
ANKARA VNiVERSİTESİ 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI 

ı���������� l64 ����������ı 

Mezhepler, Ahlak Ve İslam 
Felsefesi İle İlgili 

MAKALELER 

İkinci Baskı 

Prof. Dr. İbrahim AgAh ÇUBUKÇU 
A. O. tıAhiyat Fakültesi KelAm ve ls!Am Felsefesi 

Bölümü Başkanı 

ANKARA tl'N1VERSİTES1 BASIMEVİ -.ANKARA 1984 





İ Ç İ N D E K İ L E R  

Sayfa· 

ÖNSÔZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Birinci Bölüm 

MEZHEPLER VE DİNİ AKIMLAR 

Mezheplerin doğuş sebepleri 9 ı 1 
Nurculuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 12 22 
Nurculuk ve içyüzü 23 26 
Alevilik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 27 30 

Hurufilik nedir ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 31 33 
Y ahova Şahitleri . . .  ! • • • • • • • • • • . • . • • • . • . • . • • • • • • • • •  34 36 -
·Zararlı dini akımlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 37 51 
İslamda ilk ihtilaflar ve sebepleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 53 
N useyriyye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 54 
Batın ilik nedir ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 55 57 
Ağa Han ve İsmailiye Mezhebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 58 62 

Vahhabilik ve yurdumuzaa hilafet akımları . . . . . . . . .  . 63 66 

Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 67 - 70 

İ kinci Bölüm 

AHLAK VE ÇEŞİTLİ DİNİ KONULAR 

İslamiyet nedir ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 72 

İslamda mutluluk felsefesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 76 

İslamda adalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 78 
İslamda güzel ahlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Din adamının cemiyet içindeki yeri 80 81 

3 



Din adamının görevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
İslamiyet ve hurafe . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . .  . 
Din sömürücülüğü . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 
Köylü, din ve öğretmen 

'Oçüncü Bölüm . 
İSLAM FELSEFESİ VE EGİTİMLE 

İLGİLİ KONULAR 

İslam düşüncesinde medeniyet ve çalışmanın önemi . 
İslamda ilmin gelişmesi ve değeri '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Asayişi sağlamada eğitimin önemi 
İbn Sina ve eğitim görüşü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ıh A s f;:ı>• •• ğ"tı· o van as- a c:ı ya gore e ı m . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
İbn Haldun'a göre eğitim . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
Eş'arfliğe yöneltilen haksız hücumlar . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tasavvufu kötüye kullananlar . . . . . . . . . . . . . . .  '. . . . . . .  . 
Dehriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
İslam Felsefesi açısından tenasüh'ün değeri 
Tasavvufta hulul sorunu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
İslamiyet ve çocuk eğitimi 

Dördüncü Bölüm 

Sayfa 
82-84 
85-89 
90-92 
93-95 

96-105 
106-108 
109-111 
112-117 
118-12� 
121-122 
123-124 
125-127 
128-131 
132-134 
135-138 
139-145 

İKİNCİ BASKIDA EKLENEN KONULAR 

Zamanımızda Ege Alevileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149-158 
Yaşa yan Alevilik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159-171 
Bugünkü Alevilik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172-177 
Alevilik ve cem ayini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178-189 
Melamilik hakkında gözlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f90-195 
Orta Anadolu 'da Din Sosyolojisi açısından bir araştır-

ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196-202 
Kadirflik ve gözlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203-209 
Caferiye Mezhebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210-213 
Hırıstiyanlık propagandası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214-215 
Yunus Emre'nin İslam felsefesinde yeri . . . . . . . . . . . . . . 216-219 

' 



İbn S ina'nın felsefesi 220-222 

İslam felsefesinde Gazzali'nin yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223-228 

Din ve insan hakları 229-241 

Kuşkucu felsefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242-245 

Açık olmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-247 

Hazret-i Aişe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248-250 

İslamda kadın hakları . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251-256 

İslamda sanatın değeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

İslamda vicdan özgürlüğünün değeri . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Dinimizde mevlidin önemi 

Berat gecesi hakkında . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Regaib kandili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Dinimizde sevginin değeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Yalnızlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Mutluluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Gençlik sorunları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
İnsanlık nereye gidiyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Allah'm yüceliği ve Allah'a iman . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Vakıfların gelişmesi ve önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Vakıfların doğuşu ve kültür tarihindeki önemi . .  -. . . .  . 
Güzel ve felsefesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Varlık üzerine . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  . 
Darvinizm üzerine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Çağımızda bazı bunalımlar . . . . . . . . . . . . . .  '. . . . . . . . . . . 

257-260 

261-262 

263-265 

266-268 

269-271 

272-273 

274-275 

276-279 

280-281 

282-284 

285-286 

287-290 

291-293 

294-296 

297-298 

299___:_301 

302-303 

5 





ÖNSÖZ 

Makaleler adıyla sunduğumuz bu eserde, genellikle çeşitli gazete ve 
dergilerde şimdiye kadar yayımladığımız bazı yazılarımız bulunmak-
tadır . 

· 

Eserin birinci bölümünde mezhepler ve · dini akımlarla ilgili 
makaleler, ikinci bölümünde ahlaki ve dini konular; üçüncü bölü
münde ise İslam felsefesi ve eğitimle ilgili yazılar yer almıştır. İkinci 
baskıda eklendiğimiz bazı araştırmalar gözlem yöntemiyle yapılmış 
olup temsili olarak anlatılmıştır. 

Kaleme aldığımız bu kitaptaki konuları ilmi yönden halk için 
anlatmağa çalıştık. Böylece halkımızın din i, ahlaki ve felsefi bazı 
konuları, olduğu gibi öğrenmelerini sağlamayı düşündük. 

Ayrıca zararlı din i akımların yurt bütünlüğünü yıpratacak faali
yetlerine dokunmayı da unutmadık . Halkımızın dini bilgisi arttıkça 
zararlı akımların işlemez hale geleceği kanısına vardık. 

Bu makalelerde, din yolunda çalışmak istiyenlere, Kur'an, ahlak 
ve akıl yolunu gösterdik. Ayrıca İslamiyet'in insanlara· ilmi, tekniği 
ve çalışmayı tavsiye ettiğini belirttik Böylece İslamiyetin tembellik 
ve uyuşukluk dini olmadığını gösterdik. Din açısından ahlak, felsefe 
ve eğitimle ilgili çeşitli konuları açıkladık . 

İslam' da Allah yolu�da .çalışmak için bir aracının gerekli olmadı
ğını, dini kötüye kullananların aldandığını ve dinde zorlamanın İs
lamiyet' e aykırı olacağını da belirttik. 

Eserin hacmini gereğinden fazla büyültmemek için, önceden 
yayımlanmış makalelerimizin önemli biı: kısmını bu esere koymadık. 
Ancak " Makaleler" adıyle çıkan bu kitabımızda ilgi çekici konuları 
topladık. Böylece sayın okuyucularımıza ve kıymetli _öğrencilerimize 
faydalı olabildiysek, kendimizi mutlu sayarız! 

Bu makaleleri yayımlamak için beni teşvik eden sayın okuyucu
larıma teşekkür ederim. 

1.A. Ç ubukçu 
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BİRİNC.i BÖLÜM 

lVIEZHE PLER VE DİNI AKIMLAR 

MEZHEPLERİN DOGUŞ SEBEPLERİ 

Çoğumuz mezheplerin nasıl doğduklarını anlamak isteriz .  Aca
ba bunlar İslamiyet' le beraber mi doğdular ? Yoksa zamanla mı tü
rediler? Mezheplerin doğuş sebepleri nelerdir ? İşte bütün im soru
ların cevabını aşağıda kısaca açıklıyacağız: 

Her şeyden önce belirtelim ki mezhepler İslamiyet'le beraber 
doğmamışlardır. Hz. Muhammed, arkadaşları arasında dayanış
mayı sağlardı. Fikir ayrılıkları olduğu zaman ikna yoluyla her güç 
sorunu çözerdi . Esasen ilk sıralarda müslümanlarda tam birlik vardı. 
Fakat Hz . Muhamriıed'in hayata gözlerini yummasından sonra, çe
kişmeler yıldan yıla çoğaldı . Hilafet sorunu yüzünden kanlı savaş
lar bile oldu . İlk türeyen mezhepler arasırid� Şia ve Havaric'i  sayabi
liriz. Şia Hz. Ali taraftarı olanları temsil eden mezheptir .  Bunların 
da pek çok kolları vardır . 

Havaric ise Sıffin Savaşı'ndan sonra türemiş ve genel olarak dar 
düşünceli kimseleri temsil ,etmiştir .  

İslam devletinin hudutları genişledikçe yabancı kültürler müs
lümanlar arasına sızmış ve yeni anlaşmazlıklar doğmuştur.  

Bir Cehm b. Safvan çıkmış ve Cebriye mezhebini kurmuştur. 
Cebriyeciler Allah tarafından kaderde yazılmış olan fiilleri insanların 
i§lemek mecburiyetinde olduğunu söylemişlerdir. 

Daha kültürlü olan ve felsefeyi de seven Mutezile mensupları 
ise tamamen aksi .tezi savunmuşlardır . Onlara göre insan kendi fiilini 
hür iradesiyle yapar. Bu mezhep özeilikle Halife Me'mun tarafından 
benimsenmiş ve hatta bir süre Abbasilerin resmi mezhebi olarak yaşa
mıştır. 

9 



Yunus b. Avn an-Numeyri ise Mürcie mezhebini kur�uştur. 

Bu mezhebe göre iman eden bir kimsenin herhangi bir günah işle

mesinck sakınca yoktur. 
İbn Kerram da Kerramiye mezhebini kurdu .  Bu mezhebin 

mensupları Allah'ıı; arş üzerine oturduğunu ve O'nun ağırlığı bulun
duğuıiu ileri sürdüler. 

Aynca Müşebbihe denen ve Allah'a el, ayak, yüz gibi organlar· 
yakıştıran. bir mezhep türedi . 

Daha sonraları ortaya çıkan Batıniye ise ayet ve hadislere gizli 
anlamlar vererek taraftarlar topiadı . 

Elbette buraya kadar sözünü ettiğimiz mezheplerin görüşle
rinde yanlışlıklar vardı. 

Bütün bunlar yanında İslami birliğin bozulacağını sezen bazı 
düşünürler Kur'an ve Sünnet'e uygun görüşleri savundular. Bunlar 
fıkhi mezhepler dediğimiz Hanefiye, Malikiye, Şafiiye ve Hanbeliye 
mezheplerini kurdular. Bu fikhi mezhepler ana sorunlar üzerinde uyuş
tular: Ancak teferruata ait bazı fıkhi hususlarda ayrıldılar. Bunlar 
geniş muslüman topluluklar tarafından benimsendiler. 

Eş'ariye v e  Maturidiye mezhepleri de İslamiyeti inanç bakı
mından savundular. Bunlar felsefi delillerden faydalanmakla beraber 
Kur'an ve Sünnet'e de. bağlı kaldılar. 

Ancak Kur'an ve Sünnet'e bağlı olan fıl-.hi ve itikadi mezhepler 
dışında türemiş bulunan firkaları hazırlıyan bir çok_ sebepler vardı. 
Bu sebeplerin başlıcalarını şöyle sıralıyabiliriz .  

1- Menfaat : Bir çok kimseler kendi çıkarlarını sağfamak için 
mezhep kurma yolunu seçmişlerdi . Mezhep yoluyla -çalışmadan 
kazanç sağlamak kolay oluyordu . İnanan kişiler mezhep başkanlarına 
mallariyle ve canlariyle hizmet ediyorlar�ı . 

2- Hudutların genişlemesi : İslam devletinin hudutları geniş
ledikçe yabancı kültürler ve eski dini görüşler müslümanlar arasına 
sızıyordu .  Özellikle , Hint, İran ve Yunan kültürü mezheplerin doğ
masını etkiliyordu. 

3- Siyaset : Devlet idaresini ele geçirmek istiyenler, en uygun 
çare olarak mezhep kurmayı düşünmüşlerdi . Orta çağda her şeyi din 
çerçevesi içinde düşünen insanlar bir kere mezhebi başkana inandık
tan sonra hayatlarını bile feda ediyorlardı . Mezhep başkanları çok 
defa halkın bu tarafıı1ı kolayca kötüye kullanıyorlardı . 
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4- Bilgisizlik : · Okur yazar olmıyan insanlar az çok okumuş 
kimseler etrafında toplanıyorlar ve onlara derin saygı besliyorlardı .  
Halkın çoğunun İslami kültürü de 'yetersiz olduğundan mezhep 
kurucuları onları istediği gibi yönetiyorlardı . Hatta Kur'an ve hadis
leri kendi çıkaflarına uygun olarak tevil edip halkı kandırıyorlardı .  

Görülüyor k i  sapık mezheplerin kuruluşunda menfaat, siyaset 
ve bilgisizlik önemli roller oynamaktadır. Bu gün faaliyet hal inde 
bulunan Nurculuk, Ticanilik, Batınfük ve Kadiyanilik gibi din i akım
ların temelinde menfaat ve siyaset de vardır. Bunları önlemek için 
eğitim sorunlarına daha çok önem vermek gerekmektedir. Kitap, 
sünnet ve akıl varken şu veya bu kimselerin arkasına takılmak dinde 
sağlam bir yol olamaz. 
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NURCULUK 

Nurculuk mesele�i yurdumuzda yıllardan beri çekişme konusu ol
muştur . Bir takım yazarlar Nurculuğu öğerck göklere çıkarmış ve onu 
insanlığı kurtaracak tek sistem olarak sunmuştur. Öte yandan bazı 
yazarlarımız da Nurculuğu zararlı buldukları i çin yermeğe çalışmış
lardır . Bu çekişmeler arasında gerçeği vatandaşlarımıza açıklamanın 
vicdani bir görev olduğuna inanarak Nurculuk'tan sözü etmeyi uygun 
bulduk. Ancak oldukça geniş ve çok taraflı bir problem olan Nur
culuğun bütün yönlerini bu �ütunlara sığdırmanın güçlüğü meydan
dadır. Bu sebeple biz burada bazı noktalara dokunarak sözü çok uzat
nuyacağız . Örneğin Said Nursi'nin bir sıralar siyasetle meşgul olduğun
dan, ırkçılık yaptığından ve harp meydanında şehit olma yerine 
Ruslara esir düştüğünden söz edecek değiliz . Daha doğrusu eski 
Said'tcn değil, yeni Said' tcn söz edeceğiz . Bilindiği üzere Said Nursi 
kendi hayatını eski ve yeni diye ikiye ayirmaktadır . Eski Said'iıı 
sapık olduğunu bizzat Said Nursi de kabul etmektedir . 

Biz yaklaşık olarak Cumhuriyet'in ilanından sonra Said Nursi'nin 
yazdığı ve savunduğu bazı fikirleri İslamiyet bakımından eleştireceğiz. 
Bu eleştirmemize geçmeden önce bir iki husus üzerinde önemle durmak 
isteriz. Bizim inancımıza göre "Nur Talebeleri" dediğimiz Nurcuların 
çoğu Nurculuğu gerçek İslamiyet yolu sanarak benimsemişlerdir . 
Nur talebeleri 1 5-20 kişilik bir idareci zümresi tarafından yönetil
mektedir . İdareciler bu işin şöhret, siyaset ve menfaat tarafındadırlar. 
Nur talebeleri ise büyük çoğunlukla kalpleri temiz, gönülleri alçak ve 
dine susanuş kimselerdir . Ne yazık ki bunlara susuzluklarını giderecek 
gerçek dini bilgiyi öğretememişiz . Onları ikna edecek derli toplu neş
riyat yapamamışız . Said Nurst 138 parça eserini Nurculuk ve Nur
cular için. sunarken, ilgili resmi kurumlar vatandaşlarımızı tedavi 
edecek 38 tane eser bile yayımlıyamamıştır . 

Bir kez Said Nurs i 'nin ağına düşen bu vatandaşlarımızı daha 
sonra da damgalamışız veya peşlerine polis takmışızdır . Polis takibi 
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yarayı tedavi edemediği gibi, bu vatandaşlarımızın yanlış yolda inat ve 

israrını . artırmıştır .  Bizce fikre fikirle karşılık vermek ve ikna yolunu 
seçmek çok daha iyi sonuçlar verir. Eğer Nurculuğa karşı şimdiye kadar 
sağlam, ilmi ve İslami delillerle çıkılsa idi, Nurculuk çoktan sönmeğe 
mahkum olurdu . 

Üzerinde durmak istediğimiz diğer önemli husus da şudur : 
Nurculuğun önemli bir mesele haline gelmesinde seçim endişesine 
kapılan bazı siyaset adamlarımızın çabalarının da etkisi olmuştur . 
Zaten ana yoldan ayrılıp karanlığa saptırılmış olan Nurcu vatandaş
larımız, zaman zaman· saptıkları yolda bazı kimseler tarafından da 
okşanmışlardır . Din gibi kutsal bir konunun her türlü geçim ve seçim 
endişesinin üstünde tutulması memleketimizin yüksek menfaatleri 
bakımından gereklidir. Zaten manevi tedaviye muhtaç temiz kalpli 
Nurcu vatandaşlarımızın yarasına merhem aramak yerine, onları 
dertleri istikametinde teşvik etmek doğru bir yol olamaz . Diğer yandan 
bu gibi problemleri olan vatandaşlarımızı cüzzamlı gibi telakki et
mek ve onları. sindirmeğe çalışmak da çıkar yol değildir ve meseleyi 
çözmekten uzaktır . Bunları yapmak yerine elele verip dürüst, bilgili 
ve uyanık din adamlarını çoğaltmağa çalışabiliriz. Dini ayrılığı ön
leyici konferanslar düzenliyebiliriz . Yetkili kimseler tarafından yazı
lacak din i eserleri vatandaşlarımıza ucuz fiatla veya bedava dağıta
biliriz . 

Bi<;im Nurculuğu lstamiyet afısından eleştirmemi<;e gelince : 

1- Her şeyden önce Said Nursi kendi sözlerinin .değiştiı'ilemiye
ceğini kitaplarını kendisinin yazmadığını, kendisine yazdırıldığını 
ve Risale-i N ur'un kendi malı olmadığını ileri sürmüştür. Bazan da 
"Bana manen ihtar edildi ki" gibi ifadeler kullanmıştır . Said Nursi� 
nin eserlerinde yayınlanan' bir çok Nur talebeleri mektuplarında da 
Said Nursi'de insan üstü yetkiler bulunduğu ve Risale-i Nur'un 
semavi olduğu ileri sürülmüştür. 

Bizce Nurculuğun İslamiyet bakımından yanıldığı en önemli 
konulardan birisi budur. Çünkü İslam ilahiyatına göre kutsal kitap 
olarak değişmemek vasfı Kur'an'a aittir . İlham mahsulü olan ifadeler 
değişebilir. Fakat vahiy mahsülü olan Kur'an'ın metni değiştirilemez. 
Eğer Risale-i Nur değişmezse vahiy mahsulüdür demektir . Risale-i 
Nur vahiy mahsulü olunca da Said Nursi'nin Peygamber olması la
zım gelii:. Gerçekte ise Hz . Muhammed son peygamberdir . Kur'an 
da son Kutsal Kitapdır . O halde Risale-i Nur'un değişmemek ve 
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semavi olmak iddiası yanlıştır. Bu iddia İslamiyete aykırıdır ve müs
lümanları bölücüdür. 

2- Said Nursi, Risalelerini bir yıl süresince okuyanın onları anla
masa da alim sayılacağını ileri sürmüştür. 

Her şeyden önce bu iddia ilmin ve alimin tanımına aykırıdır. 
Bir şeyi bilmcycn ve anlamayan kimse, o şeyi bilen \'e anlıyan sa
yılamaz. Bir şeyin alimi olmak öğrenmekle, anlamakla ve bilmekle 
mümkündür. Said Nursi'nin iddiası İslamiyet bakımından da çürük
tür. Hz; Muhammed, Kur'an hakkında onu anlamıyan alimdir de
memiştir. Yahut yalnız Kur'an okumakla bir insanın bir yılda·ftlim ola
cağını iddia etmemiştir. Aksine "ilim Çin'de de olsa arayınız" diye bu
yurmuştur. ı Yahut "ilim bütün müsliiman erkek ve kadınlara farz
dır" diye emretmiştir. 

Said Nursi'nin iddiasına göre, Nur Risalelerini anlasın veya an
lamasın bir yıl süresince okuyan "hakikatli bir alim" oluyor. İsla
miyete göre ise Kur'an'ı an lamadan yıllarca okuyan sevap kazanıyor 
\'C fakat alim olamıyor.2 

Buna göre Risale-i Nur'un Kur'an'dan daha etkili, daha kutsal 
ve daha üstün olması lazım gelir. Çünkü Risale-i Nur'un, eğitim 
ve öğre timde Kur'an'dan daha etkili olduğu iddia ediliyor. 

Görülüyor ki Said Nursi bilerek veya bilmeyerek Kur'an'la rc
kabcte girişmiştir. İslamiyet'e göre Kur'an1dan daha kutsal, daha beliğ
ve daha manevi bir eser yoktur. Kur'an'ın sağlamlığını, tarihi gerçek
liğini ve onu getiren son Peygamberin ahlaki faziletini bugün birÇok 
müsteşrikler bile kabul etmek zorunda kalmışlardır. Risale-i Nur'un 
iddiası yanlıştır. Kur'an'a ,;e İslamiyet'c aykırıdır. 

3- Said Nursi, Nur Risalelerinde kendisinin keramet ve ilham 
sahibi olduğunu da iddia etmiştir. Örneğin Eskişehir Hapishanesinde 
bulunduğu sırada lisenin avlusunda birbirleri ile danseden kız öğ
rencilerin güya 50-60 yıl sonraki halini gördüğünü ve onları cehennem 
zebanileri olarak müşahede ettiğini ileri sürmüş

-
tür. Said Nursi'nin 

diğer bir keramet iddiası da şudur: Ilgaz dağlarında müridi Süley
man'la dolaşırlarken azıkları bitmiş. Acıkmışlar. Tam o sırada bir 
ağacın dalı üzerinde bir ekmeğin kendilerine baktığını görmüşler. Bu 
ckmeği 3 günde zor bitirmişler. 

1 Bu hadisin sağlamlığı üzeı-indc lcı·cddüt olmuş ise de hadis manaca doğrudur. 
2 Kur'an okumak çok sevaptır. :Fakat anlamadan Kur'an okumakla alim olunamaz. 
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Diğer bir örnek daha verelim: Bir gün Said Nursi mangalın ba
şında otururken mangaldan 2 ateş kıvılcımı sıçramış ve kaybolmuş. 
Said Nuri ateşin niçin gazaba geldiğini merak etmiş. Ertesi günü iki 
tanınmış Nurcunun birbirleriyle darıldıklarını öğrı-nmiş. Ateşin 
bu yüzden gazaba geldiğini anlamış. 

Yine Said Nursi eserlerinde .Kur'an hakikatlerini bildirmeğe 
kendisinin namzet olduğunu, kendisine manevi ihtarlar yapıldığını 
ima etmiştir. Böylece de ilham ve keramet sahibi olduğunu anlat
mak istemiştir. 

Bu iddialar İslamiyet açısından güvenilir deliller olarak kabul 
edilemez. Bir kez herhangi bir veli keram�t sahibi olsa bile eserlerinde 
bunu ilan etmemelidir. Bazı İslam alimleri keramet gösterenlerin 
durumunu kadınların ade.t geçirmesine benzetmişlerdir. Keramrt 
sahibi kerametini gizlemeğe çalışmalıdır. Çünkü kerametin ilanı 
öğünmedir. Ôğünme ise kihire varır. Kibir ise en büyük günahlardan 
biridir. 

· · 

Diğer yandan ilham sahibi velilerin her zaman bulunabileceğini 
biz de kabul ederiz. Fakat İslamiyette ve içtihatta ilham bir delil 
olamaz. Çünkü ilham sabit değildir. Değişebilir. Peygamberler aki
betlerinden emin olabilirler ve fakat veliler emin olamazlar. Yüksek 
manevi derecelere yükselip sonradan sapıtan ve gurura kapılan kim
seler çoktur. Bana inanmazsanız, Gazzalt'nin İhya Ulum ad-Din 
adlı eserinin Kitab al-Gurur bölümünü okuyunuz. O zaman bu 
gerçeği daha iyi anlarsınız. 

Gerçek veliler, kerametlerini ilan etmezler, gizlemeğe çalışırlar. 
·Demek oluyor ki keramet ve ilham iddiasında bulunmak ve bun

ları İslam alemi için kesin deliller gibi göstermek her şeyden önce 
İslamiyetin ruhuna aykırıdır. 

4- Nurcu eserlerde Nur Risalelerinin Kur'an'ın teföri olduğu 
söylenmiştir. Bunu tefsir ilmi bakımından kabule imkan yoktur. Çün
kü Nur Risaleleri tefsir kurallarına uyulmaksızın hayali olarak yazıl
mıştır. Hz. Muhammed tefsir kurallarına uymaksızın keyfi olarak tef
sir yapanlar için "kim Kur'an'ı kendi arzu ve görüşüne göre tefsir· 
ederse kafir olur" diye buyurmuştur. Kur'an elbette Türkçeye mealen 
çevrilebilir ve yetkili kimseler tarafından tefsir edilebilir. Fakat Ri-
sale-i Nur gibi değil. 

. 

Belki Nurcu idareciler derler ki "Risale-i Nur keyfi bir tefsir 
değildir. Her türlü kişisel ·arzudan sıyrılarak yazılmıştır". Onların 
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bu .düşüncelerine karşı deriz ki tarafsız bir tefsirde "Allah göklerin w 
yerin nurudur" anlamına gelen ayetteki '�Nur" kelimesi Said Nursi'ye 
ve Nurculuğa delil olarak tefsir edilemez. Edilirse tefsir keyfi olmuş 
olur. Kur'an-ı Kerim'de Said Nursi'nin bulunduğunu, 20-30 ayetin 
Nurculuğa işaret ettiğini iddia etmek kaqar saçma bir şey olamaz. 
1 300 küsur yıldır yazılan hiç bir tefsirde böyle bii- iddiaya raslanma- · 

· mıştır. Said Nursi kendisini ve Nurculuğu Kur'an'a nisbet etmekle 
İslamiyet bakımından ağır bir sorumluluk altına girmiştir. İşin iç 
yüzünü ·bilmeden nurcu olan vatandaşlarımın bizim açıkladığımız 
bu gerçeği öğrendikten sonra derhal Nurculuktan ayrılma�arı gere
kir. Gerçek İslamiyet Kur'an ve sünnet'in yoludur. Nurculuk bir çok 
noktalarda İslamiyetten sapmıştır. İslami gerçeği Said Nursf'nin 
eserlerinde değil, Hz. Muhammed'in yolunda arayalım. 

5- Nur Risalelerinde geçen diğer bir iddia da Said Nursi'nin 
ve Nurculuğun Hz. Ali'nin sözde Calcalutiyye adlı eserinde haber 
verilişidir. Her şeyden önce haber verelim ki Hz. Ali'ye nisbet edilen 
sözü geçen eser başka biri tarafından yazılmıştır. Sözüne güvenilir 
yazarların belirttiğine göre Hz. Ali böyle bir eser veya kaside yazma
mıştır. 

Ayrıca şunu da belirtiriz ki Calcalutiyye'de geçen "Sıracun-Nur" 
ifadesiyle "Risale-i Nur"un ebced hesabı bakımından. yakınlıkları, 
Nurculuğun Hz. Ali tarafından doğrulandığı anlamına gelmez. Bu 
gibi benzetmeleri İslami ve ilmi bakımdan delil olarak kabul edemeyiz. 
Batintler de bu gibi benzetmelere ve hesaplara dayanarak Hasan 
Sabbah'ın Hz. l\.f uhammed'in vekili ve temsilcisi olduğunu, onun 
her türlü günah işlemekten uzak bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. 
Böylece bir" çok müslümanlar arasına ikilik sokmuşlar ve kanlı harplere 
sebep olmuşlardır.3 

6- Nurculuğun hurufiliğine gelince: Hurufilik harflerden batini 
anlamlar çıkararak asılsız iddialarda bulunmaktır. Batıniliğin bir çok 
kolları kültürsüz toplulukları kandırmak için bu yola başvurmuşlar
dır. Bir takım hurufiler de bazı ifadelerdeki harfleri ebced hesabiyle 
hesaplıyarak keramet iddiasında bulunmuşlardır. Yahut zihinleri 
şaşırtacak olağanüstü haberler vermeğe çalışmışlardır. 20. yüzyılda 
hiç l?ir ilmi delile dayanmaksızın yapılan bu gibi iddialara inanmak 
gülünçtür. Said Nursi eserlerinde zaman zaman bu yola baş vurmuş 
ve kendi fiillerini esrarengiz bir şekilde göstermeğe çalışmıştır, Esası 

3 Batınilik hakkında daha gcniş bilgi için Prof. Dr. Neşct Çağatay'la birlikte yazdığı· 

mız "İslam i\frzhepleri Tarih i" adlı. esrriınizc bakınız. 
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Batınilikten gelen Hurufiliğin İslamiyetçe kabülu imkansızdır. Kur
an, fal, ürüfük, sihir ve tesadüfi hilelere karşıdır. 

7- Nurculuk, Risale-i Nur'u Kur'an i'cazı ve mu'cizesi gibi 
göstermeğe çalışmıştır. Bunu İslamiyet yönünden nasıl kabul edebi
liriz? Kur'an'ın en büyük mu'cizesi bizzat Kur'an'dadır .. Kur'anın 
mucizesi belagatında, fesahatında ve ilahiliğindedir. Kur'an'da kalem 
olarak ağaçların, mürekkep olarak suların Kur'an gibi ilahi bir eserin 
yazılmasına yetmiyeceği belirtilmiştir. 

_
Kur'an'ın benzerinin şimdiye 

kadar yazılamadığı bir gerçektir. İşte Kur'an'ın en büyük mu'cizesi 
de taklit edilemeyişidir. O halde biz Risale-i Nur'u Kur'an 'ın muci
zesi olarak babul edersek, Kuran'a dışardan mucize isnat etmiş 
oluruz. Bu ise Kur'an'ı eksik görmek, onu dışardan bir mucize ile 
tamamlamak demektir. Halbuki Kur'an'ın kendi dışında hiç bir 
mucizeye ihtiyacı yoktur. Eğer ihtiyacı olursa kutsallığı yaralanmış 
olur. Hem Risale-i Nur'u, Kur'an'ın mucizesi olarak kabul eder
sek şöyle bir anlam çıkar: "1 300 küsur senedir Kur'an'ın mucizesi 
eksikti. Bunu Said Nursi'nin eserleri olan Risale-i Nur tamamladı". 

Biz böyle bir sonuca varan hiç bir iddiayı kabul edemeyiz. Eder
sek İslamiyetten ayrılmış oluruz. 

Risale-i Nur'un Kur'an'ın mucizesi gibi gösterilmesi İslami 
gerçeklere aykırıdır. Bu, manevi bakımdan çok ağır sorumluluğu ge
rektirir. Bilmeden ve anlamadan gerçekten doğru yol sanarak Nurculu
ğa girmiş bulunan vatandaşlarımız derhal tövbe etmelidirler. Doğru 
yol Nurculuk değil, İslamiyettir. 

8- Nurcu idareciler, _Said Nursi'nin Hz. Muhammed'in sünnet
lerine harfi harfine uyduğunu da iddia etmişlerdir. Fakat gerçekte 
Nurculuğun kurucusu Hz. Muhammed'in sünnetlerine uymak için 
böyle bir titizlik göstermfmiş_tir. Örneğin Peygamberimiz sakal bı
rakmıştır. Said Nursi ise bırakmamıştır. 

Hz. Muhammed Cuma namazına gitmiştir. Said Nursi "insan
lardan tavahhuş ediyorum" diyerek Cuma namazlarına gitmemiştir. 
Böylece de insanlardan ürktüğünü ve onlar arasına karışmaktan hoş 
!anmadığını anlatmak istemiştir. 

· 

Bir kez Cuma namazı büyük farzlardan biridir. İnsanlardan 
ürküyorum diyerek bu ibadetten kaçınmak İslamiyetçe kabul edilemez. 

Ayrıca Hz. Muhammed insanlardan uzak değil, onlar arasında 
yaşamayı seçmiş, onların Ahiret ve dünyaya ait güçlüklerini yenmeğe 
çalışmıştır. 
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Demek oluyor ki Nurculuğun kurucusu Said Nursi'nin Hz. Mu
hammed'in sünnetlerine harfi harfine uyduğu iddiası gerçeğe uygun 
değildir. Bu, Nurculuğun gücünü artırmak ve onun yayılmasını ko
laylaştırmak için uydurulmuş olsa gerektir.. 

9- Evlenme konusunda da Said Nursi Hz. ·Muhammed'in 
sünnetine aykırı hareket etmiştir. 

Hz. Muhammed evlenmiştir. Said Nursi evlenmemiştir. 

Fakat bizim bu konuda asıl üzerinde durmak istediğimiz nokta, 
Nurculuğun bölücü faaliyetidir. Risale-i Nur'da, Nur talebelerinin 
mecburiyet· olmayınca evlenmemeleri, eğer yuva kurmak gerekirse 
bir Nurcunun bir Nurcu bayanla evlenmesi tavsiye edilmiştir. 

Bu tavsiye İslam hukukuna aykırıdır. Bir müslüman, hıristiyan 
bir kadınla bile evlenebilir. Dinimjz bunda sakınca görmüyor. Kaldı 
ki bir müslümanın, nikah düşen müslüman herhangi bir kadınla evlene
bileceği İslami gerçeklerdendir. Gerçek böyle olduğu halde, 

·
Nurcunun 

ancak Nurcu ile evlenmesi şartı, �üslümanları bölücüdür. Bu, İslam 
hukukunu taassuba ve geriliğe götürmek Çabasıdır. Peygamberimiz 
"kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz" di
ye buyurmuştur. Buna rağmen Nurculuğun İslamiyeti ve özellikle ev
lenmeyi sınırlayıcı engelleri dinimize aykırıdır. Hz. Muhammed'in 
yukarıdaki emri de bu aykırılığı açıkça gösteriyor. 

Aziz Nurcu kardeşim, gerçekten din yolunda çalışmak ve İsla
miyeti aramak istiyorsan, Kur'an'ı ve hadisleri dinlemelisin. İslam 
Dini'nin en büyük kaynağı bunlardır. İslamiyetin doğuşundan 1 300 
küsur yıl sonra gelmiş bir fani, İslamiyet demek olamaz. Öyle bir 
fani ki Nur Risalelerinde İslamiyet, sünnet-i seniyye, Kur'an hakikat
leri derken dinimizi bölmeğe yelteniyor. İslami gerçekleri kendi 
eseriyle gölgelemeğe çalışıyor. Hatta hazan kesin İslami gerçeklere 
açıkça karşı koyuyor. Tarihte İslam Dini'ni bölücü bir çok sapık mez
hepler çıkmıştır. Bunların hepsi de Kur'an ve Hz. Muhammed'in 
izinde olduklarını iddia etmişlerdir. Hiç bir sapık mezhebin ve sapık 
cereyanın kurucusu saptığını kabul etmez. Aksine kendinde ilahi güçler 
görerek, nasları kendi anlayışına uydurarak ve İslamiyetin bayrak
tarı olduğunu ileri sürerek mezhebini genişletir. Eğer sözün uzamasın
dan çekinmeseydim size tarihte bir çok sapık mezhebin kurucularının 
yaptıklarından anlatırdım. Burada örneğimiz Nurculuktur. Nurcu
luğu eleştirdikçe İslamiyetten ne kadar uzaklara gittiğini görüyoruz. 
Aziz kardeşim senin dini ve vicdani görevin, Nurculukla ilgilenenlere 
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bu uzaklaşmayı açıklamandır. Bunu yaparsan İslam Dini'ne en büyük 

hizmetlerden birini yapmış olursun. 

1 0- Nurcu idareciler, Said Nurs i'nin müceddid olduğunu da 
ileri sürerler. Gerçi her yüz yılda bir müceddidin geleceğine dair bir 
hadis de rivayet edilmektedir. Bu had isin gerçekliği üzerinde bazı 
muhaddisler tartışmalar yapmışlardır. Fakat biz had isi gerçek saya
rak N�rcuların iddiasını çürüteceğiz : 

Her şeyden önce bilmek gerektir ki müceddid yenileyici demektir. 
Acaba Said Nursi İslamiyette hangi güç problemi çözüp yeniledi ? 
Bunu bilmek isteriz. Müceddid dinde temel prensipleri çiğnemek
sizin akıl ve şeriattan faydalanarak çağın güçlüklerini çözen zattır. 
Said Nursi ise güçlükleri çözme yerine güçlükler çıkarmıştır . Yeni 
hiç bir fikir getirmemiştir . Hatta çağımızın çözüm bekliyen bir çok 
problemleri ile uğraşacak yerde bir çok temel İ slami gerçekleri dar 
ve İslamiyetin ruhuna aykırı bir zihniyetle kaleme almıştır. Said 
Nursi Kur'an'da haber verilmiş olabilir mi? Risale-i Nur, Kur'
an'ın mucizesi sayılabilir mi? Nur Risaleleri metni değiştirilemiyen ve 
semavi olan bir eser sayılabilir mi? Bir müslümanın herhangi bir 
müslümanla evlenmesini önl'eyici tavsiyeler yapılabilir mi ? İnziva 
hayatı İslami bakımdan benimsenebilir mi? Cuma namazına git
memek tercih edilebilir mi? Hayır bunların hiç biri İslamiyet bakımın
dan yapılamaz. Bunları yazan, savunan ve teşkilatına yayan kimse 
müceddid olamaz. Yukarıdaki soruları çoğaltmak mümkündür. Fakat 
anlayana bu kadar yeter sanırım. 

Belki bazı Nurcu idareciler derler ki Said Nursi müceddid değil, 
müctehittir. 

Bu iddiaya karşı deriz ki müceddidin ve müctehidin amacı bir 
olmalıdır . Tarihte bir çok seçkin müctehitler yetişmiştir . Bunlar, 
Kur'an ve sünnette buUımadıkları hususlar için akıl ve kıyastan 
istifade ederek görüşler beyan etmişlerdir. Onların görüşleri İslami
yetin genel kurallarına aykırı da olmamıştır. Ebu Hanife, Şafii, 
Malik ve Ahmet b. Hanbel büyük müctehitlerdendir. Daha sayıları 
pek ç_ok olan gerçek müctehitler gelip geçmiştir . Fakat bunlar kendi 
prensiplerini açıklamışlardır. Yani ictihat sahibinin fıkıh usulünde 
koyduğu bazı prensiplerin bulunması gerekir. Örneğin Ebu Hanife ,  
Kur'an ve sünnetten sonra İcma ve kıyası prensip olarak kabul etmiş
tir. Said Nursi prensipler koymak şöyle dursun fıkhi hiç bir karışık 
problemi çözememiştir. Kur'an'ın gerek tefsiri dediği Risale-i Nur'"da 
fıkhi meseleleri ihmal etmiştir . İmanla uğraşıyor görünmüştür. Ger-
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çek müctehid çağının muhtaç olduğu fıkhl meseleleri nasıl ihmal e
debilir ? 

İşte aziz okuyucum bütün bu sebeplerden ötürü Said Nurs t ne 
müceddit ne de müctehid olamaz. 

I 1- Said Nursl eserlerinde Avrupa'nın ilim ve sanatını "zir-u 
zeber" ettiğini de ileri sürmüştür. O böylece Avrupa medeniyetini 
altüst ettiğini, bu medeniyetin ilmini çürüttüğünü ve batılı bilgin
lerden üstün olduğunu anlatmak istemiştir. Bir vatandaşımızın ilim
de Batılılardan çok ileri gitmiş olmasını gönlüm çok arzu ederdi . ·  
Fakat gerçek şudur ki Avrupa medeniyet ve teknik yolunda ilerle
meğe devam etmektedir. Said Nursi 'nin eserleri bu ilerleyişi durdura
mamıştır. Hem ne sanattan, ne de teknikten bir şey anlamıyan bir 
kimse nasıl bu alanlarda herkesi yenebilir ? 

Belki Nurcu idareciler, derler ki "Said Nursi yukarıdaki ifadesiyle 
Avrupanın ilim ve medeniyetini taklit etmememiz gerektiğini anlat
mak istemiştir" .  

Bu  itiraza şöyle karşılık veririz : Dilimizin, dinimizin, sanatı
mızın, tarihi kültürümüzün ve şerefli mazimizin unutulmasına ve 
inkarına biz de karşıyız . 

Fakat bunlar ileri medeniyetlerden faydalanmamıza engel de
ğildir. Bu gün Avrupa medeniyeti ilim ve teknikte çok üstündür. Bu 
medeniyetin üstünlüklerinden faydalanmaya mecburuz . Hatt� ilim 
ve teknikte Batılıları da geçmek en büyük amacımız olmalıdır. Elek
trikten, her türlü makineden, uçaktan, radyodan, telefondan ve hasılı 
daha pek çok şeyden faydalanmazsak büyük amacımıza doğru nasıl 
yol alırız ? 

Hem tarihte Müslümanlar Yunan, İran ve Hint medeniyetind�n 
faydalanmadılar mı ? Yunan felsefesini, edebiyatını ve diğer kültür.;. 
!erini tercüme yoluyla öğrenmediler mi ? Bir çok halifeler sarayların
da yabancı bilginlere de yer vermediler mi ? İşte böyle olduğu için 
orta çağda edebiyatta, tıpta, ziraatta, felsefede ve diğer alanlarda 
müslümanlar büyük bir medeniyet kurmadılar mı ? Evet bunların 
hepsi oldu. Fakat 1 2 .  yüzyıldan sonra biz müslümanlar ilme ve tek
niğe çok önem veren dinimizin ruhuna göre hareket edemedik. 
Şerhlerle meşgul olduk. Düşüncenin sınırlarını daralttık. Tıpkı bu
gün Nur Risalelerinin yapmak istediği gibi . Dinimiz ictihada her 
zaman yer verdiği halde yıllardır bunu yapmadık. En ileri, en son, 
en olgun olan dinimizden faydalanamadık. 
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Bazılarımız matbaanın kuruluşuna bile itiraz ettik. 

İslamiyet, medeniyeti ve ilmi Said Nursi 'den farklı telakki etmiş
tir . Dinimize göre ilim öğrenmek nafile ibadetten daha hayırlıdır. 
İlim beşikten mezara kadar farzdır . Hatta Kur'an'da "bilenlerle bil
miyenler müsavi olurlar mı?" diye buyurulmuştur. Yüce Tanrı ken
dilerine ilim ve iman verilenlerin derecelerini yükselteceğini bildir
miştir. Bütün bu sebeplerle medeniyet konusunda Said Nursi'nin 
fikirlerini kabule imkan yoktur. Ne gariptir ki kendisi de ölümünden 
önce Avrupa medeniyetinin mahsulü bir arabaya binerek seyahat 
etmiştir. Kendi benliğimizi, medeniyetimizi korumamız elbette şart
tır. Fakat üstün teknik ve ilimden nerede olursa olsun faydalanmamız 
dinimiz bakımından da gerekli görülmüştür. 

1 2- İnziva meselesi : Said Nursi eserlerinde insanlardan ürktüğü
nü ve inzivayı tercih ettiğini de yazmıştır. 

İslam dinine göre dünya ve Ahiret işlerinin beraberce yürütül
mesi gerekir. Bunun için Hz. Muhammed "yarın ölecekmiş gibi iba
det et, hiç ölmiyecekmiş gibi dünya işlerine çalış" diye buyurmuştur. 
Kur'an'da "insan için ancak çalıştığı şey vardır", "Allah'ın fazlın
·dan ticaret ve kazanç sağlamanızda beis yokt:ur" mealinde ayetler de 
vardır. Demek oluyor ki  gerek Yüce Tanrı ve gerekse Hz. Muhammed 
insanların dünya işlerini ihmal etmemelerini bildirmişlerdir. Bu açık 
gerçeğe rağmen Said Nursi'nin inzivayı öğmesi ve benimsemesi 
İslami olamaz. 

Heni Hz. Muhammed bizzat toplumsal meselelerle de uğraş
mıştır. Bir hakim gibi çekişmeleri yatıştırmış veya çözmüş, bir mali
yeci gibi bütçe işleriyle ilgilenmiş ve bir kumandan gibi harpler 
idare etmiştir. Bizzat bu fiilleri ile müslümanlara güzel bir örnek ol
muştur. Her müslümanın tbplumsal olaylarla uğraşması gerekir. İnsan
lardan ürküp yalnızlığı seçmek Hz. Muhammed'in sünnetine aykırıdır. 

Hem bir an düşünelim : Eğer 50.000.000 olan Türk milletinin 
hepsi işini gücünü bırakıp dağlara, bağlara ve ıssız yerlere çekilse 
halimiz nasıl olur? Açlık başlar, hastalar ilaçsız ve doktorsuz kalır, gi
yecek ihtiyaçlarımız karşılanamaz olur, vasıtalar işlemez, elektrikler 
yanmaz ve nihayet Türkiye'nin dış düşmanları Türkleri idare etmeğe 
girişirler. 

Said Nursi bütün bu sonuçları doğurabilecek inzivayı nasıl olu
yor da benimsiyor, bir türlü anlaşılmaz? Tutulan bu yol, İslamiyetin 
yolu değildir. 
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Nurcu kardeşlerim, burada bu küçük etüdümün sonuna yaklaş
nuş bulunuyorum. Size Nurculuğun iç ve dış siyaset bakımından ne 
gibi faaliyetler yaptığını bu yazımda eleştirmedim. Nurculuğun büt
çesinden ve dış memleketlerdeki propaganda servislerinden de söz 
etmedim. Risale-i Nur'un yaptığı her yanlışı söz uzamasın diye yaz
madım. Nurcu idarecilerin bilirkişi raporlarında tenkit edilen husus
ları Risale-i Nur'dan nasıl çıkardıklarını da anlatmadım. Hasılı Nurcu
luk hakkında bildiklerimizin hepsi bu etüdde yer almadı. Ancak kı
saca 12 hususta Nurculuğun İslamiyet'ten ayrıldığını yazmakla yetin
dim. Anlayana bu kadar yeter. Anlamak istemeyen zaten anlamaz. 

Özellikle nurcu idareciler bizim bu yazımızdan hoşlanmaz. Hat
ta telaşlanır. Belki de temiz kalpli Nur talebelerine bu etüdü okuma
maları için baskı yaparlar. Fakat bilsinler ki gerçekleri asla örtemi
yeceklerdir. 

Biz size yanlışı anlatıp doğruyu göstermeğe çalıştık. Bunu vicdani 
görev bildik. Sen de vicdani muha�ebeni yap. Eğer gerçekten İslami
yeti arıyorsan, Nur Risalelerine değil, Kur'an ve Sünnet'e uy!. . 
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NURCULUK VE İÇYÜZÜ 

Son zamanlarda Nurculuk· yurdumuzun önemli bir sorunu 
haline gelmiştir. Genellikle ilgili ilim adamları bu akımın İslamiyeti 
bölücü mahiyette olduğu kanaatındadırlar. Diyanet İşlerinin yük
sek makamlarını işgal eden seçkin din adamlarımız ise bu konuda 
susuyorlar. Sanırım halkımızı birinci derecede aydınlatmak görevi 
bu muhterem zatlara düşer. Kendilerinden bu ilgi ve hizmeti .esirge
memelerini umarız. 

Nurculuk hakkında kendi kanaatımıza gelince: Topladığımız 
vesikalara göre Nurculuk mevcut haJiyle İslamiyeti bölücü mahiyet-: 
tedir. Ne var ki "Nur Şakirtleri" dediğimiz kimselerin büyük çoğun
luğu temiz kalpli olup işin iç yüzünü bilmiyorlar. Onlar Nurculuğu 
gerçek İslamiyet sanıyorlar. Bu temiz kalpli vatandaşlarımızı siyasi 
ve ticari zihniyetle istismara çalışan Nurcu idareciler vardır. Dine 
susamış vatandaşlarımız, inanç sömÜrücülüğü metotlariyle kandı
rılmağa çalışılıyor. Oysaki din istismarı İslamiyetce büyük bir günah
tır. 

Memleketimizin uyanık ve bilgili din adamlarına ihtiyacı çoktur. 

Diğer yandan sevmediği her müslümana Nurculuk damgasını 
yakıştırmağa çalışanlara' da rastlanmaktadır. İşiyle gücüyle uğraşan 
ve Nurculuk teşkilatı ile ilgili bulunmıyan müslümanların suçlan
dırılmasını asla caiz görmeyiz. 

Nurculuk İslamiyeti bölücüdür dedik. Evet bu teşkilatın İsla
miyet'ten ayrıldığını 30 yönden göstermek mümkündür. Biz bunlar
dan bazılarını sıralamakla yetineceğiz: 

1- İslamiyet vicdan hürriyetine önem vermiştir. "Dinde zorla
ma yoktur') ayeti bunun açık delillerinden birisidir. Biz Allah'ın 
birliğini, Hz. Muhammed'in son Peygamber olduğunu dil ile ikrar 
ve kalp ile tasdik eden herkesi mi.isli.iman sayarız. Nurcular ise Nurcu 

23 



olmıyanlara çirkin gözlerle bakmaktadırlar. Bu ise bir çeşit bölücü
lüktür. Hepimiz kardeşçe elele verip yaşıyabiliriz. 

2- Nurcu idareciler "Nurculuk demek İslamiyet demektir" 
diyorlar. Bunda bana öyle geliyor ki çok yanılıyorlar. Çünkü-İslami
yete göre bir insan "ben müslüman değilim" derse dinden çıkar. 
Fakat bir kimse "ben nurcu değilim" derse İslamiyet umdelerindeıi 
hiç birine aykırı hareket etmiş sayılamaz ve dinden çıkmaz. 

Görülüyor ki dinde Nurculuk ve İslamiyet aynı değeri taşımı� 
yor. Bir nurcuya göre Said Nurst'yi sevmemek günahtır. Fakat normal 
bir müslümana göre Said Nurst dinin ilkelerinden ve imanın cüz-

_ lerinden bir varlık değildir. Söz gelişi Endonezya'lı veya Mada
gaskar'lı bir müslüman Kur'an ve Sünnet'e göre amel etse ve Nur
culuğu sevmese yirre müsli.imandır. Fakat bir Nurcu idareciye göre 
Nurculuğu yermek günahtır. Hasılı hangi örneği alırsak alalım. Nur
culuk İslamiyet demek değildir. Aksine İslamiyeti bölücüdür. Ni
tekim İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Doçenti Sayın Yaşar Kut
luay "Mezhepler Tarihi yönünden Said Nurst ve Nurculuk"l adlı 
makalesinde Nur Risalelerinin. diri ve akıl dışı sözlerle dolu olduğu
nu ve Nurculuğun her haliyle tipik bir fırka sayılacağını delilleriyle 
belirtiyor. 

Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 1�64 de yayınlanan "Nurcu
luk Hakkında" adlı eserde Müşavere Kurulunun kararlarına istina
den Nurculuğun hizipçilik olduğuna işaret ediliyor. Bütün bunlar da 
Nurculuğun İslamiyeti temsil etmekten uzak olduğunu göstermek
tedir. 

3- Said Nurst Sikke-i Tasdik-i Gaybt adlı eserinde Türkiye�de 
bir gün hilafetin kurulacağını i�a etmiştir. Nurcuların başkanı 
bunun tahakkuku için de teşkilatını k�rmuştur. Halbuki Hz. M�
hammed "hilafet benden sonra 30 yıldır" diye buyurmuştur. 

4- Said Nurst akla yüz çevirmiş, her şeyin Risale-i Nur 'u oku
makla çözüleceğini sanmıştır. Kur'an'da ise bir çok ayetler insanları 
düşünmeğe çağırmaktadır. Hz. Muhammed "ictihad edip doğru 
sonuca varan için iki, ictihat edip hataya düşen için bir ecir var" 
diyerek düşüncenin önemine.işaret etmiştir. İslam büyükleri rey ve 
kıyası bir delil kabul ederek İslamiyetin bir ilerleme dini olduğunu 
isbat etmişlerdir. Nurculuk ise İslamiyeti dondurmağa çalışmıştır. 

1 - Bak : Y. Kutluay, Mezhepler Tarihi önünden Said Nursi ve Nurculuk, İslam 
Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, içinde, s. 220-225, C. 111, cüz: 3-4 İstanbul 1966. 
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5- Said Nursi, Nur Risalelerinin değiştirilemiyeceğini onu ken
disinin yazmadığını, kendisine yazdırıldığını iddia etmiştir. Kutsal 
kitap olarak değişmemek vasfı Kur'an'a aittir. Kur'an ise vahiy 
mahsulüdür. Nur Risaleleri değişmez diye iddiada bulunmak onu 
vahiy olarak ilan etmek demektir. Bu ise açıkça İslamiyet'ten ayrıl
maktır. 

Eğer bir Nurcu idareci itiraz ederek "Said Nursi bazı eserlerinde 
de ibarelerin değiştirilmesine izin vermiştir" derse ona cevabımız 
şudur: Bu kadar yücelttiğiniz kimse nasıl oluyor da bir yerde sözlerim 
değişmeı; diyor, diğer bir yerde ise onların değiştirilmesine izin veri
yor. Bu açık bir çelişme değil midir? 

6- "Allah yerin ve göklerin nurudur" mealin.deki ayette geçen 
"Nur" kelimesini Nurculuğa delil saymak ise diğer bir bölücülüktür. 
Hiçbir cid9.i müfessir ayette geçen "Nur" sözünün Said Nursi'ye veya 
Nurculuğa delil olduğunu söylememiştir. Said Nursi, teşkilatının 
tesirini arttırmak için böyle keyfi tefsir yapmıştır. Hz. Muhammed 
ise "kim Kur'an'ı kendi keyfi görüşüne göre tefsir ederse kaf ir olur" 
diye buyurmuştur. 

7- Said Nursi'nin hurufiliği de vardır. Hurufilik ise Kabalizm-. 
den gelen ve Batinilik tarafından İran tesirleriyle geliştirilen bir akım
dır. Fazl Allah al-Hurufi de Hurufilik tarikatını· kurmuş ve kendisini 
bir peygamber olarak ilan etmiştir. Hatta Kur'an'da geçen "fazl" 
kelimesinin kendisine işaret ettiğini ileri sürmüştür. 

İşte Said Nursi'nin benimsediği Hurufilik böyle bir akımın sonu
cu olarak gelişmiştir. Said Nursi harfleri ebced hesabına vurarak an
lamlar çıkarmaktan çekinmemiştir. Kur'an ise her türlü tesadüfi 
hile ve aldatmalara karşıdır. 

9- Said Nursi keram1t iddiasında bulunmuş ve bunları gerçek 
delillermiş gibi kitaplarında ilan etmiştir. Oysaki gerçek veliler ke
rametlerini gizlemeğe çalışırlar. Çünkü kerameti ilan etmek kibre 
varır. Hem keramet, Allah'ın bazı şahıslara verdiği bir lütufdur. 
İslami bir delil sayılamaz. İslamda ilham hukuki bir delil olarak 
kabul edilmemiştir. Veliler sonlarından emin olamazlar. Ancak pey
gamberler sonlarından emin olurlar. 

1 0- Said Nursi'nin kurduğu Nurculuğun bir teşkilat tarafından 
yönetildiğini  söylemiştik. Gerçekten durum öyledir. Çünkü bilirkişi 
raporlarında tenkid edilen kısımlar Nurculuk kitaplarından çıkarıl
maktadır. Aynı zamanda dış memleketlerde bastırılan bazı Nurcu 
broşürler Türkiye'ye yollanmaktadır. Nurculuğun bir kolunun ırkçılık 
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yaptığı da bir gerçektir. Said Nursi'ııiıı eski adı, Said al-Kürdi' idi. 
Cumhuriyetten önce Said Nursi faal bir politikacı rolünü oynuyordu. 
Cumhuriyetten sonra hükümetçe takip edilince metod değiştirdi. 
Onun kurduğu teşkilat gizli gizli gelişerek bugünkü hale geldi. 

SONUÇ 

Bugün Nurcu idareciler menılcket bütünlüğünü korumağa ça
lıştıklarını, dini savunduklarını ve bölücü ideolojileri önleme niyetin
de olduklarını iddia 

.
etmektedirler. 

Gerçekte ise ırkçılık yapmak suretiyle memleketi ikiye ayırmak 
gayreti bir kısım Nurculardan gelmektedir. Gerçi Said Nursi son 
zamanlarda yazdığı eserlerinde ırkçılıktan vaz geçtiğini bildirmiştir. 
Fakat onun daha önce yazdığı ırkçı eserler yeniden basılıp piyasaya 
gizli gizli sürülmektedir. Bazı doğu vilayetlerinde Nurculuk teşkilatı 
başka akımlarla elele çalışmaktadır. 

Dini savunmak ve dini kuvvetlendirmek iddiasında olan Nur-
culuk gerçekte İslamiyet'i ve müslümanları bölücüdür. Bilerek veya 

bilmiyerek bu akım bu istikamette hızla ilerletilmektedir: Nurculuğun 
bu tutumu bir çok temiz ve dürüst insanların da gözünden kaçmak
tadır. Gerçekte Nurculuk, İslamiyet'ten ayrılan görüşleriyle bölücü
dür. Bu akım dar tutumuyla maneviyata susamış insanları zayıflat
makta ve ikiye ayırmaktadır. 

Şüphesiz ki bu gibi bölücü faaliyetlerd,eıı vaz geçmek memleke
timizin yüksek menfaatleri için gereklidir. 20. yüzyılda Türkiye'
mizde din istismarının bulunması çok acıklıdır. 

Gerçekten İslamiyet'i arayanlar için baş vurulacak kaynaklar 
Kur'an, Sünnet, icma ve akıldır. Dinimizde sözü geçen kaynaklar 
yerine Nur Risalelerine uymak zorunluluğu yoktur. Hatta mevcut 
haliyle Nurculuğa girmek ':lğır dini sorumluluğu gerektirir. 
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ALEviLİK 

Alevilik Hz. Ali 'yi aşırı derecede sı;:vmekten doğmuştur. Hz . 
Ali sevgisi henüz Hz. Muhammed'in ölümünden sonra bir kısım müs
lümanlar arasında hızla yayıldı . Hz. Ali'nin birinci halife seçilmemesi 
bazı -kimseler arasında üzgünlükler doğurdu.  Gerçekte ise Hz. Ali bile 
Hz. Ebu Bekr'e biat etmişti . Fakat Hz . Ali 'nin Peygamberin damadı 
olması, savaşlarda büyük yararlıklar göstermesi ve "ben kimin mevlası 
isem Ali de onun mevlasıdır" anlamında bir had isin de rivayet edil
mesi hilafet  meselesinde bazı kimseleri memnun kılmadı. 

Hz. Ali Halife olmadan biraz önce ona karşı fazla sevgi besli
yenler, bazı siyas i hadiselerin de etkisiyle huzurs.uzluklar çıkardılar . 
Onun halifeliği sırasında da bu huzursuzluklar devam e tti . Özellikle 
Abdullah b. Sebe bu huzursu�lukların baş kaynağı oldu .  Neticede 
Hz. Ali onu Medain'c -sürgün bile etti .  

Bu gün İslam Mezhepleri
. 

tarihinde Sebeiyye dediğimiz bir 
mezhep bile mevcuttur. Bunlar Hz. Ali'nin ilahlığını ileri sürdüler . 
Bu yüzden bizzat onun tarafından da cezalandırıldılar. 

Sebeiyye'nin bugünkü Alevilerle bir ilgisi yoktur. Ancak aşırı 
derecede Ali sevgisinde uyuşan bir çok mez�epler mevcuttur. Bun
lardan bir tanesi de Batınilik . Batıniler Peygamberin büyük ve 

küçük günahlardan uzak bir imam tayin etmesi gerektiğine inandılar. 
Hz. Ali'nin gizli ve açık emirlerle imam tayin edildiğini sandılar. 
İmametin ancak Ali evlatları arasında devam edeceğini iddia et
tiler. 

Hicri 2. yüzyılda tohumları atılan Batın iler H . 3.  yüzyılda teş
kilatlanıp ordular bile kurdular . Her ayeti ve her hadisi tevil ederek 
kendi davalarına · uygun hatm i anlamlar çıkarmağa çalıştılar. Bu 
sebeple de Batıniyyc diye adlandırıldılar . Batıniler zamana ve zemine 
göre değişik adlar altında faaliyet gösterdiler. Talimiyye, Babekiyye, 
Karamıta, Muhammire, Hurremdiniyye, İsınailiyye, Nizariyye, Me-
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!ahide, Nusayriyye, Maziyariyye ve Hurremiye gibileri Batınilerin 
çeşitli adlarıdır . 1  

Bu fırkalar genel görüşlerde uyuşmakla beraber bazı özelliklerde 
ayrılırlar. Örneğin İsmaliyye mezhebi bu gün dahi yaşamakta olup 
eski Batınilerden bir çok bakımlardan ayrılmışlardır. Ancak bir sı
ralar Ağa Han'ı şimdi de Kerim Han'ı günah işlemiyen imamlar 
olarak tanımışlardır. Temel prensiplerde eski Batıniliğin etkisinden 
kurtulamamışlardır. 

Bu günkü Aleviler de Ali sevgisinde Batınilikle uyuşmakla bera
ber, tamamen ayrı bir özellik arzetmektedir. Bunlar müslüman 
olduktan sonra bazı bakımlardan eski Türk dininin etkisinden kurtula
mamışlardır. Türkler nasıl kımız içerlerse, bunlar da alkolden hoş
lanırlar. Hatta kadın-erkek bir araya gelerek terbiye çerçevesi içinde 
demlenirler. Nefes okurlar, saz çalarlar. Kuvvetli nükteleri vardır. 
Şakadan ve espri yapmaktan hoşlanırlar. 

Aleviler Hz. Muhammed' in son Peygamber ve Hz. Ali'nin de 
son veli olduğunu söylerler. Aleviliğin bazı kolları da "Muhammed 
Ali" adlarını beraber kullanırlar. Hatta Cebrail'in vahiy getirirken 
yanılarak manevi emaneti Hz. Ali yerine Hz. Muhammed'e sundu
ğunu söyliyenlere bile raslanır. Fakat Aleviler Hz. Muhammed'e 
saygı beslerler .. Bunlar oymak ve ocaklara ayrılırlar. Dini başkanları 
"dede" diye adlandırılır. Ayrıca ocakları da vardır. 

Bütün Aleviler Hz. Ali neslinden olan 1 2  imama çok saygı bes
lerler. Bu 1 2  imamın isimleri şunlardır. Ali b. Ehi Talib, Hz. Hasan, 
Hz. Hüseyin, Zeyn al-Abidin, Muhammed Bakır, Cafer as-Sadık, 
Musa Kazım, Ali Rıza, Muhammed Cevvad, Ali Hadi, Hasan al
Askeri ve Muhammed al-Mehdi, 

Batınilerde ve Nurcularda olduğu gibi Alevilerde de harflerden 
özel anlamlar çıkarma usulü yaygındır. 

Bunlar ayinlerini genel olarak dedelerinin evinde bulunan salon
larda yaparlar. 

Bunlara göre Hz .  Muhammed Uhud savaşında yaralandığı za
man, Cebrail gelmiş ve Ali'yi çağır demiş, O da "Nad-ı Ali" yi oku
muş. Bunun üzerine Hz. Ali gelmiş ve bütün pl;lta tapan düşmanları 
kılıçtan geçirmiş. 

