
en kısa ifadeyle bu yedinci oğlunu Batı’ya 
kaptırmama mücadelesidir. Şiirin sonunda 
yedinci oğul şöyle seslenir:

“Altı oğlunu yuttuğunuz

Bir babanın yedinci oğluyum ben

Gömülmek istiyorum buraya hiç değişme-
den

Babam öldü acılarından kardeşlerimin

Ruhunu üzmek istemem babamın

Gömün beni değiştirmeden

Doğulu olarak ölmek istiyorum ben.” 

Sonuç olarak söylemek gerekirse; gençle-
rimizin dinî, insanî ve evrensel değerlerle 
yetiştirilmesi, yarınlara güvenle bakmamızı, 
güçlü ve sağlam bir toplum olmamızı sağ-
layacaktır. 

Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek ve 
Sezai Karakoç gençlik üzerine birçok eser 
vermiş; dergiler, kitaplar, makaleler, yazı-
lar yayınlamış, ülkemizin birçok şehrinde 
gençlik üzerine pek çok konferanslar ver-
miş, konuşmalar yapmış, ideal bir gençli-
ğin/neslin yetişmesine öncülük etmişlerdir.  

Her üç şahsiyetin de ideal gençlik tasav-
vurlarının ortak yönü; imanlı, ahlaklı, ak-
siyoner, kişilik ve karakter sahibi, özgüveni 
sağlam, hak ölçülerde kendi kültür ve me-
deniyetine sahip çıkan gençlik olmalarıdır. 
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Eğer ömür boyu mutluluk istiyorsanız, 
gelecek kuşaklara yardım edin.” (Çin 

Atasözü) 

İnsan toplum içinde doğar ve gelişir. İnsa-
nın amaçlarını gerçekleştirmesinde toplu-
mun varlığı son derece önemlidir. Bireyin 
kişiliğini kazanmasında önemli bir değer 
olan toplum, çeşitli nesillerden oluşmakta-
dır. Birey kendi kişiliğini, önceki nesiller-
den aldığı ve sonraki nesillere devredeceği 
değerlerle biçimlendirir. Dolaysıyla bireyin 
toplumu oluşturan farklı kuşaklarla olan 
ilişkisini, sağlıklı bir şekilde düzenlemesi 
son derece önemlidir. Aksi takdirde kuşak-
lar arasındaki bir çatışma kaçınılmaz ola-
caktır.

Bu çalışmada psikolojik ve sosyolojik açı-
dan geleceğimizin teminatı olan gençleri-
miz önceki nesillerle yaşamış oldukları ku-
şak çatışmasına değinilecek ve bu sorunun 
çözümü sadedinde küçük de olsa birtakım 
hususlara vurgu yapılacaktır. Çünkü biz 
inanıyoruz ki sağlıklı bir neslin yetişme-
sinde, kuşak çatışmasını en aza indirmenin 
birey ve toplum açısından son derece ya-
rarlı etkileri bulunmaktadır.

Zihinlerde olumsuz birçok anlam çağrıştı-
ran çatışma kelimesi, sözlüklerde kargaşa, 

İ N C E L E M E

Kuşak Çatışması ve Gençlik

GENÇ, ÇEVRESİ VE KENDİSİ 

İLE SÜREKLİ BİR YARIŞ 

VE İTİŞME İÇERİSİNDE 

OLUP, AŞIRI SEVİNÇ VE 

ÜZÜNTÜLER ARASINDA 

MEKİK DOKUMAKTADIR.

Harun ÇAĞLAYAN

Yrd.Doç.Dr., Muş Alparslan Üniversitesi,  
İslami İlimler Fakültesi Kelam Anabilim Dalı

“
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çarpışma, uyumsuzluk, sürtüşme ve kavga 
gibi olumsuz anlam aralıklarını ifade etmek 
için kullanılır (Türk Dil Kurumu [TDK], 
1998: 401; Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 
1995: I/497). Ancak psikolojik açıdan ça-
tışma kelimesiyle, bireyin birbirine muhalif 
iki çeşit duygu, düşünce ve güdülemeden 
hangisini tercih etmesi gerektiğiyle ilgili 
kararsızlık hali ifade edilmeye çalışılır (Bay-
mur, 1972: 97). Çatışma kelimesinin kuşak 
kelimesi ile birlikte kullanılmasında ise an-
latılmak istenilen, toplumu meydana ge-
tiren kuşakların olay ve olgulara yaklaşım 
tarzlarındaki farklılıktan kaynaklanan an-
laşmazlık durumudur (Pressey, Robinson, 
1991: I/247). 

İnsan, varoluşsal bütün-
lük içerisinde kendisi 
için takdir edilen hedef-
leri gerçekleştirme gayre-
ti içinde olan bilinç sahi-
bi bir canlıdır (Baymur, 
1972: 242). Yaşam dön-
güsü bağlamında insanın 
bu amacına ulaşmasında 
karşılaşabileceği birçok 
zorlu durum mevcuttur. 
Ancak bu zorluklar insan 
için çoğu zaman bir so-
run değil, olgunluğa ulaşmasında bir vesile 
olarak değerlendirilmelidir. 

İnsanın en aciz ve en savunmasız olduğu 
dönem, sanıldığının aksine, çocukluk dö-
nemi değil, gençlik dönemidir. Çünkü insa-
nın bebeklik ve çocukluk döneminde içgü-
düsel olarak yaratıcının kendine bahşetmiş 
olduğu anne-babaya ve aileye bağlılık saye-
sinde yaşamın tehlikelerinden emin olur. 
Ancak insanın kendi bilgisiyle düşündüğü-
nü iddia ederek ailesini beğenmemeye baş-
ladığı gençlik (akil-baliğ) döneminde bir-
çok zihinsel ve bedensel saldırıya açık hale 
gelir. Genç bireyin sevgi ve şefkatle içinde 

gelişip serpildiği ailenin koruyuculuğu-
nu terk ederek, kendini ispatlamak adına 
birtakım anlamsız tutum ve davranışlar 
içerisine girmesi, çoğu ebeveyn tarafından 
anlaşılamadığı için yadırganır. Pekâlâ, genç 
bireyi neşe ve huzur kaynağı olan tatlı ço-
cukluk günlerinden kopararak stres ve dert 
üretme merkezi haline getiren gizem nedir 
ve bununla mücadele etmek mümkün mü-
dür?

Ontolojik olarak her varlık, olay ve olgu bir 
kadere göre yaratılmıştır.1 Allah, toplumla-
rın devamı için bireylerin güçlü ve kendine 
yetebilen varlıklar olmasını irade buyur-
muş olsa gerek ki, her birey yaşamının belli 
bir aşamasından sonra içinde bulunduğu 

toplumun fertlerinden 
ayrışarak kendine özgü 
bir kişilik geliştirmeye 

başlar (Başaran, 1996: 
32-33,194-195). Bu ge-
lişim, bireyin aileye karşı 
duyduğu bağlılığın, ba-
ğımlılığa dönüşmeme-
si için tecrübe edilmesi 
gereken önemli bir aşa-
madır (Başaran, 1996: 
196). Özelde aile içinde 
başlayıp topluma yayılan 

bu kişilik çeşitliliği, genelde devletlerden 
medeniyetlere kadar uzanan geniş bir yel-
pazeyi oluşturmaktadır (Sayar, Dinç, 2008: 
156). İslâmî düşünce açısından insanların 
veya toplumların birbirinden farklı olması, 
doğal kabul edilip teşvik edilmiştir.2 Doğal 
olmayan ise farklılıkların bir arada yaşama 
olgunluğunu gösterememeleri ve çeşitlili-
ğin zenginlik olarak değil, çatışma unsuru 
olarak algılanmasıdır.

1 “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” Kamer, 
54 /49 .

2 “…Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve 
kabilelere ayırdık.” Hucurat, 49/13.

GENÇLERİN 
AŞIRILIKLARININ 

“TÖVBE VE AF” 
BAĞLAMINDA DOĞAL 

KARŞILANMASI 
VE YANLIŞ 

YAPABİLECEKLERİNİN 
PEŞİNEN KABUL 

EDİLMESİ GEREKİR. 
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Gençlik, bireyin kendi ayakları üzerine du-
rabilme ve sadece insana bahşettiği özgür 
iradeye ulaşma noktasında kendi yaşamını 
kontrol etme arzusunun şiddetlendiği bir 
dönem olarak karşımıza çıkar (Peker, 2011: 
173). Nitekim gençlik, fiziksel ve psikolojik 
hareketlilik açısından insan yaşamının en 
yoğun dönemidir. Gençlik dönemi birçok 
açıdan zindeliği ve güzelliği bünyesinde 
barındırmakla beraber birçok sorunu be-
raberinde getirmektedir. Her şey genç için 
yenidir ve keşfedilmeyi bekliyordur. Genç 
birey ise keşfedilmeyi bekleyen dünyalara 
karşı çok güçlü bir istek ve merak içerisin-
dedir. Gencin keşfetmeye hazırlandığı veya 
keşfe mecbur bırakılacağı bu dünya, sadece 
güzellikleri barındıran 
bir yer değildir. Mantı-
ki olarak genç bireyin 
etrafını çevreleyen ve 
sayısız tehlikeler içeren 
dış dünyayı tanımasında 
kendisine en büyük des-
tek en yakın çevresinden 
gelmelidir. Ancak burada 
aileler ciddi bir sorunla 
yüzleşmek zorunda kalır-
lar. Genç, etrafında olup 
bitenleri anlamaya ve 
anlamlandırmaya niyetlendiğinde çevresi-
ne danışmak yerine kendi bildiklerine göre 
hayatına yön vermek istemektedir (Peker, 
2011: 173).

Gençliğin yaşam hakkında çok az tecrübesi 
olduğu halde, doğruluğu bedeller ödenerek 
kazanılmış aile deneyimlerini bırakıp kendi 
tecrübesine göre davranma isteğinin aklen 
ne derece sakıncalı olduğunda şüphe yok-
tur. Ancak unutulmaması gereken husus, 
genç bireyin aklına göre değil dizginleye-
mediği ve kendisini tümüyle kuşatmış duy-
gu seline göre hareket ettiğidir. Doğru ve 
yanlış gencin dünyasında ara formu olma-
yan iki uzak tepedir. Genç, çevresi ve ken-

disi ile sürekli bir yarış ve itişme içerisinde 
olup, aşırı sevinç ve üzüntüler arasında me-
kik dokumaktadır. Kısaca genç söz, düşün-
ce ve davranışlarında hep uç noktalardadır. 
Yaşam genç için siyah ve beyazın egemen 
olduğu ve gri renklere yer olmayan bir ha-
yal dünyasından ibarettir. Genç, hangi fikri 
savunursa savunsun, çoğu zaman dogmatik 
ve bağnaz bir yaklaşımla ilgili fikrin radikal 
unsurlarına yönelir (Başaran, 1996: 143, 
198-200).

Gerçekte bu durum, doğanın işleyiş biçi-
mi göz önünde bulundurulduğunda kaçı-
nılmaz bir sonuçtur. Çünkü insan yavrusu 
ergenliğe girmekle birlikte köklü bir kriz 
dönemine adım atmıştır (Baymur, 1972: 

65; Hökelekli 2012: 
111). Yuvadan uçma 
zamanı gelen kuşların 

tüylenmeye başlaması ve 
uçma denemelerine kal-
kışmalarına tanık oluruz. 
Aynı şekilde toplumun 
devamı için kendi aile-
sinin kurmakla görevli 
genç bireyler de yetme-
lik (teen) dönemlerinin 
başlangıcından (13 yaş) 
itibaren ailelerine ve 

mevcut otoritelere karşı bir kibir ve isyan 
içine girerler. Onların bu durumlarını, ana 
kuzusu olmaktan kurtulup güçlü ve özgür 
bireyler olarak topluma katılma girişimi 
olarak yorumlamak gerekir (Başaran, 1996: 
195; Peker, 2011: 170). Kısacası isyan ve 
beğenmeme, yaratıcı tarafından gençlerin 
genlerine kodlanmıştır ve kendi yollarını 
bulabilmeleri için gereklidir (Peker, 2011: 
173,174). Ancak birçok aile, eğitimsizlik-
ten kaynaklanan yanlış tutumlar nedeniyle, 
genç bireylerin kendini ispatlama girişimle-
rini toplumsal değerlere yönelik bir başkal-
dırı olarak algılamaktadır. Hastalığın teşhi-
sinin yanlış konulması beraberinde yanlış 

GENÇ, HANGİ 
FİKRİ SAVUNURSA 
SAVUNSUN, ÇOĞU 

ZAMAN DOGMATİK 
VE BAĞNAZ BİR 

YAKLAŞIMLA İLGİLİ 
FİKRİN RADİKAL 
UNSURLARINA 

YÖNELİR.
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tedavi yöntemini getireceği için, yararı olur 
düşüncesiyle yapılan her türlü gayret, diya-
log girişiminin daha da karışmasına neden 
olmakta ve gençlik döneminde kuşak ça-
tışması dediğimiz bir dizi sorunlara sebep 
olmaktadır (Peker, 2011: 174). Ancak kimi 
durumlarda gencin içinde yaşamış olduğu 
değerler bütününü benimsemede zorlan-
ması ve uyumsuzluk yaşaması doğal karşı-
lanmalıdır (Başaran, 1996: 28-29; Baymur, 
1972: 298).

Gençlik döneminde insan, bedensel, bilişsel 
ve cinsel yönden köklü 
bir değişime maruz kalır. 
Genç dünyanın bütün 
yükünü sırtında hisseder. 
Din, devlet, kültür, aile, 
eğitim ve nefsi ondan bir 
şeyler istemektedir. Ha-
yatın anlamı nedir? Nasıl 
bir meslek seçmelidir? 
Nasıl biriyle evlenme-
lidir? Kısacası ergenlik, 
insan için zihinsel ve be-
densel olarak oldukça sı-
kıntılı bir devredir (Baymur, 1972: 65,298; 
Sayar, Dinç, 2008: 125). Gencin yüzleşmek 
zorunda kaldığı birçok soruna karşın, cesa-
retten ve tecrübeden yoksun oluşu onu zor 
bir duruma düşürmektedir. Bu kriz döne-
minde çevresinden yardım alamayan gen-
cin yapacağı iki şey vardır. Ya bu yüklerin 
altında ezilmek ve umudunu kaybetmek ya 
da tüm bu otoritelere karşı direnmek! Ma-
alesef eğitimsiz ve temel güven duygusun-
dan yoksun olan gençler, çoğunlukla ikinci 
şıkkı tercih ederler. Bu durumda ise daha 
çok kendilerine olmak üzere çevrelerine za-
rar vermeye başlarlar (Başaran, 1996: 197). 
Pekâlâ, bu sorunla yüzleşen aileler ne yap-
malıdır?

Tutarlı ve gerçekçi bir anlayışa sahip tüm 
birey ve toplumlar, bir sorunla karşılaştık-

ları zaman onu çözmek için öncelikle mese-
lenin kaynağına inip doğru bir durum ana-
lizi yaparlar. Çünkü bilirler ki yanlış teşhis, 
çözüm sadedinde yapılacak uygulamaları 
boşa çıkardığı gibi istenmeyen başka so-
runlara da neden olabilmektedir. Gençlerin 
çevresiyle yaşamış oldukları uyumsuzluğun 
temel nedenine indiğimizde bunun hor-
monlar olduğunu kolayca görürüz. Vücu-
dun doğal gelişimin evrelerini takip ederek 
genç bireyin o ana kadar hiç karşılaşmadığı 
hormonlarla yüzleşmesi, zihnî ve bedenî 
uyumsuzluğu tetiklemektedir. Orantısız 

büyüyen el ve ayakları 
sakarlığa, yanlı ve yanlış 

edinilmiş fikirler bilişsel 
kirliliğe, kontrol edeme-
diği duygu ve istekleri 
saçmalamaya ve doyurul-
mamış dürtüleri ruhsal 
açlığa neden olmaktadır. 
Aşırı tepkiler, sinir kriz-
leri, donukluk, saldır-
ganlık, sebepsiz gülme 
ve ağlama gibi ruh halleri 
(Başaran, 1996: 122,174-

182,197) arasında genç birey savrulmakta, 
içinde bulunduğu sıkıntıları anlamasında 
ve üstesinden gelmesinde kendisine yar-
dımcı olacak bir el aramaktadır. Ancak gör-
sel ve işitsel medyanın üretmiş olduğu sahte 
kahramanlar ve sanal arkadaşlıklar gençli-
ğin ihtiyaç duyduğu açlığı kapatmak yeri-
ne alevlendirmektedir (Sayar, Dinç, 2008: 
159,160). Mafya, kumar, fuhuş, madde 
bağımlılığı ve terör gibi olumsuzluklar bir 
yana, normal koşullar altında bile hormon-
ların yol açtığı bu kriz dönemi iyi yönetile-
mez ve çevresel faktörlerle tetiklenirse, ya-
şam boyu sürecek tamiri olanaksız kronik 
rahatsızlıkların doğması içten bile değildir. 
Kanaatimizce olası bu rahatsızlıkların en 
önemlisi, sorunlarıyla baş edemeyen gencin 
kendine olan temel güven duygusunu yitir-
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mesi ve henüz başlamadan yaşama katılma 
arzusunun sönmesidir.

Çevresinden gereken bilgilendirme ve yar-
dımı göremeyen genç, içine kapanarak sa-
vunma mekanizmasını devreye sokar. Do-
ğuştan güçlü bir savunma mekanizması ile 
yaratılan insan yavrusu, bedensel ve zihin-
sel savunma mekanizmalarını tehdit olarak 
algıladığı her şeye karşı savunmaya geçer 
(Baymur, 1972: 95,96; Sayar, Dinç, 2008: 
150). Anlayamadığı veya kendini anlatama-
dığı kavramlara yabancılaşır. Gencin geliş-
tirdiği bu savunma mekanizması, gerçekte 
kendisinden başka hiçbir ölçü tanımayan, 
bencil ve dar bir bakış açısının sonucudur. 
Ancak genç birey, doğuş-
tan gelen aidiyet hissine 
karşı koyamaz (Baymur, 
1972: 286-287) ve takdir 
edileceği, tüm eksiklikle-
rine rağmen kabul göre-
bileceği ailesinden farklı 
grup veya ortamlara yö-
nelir. Genç için arkadaş 
çevresinin yanlışları aile-
sinin doğrularından çok 
daha çekicidir. Çünkü 
genç, doğru olan akli 
gerçekleri değil, sadece olduğu gibi kabul 
edilme, anlaşılma ve beğenilme ihtiyacının 
doyurulmasıyla ilgilenmektedir (Başaran, 
1996: 197; Peker, 2011: 174).

Şu halde kontrolsüz kuşak çatışmasının 
önünü almak için ne gerekir? Bu sorunun 
cevabı teoride kendisi kadar kolay olmakla 
beraber pratikte bir o kadar zordur. Kısaca 
cevap, tarafların birbirlerine karşı sevgi ve 
saygı ölçüleri içerisinde davranmalarında 
gizlidir (Başaran, 1996: 35). Ancak sevgi 
ve saygının ne olduğu ve nasıl uygulanaca-
ğı ilişkin birçok yaklaşım mevcuttur. Tüm 
bunların hangisinin en doğru yaklaşım ol-

duğunu tartışmak yerine, genel bazı ilkele-
rin bilinmesinde fayda vardır.

Sevginin temelinde insanın aciz bir canlı 
olduğunun bilinmesi yatmaktadır. Aciz bir 
canlı olan insan,3 akıl yerine duyguların 
daha egemen olduğu gençlik döneminde 
yanlış ve hatalara daha açık olur. Yegâne 
aşkın olan yüce yaratıcı, insanı aciz olarak 
yaratmayı uygun görmüştür. Aciz kullarının 
birlikteliğini sağlamak için de sevgiyi ya-
ratmıştır. Bu yönüyle sevgi, insanı yaşama 
ve topluma bağlayan çok güçlü bir bağdır. 
Gençlerin acizlik ve sakarlıkları, ancak sevgi 
sayesinde şirinlik olarak kabul edilebilir. Şu 
halde gençlerin aşırılıklarının doğal kabul 

edilmesi ve yanlış yapa-
bileceklerinin peşinen 
kabul edilmesi gerekir. 

Tövbe ve af kavramları-
nın dinî düşüncede ön-
celikli kavramlar arasında 
sayılmasının nedenlerin-
den biri de budur (Fırat, 
1982: 95-112).

Saygı, farklılığın farkın-
da olup onunla birlikte 
yaşamayı kabul etmektir. 
Saygı, sevginin akla bü-

rünmüş halidir. Çevreye zarar vermemek 
şartıyla farklılıkların doğal olduğunu bize 
öğreten aklımızdır. Şu halde gençlerin yaşa-
ma ve geleceğe ilişkin farklı tercihlere sahip 
olabileceklerinin kabul edilmesi gerekir. 
Çünkü insan, her ne kadar içinde yeşerip 
serpildiği toprağın özelliklerini yansıtsa da 
kendine özgü bir kişilik taşımaktadır (Başa-
ran, 1996: 162; Sayar, Dinç, 2008: 157). Bu 
bağlamda, demokrasi, dinî çoğulculuk, çok 
kültürlülük, temel hak ve hürriyetler sadece 
gençlerle uyum sorunları yaşamamak için 

3 “İnsan, aceleci bir tabiatta yaratılmıştır.” Enbiya 
21/37.
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değil, toplumsal birliktelik için de gerekli-
dir (Başaran, 1996: 173,196). 

Sevgi ve saygının gerektiği şekilde işleti-
lebilmesi için ise eğitim ve iletişim şarttır. 
Çünkü insan duygu ve düşüncelerini ko-
nuşma ile anlatır (Baymur, 1972: 221,300). 
Gençliğin sorunlarına ilişkin farkındalık bi-
lincinin yerleşmesi için aile bireyleri ve ku-
rumlar eğitilmelidir. Aynı şekilde gençlerle 
sağlıklı diyalog yollarının tespiti ve sabırla 
sürdürülmesi gerekmektedir. Genç birey 
iletişim ve eğitim sayesinde çevresine uyum 
sağlar (Baymur, 1972: 161,162). Kızgınlık, 
inkâr, yok sayma, öteleme ve imkânlardan 
yoksun bırakma gibi uygulamaların bir di-
yalog çeşidi değil, cezalandırma olduğunun 
bilinmesi gerekir (Başaran, 1996: 270-273; 
Baymur, 1972: 200-203; Sayar, Dinç, 2008: 
163-164). Gençlerin ruhsal ve bedensel 
ihtiyaçları zaman ve zemine göre gerektiği 
şekilde karşılanmalıdır. Ödüllendirme, ce-
saretlendirme, bilgilendirme ve özendirme 
gibi olumlu yaklaşımlar sergilenerek ailenin 
genç için sadece büyüğü yer değil, aynı za-
manda sırdaşlık ve duygudaşlık da yapabi-
leceği bir yer olarak sunulmalıdır (Başaran, 
1996: 297-299). Duygudaşlık ile gencin 
dünyasına inemeyen ailelerin kuşak çatış-
masından kurtulabilmesi mümkün görün-
memektedir. Ancak tüm bu anlatılanlara 
rağmen kabul edilebilir bir kuşak çatışma-
sının her zaman varlığından söz etmemiz 
mümkündür. Bu nedenle doğal değişim 
olgusu kapsamında toplum ve kültürlerin 
gelişmesine olanak veren farklılıkları makul 
görmeli ve hazır olmalıyız. Eğer gençliğin 
taşkınlıklarına sabır gösterecek duygusal ol-
gunluğa sahip değilsek, en azından mantık-
lı düşünerek bir gün onlara muhtaç olaca-
ğımızı hatırlamamız ve buna göre gençlere 
yaklaşmamız gerekir. 
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albi ve vicdanı olmayan bencil bir 
medeniyet içinde tertemiz kalabilmek 

mücadelesinde, Müslüman genç olabilmek 
olağanüstü hassasiyeti gerektirir.

Hep alan vermeyen, yaralayan tedavi et-
meyen pis bir uygarlık içinde tertemiz ka-
labilmek için, müthiş bir donanıma sahip 
olmak gerekir.

Makine seslerinden başka her türlü ferya-
da, haykırışa, iniltilere, sağır bir medeniyet 
içinde Müslüman genç olabilmek duyarlı-
lığı gerektirir. 

Oportünist/çıkarcı, pragmatist/faydacı bir 
tüccar lisanından başka bir dille konuşma-
yan bu medeniyet içinde Müslüman genç 
olabilmek maddi-manevi fedakarlığı ge-
rektirir.

İnsanlığa ruhî ve manevî-moral değerler 
bazında, azık ilaç olabilecek hiç bir şey ver-
meyen maddesel taş bir medeniyet içinde, 
Musab b. Umeyr gibi, maddeden-manaya, 
şirkten tevhide, karanlıktan aydınlığa, hiç-
likten-anlama hicret eden, hicreti seçen, 
akleden, İslamcı genç olabilmek, sorgula-
yıcı, düşünen ve aklını Allah’a bağlayan bir 
ruh yapısına sahip olmayı gerektirir. 

Her medeniyette, müspet ya da menfi mo-
del olmuş, bayraklaşmış, destanlaşmış, 
eylemleri, insanların şuuraltına işlemiş 
güçlü örnekler vardır. Mensubu olduğu-
muz İslâm medeniyeti bu anlamda en çok, 
model insan, üstün insan örneği olan bir 
özelliğe sahiptir. Kur’an-ı Kerim’de tüm 
peygamberleri tanıtıcı kıssalara baktığı-
mızda, onları ilahlaştırmadan, çektikleri 
çileleriyle, mucizeleriyle tam bir gerçeklik-
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le tespit ederek insanlığa en büyük örnek 
olarak sunulmuştur. 

Kur’an’daki bu peygamber örnekleri, genç-
liğin ufkunu açan, derin bakış sahibi yapan 
modellerdir. Niçin bu güzel örneklikleri 
önemsiyoruz, çünkü şu zaman diliminde 
öyle hastalıklı örneklikler ortaya atılıyor 
ve tavsiye ediliyor ki, bu kuşağın ufkunu 
kapatıyorlar. Yanlış seçilmiş hocalar, ağa-
beyler, üstatlar, şeyhler rol-model olarak 
sunulmakta, sonuç olarak da ta bu insanlar 
derinliksiz-ufuksuz bir şekilde gökyüzü-
ne soba borusuyla bakmaya başlıyorlar! At 
gözlüğüyle, ferasetsiz bir şekilde dünyaya 
bakıyorlar.

Hz. Muhammed’in ve 
tüm peygamberlerin ha-
yatları, sözleri mucizele-
ri nesillere iyi bir şekilde 
aktarılmalıdır. Çocuk 
yaşta bu kıssalar anla-
tılmalı. Her çocuk aklı 
ermeye başlar başlamaz 
bu önderlerin, elçilerin 
dünyasında kendini bul-
malıdır.

Her çocuğun ruhunda 
bedir savaşının mutlu 
sevinci, Uhud savaşında 
alınan yenilginin hüznü, Hendek savaşı-
nın o diken üstünde geçen çetin günleri, 
Mekke’nin fethinin inanılmaz zafer üstü za-
ferinin haklı gururunu, öte yandan Taif’in 
fethiyle, o elçiye taş atanların şimdi tevhid 
ile şereflendikleri tabloyu yaşamaları ve 
gözlerinde canlanmalı değil mi? Canlandır-
maları ne kadar önemli değil mi?

Kur’an’ın sunduğu örnekler içinden, dava 
bilinci içinde ashab-ı kehf modelini genç-
liğimize çok iyi öğretmeli, tanıtmalıyız. 
Ashab-ı Kehf’i tanıyan bir mümin olarak 
“Batıl düzenin parçası olmaktansa kendi 
mağaramızı kendi tırnaklarımızla yontma-
lıyız.” Yüce Allah bizi de dönemin hukuk 
tanımaz zalim idarecilerinin şerrinden ko-
ruyabilir ve onları bir mağarada muhafaza 
ettiği gibi bizi de muhafaza edebilir. Baskı-
dan, zulüm ve yönetim alanındaki haksızlık 
ve adaletsizlikten rahatsız olan bu gençler, 

Kur’an’da zikredilmek suretiyle bir şeref 
kazandıkları gibi, biz de onların yoluna 
uyarak ardımızda şerefli bir mücadele çığı-
rı bırakabiliriz. Nasıl onların peşine takılan 
köpekte ebedi mesajda anılmaya değer bu-
lunduysa, öyle de bu yolla zalim düzenleri 
benimsemeyen, adalete ve insani yönetime 
hasret kalmış bir topluluğun peşine takılan 
herkes çok kıymetlidir. Herhalde burada 
gençlerin sığındığı mağaranın sembolik bir 
anlamı da vardır. Gençler o mağaraya sı-
ğınarak zihin dünyalarında zalim düzenle 
alakalarının olamadığını pekiştirmiş oldular 
ve biz her kuşaktan müminler olarak bugün 
zihin dünyamızda kendi mağaramızı tır-
naklarımızla yontabilmeliyiz. Bu zulme ta-

raftar olmama, ona ses-
siz kalarak veya alkışla-

yarak destek vermekten 
sakınma bilincidir. Hz. 
Hüseyin’i anlamakla da 
beslenebilecek olan bu 
bilinç bizi insanlık dışı 
uygulama ve yönetimler-
den uzaklaştıracaktır. Bu 
günde dünyanın yoksul 
bölgelerinde haksızlığa, 
çürümeye, sömürüye ve 
baskıya karşı en başta 
gençlerin karşı çıktığı-
nı görüyoruz. Cezayir 

bağımsızlık savaşının önderleri gençlerdi, 
İran’da Pehlevi hanedanının monarşisine 
karşı önce gençler direndiler. Dünyanın teo-
ırkçı işgalci devleti İsrail’in ahlaksız- yüz kı-
zartıcı baskı ve cinayetlerine karşı gençler 
ve hatta çocuklar başkaldırdı ve hala bu in-
tifada devam ediyor. Latin Amerika da faşist 
cuntaların karanlık zindanlarında gençler 
can verdi, işkencelere göğüs gerdi. İşte Mı-
sır örneği, yer altı zindanları tıklım tıklım 
dolu Suriye’deki tablo, firavunluk sistemine 
başkaldıran, hayır diyen Müslüman gençli-
ğin direnişine şahit olmaktayız.

Dava bilincine sahip olan gençler kendi 
toplumlarından sorumlu olan aktif ve şuur-
lu özneler olmak zorundadırlar. Değerlerin, 
ilkelerin hatta inançların bazı zorluklar kar-
şısında buharlaştığı bir zaman diliminde, 
Ashab-ı Kehf modelini örnekliğini, bilinçli 

ASHAB-I KEHF’İ 
TANIYAN BİR MÜMİN 

OLARAK “BATIL 
DÜZENİN PARÇASI 

OLMAKTANSA KENDİ 
MAĞARAMIZI KENDİ 
TIRNAKLARIMIZLA 
YONTMAYI” TERCİH 

ETMELİYİZ. 
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nesil oluşturmada ön plana çıkarmalıyız… 
Şunu unutmayalım ki, insanı temelden 
sarsan bir kavramdır. Bilinç yani şuurlu ta-
nıklık yapmak. Müslüman genç fikri içsel 
devrimini gerçekleştirdikten sonra çağının 
tanıklığını yapabilir. Sonrasında onurlu ey-
lemlere doğru bir aşk fırtınasıyla kanatlan-
ma bahtiyarlığına kavuşur. 

Bilinç, insanda kimlik açlığını giderir. Bu 
bilinç sayesinde insan çirkinleşen dünyada 
tertemiz kalabilir. Bilinçli mümin çağın en 
ağır yükünü taşıyandır.

Dava bilincine sahip genç, hüzün ve acının 
kuşatması altındadır. 
Hüzün hep başucun-
dadır attığı her adımda 
başucundadır. Böylesi-
ne bir mü’min genç, Hz. 
Nuh’un nasırlı ellerine, 
nebevî hüzne eşlik eder. 
Hz.İbrahim’in direncine 
ve teslimiyetine, İsmail’in 
muştusuna eşlik eder. 

Bu hüzün mü’mini silke-
ler,

Bu hüzün mü’mini sınar,

Bu hüzün mü’mini sabır-
da usta kılar.

Nihayet Ashab-ı Kehf 
modeli bilinçli genç acı-
ların ve sancıların kıymetini bilen bir hassa-
siyet içinde olur.

Dava bilincine sahip olan genç, gelenekçi-
lik, görenekçilik, muhafazakârlık, konfor-
mizim, coğrafyacılık, vatancılık, toprakçı-
lık, bayrakçılık gibi unsurları din ile birleş-
tirmez, özdeşleştirmez. Çünkü o folklorik 
bir İslâm algısına değil sahih bir İslâm’a 
evrensel bir dine inanır. İslam’ı millileştir-
mez ve ehlileştirmez, İslam’ı Kur’an’a göre 
tanımlar ve ona iman eder.

Dava bilincine sahip bir gençliğin, kalpleri 
hakikatle dolu, düşünceleri hakikatin yü-
celiği ile hür adımları hakikatin yol göste-
riciliği sayesinde sağlam sözleri hakikatin 
işaretleriyle müjdeli, sevinçleri hakikatin 
zaferiyle derin, günleri hakikatin bilgisiyle 

coşkulu ve onurludur. Bu gençlik hakikat 
sisteminin medeniyet elçileridir.

Ashab-ı Kehf modeli gençliğin, red çığlık-
ları vardır, dirençli solukları vardır, inanç-
lı yürekleri vardır. Bu gençlik Hz.Yusuf’u 
zindanda bırakmaz, Hz. İbrahim’i ateşte 
unutmaz, Hz.Musa’yı Nil de terk etmez. Bu 
mü’min gençlik, hürriyet ve özgürlük evi-
nin mimarlarıdır. Puta tapıcılığın düşman-
larıdır. Zulme, cehalete karşı savaşanlardır. 
Yaşadığı toprak parçasını güvenlik esenlik 
beldesi yapmaya çalışır, zamanı mukaddes 
bilir ve saygı değer bir zaman yapar ve tüm 
yeryüzünü mescit yapmanın mücadelesini 

verir.

Gençliğin bilinçlenme-
si ve düşünmesi gerekir

Müslüman gençliğin belli 
bir görüşle kısıtlanmaksı-
zın somut bir dünya bi-
linci kazanması gerekir. 
Gençler kalıplaşmış me-
kanik eğilimler karşısın-
da genç tavırlar alabilme-
lidir. Gençler kendilerini 
köleleştirebilecek, kör-
leştirebilecek, eğilimlere 
dikkat etmelidirler.

Genç müminlerin kit-
le heyecanlarına kapıl-
madan moda akımlara, 

moda doğmalara tutsak olmadan taklitçi 
yöntemlerden uzaklaşarak bağımsız bir ki-
şilik oluşturması gerekir. Bütün halkların, 
ABD kültürünün bekçisi ve nöbetçisi duru-
muna geldiği bir tarih döneminde hamasi 
acılara dayalı bir anlayışla İslâmi yapılar 
kurulamaz. Müslüman gençlerin, temel an-
lamları, temel amaçları ve temel seçimleri 
yükseltmeleri ve bu çizgi üzerinde yoğun-
laşmaları gerekir. Gençler hizip mantığına, 
hizip kültürüne ve hizip çıkarına göre şekil-
lenen ilişki biçimlerine itiraz etmelidirler. 
Bu ise akletmesiyle, sorgulamalarıyla müm-
kündür. Şeyh mürid, ilişkisi içinde değil, 
Peygamber-sahabi ilişkisini örnek alarak bu 
yapılabilir.

Müslüman gençliğin, yaşayan tanımlarla, 
yeni bir insan örneğiyle birlikte yeni bir si-

DAVA BİLİNCİ OLAN 
GENÇ, GELENEKÇİLİK, 

GÖRENEKÇİLİK, 
MUHAFAZAKARLIK, 

KONFORMİZİM, 
COĞRAFYACILIK, 

VATANCILIK, 
TOPRAKÇILIK, 

BAYRAKÇILIK GİBİ 
UNSURLARI DİN 

İLE BİRLEŞTİRMEZ, 
ÖZDEŞLEŞTİRMEZ. 
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yasal ve toplumsal çevre oluşturması yeni 
bir kültür ve ilişki sistemi geliştirmesi ge-
rekir. 