Aleviler yatırlara ve erenlere çok önem verirler. Ermiş olduğunu 
sandıkları kimselerin mezarlarını ziyaret ederler. Her yatırın belli 

ı Batınilik hakkında daha geniş bilgi için "Gazzali ve Batınilik" adlı eserimize bakınız. 
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bazı hastalıkların tedavisine etki yaptığına ve özellikler taşıdığına ina
nırlar .  

Bunlar dostluğa çok önem verirler. Çok misafirperverdirler. Kü
çük dostlukları büyütürler . Büyük saydıkları kimseleri kendilerine 
nisb_et ederler. 

Alev.ilerde küçükİerin büyüklere saygı göstermesi esasına dayanan 
sıkı bir eğitim sistemi vardır. 

Sık sık birbirlerini ziyaret edip sohbet ederler. Ab-ı Kevser adını 
verdikleri ayini yaparlar . İçki içmeyi ihmal etmezler . Bazan da 
saz çalıp sema yaparlar . Çabuk kızmazlar. İyilik yapmayı, iş bitirmeyi 
severler . Fakat sünnilere karşı kapalıdırlar. Onları ayin meclisine ko
lay kolay almazlar . Çünkü sünnileri Hz. Eb.u Bekr, Hz . Ömer ve Hz . 
Osman taraftarı olarak görürler . Halbuki sünn iler de Hz . Ali'yi sevip 
ona karşı çok saygı duyarlar. Aleviler özellikle Muaviye ve Yezid'den 
hiç hoşlanmazlar. 

Aleviler kızlarının 1 2- 1 3  yaşlarında yuva kurmalarından mem
nun olurlar. Sünnilere kız vermek istemezler ve fakat onlardan kız 
alırlar. 

Alevilerin içki içmeleri ve onların bazı kollarının Hz. Ali'de 
beşer üstü kudretler görmeleri Ehl-i Sunn�t inancıyle çelişir . Ehl-i 
Sünnet Kur'an ve Sünnet'e daha sıkı bağlıdır ve bugünkü 600 milyon 
müslümanın büyük çoğunluğunu temsil eder . Ancak burada bir nok
taya dokunmadan geçemiyeceğiz. Rivayet halinde Alevilerin mum 
söndürme ayinleri yaptıkları ve bu ayinlerde cinsi arzuların kandı
rıldığı söylenir. Bunun gerçekle ilgisi yoktur .  Aleviler namus ve şe
reflerine düşkün insanlardır. Yukarda sözünü ettiğimiz muamele an
cak 1 1 . yüzyıldan önce yaşamış Batın ilerde, Karmatilerde ve Babe
kiyede vardı. Bunlar çok ı önceden beri tarihe karışmış olaylardır . 

Memleketimizde son sıralarda başlar gibi görünen mezhep mü
cadelesi çok hüzün vericidir . Bu mücadeleyi körüklemekte seçim 
endişesine kapılan bazı siyaset adamlarının sorumluluk taşıdığı 
kanaatındayım. Hepimiz kardeşçe yaşıyabil iriz . Nurculuğun Cum
huriyet'in kuruluşu ile birlikte teşkilatlanmasına rağmen, Alevi
likten son sıralarda söz edilmeğe başlandı . Bir takım siyaset adamları
nın Nurculuğa sempati duymalarına karşılık, bazı siyasilerin de Ale
vileri kendi saflarına çekemeğe çalıştıkları sezilmekteedir. Halbuki Ale
vtlik Cumhuriyet devrinde bir kaç yıl öncesine kadar son derece pa
sif kalmıştır. 
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" İslamiyette zorlama yoktu r "  anlamına gelen ayeti unutmamak 

gerekir . Böylece Kur'an-ı Ker im vicdan hürriyetine de önem vermiş
tir. Eğer aksi ''arit olsaydı gayrı müslim vatandaşlarımız yüzyıllardır 
bizimle kader birliği yapma imkanını bulamazlardı . 

Unutmayalım ki büyük devletler az gelişmiş ülkelerdeki menfa

atlerini devam ettirmek için, o memleketlerdeki mezhep kavgaların

dan faydalanmak istiyebilirler . İngilizler 1 9 . yüzyılda Gulam Ahmed 
Kadıyan i'yi destekliyerek Hindistan 'da Kadıyan iliğin gelişmesine 

yardım ettiler . Fransızlar Kuzey �·ikada Tican iliğin kurucusu Ah

med Tican i'yi desteklemekten gen durmadılar. Hala İsmailiyye mez
hebinden büyük devletl�rin gazetelerinde sık sık bahsebilir. Halbuki 

bütün dünyada İsmailiyye mezhebi mensuplarının miktarı 1 O milyonu 

geçmez . Bu konularda çok uzun yazılabilir . Fakat sözü fazla uzatmak 

istemiyoruz . 

Ancak şu kadarını belirtelim ki din gibi. kutsal konuların istis
mar edilmemesi memleketimizin yüksek menfaatleri için lazımdır .  
Hem dinin menfaatlere alet edilmesi bizzat İslamiyet'in ru huna ay-
kırıdır. 

Bunları yapacak yerde din i eğitime sistemli bir surette önem 

vererek, köylere en az öğretmen kadar bilgili imamlar yollıyarak 

ve dini tamamen siyaset dışı tutarak memleketimize hizmet edebili-

riz . 
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HURUFiLİK NEDİR 

Hurufilik hicri VI I I .  ve milad i XIV. yüzyılın ikinci yarısında 
kurulmuş bir tarikattır . Esterabad, Irak, Azerbaycan ve Anadolu 'da 
yayılan bu tarikat Fazl Allah tarafından kurulmuştur. Bu şahsa Fazl 
Allah al-Hurufi de denir . Kültürsüz halk kitlelerini kolayca kandır
masını bilen Fazl Allah, kendisini peygamber olarak ilan etti . Kur'an
da geçen "bu rabbimin faziletindendir" ,  "bu Allah'ın . fazlıdır" v� "Al
lah büyük fazl sahibidir" mealindeki ifadeleri tevile çalıştı . Ayetlerde 
geçen fazl kelimesinin ·kendisine delil olduğunu ileri sürdü. Tıpkı 
bu gün Nurculuğun "Allah yerin ve göklerin nurudur" ayetindeki n u r  

kelimesini Said Nurst'yc delil saydıkları gibi . 
Fazl Alhth ve taraftarları, her ayeti her had isi tevil ederek ve 

harflerden özel anlamlar çıkararak din i ve tabi i  olayları açıkladılar . 
Arap alfabesinin 28 ve Farsçanın 32 harflerini kendi açılarından değer
lendirdiler. İnsanın Allah'ın küçük bir benzeri olduğunu söylediler. 
İnsan uzuvlarına da harflere göre anlam verdiler. 

Arapçanın elif harfini buruna, burunun iki tarafını il<i lam har
fine ve gözleri de ha harfine benzeterek insanın yüzünde Allah yazılı 
olduğunu iddia ettiler . Muhammed kelimesinin arapça yazılışındaki 
mim, ha, mim, mim, dal harflerinin toplamının 1 4  ettiğini, 1 4 +  1 4  

dün 28 olduğunu ve bununla arap alfabesinin 28 harfjni gösterdiğini 
söylediler . . Bu 28 harfe şehadet kelimesinin aşhad (bu arapçada 4 
harftir) 'ini ekleyince 32 rakamını buldular. Bu 32 sayısı da Farsçanın 
alfabesine delildir, dediler. 

İşte her şeyi tevil edip harflere göre anlam çıkarma esasına da
yanan Hurufilik, şair Nesimi sayesinde gittikçe yayıldı ve bu davayı 
güdenler Fatih Mehmed i l .  nin sarayına girmeyi bile başardılar. 
Buna Vezir Mahmud Paşa ve Fahreddin Acemi şiddetle muhalefrt 
ettiler . Neticede Huruftler ağır şekilde cezalandırıldı . 

Beyazid I I . 'ye karşı yapılan bir suikast üzerine _bu gibi gizli 
akımlar, yeniden şiddetle yasaklandı. 
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Hurufilik akımları zaman zaman Usul i ,  Tcmennayi, Rumi, 
Penahi ve diğer Bektaşi-Hurufi şairler yardımıyle Anadolu 'ya yayıl
mağa devam ettiler .  

Hurufiliğin etkileri bugün dahi bir çok din i akımlarda görül
mektedir . . Bunlara bir örnek olarak Nurculuğu verebiliriz .  Said 
Nursi, bazı harfleri ebced hesabına vurarak özel anlamlar çıkarmıştır . 

Burada bir nokta · üzerinde durmadan geçemiyeceğiz : Hurufilik 
tarikatı ile Hurufilik akımlarını tarih i  kronoloji bakımından birbirine 
karıştırmamak gerekir . Yukarda belirttiğimiz gibi Hurufilik tarikatı 
XIV. yüzyılda Fazl Allah'la birlikte başlamakla beraber, Hurufilik 
akımı, hiCri 1 1 1 .  / milad i IX .  Yüzyılda gelişmeğe başlıyan Batınilerde 
ve bunlardan çok önce de Musevi Kabalistlerde mevcut idi. Buna 
rağmen bazı yazarların Hurufiliği Fazl Allah'ın eseri gibi gösterme
leri eksik olur . 

Cabale yahut Kabbale gizli ve sırlı ilimlerden bahseden İbranice 
bir kitabın adıdır . Kabalizm dediğimiz akım Tevratın tevil ve tef
sirini, Allah'ın devamlı surette derece derece tezahur ettiğini ve onun 
geliştiğini savunan ekoldür. Kabalizm, harflerin ve sayıların gizli 
anlamlar taşıdıklarını ve sembolik olduklarını kabul eder. 

Bu ekol, gizli ilimlerden, simyadan ve sihirden de faydalanarak 
bazı semavi varlıkların tabiat kuvvetlerini etkilediği düşüncesini de 

· savunmuştur. Kabalizm, Musevil ik felsefesinde en çürük ekoldür. 
Museviler arasında yetişen bir çok filozoflar bile Kabalizme karşı 
olmuşlardır. Bilindiği üzere müslümanlar, Hz.  İbrahim'e, Hz .  Musa' -
ya ve Tevrat'a çok saygı gösterirler . Bu sebeple İslam Hurufileri bir 
nevi Tevrat'ın hatmi tefsir ve tevili olan Kabalizm felsefesinden et
kilenmekte sakınca görmemişlerdir . Halbuki Kabalizm, Musevilerin 
gerçek dini görüşlerini ve Tevrat'ın felsefesini temsil edemez. 

islamiyet'te zuhur eden Batın iler ise İran asıllı olmakla beraber 
Kabalizmden de faydalanmışlardır . Kabalistlerin Tevratı tevil et
melerine karşılık, Batın iler de Kur'an ve hadisleri tevil etmeğe çalış
mışlardır. Batınilerde harflerden özel anlamlar çıkar�ak çok yaygın 
idi. 

Bunlar "kelime-i tevhidin 4 kelimeden ibaret olması, insanın 
ateş, toprak, hava ve sıayun karışımından meydana gelmesinin de
lilidir" diye iddiada bulundular . "La ilahe illallah" 'ın 7 heceden iba
ret olmasını, insanın 2 gözünün, 2 kulağının, 2 burun deliğinin ve bir 
ağzının toplam olarak 7 etmesiyle açıkladılar. 
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Arap alfabesindeki dal, zel, ra, za, sin, şın, sad, dad, ta, za, ayın, 
ve gayın harflerinin toplamının 1 2  etmesini, 1 2  huccet (delil) yani 1 2  
propagandacı ile izah ettiler. Bu 1 2  haften 6 tanesinde . nokta var, 
diğer altısında hiç nokta yoktur .  Onlara göre bu demektir ki 1 2  pro
pagandacıdan altısı erkek, altısı da kadındır. Noktalı harfler erkekleri 
temsil ederler. Bundan erkeklerin kadınlardan daha kuvvetli ve üs
tün olduğu neticesine vardılar. 

Batın ller dini emir ve yasakları da tevilden kaçınmadılar. Ba
tın ilere göre zekat, malın beşte birini imama vermektir. Yahut gizli 
ilmi, batın t olan kimselere açıklamaktır. 

Hac : İmamı ziyaret edip hizmetinde bulunmaktır. 
Gusül : · Ahdi yenilemektir. 

- Cima' : Ahdi olmıyana ve kurtuluş vergisi vermiyene sırları aç
maktır. 

Zina : Gizli ilmin tohumunu kendisinden ahd alınmıyan kimseye 
vermektir. 

İhtilam : Sırrı ehil olmıyan kimseye vermek hususunda diÜn 
acele etmesidir . Böyle bir sırrı veren kimsenin gusül abdesti alması 
veya ahdi yenilemesi gerekir. 

Temizlenmek : İmama bağlanmak ve diğer bütün· mezheplerin 
görüşlerinden sıyrılmaktır. 

. Batın llerin bu gibi sapık tevillerini çoğaltmak mümkündür. On
ların bu gibi fikirlerinin saçmalığı ve İslamiyetten çok uzak olduğu 
açıktır. 

· 

Görülüyor ki gizli dini  akımlarda pek çok sapık ve bilim dışı 
görüşler ye;rleşmiştir. Bu sebeple yalnız Batıniler ve Huruftler hakkında 
değil, diğer gizli akımlar 1hakkında da dikkatli olmak gerekir. Gerçek 
İslamiyette ise gizlilik yoktur . .  Açıklık vardır. 
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YAHOVA ŞAHİTLERİ 

Bu mezhebin ilk tohumlarını 1 874 yılında Charles Taze Russeiı 
· attı . Russell, Hıristiyanlığa göre bazı günahkarların Cehennem' de 
sonsuz olarak ceza görmesi gere�tiğini söyliyenlere karşı koydu. Kitab-ı 
Mukaddes'e dayanarak yeni bir din anlayışı ortaya attı . 

Russell'ın düşüncesine göre, yerin göğün sahibi gerçek Tanrı 
olan Yahova'dır. Hırıstiyanların teslisi yani üçlü Tanrı anlayışı, in
sanları kandırmaktan ve gerçeği ifade etmekten uzaktır . Hz. İsa, Al
lah'm ilk yaratığıdır. Tanrı Yahova yer yüzünde en çok İsa'yı sevmiş
tir . Bu sebeple İsa, azizlerin en üstünüdür. Yahova, bazı belirtilerden 
sonra, İsa'nın yer yüzünde ve göklerde 1 000 yıl sürecek bir kırallık 
kurmasını emretmiştir. 

Yine Russell 'a göre İsa'nın çarmıha gerildiği doğrudur. Fakat 
O sonradan dirilerek göğe çekildi . İsa, Yahova'nın emriyle kırallığını 
kurarak gerçeğin şahitliğini yapacaktır . Yahova'nın emirlerine ve 
İsa'nın kırallığına uyacak olanlar da Yahova Şahitleri'dir. 

Yahova Şahitlerinin inancına gpre, İsa'nın kırallığı kurulduğu 
zaman, yer yüzündeki hükumetler hükümsüzdür. Bu hükumetler 
dağılmalı ve İsa'nın kırallığına bağlanmalıdır . 

Yahova şahitlerince İsa'nın kırallığının belirtileri şunlardır : 
Milletlerarası çekişme, kıtlık, bulaşıcı hastalıkların artması, yer sarsın
tıları, Yahova Şahitlerine işkence yapılması, bir Milletler Cemiyetinin 
kurulması, bu Cemiyetin yıkılması ve bir başkasının kurulması . 

Bunlar, inandıkları bu belirtileri dikkate alarak İsa'nın kıral
lığının 1 9 1 4 de başladığını ileri sürdüleı:. 

Yahova Şahitleri, bayrağa selam vermezler . Askerlik hizmetini 
yapmak istemezler. Barışçı olduklarını söylerler . Bütün ülkelere barış 
getireceklerini iddia ederler. 

Bir mezhep niteliği taşıyan Yahova Şahitleri teşkilatının başka
nı, 1 9 1 6  yılına kadar Russell idi . Daha sonra da sırasiyle Rut Herford 
ve Nathan Homer Knorr başkan oldular . 
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Başlangıçda Abel, Hz. İbrahim ve Hz.  İsa gibi büyük şahsi
yetleri içine alan teşkilatın son temsilcileri, bugünkü Yahova Şahit
leri'dir. 

Bu mezhep teşkilatının merkezi Newyork'dadır. Teşkilata maddi 
yardımların çoğu "Wateh Tower Bible and Tract Society" kuru
mu sağlamaktadır . Bun.fi.an başka teşkilata girenler, misyonerleri be
dava barındırmak ve doyurmak gibi görevleri seve seve yaparlar, 
gerekirse para da verirler. 

Bu mezhebe bağlı "Allah'ın Yeni Dünya Cemiyeti", propaganda 
işlerini yürütmektedfr. 1 960 yılında teşkilatta faaliyet gösterenlerin 
adedi 9 1 6332 kadar idi . Propaganda yapacak olanları başlıca 3 bölü
me ayırabiliriz. 

1- Cemaat Müjdecisi : Böyle bir kimse evden eve dolaşarak va' 
zeder ve Kitab-ı Mukaddes''i açıklar . Bunun için ayda en az 1 0  saat 
çalışması gereklidir . 

2- Öncülük yapanlar : Bunlar da evden eve dolaşarak öğütler 
vermek ve topluca Kitab-ı Mukaddes'i incelemekle görevlidirler. 
Ancak bunlar ayda en az 1 50 saat bu işte çalışmalıdırlar. 

3- Özel öncülük görevini ifa edenler : Özel öncüler, küçük grup
lar halinde dünyanın çeşitli yerlerinde propaganda yaparlar. Bunlar 
da propaganda için ayda 95- 1 00 saat çalışırlar. 

Yahova şahitleri, zaman zaman bir çok hükO.metlerce takip edil
mişlerdir .  1 9 1 4  de Amerika Birleşik Devleti "Wach Tower Bible 
and Tract Society" başkanını ve teşkilatın ileri gelenlerini tutukladı. 
Bunlar hapishanede 9 ay kadar yattılar. 

. 

1 9 1 8  yılında Kanada'da bu teşkilata ait "The Finished Mystery" 
ve "The Bible Students , Monthly" adlı eserlerin yayınlanması ya
saklandı. Yine aynı yılda sözü geçen eserler ve teşkilat önderleri Ameri
ka'da takibata uğradı . 

Birinci Dünya Savaşından sonra bu takibat durduruldu. Bu 
mezhep teşkilatı, 1 93 1  yılında resmen Yahova Şahitleri adiyle faaliyet 
göstermeğe başladı .  Teşkilat mensupları, askerlik yapmak ve savaşmak 
istemedikleri için İkinci Dünya Savaşı esnasında da takip edildiler. 

Bu savaş bitince, Yahova Şahitleri rahat bir nefes aldılar. Bir 
çok ülkelerde iyke yayılmak imkanını buldular. Merkezi Amerikada 
bulunan teşkil at propagandacılarını İngiltere'ye, Fransa'ya ve Al
manya'ya yolladı. Mezhebe ait yayın organları ve propaganda kitap-
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ları çoğaltıldı. Bu mezhebin propagandasını yapan yayın organların
dan Tarassut Kulesi, 1959 yılında 89.007 .520 adet basılmıştır. Yine 
aynı yılda Awake dergisi, 7 1 .  392. 7 1 3  adet basılıp bir çok ülkelerde 
dağıtılmıştır. 

Mezhebin bir de çeşitli ülkelerdeki yıllık faaliyetini gösteren 
"Yearbook of Jehovah's Witnesses" adlı eseri her yıl yayınlanır. 

1 960 yılında Yahova Şahitleri teşkilatının Türkiye' de 3 1  i vaızı, 
14 öncüsü ve 1 O cemaatı vardı. 5-6 yıl içinde bu rakamlar hızla yük
selmiştir. Artık bu mezhebin faaliyetleri hissedilir derecede artmıştır. 

SONUÇ 

Ana yoldan ayrılan ikinci derecedeki dini akımların kurucuları ve 
önderleri, özel maksatlara ve düŞüncelere sahiptirler. Önderler ile teş
kilat mensupları arasında daima farklar bulunur. Çok kez ana yoldan 
ayrılan dini akımların kurucuları ve idarecileri, siyaset, menfaat 
veya şöhret peşinde olurlar. Teşkilat mensupları ise sırf dini duygu
larla hareket ederler. Teşkilat mensupları çok kez Allah sevgisi, ahlak 
sevgisi ve gerçek sevgisiyle hareket ederler. Aldatıldıklarının farkında 
bile olmazlar. 

İkinci Dünya Savaşından sonra büyük devletler, az gelişmiş ülke
leri içten fethetme siyasetini gütmeye başladılar. 

Bunlar yerine göre dini duygulardan faydalanmayı da ihmal 
etmezler. 

Bu gün Yahova Şahitlerinin özellikle Ortadoğudaki işiyle gücüyle 
uğraşan Hırıstiyan azınlıkları kandırmağa çalıştıkları görülmektedir. 
Müslümanlara etki yapmağa da çok önem vermektedirler. Görevliler 
barışçı ve iyilik sever görünerek faaliyet göstermektedirler. Propagan
dacılar ailelerinin içlerine kadar girip, her ülkenin gerçek durumunu 
öğrenmeğe önem verebilirler. Bu propagandacılar arasında haber 
alma amacıyla karışan ve kendi ülkesi çıkarına çalışanlar da buluna
bilir. 

Bir çok temiz kalpli insanlar, işin iç yüzünü bilmeden kökü dı
şarda olan bu gibi akımların her mensubunu bir barış meleği gibi 
görebilirler. . 

Bütün bu sebeplerle yurdumuzda gelişmekte olar Yahova Şa
hitlerine karşı uyanık olmak, memleketimizin yüksek menfaaatları 
bakımından önemlidir. 
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ZARARLI DİNi AKIMLAR 

Tarihte İslam aleminde çeşitli sapık fırkaların türediği bir gerçek· . 
�ir. Bu fırkaların müslümanlar arasında nifak yarattıkları ve kan 
dökülmesine sebep oldukları da bir gerçektir. Çok acıdır ki sapık 
fırkaların türemesi bugüne kadar devam etmiştir. Çok defa şahsi. 
menfaat elde etmek veya siyasi üstünlük sağlamak amaciyle kurulan 
bu fırkalar İslam Dini'ne zarardan başka bir şey vermemiştir. 

Biz bu fırkalardan ve doğuşlarından bahsetmeden önce Hz: 
Muhammed devrindeki dini durumdan söz açmanın uygun olacağı 
inancındayız". 

Hz. Muhammed kendi zamanında, dini ve dünyevi güçlükleri 
bizzat çözerdi. Müslümanların birbirleriyle fikri ve siyasi bakımdan 
uğraşmalarına imkan vermezdi. . İlahi konularda vahyedilen mesele
lerin münakaşasız kabulünü sağlardı. Gerçi Abdullah b. Übey gibi 
Yahudilikten dön.me münafıklar mevcut idi. Fakat bu gibi münafık
lar. İslamın yeni doğmuş canlı ruhu karşısında amaçlarına ulaşamaz
lardı . Hz. Peygamber azimli, Kur'an'ın belagatı çekici ve müslüman-
ların tesanüdü kuvvetli idi . · 

Bu tesanüd havası I:Iz., Muhammed'in vefatiyle yavaş yavaş 
kaybolmağa başladı. İmamet, miras ve zekat meseleleri yüzünden 
müslümanlar arasında münakaşalar · oldu. Bununla beraber Hz. Os
man'ın katledilmesi tarihine kadar İslam aleminde dirlik ve birlik 
genel olarak devam etti .  Hz. Osman'dan sonra hilafet meselesi yüzün
den ciddi anlaşmazlıklar ve döğüşler oldu. Hz. Ali KUfe'de ve Hz. 
Muaviye Şam'da halifeliğini ilan etti . 

Bu çekişmelerden asıl istifade edenler münafıklar oldu. Abdullah 
b. Sebe aşırı derecede Hz. Ali taraftarı görünerek Müslümanları 
ikiye ayırmak için her meseleye karıştı . Hz. Ali'nin ilah olduğunu ileri 
süren bir grup türedi. Hz. Ali bunların bir kısmını tövbe etmeğe zor
ladı. Tövbe etmiyenlerin bazı ileri gelenlerini feci şekilde cezalandırdı. 
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Fakat bu cezalar _Hz. AH taraftarı olan ve Şia denen bir fırkanın doğ
masını önleyemedi. Daha sonra Hz. Hasan ve Hz . Hüseyin'c karşı 
yapılan haksızlıklar Şia fırkasına mensup olanların tesanüdünü artırdı . 

Sıffin muharebesi sırasında hakeme müraacaat edilmesine sinir
lenerek Hz. Ali'den ayrılan bir kısım müslümanlar da Hariciyye fır
kasının önderi olcİ.ular. Haksız yere Hz . Al i hakkında isnatlarda 
bulundular. 

Esasen yillar geçtikçe İslam Devleti'nin hudutları genişliyordu .  
1ranın fethedilmesi, en önemli bir kültür merkezi olan Cundişapur 
Okulu ile temas sağladı .  Nuşirevan zamanında kurulan bu okulda Hin t  
ve Yunan kültürü İran kül türünün ışığı altında incelenmişti . Müs
lümanların burayı fetihleri başka medeniyyetlerin esaslarından haber
dar olmalarına yol açtı . 

Suriye'nin fethi ise Müslümanlara daha çok ilmi ve felsefi imkan 
sağlamıştı . Antakya, Nusaybin ve Harran okulları Yunan ve Süryan i 
kültürünün eski birer merkezi halindeydi .  Urfa Okulu da yine Yunan 
ve İran kültürüne sahne olmuştu . İşte bütün bu okullar, İslam düşün
cesine etki yaptı . 

Ayrıca ticaretin artması, Arapların daha kültürlü ve daha zengin 
çevrelerle temasını geliştirdi . 

Öte yandan Me'mun zamanında yapılan tercüme faaliyetleri 
İslam düşüncesine yeni ufuklar açtı . 

Bu dış tesirlerin İslam akidesini gölgeleme tehlikesi karşısında, 
müslüman düşünürler dinle felsefeyi uzlaştırma çabaşıııa giriştiler . 
Bu çabalar sonucunda kelam ilmi doğdu. Fakat Kelam ilmi de Müs
lümanların inanç itibariyle parçalanmasını önleyemedi. İslam'ııı 
düşmanı olanlar bile müslüman görünerek İslam birliğini bozmağa 
çalıştılar. Bu gizli faaliyetlerde İran asıllı olanlarııı rolü büyük oldu.  

Şia v e  Havaric'ten sonra Vasıl b .  Ata (Ôlm. H .  1 3 1  / M.  748) 
ile Mutezili hareketler başladı. Vasıl, Hasan Basri (Ölm. H.  l 10 / M. 
728) 'nin Basra'daki zühd okulundan ayrılarak yeni bir fırkanııı to
humlarını atmıştı . Mutezile .?e değimiz bu fırka daha sonra hızla ge
lişti. Ebu Huzeyl al-Allaf (Olm. H. 235 / M. 849) , İbrahim b.  Sey
yar an-Nazzam (Ôlm. H. 23 1 / M. 848) ve Cahız (Ôlm. H. 255 / M. 
868) gibi bilginler Mutezili görüşleri savundular .  Mutezile büyük 

günah işliyenin fasık olacağıııı, insanın kendi fiilini ve kaderini ken
disinin yapacağını, sevap ve cezanın Ahirette kesin surette uygula
nacağını ileri sürüyordu . Ayrıca Allahııı birliğine aykırı olur düşün-
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cesiyle Allah'ın zatına isnat edilen sıfatları tevil ediyor ve sadece Allah' -
ın kıdemini doğruluyordu.  Buna karşılık Kur'an'ın kıdemini reddedip 
onun yaratılmış olduğunu ileri sürüyordu . Mutezile'nin bu görüşleri 
hicri üçüncü yüzyıl başlarında bir İslam topluluğu tara'fından benim
sendi . Hatta Me'mun zamanında devletin resmi mezhebi Mutezile 
mezhebi oldu.  Mutezil i hareketler; bazı mahzurlar yanında, İslami• 
yet' te akli faaliyetlerin gelişmesi gibi olumlu sonuçlar da verdi . 

Fakat bu hareket Cchm b .  Safvan (Ôlm. H .  1 28 / M. 745) tara
fından tohumları atılan ve sonradan gelişen Cebriye mezhebi tarafın
dan reddedildi. Cebriyeciler insanların hiç bir şeyi yapma gücü ol
madığını ve Allah tarafından yaratılmış fiileri işlemek mecburiyetin
de bulunduğunu iddia ettiler. Böyle bir düşünce tarzı insanı tesadüf
lere boyun eğmeğe zorluyordu ve cemiyet içinde tembelliğin artma
sına yardım ediyordu .  

Bunlardan başka Yunus b .  Avn al-Numeyri'nin kurduğu Mürcie
fırkası yalnız imana kıymet veriyordu .  Allah'a ve Hz. Peygamber'e 
inanan kimse için hiç bir günahın bulunmıyacağını iddia ediyordu .  
Bu fırkaya uyanlar sorumsuz bir zihniyetle hareket ediyorlar ve  hiç 
bir kanun tanımıyorlardı .  

Ebu Abdullah Muhammed b. Kerram (Ölm. H .  255 / M.  868) 
adında biri ise Kerramiyye fırkasını kurmuştu . Son derece zahit görü
nen ve veli olduğunu ileri süren Ebu Abdullah, Nişabur, Herat, Şurin 
ve Afşin civarında kendisine pek çok taraftar toplamağa muvaffak 
oldu .  Ebu Abdullah, Allah'ın arş üzerinde oturduğunu ve onun 
ağırlığı bulunduğunu iddia ediyordu .  Bu iddialar ise Allah'ın şanına 
yakışmayan isnatlardan başka bir şey değildi. 

Ayrıca Müşebbihc denen ve Allah'a el, ayak ve yüz gibi sıfatlar 
isnat eden fırkalar türedi. Bu yolda faaliyet fösteren tanınmış şahıslar 
arasında Ebu Hulman aıt-Dımeşki'yi, Mukanna'yı, İbn Ehi Azafır'ı, 
Hişam b .  Salim al-Cevaliki'yi ve Davud al-Cevaribi'yi sayabiliriz . 

Bütün bu birbirine zıt fırkalar arasında Ebı'.'ı'l-Hasan Al i b . 
İsmail al-Eş'ari ( Ôlm. H. 330 / M. 9 1 4) doğru ve orta yolu göstermeğe 
çalıştı . Bu amaçla Eş'ariye mezhebini kurdu.  Onun çalışmalarını bir 
çok noktalarda Ebu Mansur Muhammed al-Maturid i (Ôlm.  H. 333 / 
M.944) doğruladı. Bu iki şahsın görüşleri itikatta Ehl-i Sünnet'i tem
sil etti .  Bunlar her türlü siyas i amaçtan uzak bir niyetle çalıştılar. 
İslam'ın 5 şartını aynen kabul ettiler . Allah'ın hiç bir varlığa benze
mediğini sôylediler . Özellikle Eş'ari, "Allah'm sıfatları Allah'ın za
tının aynı da değil, gayrı da değil" demişti .  Kader meselesini "fiilleri 
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Allah yaratır, kul ise kazanır" diye açıklamıştı . Ehl-i Sünnet'in 
bu ve diğer görüşleri, geniş İslam topluluğu tarafından benimsendi . 
Fakat siyaset ve menfaat arzusu zararlı fırkaların faaliyetlerine zaman 
zaman hız veriyordu.  İslamiyet için büyük bir tehlike olan ve uzun 
yüzyıllar devam eden Baiınilik siyas i amaçla kurulmuş fırkaların ba
şında gelir. 

Batınilik hicri 2 .  yüzyılda Meymun b .  Deysan ve Abdullah b .  
Meymhn al-Kaddah tarafından düzenlenmiş bir fırkadır . Bu fırkanın. 
kurucuları, Hz. AH'nin neslinden geldiklerini iddia eder�k nüfüzlarını 
artırmayı düşündüler. Gerçekte ise İran asıllı olan mezkur şahıslar, 
İslamiyet'i yıkmak ve siyasi hakimiyet kurmak amacında idiler. 

Batınilik esaslarına göre her ayetin, her hadisin ve her din i ke
limenin veya şahsın bir iç (hatmi) anlamı vardır . Zahiri anlamlar 
hiç bir şey ifade etmez . Bütün gerçekler batındadır. Bu sebeple her 
dini nassı tevil ederek onun batın i anlamını aramak gerekir . Mesel!, 
oruç ramazan ayında aç durmak demek değil, imamın sırrını sakla
maktır. Namaz imamın emrine uymak ve onu öğmektir. Zekat Batıni
liğe bağlanarl!;k kalbi temizlemek veya malın beşte birini imama ver
mektir. Hac imamı ziyaretten ibarettir . Kelime-i şehadet bazı ha
tmi imam ve propagandacıları işaret eden rumuzdur. 

Batınilerin iddiasınca tevil kurallarını bilenlerin ibadete ihtiyacı 
yoktur. 

Yine Batınilik esaslarına göre her insan bir masum imama yani 
hata işlemez bir şahsa bağlanmalıdır . Masum imam Kur'an ve hadis
lerin özünü bilen, günah işlemiyen ve her hatmi şahısla Allah arasında 
vasıta olan kimsedir. Batınilerin iddialarına göre insanlar her şeyi 
böyle bir imamdan öğrenirse, birlik sağlanmış olur. Onlar derler ki 
insanların ihtilafa düşmeleri kendi akıllarına uymaları yüzündendir. 

Batınilerin bir diğer esasları da teşkilatlı bir surette çalışmak 
ve propaganda yapmaktır. Batıni propagandacılar son derece 
gizli ve sinsi hareket ederek kendi inançlarını kültürsüz kimselere 
aşılamak isterler. Başlangıçta kandırmak istedikleri kimsenin inancına 
uygun hareket ederler. Sonra yavaş yavaş bu kimseyi din hakkında 
şüpheye düşürücü sorular sorarlar. Bu soruların cevabını hemen vermi- ' 
yerek Batıniliğe istekli kimsenin tecessüsünü arttırırlar. Nihayet dailer 
böyle kimselerden ağır yeminler alarak Batınilik esaslarını açıklarlar . 

Batıniler görünüşte dine inanırlar ve · fakat gerçekte dinle alay 
ederler. Hatta ana, kız kardeş ve kız evlatla nikahı caiz görürler . Hiç 
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bir Batıni, arkadaşından kendi zevcesını esirgemez. Bu adet hicri 
5. yüzyıldan önce gelen Batıniler'de yaygın idi . 

Batıniler zaman zaman değişik isimler altında ve değişik pren
siplerle faaliyet göstermişlerdir. Bunların Mukanna'iyye, Ebu Müs� 
limiyye, İbahiyye, Hurremiyye, Hurremdiniyye, Muhammire, Ba
bc;kiyye, Fidaviyye, Melahide, Maziyariyye, Seb'iyye, Ta'limiyye, 
Nizariyye, Karamıta ve Sabbahiyye gibi çeşitli adları vardır . 

Bunlardan Babekiyye, Karamıta ve Sabbahiyye İslam ordularını 
bile zaman zaman yenmişlerdir. 

Özellikle Sabbahiyye (Ta'limiyye) fırkasının belirli bir bölgede 
hakimiyeti, yüz yıla yakın sürmüştür. 

Sabbahiyye frrkasının kurucusu Hasan Sabbah ( Ôlm. H.  5 1 8  / M. 
l 1 24) ' tır . Hasan Sabbah H. 483 / M. 1 090 yılında Alamfı.t Kale
sine yerleşerek etrafına dehşet saçtı . Bir fedailer teşkilatı kurdu . Feda
ileri vasıtasıyle bir çok din ve devlet adamlarını öldürttü . Abbasi or
dularına karşı koydu . İşgal ettiği araz inin sarp ve kayalık olması se
bebiyle bir kaç kere kendisini çeviren kuvvetleri yendi . Bir çok pro
pagandacılar (dailer) onun namına Batın iliği yaydı. Hasan Sabbah, 
İmam-ı Ma'sum olduğunu ilan etti . Ayrıca Mısırdaki Fatımi Dev
letinden manevi yardım gördü .  Batın ilerin bu korkunç İmamı, siya
set yolunda dini kötüye kullanıyordu . Görünüşte zahit ve fakat ger
çekte İslamiyet'in düşmanı idi. Bunun ektiği fitne tohumlarına resmen 
Hülagu H. 654 / M. 1 256 tarihinde son verdi . Fakat Batınilik bazı 
değişikliklere uğrayarak gizli gizli bu gÜne kadar devam etti . Bugün 
Ağa Han'ın torunu Kerim Han'ın temsil ettiği İsmailiyye mezhebi 
Batıniliğin bir koludur. 

Buraya kadar tarihte zararlı faaliyetlerde bulunan bazı dini 
cereyanlardan az çok bahsettjk . Şimdi de günümüzde faaliyet gösteren 
Nurculuk üzerinde biraz duracağız . Ancak biz Nurculuğun siyasi 
ve maddt yönünü . şimdilik bir tarafa bırakarak sadece ilmi yönden 
bu fırkayı çözümliyeceğiz . 

Nurculuk, 1 873 yılında Bitlis 'in Nurs köyünde doğan Said Nursi 
tarafından kurulmuştur. Said Nurst (Ölm. 1 960) kendi hayatını iki 
bölüme ayırır : 1- Eski Said yani günahkar Said . 2- Yeni Said yani 
vel ilik mertebesine erişmiş Said . 

Halbuki Nurculuğun kurucusunun vel i olduğunu ispatlıyacak 
deliller yoktur. Aksine onun eserlerinden veli değilde bir teşkilatcı 
olduğu sonucunu çıkarmaktayız . Bununla beraber bazı polis . hare-
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ketleri Said Nursi'nin kahramanlaştırılmasına yol açmıştır. Said 
Nursi, İstiklal Harbi esnasında Atatürk ve arkadaşlarının batılılaşma 
niyetini sezdiğinden Van'daki Horhor medresesine çekilmiştir. Kah
raman mücahitlerimiz vatan uğrunda cephelerde kanını akıtırken, 
Said Nurs i bu hareketlere muhalefet ederek köşısine çekilmiştir . İşte 
Said Nursi, binlerce müslümanin düşman tarafından öldürülmesine, 
kadın ve çocukların işkence görmesine seyirci kalabilmiştir . 

Büyük zaferden sonra Cumhuriyet devrinde Said Nursi mazısı 
icabı ya sürgün edilmiş veya göz altında tutulmuştur. Halk psikolo
jisinden anlıyan Said Nursi, kendisinin polis tarafından takibini bir 
din i lider olduğunun delili saymıştır . Halkımızın çoğunun cahil ol
ması ve dini eğitimin yetersizliği Said Nursi'nin bazı bölgelerde taraf
tar bulmasına sebep olmuştur. Gerçek İslam Dini'ni bilmiyen bazı iyi 
niyetli vatandaşlarımız, Said Nursi 'nin hurafelerine kolayca inanmış
lardır. Gerçekte Said Nurs i etrafında mahdut sayıda bir zümre türemiş 
ve Nurculuk teşkilatında önemli vazifeler. almışlardır. Nurculuğun ileri 
gelenlerinin başlıca ödevleri Said Nursi'nin görüşlerini propaganda 
etmek onun eserlerini basmak ve çoğaltmak, bu eserleri satarak para 
toplamak, bazı yabancı ülkelerle temas sağlamak ve dahilde de fırsat 
düştükçe siyasi faaliyetlerde bulunmaktır . Bu ödevler arkasında Nur
culuğmi beslediği asıl amaç üzerinde yukarda da belirttiğimiz gibi 
duracak değiliz . Bizim işimiz burada meseleyi ilmi ve İslami yönden 
çözümlemektir .  Ancak şurasını belirtelim ki bu gün Nur talebeleri 
denen kitlenin idareciler dışında kalan büyük kısmı teşkilatın asıl ama
cını bilmemektedir . Bunlar temiz kalpli ve dine susamış insanlardır. 
Nur talebelerinin çoğu Nurculuğu gerçek İslamiyet, gerçek Kur'an 
yolu zannıyla benimsemişlerdir . Bu vatandaşlarımızın, böyle hurufi bir 
yola yönelmelerinin bir sebebi de dini eğitimin yetersizliğidir. Ce
haletin olduğu yerde daima hurafe de bulunmuştur. Doktorun 
bulunmadığı bölgede ise muskacı ve üfürükçü faaliyet göstermiştir . 
Hele polis takibi, işin iç yüzünü bilmeden Nurcu olan vatandaşları
mızın inadını ve ısrarını artırmıştır . Eğer Nurculuğa karşı fikirle, 
ilmi ve İslami delillerle mücadele edilseydi, Nurculuk çoktan sön
meğe mahkum olacaktı .  Biz şimdi Nurculuğun hangi yönlerden yanıl
dığını ve İslamiyetten ayrıldığını aşağıda arzediyoruz : 

1 - Hz. Muhamnied 'in "ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır . Bunlar
dan bir tanesi Cennete, diğerleri ise Cehenneme giecektir . Cennete 
gidecek olanlar da benim yolumu izliyenlerdir" diye bir hadis söy
lediği rivayet edilmiştir. Bu had is doğru olarak kabul edildiği takdirde, 
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sonuç Nurculuğun aleyhinde olur. Hz . Muhammcd'in yolunu izliyen 
müslümanlar yüz yıllardanberi Kur'an'a ve Sünnet'e uyanlardır . 
Şimdi olduğu gibi , 50-60 sendik mazisi olan Nurculuktan önce de 
Kur'an ve Sünnet'c uyanlar mevcut idi. Şimdi ortaya bir mesele çı
kıyor. Acaba Nurculuk mu doğru yolda, yoksa Kur'an ve Sünnet'c  
uyanlar mı ? Eğer Nurcu önderler, "Nurculuk doğru yolda" derlerse, 
deriz ki sizin iddianıza göre 50-60 sene öncesine kadar, gelip geçmiş 
bütün müslümanlar sapıklıkla ittifak etmiş demektir ki bu da bizce 
imkansızdır. Çünkü sizin iddianız doğru kabul edilirse 1 300 küsur 
senedir Kur'an ve Sün.net'e uyan ve fakat Nurcu olmıyan müslümanları 
sapıklığa düşmüş farzetmek gerekir. Bu iddia ise Hz. Peygamberden 
sonra cennetlik bir topluluğun yaşayacağına dair rivayet edilen mez
kur had ise aykırı düşer. O halde yüzmilyonlarca Müslümanı temsil 
eden Kur'an, Sünnet ve akıl yolcularının görüşünün doğru oldu
ğunu kabul etmek gerekir. Kur'an ve S ünnet yolcuları doğru yolda 
olunca da 50-60 senedir türeyen Nurculuğun Hz. Muhammed'in 
haber verdiği sapık fırkalardan olduğu anlaşılır . Belki Nurcu önder
ler derler ki Nurculuk ile Kur'an vc . Süımct yolcularının görüşü aynı 
şeydir. O zaman Nurcu liderlere deriz ki memleketmizdc v e  dün
yada Nurcu olmıyan Müslümanlar, Nurculardan çok fazladır. Demek 
Nurcular Cennetlik de Türk milletinin ve dünya Müslümanlarının 
büyük ekseriyeti sapık yoldadır ve Cehennemliktir. Çünkü siz Kur'an 
\'e Sünnet yolcularını temsil ettiğiniz takdirde, Nurcu olmıyanlar sapık 
sayılacak. Hem sizin mantığınıza göre bunlardan şu sonuç çıkacak 
ki Nurculuktan önce gelip geçmiş olan Müslüman atalarımız da sapık 
idi. Çünkü onlar bir çok din i meselelerde Nurculuktan farklı bir an
layışa sahip olmuşlardır . Biz müslüman atalarımızı sapık sayan böyle 
bir iddiayı asla kabul edemeyiz. Bir avuç nurcuya karşılık Türkiye
deki ve dünyadaki milyonl3irca müslümanın sapık ve Cehennemlik ol
duğuna inanamayız . Hem Nurculuk kitaplarında geçen bir çok fikirler, 
açıkca sizin Kur'an ve Sünnet yolcularının görüşünden çıktığınızı 
göstermektedir . Aşağıdaki maddelerde çözümliyeceğiniz bu fikirle
riniz de sizin Kur'an ve Sünnet yolcuları ile aynı yolda olmadığınızı 
açıkca gösterir . 

2- Risale-i Nur Külliyatı, "Allah arz ve semavatııı nurudur" 
mealindeki ayeti Nurculuğa ve Said Nursi'nin eserlerine delil olarak 
göstermek istemiştir . Halbuki Ehl-Sünnct'tcıi bir çok alimler ve 

müfessirler, sözü geçen ayetten · Nurculuk anlamı çıkarmamışlardır . 
Hatta Ehl-Süımet'in dışında kalan bütün müfessirler de Nur ayetini 
Nurculuk veya Risale-i Nur anlamına tefsir etmemişlerdir . Demek 



ki Nurcuların, kendilerinin Kur'an-ı Kerim'de haber verildiği iddiası 
asılsızdır . Böyle bir iddia bizzat Kur'ana bir iftiradır . Kur'an keyfi 
olarak tefsir ve tevil edilemez . Kur'an mealen çevrilebilir. Fakat 
aslından uzak anlamlara sürüklenemez . Kur'an değiştirilemez ve hiç 
bir şahsın menfaatına ve ind i düşüncelerine alet edilemez. Kur'an 
İslamiyet'in en büyük, en beliğ, en fasih değişmez rehberidir. Kur'an 
hikmetleri karşısında bir çok sapıklar yola gelmiştir . Kur'anın bela
gatı, en büyük mucizesidir . Kur'an yirminci yüz}rılda türemiş bir 
kişinin veya bir zümrenin emellerine alet edilemez . Edilirse Ehl-i 
Sünnetten çıkılmış olur. Nitekim Hz . Muhammed "kim Kur'an'ı 
kendi indi görüşüne göre tefsir eder..se kafir olur" diye buyuruyor. 
Böylece de ilmi olmayan ve hayal mahsulü bulunan tefsirler İslami
yetin müjdecisi Hz . Peygamber tarafından yasaklanmış oluyor. 

3- Nurculuğun ileri gelen idarecileri Hz . AU'nin, Calcalutiyye _, 
adlı kasidesinde Risale-i Nur'u haber verdiğini iddia ediyorlar .  Hemen 
belirtelim ki bu iddia da tamamen asılsızdır Her şeyden önce Hz. 
Al i'nin Calcalutiyye adlı ne bir eseri, ne de bir kasidesi vardır . Hz. 
Ali 'ye isnad edilen Calcalutiyye uy�urmadır ve ona ait değildir. Hem 
Calcalutiyye'de geçen "sıracunnur" kelimesinin "Risale-i Nur" söz
leriyle ebced hesabı bakımından yakın ve benzer olması hiç bir kıymet 
ifade etmez . Ebced hesabiyle bazı tesadüflerin uydurulması, hu- . 
rufilikten başka bir şey değildir . Risale-i Nur'da ebced hesabiyle 
bu ve buna benzer · hususlarda verilen keramet örnekleri, Ehl-i Sünnet 
in görüşlerine aykırıdır .  Harflere özel anlamlar ver�ek de ilmi değildir . 
Hem gerçek veHler keramet gösterisinden hoşlanmazlar. Kendileri
nin ilhamla bildiklerini de gizlenü�ğe çalışırlar .  

4- Nurculuğun kurucusu Said Nursi'nin eserlerinde "bana ihtar 
edildi" , "bana bildirildi" ve "kalbe doğdu" gibi sözler söylemesi, velilik 
taslamasından ileri gelmektedir . Mesela bir mangaldan kıvılcım çıkma
sını iki müridinin döğüşmesiyle izah etmesi gülünçtür ve bir keramet 
iddiasıdır. Yahut bir kedinin kendisine gelerek "ya rahim, ya rahim" 
diye zikrettiğini iddiası, keramet gösterisinden başka bir şey değildir .  
Said Nursl'nin bir diğer sözde kerameti şudur : Ilgaz dağlarında Sü
leyman adındaki müridi i le birlikte gezerken azıkları biter. Bunun 
üzerine, bir ağaçtan kendilerine bir ekmek bakmağa başlar. Bu ekmek 

. de onları günlerce doyurur. Bu iddia da keramet gösterisinin bir 
başka örneğidir. Hasılı şurası gerçektir ki Said Nurs i bir çok keramet
lerinden eserlerinde iftiharla bahşetmiştir. Ha:lbuki Ehl-i Sünnet 
yolunda yürüyen bilginler kerametlerin gizlenmesi tezini savunmuş-
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tur. Çünkü kerametten bahsetmek bir nevt öğünmektir . Öğünme ise 
kibre varır . Kibir ise şirke götürür . Şirkin en . büyük günah olduğu 
ise malumdur. Allah, şirk hariç bütün günahları dilediği kimse için 
bağışlayacağını Kur'an'da bildirmiştir. Hasılı Nurculuk, keramet ve 
veHlik anlayışından da Ehl-i Sünnetten ayrılmıştır . İşin iç yüzünü 
bilmeden Nurcu olan vatandaşlarımın manevt mesuliyetten kurtul
mak için derhal Nurculuğu terked1p Kur'an ve Sünnet'e göre hareket 
etmeleri gerektir . Din yolunda çalışmak istiyenler için rehber, Said 
Nursi değil, Kur'an'dır. 

5- Bir diğer iddiada Said Nursi'nin müceddit olduğu söylenir. 
Bu iddia Hz . Muhammed'in söylediği rivayet edilen ve her yüz sene 
başında bir müceddit geleceğini haber veren bir hadise bağlanır. Bir 
çok uydurma hadislerin Peygamberimiz Hz. Muhammed'c isnad 
edildiği ilmi  bir gerçektir . Bir çok kimseler, siyas i zümreler veya fır
kalar davalarını kolayca yaymak için uydurdukları hadisleri Hz . 
Muhammed'in sözü gibi göstermişlerdir . Bu sebeple rivayet edilen 
her hadisi iyice araştırdıktan sonra değerlendirmek gerekir. ı Biz 
Sunen-i Ehi Davud'da bulunan tecdid had isini doğru (sahih) kabul 
edelim. Nurcular yine çıkmazdan kurtulamazlar . Çünkü herhangi 
bir beşerin İslam'ın ana temellerilli değiştirmek selahiyeti yoktur .  

· Bir müceddit gelse bile, o kendi sözlerini semavi sayamaz . Nurculuk 
İslamiyet'i dar anlamlara götürmek amacındadır . Halbuki İslamiyet 
Kur'an, Sünnet, icma ve kıyas yoluyla ilim ve medeniyete yönelmeyi 
emreden bir dindir . 

Belki Nurcuların önderleri, Said Nursi'nin müceddit değil de 
müctehit olduğunu ileri sürerler. İslamiyette ictihadı biz de kabul 
ederiz. Fakat acaba Said Nurs i hangi karışık problemi çözdü.  Müc
tehit yeni türeyen ve Şeriat'ta ,hakJcında hüküm bulunmıyan mese
leleri İslamiyet'le uzlaştırmağa çalışır. Bunun için akla da müracaat 
eder. Fakat ilhama müracaat etmez . Çünkü ilham usul-ı fıkıhta bir 
delil olamaz. Acaba Said Nurs i hangi meselede akla müracaat edip 
bir fıkhr hüküm çıkardı. Bütün Risale-i Nur iman meselesiyle meş
guldur. Acaba İslamiyet sadece imanda11 mı ibarettir . Gerçek müc
tehidin asıl faaliyet sahası amel ve içtimai meseleler değil midir ? 
İctihat amelde yapılır, imanda değil . Bütün bu istifhamlar gösteriyor 
ki Said Nurs i ne bir milceddit ne de bir müctehittir . Hem Said Nurs i
niıi fıkıhta bir usulü de yoktur. 

1 ·Mücedditten bahseden hadisi Şerahil caiz görmemiştir. Bununla beraber mezkur hadisi 
sahih kabul eden · muhaddisler mevcuttur. Sunen·i Ebi Davud, c. II, s. 1 36, Kahire, 1 280. 
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6 - Nurculuğun kurucusu bütün Nurcuların Cennete gideceğini 
ileri sürmüştür. Bütün Nurcular'ın Cennetlik olduğu iddia edildiğine 
göre, Nurculuğun kurucusu Said Nurs t başta kendisinin Cennet'e gi
deceğini haber vermek istemiştir . Bu iddia ve faraziyeler, Ehl-i Sünnet 
açısından hiç bir suretle kabul edilemez . Her şeyden önce gayıptan 
Allah'tan başka kimse bir şey bilmez . Hem İslamiyet'te "Aşere-i Mü
beşşcre" dediğimiz 10 kişiden başka kimse Cennetlik olarak müjde
lcnmemiştir. Bu lO sahabe dışında her kimin Cennet'e gideceği iddia 
edilirse, İslamiyet'c aykırı hareket etmiş olur. Çünkü Allah dilediğini 
bağışlar, istemediğini de bağışlamaz . İnsanların Ahiretteki durum
ların ı ancak Allah bilir. 

Hem Yüce Allah "nefslerinizi tezkiye etmeyiniz" P,iye buyuru
yor. Kur'an'm bu kesin hükmüne rağmen, bir kimsenin kendisini ve 
tarafdarlarını Cennetlik derecesinde tezkiye etmesi Kuran-ı Kerim'e 
karşı gelmekten başka bir şey değildir. Görülüyor ki bu meselede de 
�urculuk,  Selef'tcn ve Ehl-i Sünnet'ten ayrılmıştır'. 

7- Bir diğer iddia da Risale-i Nur'un hiç değişmiyeceği, onmı 
scı_navt  ve i lahi olduğudur. Hatta Said Nursi, Risale-i Nur'un semavi 
olduğunu açıklamak için "bunları ben yazmıyorum, bana yazdırı
lıyor. Risale-i Nur Said'in malı değildir" mealinde yazılar yazmış
tır. Bu hususta, Risale-i Nur Külliyatında bulunan ifadelerden bazı 
örnekler verelim :  

"Bunları ben yazmıyorum, bana yazdır ılıyor". (Nur Meyveleri, 
s. 68) . "Bu günlerde bana ihtar edildi ki . . . " (Asa-yı Musa, s. 226) . 
"Üstadım efendim hazretleri , kasır fehmim, nakıs ifadem , çok mahdut 
ihatamla iman ve irfan ağacının en son ve en nefis meyvesi Risale-i 
Nur'un teşhiri ve izahını ben yapamıyorum. Zaten onu tam hakika
tiyle sekene-i arzın hiç biri ve hiç bir unsuru mükemmel yapamaz . . . . . 
Ey Risale-i Nur, ey mucize-i Kur'an" (Nurun İlk Kapısı, · s. 1 58) . 

"Risale-i Nur 20 . asrın müslümanlarını ve bütün iruanları koyu 
fikir karanlıklarından vr müthiş dalale t yollarından kurtarmak için 
müellifin kendi ihtiyariyle değil, bir ihsan-ı ilahi olarak yazılmış olan 
bir eserdir".  (Gençlik Rehberi, s. 206-207 ;  Nurun İlk Kapısı, s .  1 8 1 ) . 1  

"Bu sene inzivada iken ve hayat-ı ictimaiyeden çekildiğim halde, 
bazı Nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya 
baktım" .  (Hanımlar Rt>hberi, s. 7 ) . 

1 Gençlik Rehberi'nde mezkur metnin �onu "ilhami bir !-'Serdir" diye bitmektedir. 

Bak. Gençlik Rehberi, s. 206-20i.  
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" Mahremce ve ifşası münasip olmıyan bir hakikat-ı fı triyesin i 
Nur şakirtlerindcn mücerret kalmak · isteyen veya mecbur olan kıs
mına beyan etmek lazım geldi diye ruhuma ihtar edildi" . (Hanımlar 
Rehberi, s . 

·
2 ,  1 4) .  

"Şu i 'cazın bir nevini şt1 zamanda izharına haddinin fevkinde 

olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu an
ladım" .  (Kur'an Şakirtlerinin Hizmet Rehberi ,  s .  2 1 ) .  

"Risale-i Nur dairesinde ihtiyarımız olmadan; haberimiz yokken 
tahakkuk eden şirket-i manevviye-i uhreviye" .  (Kur'an Şakirtlerinin 

Hizmet Rehberi, s .  49) : 

"Bu gelen mukaddeme lüzumundan fazla izah edilmekle bera
ber, bir derece uzun olması ihtiyarsız olmuştur . Demek ihtiyaç var 
ki öyle yazdırıldı" (Ayet al-Kübra , s. 5) . 

Risale-i Nur "bir nur-u mücessemdir . Ve bu sebebe binaendir 
ki semavidir, arz i değildir. Bir mevhibe-i ilahiyedir. Hiçbir şahsın 
malı olamaz . "  (24 eylü! 1 959 tarihinde yayınlanan beyanname) . 

"Bir sene bu Risaleleri ve bu dersleri anlıyarak ve kabul ederek 
okuyan, bu zamanın mühim, hakikatlı bir alimi olabilir . Eğer anla
masa da, madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-ı manevisi v e ' ' ,  

(Nur Meyveleri , s .  66-67 ,  Ankara 1 959)
_
. 

"Hem yazdığım vakit irade ve ihtiyarım ile olmadığını hisset
tiğimden kendi fikrimle tanzim veya ıslah etmeği mm:afık görmedi
ğim için bir parça fehmi işkal edecek bir vaziyet aldı. Bu risalenin 
öyle bir ehemmiyeti var ki, İmam Al i ( R . A . )  keramet-i gaybiyesinde 

bu risaleye Ayet-i Kübra ve Asa-y� Musa namlarını vermiş . Risale-i 
Nur içinde buna hususi bakıp nazarı dikkati celbetıniş" . (A.yet ul

Kübra, s .  4 ;  Nur Küll iyatından 33  Mertebeli Mirkat-ı Hakika t ,  s . 2 ) 1 

"Bu sözlerde konuşan ben değilim . Belki işaret-i Kur'aniye na
mına hakikattır" (Gençlik Rehberi , 3 1 2 ;  Nur Meyveleri ,  s .  64) . 

"Bütün Avrupa'ya meydan okuyorum.  Bütün neşre ttiğim, en
var-ı imaniye ile onların fünunu müsbete ve tabiat dedikleri mu�kem 
kalelerini zir ve zeber etmişim" (Bediüzzaman Cevap Veriyor, s. 1 0 . 
Ankara, 1 960) . 

1 Prof. Dr. Neda Armaneı-, Nurculuk adlı eserinde Nurcuların 1 s1Amiyet'ten aynldık
larını göstermiş ve Nurculuğa dair bazı metinler vermiştil'. Bakınız : X. Armaner, Nurculuk, 

Ankara 1 964 ; Diyanet İşleri Başkanlığİ yayınlarından "Nurculuk Hakkında" adlı eserde 
de Nurculuğun zararlı ve İslAmiyeti bölücü bir yola saptığı belirtilmiştir. 
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"Hem bunu katiyyen ilan ediyorum ki Risale-i Nur, Kur'an'ın 
malıdır . Benim ne haddim var ki ona sahip olayım. Ta ki kusurlarım 
ona sirayet etsin, belki o nurun kusurlu bir hadimi ve o elmas mü
cevherat dükkanın bir dellalıyım" . (Bediüzzaman Cevap Veriyor, 
s. 1 2 1 ) .  

"Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte 
budur. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan 

- yalnız hakikattır" .  (Bediüzzaman Cevap Veriyor, s. 1 59) . 

"Karşısında bulunan lise mektebinin büyük kızları onun avlu
sunda gülerek raksederken onları o dünya cennetinde cehennem hu
rileri hükmünde gördüm. Fakat birden elli sene sonraki vaziyetleri 
bana göründü". (Gençlik Rehberi ,  s. 1 6, Istanbul 1 959_; Asa-yı Musa, 
s .  1 1 , 1 958 yılında neşredilmiştir. Bir kaç örnek hariç genellikle Nur 
Risalelerinin basım yerini ve tarihini vermedik. Çünkü aynı risalelerinin 
aynı yerde ve aynı tarihte değişik basımlarına şahit olduk. Teşkilat 
bilirkişi raporlarında tenkit edilen hususları metinden çıkardıktan son
ra Risaleleri yeniden bastırmaktadır . )  

Bizce bu gibi iddialarla Nurculuk İslamiyet'ten çok uzaklaşmıştır . 
Çünkü ilahi kitap olarak değişmemek ve semavi  olmak özelliği yalnız 
Kur'an-ı Kerim'e aittir . Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'a aittir . Bir 
beşer olan Said Nursi'nin yazıları ve sözleri değişebilir. Eğer değiş
mediği iddia edilirse bu bir nevi peygamberlik davasında olmaktan 
ileri gelir . Son peygamber jse Hz . Muhammed'dir . O halde Nurcu
larm Risale-i Nur değiştirilemez iddiası İslam düşüncesine ve Kur'an 
anlayışına aykırıdır . lJu Kur'an hakikatlarını ortaya· koymak değil . 
bizzat Kur'an'la rekabet etmek demektir . 

Hem Nurculuğun önderleri yukardaki iddiala�ında samimi d� 
değildirler. Çünkü onlar bir yandan Risale-i Nur'u semavi ve değişmez 
ilan ederek Nurculuğa bir kutsiyet vermek isterken diğer yandan 
yukarda qelirtiğimiz gibi bilirkişi raporlarında tenkit edilen Risale-i 
Nur metinlerinden bazı ibareleri yeni baskılarda çıkarmaktadırlar . 

Onların bu samimiyetsiz davranışlarını da bir tarafa bırakarak 
meseleyi ilham yönünden de çözümliyebiliriz : Belki Nurcular der ki 
Risale-i Nur ilham mahsulüdür. Bu iddiaya karşı deriz ki ilhamla 
yazılan sözler değişebilir. Peygamber akibetindcn emin olur. Fakat 
bir vel i akibetindcn emin olamaz. Kur'an vahiy mahsulüdür, semavi
dir. Bu sebeple de değişmez . Kadim olan ve Allah. tarafından vah
yedilen kutsal ibareler değişnl.ez . Fakat muttaki bir kula doğan il-
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hamların, bir vahiy gibi değişmiyeceği iddia edilemez. Nitekim bin 
üçyüz küsur senedir gelip geçmiş veU karekterli bütün bilginler, kendi 
sözlerinin değişmeyeceğini ileri sürmemişlerdir. Hatta ilk 4 halife bile 
böyle bir davaya girişmemiştir . Çünkü böyle bir davanın peygam
berlik iddiasına varacağını bilmişlerdir . Hem gerçek veliler sahip 
oldukları ilhamı ilan değil, gizlemeğe çalışırlar . İslamiyet'in görüşü 
böyledir . Demek ki Nurcu liderler Risale-i Nur'un semavi ve değişmez 
olduğu iddiasında da İslamiyet'ten ve Ehl-i Sünnetten uzaklaşmış
lardır . 

8- Nurcuların reisi, Risale-i Nur'u okuyan ve fakat anlamıyan 
kimsenin de hakikatlı bir alim olacağını bildirmiştir. Böyle bir iddia 
ilmin ve alimin tarifine tamamen zıttır . Bir şeyi anlamı yan kimse, o 
şeyin alimi olabilir mi ? Böyle bir iddia, her cahil in kendisini alim zan
netmesine sebep olacaktır. Halbuki din büyükleri cahilin en kötüsünü 
"bilmediğini bilmiyen" diye vasıflandırmıştır. Hem Hz. Muhammed 
Kuran-ı Kerim hakkında bile "onu anlamıyan alim olur" dememiştir. 
Acaba Risale-i Nur Kur'an dan daha mı üstündür ? Çünkü Kur'an�ı 
anlamıyan alim sayılmıyor da, Risale-i Nur'u anlamıyan alim ka
bul ediliyor. Güya Kur'an hakikatı peşinde koşulurken, bir takım 
kul sözleri ile dolu olan kitapların Kur'an'dan daha kutsal gibi sunul
ması bizzat Kur'an'ı gölgelemeğe cesaret etmek demektir . Fakat 
şunu bilmek gerekir ki Kur'an gizli ve açık düşmanlarını daima yen
miş ve yenecektir . 

9- Bir diğer iddia da şudur : Risale-i Nur Kur'an'ın mucizesidir. 
Bu iddia Kur'an'ı istismar etmeğe yeltenmek demektir. Bu aynı za
manda Kur'an'ın olgunluğuna halel vermeğe teşebbüstür. Çünkü 
Kur'an-ı Kerim kendi başına vafi ve kafi olan ilahi bir eserdir. Kur'
an'ın mucizesi . bizzat Kur'an' dadır. Kur'an'ın asla taklit edilemiye
ceği yine Kur'an'da bildiı!ilmiştir . Kur'an kendi belagat ve fesahatını 
bir mucize olarak bütün beşeriyete müjdelemiştir. Nurcuların Ri
sale-i Nur'u mucize bakımından Kur'an'ın mütemmimi gibi göster
meleri, Kur'an'ı gölgelemek ve onu eksik görmek değil midir? Risale-i 
Nur, Kur'an'ın mucizesi denince 1 300 küsur senedenberi Kur'an'ın 
mucizesi ya yoktu veya eksikti anlamı çıkar. Bu ise Kur'an'a cephe 
almaktan başka bir şey değildir. Hiçbir bilgili müslüman bu iddiayı 
kabul edemez ve Risale-i Nur'u, Kur'an'ın mucizesi olarak tanıya
maz. Tanırsa İslamiyet'e muhalefet etmiş olur. 

1 0- Evlenme konusunda da Risale-i Nur İslamiyet' ten ayrı bir 
görüŞe sahip olmuştur. İslam Şeriatine göre evlenmek her müslümana 
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farzdır. Yine İslam Şeriatine göre bir Müslüman, nikah düşen hC'r 
hangi bir müslim kadınla veya kitabi kadınla evlenebilir . Hal böyle 
iken Nurcuların Reisi, "bir nurcu ancak bir nurcu ile evlensin" 
prensibini yaymağa çalışmıştır . Demek bfr nurcu, nurcu olmıyan 
müslümanla evlenemiyecek .  Bu İslamiyete muhalefet ve müslümanlar 
arasında ayrılık gayrılık yaratmak değil midir ? Fakat Nurculuk 
evlenme . konusunda bu kadarla da yetinmemiştir. Bir kısım Nur ta
lebelerinin evlenmeyip Risale-i Nur'la meşgul olmasını da esas ola
rak kabul etmiştir. Nurculuğa göre Nurculardan bir taifenin evlen
memesi gerekmektedir . Böyle bir iddia, bütün mi.islümanlara evlen
meyi buyuran Yüce Allah'ın hükmüne muhalefet etmek dC'ğil mi
dir ? 

1 1- Nurculuk İleri gelenleri, Said Nurs i'nin Sünnet-i Seniyye'ye 
tamamen uyduğunu da propaganda ederler . Bu da gerçeklere ta
mamen aykırıdır. Bu hususta bir kaç delil vermek kafidir sanırım : 

a) Hz. Muhamrp.ed evlenmiştir. Said Nurs i hiç evlenmemiştir. 

b) Hz. Muhammed sakal uzatmıştır. Said Nurs i sakalını kesmiştir. 

c) Hz . Muhammed camilere daima gider ve cuma namazını 
kaçırmazdı . 

Said Nursi kalabalıktan hoşlanmıyorum gerekçesiyle cuma na
mazına gitmediğini açıklamıştır. 

1 2- Nurculuk ileri gelenleri, şapka giyenlerin alnında "haza . 
kafir" yani "bu kafirdir" ibaresinin yazılı olduğunu da propaganda 
etmişlerdir . Şapka giyen bu kadar müslümanı kafir saymağa vicdanları 
nasıl elveriyor bilmeyiz . Hem şapkanın dinle bir ilgisi yoktur . Dün
yada bir çok müslüman vardır . Bunların bazıları fes, bazıları kalpak, 
diğer bir kısmı da şapka giymiştir. Başı açık gezen veya . başına bez 
ve kumaştan mamul şeyler geçirenlerde vardır. Nitekim Said Nurs i 
de bu sonuculardandır . Türkiye 'de en sonra şapka giyilmesi uygun 
görülmüştür. Şapka giymekte dince bir engel yoktur. Eğer Avrupa
lıların icadı diye şapka giymeyi günah sayanlar varsa, onlara deriz 
ki Avrupalıların icadı olan elektriği niçin yakıyorsunuz ? Onların 
yaptıkları eşyayı niçin kullanıyorsunuz ve nihayet onlardan ithal edi
len otomobillere . niçin biniyorsunuz ? Bilindiği üzere Said Nurs i de 
ölümünden önce kendisine hediye edilen bir otomobile binmiş ve 
seyahat etmiştir . Hasılı bir giyim eşyasını Hırıstiyanların yapmış ol
ması, onun müslümanlara yasaklanmasını gerektirmez . Dinde de 
bir hüküm olmadığına göre şapka giyen kafir sayılamaz .  
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1 3- İnziva meslesinde de Nurculuk görüşleri İslami gerçek
lerle bağdaşamaz . İslamiyet insanın ictimai faaliyetlere katılmasını 
gerektirmektedir .  Hem Hz . Muhammed cemiyetin dertleriyle bizzat 
meşgul olmuştur .  Ticaretle uğraşmış nizaları halletmiş ve her husus
ta müslümanlara örnek olmuştur. Hz. Muhammed'in sünnetine tam 
uyduğu ileri sürülen Said Nurs i'nin de aynı yolu izlemesi gerekirdi . 
Halbuki Risale-i Nur'un yazarı, inzivada kalmayı, yalnızlığı tercih 
etmeyi bir büyük meziyetmiş gibi göstermeğe çalışmıştır . Eğer bü
tün Türk Milleti, işini gücünü bırakıp inzivaya çekilse, acaba Türkiye' -
nin hali ne olur? Hz . Muhammed, Said Nursi'nin inancı hilafına 
"yarın ölecekmiş gibi ibadet et, hiç ölmiyecekmiş gibi de dünya iş
leri için çalış" diye buyurmuştur . Keza Kur'an-ı Kerim'de ruh
baniyeti Hırıstiyanların uydurdukları bildirilmiştir. l  Hz . Muhammed'
in şu sözü de bunu teyid edici mahiyettedir : " İslamiyette ruhbaniyet 
yoktur" . 

Görülüyor ki Yüce Allah ve Hz . Muhammed inzivanın aleyhin
deki hükmü bildirmişlerdir . Buna rağmen Risale-i Nur yazarının 
inzivada israrı ne ile açıklanabilir. �u Allah'a ve O'nun son peygam
beri Hz . Muhammed'e muhalefet etmek değil midir ? 

Şu kadar var ki Nurcu liderler hariç bir çok vatandaşlarımız 
işin iç yüzünü bilmeden Nurculuğu kabul etmişlerdir. Bu Nurcu va
tandaşlarım kendilerini manen kurtarmak için derhal tövbe ederek 
Nurculuğu bırakmalıdırlar . Gerçek İslamiyet Nurculuk değil, Kur'an 
ve Sünnet yoludur . Müslümanların dinde delilleri Kur'an, Sünnet, 
icma ve akli kıyastır . İslamiyette kul ile Allah arasına üçüncü şahıs 
giremez. Allah katında en üstün kişiler, ahlak bakımından en olgun 
olanlardır ; Nitekim Hz. Muhammed "beri ahlakın en güzelini ta
mamlamak üzere gönderildim ; diye buyurmuştur. O halde din yo
lunda çalışmak istiyenlerln rehberi Kur'an ve Hz. Muhammed'in 
Sünneti olmalıdır, Said-i Nurs i değil ! 

1 Bak. Hadid suresi, ayet : 2 7 .  
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İSLAMDA İLK İHTİLAFLAR VE SEBEPLERİ 

Müslümanlar arasında vukua gelen ihtilaflar asırlarca devam 

etmiş ve bu çok defa İslam aleminin zararına olmuştur. İlk sıralarda, 
yani Hz. Muhammed hayatta iken müslümanlar arasında gerek di
nin asılları ve gerekse teferruatı üzerinde herhangi bir ayrılık yoktu. 
tık ihtilaflar Hz. Muhammed vefat edince başladı; Bu ihtilaflar Pey
gamberin ölüp ölmediği, onun nereye gömüleceği ve kimin imam 
olacağı gibi mahdut konular üzerinde cereyan etmişti . ı 

Osman b. Affan'ın (Ôlm. 35 / 655) hilafetinin altıncı yılına ka
dar vaki olan ihtilaflar dinin esaslarına taalluk etmiyordu . Teferruata 
ait bazı fıkht meseleler istisna edilirse yine müslümanlar arasında 
tam bir ittihad mevcuttu . Fakat zamanla ihtilaflar büyüdü. Os
man b. Affan'ın katledilmesi, _ Cemel Vak'ası (vukuu h.  36) ve Sıffin 
Muharebesi (vukuu h. 37) çeşitli ihtilaflar çıkardı. Ali b .  Ehi Talib 
(Ôlm. 40 / 660 ) ile Muaviye b .  Ehi Süfyan (Ôlm. 60 / 679) arasındaki 
ihtilafı bertaraf etmek üzere hakemlerin arabulucuğu, Haricflerin 
meydana çıkmasını tevlid etti . Abdullah b. Sebe (2) ve taraftarlarının 
Ali b. Ehi Talib hakkında izhar ettikleri aşırı sözler, Mabed -al-Cühent 
(Ôlm. 80 / 699) 3, Gaylan ad-Dımeşki ve Ca'd b .  Dirhem (Ôlm. H . 

. 1 Bak. Ebu'l-Muzaffer al-İsferayini, at-Tabsir fid-Din, s. 1 2 .  Matbaatu'l Envar 

baskısı h. 1 359 / M. 1940 ; Ebu Mansur Abdulkihir b. Tahir al-Bağdadi al-Fark Beyn al

Fırak 5, 14 vd. Mısir h. 1 367 / M. 1948 ; Ebu'l-Feth Muhammed b.Abdülkerim aş-Şehristani 

al-Milel va'n-Nihal, C.I. ,  s .  19 vd. Mısır 1 3 1 7  h.  

2 Abdullah b. Sebe aslen Yahudi idi. Daha sonra İslamiyeti kabul etmiş görünerek Müs• 

lümanlar arasına karıştı ve birçok fitnelerin çıkmasına sebep oldu. Gulat'ın en aşırı fırkası sa
yılan Sebeiyye'nin reisi olmakla meşhurdur. Hususi maksatlarla Ali b.Ebi Talib'in imametini 
izhar eden ilk şahıstır. Evvela Hz. Ali'nin nebi, sonra da Allah olduğunu iddia etti. Hz. Ali, 
İbn Sebe'yi bu gibi iddialarından dolayı Medain' e nefyetti ve onun iddialarım benimseyenleri 
şiddetle cezalandırdı. İbn Sebe, Ali b. Ebi Talib öldürülünce onun ölmediğini iddia etti. 
Böylece İbn Sebe, Şia'mn Gulat kısmının doğmasına sebep oldu. Bak. aş-Şehristani, al

Milel, c. il. s. 1 1- 1 2 ;  al-İsferayini at-Tabsir fi'd-Din, s.  7 1 ; al-Malati, Kitabu't-Tenbih 

va'r-Red ala Ehl'il-Ehva va'l-Bida', s. 1 4, l l8, 1 29, İstanbul 1 936 ; al-Milel va'n Nihal, 

var ( 13-aa - 13  b), (75 - a 75 - b) Atıf Efendi Ttb. No. 1 373. 

3 Kader hakkında ilk sözü söyliyen kimse Mabed al-Cüheni'dir. 
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1 24) 1 gibi §ahısların kader ve istitaa konularında ileri sürdükleri 
fikirler, İslam aleminde yeni anla§mazlıkların doğmasına sebep oldu. 
Hasan al-Basri'nin (Ölm. 1 1 0 /  729) meclisinden Vasıl b. Ata al-Gaz
zal'ın (Ölm. 1 3 1  / 748) ayrılmasiyle dini manada Mutezile fırkası doğ
du.  

Hasılı Hz.  Muhammed hayatta iken müslümanlar arasında mev
cut bulunan tesanüd zamanla zail oldu ve birçok fırkalar türedi. Bu 
fırkaları doğuran dini ve siyasi sebepler vardı. Bu sebepler arasında, 
yapılan fetihler ve tercümeler2 sayesinde Müslümanların yabancı 
fikirlerle kar§ıla§malarını, 3  birçok zümrelerin mevcut siyas i nizamı 
deği§tirmek isteklerini ve bazı kimselerin §er't ilimlerin kaynağını 
te§kil eden Kur'an ve sünnet üzerinde farklı anlayışlara4 sahip olma
larını zikredebiliriz. Bilhasa bir çok fırkaların mensuplarının müte§abih 
ayetler üzerinde düşünerek Kur'an hakkında §üpheye dü§meleri, on
ları dalalet ve ihtilafa sevkettiS. Hatta bazı fırkalar davalarını haklı 
göstermek için bir takım hadisler uyduruyor veya metinleri kasden 
deği§tiriyord u .  

İşte b u  sapıklıklara karşı Selefin akidesini müdaafa etmek ihtiyacı, 
Peygamber zamanında mevcut olmıyan Kelam İlmi'nin doğmasına 
sebep oldu . Kelam İlmi doğduktan sonra da bu ihtilaflar bütün §id
detiyle devam etti. Şüphesiz ki bu gibi ayrılıklarda siyasi ihtirasın 
rolü büyüktür. Halbuki birçok kimseler maksadlı olarak bu ihtirasa 
kendilerini kaptırmasalardı ve Kur'an'ın özüne sadık kalsalardı, İslam 
alemi bu huzursuzlukların ızdırabına bu kadar duçar olmazdı. 

İ§te bu gibi tarihi hadiselerden ibret . alarak ve aklın ışığından 
faydalanarak bütün müslümanların ve insanların yekdiğerlerlni sev
melerini, zararlı ve neticesiz ihtilaflara dü§memelerini temenni etmek 
hakkımızdır. 

1 Ca'd b. Dirhem, Kur'ln'ın mahlılk olduğunu ilk iddia eden kimsedir. 
2 Müslümanların yabancı fikirlere vakıf olmasını sağlayan tercümeler hakkında bak. 

Hilmi Ziya Ülken, Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü, İstanbul 1935. 

3 Müslümanların yabancı fikirlerle karşılaşmaları şüphesiz ki hür düşüncenin geliş
mesine yardım etmiştir. Ancak bazı fırkalar siyasi maksatla bu fikirleri istismar etmişlerdir. 

4 Bak. al-Bağdadi, Usulu'd-Din. C.I. s. 19 vd. İstanbul, h. 1 346 / M. 1928 ; al-Malati, 
Kitabu't-Tenbih, s. 65. 

5 Bak. Al-Malati, Kitabu't-Tenbih, s .  43-44. 
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NUSEYRİYE 

Nuseyriler batın i sayılırlar . İbn Teymiye Alamut'da vezir olan 
Nasır at-Tusi ile Nuseyriye arasında irtibat görmektedir . 

Nuseyrilerin, Ali b .  Ehi Talib'in kölesi Nuseyr'in tar,aftarlarından 
olduğu da söylenir . Nuseyriler tarihte bilhassa Suriye'nin sahil mın
takalarında faaliyet göstermişlerdir. 

Bunlar Ali  b .  Ehi Talib'in Allah olduğuna inanırlar. ve bazı sa
habe hakkında kötü sözler söylerlerdi . Bulutların Hz. Ali'nin meskeni 
olduğuna iman ederler, gök gürültüsü onun sesi, şimşek ise gülmesidir, 
derlerdi . Bu sebeple de bulutlara çok hürmet gösterirlerdi . Bunlar 
şaraba, üzüm ve sakız ağacına da çok saygı beslerlerdi .  Nuseyril ere 
göre din, Ali'nin Allah, Muhammed'in hicap ve Selman-ı Farisi'nin 
bab olduğunu bilmekten ibarettir. Bunlar bir ç_ok din i esasları tevil 
etmekten çekinmezlerdi .  

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki  Nuseyriye sapık bir fırkadır . Bu 
gün memleketimizin Adana, Mersin ve Hatay vilayetleri dahilinde 
çok az miktarda Nuseyri bulunduğu söylenmektedir. (Bu konuda bkz . 
aş-Şehrestani, al-Milel Va-n-Nihal, C.11, s .  24-25, Mısır 1 3 1 7 ;  al
Kalkanşendi, Subh al-A'şa C.XIII, S. 249-250, Kahire 1 33 7 ; İbn Tey
miye, Feteva c.  iV, S. 2 1 2, Kahire 1 326-1 329 ; İbn Teymiye, "Risale 
fi'r-Redd ala'n-Nuseyriye, s; 97, Mısır 1 323) . 
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BATINiLİK NEDİR 

Kur'an ve hadislerin zahiri manalarından başka batini mana
larının da bulunduğunu iddia eden fırkaya genel olarak Batıniye denir. 
Bu fırka hicri ikinci asırda türemiş. Mezhebin kurucularının Mey
mun b. Deysan ile oğlu Abdullah b. Meymun al-Kaddah olduğunu 
fırka ve tarih kitapları kaydetmektedir. Meymun ve oğlu Abdullah, 
Ehvaz taraflarında evvela Ali b .  Ehi Talib'in kardeşi Ukeyl neslinden 
olduklarını iddia ettiler .  Sonra da Muhammed b. İsmail b. Cafer as
Sadık b .  Muhammed al-Bakır b. Ali b .  Hüseyin b. Ali b. Ehi Talib'in 
zürriyetinden geldiklerini ileri sürdüler. Birçok cahil kimseleri kandır
mağa muvaffak oldular . Gayeleri İslam Dini'ni yıkmak ve siyasi za
ferler elde etmekti . 

Hamdan b. al-Eş'as adındaki dai (Propagandacı) de meşhur 
Batin ilerdendir. Adımlarını kısa attığı için ona Karmat lakabı veril
mişti . Bu dainin lakabına nisbetle Batıniye fırkasına Karmatiye yahut 
Karamıta da denir . Karmatiler H. 278 yılında faaliyete başlamış
lardı. Mısırdaki Fatimiler Devletinin kurucusu Ubeydullah al-Mehdi, 
Ebu Abdullah Şii adındaki Karmati bir dainin yardımlarından çok 
faydalanmıştı . Fatimiler Devleti'nin umumiyetle Batın ilerin fikirlerini 
benimsedikleri malumdur . 

Batiniler sadece bunlctrdan ibaret değildir . Bunların çeşitli bölüm
leri vardır. Bu bölümler arasında azçok farklar da mevcuttur . Bunlara, 
Babek, Ebu Müslim, Mukanna, Maziyar gibi şahısların adlarına nis
betle Babekiyye, Ebu Müslimiye, Mukannaiye ve Maziyariye adları 
da verilir. En meşhur lakapları arasında Seb'iye, Muhammire, Hur
remiye, Hurremdiniyye, Fidaviye, Haşşaşiyye, Sabbahiye, Talimiye ve 
İsmailiye adları da yer alır . Bu lakaplardan son beşi aşağı yukarı aynı 
özelliği taşıyan Batınilerin adıdır . Bunlara İsmailiye denmesinin 
sebebi, İsmail b. Cafer as-Sadık'ın imametine inanmalarıdır . Ancak 
İsmailiye fırkasının diğer bir kolu, babası hayatta iken öldüğü için 
İsmail'in imameti yerine onun oğlu Muhammed'in imametini kabul 
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ettiler. Bunlara Mubarekiye de denir. Muhammed b. İsmail 'in 
imametini kabul edenler de ikiye ayrılırlar : 1 )  " Muhammed b .  İs
mail ölmemiştir, bir gün arza dönüp adaleti gerçekleştirecektir" di
yenler. 2) "Muhammed b .  İsmail ölmüştür. İmamet onun evladın
dan gizli ve açık imamlara intikal etmiştir ve bu intikal kıyamete ka
dar devam edecektir" diyenler. Sonraları gelişen Batınilik cereyanı 
bu ikinci görüşü benimsemiştir. Bu görüşü benimseyen en meşhur 
dailerden biri Hasan Sabbah (Ölm. H. 5 1 8 /  1 1 24) 'tır . 

Hasan Sabbah H. 47 1 de bir tacir kıyafetinde Horasan'dan 
Mısır'a gitti. Mısır'da Fatımi halifelerinden al-Mustansır'la görüş
tükten sonra Batıniliğe iyice bağlandı . Mustansır hakkında propaganda 
yapmak icin Horasan civarına döndü. H. 483 tarihinde meşhur Alam ut 
Kalesini zaptetti. Abbasi Halifeleri ve devlet büyükleri aleyhinde pro
pagandaya başladı . Birçok kült.ürsüz kimseyi kandırmağa muvaffak 
oldu. Halife orduları bir türlü Hasan Sabbah'ın ve taraftarlarının 
işini bitiremiyorladı . Çünkü o, bir fedailer teşkilatı kurmuştu . Bu 
fedailere istediği kimseyi öldürtüyordu. Tarihte onun Selçuklu Sultanı 
Melikşah (Ôlm. H. 4�5 / M. 1 092) 'ın elçisine verdiği fiil i cevap meş
hurdur : Melikşah müslümanlar arasında fesat çıkarmamasını ve tes
lim olması gerektiğini, bir elçi yollıyarak ona bildirmişti . Hasan 
Sabbah elçiye cevap vermek için fedailerinden birini çağırdı ve in
tihar etmesini söyledi . Fedai elçinin gözü gönünde hançerini kendi 
kalbine sapladı. H.asan Sabbah, diğer bir fedaisini çağrarak uçurum
dan atılmasını söyledi . Fedai düşünmeden koşup sarp uçurumdan 
kendini ölüme attı . Hasan sonra elçiye dönüp : "Elimde bunlar gibi 
binlerce fedaim var. Sultana . cevabım budur" dedi . Bu hadiseyi duy
duktan sonra Melikşah'ın Batınilerle mücadeleyi hafiflettiği söylenir. 
Batınilerin hakimiyetine çok yıllar sonra H.  654 de Hülagu, Alamut 
ve diğer sarp kaleleri zaptetmek suretiyle son vermiştir. 

Hasan Sabbah'ın yeniden kurduğu Batıniye teşkilatına ad-Davet 
al-Cedide de denir. Bunlar akıl ve düşünceye önem vermezlerdi . Akıl 
ve mantığın insanları kesrete düşürdüğünü, vahdetin bir imam-ı 
masum'a (hiç günah işlemiyen imama) bağlanmakla elde edileceğini 
iddia ederlerdi . 

Bütün Batıniler nasların zahirine kıymet vermezler ve onları 
saçma bir surette te'vil etme yolunu tutarlardı. Bunlar şeriatı alenen 
inkar etmekten çekinmezlerdi . Haram şeyleri helal sayarlar, sayısız 
günahlar işlerlerdi. Batınilerin bazı kolları ana, kızkardeş ve kız ev
latla nikahlanmayı caiz görürlerdi . Bunların görüşlerinde Sabiiliğin 
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ve Mecusiliğiıı tesiri vardı . Gayeleri siyas i olduğundan İslam Dini 'ni 
bertaraf etmek için her çareye başvururlardı . 

Batınileri başarıya götüren amillerden birisi de davet sistemleridir . 
Dailer (Propagandacılar) bir kimseyi kandırmak istedikleri zaman ona 
hemen açılmazlardı . Evvela onun neye önem verdiğini ve inancını 
öğr.enirler , sonra da ona kabiliyetine göre sorular tevcih ederlerdi. Dai
lerin "çorak yere tohum ekmemek" yani daveti kabule müsait olmı
yanlara teklif yapmamak başlıca prensipleri idi . Daveti kabule kabili
yetli buldukları kimselerin başlangıçta fikirlerine uyar görünürler, 
sonraları onu birtakım sorularla, şeriatın zahiri manaları hakkında 
şüpheye düşürürlerdi . Daha sonra onun: merakını artırırlar ve yeminsiz 
bu sırların söylenemiyeceğini söylerlerdi . Müstecib'den yani Batıniliğe 
girmeğe istekli olanlardan ahd ve yemin aldıktan sonra ona tedricen 
sırları açarlardı . Bu sistemin en son merhalesi de müstecib'in dinden 
çıkmasını temin etmekti . 

Yukardanberi Batınilerin tarihçelerinde, ak idelerinden ve da
vet sistemlerinden kısaca bahsetmiş bulunuyoruz. Bunların görüş
lerinin yanlış olduğu aşikardır. Bunların, Kur'an-ı Kerim'i kendi rey
lerine göre tefsir ve te'vil etmeleri sapıklıktan başka bir şey değildir . 
Hazreti Muhammed'in : "Kim Kur'anı kendi reyine göre tefsir 
ederse, Cehennemdeki yerini hazırlasın" manasına gelen hadisi ma
lumdur. Bundan başka Batıniler akıl ve düşünceye kıymet vermemiş
lerdir. Halbuki Hazreti Muhammed kendisine isnad edilen, fakat akla 
ve mantığa mugayir olan hadislere inanılmamasını söylemiştir . Böylece 

de akla ne kadar değer verdiğini göstermiştir . Batın iler ise daima akıl
dan, kültürden ve ilimden korkarak hurafe yolunu tutmuşlardır . 
Bilgilerin bir imam-ı masum'dan (hiç günah işlemiyen imamdan) 
öğrenilebileceğini söyliyerek zihinleri kösteklemek istemişlerdir . 

İslam dini onların iddi�larına cevaz vermez. İslam dini, ilahi 
olduğu kadar akli bir dindir . O, ilme, irfan ve kültüre önem verir . 
Bütün müslümanların çağdaş uygarlığa yönelmeleri dinimize uy
gundur. Dinimiz bilim, teknik ve çalışmadan yanadır . Bu gerçeği 
anlamıyanların ülkemizin geri kalmasında rollerı vardır . İslamiyet 
tembellik dini değildir . Batıni olsun, zahiri olsun, Allah yolunda ça
lışmak istcyeı,.ler için de en doğru yol gerçek İslamiyettir. Bunu anla
mak için de bir imam-ı masuma bağlanmaya lüzum yoktur. 
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AGA HAN VE İSMAİLİYE MEZHEBİ 

İsmailiye mezhebinin aslı Batın iliğe dayanır . Batınilerin saygı 
besledikleri ilk 6 imam şunlardır : Ali b. Ebi Talib, Hz. Hasan, 
Hz. Hüseyin, Ali Zeyn al-Abidin, Muhammed Bakır ve Ca'fer as
Sadık. sonuncu imam henüz sağlığında oğlu İsmaili kendinden son
ra yerini alacak olan imam diye ilan etti . İsmail'in adına nisbetle 
Batıniler, İsmailiye diye adlandırıldılar . Fakat İsmail, babası Ca'fer 
as-Sadık hayatta iken ölünce, Ca'fer as-Sadık imam olarak İsmailin 
oğlu Muhammed'i imam tayin etti . 

Batıniler daha sonra ikiye ayrıldılar :  

1 - İsmail 'in oğlu, Muhammcd'in hiç ölmediğini, gizlendiğini ve 
bir gün dünyaya döneceğini ileri sürenler . Bunlar Muhammed'i 
mehd i olarak kabul ederler . 2- İsmail 'in oğlu Muhammed'in öldüğüne, 
imametin onun neslinden gelen gizli veya açık imamlara geçtiğine 
inananlar . 

İsmailiye mezhebi daha sonra büsbütün değişerek siyasi bir ma
hiyet aldı . Mısırdaki Fatımller hakimiyetlerini yürütmek için halkın 
İsmailiye mezhebine ola,n sevgisinden faydalanmak istediler. 

. 1 2 .  yüzyılda faaliyet gösteren Hasan Sabbah, Fatımi halifeler
den al-Mustansır'la görüştükten sonra, İsmailiye mezhebinin ateşli 
bir taraftarı oldu . Onun namına propaganda yapmak üzere İran 
taraflarına gitti . Alamut kalesine yerleşerek kuvvetli bir Batın i teşki
lat kurdu . Hasan Sabbah, fedaileri ve ordulariyle Abbasi halifeleri 
çok uğraştırdı. Hasan Sabbah 1 1 24 yılında öldükten sonra da İsmailiye 
mezhebi, İslam alemi için tehlike olmağa devam etti . Nihayet M. 1 256 
yılında Hi.ilagu, Alamut kalesini alarak bunların zahiri hakimiyetleri
ne son verdi . Fakat teşkilat gizli çalıştığı için İsmaililer yüzyıldan 
yüzyıla prensip değiştirerek çeşitli ülkelere yayıldılar . Bu gün dahi 
çeşitli İslam memleketlerinde İsmailiye mezhebinden olan azınlık
lar vardır . Bunların şimdi nüfusları yaklaşık olarak on milyon ka-
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dardır. Bulundukları başlıca ülkeler şunlardır : İran, Pakistan, Hin
distan, Suriye, Mısır , Zengibar, Uganda, Tanganika ve Somali . 

İsmailiye Mezhebi'nin Dini Görüşü 

İsmailiye mezhebinin özellikle Hasan Sabbah zamanında sa
vunduğu din i görüşler Kur'an'ın ve hadislerin tevili esasına dayanır . 
Bu mezhepten olanlar, Kur'an ve had islerin gerçek anlamlarının gizli 
olduğunu, zahir i sözlerin hiçbir kıymet ifade etmediğini ve hatmi 
anlamları da ancak imamın bileceğini iddia ederler . Onlara göre bir 
masum yani hiç günah işlemiyen imama bağlanmak şarttır . İmam 
günah işler gibi görününce dahi emri Allah'tan almıştır . Onun bu 
gibi hareketlerinin gizli bir hikmeti ve anlamı vardır . 

Onlara göre namazdan maksat imama bağlanmaktır . Oruç 
imamın sırrını saklamaktır . Zekat kazancın beşte birini imama ver
mektir . Hac imamı ziyaret edip onun hizmetinde bulunmaktır . 

İsmailiye 'nin inancına göre İ mam istediğini Cennet'e göndere
bilir . İsmail ilcr derler ki akıl ve düşünce insanları çekişmeğe ve çokluğa 
götürür. Akıl ve düşünceye önem verdikleri için felsefi okullar, mezhep
ler ve bilginler çatışma halindedirler. Eğer bunlar bir Batın i imama 
bağlansalar ve bütün bilgileri ondan öğrenseler yer yüzünde çatışma 
ve çekişme kalkar . O halde, doğruyu bulma yolu imamdan öğrenme 
metodudur. 

İsmailiye'nin Yayılma Metodu 

İmam, mezhebi yaymak için gizli feda iler ve propagandacılar 
teşkilatı kurmuştur. Propagandacılar, mezhebe almak istedikleri kim
senin kültür derecesine ve zevklerine göre davranırlar. Başlangıçta, 
kandıracakları kimseyle dos\luk kurmak için dindar görünürler . Onun 
mezhebine uygun görüşleri favunurlar . Derece derece her propagan
dacı ikna yoluyla kültürsüz kimseleri kandırmağa çalışır . En sonunda 
bütün propagandacılar din i emirlerin gizli bir anlamı olduğunu söy
liyerek mezhep adayını imama götürmek isterler . Propagandacılar 
"çorak · yere tohum ekmeyiniz" parolasiyle hareket ederler . Yani 
mezhebe girmeğe müsait olmıyan kimseye açılmazlar . 

· Ağa Han Kimdir? 

Bu günkü İsmail ilerde bir masum imama bağlanma prensibi 
devam etmektedir . Elbette bu mezhep yüzyıllardan beri pek çok de-
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ğişikliğe uğramıştır . Ancak imama vergi vermek, akıldan ziyade ima
ma bağlanma ilkesi bu güne kadar devam etmiştir. 20. yüzyılda 
faaliyet gösteren en tanmmış İsmail t imam Ağa Han'dır. 

Ağa Han'ın asıl adı Muhammed Şah Ali'dir. 1 8 77  yılında Karaçi'
de doğdu . 8 yaşında iken 1 885 yılında İsmailiye mezhebinin imam
lığına tayin edildi . 1 897 yılında Begüm Şahzade ile evlendi. 1 898 de 
Avrupa'yı, 1 899'da Afrika'yı ve İran'ı ziyaret etti . Aynı yılda Türki
ye'yi de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. 1 902 yılından itibaren Hint si
yasetinde önemli roller oynamağa başladı. İngilizler onun etkisinden 
faydalanmağa çalıştılar . Ağa Han Birinci Dünya Savaşından sonra 
güya Türkiye'nin dostu görünerek siyasetimize karışmak istedi . Onun 
bu teşebbüsü çabuk önlendi. 

Ağa Han'ın ilk düğününde 600000 müridinin hazır bulunduğunu 
kaydetmek isteriz. Şahzade ölünce 1 908 yılında İ talyan asıllı eşiyle 
evlendi . Bundan oğlu Ali Han dünyaya geldi . 1 926 yılında ikinci 
eşi de ölünce, kendisine Sadrettin adlı çocuğu dünyaya getirecek olan 
üçüncü bir bayanla evlendi. Onun dördüncü olarak Avrupalı bir 
bayanla evlenmesi 1 944 yılına rastlar. Ağa Han, 1 957 yılında hayata 
gözlerini yumdu . · 

Ağa Han'm Maddi Gücü 

Ağa Han'a yer yüzündeki bütün İsmaiHler vergi ödemiştir. 
Ayrıca 1938 yılında müritleri ona ağırlığınca altın vermişlerdir. 1 937  
de yine tartılmış ve  ağırlığınca altın almıştır. 1 946 da birisi Bombay'da 
ve diğeri Afrika'da Darusselam şehrinde olmak üzere iki kez tartıl
mış ve ağırlığınca elmas almıştır. Müritlerinden sağladığı yıllık ge
lirinin 100 milyon Türk lirasına ulaştığı olmuştur. 

Ağa Han ve Siyaset 

Bir yandan at yarışlariyle meşgul olan Ağa Han, diğer yandan 
siyasi görevlerini de unutmamıştır . Ağa Han görüşlerini savunmak 
için "Kaziyet al-Hind", "al-İslam Va'l-Uruba" ve "Nur Mubin Habl 
Allah, ,  adlı eserini yazdı. Taraftarlarını özgürlük fikri yerine iktisadi 
sorunlara yöneltmeğe çalıştı . Onlara her kuruşlarını harcamadan önce 
düşünmelerini, etten ziyade meyve ve sebze yemelerini, içkiden sakın
malarını, ima�a yani kendisine bağlanmalarını emretti. Cehennemle 
korkutup Cennet'i va'dcderek müridlerine . olan etkisini arttırmayı 
başardı. 

60 



Ağa Han, bir zamanlar Hindistan'da çıkan siyas i ve din i karışık
lıkları yatıştırmağa çalıştı . 1 946 yılında toplanan İslam Kongresine 
başkanlık etti . 

İngiliz parlamentosunu ziyar.et ettiği zaman uzun alkışlarla 
karşılandı .  Britanya gazeteleri ondan uzun uzun söz ettiler. 

Suriye'de çıkan Dürzi-İsmaiH çatışmasiyle meşgul oldu.  O za
manlar İsmaiHler Osmanlılardan memnun değildi . Ayrıca 1 9 1 9  da 
Suriye'deki Nuseyri-İsmaili düşmanlığını yatıştırmağa çalıştı . İsmail i
ler · Fransızların Suriye'ye girmesinden memnun kaldılar. Esasen 
Ağa Han, oğlu Ali Han'ı İngiliz ve Fransız kültürü içinde yetiştirmişti . 
Ali Han, İngiliz ve Fransızlarla işbirliği yaparak 1 939 da Almanlara 
karşı teğmen olarak çarpıştı . Suriye'de Hür Fransız ordusunda irtibat 
subaylığı. yaptı . Libya'da İngiliz ordusunda da çalıştı .  Bir çok ni
şanlar aldı. Birleşik Amerika da ona bir nişan vermeyi ihmal etmedi . 

Avrupa'da geniş eğlence yerleri bulan Ağa Han ve oğlu Ali Han 
kendi menfaatları icabı büyük devletleri gücendirmek istemezlerdi .  
Çünkü o zaman İngiliz ve Fransız müstemlekesi olan ülkelerde İs
maili azınlıklar vardı .  Ağa Han'ı iyi tutmak da bu devletin işine 
geliyordu . 

Bu mezhebin şimdiki başkam olan ve 1 937  de doğan Kerini Han, 
Ağa ,Han'ın torunu ve Ali Han'ın oğludur . Afrika ve Asya devletlerinin 
İkinci Dünya Savaşından sonra özgürlüğe kavuşmaları, İsmailiye mez
hebinin siyasetteki önemini azalttı . Şimdi Kerim Han'ın dedesine ve 
babasına nisbetle çok ölçülü bir tutum güttüğünü de belirtmek isteriz.  
Özellikle İsmailiye mezhebine mensup bulunanların kültürü az ve 
fakat temiz kalpli olduklarını da kaydetmeliyiz . Bunlar arasında kül
tür arttıkça imam yerine akla ve doğru dint inançlara bağlanacakları 
gerçektir . Halkın çoğunun d'ini bilgisi az olunca, onlar çalışırlar, Ağa 
Hanlar · da yerler. 

İsmailiye'nin Görüşleri ve İslamiyet 

İslamiyete göre akıl delili asla inkar edilemez . Akıl ve nakil bir
birini tamamlar. Gazzali akıl Allah'ın denizlerinden bir örnektir der. 
Bir çok İslam büyükleri aklı bir nura benzetmişlerdir . Aklı yaratan 
Allahtır. Akıl ve düşünce ile insan diğer varlıklardan ayrılır. Kur'an'
da düşüncenin değeri hakkında pek çok ayetler vardır . İmamın gü
nahsız ve hatasız olması fikri de yanlıştır. Çünkü İslami inançlara 
göre peygamberlerin bile çok küçük hatalar işlemeleri mümkündür. 
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Fakat peygamberler günah işlemezler. Bu sebeple de ma'sum olarak 
kabul edilirler .  Eğer imam ma'sum yani günah işlemez kabul - edilir
se, peygamber olmuş olur .  Halbuki Hz . Muhammed' ten sonra gerçek 
peygamber gelemez . Eğer bir imama bağlanmak gerekli ise, Hz . 
Muhammed'e bağlanmak gerekir. Çünkü Müslümanların gerçek ima
mı odur.  O da akıl ve nakil yolunu göstermiştir. 

Siyaset ve Dini Akımlar 

Kur'an'a uygun olmıyan mezhepler ya siyaset, ya menfaat 
veyahut da bilgisizlik yüzünden doğmuştur. Kur'an'a uygun olanlar 
isı: akıl ile nakli birleştirmişlerdir . 

Özellikle müstemlekeci devletler, sömürdükleri yerlerdeki din i 
azınlıklara ve mezhep ayrılıklarına önem vermişlerdir . Hatta azınlık 
haliı ıdeki mezhep mensuplarını teşvik etmişlerdir. O ülkelerdeki ha
kimi yetlerini devam . ettirmek için iç çekişmelerden faydalanmayı 
düşünmüşlerdir . Özel surette yetiştirilen bazı oriantalistler İslamiyeti 
iyice öğrenerek kendi hükfımetlerine müşavirlik etmişlerdir .  halyan
lar, Afrika'da sömürge kurmak istedikleri sıralarda, iyi oriantalistler 
yetiştirmeyi ihmal etmediler. Bu sıralar Hollanda müstemlekesi olan 
Endenozya 'da her namazdan sonra bazı Türk büyüklerine dua edilirdi . 
Bir Hollanda'lı oriantalist bunu şikayet konusu yaparak yasaklat
mış tı . Ahmed Kadıyani, Hindistan 'da faaliyete başlarken İngiliz
lerden destek gördü . Kadıyan i müridlerine "ulu 'l- emr'e itaat ediniz, "  
aye tini delil göstererek İngilizlere itaati emrediyordu . Halbuki sözü 
geçen ayeti . "sizden seçilen hükümete itaat ediniz, ,  diye anlamak 
gerekir. Doğrusu da· budur. 

Bu konularda çok örnekler verilebilir. Eakat biz burada sözü 
uzatmıyacağız . Ancak şu kadarını belirtelim ki son sıralarda yurt 
dışında benimsenmiş, dini siyasete alet etmiş ve memleketimizi böl
meğe yönelmiş bulunan zararlı din i akımlar hakkında uyanık olma
lıyız . Herkesten önce bu gibi akımların yayılmasını önlemek görevi, 
din i kurumların birinci derecede sorumlusu olan zata düşmektedir . 
Bu da susmakla değil , anlatmakla ve aydınlatmakla olur . 
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VAHHABILİK VE YURDUMUZDA HİLAFET AKIMLARI 

Vahhabfük bugün Suudi Arabistan dediğimiz devletin hudut
ları içinde yaygın haldedir . Bununla beraber Hindistan ve Türkis
tan'da da az miktarda Vahhabi olanlar vardır . Bu .mezhebin kurucusu , 
Muhammed b .  Abd al-Vahhab'tır. Bu şahıs, faaliyetleri sebebiyle 
sıkıştırılınca, Riyad taraflarına hakim olan Muhammed b. Saud'a 
sığındı . Vahhabiliği propaganda ve kılıçla yaymak için onunla an
laştı . Bunların komşu il ve ilçelere saldırıları, l 74-6 yılında başladı .  
Mekke'yi bile tehdit ettiler . Fakat Mekke Şerifi onların kutsal yere 
girmelerine engel oldu.  Hatta onları dinsiz sayarak Osmanlı padişa
hına şikayet etti . Muhammed b. Saud 1 766 yılında ölünceye kadar 
Vahhabiliği yaymağa çalıştı . 

Onun yerine oğlu Abd al-Aziz geçti . Bu da ateşli bir Vahhab i 
idi . 1 795 de Lahsa, Katif ve Basra körfezini savaşla aldı .  Zaman zaman 
Basra ve Bağdad valileri, Vahhabilere karşı mücadele ettilerse de ba-
şarıya ulaşamadılar. 

· 

Şiilerle Vahhabilerin arası da iyi değildi . Bir gün Şiilerden Haza
il kabilesi, ganimet elde etmek için Vahhabilere ait bir- kervanın yo
lunu kesti . Bunu fırsat bilen gözü dönmüş Vahhabiler Kerbelaya 
hücum ettiler . Bütün halkın 'malını yağma ettiler. İstedikleri kimseleri 
kestiler. İbadethaneleri bile yakıp yıktılar . 1 800 yılına doğru Vah
habtler, Bahreyn ve Umman'a kadar yayıldılar . 

1 803 yılında bunları Saud b .  Abd al-Aziz yönetmeğe başladı .  

Osmanlılar, Mısır hidivi Mehmet Ali paşayı Vahhabileri yola 
getirmekle görevlendiridi . Mehmet Ali Paşa, oğlu Tosun Paşa kuman
dasında bir orduyu Vahhab iler üzerine sevketti . Tosun Paşa, bazı 
başarılar elde etti ise de, kesin sonuç alamadı .  Bu kumandan, 1 8 1 4  
de Vahhabilerin hükümdarı olan Abdullah b .  Saud 'la d a  mücadeleye 
devam etti . Onların tam yenilgisi , Tosun Paşa 'nın ölümüyle Mısır 
kuvvetlerinin kumandanı olan İbrahim Paşa sayesinde sağlandı . 
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İbrahim Paşa, gerek Abdullah' ı  ve gerekse Muhammed b .  Abd al
Vahhab'ın torunlarını 1 8 1 8  de esir olarak Kahire'ye yolladı. Bunlar 
oradan da İstanbul'a  gönderildiler. Vahhabtle�in ileri gelen bu . 
şahsiyetleri, İstanbul'da idam edildiler. 

Bunları idamı ile Vahhabilik hareketleri söndürülemedi . Vah
habllik bir taasup örneği olarak devam etti . 

. 
Bunlar, bazı büyük devletlerin desteğini de kazanarak 1 926 

yılında bir kongre topladılar. Bu kongreye bütün müslüman ülkelerin 
temsilcilerini çağırdılar. Medine ve Mekke'nin her müslümanm zi
yaretine açık olduklarını bildirdiler . İbn Saud 1 930 da kendisini Hi
caz ve Necd kıralı olarak ilan etti .  

Başlangıçta petrol menfaatları dolayısiyle İngilizlerden destek 
gören Suudi Arabistan, 1 940 da kurduğu siyas i ilişkilerle Birleşik 
Amerika'nın da desteğini kazandı . Bu ilişkilerin gelişmesinde Ameri
kan petrol şirketlerinin ve büyük sermaye sahiplerinin rolleri oldu. 

Vahhabilerin İnançları 
Vahhabiler, İslamda en mutaassıp görüşleri benimsemişlerdir. 

Her şeyin zamanla değiştiğini, İslamiyet yerine sapıklığın türediğini, 
orta çağdaki İslami yaşayışa dönmek gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 
Bunlar bazı İslam büyüklerinin yanlış saydıkları hususları, küfür 
olarak kabul etmişlerdir. İbn Hanbel, İbn Kayyım Cevziyye ve İbn 
Teymiye'nin görüşlerini esas aldıklarını ileri sürerek onların dinde 
yasak saydıkları hataları büyük günah diye yaymışlardır. Sözü geçen 
yazarların · bazı görüşlerini sert bir tutumla kendi anlayışlarına uydur
mağa çalışmışlardır. 

Vahhabilere göre sigara içmek haramdır. Vahhabilerden kül
türsüz olanlar arasında, sigara içenleri kafir sa yanlara bile rastlanır.  
Bunların bu tutumları Nurcuların, şapka giyenlerin kMir sayılacağını 
söylemelerine beJ?-zemektedir. 

Vahhabiler başlangıçta kahve ve benzeri şeyleri içmeği de yasak 
etmişlerdi .  Fakat son sıralarda bundan vazgeçilmiştir . 

Bunlar kendi fikirlerinin kılıçla yayılmasını gerektiğine inandık
ları için tarihte çok kan dökmüşlerdir . Esir aldıkları Müslümanların 
mallarını yağma etmeyi lielal saymışlardır. 

Vahhabiler, mezarların ziyaret edilmesini ve ölülerden yardım 
umulmasını küfür sayarlar. Bunlar, tarihte Mekke'yi zaptettikleri za
manda, ziyaret edilmesi sebebiyl e Sahabenin mezarlarını bile yık-
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tılar. O derecede ki bazı yazarlar, Vahhabilerden "mezar yıkıcıları,, 
diye bile bahseder. Şimdiki Vahhabller, Sahabenin mezarlarının yer
lerini ziyaret edenlerin "as-selamu aleykum,, demelerini ve fakat fazla 
bir şey söylememelerini doğru bulurlar . 

Vahhabllerden kültürsüz olanlar, hala putperestlik saydıkları için 
fotoğraf çekilmesine muhaliftirler .  Kültürlü olanlar, buna artık ilti
fat etmiyorlar . 

Hastalıklardan korunmak için muska takmak, mezarlara paçavra 
bağlamak, büyücülük yapmak adak adamak Vahhabtlikte yasaktır. 

Gerçek İslamiyet'de de üfürükçülük, falcılık ve büyücülük doğru 
değildir. Şu kadar var ki Vahhabller, bunları yapanları şiddetle ce
zalandırmaktadırlar. Esasen onlar, sapıklığa karşı koymak iddiasiyle 
mezheplerini kurmuşlardır. Gerçekde ise Vahabllik, ganimet sağla
mak ihtiyacından ve siyas i anlaşmazlıklardan doğmuştur. 

Son derece dar görüşlere sahip çıkan Vahhabiler, diğer İslam 
mezheplerinin şiddetle karşısında idiler. Fakat son 30-40 yıldan beri 
yöneticiler, mezhebi biraz yumuşatmışlardır. Mesela 1 936 yılında Ye
menle bir anlaşma yaparak Zeydiyye mezhebini tanımışlardır . .  

Hilafet Meselesi 

Bugün Vahhabiler, Müslümanlarca kutsal olan şehirleri yönet
tiklerinden kendilerini İslam önderleri saymaktadırlar. Bu sebeple 
her İslam ülkesindeki dar görüşlü dini akımlara iltifat etmektedirler. 
Memleketimizde son yıllarda tehlikeli bir hale gelen Nurculuk akım
ları, uzun yıllardan beri Suudi Arabistan tarafından desteklenmiştir. 
Vahhabilik ve Nurct�luk akımları, hilafetcilik görüşlerinde uyuşurlar. 
Said Nurst, Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı eserinde hilafet istemiştir. Ger
çekte ise Hz . Muhamm�d, "hilafet benden sonra 30 yıldır" demiştir. 
Hilılfet kurumunun tarihte ne kadar istismar edildiği de meçhul 
değildir. 

Memleketimizde Cumhuriyet idaresini savunacak yerde, hallı 
hilafetcilikten fayda umanlara rastlanmaktadır. Son Peygamber 
Hz. Muhammed, halifeyi bizzat tayin etmiyerek her şeyi seçime bı
rakmıştır . Cumhuriyet idaresi de seçime dayanan bir idaredir. O halde 
Cumhuriyeti korumak dinimize de uygundur. 20. yüzyılda hilafet 
istemek ise yukarda verdiğimiz hadisten de anla§ılacağı üzere İslılmi 
değildir. "Dinde zorlama yoktur", ılyeti de gelişen milletlerin vic
dan hürriyetine değer vermelerini öngörmektedir. 
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SONUÇ 

Bugün memleketimizi sarmış bulunan zararlı mezhebi akımlar, 
gerçekde bazı büyük devletler tarafından sempati ile karşılanabil ir. 
Petrol menfaatlerini ve siyast çıkarları korumak için silahla yapıla
mıyan bölmeler, nifakla sağlanmağa çalışılabilir. Dinimizde rehber 
olarak Kur'an, Sünnet ve akıl vardır. Halife aramağa lüzum yoktur. 
Dinin amacı, insanları iyi işlere, doğruluğa ve yardımlaşmağa yönelt
mektir. Dinde gruplaşma yolunu tutanlar ve bu akımları okşayanlar 
gerçekte dinimizin amacına hizmet etmiş olamazlar. Hilafet kavgaları 
Cemel ve Sıffin savaşlarında on binlerce müslümanın ölümüne sebep 
oldu. İlk halifelerden Hz. Osman ve Hz. Ali de hilafet anlaşmazlığının 
sonucu olarak öldürüldü. Şimdi bu çekişmeleri yenilemek, Türkiye' -
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Dinle ilgili kurumun, vatandaşları birbirinden ayırıcı hilafet 
münakaşalarını kapatmak için çaba harcamasını umarız. Bu vatan 
hepimizin vatanıdır. Zaman dağılma, ayrıİma ve hilafet zamanı 
değil, birlik ve yardımlaşma zamanıdır. 
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HACI BEKTAŞ VELi VE BEKTAŞiLİK 

Bektaşilik XIV. yüzyılda başlamış, XV-XVI .  yüzyıllarda geliş
miştir . Bu tarikat, adını Hacı Bektaş Vel i'den alır . Hacı Bektaş Vel i  
Osmanlılardan önce kardeşi Menteş'le birlikte Anadolu 'ya · gelmiş
tir. İki kardeş ilkin Sivas'a yerleştiler . Daha sonra Kırşehir'e göçtüler.  
Menteş bir ara Kayseri'ye uğrayıp Sivas'a tekrar dönünce öldü.  Hacı 
Bektaş Vel i ise Kayseri, Kırşehir ve Karaöyük civarında taraftar
lar buldu .  Artık ölünceye kadar da bu bölgeyi terketmedi . 

Onun tarikatının Yesevllik ile yakın ilgisi vardır. Bektaşilik, 
Babailik, Hurufilik, Ahilik ve Abdallık'la karışarak hızla gelişti . Ana
dolu'da, Balkanlarda ve özellikle Arnavutlukta kolay yayıldı .  Bunda 
tarikatın ilkelerinin yumuşak olşunun etkisi büyüktür. Hatta Irak 
ve Mısır'da az da olsa Bektaşi olanlar vardır . Diğer büyük dinlere saygı 
gösteren ve insanı insan olarak değerlendiren Bektaşilik, bu hoşgö
rüsü sayesinde bazı hıristiyan topluluklara da etki yaptı . 

XV. Yüzyılda iyice geliştirilen ve teşkila.t haline sokulan Bekta
şilik bazı din büyüklerini kutSallaştırır. Bektaşilik, özellikle Hz. Ali, 
Hz. Hatice, Hz . Hasan ve Hz. Hüseyin'e aşırı derecede saygı besler
ler . 12 imamın da tarikatta özel bir mevkii vardır . Bilindiği üzere bu 
imamlar şunlardır : Hz.  Ali, Hasan, Hüseyin, Zeyn al-Abidin, Muham-' 
med Bakır, Ca'fer as-Sadık, Musa Kbım, Ali Rıza, Muhammed 
Taki, Ali Naki, Hasan Askeri ve Muhammed Mehdi .  

Bektaşilik ' d e  yola giren v e  faziletleri benimsiyen kimse, gerçek 
bektaşi olarak kabul edilir. Bektaşi olanın, iyilik, fazilet ve Allah sev
gisinden başka bir şeye ihtiyacı yoktur.  

Bektaşi babasından izin alan kimse ise ,  fazileti izlemeye çalışan 
kardeş diye telakki edilir . 

Kardeşler arasında Bektaş i törelerini benimsiyen kimse de der
. viş olur. Derviş, insanlığın, düşüncenin ve çelebiliğin hizmetka.rı ol
malıdır . 
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Tarikata girmeden önce evli olanlar eşlerini ve yuvalarını muha
faza ederler. Fakat bekar iken dervi§ olanlar evlenmezler. Bekar 
dervişler tekke veya dergahta yaşarlar. 

Dervişlerin baba dedikleri rehberleri vardır. · En yaşlı derviş 
liderdir. Bir çok babalar bulunursa, onlar kendi aralarında bir başkan 
seçerler. Bu seçilen zata da Dede denir . Eğer bir çok Dedeler varsa, 
onlar arasından da Büyük Dede seçilir . 

Tarikatda Büyük Dede'nin yahut o yoksa Dede'nin mevkii bi
rinci derecededir. Dede Bektaşilerin manevi başkanıdır. 

Bektaşilikte 3 türlü mürit vardır : 1- Mutlak Mürit, 2- Mecazi 
mürit, 3- Mürted mürit .Birinci gruba dahil olanlar, Dede'nin hiç 
bir halinden şüphe etmeden kayıtsız şartsız Bekta§iliğe girenlerdir. 

İkinci gruptakiler dil ile mürşide bağlı batında ise kendi halin
dedir. Üçüncü grupta da Dede'nin bir halinden şüphelenerek ondan 
yüz çevirenler vardır. 

Bektaşi Töreleri 

Bektaşiler, Muharrem ayının ilk 1 0  gününde oruç tutarlar. Bun
ların niyaz denen duaları yani ibadetleri vardır. Bunu camide yapar
lar. Camide namaz da kılarlar. Bektaşilerin ramazan orucuna muha
lefetleri de yoktur. Bekta§iliğe göre bütün ibadetler insan için fay
dalıdır. Bektaşi olanlar, ahlaklı kimseyi hangi dine mensup bulunursa 
bulunsun severler. 

Şevval ayının ilk günü Bekta§ilerin" kutsal bayramıdır. Zilhicce
nin ilk 10. gününü, Nevruz gününü ve Muharremin 1 1 .  gününü de 
kutsal sayarlar. 

Her gerçek bektaşi, komşusunun eşlerine kardeş gözüyle bakar. 
Yaşlıları ise ana telakki eder. Kadınlar da erkek kom§uları kardeş 
veya arkadaş olarak benimserler. 

Bektaşiler tarikatlarının esasının nübüvvetin nurundan alın
dığına inanırlar. Tarikatın ruhani başkanı sayılan Dede, geçici 
zevkleri terketmi§, gerçeği ve sonsuz saadeti aramış ve nihayet Allah'ın 
sevgisini kazanını§ insan olarak dü§ünülür. Her Bektaşinin Dede'ye 
saygı göstermesi gereklidir. Tarikata ·girenler saçlarını kesmelidirler. 
Çünkü Kur'an'da "ba§larını traş edenler, , diye bir ayet vardır. 

Müridin, bilmediğini tarikat büyüklerinden sorması gerekir . 
Bektaşiler, "zikir ehline sorunuz,, ayeti bunun için inmiştir, derler. 
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Mücahede yani insanın iç yaşayışını düzeltmek için kötülükleri 
terke çalışması Bektaşi esaslarındandır. Bu hususta "bizim için mü
cahede edenleri doğr� yolumuza götürürüz, ,  ayetini delil gösterirler. 

Her müridin Bektaşiliğe hizmet etmesi şarttır . Buna delil olarak 
da "hizmet eden hizmet edilir, , hadisini ve "hizmet eden Allah'ın 
emniyetindedir, , ayetini verirler . 

Allah'tan korkmak da bektaşi ilkelerindendir. Ümit önemli bir 
ilkedir bunlarda . "Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz,, ayeti bu ilke 
için delilleridir. 

"Onları sever, onlar da O'nu severler, , ayeti uyarınca makam, 
cemiyet, nasihat ve dost sahibi olmak da gerekir . 

Aşk, şevk, safa ve fakirlik de önemlidir bunlarda .  Bir takım 
makamlar da var Bektaşilikte : Edep, korku, perhiz, sabır, şükür, 
utanma, cömertlik, ilim, miskinlik, marifet ve kendini bilmek bu 
makamlardandır. Bektaşiler "kim kendi nefsini bilirse, Allah'ını 
bilir, , sözüne çok hürmet ederler . 

Bektaşilerin benimsediği bir takım ahlak kuralları da vardır : 
Toprak olmak (tevazu sahibi olmak) , kimseyi ayıplamamak, gü
cünü yerine göre harcamak, her türlü yaratığa kötü gözle bakmamak, 
sohbeti sevmek, sır saklamak, yola girmek, münacat yapmak ve 
gerçeği görmeğe çalışmak onların ahlak kurallarındandır. Bununla 
beraber çeşitli Dede'lere nisbet edilen Bektaşilik kitapları arasında de
rin farklar ve değişik kurallar vardır. Tarikat, çeşitli dini akımların 
etkisinde kaldığı ve içlerine taklitçiler karıştığı için, Bektaşi ilkeler 
arasında tam bir birlik bulmak güçtür. Bu tarikat, Mahmut il .  
tarafından Yeniçeri ocağı ile birlikte yasaklandığı için, bazı ilkeler 
gizli gizli yayılmıştır. Abdulaziz zamanında yeniden canlanan Bekta
şilik, Cumhuriyetin ilanından sonra diğer tekke ve tarikatlarla birlikte 
yeniden yasaklanmıştır. Bu gün Türkiyemizde Bektaşiler sohbet sever 
insanlar olarak tanınmaktadırlar. Bunlar dar görüşlü olmamakla 
beraber, Hurufiliğin etkisinde kaldıklarından nasları gereğinden çok 
tevil ederler. Görevlerine ve milli törelere düşkün olan Bektaşiler, 
Dede'lere çok itaat ederler. 

Tarikatlar Ve Bugünkü Türkiye : 

Tarikatlar, .Hz. Muhammed'in hayata gözlerini yummasından 
yaklaşık olarak 200 yıl sonra teşkilatlanmışlardır. Bunda Hintten, 
İrandan, Yeni Eflatunculuktan gelen görüşlerin rolü olduğunu ve 
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bazı ayetlerin gereğinden çok tevil edilmesinin büyük etkisi . bulun
duğunu kaydetmeliyiz. Bu teviller sebebiyle zaman zaman kurulan 
ve genişliyen tarikatlar tamamen İslami bir mahiyet almıştır . Orta 
Çağ'da tarikatlar, savaştan, hastalıktan ve açlıktan usanan insanların 
teselli bulduğu yollar halinde idiler. Okumuş kimseler etrafında kül
türsüz olanlar toplanarak ilim, ibadet ve sohbetle vakit geçiriyor
lardı. Fakat tarikatlar doğduktan 2-3 yüzyıJ sonra araya taklitçiler 
karıştığından ve işin içine siyaset girdiğinden ötürü bu akımların 
yapısında bozulmalar oldu . O kadar ki büyük tasavvuf otoritesi olan 
1 l .  yüzyıl bilginlerinden Kuşeyri, Risale'sinde taklitçilerden açı acı 
yakınıyor. Buna rağmen zaman zaman yeni tarikatlar kurulmasına 
devam edil miştir . Zaman geçtikçe müritler, tarikat kurucusunu 
kutsallaştırmışlar ve tarikata çok kez onun kasdetmediği bir anlam ver
mişlerdir . 

Fedakar, vefakar, ahlaklı ve samimi olan mutasavvıf ve din bü
yüklerini biz de saygı ile anarız . Hacı Bektaş Vel i de bunlardandır . 

· Kur'an'da öğülen bilgin ve iyi ahlaklı dindaşlarımıza saygı beslemek 
elbette insani bir borçtur . Ne var ki şahısları kutsallaştırmak dinimizde 
yoktur .  Saygıda ölçüyü kaçırmamamız gerekir . Bizde çok lcez vel i 
istediğini Cennete gönderir, gücendiğini de perişan eder diye bir an
layış vardır. Halbuki kimin Cennete ve kimin Cehenneme gideceğini 
ancak Allah bilir . Cennetlikle müjdelenmiş ancak 1 0  kişinin adı bi
linmektedir . Kur'an'da "nefslerinizi tezkiye etmeyiniz, ,  diye buyrul
muştur. Hatta kimin · veli olduğunu ,  kimin olmadığını da ancak 
Allah bilir. Bazı kimselerin Cennet'i kendi inhisarında gibi göstermesi, 
İslami inançlarla bağdaşamaz. Kur'an'da "Allah, kendisine ortak 
Tanrı tanınmasını bağışlamaz ve fakat bundan başka günahları di
lediği kimse için bağışlar,, diye buyrulmuştur .  Esasen ilham Allah'ın 
bazı kimselere lCıtfu olmakla beraber İslamiyetçe asla ilmi  bir delil 
değildir. Peygamberler sonlarından emin olurlar, fakat vel iler ola
mazlar. 

Türkiyemizde tarikatçılık çok istismar edilmektedir . Din yoluyda 
çalışmak istiyenlere rehber olarak Kur'an, Sünnet ve akıl yete.r. İs
lamiyet'de kul ile Allah arasına bir aracının girmesi gerekli değildir. 
Dinde vicdanlar hür olmalıdır . Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuş
tur : "Ey Muhammed, doğru yolu hatırlat ! Sen ancak hatırlatmakla 
görevlisin ; sakın baskı yapma, , ! 

Tarikat tutuculuğu, İslamiyete ve yurt bütünlüğüne aykırı 
olması bakımından sakıncalıdır . 
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İKİNCİ BÖLÜM 

AHLAK VE ÇEŞİTLİ DİNİ KONULAR 

İSLAMİYET NEDtJl 

İslamiyet, lslam'ın beş şartını kabul etmektir. İman esaslarına 
inanmaktır. Özellikle Allah'ın bir ve Hz. Muhammed'in son peygam
ber olduğunu doğrulamaktır. 