Müslüman genç, moda isimlerin gölge-
si altına girerek orada gölge bir varlık gibi 
yaşamak yerine, kendi birikimi, kendi dü-
şüncesi ve davranışlarıyla var olmayı başar-
malıdırlar. 

Genç Müslümanlar, hizip dili ve kültürüyle 
sınırlandırılmış tek çizgili anlayışları aşabil-
melidirler. Tek çizgili hizip mantığı müşave-
reye ve eleştiriye imkan tanımaz.

Müslüman gençlik, temel anlamlar ve 
amaçlar doğrultusunda 
temel bir eğitim alma-
dıkları için modern dün-
yanın ve vahşi kapitaliz-
min, lükse, israfa, zevke, 
bireyciliğe, maddeciliğe, 
biçimciliğe, sorumsuzlu-
ğa, magazine, hafifliğe, 
modaya düzeysizliğe, ya-
paylığa, gösterişe, şehvete 
dayalı anlık-günlük kül-
türü ile gereği gibi sava-
şamamaktadır. 

Müslüman genç, yaşadığı 
dünyanın tanığı olandır. O yaptığı her şe-
yin ve yapması gerekirken yapmadığından, 
söylediği her sözden hesaba çekileceğini bi-
lir. Haksızlıklar karşısında susanların dilsiz 
şeytan olduklarını bilir. Hakkın gören gözü, 
işiten kulağı, tutan elidir. O haksızlık kim-
den gelirse gelsin kime yönelik olursa olsun 
haklının yanında olandır.

Eylemlerinde bir umudun bestesi gizlidir. 
Dağ gibi bir yürek taşır, volkan gibi bir 
beyni vardır. Kökleri ile geçmişi dalları ile 
geleceği kucaklayan bir çınar gibidir. “kökü 
mazide olan bir âtidir.»dir.

Dudaklarında zikir gözlerinde bir ufkun 
aydınlığı, bereketli ellerinde mazlumların 
umutlarının sırrı gizlidir. Gece zahid, gün-
düz mücahid olan bir Müslüman gençliktir 
özlediğimiz.

Tüm bunların yanında genç Müslümanların 
her şeyden önce ahlaki bir inkılabı yapma-

ları gerekir. Bireysel kurtuluş, toplumsal 
kurtuluşun olmazsa olmazıdır.

Genç müminler, temel anlam ve amaçlara 
dönüşü sağlayabilecek zenginliklere muh-
taçtır. Ruhî, irfanî, ahlakî zenginliklere sa-
hip olmayan bir dini hayat düşünülemez. 
İslâm kâmil insan modeli sunar, bu kemal 
sahipleri, dengeli ölçülü, dikkatli ve tutarlı 
olurlar. Kemal sahipleri, kendilerini düşün-
ce modalarıyla kısıtlamazlar.

Özellikle gençlerde, ısrar edeceğimiz nok-
talardan en önemlisi düşünmeleri-akletme-
leri olmalıdır. Zira insan akletmeden Allah’a 

inansa da o imanın pek 
kıymeti yok gibi olu-
yor… kolay elde edilmiş 

iman kolay inkara-şirke 
dönüşebiliyor mirasyedi 
oluyor. Düşünce ihtiyacı 
karşılandıktan sonra bu 
düşüncenin içine fikir 
konmalı.

İman fikir ittifakı -salih 
amele yansımalı, heye-
can ise iman-fikir-amel 
üçlüsünün saç ayağından 
fışkırmalıdır. Düşüncesiz 
amel, amelsiz heyecan 

hayır getirmez.

Velhasıl, kafasını ve ruhunu Rabbinin dışın-
da kimseye ipotek etmeyen her şeyi hür dü-
şünebilen fikri şahsiyetine ulaşmış, dinini 
asıl kaynağından öğrenip, icaplarını yerine 
getirme noktasında tavizsiz olan ahde ve-
fanın, doğruluğun -müsavat ve uhuvvetin, 
sevmenin, fedakârlığın gerçek manada şah-
sında abideleştiği, tüm ilahlaştırılan nesne-
leri reddederek ve insanlığın kurtuluşunun 
tek olan Allah’a kulluktan geçtiğini her fır-
satta korkusuzca ortaya koyan, Allah dava-
sını dert edinmiş, derdi olan, sevdası olan, 
aşkı olan, sancısı olan, tüm nebi ve elçile-
ri kendine gerçek model edinen, en güzel 
örnekler onlardadır diyebilen bir gençliğin 
özlemi, hasreti içindeyiz. 

Umduğumuz-umudumuz var elhamdülil-
lah, biz gayret edersek, bu gençliği Rabbi-
miz bizlere gösterecektir inşaAllah… 

MÜSLÜMAN GENÇ, 
YAŞADIĞI DÜNYANIN 
TANIĞI OLANDIR. O 

YAPTIĞI HER ŞEYDEN, 
YAPMASI GEREKİRKEN 

YAPMADIĞINDAN, 
SÖYLEDİĞİ HER 
SÖZDEN HESABA 

ÇEKİLECEĞİNİ BİLİR. 
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osyal, Ekonomik ve Kültürel Araş-
tırmalar Merkezi (SEKAM) ‘Türkiye 

Gençlik Raporu: Gençliğin Özellikleri, So-
runları, Kimlikleri ve Beklentileri’ başlıklı 
çalışmasıyla gündeme geldi. SEKAM Baş-
kanı Prof.Dr. Burhanettin Can’ın öncülü-
ğünde gerçekleştirilen araştırmanın Proje 
Yöneticiliğini Prof.Dr. Celalettin Vatandaş 
üstlendi.

Türkiye genelinde 81 ilde 5541 kişinin 
katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, bu 
açıdan, Türkiye’nin geleceğini oluşturan 
gençlere yönelik politikaların şekillenme-
sinde çok önemli işleve sahip olabilecek 
bir çalışma özelliği taşıyor. 

Araştırmada kendilerini “İslamcı, Ülkücü, 
Muhafazakâr, Liberal, Sosyal Demokrat, 
Milliyetçi, Sosyalist, Atatürkçü, Dindar, 
Müslüman, Komünist, Ateist, Kemalist, 
Laik, Devrimci, Demokrat, Feminist, İle-
rici” olarak tanımlayan gruplara yöneltilen 
çeşitli sorulara cevaplar arandı. Bizler de 
SEKAM Başkanı Prof.Dr. Burhanettin Can 
ile bu araştırma özelinde gençlik üzerine 
bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Öncelikle SEKAM’ın yola çıkış serüve-
nini okuyucularımızla paylaşarak soh-
betimize başlamak istiyoruz. SEKAM 
fikrini, kuruluş sürecini kısaca özetle-
yebilir misiniz?

S Ö Y L E Ş İ

KA P  
T A

Muharrem BAYKUL S
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Öncelikle Kur’ani Hayat Dergisi’ne Gençlik 
sayısında bizlere yer ayırdığı için teşekkür 
ediyorum. Zaten kardeş bir kuruluşumuz. 
Çok hayırlı işler yapan Akabe camiasının, 
ailesinin bir üyesi Kur’ani Hayat. Ben aile 
kavramını daha sıcak buluyor ve kullanıyo-
rum.  

SEKAM’in ortaya çıkışı, Bakara 44’e daya-
nıyor. “Siz başkasına iyiliği emrediyorken 
kendinizi mi unutuyorsunuz”  ayeti, doğru-
dan doğruya gündeme dönük ince ayar bir 
eleştiri, kendi özeleştirimiz, nefis muhase-
bemiz ile ilgilidir. Ayetten kendimize böyle 
bir ders çıkardık. Genelde bizim dünyamız, 
çok iyi eleştiriyor, çok iyi muhalefet edi-
yor. Ama kültür ve medeniyetimizin inşa-
sı konusunda aynı oranda bir üretim yok, 
üretim zayıf. Genelde Batı dünyasında, 
özellikle Amerika’da çok yoğun düşünce ve 
araştırma kuruluşları (think-thank) var. Bu 
kuruluşlar, yaptıkları ve ortaya koydukları 
araştırmalarla, siyasi iktidarları yönlendiri-
yorlar, etkiliyorlar ve onlara politika ürete-
cekleri bir fotoğraf bir malzeme sunuyor-
lar. Bu düşünceden hareketle bir araştırma 
merkezi kurma kararı aldık. Bu araştırma 
merkezinde kendi kültür medeniyetimi-
zin problemi olan ana konularda araştırma 
yaparak öncelikle kendi problemlerimizi 
tespit edelim, ama müşahhas olarak tespit 
edelim, sloganlar üzerinden tespit etmeye-
lim dedik. Bir örnek vermek istiyorum: Ge-
nelde %98’i Müslüman olan bir ülke diye 
başlarız konuşmalarımıza. Bu gerçekten 
doğrumu? Pratikle uyuşuyor mu? SEKAM 
araştırmasında, Gençlerin kimlik ile ilgili 
sorulara verdikleri cevaplara baktığımızda, 
genel aidiyetler düzeyinde, ortak payda ola-
rak Müslümanlık %40 düzeyine inmiş. Bu 
sonuç raporda tartışılıyor. Genel aidiyetler 
düzeyinde siz kendinizi ne olarak görüyor-
sunuz dediğimiz zaman gençlerin ancak 
%40’ı Müslüman olarak görmüş kendisini. 
Bunun ötesinde Türk, Kürt, TC vatandaşı, 
insan olarak gören değişik sınıflandırmalar 
söz konusu. Biz bu toplumsal yapının sos-
yal hastalıklı bir yapı olduğunu kabul edi-
yoruz. 

Doktora gittiğiniz zaman doktor, önce has-
talığı teşhis etmeye çalışıyor. Eğer sağlam 
teşhis koyamazsa tedavi de sağlam olmaya-
caktır. Onun için önce bir sağlam fotoğraf, 
MR çekelim istedik. MR’da tabloyu gerçek 
boyutları ile görelim, hastalığı böylece teş-
his edelim dedik. Sonra Kur’an ve Sünnet 
çerçevesinde teorik olarak inşa edilmiş olan 
modelimizi uygulayarak hastalığı tedavi 
edelim. Uzun yıllar önce uygulaması olmuş 
ve kazanılmış çok iyi bir deneyimimiz var. 
Ama bir de günün getirdiği farklı şartlar 
var. Başka şartlarda uygulanmış ideal ya da 
teorik modelimizin bugünkü şartlara adap-
tasyonu söz konusudur. Bu arada bir şeyin 
göz ardı edilmemesi gerekmektedir. O da, 
O ideal modelin uygulanabilmesi için önce 
bir insan unsuru inşa edildiği gerçeğidir. 
Hz. Peygamberin (s) 23 yıllık mücadele-
sinde önce insanların iman ederek cahili 
düşünceden arınmaları istenmiş ve sağlan-
mıştır. Böylece Kur’an-ı Kerim’in beşer, in-
san diye tanımladığı bir varlık iman eden-
ler, müminler olarak vasıflandırılarak ayrı 
bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Sonra 
da “ey iman edenler”, “ey müminler” diye 
hitap edilerek “şunu yapmayın”, “bunu 
yapmayın”, “şunu yapın”, “bunu yapın” tar-
zında emirler, kurallar ve hükümlerle bir 
sistem, bir hukuki yapı, bir ekonomik yapı, 
bir sosyal yapı ve bir devlet inşa edilmiştir. 

İşte biz bu nedenle önce fotoğraf çekelim 
istedik. Sonra da bu fotoğrafa uygun bir dil 
geliştirelim ve çözümlerimizi ona göre su-
nalım. Bu niyetle yola çıktık. Birinci derece-
de en önemli unsur, problem ne diye bak-
tık. En ciddi mesele olarak karşımıza aile 
çıktı. Hz. Adem’le yaşıt; ilk insan, ilk aile ve 
ilk toplum. Bunun için önce aileyi ele aldık. 
Dünya’da ailede çok ciddi bir çözülme var, 
yıkılma ve kırılma var. Ve biz 2010 yılında 
aile araştırmasını bitirdik ve kamuoyuyla 
paylaştık. SEKAM olarak ilk çalışmamız 
Türkiye’nin Aile yapısının araştırılmasıdır. 

Araştırmalarımızda, farklı bir yol haritası 
çiziyor ve planlama yapıyoruz. Önce aka-
demik konuyu ve Akademik Kurulu belir-
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liyoruz. Soruları akademik kurul oluşturu-
yor. Oluşturulan sorular, SEKAM’ın Yüksek 
İstişare Kurulunda (bilim adamı olma şartı 
olmadan farklı mesleklerden, farklı eğitim 
düzeyinden bayan ve erkekten oluşan bir 
kurul) tartışılarak son şeklini almaktadır. 
Sorular nasıl anlaşılıyor? Soruyu muhataba 
sorduğunuz zaman sorudan ne anlar? Me-
sela daha önce eşçinsellik kavramını kulla-
narak soru sorduk. Maalesef Türkiye’de beş 
vakit namazlı insanların bir kısmı bile eş-
çinselliğin iyi bir şey olduğunu zannediyor. 
Onun için Gençlik araştırmasında “kadının 
kadınla, erkeğin erkekle cinsel ilişkisi” diye 
de bir soru sorduk. Hem eşçinsellik sorusu 
hem homoseksüellik sorusu hem de böyle 
bir soru yer aldı anket formunda. Bu üç so-
ruyu sorguladığımız zaman, eşcinsellik me-
selesini birçok kişinin bilmediği gerçeği ile 
karşılaştık. 

Anketörlerimiz eğitiliyor, sonra da sahada 
araştırma yapılıyor. Sonuçlar, alınıp bilim 
adamları tarafından bilgisayar ortamında 
SPSS gibi programlar aracılığıyla sonuç-
lar, tablo ya da şekil olarak elde ediliyor. 
Elde edilen sonuçları yine Yüksek İstişare 
Kurulu’nda tartışıyoruz ve yorumluyoruz. 
Sonra bunu kitaplaştırıyoruz; daha son-
ra da kamuoyu ile paylaşıyoruz. En son 
Gençlik Araştırma Raporunu Kamuoyu ile 
paylaştığımız gibi. Daha sonraki aşamada, 
Türkiye’nin değişik bölgelerinde konfe-
ranslar, paneller, televizyon programları 
yaparak kamuoyu oluşturmaya, Toplumun 
dikkatini konuya çekmeye çalışıyoruz. Bu 
arada geniş katılımlı bir sempozyum orga-
nize ediyoruz. Gençlikle ilgili, muhtemelen, 
2014 yılının ilk aylarında sempozyum ya-
pacağız nasipse. 

Biz bu amaçla yola çıktık ve çok güzel, ger-
çekçi sonuçlar elde ettik. 

Kavramlarda, algılarda bir değişik söz 
konusu sanki. 

Kavramlarda bir değişim var. Zarfla mazruf 
birbirini tutmuyor. Bu araştırmanın bize 

kazandırdığı, ufuk açıcı en büyük fayda,  
kullandığımız dili yeniden gözden geçirme-
miz gerektiği noktasıdır. Şunu gördük; bi-
zim dindar insan unsurunun gençlikle ilgili 
dilini değiştirmesi gerekmektedir. Çünkü 
artık Ateist dediğiniz zaman gerçekten de 
felsefi anlamda bir Ateist ile karşı karşıya 
değilsiniz.  Kendisini ateist olarak tanımla-
yanların %13’ü namaz kılıyor, %70’i Allah’a 
inanıyor. Belli bir kesimi de oruç tutuyor, 
Cuma’ya gidiyor. Komünist dediğiniz za-
man eski Komünist yok. Ama dindar de-
diğiniz zaman da eski dindar yok. Kendi-
sini dindar olarak tanımlayanların yaklaşık 
%18’i hiç namaz kılmıyor.

Mahmut Topbaş hoca yıllardır söylüyor. Bu 
ülkenin Komünist ve Ateist’inin damarların-
da %20, %25 civarında İslam dolaşır. Hoca-
nın bu ifadelerine pek dikkat edilmedi.

Şimdi biz de latife yapıyoruz ve diyoruz 
ki, SEKAM araştırması, kıymetli Hoca-
mızın büyük bir basiret ve ferasetle yıllar 
önce yaptığı tespiti, biz 81 vilayette 5541 
kişi üzerinde yaptığımız saha araştırmasıyla 

doğruladık. Demek ki hikmet sahibi olmak 
böyle bir şey. Allah ondan Razı olsun.

SEKAM olarak bir Anayasa raporu hazırla-
dık. Fıtrat temelli, hak ve adalet eksenli bir 
anayasa istiyoruz dedik.  Türkiye’nin birlik 
ve beraberliği için Allah’ın insanlara tanıdı-
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ğı hakkın insanlara verilmesini isteyip Çok 
hukukluluğu ve anadilde eğitimi savun-
duk.  Sonra “Aile Yaşam Döngüleri Ve Tü-
ketim” araştırması ile yaş düzeylerine bağlı 
olarak ihtiyaçların değişmesi, farklılaşan 
problemler ve ona getirilecek olan çözüm-
ler üzerinde durduk. Şimdi de gençliği ele 
aldık. Gençliği de sorgulayarak alt raporlar 
geliştirmeye çalışıyoruz. İlk alt raporumuz 
(125 Sayfa), “Üniversiteli Öğrencilerin Yaşam 
Tarzları Ve Toplumsal Değerler” adını taşı-
maktadır. Bu ay ya da Ocak 2014’de “Genç-
lik ve Güven” raporunu çıkaracağız. O da 
150 sayfa civarında bir rapor olur. Bu araş-
tırmada, 18 dini, siyasi ve ideolojik kimlik 
yer almaktadır; muhafazakâr, ülkücü, ate-
iste gibi. Bu tür araştırmalar için kullanılan 
istatistiksel analiz programı SPSS ile 5541 
kişinin kimliklerine göre verdikleri cevapla-
rı göz önüne alarak Faktöriyel analiz yaptı-
ğımızda,  18 kimliği beş ana grupta sınıflan-
dırabileceğimizi gördük.   Bu analize göre 
Ülkücü, Muhafazakâr, Milliyetçi kimlik 
mensuplarının cevaplarında ciddi bir ortak 
payda vardır. Davranış özellikleri, sorulara 
verdiği cevap ve tepkiler birbirine çok ya-
kın. İslamcı, Müslüman, Dindar olanların 
da cevapları birbirine çok yakın Bunlar da 
ayrı bir grup olarak göz önüne alınabilir. 
Bu şekilde oluşan beş ayrı grubun düşün-
ce ve davranışlarını ayrı ayrı rapor haline 
getireceğiz. Çok kıymetli bilim adamları, 
düşünürler, kanaat önderleri, imamlar, öğ-
retmenler ve gençlerle çalıştaylar düzenle-
yerek konuyu tartıştığımız zaman çok farklı 
bakış açıları ortaya çıkacaktır. Zenginleşmiş 
çözüm şekilleri ortaya konulacaktır. Çö-
zümleri ayrıca raporlaştırıp ilgili mercilere 
ve kamuoyuna sunacağız. Gereğinin yapıl-
masını talep edeceğiz. 

‘Türkiye Gençlik Araştırması’ ve raporu 
gündem oluşturdu. Yapılan bu çalışma-
dan gaye, maksat neydi?

Gayemizi  ve yola çıkış sebebimizi ana hat-
ları ile yukarıda özetledim. Gençlik araştır-
ması, aile araştırmasının bir ayağıdır, diğer 
ayağı da Kadındır. Bu nedenle önce gençlik 

araştırmasını yaptık. Sonra da kadın araştır-
masını gerçekleştireceğiz. Kadın araştırma-
sının saha safhası bitti, elde edilen bilgiler 
bilgisayara girildi. Fakat henüz sonuçlar 
alınıp tartışılmadı. 2014’ün içerisinde onu 
da yapacağız inşallah. Türkiye’de, genelde, 
Dünya’da gençlikte bir bunalım, özellikle 
de kimlik bunalımının yaşandığını görüyo-
ruz. Taksim olaylarına baktığımız zaman, 
asla bir araya gelmesi mümkün olmayan 
insanların orada bir araya geldiğini görü-
yoruz. Bu kadar farklı insan unsuru, nasıl 
bir araya geldi sorusu önemli bir sorudur. 
Biz, Taksim olaylarından çok önce böyle 
bir araştırmayı yapıp verileri toplamış idik. 
Analizi sonuçlandırdığımız zaman, Taksim 
olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Taksim Gezi 
parkı olayları, araştırmamızın sonuçlarının 
saha da test edilmesidir. Saha, araştırma 
sonuçlarımızın doğruluğunu, isabetli ol-
duğunu ortaya koymuştur. Üzücüdür ama 
gerçek budur.

Sonuçta nesil gelecek problemidir. Genç 
ya da çocuk, aileyi oluşturan en dinamik 
unsurdur. Türkiye, Dünya ölçeğinde en 
genç nüfusa sahip ülkedir. Yaklaşık 19-20 
milyon civarında genç bir nüfus söz konu-
sudur. Bunların duyguları, düşünceleri, öz-
lemleri, yaşamları, hayata bakışları nedir, ne 
değildir? Bilinmesi gerekmektedir. Gençlik 
ne düşünüyor tarzındaki bir yaklaşım, bizi 
bu araştırmayı yapmaya yönlendirdi bir ba-
kıma. Ekonomi, iç göç, yoksulluk vesaire 
gibi alanlarından ziyade bu konuyu öne çe-
kişimizin nedeni, doğrudan doğruya aileyle 
bağlantılı, doğrudan doğruya gelecekle, bu 
ülkenin geleceğiyle bağlantılı olduğu için-
dir. Ve bu bakımdan da isabetli oldu. 

Gençliğin bu durumda olmasının tüm se-
beplerinin ve gençliğe etki eden tüm fak-
törlerin bilinmesi gerekmektedir. Hilmi 
Özkök’ün Genelkurmay Başkanlığı zama-
nında kullandığı bir ifade var. “Gençliğimiz 
düşmanın beşinci kol faaliyetlerinin boy 
hedefidir.” O zaman şu soruyu sormamız 
gerekmez mi? Yabancı İstihbaratlar hangi 
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yol ve vasıtalarla gençliği etkiliyor, şekillen-
diriyor ve devlet buna karşı ne yapıyor? 

Bu araştırmanın bu kadar ilgi çekmesinin 
sebeplerinden biri de, Başbakan’ın bir müd-
det önce üniversiteli kız ve erkek öğrencile-
rin aynı evde kalıyor tarzındaki bir çıkışıdır. 
Biz bununla ilgili biri doğrudan diğer üçü 
dolaylı ilgili dört soru sormuşuz araştırma-
da. Bu konuda tartışma başlayınca, sordu-
ğumuz ilgili soruları diğer sorularla çapraz 
sorgulayarak raporlaştırdık, 125 sayfalık bir 
kitap ortaya çıkmış oldu. Kitabın ek bölü-
müne de değerlendirmesini  yapmadığimiz, 
“Bir genç kız ile erkeğin aynı evde kalmasıy-
la” ilgili sorunun cevaplarını tablolar olarak 
koyduk. Araştırmacılar yada ilgi duyanlar, 
“Üniversiteli genç kız ve erkeğin birlikte 
aynı evde kalması” ile ilgili sorunun cevap-
ları ile “Bir genç kız ve erkeğin aynı evde 
birlikte kalması” ile ilgili sorunun cevapları-
nı  mukayese edebilir.  Biz mukayesemizde 
şunu gördük: Sanki üniversiteli olmak, 
sınır tanımayan bir özgürlük hakkını do-
ğurmaktadır. Böyle bir anlayış, zihinsel 
alt yapı söz konusudur. Üniversite ile 
ilgili sorunun farklı sorularla ilgili mu-
kayesesinde yaklaşık 1,5 kat olumsuzluk 
yönünde bir artış var. Çok değişik bir psi-
koloji söz konusu. Araştırmada gençliğin 
en vazgeçmediği değer olarak özgürlük 
birinci sırada yer almaktadır. Aile ikinci 
düzeyde. Din ve ahlak dördüncü düzeyde. 
Bu ülkede herkesin oturup bu tablo üzerine 
düşünmesi gerekir diyorum.

‘Türkiye Gençlik Raporu: Gençliğin 
Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Bek-
lentileri’ başlıklı bu çalışmadan ne gibi 
sonuçlar elde edildi. Oldukça kapsamlı 
bu çalışmayı kamuoyuyla da paylaştınız. 
Raporda ön plana çıkan, sizce en dikkat 
çekici hususları özetleyebilir misiniz?

Rapor oldukça ayrıntılı ve çok geniş muh-
tevalıdır.  Ben özetlemeye çalışayım. Önce-
likle şunu ifade etmem gerekir: Bizim bu 
araştırmada bir hipotezimiz yani bir öngö-
rümüz yok, bir şeyi ispatlamak için bunu 
yapmış değiliz. Bizim şöyle bir amacımız, 
şöyle bir öngörümüz var, onu test etmek 
istiyoruz tarzında bir yaklaşımımız olmadı. 
Bunu baştan ifade edeyim de bir yanlışlık 
olmasın. Amacımız şuydu. Gençliğin şu an-
daki durumu nedir? Bunu kendi duygu, dü-
şünce ve değerlerimizden bağımsız olarak, 
inanç sistemimizden bağımsız olarak tespit 
etmeliyiz. Bu amaçla yola çıktık. Ve hemen 
hemen her biri şaşırtıcı olan sonuçlarla kar-
şılaştık. Birincisi şu; Bir kere %40’ın üze-
rinde genel aidiyetler anlamında ortak pay-
da yok. En çok kendinizi ne olarak görü-
yorsunuz sorusuna %40 Müslüman olarak 
görüyor. Burada Türkiye’de genel aidiyetler 
anlamında ortak paydaların zayıfladığı ma-
nasında çok önemli bir sonuç çıkıyor karşı-
mıza. Bunun bir tarafa kaydedilmesi gere-
kiyor. Yine kimliklerle alakalı ikinci önemli 
nokta, modern ve geleneksel kimlik soru-
sunda, modern var, geleneksel var, biraz 
modern geleneksel var. Modern ve gelenek-
sel kimliklere felsefi anlamda, sosyolojik 
anlamda, literatür anlamında baktığımızda 
birbirine zıt kimliklerdir. Modernlikte kut-
sallık yoktur, sadece bu dünya vardır sekü-
lerlik esastır. Modernleşme, makineleşme, 
teknoloji demek değildir. Türkiye’de belki 
garip bir anlayış olarak teknolojiyi kullan-
mak modernlik olarak kabul edilir. Genç-
lerin %72’si, biraz modern biraz geleneksel 
olarak kendisini tanımlamıştır. Birbirine zıt 
iki kimlik mezcedilmiştir. Bu tanımlama, 
tıbbın şizofren dediği bir davranış ve bir 
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hastalığın varlığını ortaya koymaktadır. Biz 
de buna toplumsal şizofreni diyoruz. Şizof-
ren kimlik tabirini kullanıyoruz bunun için. 
Çünkü iki farklı değer sisteminin aynı be-
yinde, aynı kalpte mezcedilmiş, toplanmış 
olması, birbirine tezat ve zıt davranışların 
ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Bir 
ateistin namaz kılıyor olması, bir İslamcı-
nın da namaz kılmıyor olması, bu tezadın 
varlığını ortaya koyuyor. Ya da kendisini 
dindar olarak tanımlayan birinin üniversi-
teli kız ve erkeklerin aynı evde kalmasına 
onay veriyor olması, bu biraz modern biraz 
geleneksel bağlamda ortaya çıkan şizofren 
kimlik ya da melez kimlik gerçeğinin bir so-
nucudur. Bir kere böyle çok ciddi bir olgu 
vardır.  Bu noktada zarfla mazruf birbirini 
tutmamaktadır. Atatürkçüsünde de böyle, 
ateistinde de böyle, komünistinde de böyle, 
feministinde de böyledir. Ve buradan ortaya 
çıkan bir başka nokta, bütün bu on sekiz 
kimlik mensupları arasında  %30’luk ortak 
bir payda vardır. Bu önemli bir tespittir.  
Taksim olaylarında bu kadar zıt insanların 
bir araya gelmesinin sebepleri, bu ortak zi-
hinsel altyapıda yatmaktadır. 

Nedir bu ortak payda?  

Misal olarak üniversiteli kız ve erkeğin 
aynı evde kalmasını, %20-30 bandında 
18 kimlik mensupları uygun, olabilir ola-
rak görmektedir.  Bir başka örnek olarak 
Türkiye’nin en güvenilir kurumu konusu 
verilebilir. Ne tahmin edersiniz? 

28 Şubat sürecinde hep ordu çıkıyordu. 

Evet hala Ordu.  Hangi kimlik olursa ol-
sun bütün kimlik mensuplarında gençlerin 
%30-40’ı orduyu en güvenilir kurum olarak 
görmektedir. 

Bir düşüşü söz konusu %60’lar civarın-
daydı. 

Toplumu göz önüne aldığımızda, 28 Şubat 
sürecinde, orduya güven yaklaşık %65 ci-

varındaydı. Fakat bugün 15-28 yaş gurubu-
nun 28 Şubat sürecinde orduya nasıl bak-
tığına ilişkin bir veri elimizde yok. Bu ne-
denle doğru bir mukayese yapma şansımız 
yok. Ama Ergenekon operasyonu sürecinde 
ortaya çıkan tablo, Orduyu çok ciddi bir 
şekilde aşındırmış ve yıpratmıştır. Günlük 
hayatın içerisinde bunu çok rahat görebili-

yoruz. Ama kesin bir rakam verme şansımız 
yoktur. Araştırmada en az güvenilir kurum 
kim dediğimizde ise karşımıza Medya %1,2 
oranla en alt sırada yer almaktadır. Sonra 
%2,3’lük bir oranla bunun üstünde siyasi 
partiler yer almaktadır. Diyanet %4,3’lük 
bir oranla sondan üçüncü  durumdadır. En 
güvenilir kurum olarak Ordu  %31,2’lik bir 
oranla birinci sıradadır. Sonra sırasıyla Mec-
lis(%21,4), Hükümet(%18,4), Cumhurbaş-
kanı(%7,3) ve sivil toplum örgütleri(%5,7) 
gelmektedir. Bu tablo üzerinde öncelikle 
Diyanet’in, STK’ların ve siyasi partilerin 
oturup düşünmesi gerekmektedir. 

İlginç olgulardan biri de, en az seyredilen 
dizilerin dini diziler olmuş olmasıdır. Bu-
nun da sebebinin sorgulanması lazımdır. 
Burada önemli olan hastalığı kabulleniyor-
sak tedaviyi buluruz, meseleyi çözeriz. Niye 
bu diziler seyredilmiyor, niye bu diziler ilgi 
görmüyor bu önemli bir sorudur. 

Bir başka konu, değerlerde olan farklılaşma-
dır. Aile değerlerine, toplumsal değerlere ve 
dini değerlere bakışta ciddi bir farklılaşma 
vardır. Din algısı farklılaşmış ve seküler bir 
din anlayışı gelişmeye başlamıştır. Cumhu-
riyet döneminde kurucu kadronun savun-
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duğu din anlayışı, hayatla 
ilgisi olmayan kalplere, vic-
danlara, mescitlere ve evlere 
hapsedilmiş din anlayışı yer-
leşmeye başlamıştır. Çok se-
vindirici olan şudur: Genç-
lik hangi kategori olursa 
olsun genelde %80’le %95 
arasında kendisini dindar 
kabul etmektedir. Ateistle-
rin %70’i bile Allah’a ina-
nıyor. Dindarlık oranı çok 
yüksek olmasına rağmen 
o dindarlığın gerektirdiği 
muhtevada sıkıntı var. Bu 
çok ciddi bir problemdir, 
temel problemdir. Ama 
bu durum bütün kimlikler 
için geçerlidir sadece dindar 
olanlar için değil. Kendisini 
Demokrat olarak tanımla-
yanların ya da demokrasi en 
iyi yönetimdir diyenlerin, 
normalde en çok güvenmesi 
gereken kurum hangisi ol-
ması lazımdır? Meclis olma-
sı lazım değil mi? Fakat bu kesim, birinci 
derecede Orduya güvenmektedir. Böyle bir 
sonuç çıktı karşımıza. 

Niçin çok farklı kimlik mensupları kendi 
kimliklerine rağmen Orduya güvenmekte-
dir? Bu sonucu araştırmadaki şu üç sorunun 
arakesitinde  aramak gerekmektedir: 1- En 
güvenilir Kurum hangisidir? 2- Türkiye’nin 
en ciddi problemi nedir? 3- Türkiye’yi bir-
birine bağlayan en önemli değer nedir?

Araştırmada Türkiye’nin en ciddi problemi 
olarak terör, Türkiye’yi birbirine bağlayan 
en önemli değer olarak da toprak ve vatan 
birliği  kabul edilmektedir. Şimdi şöyle bir 
üçgen oluştu. Türkiye’nin en ciddi proble-
mi ne? Terör. Türkiye’de insanların uğrun-
da mücadele edecekleri ya da insanları bir-
birine bağlayan en önemli değer ne? Toprak 
ve vatan birliği. Peki, terörle mücadele eden 
kurum hangisi? Ordu. Ordunun en güve-

nilir kurum olarak ortaya 
çıkmasında böyle bir denk-
lemin etkisi vardır. 

Eğitimle bir bağlantısı 
var mıdır bunun? Mesela 
Andımız yeni kaldırıldı 
biliyorsunuz? İlkokuldan 
başlayaraktan çocukların, 
gençlerin zihinlerine nak-
şedilen bir devletçi zihin 
yapısı vardı. Gençler her-
gün bu andla karşılanıyor-
lardı. 

Andımızda ordu geçmez, 
fakat zayıf da olsa bir etkisi 
olabilir. Fakat daha başka et-
kenler, şuur altının bir etkisi 
olabilir. Belki çocukluktan 
gelen ordu millet, asker oca-
ğı peygamber ocağıdır tar-
zındaki söylemlerin, ifade-
lerin 15-28 yaş grubunda ne 

kadar karşılık bulduğunu bilemiyoruz.  Bu-
nunla beraber bir etkisi olabilir. 28 Şubat’da 
sıfır yaşında olan bir çocuk bugün 15 ya-
şında. Bizim araştırmanın alt sınırı. 1997 
yılında 12 yaşında olan bir çocuk bugün 
28 yaşında. Bu da bizim araştırmanın üst 
sınırını. Dolayısıyla 28 Şubat sürecini 12 
yaşındakiler hatırlar mı hatırlamaz mı o da 
meçhul. Dolayısıyla o dönemi algılamamış 
olabilirler. Askerlerin manipülasyonlarını, 
yaptıkları işleri hissetmemiş, hatırlamamış 
olabilirler. Ama bir şey var ki 28 Şubat ke-
sintisiz 8 yıllık eğitim politikalarının 15-28 
yaş grubunda çok etkili olduğunu söyleye-
biliriz. Bu kadar med cezirli bir insan un-
surunun ortaya çıkmasında eğitimi birinci 
etken olarak görmekteyiz. İkinci olarak 
da özellikle 2003 sonrası hükümet politi-
kalarında özgürlüğün önüne hiçbir sınır 
konmamış olmasıyla beraber Türkiye’de-
ki medyada, birçok kanalda, hiçbir kıstas, 
ölçü ve kutsal tanımayan, aile değerlerini, 
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aile algısını, toplumsal değerleri savurup 
atan bir dizi furyasına şahit oluyoruz.  Eş-
cinsellik, nikâhsız beraberlik, aldatma, gay-
rı meşru çocuk çıplaklık ve alkol kullanma 
bir yaşam tarzı olarak sunuluyor. 200 kişi-
lik bir insan unsurunun yaşam tarzlarının, 
nikahsız beraberliklerinin televizyonlarda 
reklamı yapılıyor. Gayrı meşru çocuk, gelin, 
kaynana kavgaları, aldatmanın meşru hale 
gelmesi işleniyor. Töre, gelenek görenek, 
örf ve adetlere hiçbir ayırım yapılmadan 
savaş ilan edilmiş durumda.  Bütün bun-
lar, bir zihinsel altyapı oluşturmaktadır. Bir 
başka önemli etken, Batı’nın bunları finanse 
ediyor olmasıdır. Mesela 2004 yılında Ger-
çek Hayat Dergisi’nden Halime Kökçe’nin 
Alman Sosyal Demokrat Forum üyesi, ken-
disi Türk ama Alman vatandaşı olan Bülent 
Güven’le yaptığı bir söyleşi var. Orada Bü-
lent Güven diyor ki “siz Avrupa Birliği’ne 
girmek istiyorsanız toplumsal değerlerinizi 
değiştirmeniz lazım”. “Bu nasıl olacak diye 
soruyor” Halime Kökçe. “Gayet kolay, basit 
diyor. Bizimkiler diyor yani Türkler dizileri 
çok severler. Bir dizi düşünün olay kahra-
manı eşcinsel olsun ama bütün erdemler 
onun üzerinde var olsun. Yardımseverlik, 
iyilikseverlik, alçak gönüllülüğü, mütevazi-
lik gibi. Olay kahramanın şahsında eşcin-
sellik meşrulaşır mı?” Meşrulaşır. “Bizim bu 
iş için ayrılmış paramız var”. 2004 yılı iti-
bariyle 32 milyon Euro.  Diğer taraftan üni-
versitelerde külüpler aracılığıyla toplumsal 
değerlere savaş açılmaktadır. Türkiye’de Sa-
ros ekibinin etkin olduğu iddia edilen bir 
üniversitede ilk defa gençler tarafından Eş-
cinsel kulüp kuruluyor. Dünya Bankası’na 
müracaat ediyorlar ve Dünya Bankasından, 
yanlış hatırlamıyorsam 2007 yılında, 5bin 
dolarlık bir yardım alıyorlar. Bu gurupla 
yapılan bir röportajda, Dünya Bankasının 
verdiği parayı, üniversitelerde eşcinsellik 
kulüplerinin kurulmasını ve meşruiyet ka-
zanmasını sağlamak için harcayacaklarını 
ifade ediyorlar. Baktığınız zaman küresel 
bir saldırı da söz konusu aynı zamanda. Bu 
bağlamda gençlik üzerinde etkili bir başka 

unsur da, Org. Hilmi Özkök’ün ifade ettiği, 
Düşmanın beşinci kol faaliyetleridir.