İslamiyet, yalan söylememek, kan davası gütmemek, hırsızlık 
yapmamaktır. 

İslamiyet, dini bayrağı çıkarlara alet etmemek, iltimas yapmamak, 
' rüşvet almamaktır. 

İslamiyet, komşu haklarını gözetmek, insanları sevmek, köp
rüaltı çocuklarını eğitmektir. 

Kadın haklarını korumak, yavruları iyi yetiştirmek, aileye bağlı 
olmaktır, İslamiyet. 

Vergileri ödemek, devletin kanunlarına saygı göstermek, mem
leket kalkınmasına katılmaktır, İslamiyet. 

1 
İslamiyet, Nurculuk değildir, hurafecilik değildir, üfürükçülük 

değildir. 

İslamiyet, koğuculuk, çıkarcılık ve falcılık da değildir. 

İslamiyet, başkalarınırt inancına zorla karışmak, gizli örgütler 
kurmak, nizam ve asayişi bozmak hiç değildir . 

Doğruluktur, ahlaktır, çalışmaktır İslamiyet. 

Dertlilere deva, hastalara şifa, kalplere safa vermektir, İslamiyet. 

Düşünmektir, düşündürmektir, düzeltmektir, İslamiyet. 

Sevmektir, sevilmektir, gerçeği sevdirmektir, İslamiyet. 
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Yüzyılımızın ihtiyaçlarına ictihad yoliyle uymak, bizi sömürenleri 
uyarmak, her yerde adaleti kurmaktır, İslamiyet. 

Doğru tartmak, doğru konuşmak, doğru davranmaktır İslamiyet. 

İslamiyet temiz niyet gütmek, temiz giymek, temiz yemektir: 
İslamiyet temiz kazançtır, temiz kalbtir, temiz hayattır. 

İslamiyet kumara karşıdır, tembelliğe karşıdır, cehalete karşıdır . 

Kıskançlığa, hilekarlığa, dalkavUkluğa da karşıdır İslamiyet .  

İnsanın kendisiyle uyum halinde olması, gerçeği araması ve mem-
leketin yüksek menfaatlerine sarılmasıdır İslamiyet .  

İslamiyet ilimdir, tetkiktir, vatan için ölmektir. 

Uygarlığı benimsemek, fakirliği önlemek, başkalarına yardım 
etmektir İslamiyet. 

İslamiyet, köprüler, yollar, okullar yaptırmaktır . Yatırımlara 
katılmak, fabrikalar kurmak, iş sahaları açmaktır . 

İslamiyet, dullara, yetimlere, düşkünlere yardım etmektir . 
Dayanışmadır, barışmadır, işbirliği yapmaktır. 

İslamiyet, sel felaketine uğrayanlara, kazada yaralananlara, 
öksüz kalanlara el uzatmaktır . 

İslamiyet, hastaların yarasını sarmak, yoksulların ihtiyacını ara
mak, evsizlerin yuvasını kurmaktır. 

İslamiyet, deprem felaketine uğrayanlara para, yiyecek ve giye
cek vermektir. Onların acısını paylaşmak, evini yapmak ve yarasını 
sarmaktır. 

Böyle felaketli günlerde daha çok cömert olmak, daha çok duygu
lanmak ve daha çok birbirimize bağlanmaktır, İslamiyet . 
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İSLAM'DA MUTLULUK FELSEFESİ 

Mutluluğu sözde herkes arar. Uygulamada ise onu bulduğunu 
sö-y:liyenler pek azdır . 

Kimi insanlar mutluluğu zenginlikte bulmak isterler.  Bu gibilerin 
bütün davranışları parCI: kazanmağa yöi1elmiştir . Dost, akraba ve 

yetim dinlemezler. Sadece keselerini düşünürler. Kazandıkça da 
hırslanırlar. Böylece de zenginlikte aradıkları mutluluğu hiç bir 
zaman bulamazlar. Çünkü zenginlik, sadece insan çabasına değil, 
başka şartlara da bağlıdır. 

Kimi insanlar da itibar ve şöhrete erişince mutlu olacaklarını 
sanırlar. Oysaki insanın itibarı arttıkça derdi de artar . Şöhreti çoğal
dıkça, kendisinden beklenen şeylerde çoğalır . Hem şerefli yollardan 
ulaşılacak şöhret iyi olsa bile, çıkarcı yolları izliyerek elde edilecek 
itibarın hiç bir değeri yoktur. Demek ki itibar ve şöhret, insanın kişi
sel erdemleriyle elde edilmedikçe, bizatihi hiç d� iyi ve mutlu bir şey 
değildir. Her itibar ve şöhretin kötü sayılacağını sanmak da yanlıştır . 
Helal emekle ve erdemle kazanılan itibar, insan için mutlu bir üstün
lüktür. Fakat gerçek mutluluğu itibar ve şöhretin tekeline bırakmak, 
onu daraltmak demektir.  

1 
Hem bazı itibar ve şöhret yalnızca insanın kişisel çabalarına de

ğil, şansa ve topluma da bağlı şeylerdir . İnsanın kendi ruhunda ol
mayıp dışardan isnat edilen özellikleri mutluluk sanmak ise .aldanmak
tır . 

Sağlığın da mutluluk olduğunu söyliyenler çoktur. Bizce sağlık, 
riıutlu olmanın amacı değil, ilk şartıdır. Nice insanlar sağlam vücutlu 
olmakla beraber, . elem ve kederden kurtulamazlar . Hiç olmazsa ya
kınlarının dertleri, onları üzer ve ruhi huzursuzluğa sürekler . 

Demek ki yalnız vücut sağlığı da insana aradığımız mutluluğu 
vermez . Hem sağlık da sadece elimizde olan şeylerden değildir . Bizim 
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bütün tedbirleri�ize rağmen. ,  mikroplar dış etkilerle vücut makine
sine girebilirler .  

Gerçek mutluluk insanın kişisel çabalariyle sağlanabilen mut
luluktur . Zenginliği, şöhreti ve sadece sağlığı mutluluk sananlar, sırf 
kendi ellerinde olmıyan bu meziyetlere ulaşamadıkları için, çok kez ruhi 
dengesizlik içinde kalırlar .  Kıskanırlar, öfkelenirler, adalete kızarlar 
ve çıkarcı yollar ararlar . Kısacası insanları gönülden sevemezler. 

Ama zenginlik mutluluk değildir diyerek tembelliği seçmek, şöh
ret bahta bağlıdır, kanısiyle topluma hizmetten yüz çevirmek ve sağ
lık ruh sükunu için yetersiz düşüncesiyle sıhhat - tedbirlerini terket
mek de insana mutsuzluk verir . 

Bize öyle geliyor ki mutluJuğun en yüksek derecesi erdemliliktir . 
Erdemli kişi , iyiyi ve kötüyü ayırabilen kimsedir . Erdemli insan, ak
lın iyi ve kötü diye ayırdığı şeylerden iyileri uygulayan ve kötüleri de 

- kendisi için yasaklı yan kimsedir .  Başka bir deyimle sağlam bir irade 
sahibi olan kimsedir . 

Böyle bir irade gücüne varan kişi elde edemiyeceği nimetler pe
şinde koşmaz . .  Aksine daima daha çok düşünmeğe çalışır. Bildikçe 
ve düşündükçe de iyiyi, güzeli ve doğruyu sever. Çirkini, kötüyü ve 
yanlışı yerer .  Sevdiklerini şahsında - uygular . Y erdiklerinden de kaçar . 

Diğer yandan erdemli kişi adaletli _ kişidir. O her yerde ve her 
zaman adaletten yanadır .  Adaletsiz bir iş kötüdür onun . için . Adil 
bir iş ise iyidir, · hoştur ve huzur veiicidir. 

Erdemli kişi, aynı zamanda ölçülü kişidir. Aşırılık bulunmaz onun 
fiilerinde .  O cimri değildir, müsrif de değildir . Yetimlere, çocuklara 
ve bütün insanlara gücü ölçüsünde yardım eder . 

Erdemli kişi korkak değildir. Atılgan da olamaz. Başkaları öğsün 
diye aşırılıkta bulunmaz . Fakat toplumun esenliği için kendisini 
felakete atmaktan da kaçınmaz. 

İşte _ böyle bir mutluluğa erişen kimse, İslamiyet'e de uygun 
hareket etmiş olur . Nitekim Hz. Muhammed "işlerin en hayırlısı 
itidal üzerine olandır , ,  diye buyurmuştur .  

Burada söz konusu olan itidal , her işte orta veya ölçülü yoldur. 
Demek oluyor ki ölçülülük , İslamiyette de mutluluğun temel ilkelerin
dendir . 

Fakat İslamiyct ' te yapılan işlerin iyi bir niyete bağlı olması her 
�cydcıi önce gelir . İyi niyetle yapılan işler , umulan sonucu verme-
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sekr de, teiniz bir amaçla işlendikleri için bağışlanabilirler . Hz.  
Muhammed "yapılan işler ancak niyete göredir" diye buyururken 
İslam ahlakında mutluluğun iyi niyete bağlı olduğunu göstermiştir . 

Kur'an'da bulunan "bilenlerle bil miyenler eşit olurlar mı" ve 

"Allah'dan kulları arasında ancak bilge kişiler korkar" ayetleri , İs
lamiyet'in mutlulukta bilmeye verdiği değeri göstermektedir . Bilmek 
isteyen kişi, bir bakımdan mutlu olmak isteyen kimsedir. Bilmiyen 
insan ise bilmediği için kötülük işleyebilir . 

Mutluluğa erişmek hususunda İslamiyet açısından da aklın rol ü 
vardır . Yüce Allah, Kur'an'da, insanları daha mutlu kılmak ıçm 
sık sık düşünmeğe çağırmıştır . . · 

Hz. Muhammed de "insanın dini aklıdır . Aklı olmıyanm dini 
de olmaz , ,  diye buyurmuştur. Diğer bir had isinde de "insanların 
Ahirette akıllarına göre derecelere yükseltileceğini , ,  ha.her vermiştir . 
Bütün bu deliller gösteriyor ki İslamiyet'te mutlu olmak için aklı 
kullanmak gereklidir . Akıl iyi ile köyüyü ayırmakta bize yardım eder . 
1lahi emirlere uymakta bize yol gösterir . Allah'ın hikmetleri üze
rinde düşün memizi sağlar . Bu hikmetleri düşündükçe de erdemli 
olmak için çabalarımız artar . Bunun için de bir . ayette hizmet ve 
düşünme bir arada emredilmiştir.  Derin bir anlam taşıyan "Allah 
için birer birer, ikişer iki§.er hizmet yapınız, sonra düşününüz, ,  ayeti 
bu gerçeği ifade etmektedir .  Yüce Allah, diğer bir ayette ise insanın 
düşünme fırsatını kaçırmamasını tenbih ediyor . '. 'Düşünen kimsenin 
düşünmek fırsatını bulabileceği kadar sizi yaşatmadık mı, ,  ayeti de 
bu gerçeği gösteriyor . Gerçekte de düşünmekte hikmet ve mutluluk 
vardır. İyi ve doğru düşünen, kendini mutlu kılacak yolları arar 
ve mutluluğun ilkelerini de iradesi yardımiyle kendi nefsinde uygular . 

İslamiyet iyilikseverliğe de çok önem vermiştir . "İyilik ve tak
va için yardımlaşınız , ,  ayert insanın kişisel çıkarları değil ,  iyi şeyleri 
düşünmesini ve hemcinslerine yardım etmesini bildirmektedir . 

İnsanseverlik insanı �utluluğa götürür . "Onlar verdikleri zaman 
israf etmezler, pintilikte ileri de gitmezler, bu ikisinin arasında iti
dali gözetirler, , ayeti, hem insanscverliğin, hem de İslam'da ölçülü
lüğün değerini bildirmektedir . 

"Asıl zenginlik malın çokluğu değil, kalp zenginliğidir, ,  hadisi , 
iç huzurunu tanımlıyor. Bu had is kıskançlık, kin , iki yüzlülük, yalan
cılık ve çıkarcılığın iç huzurunu bozacağını ima ediyor . 

Hasılı İslamiyet insanları bilgili, erdemli ve düşünceli kılmak 
istiyor ,  Bu dereceye erişen insan, daima adalet ve doğruluktan yana 
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olur. Dinimizin çizdiği bütün ahlaki özelliklerde, insanı gerçekten 
olgun yapmak amacı vardır .  Nitekim Hz. Muhammed "ahlakın gü
zelliklerini tamamlamak üzere gönderildim,, diye buyurmuştur. 
Ahlaklı insan, her şeyden önce erdemli insandır. Erdemli insan ise 
iyi ve doğru olanı yapar. Kötü ve yanlış olandan kaçar. O halde iyi 
Müslüman olmak için erdemli olmak da gerekir. İnsan erdemli olunca 
da onun işi gerçek sevgisi, adalet sevgisi ve hikmet sevgisi olur. Her 
türlü fiillerde aşağı zevklerden kaçınıp düşünce ve irade insanı olmağa 
çalışır. 

Sonuç olarak demek isteriz ki iyi bir müslüman, mutlu kişidir. 
Çünkü İslamiyet insanların dünya ve Ahiret mutlu olmasını öngör
mektedir. O halde insanın mutluğu araması, dinimiz açısından da 
bir görevdir ! Gerçekten mutluluğu arayan kimse ise, toplumun da 
mutlu olmasını düşünen ve istiyen insandir ! 
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İSLAM'DA ADALET 

Hepimiz adaleti severiz . Adaletsizlikten nefret ederiz . Adil olan 
iyi ve hoştur bizim için . Adil olmıyan ise kötüdür, çirkindir . Düşünce 
olarak adaleti sevmiyen varsa, onun aklında doğru düşünmeğc engel 
olan özürler de vardır demektir. İster çocuk olsun, ister yaşlı, ister 
fakir olsun, ister zengin, herkes düşünce bakımından adaletten yana 
görünür. Fakat uygulamaya gelince durum daha başka türlüdür. 
Adaleti konuşmak, düşünmek ve savunmak kolaydır. Ama onu uy
gulamak zordur. Tarihte adalet adına nutuklar çeken, onu gerçek
leştireceğini söyliyen kimselerin uygulamada bunun tam tersi yön
de çalıştıkları da görülmüştür. Hele iş paraya dayanmasın . En cömert ; 
en yufka yürekli ve en !dil görünenlerden bile, o savunduğu adaleti 
ayaklar altına almak isteyenlere rastlanır . 

I 
Görülüyor ki çok kez savunulan ve sevilen adaleti, uygulamada 

dağıtmak kolay değildir. Şu kadar var ki hakimler adaletin uygulama 
yollarını iyi bildikleri ve her türlü etkinin üstünde oldukları için 
adaletin gerçek koruyucusudurlar. Bu sebeple de delillere ve kanunla
ra göre onlar doğru hükümlere varırlar. 

Adalet öyle bir şeydir ki onu her din , her mezhep ve her felsefi 
okul savunur. Fakat onqn yorumlanması başka başka olur.  İslamiyet 
ise adaleti bütün yönleri ile savunan bir dindir. Bu son semavi din, 
adaleti savunurken adaletsizliği de yerer. Adalet adını kullanıp da, 
adalete yüz çevirenleri kötüler ve göreve çağırır. Başka bir deyimle 
adaleti kötüye kullananları uyandırmağa çalışır. Fakat onu iyi uygu
layanları da öğer. Biz bu hususlarda ilkin Kur'an'dan bazı ayetlere 
dayanarak örnekler verelim : 

"Şüphe yok ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar 
arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder, , ,  "Ey
inananlar adaleti titizlikte ayakta tutun ve Allah için şahitlik eden 
kimseler olunuz. İster kendiniz, ister ana ve babanız, isterse akraba
larınız aleyhinde olsun, zengin fakir farkı gözetmeksizin adaletli dav-
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ranınız , , .  " Hiç o (hayır getirmiyen kimse) adaleti emreden ve ken
disi dosdoğru bir yol üzerinde bulunan kişi ile bir olur mu ? , , .  

Adalete dair olan bu  ayetler yanında H z .  Muhammed' in sözlerin
den de örnekler vermek mümkündür.  Nitekim Hz. Peygamber şöyle 
buyurmuştur : "Adil sultanın adaletle geçen bir günlük ömrü, 60 yıllık 
devamlı nafile ibadetten daha faziletlidir, , .  "Allah'a en yakın olan ve 
onun en çok dostu bulunan kimse adil önder olan kimsedir, , .  

Adalet konusunda bu ayet v e  had islere eklenecek İslam düşü
nürlerin in sözleri de vardır .  Bunlardan ·al-Kind i ahlakın 4 büyük 
esasından birinin adalet olduğunu doğruluyor . Ona göre ahlakın 
temel kuralları şunlardır : 

1 - Fazile t . 

2- Adalet .  

3- İffet .  

4- Cesaret .  

Gazzal i de daima adaletten yana olmuş bir  İslam düşünürüdür. 
Ona göre önder durumunda olan bir kimse için şu dört husus gerek
lidir : 1 - Adalet , 2- Akıl , 3- Sabır, 4- Utanma . Böyle bir kimse §U 
dört husustan da sakınmalıdır : 1 -Hased . 2-Kibir . 3-Cimrilik. 4-Kin. ı 

Yalnız İslam düşünürlerinde değil, hangi milletten olursa olsun 
büyük filozofların ahlak felsefelerinde de adalet önemli bir yer tut
muştur. Çünkü adaletsiz yönetilen bir toplumda, huzursuzluk her 
zaman bulunmuştur . Tıpkı adaletsiz davranan bir kimsede ruhi bir 
dengesizliğin bulunduğu gibi . O halde adalet gerek fertler için ve 
gerekse toplum için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır . Adaletin var olduğu 
bir toplumda fertler daha çok huzur içinde olur .  Daima adil olan 
kimsede ise gerçekten mutluluk da bulunur . Mutluluk ise hepimizin 
aradığı bir şeydir .  O halde her yerde aradığımız şeyi bulmak birinci 
görevimiz olmalıdır. Onu bulmak güç de değildir. Biraz düşünceli ye 
biraz erdemli olmak yeter . Onu her şeyden önce kendimizde ara
malıyız . Ondan sonra da başkalarına uygulamalıyız . "Herkes evinin 
önünü süpürse, sokaklar tertemiz olur, , diyen d üşünür, önemli bir 
noktaya dokunmuştur .  Nitekim bir İslam büyüğü de "kim kendi nef
sini bilirse, Allah'ını da bilir, ,  diye söylemiştir. İnsanın nefsini 'bil
mesi demek kendi kendisini bilmesi demektir. Kendisini bilen ise daima 
adil olmağa çalışan kimsedir . 

J Bak. al-Gazzali ,  a t-Tibr al-Masbuk, s. 7 1 -72,  Mısır 1 3 1 9. 
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İSLAM'DA GVZEL AHLAK 

İslam'da insanların birbirleri ile iyi geçinmeleri iyi ahlak örnek.: 
lerind_endir . Ayrılık gayrılık yapmak ise kötü ahlak örneklerindendir . 
İyi ahlak, sevgi, dostluk .ve arkadaşlık duygularını kuvvetlendirir.  
Kötü ahlak, kin, kıskançlık ve ayrılık doğurur .  Nitekim Hz .  Muhammed 
"insanları en çok takva ve güzel ahlak Cennet'e götürür" diye buyur
muştur. Bir gün Usame b. Şureyk, Hz . Muhammed 'e  "ey Allah'ın 
Resulü insana verilen en hayırlı şey nedir ?" diye sordu .  Hz . Muham
med de "güzel ahlaktır" diye cevap verdi . Allah'ın Elçisi bir diğer 
hadisinde "ahlakın güzelliklerini tamamlamak üzere gönderildim " 

diye buyurdu.  

Bu husustaki diğer had isler şun lardır : "Ahirette terazi ye konan 
en ağır şey güzel ahlaktır" . "Güzel ahlak kişinin saadetindendir" . 
"Allah hakkı için ancak güzel ahlaklılar Cennete gider' ' .  "Allah 
lslam'ı ahlakın ve amellerin güzellikleri ile hafifletti " .  Güzel ahlaka 
dair ayetler de pek çoktur .  Nitekim yüce Allah Hz . Muhammed'i 
Kur'aQ'da şöyle öğmüştür :  "Muhakkak sen büyük bir ahlak üzerin
desin" .  "Allah'ın nimeti sayesinde kardeş oldunuz" .  "Affı al örfle em
ret, cahillerden sakın" . "Şüphesiz ı Allah adaleti, iyilik yapmayı, ya
kınlarına yardım etmeyi emreder . Fuhşu , kötülüğü ve azgınlığı yasak 
eder" . " İyilik ediniz, zira Allah iyilik edenleri sever" . " İyilik yapan 
kendisine yapar, · kötülük eden kendine eder, Allah kullarına zulmet
mez'' . "İnsanlara tatlı söz' söyleyin".  

İşte dinimizde bu gibi kesin emirler bulunmasına rağmen, bir 
çok kimselerin komşusunu incitmesi, arkadaşını gücendirmesi ve yal
nız kendini düşünmesi doğru değildir .  Hatta bu türlü davranışlar 
günahtır . Milletimizin saadeti için hepimizin elele vererek kardeşçe 
yaşamamız gereklidir. Koğuculuk kalp kırar . Cimrilik bereketi azal
tır. Dirliksizlik de içtin:ı.ai düzeni bozar. Kibirli ·olan kendini ald atır , 

kıs�anç olan dostunu kaybeder . Adaleti gözetmeyen ise Ahirette 
kendisine azap hazırlar. 

O halde hepimiz manevi ilkelerin izinden giderek güzel ahlak 
sahibi olmağa çalışmalıyız ve çocuklarımıza da bunu öğretmeliyiz . 
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DİN ADAMININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ 

Bir cemiyetin tesanüt havası içinde emin adımlarla ilerlemesi 
için çeşitli branşlarda vazife alan ferdlerin, layık oldukları iti�arı gör
meleri zaruridir. 

Cemiyet içinde bir zümrenin diğer bir zümreyi veyahut bir sı
nıfın diğer bir sınıfı hakir görmesi, o cemiyetin temeli olan uzuvlardan 
birisini zedelemek demektir. Hele cemiyet içinde önemli bir role sahip 
olan ve manevi değerler taşıyan müesseseler ve onların mensupları 
zedelenirse o cemiyetin bu uzvunda meydana gelecek yaralar diğer 
uzuvlara da sirayet eder. Bu sebeple cemiyet içinde sanatçılara, ilim 
adamlarına ve din adamlarına gerekli değer verilmelidir. 

Dikkat edilirse Türkiyemizde anlasın anlamasın, inansın veya 
inanmasın herkes din i konularla azçok meşgul olduğu halde, din 
eğitimi ve din adamları problemi henüz hakkiyle halledilmemiştir. 

Din adamlarına şu veya bu siyas i teşekküller, etki yapmağa 
çalışmaktan sakınmalıdır . 

Bazı aşırı siyas ilerin din adamlarını kandırmağa çalışmaları da 
din adamlarını yıpratır ve onları bölmeğe yol açar. 

Her şeyden önce din adamının maaş, ikamet ve· kitap ihtiyacı 
bir plana konmalı ve bu plana göre onların durumları düzeltilmelidir . 
Bu gün bir çok müesseselerimizin maddi yönden Diyanet İşleri Teş
kilatından daha çok imkana sahip olduğu bir gerçektir. 

Avrupada din adamlarının meseleleri her şeyden önce halledildiği 
halde, bizde bu sahada daha yavaş hareket edilmesi bir türlü anla
şılmaz . Son bir kaç senedir din adamlarının durumlarını bir dereceye 
kadar düzeltmek için yapılan çalışmaları takdirle kaydetmek isteriz . 

Ayrıca vatandaşlarımızın zararlı dini cereyanlarııı pençesine düş
memesi için, seçkin din adamlarımıza bütün Anadolu köylerini do
laşmak ve dindar halkımızı uyarmak imkanı verilmelidir . Biz din 
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hizmetini halkımızın ayağına kadar götürür ve onlara gerçek İsla
miyeti anlatabilirsek, o zaman zararl ı fırkaların faaliyeti tesir etmez . 
hale gelecektir . Bu hedefe varabilmek için de uyanık, kültürlü ve tak
va sahibi din . adamlarının cemiyetimiz içinde faaliyet göstermesine 
her türlü vasıtalarla imkan sağlamak l!zımdır. Gerçek din adamlariyle 
alay edilmemelidir. Din adamına söğülmemelidir. Din adamı korkula
cak bir varlık gibi sunulmamalıdır . Din adamı da gizli akımların değil, 
vicdanının sesini duyurmalıdır . Gerçekte din adamı olmıyan ve fa
kat din kisvesine bürünen kişilerin işlediği kötü işler İslam dinine 
maledilemez. Bu gibi menfaatçılar eleştirme yolu ile uyarılmalıdır. 
İslamiyet ve gerçek din adamları ise her türlü hurafenin, batıl itikat
ların ve kötü işlerin karşısındadırlar . Hurafeciyi, üfürükçüyü ve dinde 
istismarcıyı eleştirirken gerçek din adamını da öğmek gereklidir. Ger
çek din adamının rehberi Kur'an, sünnet ve akıldır. Yurdumuzda son 
zamanda istismarcılar çoğalmıştır. 

Bu· istismarın artmasında iyi yetişmemiş olan ve dini temsil 
edemeyen din adamlarının da etkisi vardır . Bu sebeple, dinde Kur'
an ve akıl dışı yollara sapanları eleştirerek onların gerçek İslamiyeti 
temsil edemiyeceklerine de işaret etmek lazımdır. Şüphesiz ki eleştir
menin olmadığı yerde, düzeltme ve düzelme güç olur. Buna dikkat 
ederek din adamlarının, siyas i kurulu§ların görüşlerinin değil, dinin 
aklın ve gerçeğin savunucusu olmaları gerekir . Her din adamının 
jbadette rehberi Kur'an, savunacağı esas iman ve bu dünyada men
faattan önce gözeteceği şey de vatan olmalıdır. 
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DİN ADAMININ GÖREVİ 

Her ülkede din adamları vardır. Fakat din adamlarının kültür 
dereceleri ülkeden ülkeye derece derece farklıdır. Batıda hem fizikten 
ve hem de teolojiden doktora vermiş misyonere rastlamak mümkün
dür. Herhangi bir kurumun başında bulunan bir misyoner, diğer ay
dınlar kadar uyanıktır. Gerek Sorbonne'da ve gerekse Oxford'da 
çeşitli ilmi konularda ders veren dinle ilgili şahsiyetlere rastlamak 
mümkündür. Bunlar, kendilerini ülkelerinin yüksek menfaatlerine 
vakfetmiş insanlardır. Bir yandan ilmi dersler verirken,  diğer yandan 
devletin milli çıkarları hesabına da çalışırlar . 

Batının genellikle Afrika'ya ve bazı Asya ülkelerine yolladığı 
Hıristiyanlık propagandası yapan misyonerler vardır . Bunlar, görü
nüşte doktor, hemşire, mühendis veya öğretmen olarak giderler . Di
ni görevleri yanında bir meslek de yürütürler. Kültürsüz Afrika hal
kına Hıristiyan ol , diye baskı yapmazlar. Doktor onların dertlerini 
teşhis eder, hemşire onların yaralarını . sarar ve mühendis de onların 
evlerini yapar. Bir başka meslek sahibi, onların başka bir ihtiyacına 
derman olur. Bunları yaparken tatlı tatlı Hz . İsa'yı anlatmağa baş
lar .  Hıristiyanlığı uygarlık dini , iyilik dini ve güçlükleri yenme dini 
olarak sunar. Hele ibadethaneyi ziyaret için çağırdıkları kimselere 
yapmadıkları iltifat ve ikram kalmaz . Amaçları da herkesin kalbini 
kazanmaktır . 

Bizzat Avrupa'ya yahut Birleşik Amerika'ya gelen yabancı din
den olan turistler de kilise adamları tarafından iltifatla karşılanır . 
Asya ve Afrikalı gençleri Hıristiy�nlığa ısındırmak için kurulmuş 
kilise teşkilatları vardır. Bu teşkilatın adamları yabancıları çaylara, 
müzelere ve tarih i binaların bulunduğu yerlere davet ederler . Yaban
cılara mihmandarlık ederek onları kendilerine ısındırmağa çalışırlar. 
Tabii asıl amaçları, kendi dinlerinin propagandasını yapmak ve ül
kelerinin nüfuzunu çoğaltmaktır . 
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Batıda din eğitimi yapan okullar sıkı bir ko:µtrol ve disiplin 
altındadır . Bu okullarda seçme öğretmenler ders verirler. Ciddi din 
adamları yetiştirirler. Ciddi yetiştikleri için gerçek din adamlarına 
genellikle herkes, layık oldukları değeri de cemiyet içinde verirler.  
�alitesi yüksek yetiştirilen din adamı da görevini yerli yerince yapar . 

Biz de ise din adamlarımızın çoğunun yüksek veya orta tahsili 
bile yoktur. Hele köylerde ilkokul mezunu olmayan din adamları bile . 
vardır . 

Bizde . halkı aydınlatma metodu da oldukça yanlıştır . Hemen 
gruplaşma birbirini çekememe ve halkı usandırma yolları tutulur. 
Camiye gelen müslümanlar, hazan din adamı tarafından azarlanır bile.  
Yahut hoca efendi konuştuğu konu üzerinde iyi hazırlanmamıştır. 
Biraz konuşunca konu dışına çıkar . Konu dışına çıkınca da dereden 
tepeden söz ederken bir pot kırar . Halkla arası açılır . İş  uzayıp gider. 
Ama görevini iyi yapan, iyi konuşan ve iyi çalışan pek çok din adam
larımız vardır. Görevine layık ve topluma faydalı olan din adamları
nı eleştirme, söz konusu değildir. Bunları burada saygı ile anarız . Biz 
daima olduğu gibi şimdi de görevir�i · kötü bir biçimde yapanlardan 
söz ediyoruz . Olgun din adamı, bütün mezhep mensuplarının birbir
lerine düşmemesi için onlardan yumuşak ve ikna edici bir dille 
bahiıetmelidir. Hz . Muhammed zamanında zaten . hiçbir mezhep 
yoktu . Bu, İslam ve mezhepler tarihi bakımından sabittir .  Onun 
vefatında� sonra yıllar geçtikçe, Kur'an'a uygun doğru mezhepler 
veya· Kur'an'a aykırı sapık mezhepler çıkmıştır . 20. yüzyılda türemiş 
sapık mezhepler bile vardır . Din adamı, siyasete karışmış ve yabancı 
ülkelerle irtibat kurmuş sapık din i akımları himaye etmemelidir. 
Belki onları İslamiyet'e ısındırıcı ve ikna edici sözlerle birliğe çağır
malıdır . 

Din adamı herhangi bir kimseyi küfürle damgalamakta acele 
etmemelidir.  Çünkü İslam bilginleri, bir kimse hakkında 99 küfre 
karşı bir iman ihtimali olsa, bu ihtimale dayanarak onu müminler 
arasında saymak gerektiğine işaret etmişlerdir .  Hem Kur' an'da 
"Allah kendisine ortak tanınmasını affetmez . Bunun dışındaki diğer 
günahları dilediği kimse için affeder, , diye buyurulmuştur. Hz . Mu
hammed de "kalbinde atom kadar iman olan kimse, sonsuz olarak 
cehennem'de kalmaz, ,  diye söylemiştir. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer bir konu da hilMetcilik 
akımlarıdır. 
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Bu günkü Türkiye'nin gerçekleri karşısında hilafetçiliğe sahip 
çıkmak, hem kanunlarımıza, hem de İslamiyet'e aykırıdır. Hz. Muham
med, "hilafet benden sonra 30 yıldır, , diye buyurmuştur. Mübarek 
Hz . Peygamber İslam Devleti'nin başkanını bizzat tayin etmiyerek, 
her şeyi seçime bıraktı. Başka bir deyimle bu tayini cumhurun oyuna 
terketti. Bu sebeple Cumhuriyet idaresini benimsemek gerekir. "Din
de zorlama yoktur, ,  ayeti de gelişen milletlerin vicdan hürriyetine 
vereceği değeri göstermektedir. Hem devletin kanunlarına saygılı 
olmak da İslamiyet icaplarındandır. Bu ayette de bu husus açıkça 
belirtilmiştir. 

Bütün bunlara rağmen son sır�larda Türkiyemizde bazı tari
katlar bir toplum düzeni olarak gösterilmek istenmektedir. İslami
yette kul ile Allah arasına başka bir şahsın girmesi gerekli değildir. 
"Dinde zorlama yoktur,, ayeti de dinimizin vicdan özgürlüğüne ver
diği değeri gösterir. Şahst çıkarlar için Türk düşünürlerinin ve Türk
İslam azizlerinin adını kullanmak doğru bir yol olamaz. Bizim di
nimiz, ictihada yer veren, aklı ve nakli esas alan bir dindir. İslam 
hukukumuz "zaman değişince, hükümler de değişir, , ilkesini kabul 
etmiştir . Yüzyıllardan beri kendisine güvenilir bir müctehit yetiş
tiremedik Bu gün İslamt gerçekleri, dinimizin baş kaynakları olan 
Kur'an ve Sünnet yerine şu veya bu şahsın kurduğu dini akımlarda 
arıyoruz. Avrupa yüzyıiıarca önce dinde, san'atta ve iktisadda uyan
dı. Bizim uyanmamızı, memleketimizi pazar halinde, yahut geri kal
mış ülke halinde görmek amacında .olanlar istemezler. Batı Trakya 
Türkleri arasında tarikatçılığın ve Suudi Arabistan hayranlığının 
yayılmasını dileyenler bunun örneklerinden birisidir . 

Artık bizim de uyanmamız gerekir. Uyanma zamanı geldi, ge
çiyor bile. Bu uyanma dinde, sanatta, iktisatta ve mill i menfaatla
rımızda olmalıdır . Eğer uyanmazsak, bu uyku mill i menfaatlarımız 
yönünden çok pahalıya mal olacaktır . 
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İSLAMİYET VE HURAFE 

Çoğumuzun nüfus cüzdanında Müslüman olduğumuz yazılı
dır. Oku�uş olalım veya olmayalım, lslamiyet'in ne olduğunu ve 
ne getirdiğini Öğrenmek istiyenlerimiz de çoktur. Fakat nedense bir 
çok vatandaşlarımız lslamiyet'in karşı olduğu yanlış inançlara saplan
mıştır . Hemen belirtelim ki biz bu sonucun sebebini yanılmış olan
larda değil, yanıltanlarda aramaktayız . Başka bir deyimle yetersiz bazı 
din adamlarının halkımıza çok kez yanlış bilgiler aşıladığını ifade et
mek istiyoruz . 20. yüzyılda hurafelere bağlanmanın anlamsızlığı mey
dandadır. Her türlü müspet ilimlerin hızla gelişmiş olduğu bir çağda, 
hala yanlışta israr etmek, memleketimiz için hiç de hayırlı değildir. 
En olgun, en müspet olan ve en son gönderilmiş bulunan bir dine 
sahip olduk. Fakat onun çizdiği amacı bir çoğumuz kavramayadı. 
İslamiyet insanı ahlaken yüceltmeyi hedef edindiği halde, yalnız 
şekH görünüşlerle yetinenlerimiz çoktur. Hz. Muhammed'in "ben 
ahlakın faziletlerini tamamlamak üzere gönderildim,, demesi de İs
lamiyet'in gerçek amacının ahlak olduğunu göstermektedir. Bazıla
rımızın İslamiyeti hurafelerde, yanlış inançlarda ve dar düşüncelerde 
araması bizzat İslamiyet'in ruhuna aykırıdır. 

Bir kez hurafeler özeµikle Batiniler tarafından uydurulmuştur. 
Her harfin altında özel bir anlam olduğunu iddia eden Batiniler, 
bu suretle kültürsüz kimselerin zihinlerini bulandırmışlardır. Tarihte 
Batini imamlar kendilerinin hiç günah işlemediklerini ve istedikleri 
kimseyi cennete yollıyacaklarını telkin ederek bir çok Müslümanı 
sapıtmışlardır. 

Gerçekte yanlış inançların devamında . eski dinlerin de etkisi 
olmuştur. Fakat İslamiyet doğduktan sonra eski dinler eskimiş yeni 
ve parlak bir ufuk açılmıştır . 

İslamiyet'i kasdederken "yeni ve paflak bir ufuk açılmıştır,, 
dedik. Çünkü Kur'an'da 1'bilenlerle bilmiyenler eşit olurlar mı, ,  
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denirken bilgisizlik yerilmiştir . Hz . Muhammed "ilim beşikten me
zara kadar farzdır , ,  diye buyurmuştur. Böylece bilgisizlik, hurafe ve 
yanlış inançlarla mücadele edilmesini kasdetmiştir . 

Yine Haneıi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife kıyas ve akla 
önem vermekle yeni ictihat ve görüşlere imkan hazırlamıştır . 

Gerçekte de bizim dinimizde ictihat kapısı kıyamete kadar açık
tır. Bütün bunlara rağmen hurafelerde,  yanlış inançlarda ve te
mel kurallara aykırı dar düşüncelerde israr, dinimize muhalefet et
mek demektir . 

Biz tasvip etmediğimiz hurafe ve yanlış inançlardan aşağıda ör
nekler vererek memleketimizdeki durumu gözönünde canlandırmağa 
çalışacağız . 

Tesadüfen tanıştığım Osmaniye'li bir tabib hemşehrim şöyle 
anlatmıştı : 

Bir köyde saralı bir kızcağız var. Babası doktora götürür. Dok
tor hastalığın tedavisinin tam mümkün olmadığını söyler . Bunun üze
rine köylü vatandaş kızını bir hocaya götürür .  Hoca biraz dua oku
duktan sonra "nöbeti geldiği zaman hasta hangi tarafa bakıyorsa o 
tarafa silahla ateş ediniz . Çünkü şeytan oradadır . , ,  der. Zavallı köylü 
vatandaş bir gün sara nöbeti anında kızının baktığı istikamete ateş 
ederek evinin bir köşesini hasara uğratır. 

Aynı tabib bir de şunu anlatmıştı . Bir köylünün mandasını kuduz 
köpek ısırır. Hastalık devresini tamamladıktan sonra mandada ku
duzluk alametleri başlar . Köylü vatandaş mandayı hocaya götürür. 
Hoca mandayı durgun su içine getirerek hem okur, hem de okun
muş suları hayvanın üzerine serper. Salyaları akan manda gazaba 
gelip hocayı yaralar. Hayatından korkan hoca tabibe müracaat edip 
meseleyi anlatır. O zaman tabib şu cevabı verir : "Senin kendine hay
rın yok, mandaya nasıl deva verebilirsin, , ? 

Evet evet sayın okuyucularım, bunun için Hz. Muhammed şöyle 
buyurmuştur : "Kendin için istemediğin bir şeyi, ·başkası için de is
teme, , .  

Hiç unutmam : 1 0  yaşlarında idim. Bir dişim çok ağrımıştı. Köye 
tesadüfen gelen eskiden tanıdığımız bir hoca "ben bir çiviye dua oku
yayım, senin ağrın hemen kesilir , ,  dedi . Bir nal çivisi getirildi . Hoca 
çiviye okuduktan sonra onu bir ağaca çaktı . Faka t ne yazık ki ertesi 
gün dişimin ağrısı arttı . Neticede beni Kozan'da bir diş tabibine 
götürdüler. Üfürükçünün yapamadığını fen tamir etti . 
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Bir kaç sene önce Kadirli 'nin bir köyünden 3 tane ·  üniversite 
öğrencisi bana gelerek iki hususta aydınlatılmalarını istediler. Köy 
hocası dünyanın kazıklarla çakıldığını, dönmediğini ve kahvede 
oturanların kafir olacağını ileri sürmüş. Gençler hocaya itiraz ettikleri 
için köylüler tarafından kafir ilan edilmişler. Bu öğrenciler gerçekte 

· Kur'an 'da böyle hükümler olup olmadığını öğrenmek istiyorlardı .  
Onlara cevabım şu mahiyette oldu : 

Her şeyden önce Kur'an'da "gece ile gündüzün birbirini takip 
ettiği , ,  ifade edilerek dünyanın döndüğüne ima yapılmıştır . 

İkinci olarak "Allah bir, Hz.  · Muhammed onun son peygam
beridir" deyip bunu tasdik eden hiç bir kimse kafir sayılamaz . Kah
vede oturanlar kafir olamazlar. Ancak oralarda oyunlarla vakit öl
dürmek doğru değildir . 

1 960 yılında idik. Kütüphanede inceleme yapmak üzere Amas
ya'ya gitmiştim. Amasya'yı çok sevmiştim. Ancak batıl inanç hük
münü orada da yürütüyordu .  İstasyon civarında yatan muhterem 
bir zatın türbesinde yanmış mumlar ve bağlanmış çaputlar vardı .  

Amasya'nın ortasında geçen dere şehre ayrı bir güzellik veri
yordu . Ancak bu dereye akan lağım sularının karıştığı yerde 1 5-20 
kadar çocuk yıkanıyordu .  

Tesadüf bizi Amasya'da tanınmış bir hoca ile tanıştırdı. Hoca 
kendisini çok beğeniyor, profesörlere bile yardım edecek kudrette 
olduğunu söylüyordu .  Tanınmış bazı din adamlarını tenkitten de geri 
kalmıyordu .  Daha sonra hoca imtihan eder bir eda ile bana "sen ne 
bilirsin, , diye sordu.  Daha bir çok problemler sormayı da ihmal et
medi. Tesadüflerin yardlmiylc hiç bir soruyu cevapsız bırakmadım, 
En sonra ilave ettim : " Siz bana sordunuz cevabınızı aldınız, şimdi 
ben size soracağım Ve cevap bekliyeceğim, , dedim. Hoca "hayır 
cevap vermem. Çünkü Peygamberimiz sükutu tavsiye etmiştir,, 
diye karşılık verdi . O zaman hocaya cevabım şu mahiyette oldu : 
Birinci olarak, bir çok sorular sorarak az konuşma kuralını bozdunuz. 
İkinci olarak, dedikodular yaparak günaha girdiniz . Üçüncü olarak, 
da görevinizi başaramadınız . Çünkü burada hala mum dikme ve çaput 
bağlama adeti yürüyor. Hem İslamiyet sıhhat ve temizliğe emrettiği hal
de şu derede yıkanan çocukların babalarını uyarmıyorsunuz, dedim. 

Hoca kızmış olacak ki bir şey söylemeden çekti gitti . Ben sadece 
onun gittiği istikamette uzun uzun düşündüm. Kur'an'da dediko
duculuk ölü eti yemeğe benzetilmişti . Dinimizde temizlik her şeyden 
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önce gelmi§ti . Hz . Muhammed�fal, üfürük, sihir ve hurafenin aleyhin
de bulunmu§tu . Fakat bir çok İsla.m diyarında bunların hepsi de vardı. 

1 964 yılında ü_niversite heyetiyle incelemeler yapmak ve kon
feranslar vermek üzere kuzey doğu vilayetlerimizi gezerken Hopa'ya 
da uğramı§tık. Bir ara bir dükkana oturmu§tum. Tezgah'ın yanında 
Nurculuk kitapları gördüm. Dükkan sahibi ile aramızda kısa bir 
konu§ma geçti. Adam "Nurculuk madem bana tesir etti . O halde 
doğrudur" diyordu. Kendisine Hasan Sabbah'ın, Hamdan b. E§' -
as'ın, Museylime b .  al - Kezzab'ın da tesir edip etrafına ordular 
kuracak kadar adam topladığını ve fakat onların yollarının yanlı§ 
olduğÜnu, her tesir eden §eyin doğru sayılamayacağını söyledim. 
Fakat sanırım bu vatanda§ım bana inanmadı. Çünkü benim sakalım 
yoktu. 

Bir ziraat teknisyeni dostum .anlatmı§tı . Hiç unutmam. Hadise 
İkinci Dünya Sava§ı'ndan hemen sonra Adana'da geçer. Ziraatçı dos
tum, pamuk tarlalarını ha§erata kar§ı ilaçlamak için bir ekiple köy
lere çıkar. Bir köylü vatanda§ "ben hocaya gidip tarlamı okuttum. 
Artık ilaca ihtiyacım kalmadı" diye israr eder. Bunun üzerine etraf
taki pamuk tarlaları iyice ilaçlandığı halde, muskalı tarla ilaçsız bı
rakılır. Aynı ekip 15 gün sonra aynı köye geldiklerinde etraftaki bütün 
mahsuller yemye§il olduğu halde, okunmu§ tarlada pamuk diye bir 
§eyin kalmadığını görürler. 

Ba§ka bir örnek daha verelim : Kadirli'nin dağ eteklerinde bulu
nan köylerinde benim çocukluğumda kurt ağzı bağlatılırdı . Yani köy
lünün birisinin hayvanı kayboldu mu bir hocaya gider, o hayvanı 
yemek niyetinde olan kurdun ağzını dua ile bağlatırdı . 

Biz, çok tesirli olduğuna inanılan bir muska açılınca §U ifadelerin 
yazılı olduğuna da §ahit olduk : "Sıtma, bu iti tutma, tutarsan da unut
ma". 

Biz bütün bu yazdıklarımızla demek isteriz ki üfürükçülük Kur
an'a aykırıdır. Hasta olan doktara, tarlasında haşerat gören ziraat
çıya, di§i ağrıyan di§ tabibine gitmelidir. Allah insana akıl vermi§tir. 
Akıl Allah'ın insana verdiği en büyük nimettir . Niçin onu her §eyde 
kullanmayız bilmem. Aklın §erefine daii bir çok hadisler de vardır. 
Kur'an'da "dü§ünme" ve "muhakeme etme" fiilleri en çok kullanı
lan kelimelerdendir. 

Bütün bu ifadelerim yanlı§ anla§ılmasın . Elbette Allah'tan her
zaman yardım isteriz. Bunu iyi isteklerimiz ve temiz niyetimizle biz-
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zat yapabiliriz . Yüce Allah'a her zaman duaya ihtiyacımız var. Fa
kat Allah'ın son peygamberi bize her şeyde tedbirimizi almamızı da 
emretmiştir . Nitekim üfürükçünün biri Hz . .  Muhammed'e büyü 
yapmağa kalkmadı mı ? Hasılı uydurma din adamı ile gerçek din 
adamını ayırmak gerektir. Uydurma din adamı gerçekte din adamı 
değil, menfaatçıdır . Kendisine "hoca, ,  adı takan bu gibiler yüzünden 
temiz, dürüst ve görevini yapan din adamlarımıza kötü gözle bak
mamamız icap eder . 

Memleketimizde son yıllarda heykelleri kıranlar d a  İslamiyet'i 
gerçek yönü ile anlamayıp kendini hurafeye kaptıranlardır . Putları 
tanrı sanıp onlara tapmakla, güzel sanatı sanat için işlemek arasında 
farklar vardır. Bir çok müslüman hükümdarlar güzel sanatları koru
muşlardır . Milyonlarca müslümanı düşman zulmünden kurtarmış 
milli bir kahramanı hor görürcesine yapılan fiiller, İslamiyet bakı
mından da doğru değildir . Hem ölülerimizi hayırla anmamız, İsla
miyet icabıdır. Biz kelime-i şehadeti ikrar ve tasdik eden herkesi müs
lüman sayar ona saygı besleriz. Dinimiz bunu böyle kabul etmiştir . 
Hem ululemre, devletin asayiş ve kanunlarına saygı göstermek de 
din i bir görevdir. Bu bakımdan mütecavizler İslamiyet'e aykırı ha
reket etmişlerdir . Hasılı İslamiyet'i bir çok kimseler anlayamadı gitti . 
Bazılarımız İslamiyeti bilmediğiz için ona yüz çevirdik. Bazılarımız 
da anlamadığımız hurafeleri _İslamiyet sandık . Bunun için "İslamiyet 
garip olarak doğdu , garip olarak gidecektir . , ,  denmiştir. Hz. Muham
med "işlerin en hayırlısı itidal üzere olandır , ,  dediği halde bir türlü 
ortayi �ulamadık . Bu sebeple halkımızı eğitme yolunda aydınlara 
ve özellikle dürüst din adamlarına daha büyük görevler düşmektedir . 
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DİN SÖMÜRÜCÜLÜGÜ 

Din sömürücülüğünün çeşitli şekilleri vardır . Bazı kimseler 
cidd i olmıyan, uydurma din i kitaplar yazarak bunu yaparlar. Bun
ların amacı dini ticarete alet ederek para kazanmaktır . 

Başka bir takım sömürücüler de dini ayrılıklar doğurarak halkı 
kandırmağa çalışırlar. Bunların amaçları ya paradır veyahut dini 
başkan olmaktır .  Bu gibiler görünüşte ibadetlerde eksiklik etmezler . 
Allah adını dillerinden bırakmazlar . Dinin savunucusu gibi görünür
ler . Fakat içten içe din i alet ettiklerini bilirler . Halkı etraflarına top
lamağa çalışırlar. Böylece kendi çıkarlarını kolayca sağlamak isterler. 

Bir başka tip din sömürücüleri de din i siyasete alet ederler. Bun
lar kendi özel inançları nasıl olursa olsun, halka dindar görünmeğe 
çalışırlar . Konuşmalarında daima dinden, imandan söz ederler . 
Bunlar zararlı dini akımları bile kendi çıkarları için benimsemekten 
çekinmezler. Sözün kısası bu tip insanlar kendi şöhret ve mevkileri 
için dini alet ederler. 

Gerçekte tarihte bu gibi insanların bir çok örneklerini bulabi
liriz .  Hicri 3. yüzyılda faaliyet gösteren Babek al-Hurremi, din n amına 
hareket ettiği halde, gerçekte İslamiyeti yıkmak istedi. Bunun ordu
ları halife Me'mun ve Mu'tasım'ı uzun süre uğraştırdı . 

Asıl adı Ata olan Mukanna da dini siyasete alet edenlerdendir . 
Görünüşte din namına hareket eden Mukanna sihirbazlık yaparak 
etrafında bir çok kimseleri toplamayı başardı .  Amacı din i başkan ol
mak ve halkı idare etmekti . 

Lübnan ve Suriye'de faaliyet gösteren Hamza b .  Ali b .  Ahmed 
de Dürzi mezhebini kurdu .  Hamza , Fatımilerden Hakim Biemrillah'ın 
veziri idi . Siyas i amacına ulaşmak için Dürzilik mezhebi etrafında 
adamla r  topladı . Halk kültürsüz olduğu için Hamza'nın yanlış tel
kinlerine kolayca kandı . 
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Siyas i sebeplerle kurul muş bulunan İsmailiyyc mezhebinin men
supları bu gün dahi faaliyet göstermektedirler .  Bunlar ma'sum bir 
imama bağlanmakla kurtulacaklarını sanırlar. Bahailik, Kadiyan i
lik ve Ticanilik gibi din i akımların çıkış sebeplerini araştırdığımız 
zaman işin aslında siyaset bul unduğunu görürüz .  

Dini siyasete alet etmenin temelinde şöhret ve mevki hırsı vardır. 
İslamiyet ise şöhret ve mevki hırsı ile dini siyasete alet etmeyi riyakar

lık olarak vasıflandırır .  Gerçekte İslamiyet, riya'nın aleyhinde pek 
çok hükümler koymuştur . Yüce Allah Kur 'an 'da riyakarlığı yasak
lama� için şöyle buyurmuştur : 

"Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa güzel bir amel 
işlesin ve Rabbine ibadette hiç bir kimseyi ve hiç bir şeyi ortak tut
masın , , .  ı "Kötülükleri tuzak yapanlara (riyakarlara) 2  gelince onlar 
için çetin bir azap vardır . Onların kurduğu tuzak mahvolur, , . 3  " İşte 
Ahiret yurdu .  Biz onu yer yüzünde ne zorbalık,  ne de bozgunculuk 
arzusun a  düşmiyeceklere veririz, , .  4 

Yine Kur'an'da kötü vasıflı kişiler, "onlar riyakarların tam keıı 
dileridir, , s  diye anlatılmışlardır .  

Bu konuda Hz . Muhammed'in sözleri de çoktur.  Bunlardan 
bazı örnekler verelim : "Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey 
küçük şirktir, yani riyadır, , .  "Riya'nın en aşağısı şirktir, , .  "Sizin 
hakkınızda en çok ürperdiğim husus riya ve şehvettir, , .  "Kıyamet 
gününde iki yüzlüye şöyle seslenilir : Ey kötü kişi, ey zalim, ey iki yüzlü 
yaptığın şey sapıklık idi. Ödülün silindi . Ödülünü git kendisi için çalış
tığın kimseden al, , .  "Ümmetim için şitkten korktum . Şirke düşen
lerin çoğu puta tapmazlar, güneşe aya ve taşa da tapmazlar ve fa
kat yaptıkları işlerde riya1dan yana olurlar , , . 

Görülüyor ki kıymetli okuyucularım riya, hem yüce Allah ve 
hem de Hz. Muhammed tarafından yasaklanmıştır . Demek ki gerek 
ticarette, gerek toplumsal ilişkilerde ve ge_rekse siyasette riyaya kaçmak 
dini bakımdan da ağır sorumluluğu gerektirmektedir . Her bakımdan 
olgun olan dinimiz bu hususu da ihmal etmemiştir. Topluma faydalı 

1 Kehf suresi, ayet : 1 1 0 .  

2 Mücahid, kötülükleri tuzak yapanlarla riyakarların kasdedildiğini söylemiştir. 
3 Fatır suresi, ayet : 10 .  

4 Kasas suresi, ayet. : 83.  
5 Maun suresi ayet 6.  
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olacak surette dinimize önem vermek yerine, onu siyasete alet etmeğe 
yeltenmek ne ile izah edilebilir ? Bizce dine hizmet dini hurafeden 
kurtarmakla, din eğitimini kontrollü bir surette geliştirmekle ve dinin 
siyasete alet . edilmesini önlemekle olur. Din kul ile Tanrı arasında bir 
bağdır . Dinin amacı insanı ahlaken olgunlaştırmaktır. Bu da riyakar
l ıkla değil, temiz niyet ve iyi işlerle olur. 



KOYLU, DİN VE OÖRETMEN 

Köylerimizin güçlüklerle dolu bir takım sorunları vardır. Bu 
sorunların bir kısmını evlenme, vergi, çalışma tarzı, köy kahvesinin 
durumu, komşu hakların_a- tecavüz, hayvan yetiştirme, öğretmen
imam çatışması diye sıralıyabiliriz . 

Köylerimizde genel olarak evlenmP., başlık isteme yüzünden kolay 
olmaz. Kız sahibi olan ana ve babalar, damat olacak kimseleri adeta 
soymak isterler. İstenen parayı bulamıyan gençler ya sevdiklerine 
kavuşmaktan mahrum olurlar, veyahut da gönül verdikleri kızları 
kaçırma yolunu ararlar. Evlenmeğe aday kız çocuklarının durumu 
ise daha da acıklıdır. Bunların bir kısmı rızaları alınmaksızın isti
yenlere para durumlarına göre .verilirler.Diğer bir kısım köylü kızlar 
ise ya mes'ut bir yuva kurmağı başarırlar veyahut da bazı gençler 
tarafından zorla kaçırılırlar. Köy evliliğinde çok kez resmi nikflh bile 
zamanında yapılmaz. Kadının şahsiyeti daima ikinci plana bırakılır. 
Hattı\. kadın ev işlerini yapma, çocuklarını yetiştirme görevlerine ek 
olarak tarlalarda, bahçelerde ve ağır işlerde de kullanılır . Köleliği 
çok gerilerde bırakmış olan dünyamızda köylü kadınlarımızın bu 
durumu acıklıdır. Şüphesiz ki köylerimizde çok mes'ut aileler de 
vardır. Fakat biz burada y�rası olanlardan söz ediyoruz .  Türk ay
dınlarının bu yaralı vatandaşlarımızın derdine deva aramaları en 
önemli görevlerden birisidir. 

Köyün diğer bir sorunu vergidir. Köylü, vergi ödemekten hoş
lanmaz. Çok kez her şeyi hükümetten bekler . Fakat vergi almıyan 
hükümetlerin hiç bir iş başaramıyacağını düşünmez. Vergi ödemenin 
milli bir görev olduğunu, hükümetten beklenen işlerin vasıtalı veya 
vasıtasız ödenen vergilerle yapılacağını köylülerimize kendilerinin 
diliyle anlatmak gerekir . 

Vergilerin lüzumuna inanmıyan vatandaşların, onu ödemekte 
güçlükler çıkaracağı şüphesizdir. Başka bir deyimle, bazı vatandaş
ların vergi ödemekten kaçınmak için çareler arayacağı gerçektir. 
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Buiıları önlemek için halk eğitimi metodundan da faydalanmak 
lazımdır. 

Köyün başka bir sorunu çalışma metodudur. Türkiye'de hayvan 
beslenecek otlaklar, ekilecek topraklar ve meyve yetiştirilecek vadiler 
vardır. Fakat hayvanlar bilgi ile beslenmez . Ekinler bilgi ile ekilmez 
ve meyveler bilgiyle yetiştirilmez . Herşey tabii akımlarla, yağmur
lara ve tesadüflere bırakılır. 

Köy kahvesi de önemli bir konudur. Köylüler burada toplanırlar ; 
burada dertleşirler ; burada dinlenirler .  Bunların hepsi güzel şeylerdir . 
Fakat bazı köylerde durum hazindir. Köy kahvesi dinlenme yeri 
olmaktan çıkmış, bir kumar ve kavga yatağı halini almıştır . 

Köyün üzerinde durulmağa değer sorunlarından birisi de komşu 
haklarına tecavüz adetidir. Bazı köylüler birbirlerinin tarlalarına ve 

otlaklarına tecavüz etmekten hoşlanırlar . Çok kez kendi hayvanlarını 
iyi korumayan ve bu yüzden komşularına zarar veren köylülere rast
lanır. Tarla, otlak ve hayvan yüzünden doğan köylüler arasındaki 
tartışmalar, hazan büyük kavgalara çevrilir . Bu kavgalar doğduk
tan, bazı kimseler yaralandıktan veya öldükten sonra köyde çok uzun 
yıllar süren gruplaşmalar olur. Sınır anlaşmazlıkları veyahut başka 
bir menfaat çatışması ile başlıyan kavgalar hazan kan davaları da 
doğurur. Kan davası da bir kez ba�ladıktan sonra yıldan yıla ve 

nesilden nesile uzar gider . · 

Köyün dini sorunu da çok önemli bir konudur. Köylüler ya din i 
bilgisi yetersiz olan ve kendisini sömürmeğe çalışan kimselere inanır
lar veyahut da kendi aralarında bulup tayin ettikleri bir imama bağ
lanırlar. Çok kez bu kişilerin her sözünü senet gibi kabul ederler . 
Köylülerimiz dinlerine çok bağlıdırlar . İyi niyet sahibidirler . Fakat 
bilgi bakımından gereği kadar aydınlatılmamışlardır .  Bu eksikliği 
bugünkü imkanlara göre doldurmak görevi imama ve öğretmene 
düşmektedir. 

İmam-öğretmen ilişkisi ise üzerinde durulması gereken diğer bir 
sorundur. Köy imamı çok kez kültürsüzdür. Öğretmen ise uyanıktır 
\'C bilgilidir . 

Köyün her iki önemli şahsiyeti ne yazık ki genel olarak tartış
ma halindedir. Öğretmen köy imamının yetersizliğini görür ve üzülür. 
Fakat branşının dışında olduğu için din işlerinde birinci derecede 
yetkili değildir . Köylüler ise dine susamış insan olduklarından genel 
olarak imamdan yanadırlar . Dini bilgileri az olduğundan imamın 
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yaptığı hataları görecek durumda değildirler. Eğer imam, bazı 
köylerimizde olduğu gibi bilgili ise, öğretmen ve muhtarla elele 
vererek köyü kalkındırma yolunda faydalı adımlar atar . Görevini 
gereği gibi yapan bilgili din adamlarımızı ve uyanık imamlarımızı 
burada şükranla anarız . Görevini yerli yerince yapan bu gibi din 
adamlarımızı teşvik etmek hepimizin vazifesidir .  Demek oluyor 
ki köy kalkınmasını sağlamanın yollarından birisi imamla öğretmen 
arasındaki kültür farkını kapatmağa çalışmaktır . Bunun için de imam
larımızı daha bilgili ve daha uyanık yetiştirmeğe çalışmalıyız.  Ger
çekten iyi yetişen ve görevine düşkün olan imamlar elbette dinimizin 
ilim ve teknikten yana olduğunu köylülerimize açıklayacaktır . Şüp
hesiz ki zorla kız kaçırmanın insan haklarına sığmadığı gibi , dine 
aykırı olduğunu anlatma görevi imaina da duşer: Kumarın zarar
larını, tembelliğin kötülüğünü,  bilgisizliğin sonuçlarını, kız ve erkek 
çocukları okula yollamanın gerekliliğini, temizliğin dindeki yerini, 
sınır tecavüzlerinin insanlığa ve dine aykırı olduğunu , kalp kırmanın 
ve kan davası gütmenin din i sorumluluğunu köylüye anlatmak da 
imamın görevleri arasındadır. Bizim köylülerimiz bu hususları imamın 
ağzından duyunca, kanunlara ve nizamlara daha saygılı olabilirler . 
Türkiye'de medeniyet bakımından köyle şehir farkını kapatmak en 
büyük amaçlarımızdan birisi olmalıdır . Bu amacı gerçekleştirmek 
görevi de derece derece bütün aydınlara ve özellikle imam ve öğret
mene aittir. Daima fedakar ve uyanık olan öğretmenlerimizin köy
lüyle dostluk kurma ve her zaman ikha yolunu seçme çaresine baş
vurmalarını faydalı buluruz.  Özellikle öğretmenlerimizin din bakı
mından hassas insanların yapacakları reaksiyonu hesaba katmaları 

_gereklidir . Köylüyle daha iyi geçinmek için ilkin imamı ikna etmek 
ve eğitmek zorunluluğu vardır. 

Japonya'da 1 9 . yüzyıldıl başlıyan kalkınma hareketlerinde din 
adamlarının önemli rolleri olmuştur.  Bir j apon heyeti başkanının da 
anlattığı gibi aydınlar ve iyi eğitilmiş gerçek din adamları elele vererek 
ilkin halkı yetiştirmişlerdir . Biz de ise din ile ilgili kurumlar zararlı 
din i akımlar hakkında bile susmaktadırlar . Büyük din i sorumluluk 
. taşıyanların hiç olmazsa kurslar düzenliycrek köy imamlarını eğitme 
ve onların yaşama şartlarını geliştirme yolunda çaba harcamaları 
gereklidir . 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İSLAM FELSEFESİ VE EÖİTİMLE İLGİLİ KONULAR 

İSLAM D"OŞtlNCESİNDE MEDENİYET VE 
ÇALIŞMANIN ÖNEMİ 

Çoğumuz bu günkü İslam aleminin durumuna bakarak İslami
yet'in iJısanları tembelliğe götürdüğünü sanırız . Hiç değilse halkının 
çoğu Müslüman olan devletl�rin geri kalmasının sebebini İslamiyet,
te ararız . Bu yüzden din denınce dudak büküp geçeriz .  Veyahut da 
dinin zararlı olduğu inancına vardığımızdan İslamiyet'e karşı da du
rum alırız . Fakat biraz İslam medeniyeti tarihi okusak ve gerçekten 
İslamiyet'i incelesek bu türlü düşünüş ve davranışın karşısında oluruz .  