Sınır tanımayan bir özgürlük anlayışı, 28 
Şubat sürecinde 8 yıllık kesintisiz eğiti-
min oluşturduğu zihinsel altyapı, inter-
net üzerinden gelen sınır tanımayan sal-
dırılar/etkiler birleştirildiği zaman bizim 
geçliğimizde aile değerlerinde, toplumsal 
değerlerde, dini değerlerde ciddi kırıl-
maların meydana gelmesi kaçınılmazdır. 

Bu yaptığımız araştırmada rakamlardan zi-
yade eğilimin hangi istikamette olabileceği 
ile ilgilenmemiz daha yararlı olacaktır. Bu 
çok önemlidir. Olumsuzluğa ilişkin rakam 
çok yüksek olabilir. Önemli olan zaman-
la değişimi nasıl almaktadır yada olabilir. 
Şu an, geçmişte aynı çerçevede yapılmış 
çalışma olmadığı için mukayese yapma 
imkânımız bulunmamaktadır. Eğer eli-
mizde veri olsaydı ve eğim aşağıya doğru 
gidiyor olsaydı, bu durumun, iyiye işaret 
olduğunu söyleyebilirdik. Rakamlar küçük 
ama eğilim artma istikametinde ise bu teh-
like işaretidir. Zamanla oranlar değişmiyor 
sabit kalıyorsa mevcut durum korunuyor 
demektir. Bu çerçevede bir mukayese yap-
ma şansımız olmamakla beraber değerlen-
dirme yapmak için bir şansımız vardır. 308 
soru ile yaptığımız araştırmada çok dikkat 
çeken sonuçlardan bir tanesi, sorudan so-
ruya farklılık göstermekle beraber gençlerin 
%15’le %40’ı her konuda kararsızlık göster-
mektedir. Bu band çok geniştir. Kararsızlığı 
şöyle okumamız mümkündür: Her iki isti-
kamete( olumlu, olumsuz) doğru bir yöne-
lim söz konusudur. Tedbir alınırsa bunlar, 
olumlu davranacak; tedbir alınmazsa bun-
lar önümüzdeki yıllarda olumsuz olacaklar 
ve olumsuzluk daha ileri bir düzeye taşın-
mış olacaktır. Onun için arkadaşlarımız 
çok güzel bir slogan ortaya koymuşlardır. 
Kendilerine teşekkür ediyorum buradan. 
“Henüz vakit varken”. Sosyal olgu, bu du-
rum ciddi bir sosyal hadise haline gelme-
den, ama gelmeye temayüllü, eğilimli tedbir 
alınması gerekir denmektedir. Henüz vakit 
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varken tedbir alabiliriz ve bu meseleyi çok 
güzel bir şekilde çözebiliriz. 

Bunun için ailelere görev düşer. Eğitim ku-
rumlarına görev düşer. Devlete, medyaya, 
siyasete, cemaatlere ve STK’lar görev düşer. 
Şimdi  de meseleye şu açıdan bakalım. Hz. 
Peygamber(sav) der ki; “Her doğan çocuk 
İslam fıtratı üzere doğar. Onu anası babası 
Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar”. De-
mek ki biz bu dünyaya gelirken iyilik, gü-
zellik, doğruluk yönümüz, fıtrat dediğimiz 
yönümüz baskın olarak gelmekteyiz.  Onun 
için “çocuklar melektir” demekteyiz. Önce-
likle Ailemiz içerisinde yapımız şekilleni-
yor. Eğer aile yapısı sağlamsa sağlam nesil-
ler meydana geliyor. Anne babaların üzer-
lerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi 
lazım. Bu çok temel bir unsur. Çünkü ço-
cuk 0-7 döneminde rol model olarak anne 
babayı seçiyor.  Demek ki birinci öncelikli 
nokta, aileyi Fıtratı koruyacak şekilde fıtrat 
merkezli inşa etmemiz lazımdır. Aile, akra-
ba birinci halkayı oluşturuyor. İkinci halka, 
komşularımız, oturduğumuz mahalle. Şim-
di mahalle kültürü öldü büyükşehirlerde. 
Bizzat bu araştırmada karşımıza çıkan ilginç 
sonuçlardan biri; Köyde yaşayanlarla şehir-
de yaşayanların sorulara verdiği cevaplarda 
şehre doğru geldikçe olumsuzlukların artı-
yor olmasıdır. Toplumsal değerlere şehirlere 
doğru gelindikçe yabancılaşma artmaktadır. 
Bir başka önemli sonuç, hem ailede araş-
tırmasında hem de gençlik araştırmasında 
eğitim düzeyi arttıkça toplumsal değerlere 
yabancılaşmanın artıyor olmasıdır. Sorula-
ra verilen cevaplarda olumsuzlukların oranı 
artmaktadır. Böyle bir sonuç var. Dolayısıyla 
yanlış eğitim ve yanlış kentleşme politikası, 
gençleri kendi kültür ve medeniyet değerle-
rine karşı yabancılaştırıyor diyebiliriz. Tabii 
bununla bağlantılı iç göç politikası da bu 
yabancılaşmayı körüklüyor. Büyükşehir-
lerde, gecekondu bölgelerinde uyuşturucu 
mafyasına, fuhuş sektörüne hedef olarak 
büyük bir kesim kitle vardır. Gece kondu 
bölgelerinde bunun yan etkilerini bugün 
görüyoruz. İşsizliğin, yoksulluğun burada 

son derece etkileri vardır. Bir başka önemli 
hadise de, Türkiye’ye başlangıçta dayatı-
lan Batı kültür ve medeniyetinin varlığı-
dır. Bu ülkede bu hiç tartışılmıyor. Asıl 
tartışılması gereken bu.  Bu ülkede Batı 
kültür ve medeniyet değerleri ile İslam 
kültür ve medeniyet değerleri çatışmak-
tadır. Biri diğerini tasfiye edemediği için 
birbirine geçişler(Difüzyon)olmaktadır. 
Bunun da hem aile hem de gençlik üze-
rinde ciddi bir etkisi vardır. 

Gençlik üzerinde etkili olan unsurları 
Soğan modeli ile izah ediyoruz. Bilir mi-
siniz doğuda Kürt kardeşlerimiz soğanın 
merkezi için soğanın cücüğü tabirini kul-
lanırlar.  Soğanın cücüğünü, en orta ye-
rini, çocuk olarak alırsak etrafına saran 
ilk kuşak nedir? Ailedir. Ailenin etrafını 
saran kabuk, komşu/mahalle. Nitekim 
gençliğin durumunu on iki bölgeye göre in-
celediğimizde, bölgeden bölgeye ciddi fark-
lılıkların olduğunu görebilmekteyiz. Buna 
ilişkin sonuçları, tabloları raporda görebilir-
siniz. Sonra ne geliyor? Türkiye’de yaşanan 
hayat. Türkiye’deki sistemin ya da devle-
tin kabul edip her tarafta topluma dayattı-
ğı değerler sistemi. Bu Lozan’dan başlıyor. 
Lozan’da Türkiye Cumhuriyet’i kurulurken 
rahmetli Erbakan hocanın ifadesiyle Haim 
Nahum doktrinine göre kuruluyor. İslam’la 
Halifelikle İslam coğrafyası ile bütün bağlar 
koparıldı. Sekülerlik ve Laiklik kabul edil-
di. İnönü’nün 1925 yılındaki konuşmasını 
baz alırsak Batı kültür medeniyet değer-
leri bu ülkeye “kanunen ve cebren” ithal 
edilmeye başlandı. Türkiye yüzünü batıya 
dönmüş oldu. Ama şöyle bir olgu meydana 
geldi. Batı kültür ve medeniyet değerleri İs-
lam kültür ve medeniyet değerlerini söküp 
atamadı, silemedi. Fakat İslam kültür ve 
medeniyeti de batıdan gelen değer sistemi-
ni tam manasıyla bloke edip durduramadı. 
Bu sefer ne oldu. Bu durum ilerledikçe sı-
nır boylarında, hudutlarda geçirgenlikler 
başladı. Bu geçişle ne oluşmuş oldu? Biraz 
modern, biraz geleneksel, biraz Batı kül-
tür medeniyet mensubu, biraz İslam kül-
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tür medeniyet mensubu bir insan unsuru 
oluştu. Kıblesi belli olmayan, ne zaman ne 
tarafa eğilim göstereceği belli olmayan bir 
insan unsurudur bu. Bu tarafta İslam kültür 
ve medeniyeti anlamında tertemiz bir insan 
unsuru var. Diğer tarafta ise Batı kültür ve 
medeniyeti anlamında kendi içerisinde tu-
tarlı bir insan unsuru var. Dolayısıyla ara 
bölgede, o geçiş bölgesinde şizofren, melez 
kimlikleri benimsemiş bir insan unsuru or-
taya çıkmış oldu. Bu problemin çözülmesi 
lazımdır. Evdeki eğitimle okuldaki eğitimin 
örtüşmesi gerekiyor. Ev diyor ki bizi Allah 
yarattı. Okul ne diyor? Biz Maymun’un ev-
rimiyle meydana geldik. Ev diyor ki Allah 
bizi eşrefi mahluk olarak yarattı. Okul diyor 
ki maymundan geldiğimiz için ilk nesil vah-
şi, kaba ve cahil. Ev diyor ki ilk insan Hz. 
Adem ve eşidir, İlk aile odur. Allah onlara 
o günün şartlarında bu dünyada yaşayacak-
ları gerekli bilgiyi vermiştir. Okul diyor ki 
ilk insan vahşidir, kabadır, cahildir. Şimdi 
çocuk, 5-12  yaş gurubu, bunların hangi-
sine inanacak? İyi not alması için öğretme-
nin dediğini yapmak zorunda mı? Babanın 
annenin tepkisini çekmemek için de evin 
dediğini yapmak zorunda mi? Bir taraftan 
öğretmenini idare ediyor çocuk, bir taraf-
tan da anne babasını. Yani çocuklarımız, 
çocuklukta çifte standart uygulamak zo-
runda kalan bir insan haline geliyor. Buna 
hakkımız var mı? O zaman bu nesli niye 
suçluyoruz ki? Kendi elimizle inşa ettiğimiz 
bir sonuçtur bu. Onun için Türkiye’nin en 
ciddi problemi kendi kültür ve medeniyet 
değerlerine göre sistemin, devletin, bürok-
rasinin ve her şeyin yeniden yapılandırıl-
ması gerekiyor. Bu problemi çözersek bu 
meselenin %60-70’ini hallederiz. Ama bu-
nunla beraber Küresel bir dünya var. Bu 
dünyadan uydu haberleşmeleri aracılığıyla, 
çanak antenlerle, internetle gelen bir etkile-
şim vardır. İnternet üzerinden gelen, sınır 
tanımayan bir etkileşim söz konusudur. Tu-
rizm, Kozmetik sanayi ve müzik sektörüyle 
gelen etkileşim söz konusudur. Yabancı is-
tihbaratların bilerek yaptığı çalışmalar var. 
Bu nedenle soğan modelindeki durumu 

göz önüne alarak meseleyi içeriden dışarı-
ya doğru bir iyileştirme yaparak çözebiliriz. 
Ama bunun için topyekün bir seferberlik 
ilan edilmesi gerekir. Böyle fındıkkabuğu-
nu doldurmayan meseleleri öne çıkarıp da 
ihtilafları körükleyerek meselenin, nefsani 
boyutlara getirilmemesi gerekir diye düşü-
nüyoruz. Bunun için yine güzel bir slogan 
daha üretti kardeşlerimiz. “Gençliği inşa 
etmek için gençliği anla”.  SEKAM olarak 
biz meseleye bu bakıyoruz. Önümüzdeki 
günlerde akademisyenlerle, imamlarla, öğ-
retmenlerle, kanaat önderleriyle, yazarlarla 
yapacağımız müzakere ve tartışmalarla bir 
yol haritası ortaya koyacağız, inşallah. 

‘Henüz Vakit Varken’ sloganınız ilgi çeki-
ci. Son olarak Sekam’ın planladığı diğer 
çalışmalardan da kısa kısa bahsederseniz 
okuyucularımız sizi daha yakından tanı-
mış olur.

Yukarıda da bahsetmiştim. Bir Anadolu tu-
runa çıkacağız nasipse. Bu sonuçları Ana-
dolu’daki kardeşlerimizle değişik dernek, 
vakıf, cemaat ve kanaat önderleriyle pay-
laşmaya çalışacağız. Onların düşüncelerini 
alacağız. Ve o düşüncelerle çözüm nokta-
sında bir yol haritası ortaya çıkarmaya çalı-
şacağız. Medya, televizyon, internet, sosyal 
medya üzerinden siyasilerin konuya dikka-
tini çekmeye çalışacağız. Sempozyum yapa-
cağız. Sempozyumla Türkiye’nin akademik 
birikiminin meseleye nasıl baktığını, neler 
tavsiye edeceklerini ve öngöreceklerini or-
taya koymaya çabalayacağız.  
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Gençlik araştırma raporunda 5 ana dini, 
siyasi ve ideolojik kimlik gruplarının du-
rumlarını ayrı ayrı raporlandıracağız. Ayrı-
ca konuya ilişkin raporlandırma yapacağız: 
Gençliğin Aile değerleri, Gençliğin Din De-
ğerleri, Gençlik ve Güven gibi.  ‘014 yılında 
Kadın araştırmasını yayınlayacağız, İnşallah  
Alevilik sorununu ele almak istiyoruz bu yıl 
itibariyle. Bu saha araştırması şeklinde değil 
de, teorik bir araştırma olacak. Eğer üniver-
siteler ile de diyalog kurabilirsek, üniversite 
desteği alabilirsek iç göç ve aile değerlerini 
araştırmak istiyoruz. Önümüzdeki bir yıl 
için böyle bir yol haritamız var. 

Saha araştırmaları çok masraflı araştırmalar. 
Finansmanını oluşturmak gerçekten bizleri 
çok zorluyor. 81 vilayette 5541 kişiyi kap-
sayan bir çalışma, çok masraflıdır. En çok 
masraf da anketörlerle ilgili yapılmaktadır. 
Bizim araştırmalarda şöyle bir özellik var-
dır. Bizim yakın çevremizden araştırmaya 
katılan arkadaşların hiçbiri para almaz. Gö-
nüllülük esasdır. Hiçbirinin bu güne kadar 
maddi bir talebi olmamıştır. Mevcut gurup 
için bundan sonrada olmaz. Böyle bir avan-
tajımız var. Ama bununla beraber dediğim 
gibi doküman toplanması, saha araştırması, 
anketlerin yapılması, toplanması bilgisayara 
işlenmesi bunlar külfetli ve maliyetlidir. Bu 
ekonomik durumdan ötürü biz, her yıl bir 
saha araştırması yapmayı planladık. 

Bizim gençlik döneminde şöyle afişler vardı 
boy boy: “Veremden korkma, geç kalmak-
tan kork” diye. Şimdi, “Kanserden korkma 
geç kalmaktan kork” diye değişti. Dolayı-
sıyla sosyal hastalıklardan korkmak değil, 
sosyal problemleri, sosyal hastalıkları za-
manında keşfedememekten  ve kabul ede-
memekten korkmalıyız. Hastalığı biliyorsak 
çözeriz. Asıl bilmiyorsak ya da önemsemi-
yorsak ya da kilimin altına süpürerek deve 
kuşu siyaseti yapıyorsak o zaman sorun de-
vam ediyor, bir problem var demektir.

Ayrıca hukukçu arkadaşlarla yaptığımız  gö-
rüşmeler var. İnşallah 6284 Sayılı Aileyi Koru-
ma Yasası’nı farklı bir biçimde ele almayı dü-
şünüyoruz. Farklı alternatif bir aileyi koruma 
kanununu Türkiye’ye sunmuş olacağız. 

Son olarak ben SEKAM ailesi adına sizlere 
teşekkür ediyor başarılar diliyorum. Allah 
razı olsun. Allah yaptığınız, yaptığımız işle-
ri bereketlendirsin.  Kur’an-ı Kerim’de Kehf 
Suresi’nin 10. ayetinde gençlerle de ilgili 
olduğu için konumuz açısından önemli bir 
dua var. Gençler Kıyam edip dağa çıktıkla-
rında dediler ki; “Ya Rabbi. Katından bize 
bir rahmet ver. İşlerimizde doğru olanı ko-
laylaştır”. İşlerimizi kolaylaştır demediler. 
Doğru olanı kolaylaştır dediler. Onun için 
Allah hepimize işlerimizde doğru olanı ko-
laylaştırmasını nasip etsin diyorum. Sizlere 
Akabe ailesine başarılar diliyorum. Allah 
hepimizin yardımcısı olsun.

Kur’ani Hayat dergisi olarak kıymetli za-
manınızdan bizlere de ayırdığınız için 
çok teşekkür ederiz. 

Prof.Dr. Burhanettin Can 
(SEKAM Başkanı)

1950 yılında Trabzon’da 
doğdu. Yüksek öğre-
nimini İTÜ Elektrik 
Fakültesi’nde tamamla-
dı. İTÜ Nükleer Enerji 
Enstitüsü’nde Nükleer 
Yüksek Mühendisi oldu. 
1985 yılından doktor 
oldu ve 1985 yılından iti-

baren Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesi’nde Elektronik ve Kontrol alanın-
da dersler verdi. Anabilim dalı Başkanlığı,  
Bölüm Başkanlığı Dekan Yardımcılığı gö-
revlerinde bulundu. Milli Eğitim Şuraları 
Komisyon üyeliği, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu üyeliği yaptı. 25’i uluslararası, 50’si 
ulusal olmak üzere 75 adet mesleki yayını; 
80 civarında siyasi, dini ve sosyal alanlar-
da yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. 
Akademik çalışmalarında pek çok ödül ve 
sertifika aldı.  Üniversite Elemanları Der-
neği, Araştırma ve Kültür Vakfı, SEKAM ve 
Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi’nin 
kurucusudur.
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Ak be e li i 
üzerine…

BİR GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ…

Akabe Gençlik Platformu, lise ve üni-
versite öğrencileri ile çalışan gençlik üzeri-
ne çeşitli eğitim-öğretim faaliyetleri yürü-
tüyor. Akabe Gençlik belli usul ve yöntem 
dâhilinde vahye dayalı bir hedefe yürüme 
istidadı ve düşüncesi kazandırmak için ça-
lışmalarını sürdürüyor. Şahsiyetli Müslü-
man gençler yetiştirmek için, “Akıl, yürek, 
bilek dengesini kurabilmiş; aşk, adanmış-
lık, aidiyet bilincine sahip, ahde vefa ve sa-
lih amel sahibi bir nesil yetiştirmek” ama-
cıyla ebediyet yolculuğuna devam ediyor.

Akabe Gençlik Platformu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Fatih Şengül ile Akabe Gençli-
ğinin ebediyet yolculuğunu ve gençliğin 
sorunlarını konuştuk.

“HEDEFİMİZ, GENÇLERE USUL 
VE YÖNTEM KAZANDIRMAK”

Öncelikle bize Akabe Gençlik 
Platformu’nu anlatır mısınız? Hangi 
amaçla, ne zaman kuruldunuz? Kimsi-
niz, neler yapıyorsunuz? 

Akabe Gençlik Platformu; Akabe Vak-
fı bünyesinde eğitim çalışması yapan lise 
gençliği, üniversite gençliği ve çalışan 
gençliğin birleşerek kurmuş oldukları bir 
organizasyondur. Bu organizasyonu oluş-
turan birimlerin eğitim çalışmaları uzun 
yıllardır kurum içinde faaliyet göstermek-
teydi. Gelinen süreçte yeni bir yapılanma 

S Ö Y L E Ş İ
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MUHARREM BAYKUL



72

ihtiyacı ve bu çalışmaların daha koordineli 
hareket etmesi düşüncesi ile 2012 yılında 
Akabe Gençlik bünyesinde birleştirildi. 
Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı’nın eğitim 
çalışmalarını oluşturan ve bu çalışmaların 
doğmasına neden olan amaç ve hedefler, 
genel olarak Akabe Gençlik çalışmasının da 
amaç ve hedeflerini oluşturmaktadır. Genel 
düzlemde amaçlarımızı; vahyin ışığında 
toplumun yeniden inşasına katkıda bulu-
nacak müslüman şahsiyet yetiştirmek; vah-
yin evrensel ilkelerinin toplumda egemen 
olması için çaba sarf etmek; akıl, yürek, bi-
lek dengesini kurabilmiş; aşk, adanmışlık, 
aidiyet bilincine sahip, ahde vefa ve salih 
amel sahibi bir nesil yetiştirmek; gençlere 
düşüncelerini geliştirebilecekleri, emekleri-
ni salih amele dönüştürebilecekleri uygun 
zeminler sağlamak; bireyden şahsiyete, 
şahsiyetten cemaate yönelen, sorumluluk 
bilincine sahip, duyarlı insanlar yetiştirmek 
ve gençlere bir organizasyon içerisinde usul 
ve yöntem dâhilinde hedeflere yürüme is-

tidadı ve düşüncesi kazandırmak 
olarak tanımlayabiliriz.

“AMACIMIZ, HAYATIN İÇİNDE 
KALİTELİ EĞİTİM VE DEĞERLİ 
ÜRETİM”

Akabe Gençlik Platformu ola-
rak “gençlik” kavramını nasıl 
tarif ediyorsunuz? Siz, gençler-
le ilgili ne tür çalışmalar yapı-
yorsunuz?

“Gençlik” belli bir yaş dilimi içe-
risinde; kendine has fiziki, biyo-

lojik ve sosyal değişimleri barındı-
ran insan hayatının bir evresidir. Bu evre, 
bütünden asla koparılamaz.

Genç kavramına üç boyutlu olarak yak-
laşmaya çalışıyoruz. Bu boyutlardan birisi 
fiziki/biyolojik boyut. Yani insan hayatının 
ve bedeninin olgunlaşma süreci. Elbette bu 
dönemi yaş sınırı açısından efradını cami 
ağyarını mani bir şekilde sınırlamamız 
mümkün değil. Ama bir gençlik çalışması 
olarak bizler bunu lise çağı -yaklaşık 15 
yaş- ile 33 yaş arası olarak belirledik. An-
cak bu belirleme mutlak bir sınır ve tanım 
amacıyla değildir. 

İkinci olarak elimizdeki değişken ve sabite-
leri ortaya koymak gerek. Etrafında birleş-
tiğimiz bir hakikat algısı var. Hakikate ulaş-
mak için izlenilecek “usul” kabulümüz var. 
Bir gönül kitlemiz var. Bunlar sabitelerimiz. 
Bu sabitelerden yola çıkarak; gençlerin psi-
kolojik durumlarını olabildiğince gözetme-
ye çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarını, yöne-
limlerini belirlemeye çalışıyoruz. Topluma 
erdemli bir nesil kazandırmak ve ahlakın 
etki alanını yaygınlaştırmak için, “kendi 
nefsimizde neleri değiştirebiliriz; gençlere 
bu konuda neler verebiliriz, birlikte nasıl 
daha iyi çalışabiliriz” sorularının içini dol-
durmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız 
sadece bir eğitim değil, aynı zamanda sos-
yal sorumluluk çalışmasıdır. Yani biz salt 
“laboratuvar çalışması” yapmıyoruz. Ama-
cımız, hayatın içinde bir eğitim, üretim ve 
değişim çalışması. Bunu gelişigüzel bir şe-

DOĞRU SORULARI 

SORDUKTAN VE DOĞRU 

CEVAPLARI ALMAYA 

ÇALIŞTIKTAN SONRA 

YAPILACAKLARIN İÇERİĞİ 

KENDİLİĞİNDEN DOLUYOR. 
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kilde değil bazı temel gerçekleri ve doğrula-
rı gözeterek yapmaya çalışıyoruz. 

Doğru soruları sorduktan ve doğru cevap-
ları almaya çalıştıktan sonra yapılacakların 
içeriği kendiliğinden doluyor. 

“GENÇLERİN BİLİNÇLİ EYLEMLERE YÖ-
NELMELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ” 

İnsan gençken daha savruk, daha gözü 
kara, daha hesapsız oluyor… Bu an-
lamda gençlerin doğru yönlendirilmesi 
zorunlu oluyor. Gençlere kılavuzluk ya-
parken, örnek olurken referans aldığınız 
temel değerleriniz nelerdir?

Tabii ki elimizden geldiğince onların psi-
kolojik durumlarına ve 
sosyal ihtiyaçlarına göre 
eğitim ve etkinlikler yü-
rütüyoruz. Gençlik dö-
neminin biyolojik/fiziksel 
unsurları kadar, ruhsal/
psikolojik yapısı ve sos-
yal/kültürel ihtiyaçlarının 
da gözetilmesi bu alanda-
ki temel hareket tarzımız-
dır. Gençlik döneminin 
ayrıksı yanlarını bilmek 
gerek. Gençlerle yaptı-
ğımız etkinliklerde; düşüncelerinin hayata 
tutunmasına çalışmaktayız. Tepkisellikten 
ziyade makule önem vermeleri; ani karşı-
lıklardan bilinçli eylemlere yönelmeleri için 
çalışıyoruz. Birden ortaya çıkan istek ve dü-
şünceleri, planlı ve bir sürece bağlanmış bir 
proje haline getirmeleri konusunda yardım-
cı olmaya çalışıyoruz. 

“GENÇLER, İNSİYATİF ALABİLECEKLERİ 
PROJELERLE DESTEKLENMELİDİR”

Türkiye’de yıllarca gençliğin önüne bir-
takım idealler servis edildiğini ama ya-
pılanların genellikle bunların anlatılma-
sından ibaret kaldığını görüyoruz. Bu 
anlamda geleceğin inşası için gençlerle 
ne yapmak gerekiyor?

Aslında kendi içinde çözüm yolunu da 
açıklayan bir mesele bu. Gençlik insanoğlu-
nun ideallerine en sıkı ve sağlam bir şekilde 
sarıldığı, dünyayı o idealler çerçevesinde al-
gıladığı bir zaman dilimidir. Bu zaman dili-
mini yaşayan gençlerimize yapabileceğimiz 
en önemli katkı, şüphesiz rol model olacak 
insanları tanıtmak ve içimizden bu özellikte 
kişiler yetiştirmektir. Zihinlerindeki idealle-
rin hayata tutunan örneklerini görmelerinin 
gençlerin düşünsel ve duygusal gelişimleri-
ne katkısı tartışılmaz. Sadece ideallerle yük-
lenmiş ve ideallerinin hayata yansımalarını 
görememiş gençlerin sağlıklı düşünceye, 
mutedil yaklaşıma ulaşması oldukça zor. 
Yaşadığımız coğrafyada bu zorluklara ve 

doğurduğu sorunlara ya-
kinen şahit olduğumuz 
zamanlar çok oldu. 

Aynı zamanda bu soru-
nun diğer bir çözüm yolu 
ise gençleri eğitim çalış-
malarının nesnesi değil, 
öznesi olarak görmektir. 
Yani gençler sadece belli 
idealleri ve bilgileri yük-
lediğiniz insanlar olma-
malıdır. Bunun yanında 
verilen eğitimi hayata ge-

çirebilecekleri, tecrübe ve aktarım yoluyla 
bilgiyi üretebilecekleri, sorumluluk üstle-
nebilecekleri, inisiyatif alabilecekleri proje-
lerle de desteklenmelidirler.

Gençler için hem öğrenme, hem uygulama, 
hem öğretme alanlarının oluşturulabildiği 
çalışmalar bu konuda en ideal çalışmalardır. 
Bu üç sac ayağının dengesi; gençlik çalışma-
larımızın dengesini oluşturmaktadır.

“GELENEK BİZİM HAFIZAMIZDIR”

Gençlerle ilgili çalışmalarınızı yürütür-
ken gelenekten nasıl besleniyor, geleceğe 
nasıl bakıyorsunuz?

Gelenek, en önde gelen beslenme kaynakla-
rımızdan. Tabii bunu “gelenekçilik” olarak 
isimlendirmeden.

GENÇLİK 
İNSANOĞLUNUN 
İDEALLERİNE EN 

SIKI VE SAĞLAM BİR 
ŞEKİLDE SARILDIĞI, 

DÜNYAYI O İDEALLER 
ÇERÇEVESİNDE 
ALGILADIĞI BİR 

ZAMAN DİLİMİDİR. 
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Şunun farkındayız; hiçbir şey bizimle baş-
lamadı. Ve elbette bizimle de son bulma-
yacak. Bir halkası olduğuna inandığımız 
ve ilk insan ile başladığını düşündüğümüz 
“tevhid, adalet, özgürlük” ilkeleri doğrultu-
sunda bir hayatın ve toplumun inşası için; 
bizden önce gelen örneklerimiz ve öğret-
menlerimiz bizim temel beslenme kayna-
ğımızdır, ki zaten iman ettiğimiz kitabımız 
bize, sadece “salih/sadık ve erdemli olmayı 
değil, aynı zamanda salihlerin, sadıkların ve 
erdemlilerin yolunu sürdürmeyi/izlemeyi” 
de emreder. Bir gelenek inşası yani.

Geleneğe bakışımız öğrenmek ve ibret al-
maya matuftur, bu sonuca ulaşmak için tah-
kik ve muhakeme ilkeleriyle hareket temel 
önceliğimizdir. Geçmişi bir yüceltme yahut 
utanma konusu olarak değerlendirmiyoruz. 
Çünkü gelenek bizim hafızamızdır. Geçmiş 
kuruntusuna kapılmadan ve fakat hafızamı-
zı da kaybetmeden yürümeye çalışıyoruz. 

“BİZLER SAVUNDUĞUMUZ 
DEĞERLERİN SAĞLAMLI-
ĞINA VE EVRENSELLİĞİNE 
İNANIYORUZ”

Türkiye’de yakın zamana 
kadar özgürlüklerle ilgili 
ciddi sorunlar yaşanıyordu. 
Bu sorunların birçoğunun 
bugün çözülmüş olduğunu 
ya da çözüme yönelik çaba-
ların olduğunu görüyoruz. 
Türkiye’de özgürlüklerle il-

gili neler düşünüyorsunuz?

Özgürlük bizim için İslam’ın toplumsal 
hayat alanındaki temel hedeflerinden bi-
risidir. “Tevhid, adalet ve özgürlük” olarak 
deklare ettiğimiz düşünce sistemimizin 
üçlü sac ayağının bir tanesidir.

Bireysel ve toplumsal meselelere dair de-
ğerlendirmelerimizde statükoyu değil; 
adalet ve özgürlüğü esas almayı bir pren-
sip biliriz. Bu nedenle insanların şahsiyet-
lerini oluşturabildiği, geliştirebildiği özgür 
ortamlar, baskıcı ve diktatoryal tutum ve 
düşüncelerden çok daha tercihe şayandır 
bizler için. İnananın da inkar edenin de bir 
delile göre hareket edebileceği ve bu deli-
lini dile getirebileceği, insanların “en güzel 
söz”e kulak verebileceği bir toplumdur bi-
zim gayemiz.

Yukarıda bahsettiğimiz bakış açısı ve ilkeler 
çerçevesinde “özgürlüğe” ilişkin toplumsal 
gelişmeler olduğunu düşünüyoruz. Tabii 
alınan yol, alınması gereken yolun daha 
çok küçük bir kısmı. Bizi umutlandıran ge-
lişmeler de var elbet. Ama bu konuda yolu-
muz oldukça uzun.

Bizler savunduğumuz değerlerin sağlamlı-
ğına ve evrenselliğine inanıyoruz. Makuli-
yeti ve itidali savunuyoruz. Bu noktada top-
lumsal özgürlüğün bize ve düşüncelerimize 
hiçbir zararı olabileceğini düşünmüyoruz.

Bu bağlamda şu husus da dile getirilmelidir 
ki; “özgürlük” konusunda en yanlış yak-
laşım “indirgemecilik”tir. Kimden gelirse 
gelsin, kimin değerlendirmesi olursa olsun; 

SADECE İDEALLERLE 
YÜKLENMİŞ VE 

İDEALLERİNİN HAYATA 
YANSIMALARINI 

GÖREMEMİŞ GENÇLERİN 
SAĞLIKLI DÜŞÜNCEYE, 
MUTEDİL YAKLAŞIMA 

ULAŞMASI OLDUKÇA ZOR. 
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“özgürlüğü” bir sınıf yahut düşüncenin öz-
gürlüğüne veya “şehevi arzularına” indirge-
mek, özgürlük kavramına yapılacak en bü-
yük haksızlıklardan birisidir.

“GENÇLER, TOPLUMSAL KABULLERİN 
VE STATÜKONUN KENDİLERİNİ SINIR-
LADIĞINI DÜŞÜNÜYOR”

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki 
gençlerin büyük bir çoğunluğu imkanı 
olsa yurt dışına gidebileceğini ve orada 
yaşayabileceğini söylüyor. Sizce gençler 
Türkiye’den neden gitmek istiyorlar? 
Gençler, Türkiye’de neyden memnun de-
ğil?

Bunun yaşadığımız top-
lum ve coğrafyada geç-
mişten gelen “insana de-
ğer verme” sorununun 
bir yansıması olduğunu 
düşünüyorum. Gençler 
gerekli “değeri” ve “teş-
viki” gördüklerine inan-
mıyorlar. Toplumun, 
toplumsal kabullerin, 
oturmuş statükonun 
kendilerini sınırladığı-
nı, kişisel gelişimlerine 
zararlı olacağını düşünüyorlar. İnsanlar 
özgür olmadıkları, değer görmedikleri ve 
sınırlandıklarını düşündüğü bir yerde bu-
lunmak istemez. Bunu başarabileceklerini 
düşündükleri anda başka coğrafyalara yel-
ken açma girişiminde bulunması normal 
karşılanmalıdır. Belki basit bir örnek olacak 

ama; bu ülkede insan hayatının çok küçük 
ve ucuz nedenlerden dolayı sonlandığına, 
genç kuşakların basit ve değersiz şeyler için 
yapay kavga ortamlarıyla harcandığına ne 
yazık ki çok şahid olduk. Bu ülke insanın 
sistemle yeniden yüzleşmesine, bu konuda-
ki toplumsal algıların ciddi bir dönüşüme 
uğramasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. 
Memnuniyetsizlik nedenlerini birkaç mad-
de ile (sınırlamaksızın) ifade edecek olur-
sak; “emniyet”, “güven”, “değerli olduğunu 
fark ettirmek” “potansiyelini ortaya çıkara-
cak üretim süreçlerinin yokluğu” olarak sa-
yılabilir. 