Burada her şeyden önce belirtelim k i  İslam'da akl i, ilmi ve  fel
sefi çalışmalar ortaçağ Avrupasından çok evvel başlamıştır. Henüz 
sekizinci yüzyılda Müslümanlar eski Yunan kültürü ile temas imkanı 
bulmuşlardı . Hele dokuzuncu yüzyıl başında belli başlı bütün Yu
nan düşünürlerinin eserleri Müslümanlarca tanındı ve Arapçaya çev
rildi .  Daha sonraları Meşşaiyyun denen filozoflar Kur'an'a, Aristo 
ve Eflatun'a dayanan felsefi düşüncelerini alenen yaymak imkanlarını 
buldular. Kindi, Farabi ve İbn Sina gibi büyük filozoflar Yunan 
düşüncesini körü körüne taklit etmediler .  Felsefelerinde Kur'an'dan 
da faydalandılar . Aklı ön planda tutan bu gibi filozoflar İslam'da 
serbest düşüncenin gelişmesine yardım ettiler . 

Başlıca temsilcileri Sühreverdi al-Maktul ve İbn Tufeyl . olan 
İşrakiye Felsefesi de Yunandan çok İslam düşüncesinin izini taşımak
tadır. Hele Endülüs'te yetişen İbn Rüşd'ün, Avrupa'nın Aristo'yu 
tanımasına: yardım ettiği inkarı güç bir gerçektir . 

Burada şu hususu belirtmek gerekir ki Müslümanların Yunan 
. ' 

Hint ve İran kültürü ile temasa geçtıği 8-9. yüzyıllarda Avrupa halkı 
koyu fikir karanlıkları içinde yüzüyordu .  Mezhep kavgası almış 
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yurumüş, akli düşünce verimsiz kalmış, taassup son derecede art
mıştı . Bu sebeple de İslam aleminde çok geri durumda idiler . 

Hıristiyanlar, Müslümanların sekizinci yüzyılda Endülüs'e  ayak 
basmaları sayesinde İslam kültürü ile daha çok temas etme imkanını 
buldular. Evvelce başlayan kültür alış verişi Endülüs'ü Müslümanların 
almasından sonra arttı . Haçlı Seferleri de Avrupalıların Müslüman
lardan çok şeyler öğrenmelerini sağladı . İslam Kültürü'nün Avrupa'ya 
akışını sağlayan okullar Endülüs'te olduğu kadar Güney İtalya'da 
da kuruldu .  Özellikle Sicilya ve Napoli Okulları bu hususta önemli 
roller oynadı .  

· Matbaa Avrupa'dan çok önce Kore'de ve Çin'de biliniyordu ! .  
Kağıt sanayii daha sonra Türkler ve Araplar arasında gelişti . Bu s.a
nayii Avrupalılar Araplardan öğrendiler. Bir Arap olan Yusuf Amr 
706 yılında ipek yerine pamuk kullanarak kağıt yaptı. Özellikle Şam 
kağıtları Avrupa'da tanınmıştı . 1 2 70- 1 300 yıllarında kağıtçılık Avru
pa'da da başladı2. Daha sonra matbaacılık Avrupa'da hızla gelişti . 1 5 .  
yüzyılda müteharrik harfli matbaa kuruldu. 1 6. yüzyılda batılılar 
kitap basma tekniğini daha ileriye götürdüğü halde, İslam alemi 
taassup sebebiyle bu hususta onlardan geri kaldı . 

Ziraat alanında da İslam medeniyeti Avrupa'dan üstündü .  
Pirinç, pamuk, fıstık, şeker kamışı, kına ve safran gibi mahsuller 
Sicilya ve İspanya'ya ilk kez Müslümanlar tarafından götürüldü.  
Yine portakal, limon, mandalina, hurma, dut  ve muz gibi mey
veleri İspanya halkına Müslümanlar tanıttılar. Müslümanlar ziraat 
usullerini, sulama kurumlarını ve iyi sebze yetiştirme ilmini batı-
lılara öğrettiler3. 

· 

Müslümanlar İspanya'yı aldıktan sonra şehircilikte, bayındırlık 
işlerinde, maden işletmesinde,  deri imalatında ve ipek sanayiinde bü-
yük ilerlemeler oldu . · 

Bu gün Avrupalıların kullandığı rakamlar bile müslümanlar 
tarafından onlara öğretildi . Aynı rakamların daha önce Hintliler ta
rafından kullanıldığı söylenir . 

Dil konusunda da batılılar üzerinde Arap etkisi vardır . Örneğin 
coton, sucre, amiral kelimeleri Arapçadaki kotn (pamuk) , sukker (şe-

1 Bak. W. Barthold, İslAm Medeniyeti Tarihi, s. 74, Ankara 1963. 
2 Bak. Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, İs!Am Felsefe ve İtikadının Garba Tesiri, İIAhiyat 

Fak. Dergisi, Sayı : 1962, s. 4, Ankara 1963. 
3 Bak. Barthold, anılan eser, s. 16 1-162.  Haydar Bammat, İslilmiyetin MAnevi ve 

Kültürel Değeri, s. 1 00-101 ,  Ankara 1 963. 
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ker) ve emir el-ma (suyun emiri ,kaptan) sözlerinden alınmıştır .  

Ortaçağda bazı İspanyol krallan, üzerinde hem İspanyolca ve hem de 
Arapça ibareler b ulunan paralar bastırmışlardı . İspanya'da yetişen 
bir çok çicekleri? �dları hala �rapç�dır. Zamanla bu etki Fransızcaya 
da az çok geç�ı�tır. �sas.en Akdenız kı.r.ısı!1da bulunan Marsilya İs
lam medeniyetının etkilerındert uzak degıldı . 

Pusula ve barut ilkin, uzak doğuda ve özellikle Çin 'de biliniyordu .  
Müslümanlar bunları doğudan aldılarsa da geliştirmesini başara
madılar. Pusula ve barutu müslümanlardan öğrenen batılılar ateşli 
silahları icat ettikleri gibi, denizcilikte de ileri gittiler .  

Ortaçağda tıp ve eczacılık alanında. da Müslümanlar batılılar
dan üstün idiler .  Ebu Bekr Muhammed b. Zekeriya ar-Razi'nin Ki
tab al-Havt'si ve İbn Sina'nın al-Kanun fi't-Tıbb'ı Latinceye çevril
mişti. Batılılar bilgin İbn Zuhr'u eczacılıkta en büyük üstat olarak 
tanıyorlardı . Musiki alanında da müslümanlar ileri durumda idiler. 
Ebu'l-Farac Ali b . Muhammed'in Mecmuat al-Elhan adlı eseri 
latinceye çevrilmiş. Yine tanınmış filozof Farabi'nin Kitab al-Mu
siki'si de Latin alemi tarafından tanınıyordu . 

Riyaziye ve astronomide de müslümanlar ilerleme kaydetmişti . 
Tanııımış riyaziyecilerinden Ali b . Abdurrahman b .  Yunus (Ben Jonis) , 
Ebu Ali Hasan (Alhacen) ve Muhammed. b .  Cabir al-Battan i (Albata 
gnus) latin aleminde iyice biliniyordu .4 

Astronomide de İslam Alemi bir çok bilginler yetiştirmiştir . Bun
lardan Birun i, güneş parametrelerinin hesabını yapacak kadar ileri 
gitmiştir. s 

Bütün bunlara ek olarak felsefi alanda da İslam felsefesinin ve 
filozoflarının Ortaçağ hıristiyan düşünürlerine etki yaptığını kaydet
meliyiz. Bu etki Arapçadan Latinceye yapılan çevrilerle oldu . Endü
lüs'te Raymond ve Dominicus Gundisalvi'nin çabalariyle bir çevirme 
okulu kuruldu. Çeşitli alanlardaki ilm i ve felsefi Arapça kitaplar La
tinceye çevriliyordu . 

Çevrilen kitaplar arasında Kindi 'nin Kitab al-Akl ve Kitab al
Cevahir al-Hamse'sini, Farabi'nin Fusus al-Hikem ve İhsa al-Ulum'u
nu, İbn Heysem'in Kitab al-Menazır'ını, İbn Sina'nın Şifa ve Ki
tab an-Nefs'ini ,  Gazzali'nin Makasıd al-Felasife'sini, İbn Rüşd 'ün 
Kitab Tehafut at-Tehafut'ünü sayabiliriz . 

4 Bak. Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, anılan makale, s. 4 
5 Bak. Doç. Dr. Sevim Tekeli, Biruni'nin Güneş Parametrelerinin Hesabı, Belleten, 

c. XXVII, sayı : 105, Ankara 1 963. 

98 



Hiç şüphe yoktur ki Batıda Rönesans'ın doğmasında İslam 
Medeniyeti'nin etkisi büyük olmuştur. Saint Thomas tanınmış eseri 
Summa'da çok kez Farabi'nin düşüncesini hatırlatmıştır. Demek olu
yor ki Ortaçağda İslam Alemi gerek teknikte ve gerekse felsefede Av
rupa'dan çok üstündü .  Eğer İslam Dini çalışmaya, akla ve medeniyete 
önem vermeseydi . İslam Alemi bir kaç yüz yıl içinde böyle üstün bir 
seviyeye ulaşmazdı.  Müslümanların bilfiil kurdukları imparatorluk
lar da İslamiyet'in ilme ve çalışmaya verdiği değeri gösterir. 

Endülüs Emevi Devleti, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Osman
lı İ mparatorluğu gibi tarihte önemli bir yer alan devletler hep Müs
lümanlai· tarafından kurul muştur . Bu devletleri meydana getiren güç, 
şüphesiz ki ilim ve teknikten gelmektedir . Örneğin XVI .  yüzyılda 
Osmanlı. İmparatorluğu'nun her haliyle dünyanın en büyük devleti · 
olduğu söylenebilir . Fatih Mehmet teknikte üstün olduğu için İstan
bul'u aldı .  Ne yazık ki daha sonraları Müslümanlar taassuba bürün
düler . Avrupa'da başlıyan uyanma ve serbest düşünce hareketlerine 
ayak uyduramadılar . Avrupa hızlı adımlarla ilerlemeğe başlarken, 
müslümanlar oldukları yerde saydılar ve hatta zihniyet bakımından 
gerilediler. Müslümanların gerilemesini İslamiyette, Avrupalıların 
ilerlemesini de Hıristiyanlıkta aramamak gerektir . Düşünmek gerekir 
ki bu gün Habeş milletinin çoğunluğu Hırıstiyan Dini'ne bağlı olduğu 
halde Habeşistan dünyanın geri ülkelerinden biridir. Yine başka bir 
örnek olarak Kuzey ve Güney Amerika'yı verebiliriz . Kuzey Amerika 
ileri, Güney Amerika milletleri geri durumdadır . Oysaki sözü geçen 
kıtanın gerek güneyinde ve gerekse kuzeyinde yaşıyan milletler Hı
ristiyandırlar . 

Avrupa'nm XV-XVI . yüzyıldan itibaren daha hızlı adımlarla 
ilerlemesinin başlıca sebepleri matbaacılığın ilerlemesi, yeni dünyanın 
keşfi, ateşli silahların gelişm�si, sanat' ta yükselme ve hür düşüncenin 
doğmasıdır. 

Demek ki bizatihi İslam Dini geriliğin, Hıristiyanlık da ileriliğin 
sebebi değildir . İslam Dini nasıl geriliğin , tembelliğin ve fikirsizliğin 
sebebi olabilir ? 

· 

Tarih i bakımdan İslam medeniyetinin yükseldiği ilim, teknik 
ve düşünce seviyesinden yukarda söz ettik, şimdi de bizzat İslam Di
ni'nin hükümlerini inceliyerek İslamiyet'in ilme, sanata ve çalışmaya 
verdiği değeri gösterelim : 

Kur'an'da bulunan şu ayetler insanlari ilme ve tekniğe yönlen
dirici mahiyettedir :  
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"Allah iman edenlerle ilim verilenlerin derecelerini yükseltir"6 . 

"Bilenlerle bilmiyenler eşit olurlar mı ?"7.  

"Allahtan ancak, kulları arasında bilgin olanlar korkar" .8  
"Bu örnekleri insanlar için veriyoruz, onları ancak bilginler 

düşünürler" .9  
"Kendilerine İlim verilenler de şöyle der : Yazıklar olsun size . 

Allah'ın sevabı iman ve· iyi amel eden kimseler için daha hayırlıdır" . lO 

"Bunu peygamberlerle ve onlardan (müminlerden) ·emir sahip
lerine havele edip sorsalardı, o haberi arayıp yayanlar bunu elbette 
onlardan öğrenirlerdi" ı ı . 

· 

"İnsanı bir kan pıhtısından yaratan Rabbinin adiyle oku !" . 1 2 

Bu konudaki hadislere gelince, Hz . Muhammed şöyle buyur
muştur : 

"Kim ilim yoluna girer ve illim isterse ,  Allah onu Cennetin yoluna 
gönderir, , .  "Melekler kanatlarını, yaptığından razı oldukları için ilim 
isteyenlerin üzerine koyar".  "Erkenden gidip ilimden bir bölüm. 
öğrenmen, yüz rek'at namaz kılmandan daha yayırlıdır. 1 3 "İlmin fa
zileti, ibadetin faziletinden daha hayırlıdır" .  "Bir Müslümanın kar
deşine, hikmetli bir sözden daha üstün bir hediyesi olamaz". "Hiç 
bir şey, ilmi ilme katmaktan daha güzel birbirine katılmaz". 14 "Yerde 
ve göklerde olan, bilgin için dua eder". "Bilginler, peygamberlerin 
varisleridir". 

İlimden söz eden ayet ve hadislerin örneklerini daha da çoğalt
mamız mümkündür. Fakat İslamiyet'in ilim ve tekniğe verdiği önemi 
belirtmek için yukardaki örnekler yeter sanırız . Bu gün Avrupa me
deniyeti dev adımlarla ilerlerken milyonlarca müslümanın hala cahil 
kalması üzüntü verici bir haldir. Çocuklarını okutmıyan ana ve ba
balar, "ilim Çin'de de olsa arayınız" sözüne aykırı hareket etmiş 
olurlar. Dolayısiyle dini bakımdan da ağır sorumluluk altına girmiş 
bulunurlar. Çünkü İslam Dini, ilim öğretilmesini emretmiştir. Eğer 

6 Bak. Mucadele si'ıresi, ayet : l 1 .  

7 Bak. Zumer suresi, ayet : 9. 
8 Bak. Fatır suresi, 8,yet : 28. 
9 Bak. Ankeblı.t suresi, ayet : 43 

10 Bak. Kasas süresi, ayet : 80. 
i l  Bak. Nisa suresi, ayet : 83. 
12 Bak. Alak suresi, ayet : 1-2 .  
13  B u  hadisler için bak. al-Gazzali ihya Ulum ad. Din, c .  1 .  s .  5, 8-9, matbaat 

a. •ikamet, Kıl.hire. 
1 4  Bak. Sahavi, al-Maklsıd al-Hasene, s. 490, Mısır 1 956. 
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fenni ziraat usullerini, iyi hayvan yetiştirme kurallarını, ağaç ve meyve 
bakımını bilmiyorsak, bu dinimizin değil, bizim kabahatımızdır. Hatta 
dinimizin ruhuna aykırı hareket etmektir. Her vatandaşın memle
ket kalkınmasına kendi mesleğinde en modern metotlarla çalışarak 
katılması, vatani olduğu kadar dini bir görevdir. Hele tarihte büyük 
devletler kurmuş, büyük işler başarmış Türk Milleti'nin çağdaş uygar
lığın üstüne yükselmesi güç bir şey değildir . Yeter ki milletçe beraber 
ve kararlı olalım. 

Bizim memleket kalkınmasına bütün gücümüzle katılmamızı 
Kur'an'da bulunan çalışmaya dair bir çok ayetler emretmektedir :  

"Diğerleri Allah'ın fazlından nasiplerini aramak üzere· yer yü
zünde dolaşırlar" . 1 5 

"Arza yayılınız ve Allah'm fazlından nasiplerinizi arayınız". 16 

"Allah'ın fazlı olarak ticaret ve kazanç sağlamanızda beis yok
tur" . 1 1  

" İnsan için ancak çalıştığı şey vardır. Onun çalışması muhakkak 
görülecek ve sonra en olgun karşılık verilecektir" , 1 8 

"Allah'ın sana verdiği maldan harcayıp Ahiretini ara . Dünya
dan nasibini unutma . Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda 
bulun. Yer yüzünde bozgunculuk isteme . Çünkü Allah bozguncuları 
sevmez" 1 9 .  

Bu gibi ayetler yanında çalışmanın iyiliği ve tembelliğin kötülü
ğü hakkında had isler de pek çoktur : 

"Doğru tüccar kıyamet gününde Allah'ın sevgili kulları ve şe
hitlerle beraber diriltilir. " "AJlah san'at sahibi mümini sever" . "Al
lah insanlara muhtaç olmamak için güç ve sıkıntılı işler yapanı sever". 
"İnsanın yediği en helal şey kendi kazancı ve temiz satış mahsulüdür" . 
"Kulun yediği en helal şey temiz niyetle yapılan sanat'ın kazancıdır" . 
"Günahlardan bazılarını ancak geçim yolunda çalışma örter". "Ü m
m etim üzerine en çok kortuğum şey, aç gözülülük, uykuculuk ve tem
belliktir" .  "Tembellik dünya ve Ahirette insanın yüz karasıdır". "AI-

15 Bak. Muzzemınil suresi, ayet : 20. 

1 6  Bak. Cuma suresi, ayet :  10. 
17 Bak. Bakara sıiresi, ayet : 1 98. 
18 Bak. Necm sıiresi, ayet : 39, 40, 4 1 .  
19 Bak. Kasas suresi, ayet : 7 7 .  
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lalı, san'at ve çalışmasında hünerli olan kimseyi sever' ' .  "İki günü bir
birine eşit olan kimse aldanmıştır" . "Rızık kapısı göğün en yüksek 
noktasından yerin derinliklerine kadar açıktır" .  "Allah her kula çalış
ma ve çabasına göre rızık verir . ' '  "Kim kendi nefsinde tembellik se
bebiyle istek kapısı açarsa, Allah da ona 70 tane fakirlik kapısı açar" . 

Bir gün Hz. Muhammed dostlariyle birlikte oturuyordu . Karşı 
tarafta çalışmakta olan güçlü kuvvetli bir genç gördüler . Hz. Peygam
berin arkadaşları bu genci kasd·erek "keşke gençliği ve gücü Allah 
yolunda olsaydı" dediler . Allah'ın Elçisi hemen söze karışarak şöyle 
söyledi : "Böyle söylemeyiniz . Eğer bu genç bir ihtiyacını karşılamak 
ve insanlara muhtaç olmamak için çalışıyorsa, Allah yolundadır de
mektir, , .  

Yine bir gün Hz. İsa bir adam gördü ve ona "ne yapıyorsun ?" 
diye sordu. Adam "ibadet ediyorum,  diye cevap verdi .  Hz . İsa 
tekrar sordu : 

Senin geçimini kim sağlıyor ? 

Kardeşim. 

O halde kardeşin senden daha çok ibadet ediyor demektir . 

Lokman Hekim'in oğluna şöyle söylediği rivayet edilir : "Ey 
oğulcuğum ! Helal mal kazanarak fakirlikten sakın. Çünkü kim yok
sul düşerse onun dini azalır, aklı zayıflar ve hayırseverliği ölür .  

İbrahim b .  Edhem'e doğru tacir mi ,  yoksa ibadet için bir köşeye 
çekilen kimse mi daha hayırlıdır, diye sordular . O da "doğru tacir 
daha hayırlıdır. Çünkü şeytan alış verişte onu hep sapıtmağa çalışır. 
ve fakat ieytanla uğraşmasını bilir" diye cevap verdi . 

Şiddetli bir fırtınaya tutulan bir gemide yolculuk yapmakta olan 
İbrahim b. Edhem'e yine sordular : 

- Niçin bu tehlike ve şiddete önem vermiyorsun ? 

- Bu fırtınadan doğan tehlikenin ne kıymeti var ? Asıl tehlike, 
insanlara muhtaç kalmaktadır . 

Ahmed b. Hanbel 'e "Camide oturup ibadetle meşgul olan ve 
Allah rızkımı yanıma gönderir diyen adam hakkında ne dersin" ? 
diye sordular. O da şöyle cevap verdi : "Bu adam cahildir ve şeriatten 
habersizdir" . 
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Hz. Ömer Müslümanları çalışmağa yöneltmek için şöyle söyle
mişti : "Sizlerden hiç biriniz Allah bana rızık verir diyerek rızık ara
maktan geri durmasın . Çünkü gökten altın ve gümüş yağmaz"20 

Yukardan beri verdiğimiz bütün deliller ve örnekler İslamiyet'in 
ilmi, tekniği ve çalışmayı emrettiğini göstermektedir. Müslümanların 
tarihte büyük bir medeniyet kurmuş olması da dinimizin ilerleme ve 
yükselme dini olduğunu doğrulamaktadır . O halde g�rçekten müs
lüman isek, toplumumuzu bu acıklı ve muhtaç durumdan kurtarmak 
için elele verip çalışmalıyız. Bu çalışma ve birlik her alanda olmalıdır . 
Her meslek sahibi, her iş adamı ve her düşünce adamı uğraştığı dalda 
en iyi, en doğru ve en güzel olanı yapmağa çalışmalıdır. Biz şimdi 
vatandaşlarımızın yapabileceği işler hakkında bazı örnekler verelim : 

Memleket kalkınmasına ve dinimize hizmet için ağaç dikmeğe 
önem vermeliyiz. 

Kur'an'da şöyle buyuruluyor : 

"Çardaklı çardaksız, cennet gibi' bağları, meyveleri ve tatları 
çeşitli hurmaları, ekilmiş şeyleri, zeytinleri, narları -birbirine hem 
benzer, hem benzemez bir halde- yaratıp yetiştiren Allah'tır. Her 
biri mahsul verdiği zaman mahsulünden yeyin, ,2 1 . "Allah su ile sizin 
için ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve meyvelerin her birinden 
nice rızıklar bitiriyor .  Bunların her birinde düşünecek bir zümre için 
elbette birer d elil ve ibret vardır, ,22 

" İnsan bir kez yediğine baksın ; nasıl yapılmış, görsün .. Biz suları 
bol bol yağdırdık, sonra yer yüzünü iyiden iyiye yardık ; orada taneler, 
üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurma ağaçları, sık sık ve büyük ağaçlı 
bahçeler, meyveler : ve otlaklar yetiştirdik . Hep bunlar sizin ve davar
larınızın geçinmesi içindir" .23  

1 
"Gökten bereketli yağmur yağdırdık. Onun feyizli etkisiyle mey-

veli, meyvesiz bahçeler, ormanlar, arpa ve buğday gibi biçilecek her 
çeşit hububatı yetiştirdik. Taneleri, tomurcukları birbiri üzerine 
birikmiş, kat kat yığılmış, meyveleri çoğalmış ulu ağaçlar bitirdik. 
Hep bunlar kullara rızık olmak içindir. Kuru bir halde bulunan bir 
memlekete onunla taze bir hayat verdik"24. 

20 Bak. Gazzali, Kimya-yı Saadet, c. I, s. 257, Tahran 1 333 ; Gazzali, İhya Ulum 
ad-Din, c. il, 62-63. 

21 Bak. En'am sıiresi : 1 4 1 .  
22 Bak. Nah! suresi, ayet : 1 ! .  
2 3  Bak. Abese suresi, ayet : 24--32 
24 Bak. Kaf suresi, ayet : 9-10.  
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"Allah yer yüzünü mahlukatı için ·yarattı .  Orada meyveler, kap
çıklı hurma ağaçları, yapraklı taneler, güzel kokulu çiçekler vardır. 
Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlarsınız" . 25 

Ağaç hakkında aşağıda görüleceği gibi bir çok hadisler de vardır .  

"Her kim bir ağaç diker de ondan bir insan veya Allah'm ya
ratıklarından biri bir şey yerse, yenen şey onun için sadaka olur"26 

"Her hangi bir müslüman ağaç diker, tohum eker de bundan in
san, kuş veya yırtıcı hayvanlar bir şey yerse, yenen şey onu diken ve 
eken için sadaka olur"27 . 

"Meyvesinden ve gölgesinden halkın [aydalanacağı kiraz ağacını 
veya benzerini kesen kimseyi Allah cehenneme yollar" . 

Bu ayetler ve hadisler müslümanları hem ziraata, hem de mey
veciliğe teşvik etmektedir.  Nitekim Hz . Ömer bir gün Zeyd b. Mes
leme'yi ağaç dikerken gördü ve ona şöyle söyledi : " İsabet ettin ; in
sanlara muhtaç olmazsan dini daha iyi korur ve onlardan daha ke
remli olursun". 

İslamiyet'in ağaç dikmeğe verdiği bu öneme rağmen ormanları
mızın insafsızca kesilmesi akıl almaz bir şeydir .  Zaman, orman kes
mek zamanı değil, ağaç dikme zamanıdır . Kendi milli servetimiz olan 
ormanlarımızı yakmak veya kesmek suretiyle yok edersek, yabancı 
ülkelere muhtaç olmaktan milletimizi kurtaramayız. 

Meyvecilik ve ormancılık kadar hayvancılık da memleket eko
nomisi için çok önemlidir. Bakınız Kur'an'da bu konuda ne buyru
luyor : "Hayvanlardan yük taşıyacak, tüyünden döşek yapılacakları 
yaratan Allah'tır. Allah'ın size helal kılıp rızık yaptığı şeylerden 
yeyin"28, "Allah denizi, ondan taze bir et yemeniz, ondan giyeceğiniz 
ve kullanacağınız ziyneti çıkarmanız için hizmetinize hazır kılandır"29 . 

Bu ayetler gerek hayvancılığın ve gerekse balıkçılığın dindeki 
önemini belirtmektedir. 

"Rızk kapısı göğün en yüksek noktasından yerin derinliklerine 
kadar açıktır" diyen Hz. Muhammed madenciliğe de işaret etmektedir. 
O halde kendi madenlerimizi değerlendirmeğe çalışmalıyız.  Kendi 
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25 Bak. Rahman sıiresi, ayet : 10-13 
26 Bu hadisi Ahmed b. Hanbel senetleriyle birlikte rivayet etmiştir. 

27 Bu hadisin bir varyantını Buhari ve Müslim de rivayet etmiştir. 

28 Bak. En'am sıiresi, ayet 1 42.  
29 Bak. Nah! süresi, lyet : 1 4. 



petrollerimizi yabancıların kötüye kullanmasını önlemek için çaba 
göstermeliyiz . 

San'at sorununa da İslam Dini önem vermiştir . Yukarda anılan 
"Allah san'at sahibi mümini sever" "Allah san'at ve· çalışmasında 
hünerli kimseyi sever" anlamındaki hadisler, bizleri san'at öğrenmeğe 
teşvik etmektedir . 

Hal böyle iken bir çok vatandaşlarımızın kahvelerde tem bel tem
bel oturmaları ve oyun oynıyarak vakit geçirmeleri çok acıdır . İsla
miyet'te temel kural şudur : "İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır". 
Aldanmamak için çalışmak gerekir . Fakat bu çalışma ilmin ve tek
niğin ışığı altında olmalıdır. Memleketimizi geri kalmış ülkeler ara
sından kurtarmanın tek yolu da budur. 
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İSLAMDA İLMİN GELİŞMESİ VE DEÖERİ 

Hz. Muha mmed zamanında müslümanlar din ve dünya işlerini 
beraberce yürütmeğe çalışırlardı . Bu arada Tanrı'nın Elçisi, ilmin 
ve eğitimin değerine sık sık işaret ederdi . Fakat Araplar arasına ne 
Hint, ne İran ve ne Yunan kültürü önemsenecek ölçüde sızmış 
değildi. Zamanla İslam Devleti'nin hudutları genişlemiş ve Müslü
manlar yabancı kültürlerle karşılaşmışlardı .  Antakyada 270 yılında 
kurulmuş olan okul sayesinde Yunan ilimleri Suriye taraflarına 
evvelce yayılmıştı . Burada özellikle Eflatun felsefesi ve hitabet san'atı 
öğretilmişti . 320 yılında kurulan Nuseybin Okulu da Yunan kültürü
nün Suriyede canlanmasına yardım etmişti . İranlılar tarafından 
Urfa'da 363 yılında kurulan Ruha Okulu ise Helenizm'in İran i kültür 
le birlikte Arap Yarımadasına az çok etki yapmasını sağlamıştı . V I .  
Yüzyılda kurulan Cundişapur Okulu da Hint v e  Yunan kültürünün 
İran'da yayılmasını hızlandırmıştı. Hintçeden, Yunancadan ve Sür
yaniceden Pehlevi diline bir çok çevriler de yapılmıştı . 

Bu arada Yeni Eflatuncu ve Phyhagorascı Felsefe'nin Suriye ve 
Irak taraflarına yayılmasını sağlayan Harran Okulu'nu da zikret
mek yerinde olur . 

İşte Müslümanlar Suriyeyi, Irak'ı ve İran'ı aldıkları zaman bu 
kültürlerin etkileri ile karşı karşıya geldiler. 

Yabancı kültürlerle karşılaşan Müslümanlar, yabancı dinlerin 
ve mezheplerin İslam aleminde yeni görüşlerin doğmasına sebep ol
duğunu farkettiler. Bu sebeple kendi dinlerinin yani İslamiyet'in 
savunulması için çareler aradılar . Bunun için de yabancı kültürlerin 
nasıl olduklarını anlamak ihtiyacını duydular. Özellikle IX cu yüz
yılııi. ilk yarısında Abbasi Devleti başkanı olan Halife Me'mun bilgin
leri Yunancadan, Süryaniceden ve hazan da Pehlevi dilinden çevriler 
yapmağa teşvik etti . Bu çevriler, Müslümanların felsefi düşüncelere 
ve tabiat iliınlerinc daha çok önem vermelerini sağladı .  Esasen kendi 
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dinlerini mantıki delillerle korumak için akl i ve nakl i  delillere baş
vurmaları gerekiyordu .  Mezheplerin , Müslümanlar arasında çoğal
ması siyaset ve menfaat yüzünden olduğu kadar, yabancı etkilerin 
artması yüzünden de oluyordu . Şüphesiz ki burada söz konusu olan 
mezhepler, Kur'an'ı  çıkarlarına alet etmek için kurulmuş fırkalardır .  
Kur'an'a uygun mezhepler söz konusu değildir .  

Memun, İslam mezhepleri arasında akla e n  çok önem veren Mu
tezileyi devletin resmi mezhebi olarak ilan etti . Fakat mezhep çekiş
meleri İslam aleminde kolay kolay dinmedi ve durmadı. Daima kül
türsüz olanları siyasete ve menfaate alet edenler çıktı .  Bu yüzden de 
bir çok Müslümanın tarih boyunca kanı aktı . Bu durum ise bizzat  
Kur'an'ın ruhuna aykırıdır .  Çünkü Kur'fın -ı Kerim·, bütün Müslü
manları kültürlü olmağa çağırmıştır . Işığın olmadığı yerde karanlığın 
bulunacağı şüphesizdir. İlmin bulunmadığı yerde de din sömürücü
sünün dolaştığı gerçektir . Kur'an-ı Kerim, bunları önlemek için her
kesi okumağa ve ilim öğrenmeğe çağırmıştır. Hz. Muhammed'e inen 
ilk ayetin "oku, ,  diye başladığını unutmamak gerekir . Diğer bir 
ayetde "bilenlerle bilmiyenler eşit olurlar mı" anlamında inmiştir . 
"Allah , iman edenlerle ilim \•erilcnlerin derecelerini yükseltir, ,  ayeti 
de ilmi öğen diğer bir delildir. Yüce Allah Kitabında bilim adamlarını 
"bu örnekleri insanlar için veriyoruz,  onları ancak bilginler düşü
nürler , ,  diyerek öğmüştür.  

Bu ayetler yanında Hz. Muhammed'in de i lmi ve kültürü kendi 
sözleri ile teşvik ettiği görülür. Onun bu konudaki sözlerinden bazı 
örnekler verelim : "Kim ilim yoluna girer ve ilim isterse, Allah onu 
cennetin yoluna gönderir".  "Erkenden gidip ilimden bir bölüm öğ
renmen, yüz rek'at namaz kılmandan daha hayırlıdır" . "İlmin fazileti 
ibadetin faziletinden daha üstUndür" . 

İslamiyet'te ilim yalnız erkekler için değil kadınlar için . de gerekli 
bulunmuştur.  Nitekim "ilim kadın ve erkek bütün Müslümanlar için 
farzdır" hadisi de bunu doğrulamaktadır . İ lim öğrenmek yaşa da bağlı 
değildir . İster çocuk olsun, ister genç olsun, isterse de yaşlı olsun,  
herkes ilim öğrenmelidir. "İlim beşikten mezara kadar farzdır" sözü 
ilim öğrenmek için yaşın bahis konusu olmadığını açıkca göster
mektedir. 

GerÇekte Müslüman topluluklar taassuptan sakınıp ilim ve tek
niğe önem verdikleri zamanlarda bir uygarlık kurmağı başarmışlar 
ve il erlemi§lerdir . Fakat taassup yolunu tutarak ilme, tekniğe ve eği-
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time yüz çevirdikleri zamanlarda ise bu ilerleme durmuş ve hatta 
gerilemiştir.  

Görülüyor ki okullar açmak, kültür merkezleri kurmak ve kültür
süz halkımızı eğitmek, dinimize aykırı bir şey değildir . Aksine dinimiz 
bu davalara önem vermeği gerektirmektedir . Buna rağmen hala okul
suz köylerimize, öğretmensiz okullarımıza ve çocuklarını eğitim oca
ğına göndermeyen vatandaşlarımıza rastlanmaktadır. Eğitim davası 
uygarlık davasıdır, özgür yaşama davasıdır ve bir bakımdan yurdu
muzu kalkındırma davasıdır . Bu sebeple ister din adamı olsun, ister 
fikir adamı olsun, isterse de herhangi bir iş sahibi olsun, her vatandaş 
eğitim ·davası üzerine dikkatle eğilmelidir . 
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ASA YİŞI SAÖLAMADA EÖİTİMİN ÖNEMİ 

Bu günlerde memleketimizde asayiş sorunu, tartışma konusu ha
line gelmiştir . Bize öyle geliyor ki asayişsizliğin nedenleri arasında 
iktisad, ahlak ve eğitim sorunları önde gelir. 

Yeteri kadar iş sahası bulamıyan aylak insanların, kolay kazanç 
sağlamağa çalışmaları, az gelişmiş ülkelerde sık sık rastlanan olaylar
dır. Memleketimiz fabrikalar ülkesi olduğu gün, herkese iş bulunduğu 
gün ve yer altı servetlerimiz kendi imkanlarımızla değerlendirildiği 
gün, suçlarda azalma olması kalkınmanın tabi i bir sonucu olarak gö
rülür. 

Ahlak sorunu da kalkınmada ve asayişde önemlidir. Her şeyden 
önce görevi, bir ahlak sorunu olarak anlamak zorunluluğu vardır . Az. 
gelişmiş ülkelerde iyi eğitilmemiş kimselerden bazıları, görevlerini 
tam yapmanın bir vatandaşlık gereği olduğunu şuurlu olarak bilmez
ler. Her vatandaşın her Şeyin üstünde mill i menfaatleri korumak 
için toplum düzeninin iyi işlemesine yardımı olması gereklidir . An
cak iltimas yerine adaleti, gözü açıklık yerine sırayı ve kişisel çıkar
lar yerine halkın menfaatlerini gözetenler iyi vatandaş olabilirler. 
Bize öyle geliyor ki ahlaki görevin şuuruna varmamış kimseler, ilti
masın, gözü açıklığın yahut zorbalığın kötülüğünü söz olarak duymuş 
tur. Bu fiillerin kötülüğünü, şuurlu olarak bilmemektedirler . Bu da 
gereği kadar olgun bir zihniyete sahip olmamaktan doğar. Günlük 
hayatta vaktini lüzuntsuz şeylerle geçiren bir kimsede, zaman kavra
mı tam yer etmemiştir. Alışverişde, otobüste veya herhangi bir işte 
sırayı bozan kimse, bu fiilini bir beceriklilik ve başarı olarak telakki 
etmektedir. İltimas istiyen veya iltimas yapan kimse de yaptığı fiili , 
bir iyilik; bir yardım veya dostluğa vefa olarak anlamaktadır. Eğer, 
bu gibi fiilleri işliyenler, zamanı kötü değerlendirmenin, sırayı boz
manin yahut iltimas yapmanın kötülüğüne şuurlu olarak inansalar, 
kötülükleri işlemezlerdi. 
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Bir hırsız, bir şeyi çalarken kendini haklı ve zeki bir insan sanır. 
Hırsızlığın bizatihi  kötü olduğunun şuuruna varmamıştır . 

Bir obur da yaptığı işi, şuurlu yapmaz . Çok _yemekle kendini 
kandırır .  Çok yemenin zararını söz olarak duymuştur .  Oburluğun,  
kendi vücut makinesini yavaş yavaş yıpratacağını düşünmez . Çünkü 
oburluğun vücuda zararlı olduğuna şuurlu bir surette inanmaz . İnan
saydı, bile bile kendi canına mal olacak bir fiili işlemezdi . 

Bir katil de öyle, kinini kandırmak yahut dostlarına ne yiğit adam 
olduğunu göstermek için, bir cana kıyar. Katillerin çoğu namusumu 
temizledim yahut  intikamımı aldım, diye düşünür .  Oysa ki kanun 
ve nizama aykırı hareket etmekle topluma kötülük ettiğinin ve Tanrı ' 
nın yarattığı temiz ellerini kirlettiğinin farkında bile değildir. İşte 
bunun içindir ki bazı düşünürler, insan bile bile kötülük işlemez de
mişler. 

Eğitim sorunu da asayiş de dikkate alınmalıdır. Az düşünen, az 
okuyan ve az kültürü olan kimselerin , beden hareketlerine daha çok 
önem verdikleri ve bir şeyler yapmak eğiliminde oldukları görülür. 
Aileden aldıkları telkinlere göre bu eğilimler çeşitli istikametlerde 
olabilir . Bu eğilimler bazı kimselerde hayırlı istikametlerde ve bazı 
kimselerde huzursuzluk veren istikametlerde gelişir. 

Eğitim, insanı daha uygar, daha ölçülü ve kanunlara daha say
gılı kılar. 

Bunu bir örnekle daha açık anlatmak mümkündür. Geçenlerde 
bir yolculuk yaparken, .otobüsümüz Çankırı'ya uğradı . Şehre giderken, 
içinde bulunduğumuz otobüs, pala bıyıklı bir polis tarafından dur
duruldu .  Otobüsde koltuk aralarına konmuş oturaklarda oturan 
4-5 adet yolcu vardı.  Polis, aceleci ve sert bir tavırla otobüse dalıp 
oturakları almak istedi . Bu karışıklıkda bazı yolcuların, oturakları 
saklamağa çalıştıklarını ve polisin işini güçleştirdiklerini gördük. Ola
yın devamını burada anlatacak değiliz . Ancak şunu belirtmek isteriz 
ki oturakları saklıyan vatandaşlar iyi bir iş yaptıklarına inanıyorlardı . 
Oysaki otobüsün gücünden fazla yolcu taşıması bizzat yolculuk ya
panların selameti için tehlikeli idi ! .  . .  

Bugün bir katil yerine göre halk arasında elini kolunu sallıya
rak dolaşabilmektedir . Hatta düğünlere ve bayra�lara bile iştirak ede• 
bilmektedir. Bir çok kimseler, bunları ihbar etmenin , mertliğe aykırı 
olduğuna inanmaktadır . Suçluları saklamanın ise hayırseverlik ve 
dostluk icabı olduğunu sananlar da çoktur .  Sanıları böyle olanlar, 
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suçluyu saklamakla bizatihi kötü bir iş yaptıklarının şuuruna var
mamışlardır . 

Batıda, mesela İngilter�'cle halk polise yardım ctmeği mil l i  bir 
görev saymaktadır. Hatta bu yüzden İngiliz polisi silah bile taşımaz . 

Polis çok kez halkın yardımiyle suçluyu kolayca bulur .  

O halde halkımızdan vatandaşlık görevlerini bilmiyenleri, yeteri 
kadar aydınlatmak ve eğitmek, ilgililerin önemli bir işidir . Bunun için 
okullarda yapılan eğitim yetmez . Ayrıca halk eğitimine yeteri kadar 
önem vermek gerekir. 

Demek oluyor ki asayişi sağlamakta kalkınmanın , ahlakın ve 

eğitimin önemli rolleri vardır . 

Görevliler ile halk arasındaki yakınlaşmayı daha çok artırma, 
yarının büyük Türkiye'sini kurmakta önemli bir rol oynıyacaktır.  
Bunda tutulacak yol, hiç bir zaman sertlik ve korkutma metodu değil, 
daha çok halka inme ve onları eğitme metodu olmalıdır . 
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İBN SİNA VE EÖİTİM GÖRÜŞÜ 

1-HAYATI 

İbn Sina H. 3 70 /  M.980 yılında Buhara yakınlarında bulunan 
Afşana'da doğdu . Tam adı Ebu Ali al-Huseyn b. Abd Allah b. al-Ha
san b. Ali b. Sina'dır . Babası aslen Behl'lidir. Buhara taraflarına 
hicret ederek gelmiştir . Mısır'daki Fatımiler tarafından propaganda 
yapmak üzere gönderilen dailerin tesirinde kalmıştı . Çok defa lhvan
as-Safa risalelerini okur ve lsmailiye Mezhebi'ni benimserdi . İnandığı 
görüşlerini henüz çocuk olan İbn Sina'nın yanında savunmaktan 
ve ona telkinlerde bulunmaktan zevk alırdı.  Bir felsefeci olan Ebu 
Abd Allah an-NatıH'yi tanıdığı zaman, oğlu İbn Sina'nın bu zattan 
istifade etmesini düşündü. Onu evinde misafir etti .  lbn Sina, Aris
to'nun mantığını, Oklides'in Anasır'ını ve Batlamyos'un al-1'Iacasti'
sini bu zattan öğrendi . ı Zaten daha önce İsmail adında zahid bir kim
seden fıkıh ilmi tahsil etmişti . 10 yaşındayken Kur'an'ı ezberlemiş ve 
Kur'an hakkında geniş bilgiler edinmişti . Daha bu yaşlarda hocalarını 
şaşırtacak kadar zeki ve okumağa düşkündü.  Kısa zamanda man
tığa, tabii ve riyazi ilimlere dair geniş bilgiler tahsil etti . 1 2  yaşın
dayken felsefi ilimlere dair öğrendiklerini tekrar etmeğe başladı .  
1 ,5 sene kadar tekrarladığı bu çalışmalardan sonra devrinin en kuvvetli 
felsefecisi oldu. Ancak Aristo'nun Ma Ba'd at-Tabia adiyle Arapçaya 
çevrilen eserini 40 kere okudu ise de bir türlü anlıyamadı. Bu müş
külünü tesadüfen satın aldığı bir kitabı okuduktan sonra çözdü. 
Satın aldığı bu kitap, Türk filozofu Farabi (Ôlm . H. 339 / M. 950) 
tarafından Aristo'nun eserine dair yazılmış bir şerhten ibaretti . İbn 
Sina, bu müşkülünü çözünce sevincinden fakirlere bir çok sadakalar 
dağıttı . Henüz 1 6  yaşında olan genç İbn Sina, tıp ilmi üzerinde de 
bir hayli incelemeler yapmıştır. Bu ilimde üstadı bir Hıristiyan olan İsa 

1 Bak. Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, il,  s. 202, İstanbul 1957 ; 
Zahir ad-Din al-Beyhaki, Tarih Hukama al-İslam, s. 53, Dimeşk 1 946. 
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h. Ya l ıya id i .  Tı p ' ta  ki taplardan çok deneylere iinem veriyordu .  Ama-. . 
n para kazanmak değil, i lmi  tecessüsünü doyurmaktı . Kısa zamanda 
iyi bir doktor olarak da şöhreti yay�ldı .  

Buhara sultanı Nuh h.  Mansur hastalanınca bütün tanınmış 
doktorlar toplanmış ve fakat Sultanı iyileştirememişlerdi .  Nihayet 
İbn , Sina da çağrılarak hastalığı tedavi etmesi istendi . Onun ilaç
lariyle Sultan iyileşti . Sultan Nuh b. Mansur, İbn Sina'yı tanınmış kü
tüphanesinin müdürlüğüne atadı .  Bu sıı;alarda henüz 1 7 yaşında olan 
filozofumuz bu kütüphanede, çok az raslanan değerli eserleri okumak 
firsa tını bu ld u .  

İ bn Sina adeti veçhile geceleri durmadan kitap okur veya eser 
yazardı .  Pek az uyku uyurdu .  Uykusu geldiği zaman bir :Kadeh şarap 
içerek yeniden çalışmağa koyulurdu .  

Öğrencisi Ebu Ubeyd Allah al-Cuzcan i 'nin anlattığına göre 
Curcan'da Ebu Muhammed aş-Şirazi adında bir emir vardı . Bu emir 
ilmi severdi . İ bn Sina için bir ev satın alıp onun çalışmasına ve ilim 
öğretmesine yardım etti . İbn Sina burada Kitab al-Mebde va'l-Maad'ı ,  
Kitab al-Arsad al-Külliye 'yi yazdı . Yine burada al-Kanun 'un baş
l angıcın ı ,  Muhtasar al-Macasti 'yi ve diğer bir çok risaleleri kaleme 
ald ı .  

Sonra Rey emiri Mecd ad-Devle (Ölm H .  420 / 1 029) 'nin ya
nın� git t i .  Hastalanan bu emiri de tedavi etmeği başar?ı .  

Filozofumuzun daha sonra Şemş ad-Devle (Ölm. H. 4 1 2 /  M .  
l 0 2  l )  'yi önemli bir hastalıktan kurtardığına şahit oluyoruz.  B u  ba
şarısı üzerine adı geçen emir ona vezir olmasını teklif etti . O da bu 
teklifi kabul ederek H. 40� / M. 1 0 1 4  yılında Hemedan'da vezir oldu .  
Fakat bir zaman sonra askerlerin çıkardığı karışıklık yüzünden İbn Si
na hapsedildi . Emir'in hastalığının nüksetmesi üzerine serbest bıra
kıldı .  Yeniden Şems ad-Devle'yi tedavi etti .  Bunun üzerine tekrar 
vezirliğe atand ı .  

H .  4 1 2 /  M. 1 02 1  yılında halkın Şems ad-Dcvle'nin oğlu Sema ad
Devlc'ye biat etmesinden sonra, İ bn Sina bütün ısrarlara rağmen vezir 
olarak kalmak istemedi . İsfehan Emiri Ala-ad-Devle'ye gizlice mektup 
yazarak vazife istedi . Onun bu gizli teşebbüsünü duyan Tac al-Mul k 
onu suçlandırarak hapsetti . 
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İbn Sina 4 ay sonra, Ala ad-Devle'nin Hemedan'ı ek geçirn:e
siyle hapishaneden çıkarıldı .  Daha sonra Taberan'a  gitti . Orada dost
ları ve Ala ad-Devle tarafından karşılandı . 2  

ll- Eğitim ve Terbiye Meselelerine Dair Görüşleri 

İbn Sina eğitim, terbiye ve ahlak. konularındaki başlıca gö
rüşlerini  Kitab as-Siyaset adl ı eserinde toplamıştır . Ona göre insanın 
başkaların ı ahlaken düzeltebilmesi için ilkin kendini düzeltmesi gerek
lidir.  İ nsanın kendi ahlakını düzel tmesi için de kendi ayıplarını gör
mesi l azımdır. Ruh ve maddeden meydana gelen irı.<ıarı., Allah'ın 
verdiği akıl yardımiyl e iyiyi köyüye, doğruyu yanlışa tercih etmeli
dir. Güzel ahlakı seçmenin bir yolu da başkalarının h areketlerinden 
ibret almaktır . Başka bir deyimle onların iyi alışkanlıkları benimse
mek, kötü davranışlardan sakınmak gerektir . 

İbn Sina'ya göre bir çocuğu ahlakl ı ve cemiyete faydalı olarak 
yetiştirmek için aşağıdaki hususlara uymak yerinde olu r :  

1 - Her şeyden önce a n a  v e  baba yeni dünyaya gelen çocuğuna 
güzel bir isim vermelidir . Güzel isim ilerde çocuğu güzel ahlaklı ve 
çalışkan olmağa yönelten amillerden birisi olabilir .  

2- Lüzum halinde çocuk için seçilecek süt  anne terbiyeli ve 
sıhhatli olmalıdır.  

3- Aile çocuğun terbiyesine, onu sütten keser kesmez başlamal ı 
dır . Çünkü bu sıralarda henüz küçük olan yavru , verilen terbiyeyi 
almağa en elverişli çağdadır. Eğer çocuğ·u terbiye etmeğe geç baş
lanmışsa, daha önce onda yer etmiş olan kötü ·al ışkanlıklardan onu 
kurtarmak güç olur. 

· 

4- Bir suçu görüldüğü zaman çocu ğu cezalandırmakta acele 
edilmemelidir. İlkin ona yumuşak işlem yapmalı, bu sonuç vermezse 
azarlanmalıdır. Çok kere öğme ve teşvik tehditten daha iyi netice 
verir . Eğer çocuğu muhakkak döğmek gerekiyorsa,  ilk vuruşların 
sert olması iyi olur. Çünkü onun canı ilk vuruşta yanmazsa, her zaman 
dayağı hafife al ır.  Fakat dayağa son çare olarak baş vtİrmalıdır . Yu
karda da belirttiğimiz gibi ilkin ona tatlı  "sözler söylemek, sçmra kor-

:.! lbn Sina'nın haya t ı  için bakınız : Yulıanna K umeyr ( Comair) , Felasifeı al-Aralı 
c . I ,  ıt. 6- 1 3, Beyrut 1 955 ; Ord. Prof. H.Z.  Ülken, İslam Ansiklopedisi , İ bni Sina maddesi, s.  
807 vd ; De Boer, Ta rih al-Felsefe fi'l-İslam, s .  9 1 ,  al-Kahire 1 954 ; G. (; uadri la Philosphie 
Arabe dans l 'Europe Medievale, s .  95 vd . Paris 1 947 ; S .  Munk, Melant:·e de Phil,•splıie 

juivc et Arabe, s .  352 vd. Paris 1 955 ; al- Kifı i ,  Kiıab İhbar al-Ulema bi-Ahvar a l-Hukema 
Beyru t 1 95 7 .  
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kutmak,  bu da e tki yapmazsa araya öğ_üt çüler ve mutavasıtlar koy
m a k  yerinde olur . Bu çarelerden hiç biri sonuç vermediği takdirde 
dayağa baş nırulabilir.  

5- Çocuk okul çağına gelin ce onun öğretimiyle de m eşgul olmak 
gerekir. Eğer ailciıin bütçesi müsaitse ona a kıllı  ve olgun bir mürebbi 
bulmak uygun olur. 

6- Çocuğa ilk önce Kur'an ve dinin prensipleri öğretilmelidir. 
Ona harfleri öğrettikten sonra edebiyata ait bilgiler verilmelidir. Özel 
likle ilmin faziletine, cehaletin  kötülüğüne, iyi ahlaka, a n_a ve baba 
hakkının önemine dair yazılmış şiirler ezberletilmelidir .  

7- Çocuk başkalarını taklit etmekten hoşlanır ve gördüğü şey
lerin etkisi altında kalır . Bu sebeple onun ancak iyi a hlfıklı çocu klarla 
arkadaşlık et mesine m üsaade edil melidir .  İyi ailelerin çocukleriyle 
d üşüp kalkan bir çocuk.  elbette onlardan iyi etkiler alacaktır . Eğer 
çocuğun okuyacağı okul da bu ölçülere göre seçilirse , elbette onun 
çalışması daha verimli olur.  

8- Çocuğun öğretimi onun kabiliyetine göre ayarlanmalıdır . 
Onun hangi branşta daha çok başarıya ulaşacağı ölçülmeli ve onu 
bu ölçüye göre yönetmelidir.  Ana ve baba çocuğun bir meslek veya 
sanat seçmesinde,  ona yardım etmelidir .  

9- İ nsan topl u msal bir varlık olduğu için onların bir arada 
yaşamaları w çoğal maları ta bi i  ve i lah i bir kanundur .  İnsan için 
saadet ancak toplu m  içinde m ü m kündür.  Bu sebeple çocukları da 
toplum içinde yetiştirmek gerekir . 

1 O- Çocu k bir meslek yahut sanat  sahibi olduktan sonra onu 
iyi bir eşle evlendirmek görevi de  ana ve babaya aittir .  Onlar bu 
görevi yapmadıkları takdirdf vebal altında kalmış sayılırlar . 3  

ili - Başlıca Eserleri 

İ bn Sina'nın bazı önemli eserlerini konularına göre aşağıda 
\'eriyoruz : 

a- Tıb b i  eserleri : 

1 - al-Kanun . Onun bu kitabı Latince'ye ·çevrilmiş vı; 1 6 . yüzyılda 
kadar  Avrupa Üniversitel erinde okunmuştur .  

3 Bak. Hanna'l-Fahuri ,  Halil  al-Carı·, Tarih a l-Felsefcl al-Arabiye v .  i l ,  229-233, 
Beyrut 1 9.18, !\hıhammed Atiye a l-Ebraşi , A'lam as-Sakafe aJ·-Arabiye va l'İe\·abig al-Fikr 
İs lam i . 1 .  s .  92 85, al-Kii h i rr ; Ahım·cl Fuad al -Elwani ,  a t-Tl'rbiye fi'! İskal. al -Kah ire 1 95.5. 
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2- Manzume (Urcuze) fi ' t-Tıbh 

3- Tervih al-Ervah 
b- . Felsefi eserleri : 
1 - Aksam al-Ulum al-Akliye ; 2- Aş Şifa ; 3- an-Necat ; 4- al-İşa

rat Va't-tenbihat ; 5- Tıs'u Resail fi ' !  Hikmet va' t-Tabiiyyat ; 7- Ka
side fi 'n-Nefs ;  8- Risale fi' l-Aşk ; 9- Risalet at-Tayr ; 1 0-Hayy 
b. Yakzan ; 

c- Din felsefesine dair eserleri : 

1 - İsbat al-Nubuvve ; 2- Risale fi Mana az-Ziyaret ; 3- Risale 
fi'l-Kader ; 4- Risale fi Mahiyet as-Salat ; 5- Risalet fi Def'il-Gamm 
Min al;.Mevt ; 

d- Siyasete da:ir eserleri : 
1 - al-Abd ; 2- al-Ahlak ;3- Kitab as-Siyaset. 
Bu son eser insanın kendisini, malını eşini , çocuğunu ve hizrrit>t

cisini nasıl idere edeceğinden bahseder. 
e- Çeşitli konulara dair diğer önemli eserleri : 
ı:... Kitab al-İnsaf; 2- Kitab al-Hasıl bi'l-Mahsul ; 3- al-Hidaye ; 

4- Kitab Lisan al-Arab ; 5- Kitap al-Edebiyat al-Külliye ; 6- al-Alet 
ar-Rasadiye ; 7- al-Mantık bi'ş-Şiir ; 8- al-Kasaid fi'l  -Azame Va'l
Hikme ; 9- Risale Fi'l-Huruf; 1 0- al-Ecram as-Semaviye (al-Ulviye) 
1 1 - al-İşare ila İlm al-Mantık ; 1 2- aı;ı-Nihayc Va' l-Lanihaye ; 1 3-
Kitab al-Havaşi ;4 1 4- Muhtasar al-Macasti  (al-Micisti) ; 

iV- Sonuç 

İbn Sina hakkında yaptığımız bu araştırmalardan aşağıdaki 
neticelere varmamız mümkündür. 

1 - İbn Sina akl i ve ruh i üstünlüğü sayesinde yalnız çocuk 
eğitimi sahasında değil, tıpta, felsefede, siyasette, mantıkta, hende
sede ve astronomide insanlığa elinden geldiği kadar hizmette bulun
muştur. Ord . Prof. sayın Hilmi Ziya Ülken'in dediği gibiS o,  Avrupa
lılara ve özellikle Saint Thomas'ya tesir etmiştir . Yunan mantığını 
ileri bir dereceye götüren İslam düşünürü, İbn Sina'dır. Hatta onun 
mantığı, modern mantığın başlangıcı olmuştur. 

4 İbn Sina'nın eserleri iç in  bak. al-Kifti, adı  geçen eser, s .  272 ; Yuhanna Kuıneyr 
adı geçen esı·. s.  18-2 1 .  

5 Bak. İslam Ansi klopedisi, anılan madde. 
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2- Eğitim sisteminde bu gün çok önem verilen testlere göre mes
lek seçme fikrini İbn Sina yüzyıllarca evvel tavsiye etmiştir . 

3- J. J .Rousseau'nun benimseyip işlediği çocuğun tabiatla haş
haşa kalması ve toplum içinde yetişmesi tezini yine yüzyıllarca önce 
ortaya atan İbn Sina'dır . 

4- Bunu.ula beraber onun felsefede Aristo'nun, Eflatun'un, Yeni 
Eflatuncularm ve özellikle Farabi'nin etkisinde kaldığında şüphe 
yoktur. 

Eğitim ve terbiye meselelerinde ise İbn Mukaffa (Ölm. H. 142 / 
·M. 759) 'nın eserlerinden faydalanmıştır . 

5- Tıp'ta kitaplardan çok deneylere · önem vermekle sadece 
müsbet düşünceye ve delillere önem verdiğini ispat etmiştir . 

6- İbn Sina şarap içmiştir, eğlenmiştir, siyasete karışmıştır 
ve fakat din i inancını kaybetmemiştir. Öğrencileri onu çok defa sa
lavat getirirken ve fakirlere sadaka verirken görmüşlerdir. Esasen 
İbn Sina, çocuğa ilk bilgi olarak Kur'an 'ın ve dini prensiplerin öğ
retilmesini söylemekle de din şuuruna verdiği değeri göstermiştir. 

Şu kadar var ki onun çocukların döğülmesine dair görüşlerin
de aşırılık görülmektedir. 

1 1 7  



• 

İHVAN AS-SAFA'YA GÖRE EGİTİM 

İ hvan as-Safa, yaklaşik olarak hicri 4 üncü yüzyılda yaşıyan gizli 
bir cemiyetin adıdır. Bu cemiyetin merkezi, Kift i  ( ölm. H. 646) ' nin ı 
Ebu H ayvan at-Tevhid i ( Ôl m .  H .  4 1 4 yaklaşık olarak) den2 naklen an
lattığına göre Basra'dır .  Bununla beraber cemiyetin merkezinin Mısır
da olması ihtimali üzerinde duran bilginler de vardır. Gerçekte ise İ h
van as-Safa çeşitli şehirlere yayılmıştır . İ hvan as-Safa'nın üyelerinin 
kimler olduğu da şimdiye kadar tam olarak öğrenilmiş değildir . Yine 
at-Tevhid i 'nin anlattığına göre bu cemiyetin ileri gelenlerinden ancak 
şu beş .  kişinin ismini öğrenmek m ümkün olmuştur .  Ebu Süleyman 
Muhammed b. Maşer al-Bust i ,  Ebu ' l-Hasan Ali b .  Harun az-Zencan i ,  
E b u  Ahmed al-Mihrecani ,  Ebu'l-Hasan al-Avfi ve Zcyd b .  Rifa a .  

A d ı  geçen bu şahısların da yardımiyle İhvan as-Safa 5 1  adet 
risale yazdılar.  Amaçları cehaleti yoketmek \ ' C  felsefeli bir din kurmak
tı .  Bunun için de Arab Şeriati ile Yunan felsefesini uzlaştırmağa ça
lışıyorlardı . Bunların istifade ettikleri başlıca kaynaklar, tabiata w 

riyaziyeye dair felsefecil erin eserleri , i lahi kitaplar ve astronomiye 
dair yazılar idi . 3 .  Bu arda matematikte phythagorascıların, mantık
ta Aris to'nun,  metafizikte yeni eflatunculuğu n ,  din felsefesinde Fara
b i 'nin,  ahlakta Sokrates 'in · ve mutasavvıfların etkisinde kaldılar4 .  
Son derece gizli usullerle çalışırlar, etkilerini w görüşlerini yaymak 
için ptopagandacılar kullanırlardı .  Bu sebeple onlarla Batın iler 
arasında yakınlık görenler çoktur . Gerçekte harflerden özel mana
l ar çıkarmaları ve nasların zahirinden çok batınına meyletmeleri, Ba
tın iliğin ve Hurufiliğin etkisinde kaldıklarını gösterir . Ancak unut
mamak gerekir ki Batıniyye ' nin amacı dini yıkmak,  kadında ve malda 

1 Bak .  al .  Kıfti ,  Kitab İ hbar al- U lema Bi-Ahbar a l -Hukcma s .  59. J\ J ısır  1 326.  

2 Bak.  a l-Tevhidi ,  a l -İ mla \'a ' l -Mııancsl', C. I J .  s .  3-4·. a l -Kahire 1 953 ; a t-Tevhid i ,  
al-Mukabasat , s.  45-46, l\foır 1 929 .  

3 Bak. Resai! İ hvan as-Safa, C.  I V. ,  s .  42, lleyru t . 

. . J. llak .  Ortl.  l'rnf. H . Z .  Ülkeı ı ,  İsl[ı ı ı ı  Fdsc!'.�si Tarihi ,  "· !H ,  ht:ınbul  1 93 7 .  
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ortaklığı sağlamaktı .  İ hvan as-Safa'nın amacı ise felsefeli bir din ku
rarak bütün insanları bir bayrak altında toplamak idi . Üstelik Batini
ler daha çok kültürsüz kimseleri avlamağa çalıştıkları halde, İ hvan 
as-Safa'  daima ilim ve felsefeden bahsederek kültürlü ve seçkin kim
seleri kandırmağa çalışmıştır . Nitekim Rcsail 'dc taraftarları arasında 
prenslerin, vezirlerin ve bilginlerin olduklarını a çıkça söylüyorlar . Bize 
qyle geliyor ki metot itibariyle İhvan as-Safa Batin ilerin etkisinde kal- ' 

makla beraber, amaç yönünd�n onlardan ayrılırlar . 

Metot itibariyle İhvan as-Safa'nın Batın ilere benzediğini söyle
dik. Bunun en açık delili İ hvan as-Safa cemiyeti üyeleri arasında Ba
tın ilcrd c olduğu gibi m�vki. dereceleri ve iş bölümü bulunmasıdır . 

Bu cemiyet�· bağlı olanlar başlıca şu 4 bölüme ayrılırlar : 

r - Yaşları 1 5-30 arasında olan gençler . Bunlar sanatla meşgul 
olurlar.  

2- Yaşları 30-40 arasında olan reisler . Bu reisler iyi f elsefc bilir
ler ve siyasetle uğraşırlar : 

3- Saltanat sahibi melikler . Bunların yaşı 4 0-50 arasında değişir . 
Görevleri ilah i kanunları koru mak tır . 

4- Yaşı 50 den yukarı olanların mertebesidir . Bu dereceye u
laşanlar gerçeği apaçık görürler ve Ahiret'in haline vakıftırlar . Ce
miyete mensu p herkes bu dereceye ulaşmağa çalışmalıdır . s  

Böylece İ hvan as-Safa cemiyetinin genel karekterini b�lirttikten 
sonra onların eğitim görüşünden bahsedeceğiz : 

Onlara göre insan tabiatine \"C ahlakına başlıca 4 sebep etki 
yapar : 

1 - Yara tılıştan ol an mizacın etkisi . 