“GENÇLERİ SANAL 
DÜNYAYI KULLAN-

MALARI KONUSUNDA 
‘EĞİTMEK’ VE ‘YÖN-
LENDİRMEK’ ESAS OL-
MALIDIR”

Bugünkü gençlerin hep-
si televizyonla büyüdü. 
Şimdi buna bir de sanal 
dünya eklendi. Gençle-
rin algılamaları, hayal 
dünyaları, zihinlerinin 
çalışması, bakışları, gö-
rüşleri, kodlamaları, 

hepsi görsel ya da sanal dünyanın ku-
rallarına göre şekilleniyor. Bu dünyanın 
nimetleri ya da kötülükleri gençleri nasıl 
etkiliyor? Bu anlamda gençlere neler tav-
siye edersiniz?

KİTABIMIZ BİZE, 
SADECE “SALİH/

SADIK VE ERDEMLİ 
OLMAYI DEĞİL, AYNI 

ZAMANDA SALİHLERİN, 
SADIKLARIN VE 
ERDEMLİLERİN 

YOLUNU SÜRDÜRMEYİ/
İZLEMEYİ” DE 

EMREDER. 



76

Çok yönlü ve çok kapsamlı bir soru. Kısa 
röportajlarla değil kapsamlı bilimsel araştır-
malarla çözülecek bir konu aynı zamanda. 
Bu durumun “nedenlerini”, “sonuçlarını”, 
“kapsamını”, getirisi ve götürüsünü ortaya 
koymadan söylenecek her söz eksik ve ya-
rım kalma ihtimali taşır.

Sadece ilkesel bazda birkaç hususa vurgu 
yapılabilir belki; gençleri “sanal dünya”yı 
kullanmak konusunda yasaklardan daha 
ziyade “bilinçli kullanım” konusunda “eğit-
me” ve “yönlendirme” çabası esas olmalıdır.

Sanal alem ayrı bir dünya. “İyilik” ve “fe-
sadın” olduğu bir dünya. “Bilginin/ilmin/
hikmetin” değil, “malumatın” olduğu bir 
dünya. Gençlerin zihin dünyasında “reel 
hayattan kopmadan”; ulaşılan malumatı 
“bilgiye/hikmete” dönüştürecek bir muha-
keme süzgecini aktif kılarak “sanal alem-
den” faydalanmasını sağlayacak çözümler 
üzerinde yoğunlaşmak gerek.

“GERÇEK HAYATTAN UZAK BİR ŞEKİLDE 
YAŞAMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR”

Sanal dünyanın nimetlerinden biri de 
gençlerin sosyal medyada kendilerini 
ifade etmelerinde aracı olması. Hatta son 
dönemde ‘Arap Baharı’yla sosyal medya 
üzerinden gerçekleşen ayaklanmaların, 
devrimlerin olduğu söyleniyor. Sosyal 
medyayla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Sosyal medyayı oldukça önemli bir gelişme 
olarak görüyorum. Kalabalıkların ve sessiz 

yığınların (belki de sessizleştiri-
lenlerin) bir gündem oluşturma 
çabasına bir katkı olabilir. Elbette 
hal-i hazırda yaşadığımız coğraf-
yada günlük sıradan muhabbet-
lerin, basit zevk ve beğenilerin 
paylaşıma konu olduğu bir ortam 
niteliğini aşamamışsa da dünya 
genelinde sosyal medyadan çıkan 
etkin muhalif hareketlere, top-
lumsal yapılanmalara rastlıyoruz. 

Gençlerin sanal alemde, gerçek 
hayattan uzak bir şekilde yaşama-

sının önüne geçilmeli şüphesiz. 
Bir teknolojiyi kullanmaktan daha önemli 
bilgi, onu kullanma usul ve bilincini kazan-
dırmaktır.

Sanal dünya, sanal sosyallik, sosyal med-
ya… Bu dünya nereye gidiyor sizce?

Dünyanın nereye gittiği sorusuna, gelişme-
leri kimin ne derece etkin kullandığı cevap 
olacaktır. Eğer küreselleşen dünyada erde-
min ve ahlakın da küreselleşmesi için çaba 
sarf edecek; adaletin ve özgürlüğün sesini 
yükseltecek bir topluluk olursa sorun yok.

Bu bağlamda dünyanın hangi yöne gideceği 
öngörüsü ve tahlillerinden ziyade dünya-
nın istediğimiz yöne gitmesi için bir rüzgâr 
oluşturma çabası görevdir. 

“GENÇLERİN TEKNOLOJİYLE İSTEDİK-
LERE YERE GİTMEDİKLERİNİ DÜŞÜNÜ-
YORUM”

Yeni kuşak gençlik “Y kuşağı gençlik” 
olarak da adlandırılıyor. Bu kavram ge-
nellikle 90’ sonrası doğumlular için kul-
lanılan bir ifade. Y kuşağı gençler; iyi se-
viyede teknoloji algısı, bilgisi, kullanımı 
olan gençler olarak ifade ediliyor… Sizce 
teknoloji gençleri nereye götürüyor? Ya 
da gençler bu teknolojiyle nereye gitme-
yi amaçlıyor?

Nesneler, özneler tarafından yönlendirilir. 
Eylemleri yapan ve iradeyi ortaya koyan 
öznedir. Bu sebeple teknoloji bizi bizim git-
meyi istemediğimiz bir noktaya götürmez. 
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Gençleri de. Doğru düşünüş biçimi; “biz 
teknoloji ile nereye gitmeyi amaçlıyoruz?” 
olmalıdır.

Bu sürecin yalnız isteğe bağlı olmadığını da 
ayrıca vurgulayalım. Daha doğru bir ifade 
ile “istemek” kavramını doğru bir çerçeveye 
oturtalım. “Karar vermek”, “yönelmek” ve 
“çaba sarf etmek”. Sadece dildeki temenni-
ye indirgenmiş bir “istemek” olarak anlaşıl-
mamalı.

Genel değerlendirmede gençlerin teknoloji 
ile “istedikleri yere gitmediklerini” düşünü-
yorum. Gittikleri yolun sonuna vardıkla-
rında “Burası olmak istediğimiz yer değil” 
pişmanlığını duyacak gibiyiz. Peki gençleri 
“gitmek istemedikleri limana yönlendiren” 
yahut “gitmek istedikleri noktalara çıkma-
sını engelleyen” faktörler neler? İşte düşün-
cemizi yoğunlaştırmamız gereken soru bu. 
İlk olarak ister “derin düşünme” ister “di-
yalektik düşünme” eksikliği diyelim. Yani 
bulunulan yerin, binilen aracın, gidilen yo-
lun, varılacak sonuçların ve varılmak iste-
nen noktanın sebep-sonuç ilişkisi içerisin-
de analizi yapılarak verilmiş bir karar yok. 
Sosyolojik bir gerçek olarak, “topluluk psi-
kolojisi” ile hareket öne çıkan unsur. Diğer 
etken; verdiği kararın gerektirdiği sorum-
luluklar, insanın gündelik ve geçici tatmin 
yönelimine ağır geliyor. Yani gerekli sabır ve 
kararlılık eksikliği. Sürece bağlanmış, yavaş 
olgunlaşmaktansa meyvesini hemen veren 
anlık mutluluklar daha ağır basıyor. Bu ne-
denle uzun ve yorucu yollar, sonucunda 

zirve de olsa talep edeni az olan 
bir tercih olarak kalıyor. 

Şüphesiz bu tesbit bir genel-
leme olduğu için her örnekte 
doğruluğu mutlaka ortaya çıka-
cak bir durum değil; birçok ör-
neğin kendisini doğrulayacağı-
nı düşündüğümüz bir gözlem. 

“ERDEMİ YAYGINLAŞTIRMA-
YA ÇALIŞAN İNSANLARIN 
DAHA AKTİF OLDUĞU BİR 
GELECEK TASAVVURUMUZ 
VAR”

Türkiye’yi gençler üzerinden düşündü-
ğünüzde nasıl bir gelecek tasarlıyorsu-
nuz? Nasıl bir Türkiye’de yaşamak isti-
yorsunuz? Gelecek hayalinizi kısaca an-
latır mısınız?

Amacımız erdemli insanların oluşturduğu 
bir toplum. Tüm fertleri erdemli olan bir 
toplum beklentisinin insan doğasına aykırı 
olduğunun farkındayız. Ama erdemi yay-
gınlaştırmaya çalışan insanların daha aktif 
olduğu, etken olduğu bir gelecek tasavvu-
rumuz var.

Şahsiyeti oluşmuş ve olgunlaşmış insanların 
çoğaldığı bir Türkiye. İnsanların arasındaki 
sorunları anlayış ve hoşgörü ile çözebilece-
ği; “gücün” değil, “sözün” anlamlı olduğu 
bir Türkiye.

Sosyal adaletin önemsendiği bir ülke. Top-
lumdaki sosyal, siyasal ve ekonomik fark-
lılıkların uçurumlara neden olmadığı; yok-
sulluk ve yoksunluğun kimsenin kaderi 
olarak görülmediği bir ülke. “İnsanlığın 
değişmez değerlerinin topluma ve hayata 
egemen olduğu, anlam kattığı bir ülke…” 
gelecek tasavvurumuz budur diyebiliriz.
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Kur’an’da ‘genç’ 

Gençlik, genelde ergenlik (bülûğ) ya-
şından orta yaşa kadar geçen süreye denir. 
Kimilerin göre gençlik otuz yaşına kadar, ki-
milerine göre kırk yaşına kadar sürer. Genç-
liğin ergenlik yaşından itibaren  başladığı 
konusunda söz birliği var.  “Sizden çocuk-
larınız bülûğa erdikleri zaman, kendinden 
öncekiler gibi (odanıza girmek için) izin 
istesinler”1âyetinden hareketle ergenlik ça-
ğına giren çocukların artık genç olduğuna 
hükmedilmiş. 

Gençlik devresinin ne zaman sonra erece-
ği konusunda herkes farklı ve kendisine 
göre düşünür. “… Sonra gençlikte zirveye 
ulaşırsınız…”âyetindeki ‘eşüdd’ kelimesi 
gençliğin zirvesi, sona erme zamanı olarak 
düşünülebilir. Bu tabir başka bir âyette biraz 
daha açılarak şöyle deniyor: “Sonra o, yi-
ğitlik çağına erdiği, (hele) kırkıncı yılına 
ulaşıp (da tam kemâle var)dığı zaman…”2

Bazıları buradan hareketle gençlik çağının 
kırk yaş ile son bulduğu görüşüne sahip ol-
muşlardır. 

Şüphesiz gençlik ve ihtiyarlık yaşları arasında 
kesin çizgiler yoktur. Ancak takdir edilir ki 
ne çocukluğa, ne de ak saçlılığa gençlik den-

1 Nûr 24/59
2 Ahkaf 46/15
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mez. Yaşı ilerlemiş birine genç demek biraz 
iltifat, biraz da onore etmektir. Bir hadiste 
Peygamber (sav) “Hasan ve Hüseyin cennet 
gençlerinin efendileridir”3 buyuruyor. Hz. 
Hasan öldüğü zaman elli yaşında, Hz. Hü-
seyin şehit edildiği zaman ellisekiz yaşında 
idi. Ama genç olarak nitelendirildiler. 

Kur’an gençleri, gençliği ve övülesi gençleri 
üç kelime ile anlatıyor. Bunlar fetâ, vildân 
ve ğılmân.

Fetâ

‘el-Fetâ’ Kur’an’da türevleri ile birlikte on 
âyette geçiyor. 

‘Fetâ’, taze genç/delikan-
lı, yiğit demektir. Arap-
larda genç hizmetçilere 
çoğunlukla bir edep  ifa-
desi olarak ‘fetâ/delikanlı’ 
denmesi âdet olmuştur.4

Fetâ, genç demektir ki 
bülûğ yaşı ile olgun er-
keklik arasındaki ilk 
gençlik yıllarını ifade 
eder. Yine birisine tabi 
olana, köleye, hizmetçiye 
de fetâ denir.5

Peygamber (sav) şöyle buyuruyor: “Siz-
den biriniz (kölelerinize, hizmetçilerinize) 
‘kulum/kölem demesin, fakat delikanlım/
gencim (fetâ) desin. Zira hepiniz Allah’ın 
kullarısınız. Bir köle de (sahibine) Rabbim 
demesin, ama efendim desin.”6

Şüphesiz ki bir kimseye ‘kölem, hizmet-
çim, yamağım, malım’ demek ile ‘kardeşim, 
genç, genç arkadaşım veya ismiyle; Ahme-
dim, Hasanım, Hakanım’ demek arasında 
büyük fark vardır. Birinci hitap şeklinde 

3 Tirmizî, Menâkıb/30 no: 3768
4 İbni Manzur, Lisânu’l-Arab, 11/127-128. Isfehânî, 

el-Müfredat s: 560
5 M. Fevzi en-Neâl, Mavsuatü’l-Elfâzı’l-Kur’an, s: 

572-573
6 Müslim, Elfâz/1 no: 5875

karşıdakini aşağı görme, kibir vardır. Diğe-
rinde ise mütevazılık, karşısındakine değer 
vermek söz konusudur.7

Eskiden ilim öğrenmek için bir âlimin yanı-
na gelen öğrencilere de ‘fetâ’ denilirdi.

Hz. Ali (ra) için şu söz meşhur olmuştur: 
“Ali’den başka fetâ (yiğit), zülfikârdan baş-
ka kılıç yoktur.”8

Fetâ kökünden gelen ‘fütüvvet’, gençlik, 
kahramanlık, kerem, cömertlik mana-
larında kullanılır. Fütüvvet, Fudayl bin 
İyaz’a göre “dostların kusuruna bakma-

ma”,  Cafer-i Sadık’a 
göre “ele geçen bir şeyi 

ter cihen başkalarının is-
tifadesine sunmak, ele 
geçmeyen bir şey için de 
şükretmek tir.”9

‘Fetâ’ dörtâyette  (Enbiyâ 
21/59-60. Kehf 18/60,61. 
Yûsuf 12/36) genç an-
lamında kullanılıyor.  
Yûsuf 12/30.âyette geçen 
fetâ’nın köle, Yûsuf 62. 
âyette geçen fetâ’nın hiz-
metçi, görevli anlamında 
kullanıldığını görüyoruz. 

Fetâ’nın çoğulu olan ‘fityetü’ iki âyette (Kehf 
18/10, 13),  yine çoğul ‘fityânihi’ kipiyle bir 
âyette (Yûsuf 12/62) geçiyor. ‘Fetâ’nın dişil 
kipi ‘fetâtü’dür.  Bunun çoğulu da ‘feteyât’ 
şeklindedir. Cariye, memlûke demektir ve 
Kur’an’da iki âyette yer almaktadır. (Nûr 
24/33. Nisa 4/25)

‘Feteyân’ iki genç demektir ve Hz. Yûsuf’la 
birlikte zindan atılan iki genç hakkındadır. 
(Yûsuf 12/36)

7 M. Fevzi en-Neâl, Mavsuatü’l-Elfaz’l-Kur’an, s: 
573

8 S. Uludağ, DİA 13/260
9 S. Uludağ, DİA 13/259

DEĞERLİ BİR 
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BÜTÜN ZAMANLARIN 
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ÖRNEĞİDİR.
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Vildân, 

‘Vildân’, ‘velîd’in çoğuludur. Velîd sözlük-
te sabi, çocuk, köle demektir. İhtilâmdan 
önceki çocukluk dönemini anlatır.10  Veya 
mastar manasıyla ‘ebedi, kalıcı gençlik’ de-
mektir. 

Bir âyette ‘velîd olarak (Şu’ara 26/18),  altı 
âyette de ‘vildân’ olarak geçiyor. ‘Vildân’ 
dört yerde çocuklar manasında kullanılıyor. 
(Nisa 4/75, 98, 127. Müzemmil 73/17).

‘Vildân’ iki âyette cennetliklere servis yap-
makla görevli cennet hizmetçilerini nite-
lemek üzere kullanılıyor.  Bu hizmetçiler 
‘Vildânun muhalledûn 
-yani ölüm ;ولــدان مخلــدون
süz gençlerdir.  Onlar 
da cennet gibi ölümsüz, 
cennetliklere zaman sı-
nırı olmaksızın hizmet 
sunmaya, onların istediği 
her şeyi onlara servis yap-
maya devam edecek olan 
hizmetliler. 

“O insanların etrafında öyle ölümsüz 
genç hizmetçiler (vildân) dolaşır ki, on-
ları gördüğünde, etrafa saçılıp dağılmış 
inciler sanırsın.”11

Bu âyet şöyle de anlaşılmış: “kendilerine 
kalıcı gençlik iksiri servisi yapılacak.” Yani 
cennette hizmet eden bu taze gençlerin 
gençlikleri, tazelik ve güzellikleri gitmeye-
cek, yaşlanmayacaklar, değişikliğe uğrama-
yacaklar. Buradaki ‘muhalledûn’ ölümsüz 
kimseler veya süslenmiş gençler şeklinde 
de tefsir edilmiştir.12

Hz. Aişe’nin anlattığına göre 
Hz.Peygamberimiz (sav) yaşlı bir kadına; 
“ihtiyarlar bu haliyle cennete girmezler. Zira 

10 İbnu Manzur, Lisânu’l-Arab, 15/277
11 İnsân 76/19 bir benzeri: Vâkıa 56/17-18
12 Taberî, Tefsir, 11/629. Kurtubî, el-C. li-Ahkâmi’l-

Kur’an s: 3223

Allah (c) onları orada genç kızlara çevirecek 
dediğini’ naklediyor.13

Tirmizî mürsel olarak benzer bir rivâyeti 
naklediyor ve sonunda Hz.Peygamberimizin 
Vakıa 35-37. âyetleri okuduğunu ekliyor. 
“Biz o kadınları, yepyeni bir yaratılış-
la yarattık. Böylece onları bakire kızlar 
kıldık.”14

Tirmizî’nin hasen-garip kaydıyla rivâyet et-
tiği bir hadise göre Peygamber (sav) şöyle 
buyurdu: “Cennet ehli Cennet’e henüz sa-
kalı bitmemiş bir kişi (gibi), (gözleri) sür-
meli bir halde ve yaşları otuz ila otuz üç 
arası oldukları halde girecekler.”15

Ğılmân

‘Ğılmân’ ‘ğulam’ın çoğu-
ludur. ‘Ğulâm’ sözlükte 
çocuk veya bulûğ çağına 
yaklaşmış çocuk demek-
tir.16

Kur’an’da ‘ğulâm’oniki 
âyette yer almaktadır.  Bu 
âyetlerde genellikle ço-

cuk manasında kullanılıyor. Mesela;  Mer-
yem (as) “benim elime erkek eli değme-
diği halde benim nasıl çocuğum (ğulam) 
olur?” diyor.17

Hz. Yûsuf’u kuyuda bulan kervancılar 
onun için; “aa, bu bir çocuk (ğulâm)” 
dediler.18Hz. İbrahim’e gelen melekler onu 
bir çocuk (ğulâm) ile müjdelediler.19

Hz. Musa’nın kendisine ilim verilmiş kim-
se ile yaptıkları yolculukta onun Allah’ın 
emriyle öldürdüğü çocuk için yine ‘ğulâm’ 
deniliyor.20  Yine aynı yolculukta kendisine 

13 Taberânî, Evsat 5/357. Nak. http://www.
so ru l a r l a i s l amiye t . com

14 Tirmizî, Şemâil, s: 144
15 Tirmizî, Cenneh/12 no: 2545
16 İbnu Manzur, Lisânu’l-Arab, 11/77
17 Âli İmran 3/40. Meryem 19/19, 30
18 Yûsuf 12/19
19 Hıcr 15/53. Zariyât 51/28. Saffât 37/101
20 Kehf 18/74, 80

KUR’AN GENÇLERİ, 
GENÇLİĞİ VE ÖVÜLESİ 
GENÇLERİ ÜÇ KELİME 

İLE ANLATIYOR. 
BUNLAR FETÂ, VİLDÂN 

VE ĞILMÂN.
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ilim verilen kimsenin tamir ettiği duvarın 
altına iki çocuğa (ğulâmeyn’e) ait hazineden 
bahsediliyor.21

Allah (cc) Hz. Zekeriyya’yı (as) adı Yahya 
olan bir çocuk ile (ğulâm) ile müjdeledi.22

Ğulâm’ın çoğulu ‘ğılmân’ bir âyette geçiyor. 
“Hizmetlerine verilmiş, (kabuğunda) 
saklı inci gibi gençler (ğılmân) etrafların-
da dönüp dolaşırlar.”23

Buradaki ğılman ile Vakıa 17. ve İnsan 19. 
âyetlerde söz konusu edilen ‘vildân’ın özel-
likleri aynı. Her ikisi de çocuk manasına 
gelmekle birlikte burada 
cennetliklerin hizmetine 
tahsis edilmiş hizmetçi-
ler manasındadır.24

Kur’an’da örnek gençler

Kur’an gençlikten, bazı 
gençlerden ve bazı Pey-
gamberlerin gençlik ha-
yatlarından

bahsediyor. Biz bunlarda 
genç yaşta bile olgun olmanın, güzel dav-
ranışların, teslimiyetin, hakkıyla kulluğun, 
edep ve iffetin, Allah’tan hakkıyla korkup 
çekinmenin en güzel örneklerini görüyo-
ruz. İşte birkaç birkaç tane örnek:

Sorumlu davranmayı öğreten genç: 
Âdem’in bir oğlu

Kur’an’ın örnek olarak takdim etttiği ilk 
genç kendi öz kardeşi tarafından haksız 
yere, hem de yeryüzünde henüz örneği 
yokken ilk defa işlenen bir cinayetle öl-
dürülen Hz. Âdem’in oğullarından biridir. 
(Kitab-ı Mukaddes bu iki kardeşi Habil ve 
Kabil olarak veriyor.)

Olayı Kur’an’da takip edelim: Hz.Âdem’in 
oğullarından iki tanesi Allah’a yakınlaşmak 

21 Kehf 18/82
22 Meryem 19/7, 8
23 Tûr 52/24
24 Zemahşerî, el-Keşşaf, 4/402)

amacıyla birer kurban adadılar.Ancak bir 
tanesinin kurbanı kabul edildi, diğerinin-
ki edilmedi. Bunun üzerine kurbanı kabul 
edilmeyen diğerine yekten, sebepsiz; “Seni 
mutlaka öldüreceğim” dedi. Kurbanı ka-
bul edilen oğulun cevabı  tam inanmış ve 
sorumluluk bilinciyle davaran bir müslü-
man verebileceği cevaptı.  

“...Allah, ancak takva sahiplerinin (kor-
kup-sakınanların) kurbanını kabul eder. 
Eğer sen beni öldürmek için elini bana 
uzatacak olursan, seni öldürmek için 
ben sana elimi uzatacak değilim. Çünkü 

ben alemlerin Rabbi 
Allah’tan korkarım.25

Bu olayda iblisin, insanın 
zaafları ve hırsları üze-
rinde icra ettiği ciddi ve 
tehlikeli bir faaliyetle kar-
şılaşıyoruz. Hz. Âdem’in 
iki oğlu arasında geçen 
bu olay, tarih içerisin-
de var olan, zamanımıza 
kadar sürüp gelen iki zıt 

kutubun, iki ayrı seçimin mücadelesinin 
başlangıcıdır. 

Bu iki zıt kutup; Allah’ı ve O’nun nebiler 
aracılığıyla gönderdiği ölçüleri kabul edip, 
hayatını bu ölçülere göre yaşamak isteyen-
lerle; iblisin iğvasıyla (kandırmasıyla) kendi 
görüşünü (heva’sını) en doğru kabul edip, 
hayatını dilediği gibi yaşayanlardır.

Burada, Allah’a ve O’nun ilk Peygamber ile 
gönderdiği hükümlere samimiyetle teslim 
olan, nefsi değil vahyi esas alan, ilk toplum 
için indirilen bütün ölçüleri kabul edip o 
çerçevede yaşanaya çalışan, ihtiras, hak-
sızlık ve kıskançlıktan uzak olan bir genç 
ile, Allah’ın ölçülerini önemsemeyen, kendi 
ihtiraslarının ve nefsinin esiri olan, iblisin 
vesveselerine aldanan isyancı genç tipi ta-
nıtılıyor. 

25 Mâide, 5/27-28

FETÂ KÖKÜNDEN 
GELEN ‘FÜTÜVVET’, 

GENÇLİK, 
KAHRAMANLIK, 

KEREM, CÖMERTLİK 
MANALARINDA 

KULLANILIR.
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Bu kötü genç günümüze dek sürecek olan 
haksız yere kan dökme âdetini başlattı. 
Artık bundan sonra bütün kan dökücüler, 
bütün muhterisler, bütün haksız iktidar tut-
kunları, bütün mülkiyete sahip olmayı üs-
tünlük görenler bu genci, namı diğer Kabil’i 
örnek alacaklar. 

Kur’an bu örneği verirken aslında bütün 
gençlere zımnen; ‘Âdem’in mazlum oğlu 
gibi olun, ama asla ilk katil oğlu gibi olma-
yın’ demektedir.

 

Tevhidin babası: Hz. 
İbrahim (as)

Hz. İbrahim, Kur’an’ın 
kendisinden çok söz et-
tiği ve çok övülen Ulu’l-
azm peygamberlerdendir. 

Hz. İbrahim, Nûh mille-
tindendir26, mü’minlerin 
babası27, Allah’ın dostu-
dur.28 O ne Hıristiyan ne 
de Yahudi idi. O, sami-
mi bir Müslüman ve tek 
Allah’a yönelen bir Hanîf idi.29 Allah katın-
da onun ünvanı ‘Halilullah’tır. Yani Allah’ın 
dostu. Allah (cc) onu kendisine dost edin-
mişti.30 Gerçekten o, merhametli, kendini 
Allah’a vermiş bir mü’mindi. Vefalı, dürüst, 
ağırbaşlı, Allah’ın rızasını gözeten, görevini 
hakkıyla yerine getirmiş mükemmel bir ön-
derdi. 

Böylesine methedilen ve insanlığa örnek 
gösterilen Hz. İbrahim’in gençliği de dikkat 
çekicidir.  

Onun içinde yaşadığı toplum olan Babilliler, 
yıldızlara tanrı diye inanıyorlar, onlar adına 
yaptıkları putlara ibadet ediyorlardı. Putları 

26 Saffât 37/83
27 Hacc 22/78
28 Nisa 4/125
29 Âl-i İmran 3/67. Nahl 16/120
30 Nisa, 4/125

ve yıldızları, ruhların sembolü olarak kabul 
ederlerdi. Onların bu inancına ‘sabiîlik’ de-
nirdi. Sabiîlik; ruhlara ve meleklere ibadet 
esasından başlar ve giderek yıldızlara, aya, 
güneşe ve sonunda bunlar adına yapılmış 
putlara tapmağa varırdı. 

Hz. İbrahim (as) henüz çocuk yaşta iken 
veya taze bir genç iken Allah’ın varlığı hak-
kında akıl yürütmüş, bir anlamda Babil-
lilerin de düşünmeleri gerektiğini göster-
miştir. Yıldızlara, Aya ve Güneşe bakarak 
bunların tanrı olup olamayacaklarını sor-

guladı ve onların sönüp 
gittiğini görünce; “Ben 
böyle sönüp batanları 

sevmem”, diyerek onla-
rın ilâh olamayacaklarını 
ifade etmiştir. Sonra da; 
“Hiç şüphesiz ben, bir 
tevhid ehli olarak yü-
zümü gökleri ve yeri 
yaratan Allah’a yönelt-
tim. Ben müşriklerden 
değilim” deyip Allah’a 
dönmüştür.31Ya da Allah’a 
dönülmesi gerektiğini 

göstermiştir. Onun etrafındaki putperestle-
re gerçek Allah inancını öğretebilmek için 
tek kişilik bir temsil sergilediği düşünüle-
bilir. 

“Doğru işleyen muhakeme onun sanata ba-
kıp sanatkârı, esere bakıp müessiri, fiile ba-
kıp faili bulmasını sağladı.”32 Kur’an ona bu 
doğru muhakemenin Allah (cc) tarafından 
verildiğini söylüyor.33

O, peygamber olarak görevlendirildiği za-
man önce babasını davet etmiş, ama babası 
onu kovmakla tehdit etmiştir. Ancak o ba-
basının bu tavrından yılmadı babasına ve 
kavmine, gök cisimlerinin ve kendi elleriyle 
yonttukları heykellerin tanrı olamayacağını 

31 En’am 6/75-79
32 M. İslâmoğlu, Meal, s: 627
33 Enbiyâ 21/51

HZ. ÂDEM’İN İKİ OĞLU 
ARASINDA GEÇEN 
BU OLAY, TARİH 
İÇERİSİNDE VAR 

OLAN, ZAMANIMIZA 
KADAR SÜRÜP GELEN 

İKİ ZIT KUTUBUN, 
İKİ AYRI SEÇİMİN 
MÜCADELESİNİN 
BAŞLANGICIDIR. 
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söyledi ve düşünmelerini söylemeye devam 
etti.  

O da onlara daha somut bir şey göstermek 
istedi. Bir gün halk şenlik yerine gidince 
mabedteki bütün putları kırdı ve sadece bü-
yük putu bıraktı. Kullandığı âleti de onun 
boynuna astı. Halk ona “İlahlarımıza bunu 
sen mi yaptın ey İbrahim?” diye sordular. O 
da “Hayır,  bunu yapsa yapsa, şu iriyarı olan 
yapmış olmalıdır, iyisi mi siz ona sorun, 
tabi konuşabilirse” diye cevap verdi. 

Halk; “doğrusu onların konuşamayacağını 
kendi de çok iyi biliyor-
sun” dedikleri zaman 
Hz. İbrahim taşı gediği-
ne koydu: “Ne yani, şim-
di siz Allah’ı bırakıp da, 
size hiç bir fayda sağla-
yamayan ve sizi hiç bir 
zarardan koruyamayan 
nesnelere mi kulluk 
ediyorsunuz. Size de, 
taptıklarınıza da yuh 
olsun. Siz hiç mi akıl-
lanmayacaksınız?” diye 
cevap verdi. 

Bunun üzerine “onu ate-
şe atın, evet ona ceza verecekseniz böyle 
yapın” diye bağrıştılar. Dediklerini yaptılar 
ve Hz. İbrahim’i ateşe atmakla kendilerince 
cezalandırdılar.34

O zaman genç bir delikanlı olan Hz. İbra-
him (as) böylece bütün insanlara Yaratıcı, 
din seçme ve ibadet önemli bir düşünme 
metodu gösterdi.

Kurban ibadetini somutlaştıran genç: 
Hz. İsmail

Hz. İbrahim rüyasında onu kurban ettiği-
ni söyleyince “Ey babacığım” dedi, “sana 

34 Enbiya 21/52-71

emredilen neyse onu yap: İnşaallah beni 
sabredenlerden bulacaksın!”35 dedi.

Hz. İsmail, ucunda kesin ölüm olan bu 
denemeyi başarı ile tamamladı. Boynunu 
uzattı, teslim oldu, Rabbinin emrine razı 
oldu. Canı O verdi, O alacak. Er veya geç, 
bugün veya yarın... Ne fark ederdi. Kendisi 
çok çok güçlü olsa da ölümü başından sava-
mayacağını iyi biliyordu. O Allah’ın takdiri-
ne hakkıyla iman etmişti. Bu imanın isbatı 
kişin en değerli varlığı olan canını en yüce 
kapıya yaklaşmak için armağan olarak da 
vermekti. O da buna hazırdı.

Âyette de görüldüğü 
gibi, bunun karşılığı-

nı da kat kat aldı. Allah 
(c) ona babasıyla birlik-
te yeryüzünde ilk mabet 
olan Kâbe’nin yapımı şe-
refini bağışladı.36

Babasıyla birlikte kıyame-
te kadar hayır ile yâd edi-
lenlerden oldu. Ne zaman 
zemzem söz konusu olsa 
veya içilse, onunla bir-
likte hatırlanır oldu. Zira 
zemzem ona ve fedakâr 

annesine ölümsüz bir hediye idi. Daha da 
önemlisi Hz. İsmail (as) Hz. Muhammed’in 
atası olma şerefine nail edildi. İşte iyilik ya-
panlar işte böyle ödüllendirilir.37

Hz. İsmail de gençlerin önünde müstesna, 
mükemmel, canlı bir örnek olarak durmak-
tadır. 

 

İffetli olmanın sembolü genç:  Hz. Yûsuf

Hz. İbrahim oğlu, Hz. İshak oğlu, Hz. Ya-
kub oğlu Yûsuf peygamber...

35 Saffât 37/102-106
36 Bekara 2/127
37 En’am 6/84. Yûsuf 12/22. Kasas 28/14. Saffât 

37/80, 105, 110, 121, 131. Zümer 39/40. Mürselât 
77/44

HZ İSMAİL BABASI 
İBRAHIM’LE BİRLİKTE 

KIYAMETE KADAR 
HAYIR İLE YÂD 
EDİLENLERDEN 

OLDU. NE ZAMAN 
ZEMZEM SÖZ KONUSU 

OLSA VEYA İÇİLSE, 
ONUNLA BİRLİKTE 
HATIRLANIR OLDU.
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Kur’an’ın 12. suresi olan Yûsuf Suresi’nin 
111 ayetinden 98 tanesi ondan bahsediyor.

Yûsuf’un (as) hayat hikâyesi Kur’an’da 
‘Ahsenü’l-Kasas, Kıssaların en güzeli’ ün-
vanını aldı. Pek çok olayları içeren bu ha-
yat hikâyesi için Allah (cc) şöyle buyurdu: 
“And olsun ki, Yûsuf ve kardeşlerinin 
olayında, soranlara nice ibretler vardır.”38

Bilindiği gibi Yûsuf (as) kardeileri tarafın-
dan önce kuyuya atıldı, sonra da az bir para 
karşılığı köle tüccarlarına satıldı. Orada 
kraliyet sarayında yüksek rütbeli bir görev-
li tarafından köle olarak 
satın alındı ve saraya ge-
tirildi.

Yûsuf (as) sarayda de-
likanlı çağına gelince 
aziz’in hanımı Yûsuf’a 
göz koydu. Onu ken-
disiyle beraber olmaya 
çağırdı. Yûsuf (as) bunu 
kabul etmeyince, ona if-
tira edip kocasınaşikayet 
etti ve hapse attırdı. O 
haksızca senelerce hapis-
te kaldı. 

Allah (cc) ona bilgi verdi ve rüyaları yorum-
lama yeteneğini bahşetti. Henüz zindanda 
iken peygamber oldu. Yıllar sonra hüküm-
darının rüyasını isabetli olarak yorumladı. 
Haksız yere hapise atıldığı anlaşılarak ora-
dan çıkarıldı. Sonra kendi istediği ile ülke-
nin hazinelerinden sorumlu olma görevlisi 
oldu. Bu görevi başarıyla yaptı ve arkasın-
dan kendini satın alan Mısır azizin ölümü 
üzerinde de maliye işlerinden sorumlu ba-
kan oldu. Bundan sonra da peygamberlik 
görevine devam etti. Bu çabaları sayesinde 
Mısır ülkesinde putperestliğin saltanatıson 
buldu.

Yûsuf (as), Allah’a (cc) şöyle münacatta 
bulundu: “Rabbim, bana hükümdarlık 

38 Yûsuf 12/7

verdin, rüyaların yorumunu öğrettin. Ey 
göklerin ve yerin yaratanı! Dünya ve ahi-
rette koruyanım sensin! Benim canımı, 
müslüman olarak al! Ve beni iyilerin ara-
sına kat!”39

Belli ki Allah (cc) Yûsuf’un (as) bu duasını 
kabul buyurdu ve onu iyilerin arasına kattı. 
O dürüstlüğü, iffeti, hayırseverliği ve iyilik 
duygusu ile başarılı oldu, sevildi ve örnek 
alındı. Onun her konudaki doğruluğu, hak-
şinaslığı, adaletli davranışları, gönüllere hi-
tap eden uygulamaları kısazamanda etkisi 
gösterdi.

Hz. Yûsuf azizin güzel 
karısının çağrısna uyup 

onunla haram bir olan 
bi işi yapsaydı, şimdi biz 
ondan bahseder miydik? 
Kur’an onun adını anma-
ya değer buluır muydu? 
Eğer o efendisine ihanet 
etseydi, Kur’an onu in-
sanlığa örnek gösterir 
miydi? O kendisine ema-
net edilen görevi çıkar 
için kullansaydı, rüşvetle 

iş görseydi, görevini hakkıyla yapmasaydı, 
kendi adamlarını kayırsa idi adı bugüne ka-
dar yaşar mıydı? Kuyudan, köleliğe, köle-
likten saraya/yöneticiliğe, sonra da peygam-
berliğe terfi edebilir miydi?

O ebediyyen temiz bir isim bırakmayı, 
Allah’a karşı edepli kalmayı; bir anlık zev-
ke, kısa süreli bir lezzete tercih etti. O yüz-
den kazandı. Hem insanlar onu takdir etti, 
onun davetinin hak olduğunu anladılar, 
hem de Allah katında derece kazandı. 

Yûsuf peygamber bir genç olarak pek çok 
açıdan örnektir ama özellikle emaneti koru-
ma, iffetli ve namuslu kalma, sözde ve dav-
ranışlarda dürüstlük, hakka ve hukuka ria-
yet, görevi hakkıyla yerine getirme, elindeki 

39 Yûsuf 12/101

HİCRET DÖNMEK 
İÇİN TERKETMEK, 
ALABİLMEK İÇİN 

VAZGEÇMEK, 
İMKÂNLARIN 

TÜKENDİĞİ YERDEN 
İMKÂNLARIN 

ÜRETİLDİĞİ YERE 
GÖÇ ETMEKTİ.
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imkânları İslâmî davet uğrunda kullanma, 
affetme ve sevgi açısından daha büyük ör-
nektir. 

Hak uğruna uzun bir yolculuğa çıkan bir 
genç: Hz. Musa

Kur’an’da kendisinden en fazla bahsedilen 
peygamber Hz. Musa’dır.

Hz. Yûsuf’tan yıllar sonra İsrailoğulları 
Mısır’da sosyal, ekonomik ve siyasi olarak 
statüleri zayıfladı. Orada iktidarı ele geçiren 
Firavunlar onlara kötü davranmaya, onlara 
köle muamelesi yapmaya başladılar. Onla-
rı çeşitli gruplara ayırıp 
zayıflatmış ve onlara is-
tediği gibi davranmaya 
başlamışlardı.

Hz. Musa’nın doğduğu 
zaman iş başında olan 
Firavun, ülkenin hâkimi, 
güçlü ve zengin bir kim-
seydi. Bu gücüne güve-
nerek insanlara ben sizin 
‘rabbinizim’ diyordu.40

Günün birinde bu 
Firavun’un falcıları ona, İsrailoğullarının 
arasından çıkacak bir kişinin, onun devle-
ti ve saltanatı için tehlikeli olacağını haber 
verdiler. Bunun üzerine İsrailoğullarının 
doğacak bütün erkek çocuklarının öldü-
rülmesini emretti. Bu emir fiilen uygulandı 
da. Musa (as) doğunca annesi onu Allah’ın 
ilhamıyla nehire bıraktı. Bebek Firavun sa-
rayına alındı ve orada büyütüldü. Firavun, 
düşmanı olacağını tahmin ettiği bütün be-
bekleri öldürürken asıl düşmanını yanına, 
sarayına almıştı. Onu kendi eliyle büyüte-
cekti. 

Musa (as) delikanlı çağına geldiği günler-
de bir gün sokakta gezerken bir İsrailoğlu 
kavga eden yerliyi itiverince o da öldü. Hz. 

40 Naziât 79/24. Kasas 28/38

Musa bunun şeytanın işi olduğunu anladı 
ve Allah’tan af diledi.41

Bir gün sonra aynı İsrailoğlunun yaygarası 
yüzünden bir gün önce ölen adamın onun 
yüzünden öldüğü anlaşıldı. Firavun ve 
adamları onu katil zannedip cezalandırmak 
için harekete geçtiler. Bir dostu durumu 
kendisine haber verince o da Mısır’dan çı-
kıp gitti.42

Musa (as) buradan Medyen diyarına gitti, 
Hz. Şuayb’ın (as) misafiri oldu. Ona ücret 
karşılığı on yıl çalıştı ve onun bir kızıyla 

evlendi. Süre dolunca ai-
lesiyle birlikte yola çıktı. 
Tûr dağının yanında bir 

ateş gördü. Ateş getir-
mek üzere o tarafa gittiği 
zaman, Allah’tan vahiy 
aldı.43Mısır’a geri dönüp 
Firavun’u ve halkını doğ-
ru yola davet etmekle gö-
revlendirildi.  

İsrailoğullarının o sene 
doğacak bütün erkek ço-

cuklarının öldürülme emrine rağmen onu 
öldüremeyişi, annesinin Allah’tan ilham 
alarak onu suya bırakışı, öz annesinden 
başkasının sütünü emmeyişi, bunun Fira-
vun ve adamları tarafından asla sezileme-
yişi, yıllarca sarayda büyümesine rağmen 
ailesi ile ilişkisini kesmemesi, hepsi de ilâhi 
gözetimle olan şeylerdi.

Burada vurgulanan şu: Zalimlerin bir hesabı 
varsa Allah’ın başka bir hesabı vardır. Fira-
vuna rağmen Musa doğdu, yetişti ve günün 
birinde kardeşiyle birlikte, ya da tek başına, 
ordusuz askersiz, donanmasız, silahsız Fi-
ravun saltanatını sarstı. 

“Firavunların öldüremediği Musa’dır.”

41 Kasas 28/18
42 Kasas 28/20-21
43 Kasas 28/29-30. Tâhâ 20/10-16. Neml 27/8-9

HZ.DAVÛD 
KAYNAKLARA GÖRE 

HZ. YAKUB’UN 
SOYUNDANDIR. 

BUGÜNKÜ FİLİSTİN 
BÖLGESİNDE 

PEYGAMBERLİK YAPTIĞI 
TAHMİN EDİLİYOR.
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Bu olayda Musa’nın (as) sorumluluk bi-
lincini, hassasiyetini, mazlumdan yana 
olan tavrını görüyoruz. O her nekadar 
Firavunu’un sarayında prens rütbesi ile bü-
yüse de gerçekte Hz. Yakub’un torunların-
dan idi ve bir müslümandı. Hiç bir zaman 
da Firavun’a‘Rabbim’ diyecek kadar yolunu 
şaşırmadı. 

Günü saati geldi, Mısır’dan genç bir deli-
kanlı iken hicret etmeye mecbur kaldı. Hic-
ret dönmek için terketmek, alabilmek için 
vazgeçmek, imkanların tükendiği yerden 
imkanların üretildiği yere göç etmekti. Hic-
ret bir anlamda direniş, 
toparlanma, nefes alma 
ve strateji geliştirmek-
ti. Nitekim öyle oldu. 
Medyen’e Mısır’dan bir 
kaçak olarak gitti, ama 
oradan Mısır’a tekrar bir 
peygember, tarihin kay-
dettiği en görkemli bir 
şahsiyet, ağır bir sorum-
luluğu yüklenen görevli 
olarak döndü. 

Kardeş sevgisine örnek bir genç: Hz. 
Musa’nın kız kardeşi

Kur’an’ın örnek verdiği gençlerin hepsi er-
keklerden değil. Kadın gençler de var. İşte 
onlardan ikisi: Hz. Musa’nın ablası ve İsa 
Mesih’in annesi Meryem. 

İki âyette bu kız kardeşten söz ediliyor. Hz. 
Musa’nın annesi Allah’ın emriyle gönlü ra-
hat bir şekilde çocuğu suya bırakınca kızına 
şöyle dedi:“...Onun izini takip et, dedi. O 
da, onlar farkına varmadan uzaktan kar-
deşini gözetledi.”44

Kur’an’da yer almasa bile bu ablanın sepe-
tin nereye nasıl gittiğini, Firavun’un sarayı-
nın önünde nasıl durduğunu, sonra onun 
Firavun’un adamları tarafından alınıp sa-
raya götürüldüğünü, bebek için süt anne 

44 Kasas 28/11

arandığını gelip annesine haber verdiğini 
tahmin edebiliriz. Musa’nın ablası saray 
görevlilerine: “... Size, onun bakımını na-
mınıza üstlenecek, hem de ona iyi davra-
nacak bir aile (ehl-i beyt) göstereyim mi? 
dedi.”45

Bundan sonrasını da tahmin etmek zor 
olmasa gerek. Görevliler ‘hadi bul’ deme-
leriyle oda annesini alıp saraya götürmüş-
tür. Böylece Allah (cc) başkasının Musa’yı 
emzirmesine izin vermedi. Buradan Hz. 
Musa’nın bizzat öz annesinin eliyle Fira-
vunun sarayında onlara çaktırmadan ba-

kıldığını, yetiştirildiğini, 
vahyî değerleriyle terbi-
ye edildiğini anlıyoruz.46

Bu ablanın -Hz. Musa’dan 
ne kadar büyük olduğu-
nu bilmiyoruz. Ama Hz. 
Musa’yı yetiştiren anne-
nin kızı olduğuna göre; 
iffet, asalet, ahlâk ve fazi-
let, cesur ve iman sahibi 
birisi idi. O günün şartla-

rında Firavun’un sarayına yanaşmak, hatta 
suda sepet içinde gelen bir çocuğu ne yapı-
yorlar diye gözlemek, saraya gidip ‘ben size 
bir süt anne bulabilirim’ demek kolay olma-
sa gerekti. Üstelik İsrailoğullarının gözetim 
altında tutuldukları, horlandıkları, parya 
muamelesi gördükleri bir zamanda. Bir kız 
olmasına rağmen. Bu cesaretin sağlam ima-
na dayandığını söyleyebiliriz. 

Hz. Musa’nın vefakâr yol arkadaşı: Fetâ

Kur’an Hz. Musa’nın bir genç (fetâ) ile yol-
culuğa çıktığını, iki denizin birleştiği gel-
dikleri zaman işaret olarak yanlarına aldık-
ları balığın suya atladığını, böyle aradıkları 
yerin burası olduğunu anladıklarını anlatı-
yor. Hz. Musa burada halkın Hızır bildiği, 

45 Kasas 28/12
46 Kasas 28/13. Tâhâ 20/40

SÜLEYMAN ÇOK İYİ BİR 
KULDU. O DEVAMLI 
ALLAH’A YÖNELİRDİ, 

O’NA SAYGISINI 
GÖSTERİRDİ. ALLAH 

KATINDA ÇOK DEĞERLİ 
BİR MAKAMI VARDI.
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hadislerde ise adı Hazır olarak geçen bilge 
kişiyle buluşacaktı.47

Hz. Musa’nın bu yolculuğu ne zaman yap-
tığını, hangi iki denizin birleştiği yere kadar 
yürüdüğünü bilmiyoruz. Ama belli ki bu-
rada bir mesaj, bir ibret dersi veya bir ha-
kikat saklı.  Hem Hz. Musa’ya hizmet eden 
gencin sadakatinden, hem Hz. Musa’nın 
esrarengiz yolculuğunun başlangıcından 
bahsediliyor. 

Bazı hadis kaynaklarında biraz farkla anla-
tılan olay kısaca şöyle: Übeyy ibni Ka’ba so-
ruldu ki Peygamberden Musa (as) ve arka-
daşı ile ilgili bir şey duydu mu? O da ‘evet’ 
dedi. Peygamberden şöyle işitttim: “Musa 
(as) İsrailoğullarının ileri gelenleri ile birlik-
te iken adamın birisi geldi ve ona: “Senden 
daha fazla bilen birisini biliyor musun?” O 
da ‘hayır’ dedi. Allah (cc) ona vahyetti ki, 
“kulumuz Hazır senden daha bilir”. Musa 
onunla karşılaşmayı istedi. Allah ona bir 
balığı ona bir işaret yaptı. Kendisine şöyle 
denildi: “Balığı kaybettiğin zaman (oradan) 
geri dön, onunla karşılaşcaksın.” Musa (as) 
denizde balığın peşisıra gitti. Peygamber 
burada Kehf sûresi 63 ve 64. âyetleri oku-
du. Sonra Hızır’ı buldular. Onların duru-
mundan Allah’ın Kur’an’da anlattığı işte 
budur.”48

Hadiste Hz. Musa’nın yol arkadaşı âyette 
‘fetâ-genç’ diye geçen kişinin Yûşa b. Nûn 
olduğu söyleniyor.49Burada önemli olan 
onun kimliği değil, rolü, eylemi ve semboli-
ze ettiği sadakattir. 

Belli ki Hz. Musa, ‘haydi, birlikte gidiyoruz’ 
derken o hiç itiraz etmedi. ‘İki denizin bir-
leştiği yer de neresi, ucu belirsiz bir yolcu-

47 Kehf 18/60-64
48 Buharî, İlim/16, 19 no: 74,78. Tevhid/31 no: 7478, 

İlim/44 no: 122, Tefsir/18 no: 4726, Enbiya/27 
no: 3400. Müslim Fedail/170 no: 6163. Tirmizî, 
Tefsir/18 no: 3179. Müsned 5/117, 118

49 Buharî, Tefsir/18 no: 4726 ve 4727, İlim/44 no: 
122

lukla nereye ve niçin gidiyoruz?’ demedi. 
Hattâ, Hz. Musa gerekirse daha da ileriye 
gideceğim derken o ‘ben bu işde yokum’ 
diye sızlanmadı. Çünkü o Hz. Musa’nın 
Allah’ın izniyle hareket ettiğinden emindi. 
Musa mecara peşinde koşan bir maceracı, 
keşfe çıkan bir kâşif, define arayan bir de-
fineci değildi. O insanları doğru yola davet 
etmekle görevli yüce bir elçi idi. 

Burada genç bir adamın imanındaki saflığı-
nı ve teslimiyetini, Allah yolundaki çabasını 
bulmak mümkün. ‘Fetâ’ kelimesinin anla-
mından hareketle bunu ister genç/yiğit/de-
likanlı olarak, ister hizmetçi/yardımcı/köle 
diye anlayalım; sonuçta hem onun görevi-
nin önemine, hem de onun bu görevi yerine 
getirmedeki samimiyetine işaret edildiğini 
anlayabiliriz.Onun ismi Yûşa ibnu Nûn olsa 
da sıfatı fetâ idi.Yani cesur, yiğit, civanmert 
ve delikanlı.

Bu örnek zımnen günümüz gençlerine; siz 
de hakikat yolunun yolcuları olun, siz de 
insanları vahiyle doğru yola çağıran Elçiye, 
yani onun İslâm adına getirip tebliğ ettik-
lerine tabi olun, siz de sorumluluk alın ve 
bunu hakkıyla yerine getirin. Siz de işinizde 
ciddi, iddianızda samimi, ibadetlerinizde 
ihlaslı olun, ümitlerinizde Allah’a güvenip 
dayanın denmektedir.

 

Yeryüzünde bir halife adayı genç: Hz. 
Davûd

Hz.Davûd kaynaklara göre Hz. Yakub’un 
soyundandır. Bugünkü Filistin bölgesinde 
peygamberlik yaptığı tahmin ediliyor. Al-
lah (cc) da onu salih bir insan olarak seçti. 
Onun Rabbi katında bir yakınlığı ve varıla-
cak güzel bir yeri vardır.50

Kur’an özellikle onun henüz bir genç iken 
İsrailoğullarının kumandanı Talût ile gittiği 
savaşı anlatıyor. Hz. Musa’da sonra İsrailo-

50 Sâd 38/24-25
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ğullarının ileri gelenleri kendi zamanlarının 
peygamberine gelerek Allah’a dua etmesi-
ni, etrafında toplanıp, kendilerini yurtla-
rından süren, çoluk çocuklarından ayıran 
düşmanlarla savaşmak için bir hükümdar 
göndermesini istediler. Peygamberleri onla-
ra Allah’ın izni ile Talût’u hükümdar olarak 
görevlendirdi. Ancak onlar önce buna itiraz 
ettiler. Daha sonra peygamberin uyarısı ile 
sonuca razı oldular. 

Talût ordusunu hazırladı, düşmana karşı 
harekete geçti. Yalnız onların samimi olup 
olmadıklarını anlamak için “Allah sizi bir 
ırmakla deneyecek. Kim ondan içmezse 
benden, kim ondan içerse benden değildir” 
dedi. Az bir kısmı hariç çoğu o sudan içti-
ler. Irmağı karşıya geçen-
ler Calût komutasındaki 
orduyu görünce biz bu 
oruya karşı koyamayız 
dediler. Ancak Allah’a ke-
sinlikle kavuşacaklarına 
inananlar “ Allah’ın izniy-
le disiplinli nice az toplu-
luk nice düzensiz (örgüt-
süz) toplulukları mağlup 
etmiştir” dediler. Sonra 
şöyle dua ettiler: “Ey 
Rabbimiz! Üzerimize 
sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve 
kafir topluluğa karşı bize yardım et.” Az 
olmalarına rağmen Allah’ın izniyle Calût’un 
ordusunu bozguna uğrattılar. 

İşte Talût’un ordusunda genç bir asker olan 
Hz. Davud düşman ordusunun komutanı 
olan Calût’u öldürdü. Bu da düşman ordu-
sunun dağılmasına sebep oldu. Davûd’un 
bu çabası üzerine Allah (cc) onu ödüllen-
dirdi. “Bunun ardından Allah da ona hü-
kümranlık ve adil hüküm verme liyakati 
verdi ve dilediklerini öğretti.”51

51 Bekara 2/246-251

Hz. Davud’un o zaman kaç yaşında oldu-
ğunu bilmiyoruz. Ama henüz peygamberlik 
görevini almadığı açık. Belli ki o günün pey-
gamberine yürekten inanmıştı. Bu nedenle 
o  Talût’un hükümdarlığına itiraz edenle-
rin arasında yoktu.Talût’la birlikte işgalci 
düşmana karşı isteyerek sefere çıktı. Talût, 
ordusunu belki uzun bir yürüyüşten son-
ra aniden su içmenin tehlikesini önlemek 
için, önlerine çıkan nehirle sınadı. Talût ‘bir 
avuçtan başka içmeyenler bendendir’ de-
mişti. Davûd bu sözü dinlemiş, sudan bir 
avuçtan fazla içmemiş ve denemeyi kazan-
mıştır. 

O Allah’a itaat edenlere vadedilen ödüle ve 
zafere kavuşacağına, bu konuda peygam-

berin Allah adına verdiği 
söze inanan bir gençti.

Güç ahlâkını öğreten 
bir genç: Hz. Süleyman

Hz. Davûd’un oğlu ve on-
dan sonra İsrailoğulları-
na peygamber olmuştu.52 
Kur’an onu, kendisine 
hiç kimseye verilmeyen 
bir güç ve saltanat veril-
diği halde, şımarmayan, 
kibirlenmeyen, malını 

kötü yolda asla kullanmayan, şükredici bir 
kul olarak tanıtıyor. 

Süleyman çok iyi bir kuldu. O devamlı 
Allah’a yönelirdi, O’na saygısını gösterirdi. 
Allah katında çok değerli bir makamı var-
dı.53

O, sağlam bir imana, uyanık bir akla, teslim 
olan bir karaktere, korkan bir kalbe sahipti. 
Kendisine nimet vereni biliyor ve yalnızca 
O’ndan korkup sakınıyordu. Zikir ile, dua 
ile, şükür ile, adaletli hareket ile, ilâhî vah-
yi insanlara hakkıyla ulaştırmakla görevini 
yapıyordu. 

52 Nisa 4/163. En’am 6/84
53 Sâd 38/30, 40

ALLAH, İMRAN 
AİLESİNİ ÂLEMLERE 

ÜSTÜN KILDIĞI GİBİ, 
BU AİLEYE MENSUP 

OLAN HZ. MERYEM’İ DE 
SEÇMİŞ, ONU EN GÜZEL 
ŞEKİLDE YETİŞTİREREK 
TÜM KÖTÜLÜKLERDEN 

ARINDIRMIŞTIR.
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Ona ve babasına geniş bir ilim ve adaletle 
hükmetme kabiliyeti verilmişti. Kur’an on-
ların adaletle hüküm verdikleri konusunda 
şu örneği veriyor: “Davud ve Süleyman’ı 
da (an). Hani kavmin hayvanlarının içine 
girip yayıldığı ekin-tarlaları konusunda 
hüküm yürütüyorlardı. Biz onların hük-
müne şahitler idik. Biz bunu (hükmü) 
Süleyman’a kavrattık, her birine de hü-
küm ve ilim verdik...”54

Kaynakların bildirdiğine göre bir sürü ada-
mın birinin ekin tarlasına girip tahrip etmiş. 
Davalarını halletmesi için Davûd’a (as) gel-
mişler. O da zarara karşılık sürünün ekin 
sahibine verilmesine  hükmetmiş. O sırada 
yanında bulunan Hz. Süleyman ise  hük-
mün şu şekilde daha doğru olacağını söy-
lemiş: Sürü ekin sahibine yararlanmak şar-
tıyla geçici olarak verilmeli. Sürünün sahibi 
bu arada ekin tarlasını eski haline getirme-
li. Getirince de sürüsünü geri alabilir. Hz. 
Davûd (as) oğlunun verdiği hükmü daha 
isabetli bularak onu tercih etmişti.55

Peygamber (sav) şöyle anlatmış: Hz. Davûd 
zamanında oğlan çocukları olan iki kadın 
bir yerde iken bir kurt yaşı büyük olan kadı-
nın çocuğunu kapmış. Ancak kadınlar bir-
birlerine ‘kurt senin çocuğunu kaptı” deyip 
anlaşmazlığa düşmüşler. Bunun üzerine Hz. 
Davûd’a gitmişler. Hz. Davûd çocuğu dava-
sını daha iyi savunan büyük kadına vermiş. 
Kadınlar Hz. Süleyman’a gelip meseleyi bir 
de ona anlatmışlar. Her ikisi de dinleyen 
-Hz. Süleyman: “Haydi bana bir bıçak ge-
tiriniz. Ortada olan bu çocuğu (ikiye böle-
yim ve) bu iki kadın arasında bölüştüreyim. 
(Yoksa haklarına razı olmayacaklar). Bunun 
üzerine küçük kadın: “Aman, sakın öyle 

54 Enbiyâ 21/78-79
55 Taberî, Tarih 1/344. Taberí, el-C. Beyan 17/38. 

F-Razi, et-T. Kebir 22/195. İbni Kesir, el-Bidaye 
ve’n-Nihâye, 2/26. İbni Kesir, Muh. Tefsir 2/516. 
Ö. Zamahşerî, el-Keşşâf 3/125. Kurtubî, el-C. li-
Ahkami’l-Kur’an s: 2058. Âlusî, Ruhu’l-Beyan 
17/75

yapma, Allah sana rahmet etsin. Çocuk bu 
kadınındır (çocuğu ona ver razıyım, yeter 
ki ikiye bölme) der. Böylece Hz. Süleyman 
(bu telaşından ve merhametinden) çocuğun 
küçük kadına ait olduğuna karar verdi.”56

Direniş sembolü gençler: Ashab-ı Kehf

Kur’an, zamanın putperest sultanına karşı 
açık yüreklilikte karşı duran, onların atala-
rının dinlerinden yüz çeviren cesur gençle-
re ‘el-fityetü’ yiğit gençler’ diyor ve onları 
‘Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim’ olarak şe-
reflendiriyor. 

Kur’an Kehf Sûresi’nin 9-26. ayetlerinde 
onların hikâyesini anlatıyor. 

Bazı kaynaklara göre onlar saraya mensup 
prenslerdi. Belki de zengin, kuvvetli, otori-
te sahibi olan babaları veya çevreleri vardı. 
Bugün babalarının sahip olduğu saltanata 
yarın kendileri sahip olacaklardı. Hoşları-
na gidecek her zevk, kullanabilecekleri her 
imkân, nefislerine hitap eden her eğlence, 
istediklerine ulaşabilecek her türlü kudre-
te sahiptiler. Belki de refah, bolluk, zevk ve 
süsler içinde yaşıyorlardı.

Ancak onlar, tıpkı tarihte nice hak yolunun 
yolcuları gibi, bu dünya hayatının süslü ve 
nefse hitap eden tarafını değil, kalplerine 
doğan ilahi nur ile kendilerini Allah’a götü-
recek, öldükten sonra da işlerine yarayacak 
bir inancı, bir hayat biçimini seçtiler. İçinde 
bulundukları ortamın, çevrelerinin yaşadığı 
hayatın, atalarının takip ettiği putperest-
lik dininin doğru yol olmadığını anladılar. 
Âlemlerin Rabbi Allah’a teslim oldular. Bü-
tün o zevk ve sefayı, saltanatı ve kudreti, 
makamları ve asilzadeliği, süslü elbiseleri 
ve saltanat nişanlarını bir tarafa attılar. Her 
türlü tehlikeyi göze alarak bir olan Allah’a 
iman ettiklerini açıkladılar.

56 Zeynüddin A. b. Zebidî, Tecrid-i Sarih Çev. K. 
Miras, 9/158
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Onlar “işte gençlik, işte gençler” denilmeyi 
hak edecek kadar yiğit kimselerdi. Ashab-ı 
Kehfi’in gençleri her açıdan müstesna, mü-
kemmel ve ilginç örnektir. Gıpta edilebile-
cek bir gruptur. Bu mükemmel sonuç; her 
şeye rağmen kendilerine başkaları tarafın-
dan uygun görülen bir inancı, bir hayat bi-
çimini, bir anlayışı değil, Âlemlerin Rabbi 
olan Allah’ı ve O’na ibadeti tercih etmenin 
mükâfatıdır. Bu sonuç, nefsin değil kalbin 
sesini dinlemenin, geçici değil kalıcı olanı 
seçmenin, münker (kötülüğü) değil ma’rufu 
(iyi olanı) tercihin ödülüdür.

Ama onların imanları, teslimiyetleri, cesa-
retleri ve salih amelleri gelecek nesillere mi-
ras ve örnek kaldı.

Adanmışlık ve iffet sembolü: Hz. Mer-
yem

Değerli bir annenin kabul edilmiş adağıdır 
Hz. Meryem. Kur’an’ın kendisini model ola-
rak takdim ettiği iffet abidesi bu muhteşem 
genç kız, bütün zamanların genç kızlarının, 
kadınların/annelerin mükemmel örneğidir.

“İffetini korumuş olan, İmran kızı 
Meryem’i de (Allah örnek gösterdi). Biz, 
ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin 
sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gö-
nülden itaat edenlerdendi.”57

Hz. Meryem Kur’an’da adına özel 98 sekiz 
âyetlik bir sûre olan ender bir kişidir. İsa 
Mesih’i  dünyaya getirme görevi verdiği, 
Allah’ın dünyada ve ahirette seçkin kıldığı, 
övdüğü bu mübarek kadın, yaklaşık 2000 
yıl önce, o zamanki Roma İmparatorluğu-
nun egemenliği altındaki Filistin’de yaşa-
mıştır. 

İmran’ın hanımı onu Rabbine adamıştı ve bu 
adağı kabul edilmişti.58 Meryemin bakımı 
ve yetiştirilmesi görevi de Hz. Zekeriyya’ya 
verilmişti. O da onu bir gül gibi yetiştirdi.59

57 Tahrim 66/12
58 Al-i İmran, 3/35-36
59 Âl-i İmran 3/37

Hz. Meryem, hayatının her anında, yaptığı 
her işte Allah’a yönelen, Allah’ın ismini yü-
celten, Rabbimiz’e yürekten bağlı, samimi 
bir mü’mindi. Allah, İmran ailesini âlemlere 
üstün kıldığı gibi, bu aileye mensup olan 
Hz. Meryem’i de seçmiş, onu en güzel şe-
kilde yetiştirerek tüm kötülüklerden arın-
dırmıştır.60

Hz. Meryem’in o dönemde bilinir en önem-
li ve üstün özelliği onun iffet ve namusu-
na olan hassaslığı, titizliğidir. Kur’an Hz. 
Meryem’in bu özelliğinden şöyle bahsedi-
yor: “İffetini koruyan (Meryem); Biz ona 
Kendi Ruhumuz’dan üfledik, onu ve ço-
cuğunu insanlığa bir âyet kıldık.”61

Bir kız olarak mabede adanmak, henüz kü-
çük yaşta anneden ayrılmak, genç bir kız 
iken İsa Mesih’in annesi olmak. Hem de 
henüz evlenmeden. Bütün bunlar ağır de-
nemeler, zor sınavlardı. O bütün bunların 
hizmetine girdiği mabed’in Sahibinin em-
riyle ve izniyle olduğunun şuurunda idi. 
İtiraz etmedi, sızlanmadı, hoşnutsuzluğunu 
belli etmedi. Yoluna ömrünü adadığı Rab-
bine teslim oldu. O, bütün bunların niçin 
olduğunun ve sonucunun  nereye varaca-
ğını biliyordu. Çünkü o gönülden Rabbine 
boyun eğen (kânit) idi. 

Bütün insanlığa örnek gösterilmek kolay 
değildir elbet. Bunun için Meryem gibi be-
del ödemek gerekir. 

60 Âl-i İmran 3/42-43
61 Enbiyâ 21/91
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man abidesi bir yiğit götürülüyordu ka-
labalıklar arasından idama... Bedr’in in-

tikamıyla yanıp tutuşan müşriklerin elinde… 
Hubeyb bin Adiy idam edilecekti müşrikler-
ce ve şahid olacaktı. Ten’im topraklarında, 
yüreğindeki imanı dağlardan büyük olan bir 
şehirde. O, halkın gözü önünde idam edile-
cekti... Zira kırmayı hedefliyorlardı nebevi 
mesaja olan eğilimi.

Hubeyb, kalabalıklar arasından getirildi 
idam mekânına. Müşrikler sordu: “Ey Hu-
beyb senin yerinde Muhammed’in olmasını 
ister miydin?” Şöyle diyecekti Hubeyb: “De-
ğil onun yerimde olmasını istemek, ona di-
ken batırılması karşılığında dahi istemezdim 
kurtulmayı.”

İşte bu söz diken gibi batacaktı o gafil kala-
balıkların onuruna ve bir çığlık yükselecekti 
Ten’im topraklarında. “Katledin onu! Katle-
din onu!” Taşlar, kılıçlar ve mızraklar havada 
uçuşacaktı ve paramparça edecekti o zalim-
ler Hubeyb’in masum bedenini. Lakin bu ha-
zin tablo ve o diken gibi söz miftah olacaktı 
kimilerine ve açacaktı hidayet kapılarını. Bir 
yiğit gidecekti ama bin yiğit gelecekti.

Bu tabloyu ön saflarda seyreden ve bu zulme 
tanık olanlardan birisiydi Said İbn Amr el-
Cumahi. Hubeyb’in şehadeti onun hayatını 
imanına şahid kılmasına vesile olacaktı. O, 

İ

D E N E M E

Hubeyb Bin Adiy’den Günümüze

HAYATINI İMANINA 

ŞAHİT KILAN 

HUBEYBLERE NE KADAR 

DA İHTİYACIMIZ VAR!

Bilgin ERDOĞAN

“Ama insanlar arasında öylesi de var ki, Allah’ın rızasını kazanmak için 
kendisini feda eder: Allah ise, kullarına karşı daima şefkatlidir.” 
(Bakara 2/207)
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yüreğindeki küfrü ve zulmü tevhid ve ada-
let  tövbesiyle izale edecekti. Artık o tevhid 
ve adalet eksenli yaşayan bir nadim bir mü-
mindi. Öylesine erdemli ve ahlaki bir mü-
min oldu ki Hz. Ömer onu Humus’a vali 
olarak gönderdi. Hz Ömer, Humus halkın-
dan birinin şikâyetine kulak kabarttı.

Diyorlardı ki; Said valimiz olmasına rağmen 
bazen biz yanında onunla konuşuruz ama 
o dalar ve gider, bizi hiç dinlemez. Ömer 
sorar: Nedir seni düşündüren ey vali? Said 
der ki: Ben yıllar önce Hubeyb şehid edilir-
ken onu seyredenlerdendim. Ona sordular: 
Senin yerinde Muhammed’in olmasını ister 
miydin? O dedi: Değil onun yerimde olma-
sını istemek, ona diken batması karşılığında 
dahi istemezdim kurtulmayı. Ve sonra taş-
lar, kılıçlar ve mız-
raklar havada uçuştu 
ve vücudu param-
parça edildi. O şöyle 
inliyordu şehid olur-
ken: “Unutma bunu 
Allah’ım! Unutma 
bunu Allah’ım! Kahret bunları Allah’ım! 
Kahret bunları Allah’ım! İşte o tablo aklıma 
geldikçe kendimden geçer ve dalar giderim.

Anlaşılan o ki, Hubeyb’in kanı Said bin Amr 
el-Cumahi’nin yüreğinin tezkiye olmasına 
vesile olmuştu. Bir şehid bir şahid doğur-
muştu. O tablo ile yüreğinin buzları erimiş 
ve hidayeti bulmuştu.

Sanıyor musunuz ki Hubeyb bin Adiy ta-
rihin karanlıklarında kaldı? Hubeyb her 
yerde aslında. Bir gün gelecek Hubeyblerin 
tablosu vicdanlara dokunacak.

Dokunacak bir gün vicdanlara, Mavi Mar-
mara yolculuğuna çıkan ve ummanların 
damarlarına kan veren şehid Furkan... Do-
kunacak bir gün vicdanı olanlara zalim İs-
rail askerleri tarafından eli ve ayağı taşlarla 
ezilen o yiğit Filistinli genç... Dokunacak 
vicdanlara bir gün Ebu Gureyb hapishane-
sinde işkence altında inleyen ve can veren 
masumlar... Dokunacak vicdanlara bir gün 

ırzı paymal edilen ve onurları peşkeş çeki-
len Bosnalılar... Bir gün vicdanlar fonksiyo-
nel olacak ve dünyanın her yerinde Amr bin 
Cumahiler çıkacak…

Yıllar önce Amerika’nın karanlık zindan-
larında imanın aydınlığına kavuşmuş genç 
bir mahkum şöyle bir soru sormuştu: Be-
nim annem Müslüman olmama çok ciddi 
tepki verdi. Şayet dinimden vazgeçmezsem 
beni miras hakkından mahrum edeceğini 
söyledi. Ben ona dedim ki: Anne sen beni 
neyden mahrum edersen et, ben dinimden 
asla vazgeçmeyeceğim. Ancak “Anne hak-
kıyla ilgili noktada ne yapmalıyım?” diye 
sormuştu. Bir iki sene önce, hem de ha-
pishanede Müslüman olmuş bu gencin dik 
duruşu beni oldukça etkilemişti. Ona orada 

Mus’ab bin Umeyr’in 
hikâyesini anlatmış-
tım. Yeni Müslüman 
olmuşken mahkum 
olan bu gencin dik 
duruşu ve imanın-
daki azmi annesinin 

nefretini sevgiye çevirip onun da imanına 
vesile olmuş mudur bilemiyorum ama o 
gencin imanı bizim yüreğimizi tekrar göz-
den geçirmemize vesile olacaktır diye dü-
şünüyorum.

Ayet ne güzel der: “Ama insanlar arasında 
öylesi de var ki, Allah’ın rızasını kazanmak 
için kendisini feda eder: Allah ise, kullarına 
karşı daima şefkatlidir.” (Bakara, 2:207)

Kur’an diri bir mesaj olduğu için bu aye-
tin nazil olduğu ortamda Hubeyb İbni Adiy 
gibi misallere şahit olduğumuz gibi, bu aye-
ti hayatında yaşayan çağımızın Hubeybleri-
ne de şahid olabiliyoruz.

İnsanlığın dünyevileştiği ve maddenin en-
kazı altında kaldığı şu çağda hayatını ima-
nına şahid kılan Hubeyblere ne kadar da 
ihtiyacımız var! 

Selam olsun o serdengeçti yiğitlere!

SANIYOR MUSUNUZ Kİ 

HUBEYB BİN ADİY TARİHİN 

KARANLIKLARINDA KALDI?
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ireyler hayatın içinde sergileyecekleri 
tutumları çocuk yaşta öğrenirler. Bazı 

psikologlar kişilik gelişiminin %90’ının 
çocukluğun ilk altı yılında gerçekleştiğini 
ileri sürmektedirler(1). Bu sebeple çocuk-
larının ileride dine hizmet mülahazasıyla 
yaşamalarını ve İslam’a göre toplum oluş-
masını isteyen aileler çocuklarının gelişim 
evrelerine hâkim olmaları gerekmektedir. 