2- Yaşanılan yerin etkisi . Kara ve deniz, ova ve dağlık bölge, 
soğu k ve sıcak yer iklimleri insan üzerinde başka başka etkiler yapar. 

3- Din ve eğitimin etkisi . 

4- Yıldızların ve semavi olayların etkisi6 .  

Bizi burada daha çok ilgilendiren din ve eğitimin insanda bırak
tığı izlerdir . İ hvan' as-Safa'ya göre insanın aileden, okuldan ve arka-

;) Bak. Res11i l ,  C . I . ,  s.  7-8, Beyru l 1 9:i 7 ; D� Bocr, T:ırih al-Felsefe fi-1-İslam, s .  1 23-
1 24, a l-Ka hire 1 954 ; Hanna' l-Fahuri ve Halil al-Carr, Tarih a l-Fdsc:'fet al-Arabiyye, c.  I . ,  
s .  2 3 2 ,  Beyru t. 

G R ı·•a i l ,  < : . ı . ,  � .  299.  
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daşlarından aldığı telkinler ona hayatı boyunca etki yapar . Esasen 
çocuk başkalarından gördüğünü taklitle işe başlar . Bu taklitler teker
rür· ettikçe, artık alışkan lık haline gelir ve çocuğun ahlak i formas
yonunun ,temel unsurlarına etki yaparlar . 

Her ne kadar ahlakın ve mizacın yara tılıştan olan temellerinin 
bulunduğunu söylüyorlarsa7 da tecrübenin ve eğitimin çocuk üze
rinde bırakacağı etkiler üzerinde de yeteri kadar duruyorlar. Hatta 
bu bakımdan iç ve dış tecrübenin bize verdiklerinden başka hiçbir 
şeyi bilemiyeceğimiz tezini savunua,n John Locke 'a benziyorlar .  

İhvan as-Safa, Türkiyedeki "üzüm üzüme baka baka kararır" 
sözünü haklı çıkaran tahliller de yaparıı . Çocuğun seçtiği mesleğe 
ve beraber oynadığı arkadaŞına göre bir terbiyeye sahip olacağı 
tezini savunuyorlar . 

Ayrıca insanın eğitim ve öğretim yoluyla öğendiği bilgil erin 
onun inancına ve Ahiretine etki )1apacağı meselesini de ele alıyorlar . '> 

Ancak unutmamak gerekir ki İhvan as-Safa eğitim ve öğre timi 
daima din içinde mütalaa etmiştir . Bu sebeple de insanın çocuk
luğundan beri aldığı din i telkinlerin ona derin izler bırakacağı fikri 
üzerinde durmuşlardır ı o .  Bu telkinlerden yine eğitim ve öğretim yo
luyla kurtulmanın mümkün olacağı düşüncesinde oldukları için, 
kendi görüşlerini yaymak üzere adı geçen risaleleri yazmışlardır . 
Ancak onlar bu risalelerin herhangi bir resmi okulda değil, gizli top
lantılarda öğretilmesini tavsiy_e etmişlerdir . Bunun sebeb i siyasi ol
sa gerektir . Ancak propagandacıların kendi görüşl erini öğretmek 
için son derece sakin olması ve muhatabının mizacına uygun hare
ket etmesi prensibi benjmscnmişti . Demek oluyor ki İhvan as-Safft 
öğre timde korku değil, sevgi ve insaniyet d u yguların ın ba� rolü oy
naması fikrindedirler . 

Ayrıca onların bir ilim ansiklopedisi mahiyetindeki risalelerini 
herkese yaymağa çalışmaları, insanların ilme yönelmeleriyle ihtilaf.ve 
bedbahtlıkta� kurtulacakları görüşünü benimsemelerindendir . Ancak 
ilim öğrenme ve iyi ahlak aşılama yoluyladır ki insanlar arasında ahen
gi, birliği sağlamak mümkün olur . İşte İhvan as-Safa'nın e n  önemli 
amacı ve en çok üzerinde durduğu husus da budur. 
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8 Bak. Aynı eser, c . I . ,  s. 307.  

� Bak. Aym eser, c. 1 1 ., 350. 

10 Bak. Aynı eser, c I . ,  s. 308. 



İBN HALDUN'A GÖRE EGİTİM 

Büyük bi r sosyolog n: tarihçi olan İbn Haldun,  eserlerinde a z  

çok eğitim meselelerinden de bahse tmiş ve ilimleri sınıflandırmıştır. 
Ona göre ilimler akl i ve nakli olmak üzere başlıca iki kısma ayrılır
lar; Bunlardan akl i olanlar m�ntık , riyaz i ,  tabi i ve ilah i ilimler olmak 
üzere dört bölümden ibarettir .  Nakli yani şer ' i  ilimler ise şu bölüm
leri içine alır .  1- Tefsir i lmi,  2- Kıraat ilmi , 2- Had is i lrn:i,  4..., Usul-u 
fikı h .  5- Fıkıh .  6- Kelam ilmi . 7- Tasavvuf i lmi . 8- Rüya il m i ' ·  

Bu ilimlerden akl i olanlar üzerinde  bir çok milletler fikir yor
muşlardır .  Şer ' i  olanl ar ise m üslümanları ilgilendirir.  Şer' i iliİ'n leriıı 
temelini de Kur'an ve had is ilimleri teşkil ederler.  Bu iki ilim dalııu 
bilmek için onların kaynağı olan dili yeteri kadar öğrenmek gerektir .  
Müslümanların ,  çocuklarına Kur'an i lmini  öğretm elerinin başlıca 
amacı, İslam'a olan inan çların ın kökleşmesini ve İslfrnı a hlakının 
gönüllerinde yerleşmesini sağlamaktır . 

İ bn Haldun'a göre bir şeyi bilmek, onu öğrenip hemen unu t
mak ·demek değildir .  İ nsan bir ilimde meleke kazanmadıkça o ilmi 
bilmiş sayılmaz.  Meleke ise ,  üzerinde çalışılan konuyu anlamak, tek� · 
rarlamak ve zihne iyice yerleştirmekle m ümkün olur2 . Bunu sağla
mak için çoc uklara bir koı1uyu öğretirken şu hususlara önem verme-
lidir : 

· 

1 - İlkin kola)' şeylerden başlayıp zor olanlara doğru tedricen 
ilerlemek gerekir . Konuyu bir kaç kere tekrarlamak yerinde olur. 

2-·· Çocuğun duygularına hitap ed en örnekler v<"rmclidir. 

3- Bir konuyu iyice öğretmeden diğerine geçmemelidir. Her 
konu çocuğa incelikleriyle anlatılmalıdır.  

1 ]fak . İ brahim Agah Çubuk�:u, İslam :Müelli flerine t;öre İ l imlerin Taksimi , İlahiyat 
Fak.  Der. s. 1 24, sayı : 1 958- 1 959, Ankara l!J60. 

2 . Hak. İ bn Haldun l\lukacldinıc i l ,  s .  480 -·184 , <,:eviren : Zahir Kadiri Ugan ,  Ankara 
1 954. 
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4- Öğretim esnasında çocuğa karşı şiddet  kullanılma malıdır3 .  
Çünkü böyle bir  fiilde bulunulduğu takdird e ,  çoc u k  yalan söylemeğe 
alışır \'e tem bclleşir . 

5- Çocuklar taklide \'C büyüklere bcnzemeğc çok önem verirle r .  
· Bu ·se beple onlara öğüt yerine bizzat iyi örnekler \'ermelidir .  Ana,  
baba ve ·öğretmenin, çocuklara yasak ettikleri şeyleri yapmamaları en 
d oğru yoldur. 

6- Çocuğa dersler ana diliyle verilmelidir4 . 

İ bn Haldu n ' u n  yü zyıllarca önce eğitim ve öğretim hakkında �Ji
z e  ,-erdiği bu esaslar, d eğerlerini hala mu hafaza etmektedir . Onun, 
toplumun temeli olan çocukların yetişmesine verdiği değer, İslam 
eğitim tarihi bakımından önemlidir, 

Bundan başka İbn Haldun,  eğitim \'C öğretimle toplumun 
örf ve adetleri arasındaki yakın ba ğa dikkatimizi çekiyor . Ona göre 
frrdin. r u h i  gelişmesi .eğitim, öğretim ve ade tlere bağlıdır:  Eğitim ve 

öğretimin çocukta meydana getirdiği etkilere , örf ve adetin de katıl
masiyle, onun ruh i ve terbiyev i formasyonu meydana gelir .  Başka bir 
ifadeyle ÇOCUğUll şa hsiyetine \'Crasct. değil , eğitim Vt' toplum u n  ade t
leri yön \'erir. Onun savunduğu bu görüş,  şu had isin anlamına uy
gund u r : "Her çocuk İslam fıtra tı üzerine doğar, sonra onu, ebeveyni 
Yahud i ,  Hıristiyan yahut  Mecusi  yapar" . 

3 Bak .  Doktor Alımcı l'uad al-Ehvani ,  a t-Terbiye fi'l-İslam, s. 224, al-Çahirc 1 955. 
4 Bak. l\.l u hamınad Atiye al-Ebraşi, A'lam as-Sakafc al Arabiye, s .  1 23- 1 33.  
5 Bak. Ha ıına' l-Fal ıuri ,  Hal i l  a l-Carr ,  Tari h a l-Felsefe! al-Arabiye, s .  11 ,  s. 496, Beyrut 
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EŞ' ARİLİÔE YÖNELTİLEN HAKSIZ HÜCUMLAR 

Genel olarak Batılı bilginler, kclam i bir okul olan Eş'ar iliğin 
:\Iüslümanların gerilemesine sebep olch.ığunu iddia ederler . Bizce 
bu iddia gerçeğe uygun değildir .  Çünkü Eş'arilik hicri 300 yılına 
doğru kurulduğu hald e İslam medeniyeti daha uzun yıllar yükscl
mcğc devam e tmiştir .  

H.4 2 6  / M. 1 03 7  yilında ölen İbn Sina ik Eş'ar iliğin kuru luşu 
arasında bir yüzyıldan fazla zaman geçmiştir . Adı geçen İslam filo
zofünun çeşitli ilim dallarında derinleştiği ve tıp sahasın d a  Avnı pa ' 
ya e tki yaptığı bilinmektedir . Onun bazı eserleri latinceye çevrild i .  
Ilımlar arasında Şifa 'nın Sufficicntia adiyle çevrild iğini bilmekteyiz . 

İ bn Sina'dan daha sonra yetişen ,.e Eş ' ari Ôkulu 'na mensu p olan 
İ mam al-Harameyn (Ölm.  H. 478 / M. 1 085)  akla ve istidlalc önem 
veren bir d üşünürdür .  Hele Batıda yetişen İ bn Rüşd (Ölm.  H. 595 / 
M . 1 1 98)  ,.e İbn Haldun (Öhn . H.  808 / M . 1 405)  akıkı filozoflardandır . 
Bu d üşünürlerin Eş'ar i 'den yüzyıllarca sonra geldiğini u nutmamak 
gerekir .  

Hem Eş'ari 'nin aklı inkar c ttiğiı;ıi i l eri sürmek de yanlış olur.  
Eş 'ar i din i meselelerin şer'jln bilinebileceği w akıl la da teyid edi
leceği kanısındadır . Kaldı ki sünn i sistemin fıkh i mezhepleri kıyas 
yolunu bir delil olarak kabu l etmişlerdir . 

Ayrıca İslam A.lcrni'nin hepsine Eş�ar ilik hakim olmamıştır . 
Türkler arasında Mfıturid ilik, Eş'ar ilikten daha çok yayılmıştır .  
Maturid ilik ise  akl ı  kulla nmakta daha cesur  d avranmıştır.  

Eş'ar ilik bazı m eselelerde akla Mu ' tezik 'den daha az rol tanı
makla beraber, şer ' i  meselelerde tolerans i tibariyle Mu'tczil e 'den daha 
ileridir .  Eş'ariler büyük günah işleyeni cehennemlik saymazlar . 
Belki Allah günah işliyenleri affrdcr diye düşünürler. l\ Iu ' tczik ise 
" b ü y ü k  günah işleyen tö\ ·bcsiz ölürse ('bcdiyyrn. cehcıı ıı.nnd(' ka l ı r ' 'dcr .  
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Hem sistem olarak d a  Mu 'tczile daha serttir . Mu ' tezile şeriatın 
emirlerinin ifası için ve Şeriatın kötü diye bildirdiği şeylerin yasaklan
ması için zor ve şidd e t ku llanılması taraftarıdır.  Eş 'ar iler ise "dinde 
ikrah yoktur, ,  h ükm üne uymak is terler. 

Demek oluyor ki itikad i meseleleri tahlil v e  onlara a kl i sebepler 
ara ma yön ünden .Mu ' tezilc daha ilerde olmakla beraber, Şeriatın 
uygulanması yönünden Eş'arilcrdcn dal_ıa serttir . 

Diğer yandan İslamiyet'tc serbest sistemler kuran mutasavvıf
larııı çoğunun sunn iler arasından yetiştiğini unutmamak gerekir . 

Siyas i sahada da Eş ' ar iliğin gerilemeye sebep olduğu söylenemez. 
Gazneliler olsun, Selçuklular olsun itikat itibariyle sünn i idiler . Özel
likle Selçuklular u zun yıllar İslfımın kaderine hakim oldular . En
delüs Emcvi Devleti ve Milad i 1 6 . yüzyıla kadar yükselme devrini 
yaşıyan Osmanlı İmparatorluğu da sünni itikadı korumağa çalış
mışlardır. Sözü geçen bu devletler , devrinde ileri sayılan ve kendine 
has medeniyeti olan milletler tarafından kurulmuştur ı . .  

Son uç olarak diyebiliriz ki İslam milletlerinin içtima i Ye kül
türel bakımdan geri kalışlarının sebebi Eş'arilik değildir . Çünkü 
Eş'ar ilik ictilıat kapısını açık tutmuştur.  Çünkü İslam büyükleri 
"İctihat yapıp da isabet eden için iki ,  ictihat yapıp isabet etmiyen 
için biı; sevap vardır, ,  anlamındaki had isi meşru saymıştır . Gönül 
ister ki İslam Alcmi'nden yeni müctehitler çıksın ve akla çok önem 
veren dinimizin medeniyete zıt olmadığını yeniden teyit etsin . 

Müslümanların geri kalmasının sebeplerini tu tuculukta, eğitim 
eksikliğinde , savaşlarda ve iktisad i nedenlerde aramak daha doğru 
olu r .  

. 

İslam aleminin geri kalmasını İslam dininde arıya nlar, yanılırlar. Bugün Avrupa'nın 

hırıstiyaıı olduğu iı;in ıiıcdcııiyetçe ileri olduğuda söylenemez. Zira milletinin çoğu hırısti

yaıı olan Habeşistan ı:ıı geri ülkeler arasındadır, Kuzey ve Güney Amerika milletleri aynı di
ııe sal ik oklukları halde Kuzey Amerika ile, güney Amerika milletleri ise geridir . 



TASAVVUFU KÖTÜYE KULLANANLAR 

Tasavvuf hakkında �·ok şeyler söylenmiştir: Ba zıları onu İ sl am i 
saymış bazıları Hıristiyanhğa mal etmiş, diğer bazı bilginler de ta
savvufun Hindistan ve İran 'dan geldiğini iddia e tmiştir . Gerçekte 
ise tasavvufu doğuran sebep, tek bir tane değildir . İslam ülkesinde 
doğan tasavvufun kaynağının başınd a  "İslam i zühd" gelir. Faka t 
onun gelişmesine, Hindistan'a , İran'a ve Hıristiyanlığa ait unsurl ar 
tesir ettiği gibi , harbler sonucunda hasıl olan içtimai  hadiseler de yar
dım etmiştir . Tasavvuf, Hazreti Muhammed ( S .A.S . ) ve Sçı.habe dev
rinde mevcut değildi .  'Bu devirde İslam i zühd vardı .  Sufilik cereyanı 
takriben H .  1 50 senesinden sonra başlamıştır . Hicri üçüncü ve dör
düncü asır esnasında ise teşkilatlı bir meslek haline gelmiştir .  Mü
ridlerin çoğalması, zaviye ve hangahların yayılması i se  hicri beşinci 
asra raslar. Bu devirde harbler, iç  çekişmeler ve mal i güçlükler yüzün
den birçok sıkıntılara duçar olan halk, toplu olarak sohbet etmek v e  

gönüllerini Allah ' a  bağlamak yolunu tutmuştu . Ancak bu yolun 
şartları oldukça güçtü . Kalbi bütün fenalıklardan temizlemek, riya
zet ç.ekmek ve Allah'm rızasından başka bir şey düşünmemek gcrcki
yordu . Tasavvuf başlangıçta insanı Alla h ' a  götüren ve yüksek bir 
ahlaka eriştiren bir zhk mesleği olarak kurulmuştu . Bu anlamda 
tasavvuf, daima saygıya layıktır . Biz gerçek mu tasavvıfları takdir edrr, 
onları saygı ile anarız . • 

Fakat zamanla herkes bu yolun deruni şartlarını gereği gibi 
yerine getiremedi. Zahirde mutasavvıf görünen, gerçekte ise taklitçi 
olan birçok kimseler türedi .  Asırlar geçtikçe bunların sayısı da çoğa l d ı .  

Şimdi tasavvuf yoluna girip de yolunu şaşıran bu gibi kimseleri 

sınıflara ayırmağa çalışalım : 

1 - Bazı kimseler tasavvuf yoluna süluk ederler .  Bir müddet ri
yazet ve ibadetle meşgul olurlar. Şehvetlerini yokctmeğe çalışırlar. 
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Bunda başarıya u l a §a maym c a : ' ' Al l a h şehvetlerin kırı l m a sın ı emredi
yor .

. 
Halbuki biz  tecrübemizle anladık k i  bu imkan.sızdır . O halde 

kendimizi ibad e t  edeceğiz diye niçin sıkıntıya atal ım" derler . Neti
cede din i yasakları işleme,P;i m üba h görürler . 

2- Bir kısım kimseler "Allah bizim ibadetimize muhtaç değildir.  
Onun yanın d a  ibadet etmekle .etmemek arasında fark yoktur" derler 
\"C şeriattan yüz çevirirl er.  

3- Mutasavvıf görünen bazıları d a  " biz kalbimizle All ah 'ın 
huzuru nd ayız . Maksat kal bi temizlemektir .  Btı na  vasıl old u k .  O hal
df" niçin ibadet edeli m , ,  derler. 

4- Bazı taklitçiler de  nefislerini kırmak için din ve ahlaka aykırı 
olan Şt'yl ere karşı bilt' sabır gösterirler . Mesela karısını birisiyl e görse' , 
nefaini öldürmek gayesiyle buna tahammül eder.  

5- Bazıları da sufilcr gibi giyinir , onların sözlerini tekrarlar ve 
fakat kal bini d ünya nın k irlerin den tcmizlrye m( z. Tak litçi ·  olarak 
k a l ı r. 

G- Bazı sufi lcr de gerçekten  iyi m üeahede yaparlar, tcsbih 
çekerlt'r ve · riyazetle meşgul ol urlar .  Bunlar manevi bir mertebeye 
de ulaşırlar .  Faka t  ne yazık ki  ulaştıkl a rı bu mertebeyi kemal derecesi 
zannederler. Halbuki d a h a  yolun haşlangıcınd adırlar ve kalblerini 
tamamen temizlemiş değillerdir. 

7- Bazıları ise sufilik yoluna sülük e der ,  biraz çalışır, manevi 
rüyalar görmiye başlar. Bu rüyaların bazısı gerçeklere uygun bir 
surette hasıl  olur .  Sufi böylece keramet  sahibi olduğuna inanır . Et
rafını küçük görmeğe başlar n neticede kera meti,  kemal mC'rtebesi 
zannederek aldanır. 

8- Bir kısım tasaV\'uf mu kallid leri de,  bir şeyhe bağlanıp tesbih 
çekmekle her şeyin yapıldığını  ve saadete ereceklerini zannederler .  
Başları sıkılınca şeyhlerini rabıtaya alırl ar ve böylece de  şeyhin 
yardım edeceğini u marlar.  İşleri, a rzuladıkl arı gibi · biterse bunu şey
hin yaptığını söykrle .  Şayet işleri arzu et t ikleri gibi bit mezse,  "Allah 
böyle istedi , ,  derler .  

9- Bazı cahi l  kimsdcr d e  bir  şeyhin mcthini .işitir, d erhal cna 
koşar, onu n buyruğu a l tına giı'er .  Şeyh i se  zaten taklitçidir. Mürid
lerine bir yandan nafile ibadetler tavsiye eder, diğer yandan da on
l arı çal ıştırarak mallarını yer .  Ca hil müridler ise kamil ol mıyan şeyh
lerinin istismarından habersizdirler .  
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1 O- Bazı tasavvuf ehli ek yaptığı u z u n  müca lwde ııl't icesinde 
i ttihad, ittisal ve hulul 'a inanır . Halbuki bunlar yanlış inan çlardır 
ve kemal mertebesi asla değildirler ı .  

Biz yukarıdan beri l O madde h alinde tasavvuf yoluna girip şa
şıranları sıraladık. Bu hususlarda daha fazla bilgi edinmek istiyen oku
yu cularım, İhya Ulum ad-D in ' i n  Kita b aİ-Gurur kısmına ,  İbn al
Cevzi 'nin Telbis-i İblis'ine, İbni  Teymiye 'nin Feta\1a 'sına ve fırak 
kitaplarına müracaat etsinler .  Biz müşahede metoduna dayanarak 
yaptığımız araştırmalarda tasavvuf yoluna girip de şaşıran pek çok 
vatandaşımızı gördük .  Mesela tanıdığımız bir şair, etrafına müridler 
toplamıştır . Müriqler üstadlarının şiirlerini Kur ' an' ın tefsiri olarak 
kabul ediyorlar.  Namaz, abdest ve oruç gibi ibadetlere lüzum olmadı
ğına kanidirler .  Şair ise tavsiye ettiği bazı nafi le ibadetleri yaptıkları 
takdirde müridlerinin Allah'a kavuşacaklarını ve kendisinin A ll ah ad ı 
na konuştuğunu i d d i a  etmektedir .  

Maalesef buna benzer birçok misaller nrmek m ü mkünd ü r .  
Fakat biz burada d a h a  fazl a tafsil fıt verecek değiliz .  Yalnız bu nlara 
cevap olarak şunu belirtelim ki İslamiyette ruhbaniyet yoktur .  Kul
ilc Allah arasına üçüncü bir şahsın girmesi d e  emredilm emiştir .  Ga
yel eri temiz olan ve tasavvufta şöhrete ulaşmış bulunan bazı m üs
tesna kab�liyetli kimseleri taklit ederken sapıtanlar çoktur .  

Allah' ın rızasını bulmak için Kur 'an , Peygamberin Sünn eti \·c 

akıl kafidir. Mesnedi çürük olan bazı haberlere ve rivayetlere d ayana
rak şahıslara bağlanmak, doğru bir yol olamaz .  Bizim dinimiz tembel
lik ve uyuşukluk dini değildir .  Dünya ve Ahiret işlerini beraberce 
yürütme dinidir.  

Gerçek mutasavvıfla t a klitçiyi ayırmakta bize Kur ' fm v e  akı l  
yol  gösterir .  Biz  bir  ahlak ve iman sistemi kuran büyük mu tasawıf
ları saygı ile anarken , taklitçilerin istismarından da Allah 'a  sığınırız . 

1 Bak : al-Gazza l i ,  al-l\l unkız Min ııd-Dala l ,  s. 2 3 ,  M ısı r 1 309 ; a l-Gazzal i ,  K i ı a b  al 
l\ laksad al-Asna, s. 1 1 1  Vdcl . ,  Ma ıbaaı  a ı-Takaddum baskısı , l\lıs ır .  
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DEHRiLER 

Dehr, sürekli zaman, bin senelik müddet,  adet ve amaç anl am
larına gelir .  ı Zamanın yaratıcı kudretine · inanan Dehriye Fırkası ,  
adını dehr kelimesine nispetle almıştır .  Bu fırkanın görüşlerini benim
siyenlcre de dehr iler -diyoruz .  Fakat Dehriye deyince her zaman belirl i 
bir fırkayı anlamak doğru olmaz . Bazan dehriye anlamı, yazarlara 
göre değişik şekilde sunulmuştur.  Büyük düşünür Gazzal i,  dehrileri 
t anınmış.  üç fcls<:'fi mezhepten biri olarak gösteriyor2 .  Ona göre felsefe
ciler üçe ayrılır : 1 - İ lahiyatçılar.  2- Tabiatçılar. 3- Dehriler3 .  Bu n
lardan dehriler Allah' ı  vr onun kudretini inkar ederler.  Alemin ken
dil iğinden ezelden beri mevcut oldu ğuna inanırlar .  İnsanı h ayvana 
ye nebata benzetirler. H ayvanın dölden, döl ü n  ise hayvandan çıktı
ğını ileri sürerler w bu ft l l'min böylece sonsuza kadar  dl'\'am cd<.'ccğini 
iddia ederler. 

İ bn al-Ce\'Z l ise Dehr ilcri i ki fırkaya ayırıyor".  1 - füı alemi ya
ratan bir varlığı yani Al lah' ı  kabul etmiyenler . 5  2- Allah 'ın varlığını 
kabul  edip Ahiret hayatına ve peygamberkrc inanmıyanlar .<>  

Aş-Şehristan i i se  dehr ikri muattıla adı altında anlatmaktadır. 
Cahiliye devrinde Araplar arasında dehriler vard ı .  Bunlar Alla h ' ı  

1 Bak. Ta'ri fa t-ı Seyyid Şerif, s .  7 2 .  İstanbul 1 32 7 ;  al- Muııcid, dahr Maddesi, Ebu'l
F'adl Cemal ad-Din a l-Afriki, Lisan a l-Arab, c .  IV, s .  292, Beyrııt 1 955.  

'.! Bak.  al-Gazzali,  a l-1 \lunkiz ıni n  ad-Dala!,  s .  7 1 ,  S uriye 1 9:)6.  

3 Golclziher, dehrileri iyi s ınıflandıramadığı gibi Gaz?.a l i ' n in verdiği bu · bi lgilerinden
de yetersiz bir surette bahsetmiştir. ( Ba k .  İslam Ansiklopedisi, clehriye- maddesi , s .  I I I r  s .  
5 1 3 , İstanbul 1 945. 

4 Bak. İ bn al-Ct'\'zi ,  Tdbis-i İ blis, s .  44, (j7, Mısır 1 340. 
5 Bak. a l-�Ia laı l, at-Tanbi h Va 'r-Radd ala Ehi al-Ehrn V:ı ' l-Bida's, 90, Dıme-şk 

1 949 ; an-:'.'favbalıti, Fıra k aş Şia, -s.  68, an-�ecef 1 9:) 1 ; Ebu Abd Allah l\Iuhammcd b. Alı
mrcl . b. Yusuf a l-Harezmi, Ml'fa tih al-Ulum,  s.  2.5 Ma tbaa t aş-Şark, Mısır. 

6 H.  Rit tcr, Dehriye'den bahsederken ( İslam Ansi kloped isi anılan madde) dini fırka
lar hakkında yazılan Arapça ki taplarda Arap müşriklerinin dl'lıriliğindcn de-ğil, felsefi bir sis
teme sahip bir fırkadan bahsedildiğini ileri sürmüştür. Halbuki bu fırka kitaplarında metin
deki açıklamalarımızdan da :ınlaşı lacağı iizere Arap müşriklerinin dl'hriliğinden bahsedil-

�� . 
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ve Ahiret hayatını inkar eden dehrrlerdendi . Tabiatın yaratıcı, zama
nın (d.ehr'in) ise yok edici kudretine inanırlardı . Araplar, zamanın bu 
kudretine inandıkları için bir kötülük zuhurunda zaman (dehr) 'a sö
ğerlerdi . Nitekim Hz. Peygamber, ";:,amana söğmeyini;:,, fünkü Allah ;:,a
man demektir"B diye buyurmuştur. Buhari ve Müslim'de bulunan bir 
Had fs-i kudside ise şöyle buyurmuştur : "Dehre söğen ddemoğlu beni e;:,a
landırır. Dehr benim. Her iş benim elimdedir. Geceyi de, gündü;:,ü de ben evirip 
feviriJorum"9. Ancak bu sözlerdeki zaman (dehr) kelimesiyle Allah'ın 
zatı kastedilmemiştir . Fakat zaman tarafından yapıldığı zannedilen 
her şeyi, Allah'ın yarattığı veya takdir ettiği kasdedilmiş ve Arapların 
Allah'ın sebep olduğu işlerden dolayı zamana söğmeleri önlenmek 
istenmiştir . 

Abd al-Kahir al-Bağdad i ise ,  Dehrilerle Batınilerin fiil ve inanç 
bakımından aynı olduklarını kaydetmiştir. ıo Her iki fırkanın da müf
ritleri Allah'ı inkar edip alemin kıdemine inanmışlardır . 

Bizce Dehrtleri bir çok bakımlardan ibahi saymak da mümkün
dür. Çünkü ibah i fırkalar arasında bu dünyanın bir yaratıcının 
yardımı olmaksızın kendiliğinden meydana geldiğine, insanların 
hayvanlar gibi doğup öleceklerine ve bu düzenin sonsuz olarak devam 
edeceğine inananlar vardı . İbahiler yapılması . ahlak ve din prensip
lerine aykırı olan birçok kötü fiileri işlemekten çekinmezlerdi . Bun
lar gibi Dehriler de sadece haz ve fayda veren şeyler peşinde koşar
lardı . Bir çok dehrilere göre neticesi ne olursa olsun haz veren ve men
faat sağlayan her şey iyidir. Bunlar inançları icabı hurufr şeyleri red
dederler, �eleklere ve cinlere inanmazlar ve sihire önem vermez
lerdi ı ı .  Hurufilik ve sihirbazlık İslamiyetçe de reddedilmiştir . 

Kur'an' da da Dehrtlerdfn şöyle bahsediliyor : "Dediler ki bu ha
yat dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölüyoruz, yaşıyoruz. 
Bizi o sürekli zamandan başkası helak etmez . Halbuki onların buna 
dair de hiç bilgisi yoktur. Onlar ·başka değil, sade öyle · sanırlar"ıa.  

8 Bak. Lisan al-Arab, c.  iV.  s.  292 .  Beyrut 1 955. 
9 'Bak. Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Hakim ve ve Meal-i Kerim, c. 1 11, s. 893, not : 

50, İstanbul 1 958. 
10 Bak. Ebu Mansur Abd al-Kahir b. Tahir al-Bağdadi, al-Fark Beyn al-Fark, s .  1 77 

1 78, Mısır 1 948. 
i l  Bak. İslam Ansiklopedisi, anılan madde, c. iV, s.  5 1 2 ;  İbahiler için bak : al-Gazzali, 

Kimya'yı Saadet, c. 1, s. 46, Tahran 1 333 ; İbn al-Cevzi, Telbis-i İblis, s. 389-990. 
1 2  al-Casiye, Ayet 24. 
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Kur'an'daki bu ifadelerden anlaşılıyor ki Araplar arasında ya
ratma ve yoketme kudretine sahip bir Allah'ın varlığını inkar eden 
Dehrtler vardı . Kur'an'ın diğer ayetlerinde, yaratıcı Allah'tan b�hse
den ifadeler, Dehr!ler ve münkirleri düşündürücüdür : "De ki onları 
ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı hakkiyle bilendir"B.  "rerde 
ne varsa, hepsini si;::in faideniz i;in yaratan, sonra iradesi göğe yönelip de onları 

yedi gök haliyle tesviye ve tanzim eden Odur ve O her şeyi hakkiyle bilendir" l 4  
"Allah, sizi yaratan, sonra rızkınızı veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da 
si;;;i diriltecek olandır" l S · 

Vahye dayanan bu gibi delillerin, Allah'ın varlığına inanmıyan 
Dehr!leri ve onlar gibi düşünenleri ikna etmeleri güçtür.  Onlar, ya
ratıcı Allah'ın varlığını akıl ve düşünceye dayanarak inkar etmek
tedirler . O halde onların iddialarını akıl ye düşünceye . ait delillerde 
karşılamak daha: uygun olur .  Bu hususta Descartes 'ın verdiği de
liller dikkat çekici ve izlenecek değerdedir . Descartes, Allah'ın varlı
ğını ispat için vahye değil, muhakeme ve düşünceye dayanmıştır . Ona 
göre Allah'ın varlığı iki yolla ispat edilebilir : 1 - Allah'ın meydana 
getirdiği neticelerle . 2- Allah'ın tarifiyle .  

· 

Birinci yolda ikiye ayrılır . Şimdi bunları sırasiyle izleyelim : 
Allah'ın varlığı her şeyden �nce kendi varlığımızla ilgilidir . Ben 
şöyle düşünerek Allah'ın varlığını bulabilirim : Ben varım, ben düşü
nen bir varlığım, fakat ben şüpheye düşebilir ve yanılabilirim. O hal
de ben hatasız olgun bir varlık değilim. Olgun olmadığımdan ben 
kendi varlığımın sebebi olamam, Eğer kendi varlığımın yaratıcısı 
olsaydım, kendimi hatasız ve eksiksiz yani Çok olgun yaratırdım 
ve hiçbir şey olgunluğuma engel olamazdı . O halde benim varlığım 
kendi kendine yeter olan bir ilk sebeb'in mevcudiyetini gerektirir. 
Bu sebep de Allah'tır . Kısaca madem ki ben varım, Allah da vardır . 

Netice yoliyle Allah'ın varlığını ispat etmenin ikinci şekli ise ş�y
ledir : Kendimin olgunluktan yoksun olması, bende bir olgunluk fikri 
doğuruyor. Bu olgunluğu düşünmem de Allah'ın varlığının bir de
lilidir. 

Her düşünce, bir sebep gerektiren bir neticedir . Bundan başka 
her sebep üstün bir şekilde neticenin kapladığı şeyleri içine almalıdır . 

1 3  Yasin, iyet : 79. 
1 4  al-Bakara, iyet : 29. 
1 5  ar-Rum iyet : 40. Ayetlerin tercümeleri için Hasan Basri Çantay'ın Kur'in-ı Ha 

kim ve Meil-i Kerim adlı tefsirine müracaat ettik. 
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O halde bende bulunan olgunluk düşüncesi , bu düşüncenin kapladığı 
her şeyi üstün bir şekilde. içine alabilen bir sebebe sahip olmalıdır . 
Böyle bir düşüncenin sebebi ise ben olamam. Bunun sebebi olmam 
için bu düşüncenin kapladığı her şeye sahip olmam gerekirdi . Halbuki 
kendimde eksiklikten başka bir şey bulmuyorum .  Olgunluk düşün
cesi bile bana eksikliğimi hissettiriyor. O halde bu düşünce kendi 
kendii:ıin sebebi değildir . Bu düşüncenin sebebi Allah'tır. 

Descartes'ın Allah'ın varlığını ispat için kullandığı ikinci yol, 
tümdengelim metodudur. Bu yol, şöyle bir misalle açıklanabilir : 
Ben, bir üçgen düşüncesinden, bu üçgenin kapladığı açılar fikrini elde 
edebilirim. Eğer ben, bir üçgeni idrak ediyorum, fakat onu üç açılı 
değil, iki açılı olarak düşünüyorum dersem, bir çelişiklik olur. Çünkü 
bu durumda üçgenden başka bir şey idrak etmiş olurum. Keza din
sizler de şöyle söylerler : "Ben bu olgunluğu ryice idrak edryorum, fakat onu 
yokluk olarak idrak edryorum, , .  Halbuki bu söz çelişiktir. Kendisinde var
lık olmıyan ve kendi varlığı için başka şeye ihtiyacı bulunan bir 
olgunluk, yetersiz ve eksik bir olgunluk değil midir ? O halde Allah'a 
inanmıyanların muhakemesi şu düşünceye varır : "Ben olgunluğu ryice 
idrak edryorum, sadece onu eksik olarak idrak edryorum, , .  Bu düşünce çeli
şik olduğundan kabul edilemez . 

Gerçekte var olma ve olgunluk d üşünceleri birbirlerinden ay
rılamazlar. 

Neticede olgun bir Varlığın (Allah'ın) mevcudiyetini kabul et
mek gerekir )6 

Dehrtlerin yanıldıklarını şöyle bir misalle de açıklamak müm
kündür : Her hangi bir yazı acaba kendiliğinden mi yazıldı ? Yoksa 
onu bir ka.tip mi yazdı ? Böyle bir yazının failsiz var olmasını aklımız 
kabul etmez ve zorunlu ola1ak onun birisi tarafından yazıldığını tasdik 
ederiz . O halde bu kadar düzenle yaratılan Memin de bir Yaratıcı'sının 
var olduğunu kabul etmek gerekir. Aklımız, düşüncemiz ve sezgimiz 
bizi buna inanmağa zorlar . 

16 Bak. Descartes, Discours de la Methode, s. 1 1 8- 1 2 1 ,  Paris 1 943 ; Alfred Fouille, 
Histoire de la Philosophie, s. 257-259, on ikinci baskı, Paris. 
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İSLAM FELSEFESİ AÇISINDAN TENASCll'ÜN DEÖERİ 

Tenasüh, insan öldükten sonra ruhunun başka· bir varlığa inti
kal etmesine denir. Buna inanan fırkaya da Tenasühiye adı veriliyor. 
Bu inanç Hindistan'dıı Brahmanlar arasında yaygındı. Biruni, Mani
nin bu inancı, sürgünlüğü esnasında ·Hintlilerden alıp İran'da yay
dığını kaydediyor ı. Bu inancın İslam alemine Mazdekt'lerden� Sabit
lerden veya bazı Yunan filozoflarının düşüncelerinden intikal ettiğini 
söyleyenler de vardır. Bu akideyi Hurremi'lerin, Gulat'ın, Nuseyri'
lerin ve Yezidi'lerin bir kısmı benimsemiştir. Ancak tenasüh anlayışı 
muhtelif taifeler ve kimseler tarafından farklı olarak ifade edilmiştir . 

al-Malatiye göfe2 tenasüh şöyledir : Beden bir elbisedir. İnsan 
hayır işledikten sonra ölürse ruhu at, kuş veya öküz gibi bir hayvana 
girer. ·Bu hayvanlarda ruh bir müddet mes'ut olarak yaşadıktan son
ra tekrar insan bedenine döner. Şayet insan pis ve şerli bir nefse sa
hipse öldükten sonra ruhu yaralı bir eşeğe veya uyuz bir köpeğe gi
rer. Ruh bu hayvanlar içinde günahına göre azap çeker. Cezasını çek
tikten sonra tekrar insan bed<mine döner . Bilhassa Hurremi'lerin 
te11:asüh anlayışı böyledir . 

İbn al-Cevzt,3 Tel).asühiye'nin Fir'avn zamanında zuhur ettiğini, 
bu inanca göre hayır ehlinin ruhunun hayır işleyen bedenlerde ve 
şer ehlinin ruhunun kötülük yapan bedenlerde bulunabileceğini kay
dediyor. 

Bu konuda Abu'l-Muzaffer al-İsferayint ile Abd al-Kahir al 
Bağdadt'nin söyledikleri umumiyetle birbirini tutmaktadır4. Daha 
çok tafsilat veren Abd · al-Kahir, tenasüh ehlini şöyle tasnif ediyor : 

1 Bak : Al-Barunt's India, s. 2 7  Leipzig, 1 925. 
2 Bak : al-Malati, at-Tenbih, s .  29, Mısır, 1 369. 
3 Bak : İbn al-Cevzt, Telbis-i İblis s .  77, İdaret at-Tıbaa al-Muniriye baskısı. 
4 Bak : al-İsferayint, at-Tabsir, s. 120-1 22, Mısır 1 3 74, ve al-Bağdadi, al-Fark Bayn 

al-Fırak, s. 1 62- 1 66, Kahire 1 367.  
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1 - Tenasühe inanan felsefeciler, 2- SümmeniyeninS bir kısmı. 
Bunlar İslamiyet'ten önce mevcut idi . İslam Dini doğduktan sonra 
zuhur eden tenasüh ehli de i�ye ayrılır : 1- Müfrit Şiilerin bir kısmı. 
2- Kaderiye'nin bir kısmı. 

Müfrit Şi ilerden olan tenasühcülerin inanı§ları diğerlerinden ta
mamen farklıdır. Çünkü onlar insan ruhunun değil, Allah'ın ruhunun 
peygamber ve imamlara intikal ettiğine inanırlar. Bunlar bir bakım
dan hululcu sayılırlar. Bu grupa dahil olan ba§lıca fırkalar Sebeiye, 
Beyaniye, Cenahiye, Hattabiye ve Ravendiye'den ibarettir . 

Kaderiye'den tenasühcü olanlara gelince : Bunlar Ahmet b. Ha
bıt,6 ın müritleridir . Bu §ahıs Mutezili idi . Aynı zamanda tenasühe de 
inanırdı. Ona göre cisimler, ruhlar için kalıptırlar. Ruh ise diri, kud
retli ve bilicidir . Hayvanlar için de teklif yani bir §eyi yapıp yapmama 
sorumluluğu vardır. Bunların bazıları yaratıldıkları zaman Allah'ın 
emirlerine itaat ettikleri için cennette yerle§ip saadete mazhar oldular. 
Bazıları ise Allah'ın emirlerine isyan ettikleri için cehennemde yer
le§İp devamlı azaba duçar oldular. Allahın bazı emirlerini tutup b a
zılarını tutmayanlar ise dünyada yerle§tirildiler. Bunlar bu dünyada 
isyanlarına göre, insan, ku§, .hayvan ve böcek gibi muhtelif §ekillerde 
görünürler. Günahı az olanİar güzel, günahı çok olanlar çirkin olur
lar . Ruhlar böylece muhtelif suret ve kalıplarda devam ederler. Du
rumlarına göre insan veya hayvan §eklinde berhayat olurlar. 

Bunlardan ba§ka İsmaililerden bazılarının da tenasühcü olduğu 
muhakkaktır. Yalnız İsmailtler ruhun hayvanlara geÇeceğini kabul 
etmezler. Onlara · göre ruh, devrin imamını tanıyıncaya kadar ölüm 
ve doğum suretiyle nesilden nesle intikal eder. 

Nuseyrilere göre ise : Günahkarlar Yahudi, Sünni Müslüman 
yahut Hıristiyan olarak tekrar doğadar . Ali'ye inanmıyan kafirler 
de deve, katır, eşek, köpek ve benzerleri şeklinde dünyaya gelirler . 

-
Yukarıdanberi tenasühten, tenasühcülerden ve inançlarından kı-

saca bahsettik. Görüldüğü üzere bunların akidelerinin Kur'an'la ve 
İslam Dini ile bir alakası yoktur. Kur'an'da Allah'ın bir olduğu, eşi ben-

5 Bu mezhep hakkında daha çok bilgi için bak : İbn an-Nedim, al-Fihrist, s.  498, 
Matbaat al-İstikame, Kahire. 

6 Carra De Vaux bu şahsın ismini Ahmet b. Ha'ıt olarak yazmıştır. (Enyclopedie De 
!'İslam, Tenasuh mad., c. iV, s. 681 ,  Paris 1 934) . Halbuki Abd al-Kahir al-Bağdadi ve 
Ebu'l·Muzaffer al-İsferayini bu ismi metinde yazdığımız gibi kaydediyor (al-Fark, s.  1 63. 
1 64, at-Tabsir, s. 1 20) . 
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zeri olmadığı, doğmadığı, doğurulmadığı ve mekandan münezzeh 
olduğu beyan edilmiştir. Ruha gelince : Bunun Allah'ın emirlerinden 
olduğu ve bu hususta insanlara fazla bilgi verilmediği bildirilmiştir . 
Buna rağmen tenasühcülerin tenasühten bahsedip ruh hakkında bir
birini tutmaz tafsilata girişmeleri cehalet ve sapıklıktan başka bir 
şey değildir . 
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TASAVVUFTA HULOL SORUNU 

Tarihte hak yolcularını, aldatarak etrafına toplıyan birçok 
sapık kimselerin faaliyet gösterdiği malumdur. Bu gibi kimselerin 
başlıca gayeleri Müslümanlar arasına nifak sokmak ve menfaat sağla
mak olmuştur.  Bunlar arasında yanılarak ve aldanarak haksız bir 
dava sahibi olanlar da bulunmuştur . Bizim burada bahsedeceğimiz 
hululcular da haksız ve yanlış bir davanın sahibi olup müslümanlar 

. arasına nifak sokanlardandır . Ancak hululcular arasında da farklar 
vardır . Şimdi hululun ve huhilcuların ne demek olduğunu inceliyelim .  

Hulul kelimesi arapça " HLL, , kökünden muştaktır . Hulul, 
çözmek bir yere inmek ve yerleşmek manalarına gelir . İstılah i  mana
da ise bu kelime, birbirinden farklı anlamlarda kullanılmaktadır. 
Başlıca şu hululculara hulul denmektedir . 

1 - Beden ile ruhun cevheri bakımından birleşmesi.  Bu manada 
hulul felsefede bahis konusudur . 

2- Allah'ın zatı ile her şeye girmiş olması . Buna hulul-u mutlak 
da denir . Bu nevi hululu Cehmiye'nin öncüleri iddia etmiş ve Ehl-i 
Sünnet de onların bu iddialarını çürütmüştür. 

3- Allah'ın bir insanın vücuduna girip yerleşmesi . Bu türlü 
hulula hulul-u muayyen 'adı da verilmiştir . Sufi iken şaşıranların, 
bir kısım Hıristiyanların ve Gulat'ın bazı koll�rının iddia ettiği hulul 
da bu nevidendir. Biz burada bu üçüncü gruba dahil olan hululcular 
üzerinde duracağız . 

Şüphesiz ki bütün hulıilcuların gaye ve maksatları aynı değil
dir . Bilhassa tasavvuf yoluna süluk edenlerden başlangıçta ilahi aşka 
mazhar olmak gayesiyle hareket edip de neticede hulula sapmış 
olanlar mevcuttur. Çünkü hakiki mutasavvıf olmak güç bir iştir. 
Bu yola süluk edenler, başlangıçta keşif sahibi olabilirler . Meleklerin 
ve peygamberlerin ruhlarını müşahede edebilirler . Gayıptan ses
ler duyabilirler .  Hatta manev i halleri gayb aleminde hayaller ve şekil-
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ler görmeğe müncer olabilir . Fakat mutasavvıf, bu hale nail olduk
tan sonra şaşırabilir. Nitekim bu - hale vasıl olduktan sonra hulUl, 
ittihad ve ittisal iddiasmda bulunanlar olmuştur. Fakat bunların 
hepsi hatadır t .  

Hıristiyanlara gelince : Bunlardan ittihada inananlar Ya'kubt  
idiler ve ittihadı su ile sütün birbiriyle birleşmesi gibi telakki ederler
di . Hulula inanan Hıristiyanlar ise Nasturi'lerdir. Hıristiyanlar asl i 
davalarında bile haksız olduklarına göre onların hulul iddiaları 
üzerinde fazla durmıyacağız . 

Gulat yani müfrit Şiilere gelince : Gulatın bütün kolları hululcu 
değildir. Ancak aşağıda isimlerini vereceğimiz hululcu fırkaların ço
ğunun Gulat'a mensup olduğu aşikardır . Bu hululcu fırkaların baş
lıcaları şunlardır : Sebeiye, Beyaniye, Cenahiye, Hattabiye, Numeyri
ye, Mukannaiye, Rizamiye, Hulmaniye, Hallaciye ve Azafıra . 

Bunlardan Sebeiye Allah'm · ruhunun Ali 'ye hulul ettiğini iddia 
etmiştir. 

Beyaniye, Allah'ın ruhu peygamberleri ve imamları dolaştıktan 
sonra Ali'ye, Ali'den Muhammed b .  Hanefi'ye, bundan oğlu Ehi 
Haşim'e ve en sonra da Beyan b. Sem'an'a intikal etti, diyerek bu 
sonuncunun Allah olduğu fikrini benimsemiştir . 

Cenahiye : Bunlar Allah'ın ruhu Ali ve evladını dolaştıktan 
sonra Abdullah b. Muaviye b. Abdullah b. Cafer'e intikal etti, diyen 
!erdir . Keza bunlar Cennet, Cehennem ve Kıyamet'i inkar etmişlerdir. 

Hattabiye : Allah'ın ruhunun evvela Cafer as-Sadık'a sonra da 
Ebu'l-Hatab al-Esedi'ye girdiğini iddia etmişlerdir. 

Numeyriye : Allah'ın ruhunun beş şahsa hulul ettiği iddiasında 
bulunmuşlardır. :  Bl:l beş şahıs şunlardır : Hz. Muhammed, Ali, Fa
tıma, Hasan ve Hüseyin. Onlara göre bu beş şahıs Allah demektir . 

Rizamiye : Bunlar Ebu Müslim'in tarafını tutmakla ifrata git
mişlerdir.  Bunlardan bir kısmı daha da ileri giderek ona Allah'ın ru
hunun hulul ettiğini iddia etmişlerdir. Bunlar onun hakkındaki aşırı 
sözleri sebebiyle Ebu Müslimiyye diye adlandırılmışlardır. Merv ve 
Herat civarında faaliyet göstermiş olan bu fırkaya Berkuriye de de
nir. Bunlar Ebu Müslim'in ölmediğine inanırlar . 

Mukannaiye : Bunlar Maveraünnehir'de faaliyet göstermiştir . 
Reisleri Mukanna sihir, hesap ve geometri ilmine vakıftı . Evvela 

1 Bak : al-Gazzali, al-Munkiz, s. 1 02 .  
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Rizamiye fırkasına salikti . Daha sonra tanrılık iddiasında bulundu . 
Halife Mehdi zamanında Mukanna'nın askerleri, halife ordusunu 
heziQlete bile uğrattı . Mukanna tabasına haram şeyleri helal kıldı .  
Namaz ve oruç gibi ibadetlerin lüzumsuzluğunu iddia etti . Bunun 
fitnesi ancak 1 4  sene kadar sürdü.  

Hulmaniye2 : Bunlar Ebu Hulman ad-Diıneşki'ye tabi olanlar
dır. Bu şahıs. aslen İranlı idi . Davasını Dimeşk'de ( Şam'da) yaydığı için 
Dimeşki diye anılır. Bunlar iki bakımdan hataya düşmüşlerdir : 

1 - Allah'ın güzel şahıslara hulul ettiğine inanırlar ve bunun neti
cesi olarak güzel bir kimse gördükleri zaman ona secde ederlerdi . 

2- Allah'a, Ebu Hulman gibi inananlar için haram ve tehlikenin 
bulunmadığına ve hulmani olan bir kimsenin istediği herşeyi yapm�
sında bir mahzur olmadığına inanırlardı . 

Hallaciye : Huseyn b .  al-Hallac'a mensup olanlardır .  Hallac, ta
savvufla meşguldü .  Tasavvufta bazı aşırı sözleri olmuştur . Bu yüz
den devrin alimleri arasında ihtilaf doğmuştur . Neticede bazı sözle
rinden dolayı aleyhdarları onun katline cevaz vermişlerdir . · 

Azafira : Bunlar İbni Ebi'l-Azfır'ın taraftarlarıdır . Bu şahıs 
Bağdad'da H. 322 senesine doğru faaliyet göstermeğe başladı . Allah'ın 
kendisine hulul ettiği, kendisinin Ruhulkudüs olduğunu iddia etti . 
Taraftarları için al-Hasse as-Sadise diye bir kitap da hazırladı . Bu 
kitapta şeriatı kaldırdığını bildirdi . Neticede devrin halifesinin emriy
le öldürülüp cesedi yakıldı3. 

Yukardan beri en meşhur hululcu fırkalardan bahsettik. Bunla
rın çoğunun gayesi İslam'ı ifsat etmek ve tevhit esasını yıkmaktı . Koy-ı 
dukları hükümler İslam şeriatine tama!Jlen zıttır ve sapıklıktır . Esa
sen iıulul hakkındaki iddiaları temelinden yanlıştır ve batıldır . Bun
ların hulul iddialarını akl i• bakımdan şöylece çürütmek mümkündür : 

Hulö.ldan iki şey anlaşılır : _ l- Cisimle mekan arasmdaki nis
pet. Bu ancak iki cisim arasında olur. O halde cismiyet�en münezzeh 
olan bir Varlık hakkında hulul imkansızdır . 

2- Araz ve cevher arasındaki nisbet. Araz ancak cevherle var 
olur ve araz cevhere dahildir. Fakat, bu kendi kendine var olan bir 

2 Büyük müsteşrik Louis Massignoıı Hulınaniye fırkasmı Sünnilerden saymıştır. 
(HulUI, İs. İnsiklopedisi, cüz : 46, s. 584-585, İstanbul 1 950) . Halbuki gerek Abd al-Kahir 
al-Bağdadi ve gerekse Abu'l-Muzaffer al-İsferayini bunlar�n haramdan sakınmadıklarını ve 
zevk ehli olduklarını kaydediyor (Bak. al-Fark Bayn al-Fırak, s .  1 56, l<ahire 1 948 ve at
Tabsir fi'd-Din, s. 1 1 5, 1 1 6, Mısır 1 3 74) . 

3 al-Bağdadi, al-Fark, s. 1 54- 1 60. 
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varlık hakkında muhaldir.  O halde Cenab-ı Hak hakkında hulul 
düşünmek asla varid olamaz. Çünkü bizatihi var olan bir varlık 
diğer bir varlığa hulul edemez . Hulul iki kul arasında bile imkansız 
olduğuna göre Allah'la kul arasında daha çok imkansızdır4. 

Netice olarak diyebiliriz ki lıulfıl şer ' i  bakımından batıl ve akl i  
bakımdan ise muhaldir. 

Şu kadar var ki Hallac gibi değerli bir mutasavvıfın, manevi 
sarhoşluk anında söylediği bazı sözlerden dolayı katledilmesini isa
betli bulmak güçtür. 
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1 0- İbni Teymiyc, Mccmuat ar-Resail Va ' l-Mesail, C . I , s .  70, 
79, 97-98, 1 7 1 ,  Mısır K. 1 34 1 .  

1 1- Louis Massignon, Hul.ul mad . İs .  Ansiklopedisi, cüz . 46, s .  
584-585, İstanbul 1 950.  

1 2- Dr. Farid Jabre, La Notion De La Ma'rife Chez GhazaU, 

s .  74, Beyrut 1 958 . )  

4 Bak. al-Gazzal i ,  al-Makııad, s .  1 1 4- 1 1 5 .  



İSLAMİYET VE ÇOCUK EÖİTİMİ 

Şüphesiz ki çocuk bir milletin temelidir. Çocukları iyi eğitilen bir 
millet, yarınına her zaman güvenle bakabilir . Çocukları iyi yetişen 
bir aile ise mesut olur, mesrur olur. Bu önemli konu hakkında yetkili 
ilim adamları sayısız kitaplar yazmışlardır. Bi� ise burada bu konuyu 
İslam Dini bakımından kaleme almağa çalışacağız . Bunun için de evve
la çocuklarla ve onların eğitimleri ile ilgili ayetlerden bahsedeceğiz . 
Sonra çocuk eğitimine çok önem vermiş olan Hz. Muhammed'in 
bazı had fslerini sunacağız . Daha sonra büyük bir İslam mütefekkiri 
olan Gazzali (ölm. H. 505 / l l  1 1  ) 'nin bu konudaki düşüncelerini 
açıklıyacağız ve nihayet yaptığımız bazı müşahedelere dayanarak 
kendi düşüncelerimizi kaydedeceğiz : 

Yüce Tanrı, Kur'an-ı Kerim'de yetimlerin gözetilmesi ve çocuk
ların terbiyesi hakkında emirler vermiştir . Bu emirler, çocuklara bak
manın, onları korumanın ve eğitmenin her şeyden önce ilahi bir 
vazife olduğunu göstermektedir . Bu konuya dair aşağıda mealleri 
verilen ayetlerden bunu anlamak mümkündür: 

"Ey iman edenler gerek kendilerinizi, gerek ailelelerinizi öyle bir 
ateşten koruyun ki onun yakacakları insanla taştır" ! . "Ey iman eden
ler, elinizin malik olduğu köle ve cariyeler, bir de sizden olup henüz 
bülfığ çağına girmemiş küçükler, üç vakitte, sabah namazından ğnce, 
öğle sıcağında elbiselerinizi çıkaracağınız zaman,  bir de yatsı nama

. zından sonra (odanıza girecek olurlarsa) sizden izin istesinler . Bu 
üç vakit sizin için avret ve halvet vakitleridir . . . .  Sizden olan çocuk
lar büluğ çağına, ulaştığı zaman kendilerinden evvelkilerin izin is
tediği gibi izin istesinler. Allah size ayetlerini böylece beyan eder . 
Allah hakkiyle bilendir . Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir"2. "On
lar ki ey Rabbimiz, derler, bize zevcelerimizden ve nesillerimizden 

1 Suret a t-Tahrim, ayet : 6. 
2 Suret an-Nur, ayet : 58-59. 
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gözlerimizin bebeği olacak salih insanlar ihsan et. Bizi takva sahip
lerine rehber kıl, , 3 .  "Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar, daha 
iyi olacağı sağlanmadıkça, yaklaşnıayın, , . 4  "Sana yetimleri sorarlar . 
De ki : onları yarar ve iyi bir hale getirmek hayırlıdır. Şayet kendi
leriyle bir arada yaşarsanız, onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah yetim
lerin salahına çalışanlarla fesat ve fenalık yapanları bilir . Eğer Al
lah dileseydi sizi muhakkak zahmete sokardı . Şüphesiz Allah mutlak 
galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir , , s . 

Çocuklara dair hadisler de çoktur . Esasen Hz . Muhammed ço
cuklara karşı daima şefkat göstermiştir . Torunları Hz. Hasan ve Hz . 
Hüseyin'i çok sevdiği" ve onlarla meşgul olduğu bilinmektedir . Bir 
gün Hz. Muhammed, henüz çocuk olan Hz. Hasan'ı öpmüştü. Bunu 
gören Ashabtan birisi Peygamber 'e :  "benim 1 0  çocuğum var ; hiç 
birini öpmem" dedi . Peygamber de "merhamet . etmiyen merhamet 
bulamaz" diye karşılık verdi ( * ) .  Yine başka bir gün, Peygamber 
mimberde iken Hz. Hasan'ın düştüğü ve Hz . Muhammed'in inip 
onu kaldırdığı rivayet edilir. Diğer bir gün de Peygamber namaz 
kılarken secdeye varmıştı . Torunu Hz. Hüseyin bu esnada onun omu
zuna bindi .  Peygamber onu hoşnut etmek için secdeyi normal süreden 
fazla uzattı (** ) . 

Onun bize örnek olabilecek bir gibi fiilerinden başka, çocuk
lara ve eğitimlerine dair bir çok sözleri .de vardır. Bu sözlerden bir 
kısmını içine alan bazı hadisler şunlardır : 

"Her çocuk Müslüman yaratılışı üzerine doğar, ancak onu ebe
veyni Yahudi, Hıristiyan yahut Mecusi yaparlar,,6 . "Allah çocuğuna 
güzel bir şekilde yardım eden babaya rahmetle bakar,,7. "Babanın 
çocuğunu iyi eğitmek ve ona güzel bir isim vermek vazifesidir, , s .  
"Çocuklarınıza hediye verirken , onlar arasında eşitliği gözetiniz,,9 .  

3 Suret al-Furkan, ayet : 74. 
4 Suret al-En'am, ayet : 152 .  

5 Suret al-Bakara, ayet : 220. Bu ayetlerin manası için genel olarak Hasan Basri Çan· 
tay'm "Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim" adlı tefsirine nı.üraacaat ettik. 

*Bak Gazzali, Kimyay-ı Saadet, c. II, s.  339, Tahran 1 333. 
"'*Bak. al-Gazzali, İhya Ulum ad-Din; c. II,  s.  2 1 8, Matbaat al-İstikamet, al-Kahire ; 

Gazzali, Kimyay-ı Saadet, c. il,  s. 229. • 
6 Sahih at-Tirmizi, c. II,  s. 20, Istanbul 1292 .  

t 
7 Bak. al-Gazzali, İhya Ulum ad-Din, c. il ,  s. 2 1 7  ve aynı sayfa not : 6. Matbaat al-

stikamet, al-Kahire. . 
8 Bak. Aym eser, c. 2 1 7, not : 8. Bu hadisle bundan önceki hadisin sahih olduklan 

tahakkuk etmemiştir. 
9 Bak. al-Buhari, Kitab al-Cami'as-Sahilı, c .  il, s. 1 34, Leyden , 1 862. 

1 10 



"Bir zat Hz . Muhammed 'e sordu : Ey Allah'ın Elçisi en güzel iyilik 
nedir ? 

- Ana ve babana olan iyiliktir . 
..,.._ Ana ve babam öldüler . 

Peygamb�r cevap verdi : 
- Çocuğuna olan iyiliktir. Ebeveyninin senin üzerinde hakkı 

olduğu gibi, çocuğunun da senin üzerinde hakkı vardır, , ıo .  Hz . Ayşe 
şöyle nakletti : "Allah'ın Elçisi Muhammed (S .  A . ) , bir gün bana 
Usame'nin yüzünü yıka, dedi. Ben sert bir tavırla yıkamağa başladım. 
Peygamber elime vurdu ; sonra ke_ndisi bu işi yapmağa başladı ;  ço
cuğun yüzünü yıkayıp onu öptü ve nihayet şu sözü söyledi : Cariye
mizin olmaması ne kadar güzel bir şeydir, ,  ı ı. " İnsan, arkadaşının 
dini üzerinedir, ,  1 2 . 

Bunlara güzel ahlaka dair olan şu had isleri de ilave etmek yerin
de olur : "Selam kelamdan öncedir,, 1 3 .  "Çok konuşan , çok yanlış 
yapar, , 14 . "Başkalarının ayıpları yerine, kendi ayıbı ik meşgul olan 
insana gıpta ederim,, 1 5 .  "Gü'zel ahlak, insanın saadetindendir , , 1 6 . 

Çocuk eğitimi hakkında Gazzali'nin düşüncelerine gelince : 
Gazzal i, yalnız felsefe, kelam, fıkıh ve tasavvufla d�ğil, pedagoji 

ile de meşgul olmuştur. Onun bu konuda yaptığı bazı tavsiyeler, bu 
gün dahi dikkati çekecek ka:dar sağlam ve kuvvetlidir . Ona göre 
çocukları doğuşundan itibaren kontrol etmeğe başlamalıdır . Çocu
ğun kalbi doğduğu zaman her türlü tesirden halidir . Ona terbiye 
verecek olan ana, baba veya mürebbidir . Çocuk bereketli bir toprağa 
benzer. Toprağa ekilen tohum biter. Çocuğa ise verilen terbiye yer
leşir. Çocuğun iyi yetişmesinin mükafatı veya kötü yetişmesinin so
rumluluğu ebeveynine , mfifebbisine yahut öğretmenine aittir . Bir 
çocuğun iyi yetişmesi için aşağıdaki şartlara riayet etmek gerekir . : 

1- Çocuk anne sütüyle beslenmeli ; bu mümkün değilse salih 
bir süt anne tutarak, onun helal süt emmesini temin etmelidir . 