Biz Müslümanlar “laf” olsun diye değil 
“iş” olsun diye çalışırız. Çocuklarımızın da 
iş olsun diye çalışmalarını sağlamak zorun-
dayız. Dinimizin ayaklar altında değil el 
üstünde olmasını istiyorsak çocuklarımızı 
yaşatma ideali ile bezemeliyiz. Aileler ço-
cukların aktif İslam şuuru ile şuurlanması-
nı istiyorsa öncelikle kendilerinin aktif bir 
aile olmaları gerekiyor. Bizde bu manada 
bütün ailelerin İslâm’a neferler, serdengeç-
tiler yetiştirmesi için çocukların gelişim 
safhalarına hâkim olarak nasıl bir eğitim 
metodu izlemeleri gerektiğinden bahset-
mek istiyoruz.

Çocuk Gelişim Evreleri

Gelişim evrelerini belirli yaş sınırları ile 
sınırlandırmak doğru değildir. Evrelere 
hâkim olan yaş sınırları çevresel faktörler 
tarafından etkileneceği için biz bu evreleri 
genel olarak ele almanın daha doğru olaca-
ğını düşünüyoruz. Bu anlamda genel ola-
rak kabul edilen evreler; bebeklik evresi, 
ilk çocukluk evresi ve son çocukluk evresi 
olarak isimlendirilmektedir (2).

İ N C E L E M E

Nesillerin İman Tohumları: 
Çocuklar

ÇEVREMİZE VE AİLEMİZE 

GEREKLİ ÖNEMİ 

VERMEZSEK ÇOCUKLAR 

İNANMA İHTİYAÇLARINI 

FARKLI ALANLARDA 

ARAYACAKLARDIR. 

BSefa ÇETİNKAYA

Uzman Biyolog 
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İnsan inanmaya yatkın olarak yaratılmıştır. 
Hatta insan inanmaya muhtaçtır. Burada 
önemli olan şudur: İnsan inanma duygusu-
nu ne ile ve nasıl telafi edecektir? İşte bu so-
runun cevabı gelişim safhalarının önemini 
ortaya koymaktadır. Çevremize ve ailemize 
gerekli önemi vermezsek çocuklar inanma 
ihtiyaçlarını farklı alanlarda arayacaklardır. 

1. Bebeklik Evresi: Doğum ile iki yaş 
arasında geçen evredir. Bu evreye din-
le tanışma evresi diyebiliriz. Bu evrede 
çocuk dışarıdan gelen her türlü yardıma 
muhtaç olmakla birlikte dimağında bir-
takım yeteneklerden nüveler bulundur-
maktadır. Bu evrede çocuğun anne ile 
olan iletişimi ilerideki kişiliğinin gelişi-
mi için çok fazla önem taşır. Bu sebeple 
özellikler anneler bu yaştan itibaren ço-
cuklarının onları izliyor olduğunu bile-
rek İslâm başlığı altında yaşama gayret-
lerine gayret katmalıdırlar. Çocuğun ile-
riki hayatında kullanacağı karakteristik 
özelliklerinin temeli bu yaşlarda anne-
sinden alacağı sevgi ve şefkate bağlıdır. 
Bu sebeple anneler bu yaşlardan itibaren 
çocuklarına sevgilerini sözlü olarak ifa-
de etmeleri gerekir. 

2. İlk Çocukluk Evresi: İki ve altı yaşla-
rı arası olan bu dönem çocukların taklit 
etme özelliklerinin başladığı evredir. Bu 
evrede sınırsız soru sormalar başlamak-
tadır. Bu evrede anlatılan bilgiler açık ve 
net olmalıdır. Bilgiler karışık ve uzun 
olursa konuya olan ilgi azalır. Çocukla-
rın konuya ilgilerinin doğduğunu gören 
aileler vakit kaybetmeden bu yaşlarda 
Allah ve diğer dini konulara hafif girişler 
yapabilirler. Bu evrede Allah sığınılacak 
bir varlık olarak ifade edilmelidir. Na-
maz gibi dini emirler oyun hâlinde gös-
terilmeye başlanmalıdır. Son çocukluk 
evresinde yapılacağı gibi bu evrede de 
yaşa uygun hikâyelerin1 kullanılması iyi 
sonuçlar doğuracaktır. 

1 Tavsiye kitap: Din Eğitiminde Etkili Bir Yöntem: 
Hikâye (Adem Akıcı, Feza Gazetecilik A.Ş. 2001)

3. Son Çocukluk Evresi: Bu evre kızlarda 
6-11 erkeklerde 6-12 veya 6-13 arasın-
da görülür. Çocuklar bu evrede sosyal 
çevre ile sınırlarını kaldırmaya başlarlar. 
Bu sebeple aileler bu evreden itibaren 
çocukların sosyal çevreden kaptığı ya 
da kapacağı “ahlak mikroplarına” ha-
zırlıklı olmalıdırlar (1). Bu dönemde ço-
cuklar zihinsel öğrenme dönemine gir-
dikleri için sorulan sorular üstün körü 
cevaplanmamalıdır (2). Çocuklar bu 
evrede soyut düşünme özelliğine sahip-
tirler. Bu evrede soyut bilgi düzeylerini 
şekillendirecek hikâyeler anlatılmalıdır. 
Allah’a karşı ümit etme ve korku duyma 
düzlemi öğretilerek çocuğun Allah kar-
şısındaki duruşu hizaya sokulabilinir. 
Böylece çocuk rehavet bataklığına bat-
madan yaptığı tüm çalışmaları Allah’a 
ısmarlamayı öğrenecektir  (1). Eğer 
sünnet merasimi yapılacaksa bu yaşlar 
uygundur çünkü çocuk bu tür İslâmi 
uygulamaları hatırlayacak yaşta olursa 
ileride kendisi için yararlı neticeler do-
ğacaktır.  Oyun olarak ele alınan namaz 
bu evrede şartlarıyla biraz daha ciddi-
yete binebilir. Mesela çocuk namaz için 
setri avret hususunun ciddiyetini yavaş 
yavaş öğrenirse ileride tesettür konu-
sunda sıkıntı yaşamayacaktır (2). Dini 
inanç idrak mekanizmalarının gelişme-
siyle gelişmektedir. Bu sebeple aile uzun 
bir yolculuğa çıktığını unutmamalıdır. 
Daha önceki yaşlarda ekilen kavram to-
humları bu yaşlarda filizlenecektir. Bu 
evrede anlattıklarımıza ilave olarak ço-
cuklarda “akıl süzgecinin” devreye gir-
diği gözden kaçırılmamalıdır. Bu evrede 
verilen bilgilerin değerlendirme kriter-
leri süzgecin deliklerinin büyüklüğünü 
belirleyecektir. Aileler değerlendirme 
kriterlerine yeteri kadar önem vermez-
lerse çocukların akılları bilgi çöplüğüne 
dönebilir. Çöp olan her bilgi davranışın 
bozulmasına neden olacaktır. Bir süre 
sonra bozulmuş davranışlar ahlak hali-
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ne gelecek ve telafisi mümkün olmaya-
caktır.

Ailelere Konunun Önemi Üzerine  
Mesajlar

Dini vermezlerse ileride çocukların hayat-
larına etki edecekleri davranışların önünü 
alamazlar. Bu nedenle aileler çocuklarını 
İslâm’a adamak istiyor ve onları aktif iyi-
ler yapma derdini taşıyorlarsa kendi istek 
ve arzularını arka plana 
atmalıdırlar. Bu dönem-
leri çok iyi gözlemle-
yerek çocuklarını İslâm 
mücadelesine hazırlama-
lılar. Gelişim açısından 
çocukluk dönemi aktif 
bir dönemdir. Meselenin 
önemini hissettirmesi 
açısından örnek vermek 
gerekirse; 10-122 yaş 
grubu çocukların daha 
önceki yaş gruplarında 
kazanmış oldukları Allah tasavvuru artık 
onlara yetmemektedir. Çocuklar bu yaşa 
geldiklerinde yeni bir Allah tasavvuru inşa 
etme gereksinimi duyarlar. Aileler bu döne-
mi takip edemezlerse gelişmesi muhtemel 
Allah tasavvuru arasında zehirli bilgilerde 
olabilir. Bu yaşlarda kazanılacak yanlış Al-
lah tasavvuru Mustafa İslâmoğlu’nun ifade-
siyle ‘eylemde kilometrelerce hataya neden 
olacaktır.’ 

Çocuklar (10–12 yaş) ailelerin etkileri al-
tından çıktıklarında dünyadaki acıyı, ızdı-
rabı vb fark etmektedirler. Yapılan her iyi 
davranışın neticesinde iyi bir şeyle karşıla-
şamayacaklarını görmektedirler. Bu ve bu-
nun gibi duygusal çıkarımların üzerlerinde-
ki negatif etkiyi dışarıdan telafi etme yoluna 
başvurmaları üzerlerinde geri dönüşümü 
olmayan etkiler bırakacaktır. Bu evrede 
şüphe tohumlarının filizlenmesi söz konu-
sudur. Bu filizlerden bir tanesi kişilik kriz-

2 Her yaş grubunun ne derece önemli olduğunu 
10–12 yaş grubundan örnek vererek  göstermek 
istedik. 

leri ile dini kavramların yeniden değerlen-
dirme ve tasdik çabasıdır. Aile bu filizlerin 
bakımını doğru bir şekilde yapmazsa harici 
ve dâhili kuvvetlerin etkisiyle İslâm hassa-
siyeti olmayan bireyler yetişir ve şüpheden 
inkârlar filizlenir.

Çocuk gelişiminin toplumun sıhhati ve se-
lameti için önemli olduğunu bu örnekler 
müşahhas bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Fakat aktif iyi olacak nesillerin yetiştirilme-

sinin önemini birkaç ör-
nek üzerinden vermeye 
devam etmek istiyoruz. 

Bu örneklerde ailenin tu-
tumunun Allah tasavvu-
runu nasıl şekillendirdi-
ğini göreceksiniz. İslâmi 
şuurun hareke dönüşme-
si direk olarak Allah ta-
savvuru ile bağlantılı ol-
ması hasebiyle örnekleri-
miz önem arz etmektedir.

• Ailede sevgi konusunda eksik yetişen 
çocuklar bu boşluğu arkadaş ve dost 
olan Allah inancıyla doldurmaktadır. 

• Ailede gerginlik, kırgınlık ve kızgınlık 
hâkimse çocuklarda kızgın cani bir Allah 
inancı doğmaktadır.

• Ailede bireyler birbirinden ilişki düze-
yinde ayrılarsa çocuklarda çok uzak, 
ulaşılamayacak bir Allah inancı şekillen-
mektedir.

• Ailenin davranışlarından net olmayışı 
(beklenmedik anda ceza ya da ödül ver-
mek gibi) çocuklarda tutarsız, hayalpe-
rest bir Allah inancı doğurmaktadır.

• Ailede otoriter, diktatör anlayışı hâkimse 
çocukta kral olan bir Allah inancı gözük-
mektedir.

• Çocuklarına ihtimam gösteren bir ailede 
Allah inancı, iyileştirici olayları rayına 
yerleştiren varlık olarak şekillenmekte-
dir (3).

AİLELER ÇOCUKLARINI 
İSLÂM’A ADAMAK 

İSTİYOR VE ONLARI 
AKTİF İYİLER 

YAPMA DERDİNİ 
TAŞIYORLARSA, 
KENDİ İSTEK VE 

ARZULARINI ARKA 
PLANA ATMALIDIRLAR.
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Yukarıda bahsettiğimiz bu örnekler sadece 
çocukluk dönemlerinde kalmazlar. Hayatın 
daha sonraki dönemlerinde gözükmeye de-
vam ederler (2).

Aile Gözetiminde Din

Çocuğun din bilgilerini öğreneceği kaynak 
ailedir. Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız 
gibi aile bu eğitimin her alanında aktif olarak 
bulunmak zorundadır. Neler yapılabilir?

 Düşünüp doğru bilgiye ulaşmalarına en-
gel olacak her ortamı çocuklardan uzak-
laştırmalılar.

 Dini bilgiyi öğretme telaşından önce bu-
nun ne kadar önemli olduğunu bilme-
liler. Yani çocukları namaz kıldırmaya 
alıştırmadan önce namazın şuurunu ka-
zandırmalılar.

 Aileler iletişim araçlarını tamamen kı-
samazlar. Yasaklama ve iptal etme yön-
teminden önce araçların zararlı etkileri 
ortadan kaldırılmalı ve çocukların her 
türlü gelişmeden yararlanmaları sağlan-
malıdır. 

 Aileler çocuklarına dini bilgiler ve fikir-
ler konusunda destek olmalıdırlar. Direk 
olarak yanlışlama yönteminden önce 
çocukların neden böyle düşündüğü üze-
rinde fikir yürütmelidirler. Sonuçlara 
göre düşünceyi değil düşünceye etken 
olanlar tedavi ve telafi edilmeli bir başka 
ifadesiyle doğruya te’vil edilmesi gerekir.

 Çocuklar taklide dayalı değil tahkike 
dayalı yetiştirilmeli. Hazır bilginin ka-
bına konmuş sinek olmaktan uzaklaş-
tırılmalılar. Bilgiyi denetleme deneme 
yollarının öğretilmediği çocuklar dini 
yaşamlarını “birine” bağlı olarak sürdü-
rürler. Bu dinsel içeriğin zayıflamasına 
ve ileride çevresel faktörlerin etkisiyle 
dinin aleyhine bir tutum geliştirmelerine 
neden olabilir.

 Aileler kararlı ve istikrarlı bir dini hayat 
yaşamalılardır. Namazı sürekli camide 
kılan bir babanın çocuğu namazı sürekli 

camide kılmak isteyecektir. Bir gün ha-
rama bulaşıp diğer gün bulaşmayacak 
şekilde yaşanan din çocuk üzerinde “bir 
kereden bir şey olmaz” duygusunu oluş-
turacaktır. 

 Katı ve bilinçsiz bir aile ortamında yaşa-
yan çocuklar kendi yaşamlarını zengin-
leştirecek bilgi arayışından uzaklaşacak-
lardır. 

 Aileler doğruyu ve yanlışı Allah’ın ifade 
ettiği gibi öğretirlerse çocuklar doğru ve 
yanlış üzerinden yaptıkları çıkarımları 
“Tek bir doğru vardır o da Allah ve pey-
gamberlerine aittir.” ifadesinin izninde 
yaşar ve değerlendirirler.

 Aileler tutarlı olmalıdır. Çocuklar daha 
önce söylenen ifadeler ile daha sonra 
söylenen ifadeleri karşılaştırma yetene-
ğine sahiptirler. Bu farklılık çocukların 
doğru olana ulaşmasını engelleyecektir. 

 Aileler çocukların davranışlarını mik-
roskop altından inceler gibi inceleme-
lidirler. Çocuklarının eksik, hatalı dav-
ranışlarının tek tedavisinin kendilerinin 
elinde olduğunu unutmamalıdırlar. Çev-
re çocuklarına onların izni ve gözetimi 
altında müdahil olmalıdır.

 Aileler alçakgönüllü olmalıdırlar. Alçak-
gönüllü olmayanlar çocukların zihinleri-
ne giremezler. 

 Çocuklar öğüt almak istemezler. Aileler 
çocuklara konuşarak değil yaşayarak 
öğüt vermelidirler.

 Aileler çocukların kişilik hürriyetleri-
ne saygılı olmalıdırlar. Hürriyet Allah’a 
bağlıdır. Aileler çocuklarına Allah’a bağlı 
hürriyet duygusunu vererek onları öz-
gür kılmalılar. Hürriyetini Allah’a atfet-
meyen ailelerin çocukları özgür değil 
serbest olacaklardır (4).

Sözün Özü:

Gelişim merhaleleri özenle takip edilirse 
çocuklar kendilerinden sonra gelen kuşak-
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ların katalizörleri olurlar. Öncü nesil yetiş-
tirmek için bir önceki neslin “aktif” olması 
gerekir. Din eğitimi tamamen sosyal iletişi-
me2 bağlıdır. Bu sebeple bu bilgileri “imanın 
sosyal hayata yansıması3“ için ele alabiliriz. 
Bunun için sosyal hayata sunulması gere-
ken imanların hazırlandığı iman bahçeleri 
gerekir. İşte bu bahçeler evlerimizdir. Evle-
rimizin iman bahçeleri olması için içerideki 
iman çiftçilerinin “pasif” yerine “aktif” ol-
ması gerekir. 

Aktif iman sahibi insanların yaşayıp yaşat-
ması için ailelerin ciddiyet içinde olması ge-
rekir. Çocuklar evde mutlak iradenin Allah’a 
ait olduğunu bilip öyle yetişirlerse iradele-
rinin, kabiliyetlerinin, davranışlarının kime 
mesul olduğunu bilirler. Bu biliş iradenin ve 
iradeye bağlı tüm emeklerin neye atfedilece-
ğini gösterir. Bu bilinçle bilinçlenen nesiller 
varlıklarının temeli olarak iradelerini sade-
ce Allah’a atfederler. Allah’a atfedilecek ira-
deler bağımsızlığını Allah’a bağımlı kılarlar 
(3). İradelerini Allah’a atfederek O’na bağlı 
yaşayanlar “aktif” olacaklardır. Bu durum 
onların rehber olmasını sağlar. Her rehber 
peygamberlerin varisi konumundadırlar. 
Peygamberler “aktif” olduklarına göre varis-
leri de “aktif” olacaklardır. 

Din gelişimi zihinsel bir gelişimdir. Çocuk-
lar gelişim evrelerinde bir takım buhranlar 
yaşarlar. Önce zihinsel buhran sonra sosyal 
buhran ve daha sonra ahlak buhranı evre-
lerinden geçerler (5). İşte tam bu noktada 
buhranların birincisi olan zihinsel kısım çö-
zülemezse sıkıntı zincirleme olarak devam 
edecektir. Gelişmemiş dini zihin gelişme-
miş sosyal dine oda gelişmemiş dini ahlaka 
neden olacaktır (6). 

3 Mustafa İslâmoğlu’nun Pasif İyiden Aktif İyiye 
adlı eserinde “Hasenât sonuçları kişinin kendisine 
dönük iyilik, sâlihât ise sonuçları başkalarına 
dönük olan iyiliktir.” Buradan aktif olarak aktif 
nesiller yetiştirmenin sosyal hayat için önemli 
olduğunu ifade etmiş olmaktayız. (Bakara 277, 
Hud 23).

Şimdi Kur’an’a kulak verelim: Yakup Pey-
gamber oğullarına hitaben “... Oğullarım! 
Allah sizin için bir din seçti. Siz de ancak 
Müslüman olarak can veriniz” (2/132) der. 
Yakup (as) ölürken oğullarına: ‘Benden 
sonra kime kulluk edeceksiniz? dediğinde 
onlar: ‘Senin Rabb’ine, babaların İbrahim, 
İsmail ve İshak’ın Rabb’i olan Allah’a kul-
luk edeceğiz ve biz O’na teslim olanlarız.’ 
dediler” (2/133) Lokman Peygamber oğlu-
na: “Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma...” 
(31/13) demiştir. Bütün bu ayetler nesilleri 
yetiştirenlerin derdinin ne olduğunu gös-
termektedir. 

Yaşama yaşatma idealinde doğar. Yaşatma 
ideali insanı “aktif” kılar. Aktif kılınan var-
lığını Allah’a armağan eder. Varlığını Allah’a 
armağan edenler, nesillerin akleden kalble-
rine iman kabında dava tohumları eker. Va-
kıa çocuk deyip geçmemek gerekir. Çocuk 
deyip durmak ve Kur’an’ın dert edinin de-
diğini çocukların akleden kalplerine yaşa-
yarak yaşatarak fısıldamak gerekir. Korkut-
madan, kızmadan, kucaklayarak...

Kaynakça:
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enç kavramı, gündelik hayatta daha 
çok biyolojik/canlı varlıklar için onla-

rın yaşları hesaba katılarak kullanılır. Hay-
vanlar ve bitkiler için kullanılan genç tabi-
rini bir tarafa bırakarak biz kendi hemcins-
lerimiz olan insana baktığımızda, bizler 
için genel anlamda iki tür gençlik halinden 
söz edebiliriz. Başka bir ifade ile insanın 
gençliği iki kategoride incelenebilir de di-
yebiliriz. Bunlar bedensel ve zihinsel genç-
liklerdir. Bedensel gençlik için bir dönem, 
çağ, kuşak veya yaş arası belirlemek ister-
sek, 15-40 yaş arası yani 25 yıllık bir süreyi, 
gençlik çağı olarak kabul edebiliriz. Bu tes-
pitin günümüz insanı için geçerli olduğu-
nu düşünüyorum. Zihinsel gençlik çağına 
gelince; doğrusu bunun için bir yaş aralığı 
koymak imkânsız gibi görünüyor. Belki de 
zihinsel gençliğin yaştan çok kişinin gerçek 
anlamda sağlıklı olup olmaması ile ilgisi 
var. Kişinin zihin haritası; akıl, mantık, gö-
nül, düşünme, sezme, hatırlama, unutma, 
bilgi üretme, bilgi alma, eğitim, öğretim 
gibi zihinsel eylemlerle donanıp oluşur. Bu 
zihinsel eylemleri kitabî dille tedebbür, te-
fekkür, tezekkür, taakkul, tefehhüm, taal-
lim, teşehhüt, tefakkuh ve tedrisat, basiret, 
feraset, cesaret, içtihat, ihsan, irfan, tetkik 
ve tenkit şeklinde söylersek, zihinsel dona-
nım açısından belki yerine daha iyi otura-
bilir. Hem bedensel hem zihinsel gençlik, 
kişinin kendisi ve birlikte yaşadığı toplum 
için çok değerli ve önemlidir. Bu bağlamda 
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ikisi de yeni ve beklenmedik durumlar için 
her an teyakkuzda tutulmalıdır. 

Bedensel gençlik zihinsel gençliği, zihinsel 
gençlik de bedensel gençliği besler, yani iki-
si karşılıklı olarak birbirlerinin vazgeçilmez 
gıda kaynaklarıdır. “Genç” kavramı olumlu 
ve sağlam bir değer olarak görünüyor, peki 
bu neye göre böyle görünüyor? Elbette bu-
nun kıyaslanacağı, ölçüye vurulacağı başka 
değer ya da değerler olmalı ki, kendisinin 
de bir değerinin bulunduğu görülebilsin. 
Bu bağlamda iki şey akla gelir: Birisi be-
beklik ve çocukluk, diğeri de orta yaşlılık 
ve yaşlılık çağlarıdır. Açıkça görülebilece-
ği gibi bunlar daha çok kişinin biyolojik 
ve bedensel durumuna 
göre yapılmış tanımlar-
dır ve doğrudur. Zihin-
sel bebeklik, çocukluk, 
orta yaşlılık ve yaşlılık 
diye bir şey olabilir mi? 
Kişinin zihninde yer ala-
cak donanımsal değerler/
araçlar başlangıç, gelişme 
ve yaşlanma, yani eskime 
yasasının dışında kala-
mazlar. Bedensel yaşlan-
ma yani organların eski-
mesi, elbette insan hayatında bir değişiklik 
meydana getirir ve bu kaçınılmazdır. Buna 
karşılık insan, bir takım etkinlik ve yön-
temlerle bedensel konumunu belli bir süre 
gençlik enerjisinde, yani sağlıklı tutabilir, 
daha fazlası elinden gelmez. 

Zihinsel süreç somuttan çok soyut zeminde 
seyreder. Bu bağlamda insanın anlam dün-
yasında bir yer, ya da bir erdem makamı 
tutar. Bu makamına, onun zihinsel genç-
lik ve yaşlılığı ya da yeni ve eski olmasıyla 
değer biçilir. Nice insanlar vardır bir asır 
ömür sürerler, ama yaşayıp yaşamadıkları 
hakkında kayda değer bir iz, işaret yoktur. 
Zaten o, belli bir süreden sonra hep aynı 
yaşta kalarak, aşınıp eskimiştir. “Kırk yıl-
dır aynı sözümün arkasında duruyorum” 
demiş ve geviş getirerek yerinde saymıştır. 
Bunun yanında bir başkası da onunla aynı 
ömür sürmüş, ama o; gepgenç, dimdik ve 

hep yenilenerek ve yeri geldikçe değişerek 
yürümüş, erdem makamını ileri, hep ileri 
ve yükseğe, daha da yükseğe taşımış. Bu 
anlamda zihnen genç olma yılların süresi 
ile değil, kişinin zihin dünyasında meyda-
na getirdiği yenilenme ve değişikliklerle 
ölçülür. İnsandaki yenilenme ve değişme, 
gerçekten çok değerli bir gelişimdir. Söz 
konusu gelişimi sağlayabilmenin en önemli 
ve etkili yöntemlerinden birisi; bulundu-
ğun ortamın dışına çıkıp önceki ortamına 
yeniden ve yeni bir bakışla (paradigmayla) 
bakmaktır. Bu yöntem, yeni ve bilmediği-
miz birçok şeyi öğrenmenin de en kestirme 
yollarından birisidir. Tam da bu noktada 
zaman ve değişmenin birbirleri ile olan iliş-

kisine kısaca değinmek 
yerinde olacaktır.

“Zaman değişken midir?” 
“Aynı miktarda ömür sür-
müş iki insandan birisi 
diğerine göre, nasıl daha 
çok yaşamıştır?” soruları-
nın cevabı için teorik ola-
rak “değişme” ve “deği-
şerek” denebilir. Bu teori 
ve yöntem aynı zamanda 
yıllar geçtikçe zihinsel 

gençliği korumak için çok yararlı bir ilaç-
tır. Teoriyi bir örnekle açıklamaya çalışalım: 
İki genç (Birinin adı Mahir, diğeri de Tahir 
olsun); aynı şehir ve mahallede oturuyor-
lar ve birlikte aynı ortaokula başlıyorlar. 
Yılsonunda ikisi de sınıflarını geçiyorlar. 
Mahir’in babası oğlunu -oğlunun da isteği 
üzerine- bir terziye gönderiyor. Mahir, üç 
aylık yaz tatilinde iki ay terziye gidiyor ve 
bunu bir sonraki yıl da yapıyor. Tahir ise, 
tatil günlerinin çoğunu sokakta, birazını da 
ailesiyle birlikte gittiği tatil beldesinde ge-
çiriyor ve yaz tatili yeni hiçbir şey öğren-
meden bitiyor. Mahir ise terzi çıraklığından 
bir şeyler ve gelen-giden insanlardan başka 
şeyler öğrenip bazı deneyimler elde ediyor. 
Bunun yanında akşamları ve işe gitmediği 
günlerde az da olsa kendi kendine, biraz da 
Almanya’da yaşayıp yazın mahallesine ge-
len komşu ailenin kendi yaşındaki oğluyla 
İngilizce ve Almanca çalışıyor. Böylece bilgi 
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ve beceri boyutunda donanımını artırarak 
zihinsel gençliğine katkıda bulunuyor. Di-
ğer bir deyişle artı ve farklı bir donanım elde 
ediyor... Bu artılar, sabit kalana göre değiş-
me demektir. Şimdi bu iki gençten hangisi 
daha çok yaşadı? Tabi ki, Mahir daha çok 
yaşadı. Bu çok basit bir örnekti, daha uzun 
vadeli ve derin örnekler de verilebilir. 

En yüksek, en çeşitli ve en kalıcı hazlar, zi-
hinsel hazlardır ve bu hazlar zihinsel güce 
bağlıdırlar. Zihinsel güç de yeni ve bilin-
meyen şeyleri öğrenmekle elde edilir. Yeni 
ve bilinmeyenlerin öğrenilmesi normal bir 
akıl için çok zevk veren bir iştir. Yılların 
ihtiyarlattığı dede, çok 
ilerlemiş yaşına rağmen 
kendisine uygun çeşit-
li hazlar peşinde koşup 
kendisini zihnen dinç, 
yani genç olarak tutabilir. 
Yeni ve bilinmeyen şey-
lerin başında Kur’an me-
sajları gelir. Bunu günlük 
hayatımızda çeşitli şekillerde gözlemliyo-
ruz. Tertil üzere her okuyuşta Kur’an mesa-
jının zihinde çaktığı bir kıvılcım, bir uyarı 
ya da eylem öncesi bilincin hazzını başka ne 
verebilir ki? Burada çok can alıcı bir nokta 
var, o da: kişinin Kur’an ile ilişkisi, geçimi 
dinden olduğu için olmamalıdır. Zihinsel 
haz, gönüllülük ve sivilliğin meyvesidir. Ve 
o, otoriter, totaliter ve hiyerarşik ortamlar-
dan hiç hazzetmez. En çok boy sürdüğü 
zemin, adalet, eşitlik, özgürlük, huzur ve 
güven bahçesidir; yeryüzü cenneti…

Zihinsel gençliğin mayası kesinlikle Kur’an-ı 
Kerim’in dinamik mesajları olmalıdır. Bu 
bağlamda bir önceki Kur’ani Hayat dergi-
sinin dosya konusu (Sayı: 32), gençlik için 
yaşamsal bir önem ve değer taşımaktadır. 
Geçimini dine dayandırmayı düşünmeyen 
Kur’an okuyucusu değerli gençlerin, Kur’an 
Kavramları Mühendisliğine yakın ilgi duy-
maları, onları küflü hurafelerden korur. 
Din adına toplumsal yaşama yönelik oluş-
turulan geleneklerin çoğu, Kur’an’a uygun 
olmadığı için kısa sürede eskiyor, fakat in-
sanlar onu evrensel sanıp tedavülde tutma-

ya çalıştıkça, bu sefer de küfleniyor, böylece 
küflü ama getirisi yüksek olan bir gelenek 
oluşmuş/ oluşuyor. Gençleri bu girdaptan 
korumanın yolu, hem Kur’an bilgisi ile 
donanmaları, hem de meşru birer meslek 
sahibi olmalarıdır. Şimdiki eğitim-öğretim 
sisteminde böyle bir uygulama olmadığına 
göre, her iki durumdaki gençlerin en kısa 
zamanda böyle bir eğitim-öğretim sistemini 
üretmeleri gerekiyor. Bu anlamda zihinsel 
genç kalabilme halinin kişiler bazında daha 
uzun süre korunması önem taşımaktadır. 
Ayrıca mevcut ilkokul, ortaokul, lise ve üni-
versiteler ile sanayi, ticari ve hizmet sektö-

ründeki gençlerin acilen 
Kur’an’ın anlamı ile bu-
luşturulup tanıştırılması 

kaçınılmaz bir gereklilik 
olup, bu görev yetkili-
lerin insanlık ve namus 
borcudur…

Zihinsel gençliği öne çı-
karmamız, kesinlikle be-

densel gençliği geri plâna atmak anlamına 
gelmez. Yukarıda da değindik; ikisi birbi-
rinin gıdası ve bir bütünün bileşenidirler. 
Fakat şu da bir gerçek; karakter ve idrak; 
kapasitemizin iki kutbudur; biri eksikse 
mutluluğumuz yarım kalır. İdrak yetmez, 
karakter de gerekir. Öte yandan bu değer-
leri taşıyabilecek, pratiğe yansımalarını gös-
terecek kendine uygun genç ve dinç bir be-
dene de ihtiyaç olduğu açıktır. Gene zihnin 
gençliği için, bir mevki, iş, muhit ve arkadaş 
çevresi edinmek bilgili ve mahir insanların, 
edinememek ise ancak bilgisizlerin bece-
riksizliğidir. Bilgi, bilinç ve cesaret yücelik 
unsurlarıdır. Herkes bildikleriyle sınırlı ol-
duğundan, bilgi dağarcığını büyütmelidir. 
Bilgisiz insan ışıksız bir dünyadır, bilgelik 
ve güç, zihnen genç olanların gözleri ve el-
leridir. Cesaretsiz bilgi meyve vermez, kı-
sırdır. Zihnen genç kalmayı başarmak için 
ihtiras canavarını gemlemek, hatta zihin 
haritasından kovmak gerek, çünkü ihtiras 
yoksunluğu, en asil zihinlerin ayrıcalığıdır. 
Bu yoksunluk bizi geçici ve ucuz dürtülerin 
etkisinden kurtarır. İnsanın kendine, nefsi-
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ne hâkim olması en önemli ilkedir; özgür 
iradenin zaferi burada yatar.

Zihin gücünüzü iyice zenginleştirmek için, 
sizi eğitebileceklerin dostluğunu kazanın. 
Bırakın dostça ilişkiler bilgi ve tecrübe oku-
luna dönüşsün, sohbetlerde kültür aktarıla-
bilsin. Böylece arkadaşlarınız, öğretmenle-
riniz olur, sohbetin hazzına eğitimin avan-
tajlarını da eklersiniz. Akıllı kişiler hazlarını 
böyle değiş tokuş etmekten keyif alırlar: 
Konuşurken beğeni toplar, duydukları sa-
yesinde eğitim alırlar.1 Meşhur örneği hatır-
layıp yineleyelim: Sende de, bende de birer 
yumurta var, yumurtaları karşılıklı birbiri-
mize verdik, gördük ki değişen bir şey yok, 
gene birer yumurtamız 
var. Oysa birer tane olan 
bilgilerimizden karşılıklı 
verdiğimizde, ikimizde 
de iki farklı bilgi olur… 
Bir de bunun tam tersi 
var: Sağduyusuz bilgi, 
çılgınlığı ikiye katlar. Ca-
hili daha çok okutup ec-
hel yapmak da var.

Gençlikte edinilecek en 
iyi ilkelerden birisi, bir 
şeyi zamanında terk et-
meyi öğrenmektir. En çarpıcı örneklerden 
birisi de, hacda iki gün sonra veda tavafını 
yaparak hızlı bir şekilde Kâbe’yi terk etmek-
tir. Ayet bilinir, ama uyulmaz (Bakara 2:203). 
Batan bir güneş oluncaya kadar beklemeyin. 
Koltuklara yapışmayın, en iyisini yaptığını-
zı sandığınız işleri sizden daha iyi yapanlar 
olabilir, siz onlara fırsat vermeseniz bu nasıl 
açığa çıkar? Onur ve nezaket öyle erdemler-
dir ki, kime dağıtırsanız dağıtın, yine de en 
çoğu sizde kalacaktır. Arkadaşınız, gerekti-
ğinde öğüt vermek ve azarlamak konusunda 
serbest olmalı, bunları utanmadan yapabil-
melidir. Ondan memnuniyetimiz ve onun 
sadakatine beslediğimiz güven, ona bu gücü 
vermelidir. Bir insan herkese saygı göster-
mek ya da güvenmek zorunda değildir. Ama 

1 Baltasar Gracian (1601-1658); Akıllı Yaşama 
Sanatı, Felsefi Aforizmalar, Çev. Sabri Kılıç, Maya 
Kitap, İstanbul 2012.

herkesin hatalarını düzeltmek konusunda 
güvendiği sadık bir dostu olmalı ve bunun 
için Rabbine şükretmelidir. 

Bu denemede 90’lılardan, yani günümüzde-
ki gençlikten söz etmesek kesinlikle eksik 
kalır diye düşünüyorum. Bu nedenle ger-
çekten çok önemsediğim ve sevdiğim bu 
gençlerle ilgili düşüncelerimi paylaşmak 
istiyorum. “90’lılar (Doksanlılar)” sözünü, 
1990-1999 tarihleri arasında doğup şimdi-
ki genç neslimizi oluşturanlar için kullanı-
yorum. Ülkemizin son bir asırlık tarihine, 
söz konusu gençlerin yaşadığı döneme ben-
zeyen bir dönem var mı diye baktığımızda, 
kesintisiz ve koalisyonsuz iktidarlar açısın-

dan üç dönemin bulun-
duğu söylenebilir. Bun-
lar 1920-38, 1938-50 ve 

1950-60 yılları arası dö-
nemlerdir. Bunlardan ilk 
ikisi tek partili yönetim 
olduğu için 2000’li yıl-
larla kıyaslanamaz. 1950-
60 arası dönem yöneti-
mi çok partili sistemde 
bulunsa da bu dönemin 
iki büyük sorunu vardı; 
birincisi saltanat sonra-

sı tek parti yönetiminin mirasçısı olmak, 
ikincisi de çok etkili bir şekilde ABD ve batı 
güdümünde bulunmaktır. 1950-60 arası 
dönemin yapısı, yani siyasi, ekonomik, kül-
türel ve toplumsal yaşam kodları, birisine 
doğrudan katılınmış olmasa da iki dünya 
savaşı yaşanmış zorlu bir sürecin ardından 
oluşmuştur. İşte bunlara baktığımızda söz 
konusu dönemin de birebir 2002-13 döne-
miyle karşılaştırılamayacağı açıkça görülür. 
Belki 1983-90 yılları arası dönem, bazı yön-
leriyle 2002-13 yılları arası dönemle karşı-
laştırılabilir. Bence bu da epeyce zordur. 
Çünkü 2000-2013 arası dönem her bakım-
dan çok farklı; en başta dijital teknolojiye 
bağlı olarak geliştirilmiş internet üzerinden 
oluşturulan iletişim, sosyal medya ve sanal 
ilişkiler her yönüyle apayrı bir gerçekliktir. 
2000’li yılların gençleri olan 90’lılara bu or-
tamın yapısına uygun bir gözle ve pence-
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reden bakılmalıdır. Başka bir deyişle onlara 
soğuk savaş dönemi algılarıyla değil, günü-
müz koşullarına uygun bakış açısıyla bak-
mak doğru olur. 