10 Bak. Musnad b. Hanbal, c. IV, s. 2 70, Mısır 1 3 1 3 ;  İhya Ulum ad-Din, c. I I ,  2 1 7. 
1 1  Bak. İhya Ulum ad-Din, c. il, s. 2 1 8. · 
12 Bak. Musnad b. Hanbal, c. il, s. 303, 304 ; Sahih at-Tirmizi, c. il ,  s. 60. 
13 Bak. Şams ad-Din Ebi'l-Hayr Muhammed b. Abd ar-Rahman as-Sahavi, al-Ma-

kasıd al-Hasana, s. 488, Bağdad 1 375/  1 956. 
16 Bak. Aynı eser, s. 489. 
15 Bak. Aynı eser, s. 489. 
16 Bak. Aynı eser, s. 489. 
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2- Büyüyünce süse düşkün olmaması için çocuğa beyaz elbise 
giydirmeli , renkli ve ipekli elbiselerden sakınmalıdır. Bu gibi elbiseler 
daha çok kız çocukları içindir .  

3- Çocuk konuşmağa başlarken ona "Allah , , ve "bismillah, ,  
demesini öğretmelidir .  

4- Yemeğe Allah adiyle başlamalıdır . Yemekte acele etmemeli, 
başkalarının lokmasına bakmaktan çekinmeli ve bir lokmayı çiğneyip 
yutmadan ikinciye uzanmaktan sakınmalıdır. Bundan başka yemeği 
gereğinden fazla yememelidir . 

5- Onu nimetlere ve ziynetlere garketmek doğru değildir. Çün
kü büyüdüğü zaman ömrünü bunları aramakla geçirir ve sıkıntıya 
katlanamaz . 

6- İyi bir iş yaparsa onu mükafatlandırmalı ve herkesin içinde 
öğmelidir. Kötü bir hareket yaparsa bir iki defa görmemezlikten 
gelmeli, aynı kabahatın tekrarlanması halinde "senden beklemezdim, 
bunu kimse duymasın, ,  gibi sözler söyliyerek ihtarda bulunmalıdır. 
Çocuğa kabahatinden dolayı çok söz söylenirse, yüzsüz olur ve aynı 
şeyi açıktan açığa yapmağa devam eder. 

7- Terbiyenin temellerinden biri onun kötü a.rkadaşlar edin
mesine engel olmaktır . Her türlü fenalığın başı arkadaşlıktır. Çocuk
arkadaşının tesirinde çabuk kalır . O halde onu terbiyeli çoc�klarla 
arkadaş yapmalıdır . 

8- Kaba ve çirkin sözlere dilini alıştırmamalı , ebeveyni bu gibi 
sözlerin · ayıp olduğunu ona anlatmalıdır . 

9- Bir kimseden bir şey almamalıdır . Faziletin almakta değil, 
vermekte olduğunu, dilencilerin bir şeyi almak için avuç açtığını 
söylemelidir . 

1 0- Onu okula göndermeli ve ilim öğrenmesini temin etmelidir. 
Çocuk öğretmenin yanına selam vererek girmeli, ders esnasında onu 
dinlemeli ve arkadaşına birşey sormaktan çekinmelidir. Öğretmeni 
kendisine sert davrandığı takdirde ağlamamalı ve şefaatçi aram::ı.ma
lıdır. 

1 1 - Ana ve baba, çocuğun dersi ile alakadar olmalıdır . Çocuğu 
devamlı olarak çalıştırmak da doğru değildir . Dersini bitirdikten 
sonra istirahat etmesine ve oynamasına · izin vermelidir. Çocuğu oyun
dan menetmek ve daima çalışmağa yöneltmek onun zekasını kör-
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leştirir, ruhi gelişmesini zayıflaur. Şayet oynamak için gerekli izni 
almazsa, bu arzusuna hileli yollarla kavuşmağa çalışır . · 

1 2- Çocuğa meclislerde oturma adabını öğretmelidir . Misafir 
yanında, elini çenesine dayaması, ayak ayak üstüne atması, onlara 
sırt çevirmesi yahut bunlara benzer fiilerde bulunması hoş şeyler 
değildir. Büyüklerin sözünü kesmemeli, kendisine bir şey soruldukça 
cevap vermelidir. 

1 3- Ana ve babasının üstünlüğü, defter ve kaleminin güzelliği 
veya başka sebeplerle öğünmeınelidir. Ebeveyni ona tevazunun iyi 
şey olduğunu anlatmalıdır . 

1 4- Hırsızlığın, yalan söylemenin, haram yemenin, hıyanette 
bulunmanın ve bunlara benzer diğer fiilerin kötü şeyler olduğunu 
öğrenmelidir . 

1 5- Temyiz çağına gelince temizlik kaidelerini öğrenmeli, namaz 
kılmağa başlamalı ve ramazanda arasıra oruç tutmalıdır ! ? .  

1 6- Baba çocuğuna karşı şefkatli olmalı ve  fakat ciddiyet hudu
dunu aşmamalıdır . Anne ise, aile reisinin sözünü tutmakta çocuğa 
örnek olmalıdır . 

1 7- Çocuk ana ve baba hakkının çok büyük olduğunu öğrenme
}i 1 8 ,  onların çağrısına uymalı ve onları razı etmeğe çalışmalıdır I 9 ,  

Şüphesiz bu hususların çocuğa öğretilmesi ana ve babanın vazı
fesidir . 

Gazzali'nin fikirlerini böylece hülasa ettikten sonra, çocuk eği � 
timi hakkındaki kendi düşüncelerimizi beyan edebiliriz . Ancak çok 
geniş bir incelemeyi gerektiren bu konuya dair bizim burada ifade 

17 Gazzali, Kimya-yı Saadet;in bir yerinde ( c .  II,  §.  339) bir hadise dayanarak çocuğa 

7 yaşında namaz kılmasını öğretmeli, 1 3  yaşında namaz kılmazsa onu döğmelidir diyor. 
Halbuki .aynı eserin başka bir yerinde (c. 111 ,  s.  53 1 )  çocuk 10 yaşında namaz kılmamakta 

ısrar ederse onu döğmelidir demektedir. Gazzali'nin böylece çelişmeye düşmesi ve daya

ğı caiz görmesi gariptir. 
1 8  Bu hususta şu ayet çok manalıdı r : "Rabbin, kendinden başkasına kulluk etmeyin, 

ana ve babaya iyi muamele edin diye hükmetmektediı·. Eğer onlardan biri veya her ikisi 

senin nezdinde ihtiyarlığa ererlerse, onlara öf bile deme. Onlan azarlama. Onlara güzel 

söz söyle" !Suret al-Isra, ayet : 23.  
1 9  GazzaU'nin çocuk terbiyesi hakkındaki düşünceleri için bak. ihya Ullım ad-Din, 

c .11 ,  s. 1 1 7-2 1 8 ;  c. 111 ,  s .72-74 ; Kimya-yı Saadet, c . 1 1, s.339 ; c .111,  s . 529-53 1 ;  al-Gazzali, 
al-Munkiz min-ad-Dalal, s. 58, Suriye 1 376 / 1 956 ; al-Gazzal i, Bidayet al-Hidaye, s. 87-89, 
Mısır 1 306 ; al-Gazzali, Mukaşefet al-Kulub, s.  167- 1 68, al-Matbaat al-Behiyye baskısı 

(tarihsiz) . 
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edeceğimiz fikirler, bazı genel mülahazalardan ve müşahedelerden 
ibarettir : 

Çocuklar muayyen bir yaştan sonra her şeyi bilmek isterler ve 
akıllarına · gelen her şeyin nedenini bulmağa çalışırlar . Bunun için 
de durmadan sualler sorarlar . Ana ve babanın veya mürebbinin bu 
sorulara doğru olarak bıkmadan, usanmadan cevap vermeleri gere
kir . Bu sorulara doğru ve müsbct cevap aldıkça çocuğun zihni gelişir 
ve bilgisi artai· .  

Çoğumuz, çocuk ağladığı zaman veya çocuğun bir arzusuna 
engel olmak istediğimiz zaman onu susturmak için korkutma yoluna 
saparız, bir takım muhayyel varlıklar uydurarak bunların kabahat 
işleyen çocuğa kötülük yapacağını söyleriz. Evet bu gibi tehditlerle 
çocuğun susması mümkün olur .  Fakat zavallı yavru, o muhayyel var
lıkları kafasında canlandırarak huzurunu kaybeder , kötü rüyalar 
görür ve korkak bir insan olur. 

Acaba çocuk bir yaramazlık yaptığı veya önemli bir kabahat 
işlediği zaman onu döğmeli miyiz ? Bu soruya müsbet bir cevap ver
mek güçtür. Zira dayak o kabahatın tekrarını bfr süre için önlese bile, 

çocuğun psikolojisi üzerinde fena tesir bırakır ve onun hırçınlaşması
na sebep olur . Neticede dayak sebebiyle hoş olmıyan reaksiyonlar 
zuhur eder. Biı: çok annelerin çocuklarını döğdükleri ve yine de onlara 
sözlerini tutturamadıkları sık sık raslanan olaylardandır . Dayakla 
çocuk terbiye edilmez . Fakat döğen, kendi öfkesini tatmin etmiş olur .  
Aynı zamanda kendisine Allah tarafından emanet edilmiş müdafaa
sız bir varlığı manen ve bilfiil hırpalamış olur.  Dayak yerine çocuğa 
yaptığı hareketin veya kabahatin kötülükleri uygun bir dille an
latılmalı ve ona iyi örnekler gösterilmelidir . 

Bir çok babalar çocukları ara,sında birini diğerine tercih eder
ler. Bu, hem adalete aykırıdır, hem de diğer çocukların eğitimi üze
rine fena etkiler yapar. Ana ve babanın çocuklarına eşit işlem ya
parak iyi birer örnek olmaları gerekir. Onlardan birini ister istemez 
fazla sevseler bile, bunu yerli yersiz izhar etmekten sakınmaları ve 
çocuklara bir şey verirken eşitlik prensibine uymaları uygun olur . 

Oyun, çocukların tabii haklarıdır . Çocukların belirli saatlerde 
·oynamaları onların bedeni ve ruh i gelişmelerine yardım ·eder . Çocuk 
tabiatla yani kum;-toprak, ağaç vesaire ile haşhaşa kaldıkça, iyi se
çilmiş arkadaşları ile oynadıkça olgunlaşır, hayatı anlar ve normal 
olarak büyür. Çocuğu daima evde tutmak, onun tembelleşmesine 
ve nisbeten cemiyete yabancı kalmasına sebep olur. 

· 
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Çocukların beslenmesi de önemli bir meseledir . Ana ve babalar 
onların gıdaları ile ilgilenmelidirler. Onların sıhhatları bozulduğunda 
doktora başvurmalıdırlar. Çocuklara bol harçlık vermek veya onları 
tamamen harçlıktan mahrum etmek de mahzurludur. Çok harçlık 
çocuğu . israfa ve hatta sıhhat için zararlı şeyler alıp yemeğe yöneltir . 
Harçlıksız bırakmak ise onun arkadaşları arasında mahzun eder. Bu 
sebeple her aile bütçesine ve çocuğun yaşına göre ona bir miktar harç
lık vermelidir . 

Çocuğun okuyacağı kitapları ve seyredeceği filmleri ebeveyni"" 
nin kontrol etmesi gereklidir . O, film ve kitapların çabuk tesirinde 
kalır .  Gördüğünü ve okuduğunu tatbik etmeğe koyulur. Alıcı, vurucu, 
kırıcı veya açık saçık filimlerden çocukları korumalıdır. Bunun yerine 
onları öğretici ve ruhen geliştirici filimlere götürmelidir. Yardımcı 
ders kitapları, zararsız hikayeler ve resimli romanlar okumaları 
sağlanmalıdır . Onlara , zamanlarını faydalı şeylerle geçirecek im
kanlar hazırlanmalıdır. 

Son olarak üzerinde duracağımız mesele, çocuğun dini  eğiti
midir. Çocuklar henüz çok küçük yaştan itibaren var olmanın nede
nini ve bu alemin nasıl meydana geldiğini bilmek isterler. Bunu 
onların sordukları bir çok suallerden anlıyoruz . Onlara her şeyi Ya
ratan Allah'tır dediğimiz vakit, sorularını daha da derinleştirdik
leri görülür. Bu, şunu gösterir ki çocuk düşünmeğe başladığından 
itibaren kendisini. yaratan hakkında bilgi öğrenmek arzusunu duyar. 
O halde biz onun bu tabii hakkını, ondan niçin esirgeyelim ?  Şa
yet ana ve baba cahilse , çocuğun kulaklarını hurufi bilgilerle dol
durabilir. Böy�ece çocuk gerçek din bilgisi yerine yanlış inançlara 
ve bilgilere sahip olabilir . Bunu Cjnlemenin tek yolu, henüz okul 
çağından itibaren, ilmi usullerle onun dine dair bilgiler öğrenmesini 
sağlamak lazımdır. Gerçek pini bilgi, çocuğun ilme karşı hevesini ar
tırır ve onu kendine güvenen inançlı bir şahsiyet yapar . Özellikle 
dinlerin en olgunu olan İslamiyet, ilme ve ahlaka ışık tutan bir din
dir . Bu öyle bir dindir ki bilenle bilmiyeni müsavi tutmamış ve ilmi 
beşikten mezara kadar emretmiştir. Yine bu öyle bir dindir ki Kita
bının ilk ayeti "oku" diye nazil olmuştur. O çocuklarımızı hurafeci
lerin elinden kurtarmak ve güvenilir bir hale hale getirmek için, 
onları okula gönderelim. Böylece de yavrularımızı gerçek dini bilgi
lerle ve müsbet ilimlerle eğitelim.  
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İ K İ N C İ  B A S K I D A  Y A P I L A N  
İ L A V E L E R  





III . BÖLÜM 
1KİNCİ BASKIDA EKLENEN KONULAR 

ZAMANIMIZDA EGE ALEViLERİ 

Böiüm. I 

Alevflik yurdumuzda sık sık adı duyulan bir mezheptir. Bu mez
hebin gerçek durumu iyi bilinmemektedir. Hatta alevi yurttaşlarımız 
hakkında mum söndürme gibi bazı yakışıksız iddialarda bulunanlara 
da rastlanmaktadır. Yurdumuzda dini durumu yerinde saptamak 
ve me�hep mensuplarının çağımızda hangi anlayış içinde olduklarını 
anlamak önemli bir iştir . Öteden beri dini durumu halkla konuşarak 
tartışmak ve dini yaşantıyı yerinde saptamak merakım vardı. Ayrıca 
bu işin sosyal yapımızı ve mezheplerin hangi aşamaya geldiğini öğren
mek bakımından da yararı vardı. Yüce Allah'a çok şükür ki bu ko
nuda ilk adımı bu yıl atmak nasip oldu. Egemizin bir yöresinde Tah
tacılar topluluğunu incelemek üzere Yüksek Mühendis Sayın Metin 
Cingöz'le yola çıktık. Bergama'nın Soğanlı Köyü'nü geçtikten sonra 
Yenice'ye vardık. Yenice, Dikili'nin 24 köyünden birisidir . Yolu bo
zuktur. Çevre zenginliğinç göre de geri kalmıştır. Daha sonra Saman
lık Köyü'nden geçtik. Nihayet Dikili'nin Çağlan Köyü'ne vardık. 
Bu köy 60-70 hane dolaylarındadır. Dağlık bölgede kurulmuştur. Zey
tincilik, hayvancılık ve ormanlık köyün gelir kaynaklarıdır. Köylü ile 
sohbet çok tatlı geçti. Sohbete köyün muhtarı İsa efendi ve köye yeni 
atanmış olan, İmam-Hatip okulu mezunu imam Sıddık Bey de katıldı. 
Sıddık Bey genç ve efendi bir insandır. Tek şikayeti camide cemaatın 
5- 1 0  kişiyi geçmemesi idi. Kendisine dinimizi sevdirerek görevini yap
masını ve hatta Atatürk gibi milli kahramanlarımızın yaptıklarını halka 
anlatmasını rica ettim. Temiz bir görünüşlü olan bu imam, önerimi 
olumlu karşıladı. 60-70 hanelik bu köyde şimdiye kadar ancak bir 
kişi ortaokulu bitirmiş. Daha fazla tahsil yapan yokmuş. Kendilerine 

149 



dinimizin okuma ve bilime verdiği değeri uzun uzun anlattım. 
Çok memnun kaldılar . Daha sonra Çağlan 'dan hareketle Kartal 
Yaylası'na vardık. Kartal Yaylası dağın tepesindedir . Burada geçici 
olarak yerleşmiş olan Tahtacılar oturmaktadır . Yaylada Kızılçam 
ormanları yaygındır . Su boldur . Ceviz, armut ve ahlat gibi meyve 
ağaçları da sı\c sık görülmektedir . 

Tahtacılar konuksever insanlardır . Hemen arabamızın etrafını 
çevirdiler . Metin bey ve Mustafa beyle birlikte beni davet ettiler . 
Bir çardak üzerinde sohbete başladık. Kendilerinden Alevilik Mezhe
binin ilkelerini doğrudan doğruya sormak güç olacaktı . Söz sırasın
da "siz Cuma namazına gider misiniz ?"  diye sordum. Oradan İbrahim 
Efendi biz ancak bayram namazı kılarız dedi . Böylece de sohbet de
rinleşmeye başladı. Kendilerine niçin Tahtacı dendiğini sorunca, biz 
ağaç işleriyle meşgulüz, bu nedenle bize Tahtacı derler karşılığını 
verdiler. Bu arada Ali efendi bize Sünniler, Kızılbaş da diyorlar di
yerek yakındı. Kendilerine bu lakaptan alınmamalarını, Abbasi 
Halifelerin zamanında bazı Türk kumandanlarının askerlerine kızıl 
renkli serpuş giydirdiklerini, Kızılbaş sözünün de buradan geldiğini 
anlattım. Bu yurttaşlar lakap olarak Türkmenliği (kendi deyimleriyle 
Türkbenliği) veya Bektaşiliği benimsiyorlardı. Bu iki lakap hakaret 
anlamı taşımadığı icin onlara daha hoş görünüyordu .  

Dini bilgileri çocuklara kimin öğrettiğini, din adamlarının olup 
olmadığını sordum ? Biz kendimiz öğretiyoruz dediler. Sizin şeyh sa
yılan Dedeleriniz yok mu deyince Dedelerin çoğu bozuldu bey dedile.r . 
Bu arada saat 1 3  dolaylarına gelmişti . Sofra kuruldu. Sofra yere serit
di. Üzerine büyük bir sini kondu.  Takımlar oldukça temizdi . Dağın 
başında, bu yoksul insanların değişik yemekler ve tertemiz takımlar 
çıkarışı dikkatimi çekti .  Yemek konduktan sonra delikanlılardan 
birisi gelip hatırı sayılan kişilerden biri olduğu anlaşılan İsmail Efen
dinin kulağına birşeyler söyledi . İsmail efendi Hocam dedi madem 
bizi anlamak istiyorsun olmuş iken oğlan olsun rakı da getireceğiz dedi . 
Ben midemin rahatsız olduğunu beyan ederek bu işi önlemek istedim. 
İsrar karşısında bizim arkadaşlardan Mustafa Bey onlara uydu. Ra
kıyı bir bardak hepsi birer yudum içtiler . Sonra herkesin bardağı 
ayrıldı. Siz nefes ve bağlama da severmisiniz diye sordum. Tabi seve
riz dediler. Teyp geldi . Alevi saz şairlerinin doldurduğu bantlar din
lenmeğe başlandı . Kafaları bulunca daha da açıldılar. Biz Hz . Ali 
neslindeniz dediler . Ômer'i, Osman'ı, Muaviye'yi, Yezid'i sevmeyiz 
dediler . Peygamberimiz vefat edince Hz . Ali hilafet derdine düşmedi . 
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Halbuki Ömer, Osman düştü dediler . Biz bu isimleri çocuklarımıza 
bile vermeyiz. diye övündüler . İbrahim Efendi . tutucu bir sünnt
nin kendisine ettiğinden şikayet etti .  Kendisine niçin namaz kılmı
yorsun diye hücum edilmiş ve İslam'ın şartı kaç diye sorulmuş . O da 
İslam'ın şartı altıdır demiş . Altıncısı neymiş diye sorulunca haddini 
bilmektir . Bize kızıyorsun ama haddini de bilmiyorsun karşılığını ver
mış . 

Aralarından bir başkası, kendilerinin gerçekten Hz. Muhammed'
in yolunda olduklarını, onun torunu Hz. Hüseyin'i öldürenin nasıl 
haklı olabileceğini söyledi . Bu sözleriyle bugünkü Sünntlerin tariht 
cinayeti işliyenlerin torunları gibi olduğunu ifade etmek istiyordu. Oy
saki İslam'da herkes yaptığından sorumludur. 

Peki mezhebinizi bana özetleyin diye sordum ? Biz dediler, çalış
mayı, aileye sadakati, iyiliği, doğruluğu, temizliği ve güzel ahlakı 
dinimizin temeli biliriz. Bayram namazı kılarız . Cuma namazı kıl
mayız . Beş vakit namazı kılmayız . Muhammed'e on gün oruç tu
tarız . Ramazan'da tutmayız . Zaman zaman sohbetler yaparız . Onsekiz 
yaşından küçükleri sohbete almayız. Sohbette içki içeriz . Nefes söyle
riz . Saz çalarız . İyilikten, doğruluktan, vefadan söz açarız . Oniki 
İmamı saygı ile anarız . 

Peki Oniki İmam'ın adlarını biliyor musunuz diyerek onları tah
rik ettim ve devamla haydi Ali efendi sen say bakalım dedim. Ali e
fendi, İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali Zeynel 
Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa
sa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Cevad, İmam Ali 
Hadi, İmam Hasan Askeri ve İmam Mehdi-i Muntazar isimlerini 
tıkır tıkır saydı. Sohbet daha da derinleşti . Sosyal güvenliklerinin ol
madığından ve göçebelikten yakındılar. Artık uyandıklarını, dint li
derleri olan Dedelerin bazılarının din istismarı yaptıklarını söylediler. 
Ama dediler : "Doğu Anadolu'da Alevtleri hala Dedeler sömürüyor. 
Dinimizi kitaptan öğrenmek istiyoruz .  Kitapların herbiri de Alevi
liği başka türlü anlatıyor . Biz de şaşırdık. Allah sonumuzu hayır etsin . 
Orman işçiliği yapıyoruz. Bizi düşünen yok. Bir kaza geçirsek yahut 
hastalansak çocuklarımız perişan olur. Ne Bağ-Kur'a üyeyiz, ne de 
Sigortalıyız. Sesimizi duyuramıyoruz ."  

B u  türlü haklı yakınmaları sürüp giderken kendilerine, gitme 
saatimizin yaklaştığını, dinde rehberin Kur'an, Sünnet, İcma, ve Kı
yas gibi delillerin olduğunu anlattım. Mü'ıninlerin ,kardeş olduğunu 
belirttim.  Birlikten güç doğacağını, izah ettim. Memnun kaldılar. 
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Nihayet Kartal Yaylasından ayrıldık. Metin Bey yoldaki ormanlar 
hakkında açıklamalarda bulundu. Yanan bölgeleri gösterdi . Yanan 
kızılçamların yerine yenisinin dikildiğini, yeni kızılçam fidanlarının 80 
yıl sonra kesime hazır olacağını anlattı . Kayın ağacının 1 40 yılda, 
meşe ağacının 240 yılda kesime hazır hale gelebileceğini ilave etti . 
Bergama'nın Kozak bucağına geldik .  O civarda da Alevi köyü var
mış, fakat vakit geç olmuştu.  Yolumuza devam ettik . Ayvatlar ve Aşa
ğıbeyi geçtikten sonra Kozak'ın Kaplan köyünde durakladık. Bura
nın halkı Sünni imiş, Halkla yarım saat tatlı bir sohbet yaptık. 600-
700 nüfuslu olan bu köy halkından ancak 5-1 0 kişi namaz kılmak üze
re camiye · geliyormuş. Geçtiğimiz yerlerde şahıslara ait geniş çam 
fıstığı ormanları vardı . Çam fıstığı köylülere çok k<ızanç sağlıyormuş . 
Daha sonra Ayvalık tarafına geçtik. O civarda da bazı Alevi köyleri 
gösterdiler. Vakit geç olduğu için gidemedik. Gelecek defa Dikili'nin 
bir Alevi köyü olan Deliktaş'a gitmek üzere Metin beyle helallaştık . 

Bölüm il 

Yüksek Mühendis Metin Cingöz Bey'le Dikili 'nin Deliktaş Kö
yü'ne gitmek üzere yola çıktık. Biraz ormanlık bölge içinde yol alır
ken Çiftlik denen toplantı yerinde durduk.  Köy kahvesini andıran lo
kale girdik. Çeşitli köylerden insanlar bir arada sohbet ediyorlardı .  
Kendilerine şiir okudum. Dini soruları cevapladım. Ancak Merdi
venli Köyü'nden İbrahim Ağa 60 hanelik köyde üç kişinin camiye 
devam ettiğinden yakınıyordu. Bu iş ne zamandır böyledir deyince : 

- Altı yedi yıldır dedi . 

Ben sormağa devam ettim : 

Başka köylerde de durum böyle mi ? 

Evet böyle . Mesela bu bölgedeki Demirtaş ve Katıralan köy 
lerinde de camiye uğrayanlar çok azaldı .  

Pekiyi bunun sebebi nedir acaba ?  

Başka bir köylü yurttaş : 

_ Bey, sebebi dinin çıkar için kullanılışıdır . Halk dindar geçinip 
çıkar peşinde koşanlai·ı göre göre camiden soğuyor. Din siyasete alet 
edilmemelidir. Yüce dinimize hürmet edilmelidir . Bak gör o zaman 
herkes nasıl camiye koşar. 

Bu sözlerden İbrahim Ağa'nın pek memnun kalmadığını müşa
hede ettim. Fazla z�manımız olmadığından vedalaşarak Deliktaş'ın 
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yolunu tuttuk. Yaklaşık olarak 200 hanelik Deliktaş 'ın köycvine in
dik . Deliktaşlıların hepsi Alevi imiş. Bu civarda onlara "Çetmi" di
yorlar . Muhtar Sabri Ağa bizi köylülerle tanıştırdı .  Deliktaşlılar çok 
konuksever insanlardır . İlkel biçimde de olsa ikramı seviyorlar. Bura
da dikkatimi Abdullah Ağa ve Ahmet Ali efendi çekti . Bunlar Ale
viliği hem yaşayan , hem de bilen insanlardır .  Hemen Ahmet Ali E
fendiye sordum : 

- Alevilik bir mezhep midir ? 

- Mezhep değildir . Çünkü Hz. Muhammed zamanında mezhep 
yoktu . Hanefiler mezhep güder. Biz gütmeyiz.  Ancak onlar mezhepçi 
diye bize iftira ediyorlar . 

- Pekiyi ki tabınız var mı ? 
- Ne demek Bey ? Hem Kur'an bizde sizden daha muhafazalı 

olarak saklamr. 

- Al1mct . Ali Efendi burada biz-siz yok.  Hepimiz müslümanız, 
kardeşiz ve Türküz . Ben hem Hacı Bektaş Vel i 'yi, hem de Ebu Hani
fe 'yi çok severim . 

- Hacı Bektaş Vel i 'yi Tabi i seversiniz . Çünkü o sizlerin de pi
ridir . 

Siz Türkmen misiniz ? 

- Evet Türkmeniz, Şit Aleyhisselam'ın neslindeniz . Ona inanan
lar da Türktü . Hem hepimiz Hz. Adem'den geliriz. 

- Anadolu'ya nereden geldiniz ? 

- İran'dan geldik . Yavuz Sultan Selim'in kılıcındau artaka-
lanlar Batı Anadolu'ya kaçmışlar . Biz onlardanız . 

' 
- Siz Bektaşi misiniz ? 

- Bize Bektaşi, alevi ve kızılbaş isimlerini verirler . Hz . Ali ev-
ladını çok sevdiğimiz ve Hz. Muhammed'l� Hz. Ali'yi beraber zik
rettiğimiz için bize Alevi derler. Bizim Bektaşiler Osmanlı ordusunda 
çok hizmet gördüler .  

- Sizin inancınızın v e  ibadetinizin temeli nedir ? 

- Biz birbirimize bağlıyız .  Muharrem'de 1 2  güıi oruç tutarız. 
Yas tutarız . Kerbela'da Ali evladına yapılan işkenceleri anarız.  Ra
mazan orucu tutmayız. Bayram namazı dışında namaz kılmayız . Bize 
göre su dökmek abdesti bozmaz . 
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- Bu . bilgileri çocuklarınıza kim öğretir ? 
- Biz öğretiriz .  Yılda bir kez de Dede köye gelir . Va 'zeder . Yıl-

da bir kez genel sohbet günümüz vardır. Buluğ yaşını aşan delikanlı 
herkesi sohbete alırız . Saz çalınır . İçki içilir . Din anlatılır . Ahlak 
anlatılır . Doğruluk anlatılır . 

. - Size hazan mum söndürme isnadında bulunulur. Bunun asıl
sız �lduğunu b�n saptadım.  Yani sohbet toplantınızda herkes birbi
rine kardeş gözüyle bakar . Bunu ben biliyorum.  Ancak aksini söy
leyenler de var. Ne dersiniz ? 

- Bey, köpekler bile dişisini birbirinden kıskanır . Biz. köpekten 
de mi aşağıyız . Bizi üzen hep bu iftiralar, değilmi ? İftira kin doğur
maktan başka neye yarar ? Bizde namus çok önemlidir . Namussuzluk 
edeni yaşatmayız. 

- Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman'ı niçin sevmiyorsunuz ? 
Bunlar İslam'ın ulularıdır . 

- Sevmeyiz . Çünkü Peygamber'in ölüsünü bırakıp hilafet der
dine düştüler. 

- Sünnilerden kız alır mısınız ? 
- Asla. Ne veririz, ne alırız . Ancak okumuşlar arasında iş, az 

da olsa değişmeye başladı . 
- Tavşan etini niçin yemezsiniz ? 
- Bu hayvamn dişisi erkeği belli değil . Kulakları eşek kulağına, 

ağzı kedi ağzına benzer, pis ve yenmesi haram bir hayvandır, 

Köyünüzde cami var mıdır ? 
Yoktur. 
Niçin ? 

Abdullah Ağa söze karıştı : 
Cami insanın gönlünde olmalı . 
Bu ne demek ? 
Bey insan dua ede ede nefsini öldürmeli . Nefsini bilen All�h'ını 

bilir. Dinde önemli husus dürüst bir insan olmak ve Allah'a yaklaş
maktır . 

- Nefsi öldürmek için, kardeş gözüyle bakmak üzere, dedenin 
karısiyle mürid, müridin karısiyle dede yatar, deniliyor . Bu husus doğ
ru mu ? 



Ahmet Ali Efendi : 

- Öyle şey yok. 

Abdullah Ağa : 

- Önemli olan nefsi öldürmek, herkese kardeş gözüyle bakmak 
ve manen yücelmektir. Namus bizde her şeyden üstündür. 

- Nefsin ölümünü biraz açıklar mısınız ? 

Ahmet Ali Efendi : 

Sizinle özel görüşürüz . 

Vicdan özgürlüğüne taraftar mısınız ? 

Elbette . Biz İstiklal Savaşı'nda orduya yardım ettik . Buna 
rağmen bize iftira ettiler. Yaramaz inançları var, telef edilmeli dedi
ler . Sonra Köyün büyüğünü Balıkesir'e yolladık. Ordunun ve Ata
türk'ün yanında olduğumuz anlaşılmış . İftiracıları Kumandan azar
lamış . 

- Hac, dedeyi ziyaret, oruç, sır saklamak, zekat, din i önderlere 
yardım etmek diye tevillerden söz edilir. Ne dersiniz ? 

Ahmet Ali Efendi : 

- Bizde yok öyle şey. Dedeye yardııp. ederiz.  

Muhtar .Sabri Ağa : 

- Hoca neler neler biliyor. 

Ahmet Ali Efendi : 

- Sizi sevdik bey. Ziyaretinize gelmek isteriz . 

- Memnun olurum. Biz kardeşçe geçinmeliyiz. Ayırıcı değil, 
birleştirici olmalıyız . 

- Elbette . Biz de böyle isteriz . 

Vakit akşama yaklaşmıştı . Hepsine ayrı ayrı Allahaısmarladık 
deyip köyden ayrıldık. Dönerken Merdivenli ve Katıralan köylerine 
uğradık. Hanefi mezhebinden olan bu köylülerin dini bilgilerinin 
yetersiz olduğunu saptadım. Bu konuksever ve cana yakın insanlarla 
sıcak biçimde sohbetler yaptık . Özellikle Katıralan halkı başta Muh
tar Mehmet Kızıl olmak üzere birikmiş yağmur suyu içmekten hoş
nut değildi . Su sorunları vardı. Bununla beraber ben dinden söz et
tikçe ilgi duyuyorlardı. Bu sohbetten sonra Dikili'ye döndük. 
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Bölüm m 

Mutlu bir rastlantı olarak Soma 'm� Kozluören Köyü'nden Mus
tafa Ali ve Mehmet Efendilerle tanıştık.  Tanışma için ilk girişim ben
den geldi . Onları hı yıklarını kesiş biçiminden tanımıştım.  Alevilik 
kapalı bir mezhep olduğu için kendilerine doğrudan doğruya dinle 
ilgili soru soramadım . Köyleri 60-70 hane dolaylarındaymış. Köylü
nün geliri tarım ürünleridir . Özellikle tütüncülük ileriymiş. Arazi
leri çokmuş. Ancak pek verimli değilmiş . Bana Atatürk'ü sevdiklerini 
ve vicdan özgürlüğünden yana olduklarını söylediler . Yardım gör
mediklerinden yollarını ve köprülerini kendi olanakları ile yaptırıyor
larmış . Devlet'in yaptırdığı okula çok katkıları olmuş. Köylerinde ca
mi olup olmadığını sordum. Mustafa Ali Efendi hemen cevap verdi . 

Hayır yoktur . 

Siz namaz kılmaz mısınız ? 

Vakit namazlarını kılmayız . 

Niçin ? 

Biz Türkmeniz . Yani Alev iyiz . 

Ya Cuma namazı ? 

Onu kılarız . Mesela ben kılıyorum. Mehmet Ağa da kılar. 
Ben Cuma 'yı Soma 'da kılıyorum . 

Ramazan orucunu tutar mısınız ? 

Tutmayız . Belki tutan da olur .  Alevilik değişti . 

Dedeler mi değiştirdi ? 

Dedelerin önemli bir kısmı din i duyguları sömürüyorlar . Bu 
nedenle eski önemlerini yitirdiler . 

Sünn ileri sever misiniz ? 

- Severiz . Amma bize göre onlar Yezit kavmidirler. 

- Pekiyi siz Hz . Ali neslinden misiniz ? Kaplan Yaylası'nda 
bu iddiada olan Tahtacılara rastladım. 

Hayır biz Türkmeniz . 

- Yezid'e lanet eder misiniz ?  

- Tabii ederiz . Ebu Bekr'i, Ömer'i, Osman'ı ve Muaviye'yi 
de hiç sevmeyiz . Hz. Muhammed 'i Peygamber tanırız. Hz. Ali'yi de 
ondan ayırmayız . 
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- 1 2  İmam 'dan Mehdt-i Muntazar'ın hala yaşadığına inanır 
mısınız? 

- Elbette inanırız . Bu imam bir gün yer yüzünde adaleti yerine 
getirecektir . Şimdi gizlendiği yerde durmaktadır. 

- Sizce, dince önemli günler hangi aydadır ? 
- Biz sizden farklı olarak Muharrem ayında - 1 0 gün hem oruç, 

hem yas tutarız . 
- Ne biçim yasmış bu ? 
- Hz. Mulıammed 'in torunlarına yapılan zulmün yası . 
- Tuttuğunuz bu yas nasıl olur ? 

Et ve yumurta yemeyiz.  Karılarımızla 1 O gün sürece cins i  
ilişkide bulunmayız . Su içmeyiz . 

- Niçin su içmezsiniz ? 
- Canım Hz . Hüseyin Kerbela'da susuz bırakılmadı mı ? İşte 

bu zulmü hatırlamak üzere yas tutarız. Yas süresince su da içmeyiz . 
- Normal zamanlarda tavşan eti yer misiniz ? 
- Yemeyiz. Ancak bunun sebebini pek bilmiyorum. Bazı de-

deler tavşanın Hz. Ali'nin kedisine benzediğini söylüyorlar . 
- Mi 'rac hakkında düşünceniz nedir ? 
- Mi'rac olayında Hz . Muhammed bir aslan şeklinde Hz. AH 

ve kırk evliya ile görüştü diyorlar. Ancak bu işin iç yüzünü bilemiye
ceğim. 

- Sohbete gençleri ne zaman alınrsınız ? 
- Evlendikten sonra alırız . Sohbette saz dinler, nefes okuruz. 

İyilik, doğruluk ve dostluk duyğularını güçlendirmeye çalışırız .  Aile
ye ve namusa bağlılığın önemini belirtiriz. Komşuların karıları bizim 
bacımızdır . Bize bazı kendini bilmez kişiler, iftira ediyorlar. Mum 
söndürme toplantısı diye bir şey yoktur. Alevi kavmi namusuna ve ır
zına sahiptir . 

- Alevilerin - namuslu insanlar olduğunu biliyorum . Bunu ben 
1 966 yılında Milliyet gazetesinde yazdım . 

İçki içer misiniz ? 

Ben içmem . Ancak içenlerimiz var. 

Sünnilere kız verir misiniz ? 
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Ne kız veririz ,  ne kız alırız. 
Okumuşlar da böyle mi düşünüyorlar ? 
Onlar değişiyor. Alevilerden iki öğretmen kız Sünni gençlerle 

evlendi . 
- Karılarınızı döğer misiniz ? 
- Amma da yaptın. ·Kadın durup dururken döğülür mü ? Bir 

· namussuzluğu, kötü bir işi' olursa elbette döğülür. Bu iş, Sünnilerde 
nasılsa, bizde de öyledir. Biz tek hanımla evleniriz .  

- Ahiret'e inanır mısınız ? 
- Siz tuhaf sorular sormağa başladınız. Tabi i inanirız . Bu vata-

na bizim çok hizmetimiz oldu . Osmanlılar devrinde Bektaşiler ülke
ler fethetmedi mi ? Biz Hacı Bektaş Veli'nin izindeyiz. İran'da Şiilik 
daha değişikmiş . Ancak biz Şah İsmail 'i ve nefeslerini çok severiz. 

severiz .  

Niçin seversiniz ? 
O Türk değil mi ? 
Evet. 
Türkçe şiirler söylemedi mi ? 
Evet. 
1 2  İmam'ın faziletlerini anlatmadı mı ? İşte bunlardan dolayı 

Mustafa Ali Efendi, Ege 'de Alevi çok mu ? 
Çok ama dağınık köylerde yaşarlar . Denizi� tarafında daha çok . 
Çocuklarınıza mezhebinizi kim öğretir ? 
Canım sen de çok deşiyorsun . Her şey söylenir mi ? Biz vatana , 

millete , kanunlara bağlı insanlarız . 
- Doğru . Siz de Allah'ı , Peygamber'i ,  Ahiret'i ve öteki iman 

esaslarını kabul ediyorsunuz. Biz de bunlara inanırız. Hem siz Hz. 
Ali'yi çok seviyorsunuz . 4 ncü Halife olarak onu biz sünniler de se
veriz . Hem mü'minler kardeş sayılır. Değil mi Mustafa Ali Efendi ? 

- Evet Bey . 
Aramızda bu konuşmalar tatlı bir sohbet şeklinde geçti . Ancak 

zaman zaman benim sorularımdan kuşku duymağa başladılar . Ger
çekte cana yakın insanlardı . İyi niyetli idiler . Eğitim yetersizliği ne
·deni ile kültürleri azdı . Kendilerini daha fazla yormadım. Adresimi 
istediler verdim. Ellerini sıktım ve dostça ayrıldım . 

158  



YAŞAYAN ALEViLİK 

BÖLtJM 1 

Yurdumuzda tahminimize göre on üç milyon kadar Alevi vardır . 
Alevilerin iddiasına göre ise Anadolu'da onaltı milyon Alevi insan ya
şamaktadır. Alevtlerin bir bölümü Hacı Bektaş Vel i'yi yüceltirler . 
Bektaşiler, Çelebiler (bel evlatları ) ve babalar (yol evlatları ) olmak 
üzere başlıca iki ana kola ayrılırlar . Bektaşilik ayrı bir ekol olmakla bir
likte Alevilikle içiçe olmuştur . Ayrıca Tahtacılar Alevidirler .  Bunlara 
Toroslarda, Antalya'da, Çanakkale'de ve Balıkesir (85 köy Alev idir) 
ve Ege dolaylarında daha sık rastlanır. Yurdumuzda örneğin Hatay 
dolaylarında Ali 'yi çok kutsallaştıran Nuseyr iler vardır . Bir de ülke
mizde Çepniler vardır . Batı Anadolu 'da Çepnilere " Çetmiler" deni
yor .  Elbette Sivas , Amasya, Çorum, Tokat, Yozgat ,  Erzincan, Tunce
li, Malatya, Adıyaman, Maraş, Elazığ, Adana, Mersin, Nevşehir, 
Kırşehir gibi çeşitli illerimizde Aleviliğin değişik oymak ve ocak
larına bağlı yurtsever pek çok Alevi yurttaşımız yaşamaktadır . Bugün 
için her bölgenin Aleviliği ötekinden ayrımlı bir duruma gelmiştir . 
1 4. yüzyıldan sonra Babailer, Hurufiler, Abdallar, Kalenderiler ve 

Haydariler, Alevilik içinde erimişlerdir .  Topluluğun kapalı oluşu,  . 
kimi dedelerin bilgisizliği, iletişim araçlarının gelişmesi ve ekonomik 
kalkınma, Alevi yurttaşlarımı�ı genellikle iyice etkilemiştir . Bu nedenle 
ocaklara göre ilkeler ve töreler arasında ayrımlar vardır . Her oymağın 
töresi kendine özgüdür . Ancak Ali ve evlatları sevgisinde ileri gitme
de birleşirler. Esasen kendilerine Alevi denmesinin nedeni , Ali b .  Ehi 
Talib sevgisidir . Sevgili Peygamberimiz Hz . Muhammed'in yanında 
Hz. Ali'yi de zikrederler. Dua ederken "Ya Muhammed , Ya Ali" derler. 
İstiklal Savaşı sırasında Alev ileri Hıristiyanlaşurmak isteyen kimi 
misyonerler, bunu başaramamışlardır . Aleviler Ortaasya'dan göçüp 
gelen boylar arasında eski Türk gelen eğini en çok yaşatan topluluk
tur bunun içindir ki kımız yerine şarap ya da rakı içerler. Kadınları 
toplantıya alıp onlara saygı gösterirler. Aile bağları güçlü ve namus-
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larına düşkün insanlardır . Dostlukları içten ve kalıcıdır . Espri ve şa
kayı severler. Yiğit ve uyatıık insanlardır. Onlarda iyilik etmek, er
demli olmak ve Tanrı'yı sevmek önemli ilkelerdir. Ancak dinsel ko
nuda bilgileri genellikle yetersizdir . Kimi zaman hurafeleri bile gerçek 
sananlara rastlanır. Bi.ı da eğitim yetersizliğindendir. Dedelerin te
kelinde olan Menakıb ve Salname-i Sadreddin dışında dinsel kay
nak bulmaları kolay oimamıştır. Kumru ve Hüsniye de genellikle 
Dedelerin elindedir. 

Dinsel bilgiler dedeler tarafından sözlü olarak anlatılmaktadır . 
Bir de nefesler, onlara ruhsal canlılık vermektedir. Ancak son sıralar
da Alevilik hakkında daha sık yayınlara rastlanmaktadır. Vil ayetna
me de basılmıştır . 

Aleviler, sosyal baskıdan yakınmaktadırlar . Laikliği benimse
mişlerdir . Cumhuriyet ilkelerine bağlıdırlar . Dinsel konuda aydınlan
mayı istemektedirler . Yanlış öğrendikleri dinseJ bilgilerin doğrusu 
söylendiği zaman kızmıyorlar. Aksine eski bildikleri ne olursa olsun 
kafalarına uygun gelen doğru bilgileri kabul edip tutuculuk göster
miyorlar . Emperyalist devletlerin tarihte Türk halkını bölmek için 
dinsel duygulardan yararlanmağa çalıştıklarını bilenler de çoktur. A
lev ileri bu konuda uyanık bulmaktan kıvanç duydum. 

Aleviliğin, her dinsel akım gibi zamanla az çok değiştiği ve Ale
vilerin toplumun gelişmesine uygun olarak kendilerini yenilediği ger
çektir. İşte bunları saptamak üzere bu yıl Çanakkale, Soma, Kınık 
ve Antalya'lı kimi Alevllerle görüştüm.  İlkin Yüksek Mühendis Me
tin Cingöz'le birlikte bir Cumartesi günü Kınık'a  gittik. Orman Böl
ge Şefi Tahsin Kerpiç Bey, bizi Orman işçileri ile tanıştırdı .  Tahtacı 
olan orman işçileri ile biz sohbete daldık. İlk sözü ben aldım ve Yu
nus Emre'den şu dörtlüğü okudum : 

Adımız miskindir bizim 

Düşmanımız kindir bizim 

Bir kimseye kin tutmayız 

Kamu alem birdir bize . 

Ben bu şiiri okuyunca işçilerden Ali Efendi : 

- Hoca tatlı okudu, dedi . 

-- Madem ki ben tatlı okumuşum siz de sorularıma tatlı yanıt 
verin, dedim . 
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Sor da verelim. 

Siz nerelisiniz ? 

Çanakkale'nin Elmacık Köyü'ndeniz . 

Kaç hane varsınız ? 

Elli hane kadar . 

Size niçin Tahtacı derler ? 

Orman işlerinde çalıştığımız için .  

Sizin mezhebe göre Ramazan'da oruç tutulur mu ? 

Tutulmaz . 

Ya ne zaman tutulur ? 

Muharrem'in ilk on iki günü oruç tutulur, sonra da kurban 
keseriz. 

- Bu sizin bayramınız mı da kurban kesiyorsunuz?  

- Oruç bitince bayram olur. Ramazan Bayramına da katılırız .  
Ancak bizim asıl bayramımız Zilhicce'nin başlarındadır. O zaman kur
ban kesip birkaç gün bayram ,yaparız. 

- Hz. Ali'yi sever misiniz ? 

İşçilerden Hüseyin Efendi : 

Amma da yaptın Hoca . Ali sevilmez mi ? 

- O halde niçin ? 

- O kutsal bir insandır. Hz. Muhammed "ben kimin efendisi 
isem, Ali de onun efendisidir" demiştir . Hem Ali daha çocukken ke
ramet göstermiştir. Beşikten. kalkıp annesinin yüzüğünü almıştır. Bü
yüyüp delikanlı olunca da parmaktan yüzüğü alanın kendisi ol
duğunu söyliyerek onu annesine geri vermiştir. Annesi de yıllarca 
önce bir bebeğin birden büyük insan olup elinden yüzük aldığını 
hatırlayınca oğlunun izinden gitmeye çalışmıştır. 

Sahiplik, müsahiplik nedir, söyler misiniz ? 

Hüseyin Efendi : 

- Sahiplik, müsahiplik evli iki kişinin eşleriyle birlikte kardeşli 
ğidir. Merasimden sonra büyük olan müsahip kurban keser. Bu dört 
kişi arasında ayrılık gayrılık yoktur. Yardımlaşma vardır. Dostluk 
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vardır. Dürüstlük vardır. Bir iki yıl sonra iki taraf da yine kurban 
keser. Bu, böylece devam eder. 

- Niyaz'ı da anlatınız . 
- Niyaz duadır. Cem ayininin sonunda herkes yanındakiyle 

niyazlaşır. 
- Sizde düğün nasıldır ? 
- Önde bayrak, sonra gençler, sonra davul, sonra da gelin sıray-

la yerini alır. Şimdi herkes taksilerle bu işi yapıyor. Eskiden taksi yok
ta, ut vardı . Zifaf gecesi dede gelinle güveyi dua okuyarak değneğin 
altından geçirir. Doğaldır ki düğünde yenilir, içilir ve eğlenilir, 

- Sünnet düğünü yapar mısınız ? 
Ali Efendi : 

Yaparız Hoca. 
Ya Cem Ayini hakkında ne dersiniz ? 
Cem .Ayininde mum söndürülüyor diye bize iftira edilir . Oy

sa ki dinsel bir törendir. 

- Bundan yakınmakta haklısınız . Bu tören hakkındaki yakışık
sız isnadlar gerçekten üzücüdür. Ben Alevilerin iftiraya uğradığını 
ve namuslarına düşkün insanlar olduklarını çeşitli yazılarımda .belirt
tim. Ali Efendi, Cem .Ayininde ne yaparsınız ? 

Nefes okuruz .  Saz çalarız . Semah (sema) yaparız . 
Yani raks mı edersiniz ? 
Evet döneriz . 
Bekarları toplantıya alır mısınız ? 
Yalnız evlileri alırız . 
Giysilerinizde Kaz ayağı işareti var mıdır ? · 

Kadınlarda vardır. Erkeklerin giyinişi değişti . Kadınlar töre
lerimizi daha iyi devam ettiriyorlar. Eskiden olduğu gibi kat kat el
bise giyerler. 

- Bu kaz ayağı işareti eski Türklerin koyunlarında da vardı . 
Sonra bunu soyluluk simgesi olarak kimi boylar kabullendi. Bunu sen 
biliyor muydun Ali Efendi ? 

- Hayır bilmiyordum Hoca . 
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Alevilik hakkında hangi kitapları bilirsiniz ? 

Bu konuda kitap bilmeyiz . 

Namaz kılar mısınız ? 

Kılmayız. 

Sünnilere kız verir misiniz ? 

Biz veriyoruz .  Vermeyenler varmış. 

Kadınlara saygı gösterir misiniz ? 

Biz bütün komşu kadınlara bacı gözü ile bakan�. Bizde namus 
çok önemlidir. 

Mi'raç nedir, bilir misiniz ? 

Bilmeyiz . Öğreten yok ki . 

Ekonomik durumunuz nasıl ? 

Çok kötü . Bizimkiler hep dağlarda, ormanlarda dolaşmış. 
Son sıralarda ovalara indiler, yerleştiler. 

Dedeleriniz hakkında , ne düşünürsünüz ? 

Bizi bu hale sokan onlardır. Eski güvenimiz kalmadı. 

Yahu çocuklar, ben sizleri çok sevdim . 

Sağol Hoca, Allah senden razı olsun. 

Bölüm D 

İki Orman Bölge Şefi Metin Cingöz ve Tahsin Kerpiç'le birlikte 
Kınık'ın 1 20 hanelik Arpaseki Köyü'ne gitik Bizimle birlikte An
talya'lı Alevilerden Kemal Çam'da geldi . Hemen köy odasına indik. 
İlk sözü ben aldım : 

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 

Yetmiş iki millet elin yüzün tumaz değil 

diyerek dikkatleri çektim. Hemen yaşlısı genci etrafıma toplandı. Ben 
yaşlılardan Ali Poyraz ile Mustafa Şahin'in arasına oturdum.  Karşım
da Musa Şahin Almanya'dan dönmüş işçi Hüseyin Poyraz ve köyün 
öğretmeni Halil Anadolulu vardı. Tanışma faslında sonra Milli bir
lik ve dirlik'ten söz ettim. Dinsel ayrımlar nedeniyle kin gütmenin 
yersizliğini açıklamağa çalıştım. Türk ulusunun Alevfsiyle, Sünnisiy
le yiğit ve tek bir ulus olduğunu söylerken Ali poyraz söze karıştı : 
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- Bey bunda ne şüphe var·. Ah herkes sizin gibi konuşsa .  Ancak 
kimileri bize iftira ediyorlar . Baskı yapıyorlar . Kızılbaş diyerek, Çet• 
mi diyerek bizi alçak görüyorlar . Bu doğru mu ? 

- Sizi alçak görmeğe kimsenin hakkı yoktur. Hepimiz Türküz 
ve Müslümanız. İmanın altı şartını, ahlak kurallarını ve Cumhuriyet 
ilkelerini siz de kabul ediyorsunuz, biz de .  Ayrılık gayrılık yaratmıı,k 
ayırıcılığa yol açar. Ancak hurafeler ve yanlış bilgiler güzel öğüt
lerle düzeltilmelidir. 

- Hay senden Allah razı olsun. 

- Sizden de razı olsun. Benden soracak bir şeyiniz varsa sorunuz .. 
Din, felsefe ve sanat hakkında sorularınızı yanıtlamağa çalışırım. 

Köylülerden Hüseyin Poyraz birçok şey anlattı . Çoğu efsane idi. 
Anlatılanların bilimsel olmadığını açıkladım . Doğaldır ki yanlışları 
düzeltirken onları incitmemeğe dikkat ettim. Çeşitli sorular yöneltti
ler. Her soruyu ciddiye alarak sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yanıt 
verdim. Yanlış bilgileri düzelttim. Ali Poyraz, "beş on seneden beri ne 
rehber kaldı, ;ne mürşit, ne de pir .  Gençlerden Tanrıtanımazlar bile 
çıkmaya başladı . "  dedi . Tanrı'nin varlığının kanıtlarından sözettim . 
İki saatten fazla konuştuğum için yorulmuştum. Seni yorduk dediler.  
Sahip, Müsahipliği anlatın da yorgunluğum çıksın dedim. Ali Poyraz 
"herkesin içinde olur mu Bey, , dedi . Gerçekten köy odası . hınca hınç 
insanla dolmuştu. İzin istedik: "Olm�z bey, bu gece hurda kalacaksın" 
dediler . Dönmek zorunda olduğumu belirterek ellerini sıkmağa baş
ladım. Elimi sıkarken büyüklü, küçüklü her köylü derin bir saygı gös
teriyor ve kimisi de "Ya Muhammed, Ya Ali" diyordu. 

Bölüm ID 

Antalya'nın Serik İlçesinden Kemal Çam beni Soma dolayların
da bir lokantaya götürdü .  ·�Hoca seni çok sevdim. Seninle özel konu
şacağım. Ben de Aleviyim. Ancak mezhebimizle ilgimiz azaldı .  Gev
şedik. Bizde iş kalmadı.  Sana bildiklerimi söylemek isterim." dedi . 
Öyle ise, dedim, bana sahiplik, Müsahiplik sorununu anlat. 

Kemal Çam : 

- Ondört yaşındayken öğrendiklerimi anlatayım : Cem ayinin
de iki kişi eşleriyle beraber dedenin huzurunda yorganın altına girer
ler. Yatarlar. Kimsenin kalbine kötülük ve namussuzluk getirmemesi 
koşulu ile bu tören yapılır. Alevilikde namus çok önemlidir. İki kadın, 
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iki erkek olarak dört kişi öz kardeş de olabilirler. Aralarında akraba
lık olmasa da olur. Yorganın altından çıkınca Dede duasını okur. Böy
lece bu dört kişi her alanda Çok yakın akraba gibi olurlar . İçten dost 
olurlar . Yardımlaşırlar . Aralarında ayrılık gayrılık olmaz. Bu bağ 
dürüstlük esasına dayalıdır . Birinin suçu hepisinin suçu sayılır. Biri 
suç işlerse Alevi toplulukta hepsi kınanır. Hepsi toplantıya alınmaz . 

...:... Kemal Bey, "İkrar" nedir, anlatır mısın ? 

- İkrar bir tür yemindir . Elinin erdiğini anlıyacağına, gözünün 
gördüğü ve kulağının işittiği kusurları dedi-kodu yaparak söylemiye
ceğine, dürüst olacağına dair Cem Ayini'ne kabulden önce yapılan ye
mindir. Toplantıya kabul edilen gençlere bu yemin yaptırılır. Yak
laşık olarak 1 4- 1 6  yaşında toplantıya alınanlar bizim töremizde bu 
yemini ya parlar . 

Sünnilerle evlenir misiniz ? 

Onlardan ne kız alırız, ne de onlara kız veririz. 

Muharremde ne kadar oruç tutarsınız ? 

1 1  ya da 1 2  gün oruç tutan Aleviler varmış . Ama, · biz 1 0  gün 
oruç tutarız . Yezidin, Hüseyin'e yaptığı zulmün yasını tutarız . Bu on 
günlük orucu tutmak için horozlar ötünce sahura kalkarız. Gün a
ğarmağa başlayınca yemeği, içmeyi keseriz. 

- Pe*i sizin örucunuzun özellikleri nelerdir ? 

- . Muharremin ilk on gününde oruç tutarken et yemeyiz, su 
içmeyiz . Sakal kesmeyiz. Gündüz ve geceleri eşlerimize yaklaşmayız. 
Onbirinci gün ya koyun keseriz, ya durumumuza göre bir hayvan ke-
seriz. Horoz kesenler bile vardır . 

· 

- Bayramınız nasıldır ?, 

- Aşii çorbamızı içer bayramlaşırız . Bir de Hıdırellez'de bay-
ramımız vardır . 

- Bütün erkekler sizde oruç tutar mı Kemal bey ? 

·- Hayır. Töre değişiyor. Biz de beş altı akraba ailede mal or
taklığı var. Bu aileler içinde en büyükleri benim. Yalnız erkek olarak 
ben oruç tutuyorum.  Kadınların ise hepsi oruç tutmaktadır. 

- Mal ortaklığı var dedin, bu nasıl şeydir ? 

- Biz beş altı aileyiz . Akrabayız. Erkekler kazançlarını olduğu 
gibi akşam bana verir . Sabahleyin her aile başkanı, ne kadar paraya 
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gereksinmesi varsa yine benden alır . Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Mal 
ortaktır. Dürüstlük güçlüdür. Harama uçkur çözmek yoktur. 

- Tavşan eti yer misiniz ? 
- Bey dedim ya, bizde töre değişiyor. Ben yedim. Kimi arkadaş-

lar bana kızıyor. Buna siz ne dersiniz ? 
- Kemal Bey, yemişsin yememişsin . Bundan ne çıkar. Bulsam 

bende yerim. 
- Sizde Dede var mıdır ? 
- Vardır. Ancak uzun yıllardanberi dedelerle ilgimiz yoktur. 

Gençliğimde Cem Ayini'ne katılırdım. 
- Bu ayin nasıl olurdu ? 

- Dede sazı eline alır, nefesle meclisi açardı. Örneğin "Bay-
kuşun beş deveyi sağdığını gördüm. Bir atadan beş kızın doğduğunu 
gördüm" derdi . 

- Başka ne yapardınız, Cem Ayini 'nde ? 
- İçki içerdik. Yemek yerdik. Sema yapardık .  Dua ederdik . Ay-

rıca bilenler nefes okurdu.  Dede ayrıca dualar yapardı. 
Dedelerin doğru insan olduğunu nereden anlardınız ? 
- Dede bir mucize (keramet olsa gerek) gösterirdi. Örneğin, 

kaynar siıya elini daldırırdı. 
· ·-

Kemal Bey, bütün bunları anlattıktan sonra doğru yolda olup ol
madığını, aydınlanmak istediğini temiz bir gönülle soruyordu. Yaşa
mında hile ve düzen bilmediğini anlatıyor, namuslu olmanın değerini 
belirtiyordu. Ayrıca kendine özgü deyimle yaşamında harama uçkur 
çözmediğini söylüyordu .  Bu sevimli insana düşündüklerimi söyledim 
ve ona esenlikler dileyerek elini sıktım . 

Bölüm iV 

Kınık'ın beş Alevi köyünden birisi olan Arpaseki Köyü halkı bir
gün önceki sohbetten memnun kalmış olacak ki, bir araba dolusu 
insan, kilometrelerce yolu katederek Dikili 'de beni ziyarete geldiler. 
Halkı temsilen gelenler, muhtar İsmail Çayır, ihtiyar heyeti üyeleri 
Burhan Yılmaz, Yakup Yıldırım ve İsa Tetik idi . Köyün öğretmeni 
Halil Anadolula da ziyaretçiler arasında idi .  Muhtar İsmail Çayır 
"herkesin içinde Müsahipliği size anlatamamışlar, hocayı niçin bırak-
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tınız diye söylenip durdum. Bugün ihtiyar heyeti ile birlikte ziyare
tinize geldik . Emrinize hazırız . Bizi bağışla" dedi . 

- İsmail Efendi, bağışlanacak bir şey yok ki . Ben de köylü
lerden çok memnun .ayrıldım. 

Sahipliği sormuşsunuz. Anlatmamışlar. Şimdi anlatacağız . 
- Peki anlatınız. 
- Sahiplik Müsahiplik Cem Ayini'nde ikisi kadın ikisi erkek dört 

kişinin yorgan altına girerek kardeşlik kurmalarıdır . Bu tamamen na
mus kurallarına uygun .olarak, nefsi öldürmek için yapılır . Dede du
amızı okur. Sahip Musahip olanlar artık kardeştirler. Aralarında ay
rılık gayrılık olmaz. Sahiplik kuranlar kurban keserler. Birinin hayası 
hepsinin sayılır . Ertesi yıl Cem Ayini için Dede geldiğinde toplantıda 
olanları ayrı ayrı ismi ile çağırarak hakkında bir şikayet olup olmadı
ğını sorar . Irz, sahtekarlık, kız kaçırma, sözden dönme, mala teçavüz 
gibi suçu olanlar lanetlenir . Bir daha toplantıya alınmaz. Davacı 
davasından vaz geçmezse eskiden bu gibi suçlardan ötürü suçlulara 
ceza verilirdi. Özellikle zina suçu işleyenler kızgın saç üzerine oturtu
lur, çıplak ayakla diken çiğnemeye zorlanır, dağlar ardına göç etmeye 
mahkum edilirdi . Şimdi herhangi bir suçu olanlar için bu cezalar uy
gulanmıyor. Ancak böyleleri toplantıya da almmıyor . Böylelerinin 
sigarasını içmeyiz ve onları topluluk olarak hoş · karşılamayız. 

- İsmail Efendi, siz İslam'ın beş şartını kabul eder misiniz ? 
- Elbette . İslam'ın şartı kitaplarda yazıldığı gibi beştir . Ancak 

bizim sizlerden ayrımlı olarak üç önemli şartımız vardır. 
- Bu şartlarınız nelerdir ? 
- l )  Eline sahip olmak, 2) Diline sahip olmak, 3) Beline sahip 

olmak. Beline sahip olmak d�mek namus kurallarına uymak demektir. 
Bizde ırz suçu büyük suçtur. Hatta birisi komşusuna kızını vermeye 
söz verse ve sonra dönse bu da büyük suçtur. 

- İkrar nedir ? 
- İkrar, eline, dilin,e, beline sahip olmaya dair yaptırılan yemin-

dir . Toplantıya alınan her delikanlıya bu yemin yaptırılır. Bizde an
cak evliler Cem ayinine katılabilir. Toplumda zina olmasın diye genç
leri çok erken eveririz. 

Bu sırada Yakup Yıldırım söze karıştı : 
- Hoca örneğin ben şu sıralarda ondört yaşında olduğu halde 

kızımı nişanladım. 
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Öğretmen Halil Bey : 
- Çok erken evleniyorlar hocam. Bu yüzden de namus suçu ol

muyor. 
- Haklısın öğretmen bey. Ben de gençlerin erken evlenmelerine 

taraftarım. Böylece kulaktan kulağa söylenenler doğru ise kimi yerler
deki hayvanlara tecavüz önlenmiş olur. Öğretmenle böyle konuştuk
tan sonra yönümü köylülere döndüm ve "Niyaz ne demek onu da öğ
renmek isteyecektim" dedim. İsa Tetik, Hoca onu da ben anlatayım, 
dedi : · 

- Cem ayininde, toplantının sonunda, sahip ve müsahip ola
cak dör kişit ayağa kalkar . Dedeye karşı huzur tutar, dede dua okur, 
biz de dedenin döşeğinin altına gönlümüzden ne koptu ise para bı
rakır, Dede�nin değneğinin altından geçeriz. 