Kendi özelinde 90’lılar için şunları söyleye-
biliriz: Onlar, en başta yeni ve bilinmedik 
şeylere ilgi duyuyorlar. Dünyayı, egemen 
hantal neslin gözü ile değil, kendi paradig-
malarıyla yeniden görmek ve gözlemlemek 
istiyorlar. Şunu rahatlıkla net bir şekilde 
söyleyebiliyorlar: Ebeveynimiz ve diğer bü-
yüklerimiz bize yeni ve bilmediğimiz şeyleri 
söylesinler; lütfen patinaj yapıp geviş geti-
rip durmasınlar… Elbette büyüklerimizin 
deneyimleri bizim için altın değerindedir, 
gerçekten onlara çok ihtiyacımız var. An-
cak; iltifat ve iyiliklerini bize borç olarak 
vermesinler, onları Allah’ı tesbih etme sa-
dedinde doğanın karşılıksız ve katışıksız 
sunduğu çiçekler gibi bize versinler. Kendi 
itibar ve gururlarının gıdasına çevirmeye 
çalışmasınlar. Bizde olmayıp kendilerinde 
olanı, gerçekten bizim onlardaki hakkımız 
olarak bilsinler. Öyle bir verme ile versinler 
ki, biz, verdikleri şeylerin onlarda emanet 
olarak bulunduğunu düşünelim. Bu müm-
kündür. Evet, 90’lılar böyle düşünüyorlar 
ve bu anlamda bir beklenti içindeler… 

Şimdi kendimize soralım: bu 90’lı gençler 
nasıl böyle oldular? Onları 2000 ve 2010’lu 
yılların ortamları bu onurlu ve erdemli de-
receye getirdi. Bunu söylemenin sakıncası 
ve söylenenin de siyasetle bir ilgisi yoktur. 
Bu bir olgunun, apaçık bir gerçeğin tespiti-
dir. Bu iş nasıl oldu? Gelin bir de buna ba-
kalım; çocuklar ve gençler 2000’li yılların 
başlangıcından itibaren daha iyi bir dünya 
hayal etmeye başladılar. Onların hayalleri-
ni ülkenin sorumlu ve yetkili insanları ile 
diğer imkânları çok yönlü olarak besledi; 
bir taraftan da daha kaliteli bir eğitim ve öz-
güvene dayalı yaşam vaat ettiler. Milli gelir 
ile mutluluk ve memnuniyet derecesi daha 
yüksek bir yaşam standardının sağlanaca-
ğından söz ettiler. Ulaşılacak demokratik 
düzey ile adalet, özgürlük, eşitlik, güven 
ve mutluluk dolu günlerin yakın olduğu 
vaat edildi. Bunlar ne güzel şeyler… Kimin 

yüreğini kıpır, kıpır etmez ki? Her insanın 
hakkı ve özlemini çektiği değerler, bun-
lar… Avrupalı bunu doyasıya yaşıyor, ken-
di çocuklarımızın bunlara hakkı yok mu? 
Elbette var! Bunu en başta ebeveynler ve 
öğretmenlerin anlamaları ve özümsemeleri 
gerekiyor. Çünkü özgün fikirler özgür or-
tamlarda doğar ve gelişir. 

Düşünsenize; 90’da doğup 2003’te 13 ya-
şında olan çocuk, şimdi 23 yaşında üni-
versite öğrenimini yapmış ya da kariyerini 
artırma anlamında eğitimini sürdüren bir 
genç… Ve o 10 yıl var ya! Bilesiniz ki bü-
tün birikim ve donanımlar onda elde edil-
di. Bu çocuklar vesayetçi darbecilerin zul-
münü yaşamadılar. Bu dönemde bir gece 
yarısında babalarının serveti, maaşı, geliri, 
itibarı ve her şeyi değerinin yarısını kay-
betmedi. Babası ile amcası, dayısı, halası, 
teyzesi, komşusu, iş ortağı ya da başka biri, 
dövize ya da altına endeksli alacak-verecek 
yüzünden kavga edip küsmedi. Bankaların 
devletin hazinesini hortumlaması, sözünü 
hiç duymadılar. Okuduğu lise ve fakülte, 
öğrenci olayları nedeniyle kapanıp eğitim-
leri aksamadı. Ağabeylerinin, amca, dayı 
ve babalarının anlattığı ceberut dönemlere 
ait olaylara bir anlam veremiyorlar. Öyleyse 
90’lıların hayalleri 40-80 arası donuk zih-
niyetli kafa konforuna benzemez, gerçekleri 
de benzemeyecek, buna hazırlanıp anlam-
sız yere köstek olmaya gerek yok. “İstisnalar 
kaideyi bozmaz.” Söz ve kuralını 90’lılarla 
ilgili paragrafın başından beri unutmadan 
parantez içinde tutuyorum… Çünkü 90’lı-
lar da sonuçta 40-80 arası neslin zor da olsa 
içinde barındırdığı değerli insanların, özel-
likle kendilerine zaman olarak daha yakın 
olan 80’lilerin bin bir zahmetle yetişmele-
rini sağladığı gençlerdir. 90’lıların hayal ve 
ufuklarını doğru anlamadan, acele ile kara-
layıp zihinsel açılımlarını duraksatmak ya 
da soğuk savaş dönemi refleksiyle onları 
mahkûm etmek yerine, bunu yapanların 
kendilerini sorgulayıp gençlere daha çok 
imkân ve fırsat vermenin yolarını aramaları 
daha akıllıca bir yaklaşım ve davranış ola-
caktır. 
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Peygamberimizden 
e li e i  e e  

Mesaj

eygamberimizin (s) çocukluğu ve 
gençliği temiz ve iffetli bir şekilde 

geçmiştir. Gerek O’nun üstün seciyelerle 
donatılmış olması ve gerekse ilâhî gözetim 
ve koruma altında bulunması sebebiyle, 
O’nun bütün hayatı gibi gençliği de bizim 
için en güzel örnektir. O, peygamberlikten 
sonra nasıl bir ahlâka sahipse, kırk yaşın-
dan önceki hayatı da öyle temiz ve nezih 
bir ahlaka sahipti. 

Peygamber Efendimiz (s), bi’setinden evvel 
ticaret kervanlarıyla yolculuklara çıkıyor 
ve ortaklık şeklinde ticarî faaliyetlerde bu-
lunuyordu. Hayatın pek çok alanında ol-
duğu gibi, bu alanda da örnek ve model 
bir şahsiyetti. 

Abdullah bin Ebi’l-Hamsa, Peygamberi-
mizle olan ticarî bir hatırasını şöyle anlat-
maktadır: Rasulullah (s), daha bi’set (pey-
gamberlik) gelmezden önce ondan bir şey 
satın almıştım. O alışverişten ona hâlâ bir 
miktar (borç) bakiyesi kalmıştı. Ben o ka-
lanı, kendisine yerinde vermeyi vaat ettim, 
ama bunu unuttum. Üç gün geçtikten son-
ra hatırladım, geldiğimde o hâlâ (sözleş-
tiğimiz) yerindeydi. Bana, “Ey genç! Bana 
meşakkat verdin, ben üç gündür burada 
seni bekliyorum” buyurdular (Ebû Davud, 
Edeb 90).

Peygamberimiz (s) ticarî işlerinde hesabını 
doğru tutar, hiçbir kimseye haksızlık et-
mezdi. Peygamberliğinden önce kendisiy-
le alışveriş yapanlar, yaptıkları alışverişten 
çok memnun kalırlardı. Sâib ibnu Ebi’s- 
Saîb anlatıyor: “Rasulullah (s)’a geldim. 
Ona beni zikredip hakkımda medh ü sena-
da bulunarak tanıtmaya başladılar. Bunun 

S İ Y E R

Peygamberimizden 
Gençliğe Bir Demet Mesaj

KIYAMET GÜNÜ 

ARŞIN GÖLGESİNDE 

GÖLGELENECEK YEDİ 

KESİMDEN BİRİSİ 

DE ALLAH’A İBADET 

DUYGUSU İÇİNDE 

YETİŞEN GENÇLERDİR.

Mesut ERDAL

Prof.Dr., Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
mesuterdal@hotmail.com
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üzerine Efendimiz (s): “Ben onu sizden iyi 
tanırım” buyurdu. Ben hemen atılıp: “An-
nem babam, Sana kurban olsun” dedim. 
“Doğru söyledin, zira sen benim ticaret or-
tağım idin, sen ne iyi ortaktın. Senden ne 
bir itham görmüştüm, ne de seninle bir 
münakaşa yapmıştık.” (Ebû Davud, Edeb 
20; İbni Mâce, Ticaret 63). 

O, el-Emîn lakabı ile bilinirdi 

Hacer-i Esved’in yerleştirilmesi konusu ihti-
lafa yol açmış ve neredeyse kan dökülecek-
ti. Ebû Ümeyye ibn Muğîre: “Yarın sabah 
Safa kapısından ilk olarak kim girerse, o bi-
zim aramızda hakem olsun” dedi. Teklif ye-
rinde bulundu ve kabul edildi. Sabahleyin 
Kureyş’in önde gelenleri ilk giren kişiyi me-
rakla bekleşmeye durdular. Muhammed’i 
görünce sevindiler, çünkü onun doğrulu-
ğundan ve güvenilirliğinden asla şüpheleri 
yoktu. Ona el-Emîn diyorlardı. Efendimi-
zi (s) çağırdılar ve meseleyi kendisine arz 
ettiler. Efendimiz (s), orada bulunanlara 
hemen bir sergi/yaygı getirmelerini söy-
ledi. Onlar da sergi/yaygıyı getirdiler. Her 
kabileden bir temsilci seçti. Kendisi Hacer-i 
Esved’i yaygının üzerine koydu. Seçtiği 
adamlara yaygının uçlarından tutmalarını 
söyledi. Böylelikle taşı yerine koyma işi, 
bütün kabilelerin katkısıyla gerçekleşmiş 
oldu. Efendimizin (s) feraseti ile mesele 
kan dökülmeden halledildi. Evet, Kâinatın 
Efendisi (s) gençliğinde de böyleydi ve gü-
venilir bir gençti. Pek çok beşerî duyguları, 
feverana hazır vaziyette bekleyen bir gencin 
güvenilir olması ve hakem kabul edilmesi 
ve meseleyi çözüme kavuşturması, günü-
müzdeki gençlerimiz için önemli bir dav-
ranış modelidir. 

Abdullah ne iyi genç, keşke bir de gece 
namazı kılsa! 

Peygamber Efendimiz (s), ibadete çok düş-
kün biriydi. Her fırsatta gençlere ibadetin 
önemini anlatırdı. Rasulullah (s) zama-
nında birisi bir rüya görecek olsa rüyasını 
Efendimize anlatırdı. Bir gün ibni Ömer bir 
rüyasını anlattı ve Allah Rasulü (s) rüyayı, 
onun için tevil etti: “O sıralarda ben genç, 
bekâr bir delikanlıydım, mescitte yatıp kal-
kıyordum. Bir gün rüyamda, iki meleğin 

beni yakalayıp cehennemin kenarına kadar 
getirdiklerini gördüm. Cehennem, kuyu 
çemberi gibi çemberlenmişti. Keza, (ko-
vaya takılan) kuyu direği gibi iki de direği 
vardı. Cehennemde bazı insanlar vardı ki, 
onları tanıdım. Hemen istiazeye başlayıp 
üç kere: “Ateşten Allah’a sığınırım” dedim. 
Derken beni getiren iki meleği, üçüncü bir 
melek karşılayıp, bana: “Niye korkuyor-
sun? (korkma)” dedi. Ben bu rüyayı kız 
kardeşim Hafsa (r.anhâ)’ya anlattım. Hafsa 
da Rasulullah (s)’a anlatmış. Rasulullah (s): 
“Abdullah ne iyi genç, keşke bir de gece na-
mazı kılsa!” demiş. Salim der ki: “Abdullah, 
bundan sonra geceleri çok az uyur oldu!” 
(Buhârî, Ta’bir, 35-36, Salât 58, Teheccüt 
2, Fedailu’l-Ashab 19; Müslim, Fedailu’s-
Sahabe 140) 

Allah’a ibadet içinde büyüyen genç 

Fahr-i Kâinat Efendimiz (s) ibadetle yetişen 
ve büyüyen gençlerin ahirette, çok özel bir 
konuma sahip olacaklarını bildirmişlerdir: 
“Yedi kişi vardır ki, Allah, onları hiçbir göl-
genin olmadığı kıyamet gününde kendi 
gölgesinde gölgeler. Bunlar: Adaletli dev-
let başkanı, Allah’a ibadet duygusu içinde 
yetişen genç, kalbi mescide bağlı olan (na-
mazlarını cemaatle kılmaya gayret eden) 
kimse, Allah için birbirlerini seven, Allah 
rızası için bir araya gelip, Allah rızası için 
ayrılan iki kişi; güzel ve makam sahibi bir 
kadın tarafından davet edildiği halde: ‘Ben 
Allah’tan korkarım’ deyip bu günaha icabet 
etmeyen kimse, sağ eliyle verdiğini sol eli 
görmeyecek kadar gizli bir şekilde sadaka 
veren kimse, Allah’ı tek başına zikrederken 
gözlerinden yaş boşanan kimse.” (Buhârî, 
Ezan 36, Zekât 16, Rikak 24, Hudud 19; 
Müslim, 91)  

Netice itibariyle Peygamberimiz (s) hayatı-
nın bütün dönemlerinde bizler için en gü-
zel örnek ve model olmuştur. Onun genç-
liğindeki davranış ve muamelelerinde, bir 
gencin nasıl olması gerektiği konusunda 
daha nice önemli mesajlar vardır. Şu var 
ki, günümüz Müslümanlarına düşen gö-
rev, onu sadece sözle anlatmanın da ötesine 
geçip, fiili olarak onun getirdiği mesajları 
temsil etmek olmalıdır. 
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tobüsünü beklerken gözleri taa derin-
lere daldı. Üzerine sinen hüzünden 

bir türlü kurtulamıyor, etrafındaki insan-
ları kandırası o tebessümünü bir türlü ta-
kınamıyordu. Hüznü o kadar yıkmıştı ki 
omuzlarını ve o kadar çöreklenmişti ki ru-
huna, ağlayamıyordu bile. Duraktaki kırık 
parke taşına dikmişti gözünü, ne başka bir 
şey görmek istiyordu, ne de başka bir yer-
de olmak. Sadece bu oturduğu köhne oto-
büs durağında eriyip yok olmak istiyordu. 
Akşam üzeriydi, neredeyse ezan vaktiydi. 
Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor, if-
tar vaktinin o kendine has telaşı ortalığı 
canlandırıyordu. Belli ki iftar öncesi son 
otobüsü de kaçırmıştı. Otobüs durağının 
az ilerisindeki telefon kulübesine yöneldi, 
son küçük jetonunu da attı ve numarayı 
çevirdi. Annesine gecikeceğinin haberini 
verdikten sonra tekrar kırık parke taşlarıy-
la örülü köhne otobüs durağındaki yerini 
aldı. Babasının ani ve beklenmedik ölümü-
nün ardından, en ufak bir gecikmesinde, 
annesi panik içinde balkonda bekler ve 
her seferinde çocuk masumluğuyla “telaş-
lanıyorum işte, elimde değil, seni bunaltı-
yorsam kusura bakma ama başka türlüsü 
elimden gelmiyor” derdi. “bir babam olsay-
dı belki…” diye düşündü. Derin bir nefes 
aldı dudaklarını yakan bir hasretle “off off” 
dedi.

Etraf iyice sessizleşmiş, sağa sola koşuşan 
neredeyse kimse kalmamıştı. İki şeritli yolu 
tam ortalayan bir söğüt ağacı vardı. Üze-
rinde yabani serçeler cilveleşirken, rüzgar 
onlara tatlı tatlı eşlik ediyor, asırlık söğüt 
de, dallarıyla bu ritme tempo tutuyordu. 
Delikanlı, ezanın ilk sadasıyla irkildi. İftar 
edesi yoktu amma kendini kendinden iyi 
bilene yalvarası vardı. Yerinden kalkıp ca-

H İ K Â Y E

Kelebek Etkisi

DELİKANLI, EZANIN İLK 

SADASIYLA İRKİLDİ. İFTAR 

EDESİ YOKTU, AMMA 

KENDİNİ KENDİNDEN İYİ 

BİLENE YALVARASI VARDI.

Aşkın Kaplan TAŞTAN O
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miye yönelmişti ki, önünden koşar adımlar-
la bir adam geçti. Delikanlı acele etmesi ge-
rektiğini hatırladı. Adımlarını sıklaştırmıştı 
ki arkasından birinin seslendiğini duydu. 
Delikanlı durup arkasını döndüğünde az 
evvel önünden geçen adamın kendisine 
doğru geldiğini gördü. Adam, yüzünde 
tebessüm, gözlerinde şefkatle delikanlıya 
yaklaştı, neşeli bir lisanla: “anlaşılan iftarda 
durakta kalmışsın delikanlı!” dedi. Deli-
kanlı, beklemediği soru karşısında ne diye-
ceğini bilemez iken, adam, sözüne devam 
etti: “Bak az ilerde ki şu vakıfta bu akşam 
iftara davetliydim, geciktim. İstersen sen de 
benim misafirim ol, birlikte iftar edelim?” 
delikanlı, biraz şüpheli, biraz çekinen bir 
halle: “bilmem ki nasıl 
olur?” dedi. Adam onu 
hiç duymamış gibi dav-
ranarak delikanlının ko-
luna girdi:” hadi bakalım 
evlat, düşünecek bir şey 
yok” dedi. 

Birlikte, belki bir yüz 
metre ötedeki vakıf bi-
nasına geldiklerinde, 
içeriden kaşık tabak şa-
kırtılarına karışmış neşeli 
sohbet sesleri geliyordu. 
Yemek salonuna girdik-
lerinde birkaç kişi oturduğu yerden kalka-
rak yer gösterdi. Kendini rüzgarın tempo-
suna bırakmıştı sanki, hiç itiraz etmeden 
yapılan ikramlardan yedi, edilen dualara, 
bezgin ruhuna teselli olması temennisiy-
le “amin” dedi. Cemaatle kılınan güzel bir 
akşam namazının ardından, misafirleri bir 
sohbet salonuna aldılar. Delikanlı, kendi-
sini misafir eden adama:” Allah razı olsun. 
Bana müsaade, eve gitmem gerek.” Adam:” 
delikanlı, sohbet edelim biraz, doğru dü-
rüst tanışamadık bile. Acelen ne?” dedi. 
Delikanlı, biraz mahcup:” annem merak 
eder” dedi. Adamın gözleri hayretle açıldı:” 
demek onun için acele ediyorsun. Tamam 
o zaman, seni evine bırakmak boynumun 
borcu oldu.” Delikanlı itiraz etmek istedi 
ise de adam sözünü kesti:” anacığının kal-

bini kırmaktan çekinen bir delikanlıyla Al-
lah beni karşılaştırmış, hayatta bırakmam.” 
Adam, orada bulunanlara bir iki kelam et-
tikten ve bir saat sonra tekrar döneceğinin 
sözünü verdikten sonra vakıf binasından 
ayrıldılar. Adam: “arabam biraz ilerdeki 
otoparkta, oraya kadar yürüyeceğiz” dedi. 
Birlikte yürümeye başladılar. Delikan-
lı:” size de zahmet olacak” dedi. Beriki:” o 
nasıl söz delikanlı. Eee adın ne bakalım?” 
Delikanlı:”Abdullah” dedi. Beriki keyifle: 
“benimki de Ahmet, memnun oldum” dedi. 
“ne iş yaparsın Abdullah?” Abdullah, yemek 
boyu saklamaya çalıştığı, kararmış ellerini 
cebinden çıkararak öne doğru uzattı: “ka-
portacıyım abi” dedi. Ahmet bey delikanlı-

nın yüzüne baktı, onye-
di onsekiz yaşlarında ki 
bu yüzün gözleri çok 

yorgun bakıyordu. İkisi 
de sustu. Bir müddet öy-
lece sessiz yürüdüler. 

Arabaya vardıklarında 
Abdullah utana sıkıla 
sordu: “sen ne işle meş-
gulsün abi?” Ahmet bey 
gülümsedi: “makine mü-
hendisiyim” yoğunlaşan 
trafiğe girebilmek için 
dikkatle sağına soluna 

bakınırken, “sen kaç yaşındasın Abdullah?” 
Abdullah “on sekiz bitecek abi” dedi. Sanki 
Ahmet beyin soracağı soruyu tahmin etmiş 
gibi:”ben okumadım abi. Babamı altı sene 
önce kaybettik. Annemle bir başımıza ka-
lınca eve ekmek götürmek bana düştü.” 
Ahmet bey:” kiminiz kimseniz yok mu?” 
dedi hüzünlü bir sesle. “Aslında akraba 
çok, ama annemle babam, ailelerinin izni 
olmadan evlenmişler, o yüzdende babam 
ölünce kimse sahip çıkmadı, zaten artık çok 
ihtiyaç da kalmadı hamdolsun.” Ahmet bey 
hüzünlenmişti. Bu öyle bir “hamdolsun” 
deyişti ki, altı senenin bütün sitemini, ahını 
bu hamd özetlemişti. Ahmet bey: “aldırma 
be Abdullah. Allah ahiret’te yalnız koma-
sın” dedi. Abdullah yaşından beklenmedik 
bir olgunlukla:” öyle tabi abi, bu dünyanın 

ÖYLE BİR 
“HAMDOLSUN” DEYİŞTİ 

Kİ, ALTI SENENİN 
BÜTÜN SİTEMİNİ, 
AHINI BU HAMD 

ÖZETLEMİŞTİ. AHMET 
BEY: ”ALDIRMA BE 
ABDULLAH. ALLAH 
AHİRET’TE YALNIZ 
KOMASIN” DEDİ.
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mahzunluğu önemsiz, ahiretin mahzunu 
olursak, işte o çaresiz. Zaten bizde gözümü-
zü ebedi yurda diktik. Ama işte bazen…” 
sözünün burasında sustu. Bu günden beri 
aklından çıkaramadığı şey tekrar aklına gel-
mişti. Camdan dışarıyı izlemeye koyuldu. 
Ahmet bey merakla:” sözünü tamamlama-
dın” dedi. Abdullah, bu sıkıntısını eve gö-
türmek, annesini üzmek istemiyordu. Ne 
kadar gizlese de, annesi bir sıkıntısı oldu 
mu hemen anlardı. En iyisi bu tanımadığı 
sevecen adamla dertleşmekti: “işte bazen 
eski arkadaşlarla karşılaşınca …” dedi ve 
yutkundu. Sonra devam etti: “benim babam 
inşaatlarda çalışır, bazen amelelik yapardı. 
Aynı zamanda üniversitede okurdu. Her ak-
şam yorgun argın gelir, 
ona rağmen beni uzun 
uzun ders çalıştırır. 
‘Allah’a hayırlı kul olasıca 
oğlum, sırtında ümmetin 
yükünü taşıyacaklardan 
olacaksan, dünyada da 
donanımlı, ahrette de do-
nanımlı olmalısın. Diğer 
türlü, sırtlardan atılmak 
istenen yükten başka bir 
şey olmazsın” derdi. Ba-
şarılı bir öğrenciyken, 
babamın inşaatten düşerek ölmesi her şeyi 
bıçak gibi kesti işte. Bunlara alıştım da, 
eski arkadaşlarımla karşılaşınca, hüzün sa-
rıyor her yanımı.” Ahmet bey, durgunlaşan 
Abdullah’ı canlandırmak için: “üzülme be 
delikanlı. Mevlam görelim neyler, neylerse 
güzel eyler” dedi.

Birkaç gün sonra yine sabahın en er vaktin-
de dükkanın kepenklerini kaldırdı. Ortalı-
ğı toparladı ve her sabah olduğu gibi kapı 
önünü sularken ustası Kâmil usta köşede 
göründü. Adı gibi olmaya çalışanlardandı 
Kâmil usta. Gülümseyerek: “hayırlı sabah-
lar, ey Abdullah” dedi. “hayırlı sabahlar 
usta” İş tulumlarını giydiler ve ellerinde-
ki yetiştirilmesi gereken işlere başladılar. 
Kâmil usta da bu gün farklı bir hal vardı. 
Ara sıra Abdullah’a bakıyor, sonra çabucak 
gözlerini kaçırıyordu. Öğleye doğru din-

lenmek için mola verdiklerinde birkaç gün 
önce kendisini eve bırakan Ahmet beyin 
arabası yanaştı kapıya. Abdullah yerinden 
kalkarak karşıladı. Birlikte kapı önündeki 
küçük taburelere oturdular. Ustasına ta-
nıştıracakken, Kâmil usta:”ben tanıyorum 
Ahmet beyi” dedi. Abdullah şaşırmıştı, tam 
nereden diye soracaktı ki, Kâmil usta de-
vam etti: “iki gün önce akşam üzeri buraya 
gelmişti” dedi. Kâmil ustadaki farklılık daha 
bir belirgin hal almıştı. Ahmet beyde, Kâmil 
ustada gülümsüyorlardı. Abdullah, merak-
la: “hayırdır inşallah” dedi. Ahmet bey, yine 
o insana enerji veren canlı sesiyle: “hayır-
dır inşallah Abdullah, hayır olacak inşallah” 
dedi ve anlatmaya başladı: “seninle tanıştı-

ğım akşam var ya, işte o 
akşam gittiğimiz iftar ye-
meği mühendisler oda-

sının yemeğiydi. Orada-
kilerin çoğu arkadaşım. 
Biz o akşam, ahlaklı bir 
nesil yetiştirmek için ne-
ler yapmalıyız konusunu 
konuşup birkaç öğren-
ciyi himaye edebilir mi-
yiz düşüncesiyle, bir yol 
haritası belirlemek için 
toplanmıştık. Sen den 

ayrılınca, o gece sahura kadar arkadaşlarla 
seni konuştuk. Tabi hakkındaki kapsam-
lı araştırmayı da benim yapmamı istediler. 
İşte Kâmil ustayla böyle tanıştık.” Gülüm-
seyerek Kâmil ustaya baktı, devam etti: “sen 
ve anacığın için bir fon oluşturduk. Senin 
eğitimin ve geçinmenizi sağlayacak düzenli 
bir geliriniz olacak. Çok çalışacaksın ama 
bu sefer kalem kağıtla” dedi. Söylenenle-
ri bir sis perdesinin gerisinden dinler gibi 
dinleyen Abdullah, donup kalmıştı. Ahmet 
beyin canlı sesi onu kendine getirdi: “ee, ne 
baka kaldın güzel oğlum? Git üzerini giy, 
anacığından izin aldım, iftarı vakıfta yapa-
cağız...”

***

Kelebek etkisini bilirmişsiniz, kâinatın bir 
köşesinde bir kelebekcik kanat çırpar ve taa 
kâinatın öbür ucunda fırtınalar kopar…

“ÇOK ÇALIŞACAKSIN, 
AMA BU SEFER KALEM 

KAĞITLA” DEDİ. 
SÖYLENENLERİ BİR 

SİS PERDESİNİN 
GERİSİNDEN DİNLER 

GİBİ DİNLEYEN 
ABDULLAH, DONUP 

KALMIŞTI.
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ur’an’ın on birinci suresi olan Hud Su-
resi, ismini bu sure içinde hikâyesi an-

latılan Hud peygamber ve Ad kavminden 
almıştır. Ancak bu surede öyküsü anlatılan 
tek peygamber ve kavim bu değildir. Bu-
nun yanında Nuh, Salih, İbrahim, Lut, Şu-
ayb ve Musa peygamberlerin hikâyelerine 
de yer verilmektedir. Bu anlamda Hud 
Suresi’nde adeta tarihte gelmiş geçmiş 
önemli peygamberler ve toplumların bir 
geçit resmi sunulmaktadır. Üslubundan 
da anlaşılacağı üzere Yunus Suresi’yle aynı 
dönemde, yani Mekke’de hicretten biraz 
önce, Müslümanlarla müşrikler arasındaki 
kavganın kızıştığı bir dönemde vahyedil-
miştir. Yunus Suresi’yle aynı konuları iş-
ler: Önce mesaja davet vardır, toplumdan 
gelen şiddetli tepkiler sonucu yumuşak 
davet yerini daha sert ikaz, uyarı ve teh-
dide bırakır. Şüphesiz ki bu sure ve bura-
da anlatılan kıssaların söz konusu gruplar 
arasında hüküm süren psikolojik savaş 
içinde bir işlevi bulunmaktadır. Nitekim 
Hz. Muhammed’in şu duası bunu açıkça 
teyit eder: “Ey Kavmim! Bana karşı olan 
düşmanlığınız, Nûh kavminin veya Hûd 
kavminin yahut Salih kavminin başına ge-
lenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de 
başınıza getirmesin. (Ve unutmayın ki) Lût 
kavmi sizden uzak değildir.” (Hud, 11:89).

Hz. Hud ve kavminin hikâyesi sadece Hud 
Suresi’nde değil, A’râf, Mü’minûn, Fussi-

İ R F A N

Hud: “Ata” Simgesi

ÂD KAVMİ VE BU TOPLUMA 

GÖNDERİLEN HZ. HUD 

EFSANEVİ BİR KİMLİĞE 

BÜRÜNMÜŞ OLARAK ARAP 

KOLLEKTİF HAFIZASINDA 

YER ETMİŞTİR. 

Kadir CANATAN

kadircanatan@yahoo.com
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let, Ahkâf, Zâriyât, Kamer, Hâkka, Şuarâ ve 
Fecr gibi surelerde de anlatılmaktadır. Bu 
anlatıların kimi bazen tekrar mahiyetinde-
dir, kimi de yeni ve orijinaldir. Bu bakım-
dan Hud peygamber ve kavminin öyküsü-
nü tam olarak izlemek için farklı yerlerde 
anlatılan parçaları tek tek birleştirmek ve 
bütünlük içinde okumak gerekmektedir.

Hud Suresi’nde hikâye şöyle nakledilir: “Âd 
kavmine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. 
Hûd, şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kul-
luk edin. O’ndan başka sizin hiçbir ilâhınız 
yoktur. Siz, sadece iftira ediyorsunuz.” “Ey 
kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret 
istemiyorum. Benim ücretim, ancak beni 
yaratana aittir. Hâlâ ak-
lınızı kullanmayacak 
mısınız?” “Ey kavmim! 
Rabbinizden bağışlanma 
dileyin, sonra O’na töv-
be edin ki, üzerinize bol 
bol yağmur göndersin 
ve gücünüze güç katsın. 
Günahkârlar olarak yüz 
çevirmeyin.” Dediler ki: 
“Ey Hûd! Sen bize açık 
bir mucize getirmedin. 
Biz de senin sözün-
le ilâhlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana 
iman edecek de değiliz.” Biz sadece şunu 
söyleriz: “Seni, ilâhlarımızdan biri fena 
çarpmış.” Hûd, dedi ki: “İşte ben Allah’ı 
şâhit tutuyorum. Siz de şâhit olun ki, ben 
sizin Allah’ı bırakıp da O’na ortak koştuğu-
nuz şeylerden uzağım. Haydi, hepiniz top-
tan bana tuzak kurun, sonra da bana göz 
açtırmayın.” “İşte ben, hem benim, hem 
sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Yer-
yüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, 
Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. 
Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerin-
dedir.” “Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, 
benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rab-
bim (dilerse) sizden başka bir kavmi sizin 
yerinize getirir ve siz O’na bir zarar vere-
mezsiniz. Şüphesiz Rabbim, her şeyi ko-

ruyup gözetendir.” Helâk emrimiz gelince, 
Hûd’u ve beraberindeki iman etmiş olan-
ları, tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. 
Onları ağır bir azaptan kurtardık. İşte Âd 
kavmi! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler. 
O’nun peygamberlerine karşı geldiler ve 
inatçı her zorbanın emrine uydular! Onlar, 
hem bu dünyada, hem de kıyamet günün-
de lânete uğratıldılar. Biliniz ki Âd kavmi, 
Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki Hûd’un 
kavmi Âd, Allah’ın rahmetinden uzaklaştı.” 
(Hud, 11:50-60).

Bizi ilgilendiren bakış açısından sorulması 
gereken soru şudur: Neden Hud Suresi’nde 
birçok peygamber ve kavminin öyküleri 

nakledildiği halde bu 
sureye Hud peygam-

berin adı verilmiştir? Bu 
tercihin açıklanabilir bir 
sebebi var mıdır? Riva-
yetlere göre bu surenin 
bu şekilde adlandırılma-
sını bizzat Hz. Muham-
med istemiştir. Bu tercih 
onun şahsına mı ait, yok-
sa Allah’ın dilemesiyle 
mi böyle yapmıştır, bunu 
tam olarak bilemiyoruz. 

Fakat bu mesele, çok da önemli değildir. 
Önemli olan burada bir tercihin yapılmış 
olmasıdır. Nasıl yapıldığı ikincil bir mese-
ledir.

Bu tercihin sebebini anlamak için Ad kav-
minin ve bu kavme peygamber olarak gön-
derilen Hz. Hud’un yaşadığı döneme ve 
tarihsel süreçteki yerine değinmemiz gere-
kiyor. Çağdaş müfessir Mevdudi, Ad kav-
mini Arabistan’ın en eski kabilelerden biri 
olarak nitelemektedir. Bu kavmin kıssaları 
çok iyi bilinmekte ve ülkenin her yerinde 
anlatılmaktaydı. Onların güç, zenginlik ve 
refah bakımından üstünlükleri çok meşhur 
olmuş ve kökten helak edilişleri de bir ib-
ret eseri olarak aktarılmaktaydı. Onların bu 
kötü şöhretleri yeni kelimeler türetilmesine 
de yardımcı olmuştur. Mesela her eski şeye 

AD KAVMİ EN ESKİ 
ARAP HALKI OLDUĞU 
GİBİ HUD PEYGAMBER 

DE, İNSANLIĞIN İKİNCİ 
ATASI HZ. NUH’TAN 
SONRA ARAPLARA 

GÖNDERİLMİŞ 
İLK PEYGAMBER 
OLSA GEREKTİR. 
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“adî” (Ad kavmine ait)  ve arkeolojik kalın-
tılara da “’adiyyat” (Ad kavminden kalma) 
diye isim verilir olmuştur. Yine hiçbir izle-
yeni ve sahibi kalmamış ve bu yüzden ço-
raklaşmış araziye de “’adi-ul-arz” (Ad kav-
minin toprağı) denilmektedir. 

Kur’an ve rivayetlerden anlaşıldığına göre 
Ad kavmi, etrafı Hicaz, Yemen ve Yemame 
ile çevrilmiş olan Ahkaf adında bir bölgede 
yaşamaktaydı. Kur’an’da bu yer isim olarak 
zikredilmiştir: “Kendisinden önce ve sonra 
uyarıcıların gelip geçmiş olan Âd kavminin 
kardeşini (Hûd’u) hatırla. Hani Ahkâf’taki 
kavmini, “Ancak Allah’a ibadet edin, çünkü 
ben sizin adınıza büyük 
bir günün azabından 
korkuyorum” diye uyar-
mıştı.” (Ahkaf, 46:21). 
Tarihsel olarak çok eski 
olmasına rağmen Güney 
Arabistan’da Ad kavmine 
ait bazı kalıntılar bulun-
muştur. İlk olarak 1837 
yılında İngiliz donanma-
sında görevli James R. 
Wellested, Hısn-ı Gurab 
yakınında, Hud pey-
gamberden bahseden bir 
levha bulmuştur. Dok-
sanlı yılların başında amatör bir arkeolog 
Nicholas Clapp, İngiliz araştırmacı Bertram 
Thomas tarafından yazılan bir kitaba daya-
narak Umman’ın sahile yakın bir yerinde 
Ubar kentinin kalıntılarını ortaya çıkarmış-
tır. Ubar kalıntıları, kazı yapılmadan önce 
ancak uzaydan görülebiliyordu. Yapılan 
kazılarda, 12 metre kumun altından bir 
şehir çıkmıştır. Yıkıntılar, ilk olarak ortaya 
çıkarıldığı andan itibaren, bu yıkık şehrin 
Kur’an’da bahsedilen Ad kavmi olduğu an-
laşılmıştır. Zira, kazılarda ortaya çıkartılan 
yapılar arasında, Kur’an’da varlığına dikkat 
çekilen uzun sütunlar yer alıyordu. Kazıyı 
yürüten araştırma ekibinden Dr. Zarins de, 
bu şehri diğer arkeolojik bulgulardan ayıran 
şeyin, yüksek sütunlar olduğunu ve dolayı-

sıyla bu şehrin, Kur’an’da bahsi geçen Ad 
Kavmi’nin kenti İrem olduğunu söylüyor-
du. Fecr Suresi’nde “sütunlarla dolu İrem”e 
dikkat çekilmiştir. “(Ey Muhammed!) Rab-
binin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde 
benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu 
İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kav-
mi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne 
yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde 
azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgun-
culuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rab-
bin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı.” 
(89:6-13).

Ad kavmi en eski Arap halkı olduğu gibi 
Hud peygamber de, in-
sanlığın ikinci atası Hz. 
Nuh’tan sonra Araplara 

gönderilmiş ilk peygam-
ber olması gerekir. Nite-
kim Suyuti böyle bir bil-
gi vermektedir. Tevrat’ta 
adı Eber olarak geçen 
peygamber ile Hûd pey-
gamberin aynı kişi oldu-
ğu tahmin ediliyor. Eski 
Ahit’in en eski Yunanca 
versiyonlarının birinde 
Eber’in yaşamış oldu-
ğu dönem, Kur’an’daki 

Hûd’un yaşadığı döneme denk düşer. Eber 
kelimesi, kimi iddialara göre İbrani ve Arap 
kelimelerinin kökenini oluşturur. Eber ke-
limesi, Arapçada “hayırlı, faziletli ve şerefli” 
anlamına gelmektedir. Yahudi kutsal metin-
lerinde bahsedilen Eber, Nuh’un soyundan-
dır ve İbrahim’in atalarındandır. Bazı İslam 
kaynakları Hûd’un peygamberlik yaptığı 
dönemin yaklaşık olarak İ.Ö. 2400 civarın-
da olduğunu belirtir. 

Bu bilgileri aktarmamızdan maksat, Ad kav-
mi ve bu topluma gönderilen Hz. Hud’un 
efsanevi bir kimliğe bürünmüş olarak Arap 
kolektif hafızasında yer etmiş olduğunu 
göstermektir. Diyebiliriz ki Ad kavmi en 
eski Arap halkı, Hz. Hud peygamber ise on-
ların en eski atasıdır. Kur’an, bu dip cedleri-

HUD PEYGAMBER 

ALLAH’IN BİRLİĞİNİ 

VE O’NA KULLUĞU 

VURGULUYORDU. BU 

GÖREV KARŞISINDA DA 

HERHANGİ BİR ÖDÜL/

ÜCRET BEKLEMİYORDU. 
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nin hikâyesini anlatarak, Mekkeli Araplara 
tarihsel bir bilinç kazandırmak istemekte ve 
uyarılarda bulunmaktadır. Bir önceki sure-
de (Yunus) olumlu bir örnek verilmişken, 
burada tersi bir örnek sunularak -olumlu ya 
da olumsuz- tercihlerini kullanmaları isten-
mektedir. Bu surenin Mekke’de gerilimin 
giderek arttığı ve hesaplaşma günlerinde 
geldiği de dikkate alınırsa, açık bir tehdit 
söz konusudur. O zaman şu soru gündeme 
gelmektedir: Ad kavmi neden ve nasıl helak 
olmuştur? Bu örnekle, Mekkeli müşriklere 
kendi tarihlerinden bir 
helak olayı anlatılarak 
başlarına böyle bir şeyin 
geleceği mi vurgulanmak-
tadır? Hz. Muhammed’in 
şu sözleri, Hud kavminin 
hikâyesinin neden anla-
tıldığını açıkça beyan et-
mektedir: “Ey Kavmim! 
Bana karşı olan düşman-
lığınız, Nûh kavminin 
veya Hûd kavminin ya-
hut Salih kavminin ba-
şına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın 
sizin de başınıza getirmesin. (Ve unutmayın 
ki) Lût kavmi sizden uzak değildir.” (Hud, 
11:89).

Hud Suresi, Hud peygamber ile Ad kavmi 
arasındaki karşılaşmayı şöyle hikaye et-
mektedir: “Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u 
gönderdik. Hûd, şöyle dedi: “Ey kavmim! 
Allah’a kulluk edin. O’ndan başka sizin hiç-
bir ilâhınız yoktur. Siz, sadece iftira ediyor-
sunuz.” “Ey kavmim! Ben buna karşı sizden 
bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, an-
cak beni yaratana âittir. Hâlâ aklınızı kullan-
mayacak mısınız?” “Ey kavmim! Rabbiniz-
den bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe 
edin ki, üzerinize bol bol yağmur göndersin 
ve gücünüze güç katsın. Günahkârlar ola-
rak yüz çevirmeyin.” Dediler ki: “Ey Hûd! 
Sen bize açık bir delil getirmedin. Biz de 
senin sözünle ilâhlarımızı bırakacak deği-
liz. Biz sana iman edecek de değiliz.” Biz 

sadece şunu söyleriz: “Seni, ilâhlarımızdan 
biri fena çarpmış.” Hûd, dedi ki: “İşte ben 
Allah’ı şâhit tutuyorum. Siz de şâhit olun 
ki, ben sizin Allah’ı bırakıp da O’na ortak 
koştuğunuz şeylerden uzağım. Haydi, hepi-
niz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana 
göz açtırmayın.” “İşte ben, hem benim, hem 
sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Yer-
yüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, 
Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. 
Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerin-
dedir.” “Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, 

benimle gönderileni size 
tebliğ ettim. Rabbim (di-
lerse) sizden başka bir 

kavmi sizin yerinize ge-
tirir ve siz O’na bir zarar 
veremezsiniz. Şüphesiz 
Rabbim, her şeyi koruyup 
gözetendir.” (Hud, 11:50-
57).

Hud peygamberin me-
sajı, öncekilerden farklı 
değildi. Allah’ın birliğini 
ve ona kulluğu vurgu-

luyordu. Bu işlem karşısında da herhangi 
bir ödül/ücret beklemiyordu. Çünkü pek 
çok toplum peygamberlerin mesajının ge-
risinde bir menfaat veya iktidar hevesi se-
zinliyor ve onlara tabi olmak istemiyordu. 
Belki toplumların bu tepkisi, daha önceki 
deneyimlerine dayanıyordu. Bazı sahte pey-
gamberler ya da din adamları insanları dine 
davet ederken aslında bununla şan-şöhret 
ve iktidar elde etmek istiyorlardı. Fakat 
peygamberler ısrarla yaptıkları iş karşısında 
hiçbir ücret istemediklerini hep vurgulaya 
gelmişlerdir. 

Yukarıda anlatılan hikâyeden Ad kavminin 
kendi geleneklerine ve geleneksel inançları-
na sıkı sıkıya bağlı oldukları anlaşılmakta-
dır. “Biz senin sözünle ilâhlarımızı bırakacak 
değiliz” sözü bunu kanıtlamaktadır. “İlahla-
rımızı” dediklerine göre onların birden fazla 
ilaha bağlandıkları ve çoktanrıcı bir toplum 
oldukları açıktır. Hud peygamber ise, özel-

PEK ÇOK TOPLUM 
PEYGAMBERLERİN 

MESAJININ GERİSİNDE 
BİR MENFAAT VEYA 

İKTİDAR HEVESİ 
SEZİNLİYOR VE 

ONLARA TABİ OLMAK 
İSTEMİYORDU. 
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likle onları bu inançlarından vazgeçirmeye 
ve tek olan Allah’a iman etmeye çağırıyor-
du. Öte taraftan “açık bir delil” talep ettik-
lerine göre, şimdiki kavramlarla maddeci 
ve pozitivist oldukları da söylenebilir. Bu 
talep, pek çok toplumun tutumu olmuştur. 
Toplumlar akıl yoluyla çevrelerinde Allah’ın 
birliğine ilişkin pek çok delil ya da işaret bu-
labilecekleri halde, düşünmeyi terk ettikleri 
için “apaçık” deliller isteme yoluna başvur-
muşlardır. Fakat bu yol da her zaman onları 
ikna etmemiştir. Mucizeler gelince, bu kez 
peygamberleri büyücülük ve sihirbazlıkla 
suçlamışlardır.   

Ad kavminin bir diğer tepkisi, alay etme 
ve ironi olmuştur. Ona 
“Seni, ilâhlarımızdan 
biri fena çarpmış” diye-
rek davasını komik du-
ruma düşürmeye çabala-
mışlardır. Geleneklere ve 
geleneksel inançlara sıkı 
sıkıya bağlılık, yeni dü-
şünce ve fikirlere kapalı 
olmayı ve hatta onlarla 
alay etmeyi beraberinde 
getirmektedir. Gelenek-
sel şeyler, hem insanla-
rın içinde ve zihninde 
yer etmişlerdir ve bu sebeple zor vazgeçilir 
bir hale gelmişlerdir, hem de bunlara tezat 
teşkil eden şeyler karşısında onları duyarsız 
kılmıştır. Bu nedenle Kur’an hemen hemen 
tüm toplumların kıssalarında bu taklitçi ve 
gelenekçi tutumlara eleştiri getirmektedir. 
Doğal olarak bu eleştiri, gelenek ve atalara 
bir hakaret olarak algılanmıştır.

Araf Suresi’nde Hud ile kavmi arasındaki 
tartışma daha belirgin bir şekilde onların 
zihniyetini ele vermektedir: “Âd kavmine 
de kardeşleri Hûd’u peygamber olarak gön-
derdik. Onlara, “Ey kavmim! Allah’a kulluk 
edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh 
yoktur. Allah’a karşı gelmekten sakınmaz 
mısınız?” dedi. Kavminin ileri gelenlerin-
den inkâr edenler dediler ki: “Şüphesiz, biz 

seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin 
mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanı-
yoruz. Hûd, şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende 
akıl kıtlığı yok. Aksine ben âlemlerin Rabbi 
tarafından gönderilmiş bir peygamberim.” 
“Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyo-
rum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçı-
yım.” “Sizi uyarması için içinizden bir adam 
aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir (vahy 
ve öğüt) gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın 
ki, Allah sizi Nûh kavminden sonra onların 
yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha 
güçlü kıldı. Allah’ın nimetlerini hatırlayın 
ki kurtuluşa eresiniz.” Onlar, “Sen bize tek 
Allah’a ibadet edelim, atalarımızın ibadet 

edegeldiklerini bıraka-
lım diye mi geldin? Eğer 
doğru söyleyenlerden 

isen, haydi bizi tehdit etti-
ğin azabı bize getir” dedi-
ler. Hûd, “Artık size Rab-
binizden bir azap ve öfke 
inmiştir. Allah’ın, hakla-
rında hiçbir delil indir-
mediği, yalnızca sizin ve 
babalarınızın uydurduğu 
birtakım isimler (düzme-
ce tanrılar) hakkında mı 
benimle tartışıyorsunuz? 

Öyleyse (başınıza geleceği) bekleyin! Ben 
de sizinle beraber bekleyenlerdenim!” dedi. 
Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri 
tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetle-
rimizi yalanlayan ve iman etmemiş olanla-
rın ise kökünü kestik.” (A’raf, 7:65-72).

Hud peygambere yönelik yapılan “akıl kıtlı-
ğı” suçlaması, Ad kavminin derin bir çelişki 
içinde yüzdüklerini göstermektedir. Nor-
malde akıl kıtlığı, yani düşünmeden yaşama 
gelenekçi ve taklitçi toplumların özelliğidir. 
Bu tip toplumlarda insanlar akla başvurmak 
yerine “gelenek”lere göre yaşarlar. Gelenek, 
atalardan geldiği ve kökü gerilere gittiği için 
değerli ve kutsal sayılır. Bir başka deyişle 
gelenek en önemli referans kaynağıdır. Tüm 
işlerde ve eylemlerde gelenek, neyin nasıl 

FELAKETİN SEBEBİ, SALT 
ALLAH’I İNKÂR ETMEK 

VE PEYGAMBERLERİ 
YALANLAMAK 

DEĞİLDİR. BUNA EK 
OLARAK, ZORBALIK 

YAPMALARI VE 
ZORBALARIN EMRİNE 

UYMALARIDIR. 
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yapılacağını söyler. Bu konuda toplumda 
yerleşik bir yaşam ve ortak bir uzlaşı vardır. 
Bu böyle iken, onları inançları konusunda 
düşünmeye çağıran ve Tanrı anlayışlarını 
eleştiren bir insana “kıt akıllılık” suçlaması 
yapmışlardır.  Ad kavminin akıl tutulmasını 
sadece onların gelenekçi ve taklitçi tutum-
larıyla açıklamak yeterli değildir. Bununla 
beraber Ad kavmi yeryüzünde güç ve refah 
düzeyi yüksek bir kavimdir. Bu da Kur’an’ın 
ifadelerinden anlaşılmaktadır. “Andolsun, 
size vermediğimiz imkân ve iktidarı onlara 
vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve 
kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri 
ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. 
Çünkü Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlardı. 
Alaya aldıkları şey onları kuşattı.” (Ahkaf, 
46:26). “Siz her yüksek yere bir alamet bina 
yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?” 
“İçlerinde ebedî yaşama ümidiyle sağlam 
yapılar mı ediniyorsunuz?” “Tutup yakala-
dığınız zaman zorbaca yakalarsınız.” “Ar-
tık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana 
itaat edin.” “Bildiğiniz her şeyi size veren, 
size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınar-
lar veren Allah’a karşı gelmekten sakının.” 
“Çünkü ben, sizin adınıza büyük bir günün 
azabından korkuyorum.” Dediler ki: “Sen 
ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, 
bize göre birdir.” “Bu, öncekilerin gelenek-
lerinden başka bir şey değildir.” “Biz azaba 
uğratılacak da değiliz.” Böylece onlar Hûd’u 
yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helâk 
ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onla-
rın çoğu ise iman etmiş değillerdir.” (Şu’ara, 
26:128-139).

Bu ifadeler, Ad kavminin güçlü bir kavim 
haline geldiğini, yüksek binalar yaptığını, 
refah içinde yaşadığını ve sahip oldukla-
rı görkemin içinde boğulup kaldıklarını 
göstermektedir. Bu, tüm güçlü medeniyet 
kurmuş toplumların içine düştüğü bir aç-
mazdır. Güç, refah ve iktidar toplumları ve 
özellikle onların ileri gelen elitlerini yoldan 
çıkarır ve azgınlaştırır. Kendi ürettikleri 
zenginlik ve mimari yapılar nedeniyle gurur 

ve kibre kapılırlar ve hiç kimsenin bu güç 
ve iktidara zarar veremeyeceğini düşünür-
ler. İşte, bu kendi kendine yeterlilik duygu-
su, insanın gerçekte kendisine her türlü ni-
meti veren Allah’a yabancılaşmasına ve onu 
unutmasına vesile olur. Bu sorun, tüm tari-
hi dolduran insan yabancılaşmasının özü-
dür. İsyan, zorbalık, kibir, başkalarıyla alay 
etme, yoksulları ezme ve zayıf düşürme… 
İşte, tüm bu zulümlerin kaynağı Allah’a 
yabancılaşmadır. Allah’a yabancılaşma, in-
sanın kendisine ve türüne karşı yabancılaş-
manın da temelidir.

İşte saydığımız bu gerekçelerden ötürü 
Allah Ad kavmini helak etmiştir. “Böylece 
onlar Hûd’u yalanladılar. Biz de bu yüzden 
onları helâk ettik. Şüphesiz bunda bir ibret 
vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değil-
lerdir.” (Şu’ara, 26:139). 

Kur’an tarihsel süreç içinde toplumların yok 
oluşlarını “helak” kavramıyla ifade etmek-
tedir. Kendilerine peygamber gönderilen 
kavimlerin yok oluşu ve yok oluşunda rol 
oynayan etmenler Kur’an’da sıkça anlatıl-
mıştır. Azap, yok oluş biçimlerinden sadece 
birisidir ve bu doğal felaketler şeklinde te-
zahür etmektedir. İşte, Ad kavmi bu azabın 
başına geldiği kavimlerden birisidir. Azap, 
durup dururken kavimlerin başına gelen 
bir olay değildir. Bilakis oluşumunda insan-
ların sorumlu olduğu ve eylemleriyle yol 
açtıkları olaylardır. Bu nedenle helakla ilgili 
ifadeler şartlı önermeler şeklindedir. “Eğer” 
şunu şunu yaparsanız başınıza bu gelir, diye 
uyarılar yapılır. Buna rağmen insanlar bu 
uyarılara kulak asmazlarsa, başlarına vaat 
edilen felaketler gelir. Kur’an’da kavramsal 
olarak geçen “sünnetullah” (Allah’ın yasası) 
da bundan başkası değildir. 

Araf Suresi’ne göre Ad kavminin “kökü 
kesilmiş”tir (7:72). Bu işlemin nasıl oldu-
ğu ise Kamer Suresi’nde anlatılmıştır: “Âd 
kavmi de (Hûd’u) yalanladı. Azabım ve 
uyarılarım nasılmış! Biz onların üstüne, 
uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve 
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Hud: “Ata” Simgesi

dondurucu bir rüzgâr gönderdik. İnsanla-
rı köklerinden sökülmüş hurma kütükleri 
gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım 
nasılmış, (gördüler)! (54:18-21). Demek ki 
“gürültülü ve dondurucu bir rüzgâr”la bir 
toplum, “hurma kütükleri gibi kökleri“nden 
sökülmüştür. Bu hikâyeden ilahi tehdit ve 
azabın doğal felaketler şeklinde gelebileceği 
anlaşılmaktadır. 

Bu felaketin sebebi, salt Allah’ı inkâr etmek 
ve peygamberleri yalanlamak değildir. Bu 
sebebe ek olarak onların zorbalık yapmaları 
ve zorbaların emrine uymalarıdır. İşte Hud 
Suresi’nin şu ayetleri bu gerçekleri açıkça 
göstermektedir: “İşte Âd kavmi! Rablerinin 
ayetlerini inkâr ettiler. O’nun peygamber-
lerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın 
emrine uydular! Onlar, hem bu dünyada, 
hem de kıyamet gününde lânete uğratıldı-
lar. Biliniz ki Âd kavmi, Rablerini inkâr etti. 
(Yine) biliniz ki Hûd’un kavmi Âd, Allah’ın 
rahmetinden uzaklaştı.” (11:59-60).

Hud Suresi’nden öğrendiğimiz bir gerçek 
de, helak ve azabın genel olmamasıdır. 
Allah’ın rahmetinden uzaklaşmayan kişiler 
bu azaptan kurtarılmıştır: “Helâk emrimiz 
gelince, Hûd’u ve beraberindeki iman et-
miş olanları, tarafımızdan bir rahmetle kur-
tardık. Onları ağır bir azaptan kurtardık. 
(11:58). Demek ki Allah’ın rahmeti, onu ve 
elçilerini tanımış olanları kapsamamaktadır. 

Hud peygamberin ve Ad kavminin hikâyesi 
boşuna anlatılmamıştır. Hud ve Ad kavmi, 
Mekkeli Arapların duyumları kendilerine 
ulaşan dip cedleridir. Onların hikâyesi an-
latılarak onlara tehditvari bir ders verilmek 
istenmiştir: “Ey Kavmim! Bana karşı olan 
düşmanlığınız, Nûh kavminin veya Hûd 
kavminin yahut Salih kavminin başına ge-
lenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de 
başınıza getirmesin. (Ve unutmayın ki) Lût 
kavmi sizden uzak değildir.” (Hud, 11:89).

Kitap ve Hikmet

H ayat ı n  h e r  a ş a m a s ı n d a   
M ü s l ü m a n l a r ı n  K i t a p  ve  
H i k m e t  ç i z g i s i n d e  
ççöz ü m  ve  i s t i k a m e t  
o l u ş t u ra b i l e ce k l e r i n e  d a i r  
b i r  b i l i n c i n  g e l i ş m e s i n e  
k at k ı  i ç i n  
K İ TA P  ve  H İ K M E T

 1  Y I L L I K  
A B O N E L İ K
 

3 5

w w w. k i t a p v e h i k m e t . c o m

Sipariş için: 
Tel: 0212 513 00 93
www.suleymaniyevakfi.com
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K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

GENÇLER İÇİN 10 KİTAP

kumak, insanın Hira’sıdır. Ve bir 
genç için Kur’an okumak okumaların 

besmelesi’dir. Dahası varolmanın niyetini 
okuyabilmek için her gencin bir “Kur’an 
okuması” olması gerek...

Bunun sonrası düşünce geleneğimizin, dü-
şünsel inkişafımızın klasikleridir. Nehcu’l-
Belağa’dan Mantıku’t-Tayr’a Güvencin 
Gerdanlığı’ndan Âmâk-ı Hayal’e,  Kur’an’a 
Göre Dört Terim’den Yoldaki İşaretler’e, İnsa-
nın Dört Zindanı’ndan Yürek Devleti’ne kadar 
birçok eser sayılabilir.

Ama biz “gençlik” üst başlıklı bu sayımızda 
sizler için, Kur’an’dan siyere, düşünceden 
edebiyata bir okuma eşiği olabilecek bazı 
eserler hatırlatmak istedik.

***

SÖZÜN GÜCÜ

İlahî vahyin iklimine 
Musa Şimşekçakan’ın 
kaleme aldığı “Sözün 
Gücü” isimli eser ile gi-
rebiliriz. Elbette bir çok 
güzel meal var ama bu 
eser gençleri “Oku” ile 
başlayan sözün özüne 
çağırıyor.

Eserde, nüzûl sırasına 
göre ilk yirmi iki surenin bağlamı ve anlamı 
ele alınıyor.

Hayatın içinde okunan kitabın mesajı, Hz. 
Peygamber’i, sahabe-i güzin’i, İslam Medeni-
yetini inşa ettiği gibi muhakkak ki bütün za-
manlar ve mekânlardaki insanları da düşün-
meye, akletmeye, ‘adam’ olmaya çağırıyor.

K AK  

N ANIN K N N  
A T A I  

H N N 
K N  

ŞT A I I . 

O
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“Hayata anlam katan ve böylece insanı erdemli 
kılan şey, sözün gerçeğidir. Gerçek ise çok güçlü-
dür. Hakikati taşıyan sözün gücü, güzel ahlakla 
birleştiğinde gerçekleşmeden duramaz. Hiçbir 
şey de ona engel olamaz. Bu anlamda Kur’an, 
kendisine iman edenlere gerçeği gösteren canlı 
bir rehberdir.”

Hz. Peygamber’in kuşanıp yola çıktığı kitabı, 
gençlerin de kalbi sökülmüş çağa karşı ku-
şanması, insanlık için söylenebilecek en yük-
sek söz ümididir.

***

KUR’AN’A GÖRE  
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI

İzzet Derveze’nin kale-
me aldığı Kur’an’a Göre 
Hz. Muhammed’in Hayatı, 
nebevî örnekliğini vahiy 
ışığında ortaya koyuyor.

Eser; şu ana kadar yazılmış 
olan siret kitaplarının izle-
diği metoda bağlı kalma-
dan, Kur’an’dan hareketle 
kronolojik bir seyir çizgisi 

izlenerek kaleme alınmış. 

Eser siret üzerine yazılmış bir usul ile başlı-
yor. Eserde Hz. Peygamber’in yaşadığı asrın 
sosyal, iktisadi, düşünsel ve dinî hayatın ge-
niş bir analizi yapılıyor. Daha sonra ayrıntılı 
olarak Mekke ve Medine dönemleri, özelde 
ise ehl-i kitap, münafıklar, cihad, yasama gibi 
konular vahiy perspektifinden ele alınıyor.

Ahlakı Kur’an olanın hayatı ancak Kur’an ek-
senli olarak okunur. Kur’an’ı temel almayan, 
hayattan kopuk ve rivayete indirgenen bir si-
retin nebevî örnekliği ortaya koyması müm-
kün değildir. Eseri sahasında özgün kılan da 
budur.

***

SAFAHAT

Kur’an şairi Mehmed Akif’in bu eseri yakın 
tarihimizin ve müslümanların destanıdır. Bir 
imparatorluğun bakiyesi insanların kıvama 
ermiş olan ruh ve fikir olgunluğu, inanç ve 

ahlâk sağlamlığı, cesareti ve kahramanlığı bu 
destanda dile getiriliyor.

Halkının içinden yükselmiş, ama halkın için-
de kalmış bir şair; kendi halkı kadar, dini ve  
dili bilen, Doğu’yu ve Batı’yı bilen bir aydın; 
milletiyle birlikte savaşı, acıyı, yenilgiyi ve za-
feri gören, ardından yurdundan sürgün edi-
len bir insan... 

Asım’da karşımıza yeni bir karakter çıkar. 
Bu karakter, Asım’dır. Tanzimat’tan itibaren 
birçok karakter var. Birisi her yönüyle şark-
lı olan, garbı hiç kabul etmeyen karakter, bir 
diğer karakter şarkın her şeyini kötü gören, 
garbı her yönü ve her şeyiyle kabul eden ka-
rakterdir. Ama Asım’ın nesli, şarkı da garbı 
tanıyan ve Kur’an’ı asrın idraki söyleten bir 
nesildir.

1911-1933 yılları arasında kaleme alınan Sa-
fahat, Asım’ın nesli’nin şiiridir. 

***

ÖZGÜRLÜĞE KAÇIŞIM

Aliya İzzetbegoviç, mo-
dern çağda ve belki de 
tüm insanlık tarihinde 
«önder ama insan» de-
dirten çok az sayıdaki 
bir şahsiyet. 

Özgürlüğe Kaçışım ki-
tabı, Aliya’nın bilge ki-
şiliğinin billurlaştırdığı 
düşünce yoğunluklu 
metinlerden oluşmak-

tadır. Kısa ancak yoğun ve çarpıcı notlarda 
kendisini ele veren fikri derinlik, onun tarih 
kurucu kişiliğinin entelektüel boyutu hak-
kında zengin ipuçları vermektedir

Aliya hapishane notlarında şöyle diyor: «Her 
şeyi yaşadığınız ve atlattığınızda, yüzlerce 
kere düşüp tekrar kalktığınızda, tüm boş 
ümitlerden ve rahatlıklardan vazgeçip göz 
önündeki hakikate yapıştığınızda, ancak o 
vakit hayatın nihaî gayesinin kötülüğe karşı 
savaş olduğunu fark edersiniz.”
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Bosna’nın özgürlük mücadelesiyle özdeşleşen 
Aliya İzzetbegoviç, siyasi bir figür olmanın ya-
nında aynı zamanda çok önemli bir düşünür. 
Onun eylemci kişiliğinin yanı sıra kendisini 
ele veren bilge kişiliği, öncülük ettiği özgür-
lük mücadelesinin karakterini belirlemiştir. 

GENÇ MÜSLÜMANA  
MODERN DÜNYA REHBERİ

Seyyid Hüseyin Nasr, 
bu kitapta Müslüman 
gençlerin hem İslam 
geleneğine hem de mo-
dern Batı’ya vakıf olma-
larının temin edilebile-
cek bir entelektüel ha-
rita çizmeye çalışıyor. 

Gençler bu harita yar-
dımıyla kendi düşünsel 
ve kültürel gelenekleri-
ni tanımanın yanısıra, 

İslami bakış açısıyla modern dünyayı da anla-
ma imkanı bulacaklar. 

Türünün ilk örneği olan bu modern dünya 
rehberi günümüz dünyasında İslam’ın edebi 
hakikatleri ile Batı’nın fikri atmosferini yan-
yana sergiliyor ve modern dünyanın meydan 
okumalarına karşı geleneksel düşünüşün ce-
vaplarını son derece berrak bir dille sunuyor.

Kitapta üç ana bölüm var: Birincisi  İslam’ın 
mesajı, ikincisi  Modern Dünyanın mahiye-
ti, üçüncüsü ise genç müslüman ve modern 
dünyaya cevabı.

Genç Müslümana, kendi inancı doğrultusun-
da modern dünyaya vereceği bir cevabı oldu-
ğunu hatırlatan yazar, her bakımdan içi dara-
lan bu modern dünyaya ancak İslam’ın nefes 
aldırabileceğini anlatmaya çalışıyor.

***

İSLAMÎ MÜCADELENİN YENİ DİLİ

Hamza Türkmen, bu eserinde yöntemsel açı-
dan Ortadoğu intifadasının nabzını tutmaya 
çalışıyor. Eserde küresel vesayet sistemine 
vahyin şahitliği gözlüğüyle geniş bir perspek-
tiften bakılıyor.

Eser boyunca, Müslü-
manları Kur’an ümme-
tini yeniden ihya ede-
cek ve İslami yönetimi 
modelleştirecek çaba-
ların ancak toplumsal 
planda alttan gelen bi-
linçli ve istişare temelli 
bir dalgayla mümkün 
olabileceği dile getirili-
yor. 

Yaşadığımız coğrafyada 
gündemi belirleyen toplumsal ve siyasal de-
ğişim süreçleri, mahiyet itibariyle henüz yerel 
ve küresel sistemlerden bütüncül bir kopuş 
gerçekleştiremese de, fıtri ve vahyi değerlere 
bağlılık temelinde yükselen yeni hareketlilik, 
küresel vesayet sistemini ve diktatörlük re-
jimlerini aşmak doğrultusunda ciddi bir biri-
kim oluşturmaktadır.

İslami düşüncenin dünü, bugünü ve geleceği 
üzerine analizler ortaya koyan eser, gençleri 
değişim dili ile tanıştıracak.

YUSUF’UN ÜÇ GÖMLEĞİ

Abdullah Yıldız’ın bu 
eserinde, insanlık tari-
hinin en güzel, en iffetli 
ve en hayırlı insanların-
dan Hz. Yusuf’un ör-
nekliklerle dolu kıssası, 
bugünün dünyasında 
yaşayan müminlerin 
gündemine taşınmaya 
gayret ediliyor. 

Hz. Yusuf’un yaşamı-
nı anlatan bu hikâye  
Kur’an’da “kıssaların 

en güzeli” diye vasfedilir. Bu eserde ise Hz. 
Yusuf’un hayatının üç önemli aşamasına işa-
ret eden simgesel üç gömlek ekseninde çerçe-
veleme yapılıyor. 

Hz. Yusuf’un çocukluk dönemini hatırlatan 
kanlı gömleğinin onun mazlumiyet ve mağ-
duriyetini simgelediğini, delikanlılık dönemi-
ni özetleyen arkası yırtık gömleğin onun iffet 
ve ismetini simgelediğini, olgunluk dönemini 
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işaret eden son gömleğinin yani kardeşleri 
vasıtasıyla babası Yakub’a gönderdiği «Yusuf 
kokulu» gömleğin de onun istikrar ve istika-
metini simgelediğini düşünülerek günümüz 
gençleri için dersler ortaya konulmuş.

RİND VE ZAHİD

Fuzulî’nin bu eserin-
de akıl ile kalb konu-
şuyor. Asıl olan ikisi-
nin birliği, yani aklın 
ve kalbin izdivacıy-
ken, bu ikililiğin kar-
şıtlığı ve ayrılıkları 
vurgulanıyor. Peki 
bu karşımıza nasıl bir 
tablo çıkarıyor?

Rind, dünyanın ge-
çiciliğine, üzüntü ve 

neşenin aynılığına inanan biridir. Zahid ise 
dünyaya sırtını dönmüş, onu elinin tersiyle 
itivermiş kişidir. 

Zahid dünyaya dair olan her şeyi tehlike 
içeren bir şey olarak okurken, Rind bunları 
Zahid’in tersi bir yere oturtuyor. Biri dini iç’e 
indirger; diğeri iç’siz bir dış’tır. 

Şair Yusuf Özkan Özburun’un çıkardığı 
Fuzulî’nin Rind ve Zahid isimli kitabı, yani 
aklın ve kalbin söyleşisi, bize bu iki farklı ba-
kışın dünyayı, insanı, hayatı, dolayısıyla dini 
okumalarını verirken, dünyanın ne denli bir 
sorun olduğu gerçeğini de bir kez daha gös-
teriyor. 

HİKÂYÂT

Hikâyemizin usta isimlerinden Cemal Şakar, 
Hikâyât isimli bu eserinde kısa öykü türünün 
bir örneğini ortaya koyuyor. Bu kitaptaki kısa 
öykülerin ortak konusunu Kur’an kıssaları, 
Kur’an şahsiyetleri ve insanlık halleri oluştu-
ruyor. 

Kitabı oluşturan minimal öykülerin her biri 
bağımsız olmakla birlikte, konu olarak bü-
tünlük gösteriyor. Devasa bir pınarın farklı 
gözelerinden sızarak görünürlük kazanan de-
recikler gibi.

Bu hikâyeler, bazen bir-
kaç cümleden bazen de 
bir paragraftan oluşu-
yor. İfadelerin sıkılmış, 
damıtılmış haliyle şiire 
yaklaşan bu tarz, okuru 
düşünmeye ve yorumla-
maya sevk ediyor. 

Hem “Bir kıssa ne kadar 
hikâye olabilir?” hem de 
“Bir hikâye ne kadar kıssa 

olabilir?” soruları bağlamında farklı bir çaba 
hatta bir alan araştırması olarak da değerlen-
dirilebilecek olan bu metinler; öyküsel tefsir 
parçaları olarak da görülebilir.

ÂDEM

Ümit Aktaş’ın romanı 
Âdem, okurlarını dün-
yanın en eski hikâyesini 
yaşamaya davet ediyor. 
Orada yaratılış serüveni-
ni, insanın hem kendisiyle 
hem şeytanla mücadelesi-
ni anlatırken, akıllarda gü-
nümüz insanının modern 
hayatı ve modern dünya-
nın tuzakları da beliriyor. 

Aslında herşey kendisini aşmak isteyen insa-
nın kendisine çizdiği sınırda bitmiyor mu? 

“Benim anlatmaya çalıştığım ve elbette somut bir 
tarihsel kişilik olmaktan çok simgesel bir kişilik 
olan Âdem…”

Kainatın en büyük başkaldırısının, ilk kaçışın 
ve en uzun sürgünün romanı. “Âdem”, bir 
arayışı, bir özlemi konu edinmiş kendine.

«İnsanın iki cenneti vardır; biri ardında, diğeri 
ise önündedir; biri geleceği, diğeri geçmişidir; biri 
ütopyası, diğeri nostaljisidir; biri yurdu, diğeri 
gurbetidir; biri acısı, diğeri mükâfatıdır. Birinden 
düşersiniz, diğerini kazanırsınız. Ama birini ka-
zanmak için mutlaka diğerini terk etmelisiniz.»

***

Evet gençler, okumak, insanın kendisini ço-
ğaltması, ruhunun iklimini oluşturmasıdır. 



. k e .

ĞİTİ

e li e e le i  K i i i l y  y

A k   e e i i i  b l e i   
y  y y l . i i  i k k k  l k ele l  

b l e i i e  e i i  k  b  K  Ke i  
l k e e  ey be i i i  e i i  l l  ile 

bi lik e l k  A b   e lHik e ibi 
k l e i i  l l  ile bi lik e  l e i  e i i  

eli i  kk   l l  ye  e iliy .
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