Sizin Dedeniz kimdir ? 
- Bergama'nın Pınar Köyü'nden Nazım'dır . Çok iyi insandır . 
Bu sırada İsmail Çayır söze karıştı : 
- Bey, dede konusunda bizim köyde ikilik çıktı . Kimi arkadaş

lar, Oniki İmam kuşağından Gaziantepli Hüseyin Dede'yi Pir olarak 
tanımak istiyorlar . 

- Pir'den başka dinsel önder olacak kim vardır sizde ? 
- Pirden sonra Mürşit gelir, mürşidden sonra da Rehber gelir. 

Pir en büyüktür. 
· 

- Bu önderler yani Dedeler sizce güvenilir kimseler mi ? 
- Eskiden durum çok iyi idi . Dede mucize (keramet) gösterir-

di . Örneğin yanan kavurmanın içine elini daldırırmış. Karanlık ve 
kapalı odaya yıldız doğdururmuş . Şimdi bunlara pek tanık olamı
yoruz .  Yalnız Dedeleri kıranların başına bela gelir . Muhtarın biri 
Dede'yi kovmuş. O da kötü dileklerde bulunmuş. O yıl muhtarın iki 
çocuğu ölmüş. 

- Dedeler arasında niçin ikilik var ? 
- Çelebiler ve Babaları tercih güçlüğü yüzünden. Bir de ışe 

çıkar karışıyor. 
Konuklardan Burhan Yılmaz : 
- Bey, biz Hüseyniyiz . Biz Hacı Bektaş'ı severiz . Oniki İmam'ı 

kutsal biliriz . Bize Çepni diyerek, Kızılbaş diyerek lakap takarlar. A
caba bize niçin Kızılbaş derler ? 
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- Abbasi Devleti zamanında Türkmen askerler vardı .  Bunlar 
başlarına kırmızı serpuş giyerler ve. İslamiyet'i savunurlardı . Siz de 
Türksünüz . Onların töresini uzun yıllar yaşattınız . Bu nedenle size 
"Kızılbaş" diyenler olmuştur. 

- Bu duruma göre biz Çetni (Çepni) miyiz ? 
- Hayır daha önce de söylediğiniz gibi Hüseynisiniz. Çünkü 

Hacı Bektaş kuşağından geldiğini söyleyen Pirleri kutsal sayıyorsu
nuz. 

Bizim imamların en büyüğü . Hüscyn'dir değil mi ;ı 

Siz öyle inanıyorsunuz . 
İmam Hasan'ın mezarı belli değil diyorlar . Hüseyin susuz 

kalınca Kerbela'da ayağını yere vurdu,  pınar çıktı . Bir şeyi daha u 

nutmadan söylemek isterim : Biz Kur'aıı 'a y e  Peygamber ' e  inanırız . 
Oniki İmam'.ı da çok severiz . 

- Hz. Ali ve evlatlarını Sünni olarak biz de severiz . Ancak sı
rasiyle Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ı da biz se,·criz . Bildiğime göre siz 
Kırklar Mcclisi 'ne de önem verirsiniz . 

İsmail Çayır yanıt verdi : 

- Hoca derinlere iniyorsun. Elbette biz Kırkları severiz . Cem 
Ayini'nde onlara manen uyarak en az Kırk kişinin bulunmasını şart 
koşarız . Ayrıca ayinde Oniki İmam'ın temsilcileri bulunur. 

- İçkiyi nasıl içersiniz ? Kadınlar da içer mi ? 
- · İlkin "Dolu" dan kadın erkek hepimiz birer yudum alırız-. 

Sonra kadehler ayrılır. Ancak normal zamanda içki içme alışkanliğı 
olmayanlarımız çoktur . 

İsa Tetik söze karıştı : 

- Biz ayinde Kırklar'ı taklid ederek kutsal niyetle içkiyi tadı
yoruz. Çünkü Kırklar bir üzüm tanesinden Kevser haline gelen şa
rabı içmiş ve hepsi manevi açıdan mest olmuştur. 

- Cem'J.n ne yararı var ? 
- Ruhlarımız tazelenir . Kardeşliğimiz güçlenir . Pir'in duasını 

alırız . Birbirimizle helalleşiriz . Törelerimizi canlı tutarız . Tanrı'ya 
yöneliriz .  

- Tavşan etini niçin yemezsiniz ? 
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- Burhan Yılmaz yanıtladı : 
- Tavşan yenmez, Hoca. Çünkü Kadın gibi aybaşı olur. Diş-

leri yırtıcı hayvanların dişlerine benzer. Pis hayvandır. Onun neresi 
yenir Yüzünde yüz · yoktur .  

- Öteki hayvanlardan hangilerini yemezsiniz ? 
- Dişi ve yırtıcı hayvanları yemeyiz . Dişi hayvanların gebe o-

lanlarını yemeyiz demek istiyorum.  
- Sizde düğün nasıldır ? 
- Biz çocukları erken eveririz. Düğün yaparız. Düğünde da-

vul vardır. Ancak herkes durumuna göre evlenme işini Çözer. 
- Başlık parası alır mısınız ? 
- Alırız . Şimdi 20-30 bin liraya kadar çıktı . Ancak bu işten biz-

de memnun değiliz. Bu töre değişse_ çok iyi olur . 
Sünnilerden kız alır mısınız ? 
Almayız . Tahtacılardan da almayız. 
Yüksek tahsil yapanların evlenmesi nasıldır ? 
Bizim köyde yüksek tahsil yapan yoktur. 
Niçin namaz kılmazsınız ? 
Camide İbn Mülcem, Ali 'yi öldürdü Bundan dolayı camiye 

gitmeyiz. 
Muhtar İsmail Çayır söz alarak : 
- Ancak Hoca, Hz. Ali namaz kılarken öldürüldüğüne göre 

benim aklım namazın gerekli olduğuna yatıyor, dedi . 
Ben yine Muhtar İsmail Efendiye sordum : 
- Dini parti kurulmasına taraftar mısınız ? 
- Asla taraftar değiliz . Din, kul ile Allah arasında bir bağdır . 

Onu dünya işlerine karıştırmamak gerekir . Hem bu ikilik neden sü
rüp gidiyor anlamıyorum. 

- İsmail Efendi, gerçekte Peygamberimiz zamanında mezhep 
yoktu . Hepimiz müslümanız . Siz de Kur'an'ı, Allah'ı, Peygamber'i 
kabul ediyorsunuz, biz de . Siz de erdeme önem veriyorsunuz, biz de. 
SiZ de imanın altı şartını doğruluyorsunuz, biz de. Şu imam, bu i
mam dinin temel öğesi değildir ki . Bir ana babadan doğan çocuklar 
bile birbirine her alanda benzemez . Ancak hepsi kardeştir ve kökte 
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birdir. Biz de hep kardeşiz, Müslümanız, yurttaşız, aynı tarihe sahi
biz ve aynı amacı güdüyoruz . Bu ikilik ülkemize zarar getirir. İkilik 
çıkarmak bilgisizliğin ürünü olup dine aykırıdır. Yüce Allah , Kur
an'da : "İnananlar ancak kardeştirler" diye buyurmuştur. 

- Hay senden Allah razı olsun. Bizde öyle düşünürüz . .  Biz 
namuslu insanlarız.  İleri geri sözler söyleyenler birliğe zarar verebi
lir. Sizin açıklamalarınızdan ve hoşgörünüzden daha iyi anladık ki, 
dinsel görüşte temelde biriz . Bu sohbetlere başka günlerde devam ede
lim Köyümüze bacımızı da alıp tekrar gelmenizi bekleriz . 

- Sağolun ağalar. Ben de ziyaretinizden çok memnun kaldım . 
Konuklar ayağa kalktılar, gitmek için izin istediler . Onları ara

balarıııa kadar giderek yolcu ettim. Muhtar İsmail Çayır, öğret
men ve ihtiyar heyeti ayrılırken benimle kucaklaştılar ve uzaklaştı
lar . 
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BUGV'NKti ALEViLİK 

. Bölüm 1 

20 Mart 1 98 1  günü "Atatürk ve Layiklik" konusunda konfe
rans vermek üzere Malatya'ya çağrıldım. Konferanstan önce Malat
ya'ya gelerek bölgeyi tanımak istedim. Bu arada çe§itli resmi yetki
lilerden nüfusun yarıya yakının Alevi olduğunu. öğrendim. Ancak din
le ilgilenen ba§ka bir yurtta§ Alevi nüfusun 1 / 5 olduğunu ileri sürdü.  
Bende kalan izlenime göre nüfusun hemen hemen yarısı Alevidir. 
Yeni tanıştığım Osman Bey adlı değerli bir görevliden beni bir Alevi 
yurtta§la tanı§tırmasını diledim. Derhal beni Rıza adlı bir i§çi ile ta
nıştırdı . Rıza, otuz yaşlarında çekingen bir insan görünümü taşıyordu.  
Nitekim sorularıma kaçak cevaplar verdi . Aleviliği pek iyi de bilmi
yordu . Bunun üzerine nazik bir biçimde sohbeti kestim. 

Daha sonra Rahmet Bey, ziyaretime geldi . O beni Cafer Efen
di'ye götürdü. Alevi bir yurttaş olan Cafer Efendi son derece konukse
ver davrandı . İlkin kendisine nefes biçiminde bir şiirimi -okudum. 
Hoşuna gitti . Çok insancıl yazmışsın dedi. Ben de insanları severim 
diye ekledim . Aleviler de insan, onları da severim diyerek sohbeti 
derinleştirdim.  Konuyla ilgili ilk soruma şöyle sordum : 

Cafer Efendi, dini konuda bir derdin var mıdır ? 

Ne derdim olacak hepimiz biriz. 

Pekiyi siz namaz kılar mısınız ? 

30-40 yıl kıldım. Sonra terkettiın . 

Neden terkettin ? 

Camide rahatlık vermiyorlar ki ! Söz söylüyorlar . Alevi şöy
ledir, böyledir diyorlar. 

- Ne gibi söz söylüyorlar ? 
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- Alevinin kestiği yenmez diyorlar . Oysaki burada kasapların 
bel�i yarısı .  Alevidir . 

- Pekiyi sizin törelerinizin esası nasıldır ? 

- Biz Türküz. Türk geleneklerini yaşatırız. Ancak okullarda ço-
cuklarımız hor görülür. Bu yüzden de üzülürüz . Ben çocuğuma din 
dersi ·aldırdım. Ancak bu hor görme yüzünden herkes çocuğuna 
din dersi aldırmıyor. 

- Bana göre aramızda önemli bir ayrılık yoktur. Allahımız, 
Kitabımız, Peygamberimiz ve al'ılftki değerlerimiz birdir .  Siz bu ko
nuda ne düşünürsünüz ? 

- Ayrılık-gayrılık yok bey. Hep biriz . Temelde beraberiz. O
ruca, namaza bir itirazımız da yoktur. Ancak bizleri tedirgin etmemek 
gerek. Hakaret göreceğimize çocuklarımıza din dersi aldırmayız da
ha iyi . Hz. Muhammed kafiri Müslüman etti . Hem de ne kadar güzel 
etti . Şimdi niye bizim gibi hazır Müslümanı kaçırıyorlar . Bununla bir
likte herkesin yapmadığını yaptım . Oğluma din dersi aldırdım . An
cak hakaret görd.ü . 

- Alevilere özel olarak din dersini kim öğretir ? 

- Eskiden dedeler gelirdi . Herkes çocuğuna bir şeyler öğretir-
di. De�elerin sözleri birbirini tutmuy�r .  Hem aralarında çıkarcı olan
lar var. Hiç doğru dürüst dinimizi öğretemiyoruz . Başka yerlerde de 
hor görülüyoruz .  1 yisi mi hiç öğretmeyelim diyenler var . Kulaktan 
ne duyarlarsa . o· kalır . Kısaca çocuklarımız yalan yanlış birşeyler öğ
renirler. En iyisi dinimizin kardeşçe okulda öğretilmesidir . 

Cafer Efendi, Aleviliğin esasını bana anlatır mısınız ? 
Ben ne diyeyim ki � Her yerin Alevisi ötekinden. farklıdır . 
Nevruz'u kutlar mısınız ? 

Kutlarız . 
Muharrem orucu tutar mısınız ? 
Tutarız. Ancak bu da değişiktir . Kimi 1 0, kimi 1 1 , kimi 1 2  

ve hatta 1 3  gün tutanlar var . 
- Ramazan orucuna ne dersiniz ? 
- Ramazan orucuna itirazımız yoktur. Kimi tutar, kimi tut-

maz. Ben eskiden tutardım. Şimdi 65 yaşındayım. Artık tutmuyorum. 
Dedim ya camide küçümsendiğim için namazı bile terkettim. 
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- Humeyni'nin din anlatışı hakkında ne düşünürsünüz ? 

· - Onun din anlayışını bizimkinden farklı diyorlar. Hem biz la
yikliği benimsiyoruz . Layiklik bize inançta serbestlik veriyor . 

Cafer Efendi, benim karnım acıktı size de kebap ısmarlamak 
isterim.  Buyurun gidelim dedim. Olur mu bey diyerek o beni konuk 
etti .  Bu hususta benden daha eliaçık davrandı . Yemek yerken sohbet 
devam etti . Yine Sordum : 

Size Kızılbaş derler mi ? 
Hayır bu bölgede öyle bir şey söylemezler. Bize Alevt derler. 
Dinsel konuda bir dileğin var mıdır ? 

Din görevlileri baskı yapmasınlar. Birlik olsun, dirlik olsun, 
kardeşlik olsun. Hep biriz zaten . Biz Allah'ı, Peygamber'i, Kur'an'ı . 
tanırız . İman esaslarını kabul ederiz. İnanırız . Biz de Müslümanız . 
Yalnız Biz Ehl-i Beyt'i çok severiz . .  Siz de onları seversiniz . Yalnız bi
zi küçük görmesinler . Aslında pek önemli bir farkımiz yoktur . Te
melde biriz. Önemli olan da budur. 

- Kuşkusuz temelde biriz Cafer Efendi . Yurdumuz, bayrağımız, 
töremiz, amacımız ve kültürel değerlerimiz de birdir. İslam'da Allah'ı, 
Peygamber'i ve Ahireti kabul eden herkes Mümindir . Netekim Kur
an'da "Mü'minler ancak kardeştirler" ayeti vardır. Aramızdaki kü
çük farklar, kardeşliğimizi bozamaz. Sözgelimi sanırım siz tavşan ye
mezsiniz . Öyle değil mi ? Bu da önemli bir ayrılık değildir. 

Evet öyle, Biz tavşan eti yemeyiz. Ancak kökümüz birdir. 

Cafer Efendi, Kumru ve Hüsniye adlı kitapları okudun mu ? 
Duydum fakat okumadım. 

Hacı Bektaş Vel i hakkında ne düşünürsünüz ? 

Biz Aleviyiz. Ancak Hacı Bektaş Vel i gibi biz de insanları 
severiz . İnsanlara iyilik etmek ne güzel şeydir. 

- Doğru söylüyorsun Cafer Efendi . Nitekim Kur'an'da "Biz 
insanı en güzel biçimde yarattık" ayeti vardır. 

Sohbetimiz bu biçimde devam etti . Cafer Efendi son derece ki
bar ve olgun davrandı. Kendisine veda ederken beni kapıya kadar yol
cu etti ve sanırım ziyaretimden çok memnun kaldı. Büyük Sinema 'da 
konferans verirken Cafer Efendi'yi son olarak ön sıralarda gördüm. 
Ancak onunla konuşmanın bende bıraktığı içten ve iyi izlenimler hali 
gönlümdedir. 
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Bölüm Il 

Alevi yurttaş Cafer Efendi'nin izlenimlerini ve yakınmaların ı 
dinledikten sonra sırasını bulup Osman Bey'le de konuşmak istedim. 
Osman Bey, orta dereceli okullarda öğretmenlik ve müdürlük yap
mış konuksev�r bir zattır . Beraberce eski Malatya'yı gezdik. 1 3 . 
yüzyılda yapılmış olup selçuklu uygarlığının izlerini taşıyan Ulu Ca
mii ziyaret ettik . Daha sonra Tohma Çayı kenarına gittik. Osman Bey, 
Tohma Çayı'nın . iki yanında çok dindar ailelerin oturduğunu söyle
di. Bu ailelerden din adamları yetiştiğini ekledi . Söz dinden açılmış
ken Osman Bey'e hemen sordum : 

- Aleviler hakkında ne düşünüyorsunuz ? 

- Hocam, bunlar Allah'a, Kitab'a, Hz . Muhammed'e ınanır-
lar. Hz. Ali 'ye de çok önem verirler . 

- Osman Bey, Hz . Ali'ye yiğitliğinden ve erdeminden ötürü 
biz de önem vermez miyiz ? 

- Elbette veririz. Ancak Alevilerin Dedeleri var . Onların söz
lerini önemserler . Tavşan eti yemezler. Her yıl Cem Ayini için toplanıp 
törelerini devam ettirirler. Nefes okuyup dualarını yaparlar .  Suçlu 
olanları kendi aralarında kınarlar . 

- Sana göre bunlar Müslüman değil midir ? 

- Haşa Hocam ! Elbette Müslümandırlar . İyi insanlardır . Ev-
lendikten sonra daha da olgun olurlar. Ancak her yerin Alevisi farklı
dır. Söz gelimi Arguvan ilçesi Alevileri daha başkadır. Onların din
sel yorumu daha serbesttir. 

- Kaç türlü Alevi �ardır ? 

- Türlerinin hepsini bilemem. Ancak kimi köylerde normal Ale-
vilerden başka Hırafazılar da vardır . 

- Hırafazılar (Rafiziler) Alevi midir ? 

- Evet Alevidirler . Ancak kendi yorumlarından hiç ödün ver-
mezler . Kendi yorumlarından başka görüşlere sırt çevirirler . 

Öteki Aleviler Sünn ilerden kız alırlar mı ? 

Alırlar ve fakat kız vermezler .  
Ticaret işleri ve kültürel durumları nasıldır ? 

Biz onlardan alış veriş yaparız . Esasen çok dürüsttürler. Ça
lışkandırlar. Çocuklarını okuturlar . Kızları ebe, hemşire ve öğretmen 
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olmayı yeğler . Erkekleri de okur. Hakim, öğretmen ve daha önemli 
meslekleri severler Yurda hizmetten hoşlanırlar . Benim dört alevi 
komşum vardı. Hepsinden çok memnundum. Esasen Alevfük sorunu 
yoktu . Ancak gençler arasına emperyalist güçler nifak soktu . Şimdi 
rahatız çok şükür. 

- Alevtler camiye giderler mi ? 

- Gidenler vardır. Ramazan orucunu tutanlar da vardır. Say-
gılı insanlardır . Oruç tutmayanlar, tutanların yanında sigara bile 
içmezler . 

- Osman Bey, sizce Alevilerin en önemli sorunu nedir ? 

-: Ezilmekten, hor görülmekten yakınırlar . Ancak yurda ve 

bayrağa bağlıdırlar. Kimse bunları dinsel nedenle kınamazlar, kır
gınlıklar düzelir . Dinsel işlerde rahat olmayı isterler . Çünkü çoğun'.' 
lukla tutuculuk derecesinde dinde iddiaları yoktur.  

- Osman· Bey, sana göre bu kırgınlığı düzeltmek icin daha ne
ler yapılmalıdır ? 

- Alevilik doğru dürüst anlatılmalıdır. Ayrıca dinin siyaset 
aracı olarak kullanılması önlenmelidir . Bunların kendilerine baskı 
yapıldığı düşüncesinden uzaklaştırmak için eğitimsel · çareler arama
lıdır. Aleviler nasıl camie saygılı ise, biz de onların Muharrem orucu
na saygılı olmalıyız . Bunların Humeyni'yi beğenmediğini görüyoruz .  
Temelde ayrımız gayrımız yoktur .  Ancak din yolunda hizmet 
verenlerin insancıl davranmaları daha iyi sonuç verir. Din dersi ki
tapları bütün Türkiye'yi kucaklayıcı olmalıdır . 

� · Osman Bey, bana öyle geliyor ki biz millet olarak Selçuklu 
devrinde Türk insancıllığının tohumlarını ektik. Ahi Evran, Mevla
na, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Vel i'nin görüşleri bu insancıllığın 
örneklerindendir . 

· 

Yıınus Emre bakınız şöyle söylemiş : 

"Bir kez gönül yıktın ise bu. kıldığın namaz değil 
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil" 

Osman Bey, ikimiz de eğitimci olarak bu yarayı sarmak için a
şağı yukarı aynı çareleri düşünüyoruz .  Bu hususta laiklik de önemli 
dir değil mi ? 

- Evet layiklik önemlidir . Çünkü baskı kin doğurur, a)Tılık 
ga ynlık doğurur .  
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- Değerli dostum, bence de dini baskı iyi sonuç vermez. Biz 
dinimizi güzel öğüt ve bilgece sözlerle anlatmalıyız. Ancak laiklik 
ilkesine önem vererek dinin siyasete Alet edilmesini önlemeliyiz . Çün
ki din kimsenin tekelinde olmayacak kadar yüce ve kutsaldır. Bu 
kutsal değer, çıkara �let edilmemelidir . 

Osman Bey'le konuşurken zamanın nasıl geçtiğini farkedemedim. 
Onunla iyi anlaştık ve içten dost olduk. Daha sonra kardeşçe ayrıldık. 
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ALEviLİK VE CEM AYİNİ 

Bölüm 1 

Çorum dolaylarmdaki Alevi dostlarımı ziyaret için yola çıktım. 
Amacım onları daha yakından tanımak ve bilgi alış verişinde bulun
maktı. Dört saatlik bir yolculuktan sonra M. Efendi'nin evinin önün
de indim. Beni yirmi yaşındaki kızı M. karşıladı . Eve buyur etti . Es
kiden de aynı evi bit kez ziyaret etmiştim. Bu sevimli kız beni tanıdığı 
için çok konuksever davrandı . Annesi de giysi yıkıyormuş . M. Efendi 
işe gitmiş. Evin hanımı eşini çağırmağa gitti . Nihayet M. Efendi gel
di. Eşi Y. Hanım, ancak kocası geldikten sonra bana hoşgeldin dedi . 
Daha önce yüzüme. bakmadan sorularıma cevap veriyordu.  Eşinin 
yanında hoşgeldin dedikten sonra başının örtüsünü çıkardı ve tekrar 
bağladı. Onun eşine saygısı gerçekten takdire değer. 

Hoşbeşten sonra köyün Alevi dedeleri H.  Ağaya ve Hl. Ağaya 
buyurmaları için haber saldık. Bu arada M. Efendi, kızı M. nin namaz 
hocası istediğini, namazı öğrenip kılacağını söyledi . Ancak köyde bir 
namaz hocası kitabı da bulamamışlar. Bu arada hem Bektaşlliği ve 
hem de Aleviliği benimseyen M. Efendi, birgün sünni olan Raci Bey'le 
Cuma namazına gittiğini, vaızın yakışıksız sözler söylediğini, hem Ra
ci Beyin hem de kendisinin memnun kalmadığını belirtti . Mezhep 
baskısından yakındı. Kendisine hemen sordum : 

M. Efendi, köyd� Cem Ayini yapıyor musunuz ? 

Eskiden yapardık . Şimdi yapmıyoruz .  
Niçin yapmıyorsunuz ? 

Anarşik olaylar bizi tedirgin etti . Bu nedenle üç-dört yıldan
beri Cem Ayini yapmıyoruz.  Çünkü bize iftira edilebilir. İyi niyetle 
yapacağımız ibadet ve dini törenler herhangi bir kimse tarafından ters 
anlama çekilebilir . 
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- Pekiyi , gençler Aleviliğin esaslarını ve gereklerini biliyorlar mı ? 
- Bilmez . Benim dört oğlum bir kızım var . Hiçbiri Aleviliğin 

esaslarını bilmezler. Üstelik İslamiyeti de pek bilmezler . 
- Niçin bilmezler ? 

- Okulda iyi öğretmiyorlar . Bizim de öğretmek imkanımız yok . 
Çocukların dinimizi öğrenmesi iyi şeydir . 

- Pekiyi , siz niçin Sünn i değilsiniz ? 
- Efendim, herkesin bir yoğurt yiyişi olur . Peygamberimiz za-

manında mezhep var mıydı ? Bu konuda düşünceni söyler misin Ho
cam ? 

- Evet, Peygamberimiz zamanında mezhep yoktu . Allah'ı bir, 
Hz . Muhammed'i son Peygamber bilen herkes mü'mindir . 

- Elbette öyle Hocam.  Ancak, biz Ali'yi çok severiz . O, Allah'ın 
aslanıdır . Peygamberin damadıdır . Yiğittir, fedakardır . 

- Bu sözlerin doğrudur. Hz . Ali 'yi dördüncü halife olarak biz
de çok scveri� . 

Bu arada M.  Efendi bıyık altından hafifçe gülmeğe başladı . Ne� 
denini sordum. Başladı anlatmağa . 

- Hoca, iyi hoş da kimileri sizin gibi davranmıyor. Hurafelere 
itibar edenler var . 

- Ne gibi ? 

- Benim bir arkadaşım vardı. Evliya geçinen bir hoca, elli beş 
kişiyi cennete götürmek yetkisi olduğunu söyleyip duruyormuş. Bizim 
arkadaş işi ciddiye alıyor gibi görünerek günlerce beni de cennete gö
tür diye ısrar etmiş. Neticede Hoca, listemde elli dört kişi var, elli 
beşinci seni kaydedeceğim demiş. Çıkar sağlamaya çalışmış . Bunlar 
doğru mu ? 

- M. Efendi, böyle yapanlar dini ve din adamlarını temsil ede
mezler . Böyle hurafeciler bilgisizlik nedeni ile kimilerini kandırabili
yorlar . 

- Hocam, Sünn i bir işçi benimle birlikte çalışırdı . Bir gün cu
ma namazına gittik. Onun şeyhi de camideydi . Kazancını ona verdi
ğini biliyordum .Dikkat ettim.  Camiden çıkınca parasını şeyhe verdi. 
Sonra kendisini karısına şikayet ettim. Kan ter içinde çalışıyor. Pa
rayı şeyhe veriyor dedim. Çocuklarına acıdığım için böyle yaptım. 

179 



- Bu olaylar üzücüdür. İnşallah dinimizi iyi öğreteceğiz . Bu 
gibi dine sığmayan olaylar o zaman azalır. 

Böylece M. Efendi ile sohbetimiz uzadı gitti . Akşam H. Dede, 
Hl. Dede ve Talip Efendi ziyaretime geldiler . Epeyce sohbetten sonra 
H. Dede'ye, bana Kırkları anlatır mısınız diye sordum. Dede başladı 
anlatmağa : 

- Peygamber Efendimiz, Mi'rac olayını yaşarken göğün dör
düncü katında bir arslana rastladı . Arslan başını sağa sola döndürü
yordu. Peygamberimiz arşın bekçiliğini yapan bu -arslandl:!-n çekindi . 
Ancak Yüce Allah ona, yüzüğünü bu arslana vermesini ve korkma
masını söyledi. O da yüzüğünü arslana verdi . Artık güven içinde yo
luna devam etti . Yedinci kata kadar çıktı . Yüce Allah'la Cebrail 
aracılığı ile konuştu . Nihayet yeryüzüne indi . Mekke'ye geldiği zaman 
Kırklar Meclisi'ne rastladı . Ancak Kırklar Meclisi'nde bir kişi eksikti . 
Otuz dokuz kişiydiler . Eksik olan Selman idi . Selman elinde sepeti ile 
geldi . Kırkların birinin bir yeri kanasa hepsinden kan çıkardı . Sel
man'ın sepetinde tek bir üzüm tanesi vardı. Peygamber onu ezip bi 
rine tattırdı. Kırkların hepsi manevi sarhoş oldu. Cem Ayinlerinde bu 
olayı temsilen doludan içilir . Peygamberimiz daha sonra Medine'ye 
vardı. Müslümanlar etrafını çevirdiler . Bize Mi'rac'ı anlat, göklerde 
ne var ne yok dediler. Peygamberimiz başından geçenleri anlatırken 
dördüncü kattaki arslandan sözetti . Yüzüğünü ona verdiğini söyledi . 
Tam o sırada Hz. Ali, yüzüğü çıkarıp Hz. Muhammed'e verdi . Orada 
bulunanlar bu hikmet karşısında şaşkına döndüler. Ali'nin gerçek de
ğerini anladılar. 

- Dede bana Beşleri de anlatır mısın ? 

- Beşler, Hz. Muhammed, Hz . Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve 
Hz. Hüseyin'dir. 

- Biraz ruhtan da bahseder misiniz ? 

- Yüce Allah, meleklere Adem'i yaratacağını haber verdi . 
Meleklere çamurdan Adem'in biçimini yapmalarını istedi . Melek
ler altmış ülkeden toprak getirdiler. Bu topraklardan çamur yapıp, 
Adem'e biçimini verdiler. Ancak ne sordularsa Adem, ruhsuz olduğu 
için cevap vermedi. Melekler durumu Allah'a anlattılar. Yüce Allah 
"ona ruhumdan üfledim" . ayetinde belirtildiği gibi, ruhundan A
dem'e üfledi. Adem canlandı . Adem bir ara Allah'ın emri ile göğün 
dördüncü katına çıktı. Oradan dört odaya uğradı. Birinde Hz . Fa
tıma, birinde Hz . Ali, birinde Hz. Hasan ve sonuncusunda Hz. Hü-
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seyin hakkında yazılar vardı . Hz . Adem onların ruhuna saygı duydu. 
Sonra Allah onu cennete gönderdi . Orada Allah'ın yeme dediği 
buğday tanesini yedi. Adem oradan kovuldu . Üçyüz yıl kadar ibadet 
edip acı çekerek Allah'a yalvardı .  Sonra Yüce Allah onu bağışlayarak 
cennete Hz . Havva'nın yanına geri yolladı . 

- H. Dede, bana Y ediler'i de anlatır mısın ? 

Doksan altı yaşındaki H. Dede yorulduğu için sözü altmış ya
şındaki Hl. Dede aldı ve anlattı :_ 

- Yediler, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, 
Hz. Hüseyin, Selman'ı Farisi ve Hz. Ali'nin yardımcısı Kamber'dir. 

Bu arada biraz onların dikkatlerini çekmek için bir şiirimi oku
dum. Nefesi çok seviyorlardı. Ancak şu dörtlük hakkında fikirlerini 
sordum 

Osman ile Osmanım ben 
Yüzük yutan aslanım ben 
Zulüm görmüş sultanım ben 
Sırrım vardır başkayım ben. 

Bu dörtlükte geçen Osman'dan amacın Hz. Osman'ın manevi 
varlığı olduğunu anladıkları için cevap vermediler. Sorumu anlam
lı bir sükutla geçiştirdiler . Sohbet uzadı gitti . Kendileriyle iyice dost 
olmuştuk. Ertesi gün için bir Cem Ayini düzenlemelerini istedim. 
Bu nazik ve konuksever insanlar, aralarında biraz konuştuktan son
ra dileğime uygun cevap verdiler. Biraz çekiniyorlardı. Ben Kayma
kam'a bilgi veririm, turistik nitelikte yaparız dedim, ferahladılar. 

Bölüm D 

Alevilikte Cem olarak nitelendirebileceğimiz dini toplantı, İk
rar Verme (Aleviliğe kabul edilme) ayini, Görgü Ayini, Musahip 
(manevi kardeşlik, ark.adaşlık) Ayini ve ve Abdal Musa Ayininden 
ibarettir. Koldan Kopma ve Dardan İndirme gibi kurbanlı başka dini 
toplantılar da yaparlar. Özellikle Alevilerin muharrem ayının 1 2  sin
de ve Mayıs ayının 6 sında (Hızır) kurbanlı toplantıları vardır. Ancak 
bu gibi toplantılar Cem Ayini sayılmaz. Kurban bayramı kurbanın
da Cem yapılmaz. Cem'e kurban da denir. Cem kurbanının etinden 
toplantıya katılanlar yer .  Yurdumuzun her yanında İkrar Verme, Gör
gü Ayini, Musahip Ayini ve Abdal Musa Ayini gibi türleri olan Cem 
Ayinleri aynı biçimde yapılmaz. Ocaklara ve yörelere göre ayinler a
rasında az çok farklar vardır. Ancak temel ilkeler ortaktır. 
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İkrar Verme Ayini, Alevi yoluna bir kimseyi alma amacıyla ya
pılır. Kimi yerlerde musahipli olmayanlar yani eşleri ile birlikte baş
ka bir aile ile manevi kardeşlik tutmayanlar Cem'e giremezler'. Ancak 
bu kural her yerde geçerli değildir . Ôtedenberi Alevi toplumunda 
yetişenler, bazı ocaklardan buluğa erince Cem'e katılırlar . Alevi-Bek
taşi yoluna dışardan girmek isteyenler için ikrar denen Cem Ayini ya
pılır . 

Görgü Ayinine, Tercüman Kurbanı ya da Görgü Kurbanı denir . 
Bu ayinde köy ya da mahalle yetişkinleri görgüden geçirilir. Düşkün 
olanlar (yani hakkında şikaye t .  bulunanlar) istekli ile helalleştikten 
sonra ayine katılırlar. Daha önce barışmayanlar varsa Dede'nin hu
zurunda sorguya çekildiğinde şikayetçi ile sorunu çözümlemek zorun
dadırlar. Kusurlu olanlar tövbe ederler. Ayine abdest ve boy abdesti 
almadan katılmak yasaktır. Bazı o·caklarda abdesti ihmal edenler var
dır. Bu ayin, hem dayanışmayı ve hem de manevi açıdan hafiflemeyi 
sağlama bakımından Alevilikte çok önemlidir . 

Musahip Ayini iki çiftin manevi kardeş olmaları için kurban ke
silerek yapılan töresel toplantıdır . 

Abdal Musa Ayini, perşembeyi cumaya bağlayan gece bazı yö
relerde yapılır . Bunda görgüden geçme ve yola al ınma söz konusu 
değildir. Bu ayin, kimi komşuların dileği, bir konuk geldiği ya da bir 
kurban kesmek isteği üzerine yapılır . Abdal Musa Ayininin masrafı
na, toplantıya katılanların hepsi ortak olur .  

Cem Ayinlerinin ortak yanı hepsinde Düvaz (yani On İki İmamın 
adı geçen nefes) okunması, kurban kesilmesi ve genellikle kış aylarında 
Dede huzurunda yapılmasıdır . Kendi aralarında asayişin sağlanması, 
birçok sosyal sorunların çözüme bağlanması ve manevi hafifleme bakı
mından en etkili Cem, Görgü Ayinidir . Buna Tercüman Kurbanı, 
Cem, Ali Cem, İçeri Kurbanı ya da sadece Kurban da denir. Cem, 
cem evinde, bu yoksa uygun bir evde yapılır . Toplantıya bacılar da ka
tılır. Ancak bu törenler namus kurallarına son derece dikkat edilerek 
yapılır. Mum - Söndü adı altında yapılan iftiralar, son derece yakışık
sızdır. Cem ayinleri, ahlaki erdemleri güÇıendirmek, hak ve hukuka 
saygıyı yenilemek ve Tanrı önünde duygulanmak için yapılmaktadır. 
Hal böyle iken bu mü'minlere iftira etmek İslamiyet açısından günah
tır. ;Bunların toplantılarında geniş ölçüde eski Türk törelerinin izleri 
görülür. Musikiyi, şiiri sema ve Türkçe duayı severler. Toplantıda 
tam bir disiplin içinde Yüce Allah'a dua ederler. Dede dua okur. ka-
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tılanlar dinlerler. Birbirlerine son derece saygılıdırlar . Törelerine gir
miş kimi hurafelerden artık kendileri de şikayetçidirler. Allah'a, Hz. 
Peygamber'e, Kur'an'a bağlıdırlar. Cem Ayinlerinde bir sıra ve düzen 
vardır. Toplantının düzenli işlemesi için on iki hizmetin sahipleri ata
nır . Bu hizmetler şu.nlardır : 

1 - Dede : Cem'i yönetir . Bu zata Sercem adı da verilir. 

2- Rehber : Cem'e katılanlara yol gösterir ve yardımcı olur. 

3- Gözcü : Toplantıda huzuru ve düzeni sağlar. 

4- Çerağcı : Mumu yakar ve odanın aydınlanmasını sağlar . Mum, 
Dedenin Nur suresinin 35 .  ayetini okumasiyle ilgilidir. 

5- Zakir : Çoğu kez üç kişiden oluşur. Nefes, Düvaz ve Miraçlama 
okurlar . 

6- Ferraş : Buna Carcı da denir . Yeri süpürür. Rehbere yardım 
eder . 

7- Sakka : Buna İbrikdar adı da verilir. Su dağıtır. Su ile ilgili 
hizmetleri yapar . 

8- Sofracı ya da Kurbancı : Kurbanın kesilmesi ve yemek pişi-
rilmesi işlerinden sorumludur. 

-

9- Semahcı ya da Pervane : Semaı müzik eşliğinde dini dönüş
leri yaparlar. Genellikle üç kişi olurlar . 

1 0- Peyik : Toplantı için köy ya da mahalle halkını haberdar 
eder. 

1 1- İznikçi : Gemin yapıldığı yerde temizlik işlerinden sorumlu
dur. 

1 2- Bekçi : Toplantınıı.n ve toplantıya katılanların evlerinin gü
venliği için görevlendirilir ı .  

Cem dedenin başkanlığında yapılır. Dede dualar okur. Alevili
ği anlatır. Sonra Aşık saz çalar. Düvaz dinlenir . Tekrar sohbete geçi
lir. Dede yeri ve sırası geldikçe ayetler okur ve dualar yapar. Bu dua
lar arasında "Allah, devlet ve milletimizin kılıcını keskin ve üstün 
eyleye" ifadesi zaman zaman tekrarlanır. Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisi, 
özellikJe Beş Esma (Hz. Muhammed, Hz . Ali,  Hz. Fatıma, Hz. Hasan 
ve Hz . Hüseyin) sık sık anılır . 1 2  İmam'a  dua edilir . Doğruluktan, dü-

1 Bak : Cel!lettin Ulusoy, Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Alevi Bektaşi Yolu, s.  260-290, 
Hacıbektaş Hl80. 
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rüstlükten, saygıdan ve sevgiden söz edilir. Niyaz bitince kadınlar ar
ka taraflara edep dairesinde otururlar . Gürültü yapılmaz. Manevi 
bir havada tören izlenir . Kardeşlik ruhu canlıdır. Sohbet sırasında 
Hz. Muhammed'in erdeminden, Miraç'tan, Kırklardan ve Yedilerden 
de söz edilir . Ancak anlatılanlar arasında hazan ilmi gücü olmayan 
menkabelere ve kıssalara da rastlanır. Sohbetten sonra yine saz, söz 
ve düvaz dinlenir. İstenirse sabahın saat dördüne kadar cem ayini 
sürdürülebilir . 

İşte genel özelliği böyle olan Cem Ayinini düzenlemek için H. De
de ve E.Y. ileri gelenleri gerekli hazırlıkları yapmağa karar verdiler. 

Bölüm m 

İkinci gün M. Efendi erkenden Aşık'ı çağırmaya gittiğinden 
kahvaltımı kızı M. hazırladı. Daha sonra 1. ve eşi Y. Bacı da geldi . 
Sözü yine Alevilikten açtım. Dört yıldan beri Cem ayini yapmıyor
larmış. İftiralardan çekiniyorlarmış . Anarşik dönem gözlerini korkut
muş. Bir de kimi Çelebiler geldiğinde para aldıkları için gençler söy
leniyormuş. Hatta hazan köye gelen Dedenin arabasının lastiğini pat 
tıyorlarmış. Hasılı gerek kimi Çelebiler ve gerekse onların dedelik 
verdiği kimseler, durumları iyi olduğu halde dini hizmet karşılığında 
para alıyorlarmış . Yoksullar da onlara para veriyormuş. Son zaman
larda ödentiyi 1 / 1 00 e indirmişler. Dedeyi U. ailesinden yani Çele
bilerden bir saygın ve yetkili zat alıyormuş. Sözgelimi beş köyün cem 
ayinini yani kurbanla ilgili törenlerini yetkili kılınan Dede yönetiyor
muş. Kutsal kimi Çelebiler Dede'ye kırmızı mühürlü ve görev yerleri 
yazılı bir icazetname veriyorlarmış . 

İki türlü dede söz konusu : "Gacar Dedesi" ve "Dönük Dedesi" . 
Ancak Y. Bacının ifadelerinden dedelere eski saygının kalmadığı 
anlaşılıyordu . Nitekim Hl . Dedenin bir eşi de Amasya'da imiş . Hl. 
Dede'nin babası da o çevrede dedelik yapmış. Talipler ona beşyüz 
dönüm tarla vermiş. Hl . Dede de zaman zaman Amasya'ya gidip de
delik yapıyormuş . İkinci eşi de zenginmiş. Töre gereği Dedelere yar
dıın yapılırmış . Sözgelimi herkes vadettiği kadar buğday verirmiş. 
Toplanan buğdaylar satılır, parası dedeye armağan edilirmiş. 

Y. Bacı'nın merhum babası Alevi olduğu halde namaz kılar, 
oruç tutarmış . 

Y. Bacı, Hünkar Hacı Bektaş Veli 'yi anmak için Hacıbektaş'ı 
da birkaç kez ziyaret etmiş . Kurbanını orada kesmiş . Hacıbektaş'da 
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yedi kutsal aileden biri olan F. Ana'nın evinde ailece kurban kesmişler .  
F .  Ana gelen Yol Ehline hoş geldin bile demiyormuş . Kurbanın paçasını 
köpeklere atıyormuş. Temiz duygularla giden Y. Bacı israfın günah 
olduğunu biliyor ve üzülüyor .  Herhalde F. Ana ziyaretçilerin çoklu
ğundan ve ruh i açıdan doygun olduğundan az ilgi gösteriyormuş .  

Çorum bölgesi Alevileri, Kcskin'e bağlı bir köydeki Haydar 
Sultan'ı ve oradaki şifalı kuyuyu da kutsal kabul ediyorlar . 

Y. Bacı, bana Hasan Dede'nin nefeslerini armağan etti . Bacı 'nın 
çok iyi kalpli ve konuksever olduğu her halinden belli oluyor. On İki 
İmamdan söz açılınca mutlu oluyor. Ancak dedelere ve kutsal analara 
güveni biraz sarsılmış . Buna karşın ister istemez dinsel duygularını 
yine onların sözleriyle quyurmağa çalışıyor. Alevf-Bektaşi yoluna 
yürekten bağlı, herşeye rağmen dedeleri saygıyle anıyor. 

Bölüm VI 

Akşam H. Köyünden aşık H. getirildi . Ben ve bir sünn i olan ar
kadaşım, Dönük Dedesi H. Ağa'nın evine çağrıldık . Yemek yenmesi 
önerildi . Aç olmadığımızı söyledik . O halde dediler, Cem den sonra 
lokma yeriz. Bir gösteri niteliğinde düzenlenecek olan Cem Ayininin 
hazırlığı için Veysel, Ali, Yusuf ve Hüseyin efendilere haber salındı. 
M. Efendinin sonradan anlattığına göre, Aşık Cem'e. gelmekte tereddüt 
etmiş . Hocanın (benim için) cebinde dinleme aleti olmasın diye kuş
kuya ·düşmüş. M. Efendi de "Hoca sağlam adamdır, yalanı ve iftirayı 
sevmez, bu nedenle çekinme,, diyerek Aşık'ı gelmeğe ikna etmiş. 

Konuklar toplandıktan sonra Cem Ayinini H. Dede başlattı . Oda 
küçük olduğundan 12 hizmeti birkaç kişi üstlendi.  İlkin bir rehber 
atandı. Deynekçinin (gözcünün) belinde beyaz bir kuşak, elinde uzun 
bir sopa vardı . Deynekçi bir mum yaktı . Dedenin huzuruna iki Talip 
(mürit, alevi kişi) getirildi . Talipler dedenin huzurunda yeri öperek 
niyaz yaptılar. Dede bu Taliplerin ikrarını aldı . Alevfliğe bağlılık
larını doğruladı. Hepimize "bu sofuları nice tanırsınız ?" dedi . Hep 
birlikte taliplerin iyi insanlar olduğu belirtildi . Kurala göre borç ala
cak gibi, küslük gibi, tarla tecavuzleri gibi sorunlar dedenin huzurunda 
çözüme bağlanır . Helalallaşmayanlar ayinden çıkarılır . Haksızlıkta 
direnenler toplulukda alçak görülür. Onların selamı alınmaz, siga
rası içilmez . Alevi topluluğu, öldürme olayının dışındaki sorunlarını 
eskiden hep bu Cem Ayinlerinde çözüme ve barışa kavuştururmuş . 
İşte getirilen iki Talip hakkındaki soruşturma da topluluğun huzurunda 
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yapıp ettiklerinin hesabını vermeleri içindir . Şikayetçi yani istekli 
olmazsa talip için mutlu bir yaşantı söz konusudur . 

H. Dede, gerekli duayı yaptıktan sonra iki Talibi bekçi olarak 
görevlendirdi . Bekçilerin görevi ayine yabancıyı sokmamak ve köyün 
içinde asayişi sağlamaktır. Ayine,  arka taraflara oturmak üzere ka
tılmadı . Dede, yakılan mumun "Allah yer ve göklerin nurudur" 
(Nur suresi, aye t : 35) ayeti uyarınca yakıldığını anımsattı . "Bu mum 
nedeniyle bize iftira edilir . Oysaki bu dinsel bir amaçla yakılır" dedi . 
Hemen ayetle birlikte duayı okudu . Dedenin konuşmasından sonra 
Aşık H. sazı eline alıp hem çaldı, hem On İki İmamı anlattı. Bir iki 
parça çaldıktan sonra sözü yine Dede aldı .  Hz . Muhammed'in manevi 
yolu Hz. Ali 'ye öğrettiğini, Hz. Ali'nin de Hz. Hasan ve Hz. Hüse� 
yin'e devrettiğini, kendilerinin öncesizde Hz. Hüseyin'e ikrar verdik
lerini söyledi . Dede anlatmağa devam etti : 

On İki İmam şunlardır : Ali, Hasan, Hüseyin, Zeyn al-Abidin, 
Muhammed Bakır , Cafer Sadık, Musa Kazım, Ali Rıza, Muhammed 
Cevad , Ali Hadi, Hasan Askeri, Muhammed Mehdi al-Muntazar. 
Bunların hepsi Ehl-i Beyt ' tendir . Ali, Allah'ın Arslanıdır . On iki i
mama saygı şarttır . Hilafette ilk Hak Hz . Ali'nindir. Öteki halifeler
den Hz. Ebu Bekr'e, Hz. Ömer'e ve Hz . Osman'a saygı gerekir. Ancak 
Emevilerin camilerde Ali evladına söğdürmeleri yüzünden küskünlük 
olmuştur. Emeviler, Ehl-i Beyt'e 70 yıl süresinde hakaret etmişlerdir. 
Bu yüzden bir soğukluk ve kırgınlık olmuştur . 

Ben bu arada Ömer b. Abdulaziz'in erdem ve adaletinden söz 
ettim. Haklısın dediler. Dede konuşmasına devam etti : Beş Esma'yı 
görenlere de saygı gerekir. Beş Esma'dan amaç Hz. Muhammed, Ali, 
Fatıma, Hasan ve Hüseyin'dir. 

Bu sohbetten sonra Aşık sazı eline aldı. Başladı söylemeğe Aşık 
insanı.. duygulandıran dini musikiden örnekler verdi. Tekı-ar On İki 
İmamı anlattı . Daha sonra deynekçi yeri süpürdü.  Seccadenin üzeri
ne iki Talip diz çöktü . Dedeye yönelik olarak yeri öptü. Böylece niyaz 
etti. Dede "bu sofuları nice tanırsınız ? " diye sordu. Taliplerin iyi 
tanındığı anlaşıldı. Dede dualarını yaptı . Atatürk'e  rahmet diledi . 
Cumhurbaşkanının sağlığı ve esenliği için, Ordumuzun kılıcının kes
kinliğinin devamı için de dua ettLEn sonra Taliplerin beline hafifçe 
vurdu . Bunun "sana biat edenler, Allah'a biat etmiş olurlar" ayeti 
uyarınca yapıldığını hatırlattı . Talipler kalktı . Şerbet getirildi . Birer 
bardak şerbet içtik. Aslında Alevi törenlerinde doludan herkes tadar. 
Bu tadış Kur'an'da gelen "şarabe:n tahura" ayetine uymak i-
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çindir . Sarhoş olmak için değil, oluşmuş manevi bir töreyi devam 
ettirmek için yapılır . Ancak bizim bulunduğumuz Cem'de arkadaşım 
Recep Bey ve benim nasıl olduğumuzu bildikleri için dolu yerine şer
bet ikram edildi . Tekrar Aşık sazını eline aldı ve başladı söyleıneğe . 
Aşık dokunaklı parçalar çaldı . Kendi bestesinden örnekler verdi . Yi
ne On İki İ mamı sazla ve sözle anlattı . 

Sözü yine Dede aldı . Kırkları anlattı ve sözlerine devam etti : 
Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat, 48 Hafta, 1 2  İmam, Ramazan 
Orµcu, Muharrem de 1 2  gün Hz . Hüseyin'i anma . . .  haktır. Şeriat, 
Kur'an'ın - helal kıldığını yapma, haram kıldığından sakınmadır . 
Tarikat, Hasan ve Hüseyin'e Peygamberimizden geçen yoldur . Ma
rifet büyüklere saygı, küçüklere sevgidir . Hakka gelince hukuku gö
zetmektir . Hak deyince akan sular durur . Kırk sekiz hafta, her cuma 
akşamı tutulması gereken oruçtur . Genellikle kadınlar bu kuralı de
vam ettirirler . Ramazan orucu farzdır .  Ancak Muharrcıri'de Hz. 
Hüseyin 'in anısına 1 2  gün oruç tutulur. Gayıptan Hz. Ali'ye biri yeşil, 
biri kırmızı iki elbise gelmiş. Anlaşılmış ki yeşil elbise Hasan'ın zehir
leneceğine, kırmızı elbise de Hz. Hüseyin'in öldürüleceğine delildir . 
Hz . Fatıma onların yasını Ehl-i Beyt'c mensup olanların üstleneceğini 
söylemiş . Bunu görev olarak vermiş . İşte Muharrem orucu bu yası 
yerine getirmek içindir . 

Hoca Cem, gece geç vakitlere, hatta sabahın dördüne kadar sü
rebilir . Ne dersiniz, bir devir daha yapıp bitirelim mi ? 

- Pekiyi, dedim . 

Bu kez üç talip daha diz çöktü. Dede : "Ali benimdir, ben Ali'ni
nim. Canı canımdır . Kanı kanımdır. Teni tenimdir. Gel Ali, dön Ali . . .  " 
diyerek sohbetine devam etti! Arada "Ya Allah, ya Muhammed, ya 
Ali pirimiz Hünkarımız Hacı Bektaş Veli  hürmetine" diyerek dua ya
pıldı .  Kaseden su içmenin Kerbela olayını anımsamak için olduğu 
ifade edildi . Arada Dedenin işaretiyle görüşme yapıldı . Yani herkes 
yanındaki erkek Taliple öpüştü. Bir leğende su getirildi . Eller 
hafifçe yıkandı .  Bir kaptan yukarı hafifçe su saçıldı. En sonra Cem 
birlemeğe geçildi . Bitiş duaları yapıldı . Su kasesi eldeyken düa yapıldı . 
Mum eldeyken dua yapıldı. Deynekçinin, kurbancının, ayakkabıcı
nın, koçcunun, özetle, 1 2  hizmet sahibinin duası ve niyazı yerine ge
tirildi . Arada görüşme yapıldı . Dinsel sözleri dede söylüyor ve töreni 
disiplin içinde yönetiyordu. Kuralda kurbanın · da huzura getirilip 
duası yapılmalıymış . Ancak gösteri niteliğinde olduğundan bu eksikti . 
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En sonra lokma için sofra hazırlandı . Yemekler geldi . Kurban yerine 
kesilen hindinin etinden herkes tattı . Kurban etine lokma deniyor . 

Cem ayini bittikten sonra arkadaşım Recep Bey, Hasan Dede 'ye 

sordu : 
- Siz Hz . Ali'nin yolunu izliyoruz diyorsunuz . Pekiyi niçin o 

namaz kıldığı halde siz bu görevi yerine getirmiyorsunuz ? 

Dede hemen cevap verdi : 
- Recep Bey, biz namazı inkar etmiyoruz. İslam'ın beş şartını 

kabul ederiz . Çünkü Kur 'an 'da vardır . Emcviler, Kur'an'daki Al-i 
İmran suresini Al-i Mervan diye adlandırmağa çalıştılar . Tarihte 
Mervan'ın yaptıkları açıkca yazılıdır. Mervan'ın korunacak nesi var ? 
Muaviye vahiy katibi olduğu halde, hileye başvurdu, Hz. Ali'ye karşı 
savaştı . Hz. Hasan'ı zehirletti . Yezit Hz .  Hüseyin'i zalimce öldürttü. 
Başını bir sırığa takarak dolaştırttı . Nihayet bir Hıristiyan Papazı 
Hüseyin'in kafasını satın alıp sakladı. Yezit bunu haber alınca Hüse
yin'in başını istemek için adam yolladı. Papaz oğlunun birini öldürüp 
kafasını verdi . Bu değil dediler. Papaz sırasıyla yedi oğlunun başını 
kesip Hüseyin'in kafası diye Yezid 'e  yollayarak onun ölüsünü bile 
korumağa çalıştı . Hıristiyan bunu yaptığı halde Emeviler yetmiş yıl, 
Ehl-i Beyt aleyhinde bulundular. Onlara rahatlık vermediler. Onların 
adlarını ayakkabıların altına yazdırdılar . Camilerde Ehl-i Beyt'e la.
net okutturdular. Ehl-i Beyt' i sevenler de camiden soğudu . Yoksa 
namazı biz Alevtler inkar etmeyiz . Ramazan orucu tutarız . Namaz 
yalnız camide değil, evde de kılınır . 

Ben bu arada söze karıştım : 

- Bir hususu açıklamak isterim. Bildiğime göre bu Hıristiyan 
papaz hikayesi gerçeğe uygun değildir. Peygamberimizin Hz. Ali'yi 
çok sevdiği, Hz. Ali'nin yiğit ve bilgin olduğu doğrudur. Hz. Ali'yi 
bütün Müslümanlar sever. Çünkü sevgiye ve saygıya yaraşır bir kişi
liği var . Ancak Emevi dönemindeki bazı hatalar dolayısıyla şimdi 
hayatta olanlara küsmemek gerekir . 

Dede sözü aldı : 

- Hoca, biz birlikten, dirlikten yana insanlarız . Biz Türkiye 
Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'e çok bağlıyız . Bu yurt için tarih boyunca 
kan akıtmışız .  Son örnek olarak bendeniz Trablusgarb savaşına ve Ça
nakkale savaşın a katıldım. On_ yıl askerlik yaptım. O halde yurdumuz
da dini sebeplerle hor görülmeden yaşamak herhalde bizim hakkı-
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mızdır. Hepimiz Türk milletindeniz . İnananlar hep Kur'an'dan il
ham alırlar. Esasta ayrımız gayrımız yoktur . Hepimiz biriz . 

Saat gece yirmi üçü geçiyordu .  Bu nazik, konuksever ve saygı do
lu insanları Recep Bey'le terkettlk. Yurda, bayrağa ve Cumhuriyet 
ilkelerine gerçekten bağlılıklarını müşahede ettik. Onların aydınlatıcı, 
yumuşak mizaçlı din görevlilerine ihtiyaçları olduğunu anladık. Tu
tucu davranmadan geniş yürekle onlara İslamiyet anlatıldıkça yara
ların daha kolay sarılacağı sonucuna vardık. Alevilerin çalışkanlık
ları, temizlikleri, Türk törelerine bağlılıkları, duaları Türkç� okuma
ları, sazı, sohbeti ve raksı yani sanatı ibadete sokmaları dikkatimizi çek
ti . Dedenin ulusal duygulara bağlılığı, babacan ve hoşsohbet hali 
ayrıca ilgimizi topladı.  

Daha sonra halkla yaptığım konuşmalardan dedelerin eski gücünü 
yitirmekte olduğu sonucunu çıkardım. Hatta kimi dedeler bile, artık 
bilgimiz gençleri ikna etmeğe yetmiyor diyorlarmış . Ancak son olarak 
belirtmek isterim ki Cem .Ayininde bin yıllık kültürümüz, çeşitli yön
leriyle devam ettirilmektedir. Bu kültürün çağdaş ve bilimsel bir bi
çimde gelişmesi için aydın ve hoşgörülü din görevlilerine çok iş düşmek
tedir. 
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MELAMİLİK HAKKINDA GÖZLEMLER 

Bilindiği üzere Bayramiye ekolünü kuran 1 4- .  yüzyıl sonlarında 
yetişen bilginlerden Hacı Bayram Vel i'dir. Bu zat, Somuncu Baba diye 
bilinen Ebu Hamid Aksarayi ile bir bayram günü buluşmuş ve bu gö
rüşmenin sonucu olarak tasavvufa ilgisi artmıştır . Aksarayi, Hacı Bay
ram Vel i 'ye manevi öğretmenlik yapmıştır. Ebu Hamid Aksarayi ' .."  
nin üstadı Seyfettin Erdebil i ,  onun piri de Şems-i Tebrizi idi . 

Bayramiyc ekolü, açik zikri yeğlemiştir . Belli gecelerde cvrad oku
mak da bu ekolde töre haline gelmişti . 

Bayramiye ekolü belli başlı altı kola ayrılmıştır : 1 - Akşemseddin' 
in kurduğu Şemsiye-i Bayramiye 2- Bursalı Ömer Dede (Emir Sik
kin i) 'nin kurduğu Melamiyc-i Bayramiyc, 3- Aziz Mahmut Hudai'ye 
mensup Celvetiye kolu , 4- Akşemseddin'in halifesi olan Kayserili 
İbrahim Tennuri 'ye mensup Tcnnuriye , 5- Bu koldan gelen İsaoğlu 
Saruhanlı İlyas 'a mensup İseviye, 6- Şemsiye ekolüne mensup Him
met Efendinin kurduğu Himmetiyc kolu .  

Burada konumuz açısından bizi asıl ilgilendiren Melamiye eko
lüdür. Bu ekolü kuran Bıçakçı Seyyid Ömer Dede, Emir Sikkini sanı ile 
tanınır. Göynük taraflarında faaliyet göstermiştir . Gizli zikri yeğlemiş
tir . Yandaşları, La ilahe illallah'ın anlamını düşünerek gönülden Tan
rı 'dan başka her şeyi çikarmayı amaçlarlar . Buna gönüle varmak de
nir . Bu gizli zikri yaparken gözleri yumarlar. Yandaşları Emir Sikki
ni 'nin ateşe girdiğine, ancak ateşin onun taç ve hırkasını yakıp ken
disini yakmadığına inanırlar . Bu nedenle bu ekol mensupları taç ve 
hırka giymezler . Gösterişe önem vermezler . İkiyüzlülükten hoşlan
mazlar . Daima hal' la olmağa çalıştıklarından başkalarının kınama
larına aldırmazlar. Ekolün ötcdenberi bilinen başlıca ilkeleri şunlardır : 

• Kimi Melamilerin zikir, vird, özel giysi ve topluluk merkezi olan tekkelerden vazgeç
tikleri belirtilmektedir. 
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1 - Küll i iradeye bağlanmak, 2- Ekole giren kimse kurallara uy
mak zorundadır, 3- Kurallara uymayan terkedilir ve gerekirse ceza
landırılır . 4- Toplantıya gelmeden önce başkaları ile ilgili düşünce
lerden sıyrılmak gerekir . Öğrenci sırf Tanrı 'ya zikir için hazır olmalı
dır, 5- Zikir toplantısına katılacak kimse alçakgönüllü olmak ve her
kesle el sıkışmak zorundadır. 6- Gönüle varma haline ulaşmak için. 
öğrenci bütün içtenliği ile Tanrı 'ya yönelmeli ve zikretmelidir .  7-
Zikirden sonra Kur'an okunur ve dua edilir . 8- Ayrıca Peygam- , 
berimizin yaşamı ile ilgili parçalar okunur ve manevi sorunlar konuşu
lur. 9- Sohbete aşk, cezbe, sevgi başlıca konudur . 1 0-Yabancılar top
lantıya alınmazlar . 1 1- Sohbet toplantısından sonra herkes işine gi
der ve zevk halinde yani Tanrı ile olmaktan ayrılmamaya çalışır . 
Kalplerinde başka sorunlar çoğaldıkça gönül kardeşlerine koşarlar . 
1 2- Ekol mensupları birbirlerini Allah için severler ve hoşnut etmeğe 
çalışırlar. 1 3- Ekol mensupları üstünlük iddialarından hoşlanmazlar . 
1 4- Yalan, kin ve dedi-koduya karşıdırlar. 1 5- Durumlarını herkes
ten gizlemeğe çalışmak esastır . İç temizliğine önem verirler . Keşif ve 

keramet göstermeğe hevesli değildirler . 1 6- Güçleri yettiği kadar farz 
ve sünnetleri yerine getirmeğe çalışırlar. Sohbete devam etmeğc önem 
verirler . 1 7- Melamiliğe giden yol gönülden geçer . _  Allah ne dünya, 
ne de Ahiret için aranır . O ancak manevi zevkte erimek için istenir . 
Mü'minin gönlü Allah'ın evidir . 1 8- İkiliği atıp birliğe ulaşmak mut
luluktur . Tevhit her şeyin esasıdır . Varlık esasta birdir. Tanrı'nın sı
fatlariyle sıfatlanmak en yüksek manevi zevktir . O zaman ikilik kalkar . 

Belli başlı ilkeleri böyle olan ekolün Ömer Dede' den sonra manevi 
sorumluları arasında Ayaşlı Bünyamin (ölm .  1 5 1 6) ,  Aksaraylı Pir 
Ali ve İsmail Maşuki tanınmıştır . Kimi sözleri şeriata aykırı bulunan 
İsmail Maşuki, Şeyhu-1-İslam Kemal Paşazadc'nin verdiği fetva ne
deniyle 1 529'da asılmıştır . İsmail Maşuki'den sonra Helvacı Baba 

1 
ve Hayrabolulu Ahmet Sariban ekolün tanınmış önderlerindendir .  
Ahmet Sariban, Kaygusuz imzasiyle birçok tasavvufi şiir yazmıştır . 

Bu ekol mensupları, Yavuz Sultan Selim'in İbnü'l-Arabi'nin 
türbesini "yaptırıp Fusus'un Türkçe'ye çevirisini sağlaması üzerine Ana
dolu, İstanbul ve Rumeli'de çoğalmıştır . Ahmet Sariban'ın şiirlerinin 
Türkçe oluşu da ekolün görüşlerinin yayılmasına yardım etmiştir . 
Ayrıca 1 625 de Ölen Hüseyin Lamekanl'nin de dokunaklı bir çok ila
hileri belleklerde yer etmiştir. 

Melamiye şairlerinin şiirleri İstanbul'da saray mensuplarını bile 
etkilemiştir . Ancak Beşir Ağa ile birlikte kırk öğrencisinin öldürülme
sinden sonra ekolün yayılması duraklamıştır . 
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İşte genel çizgileri böyle olan eski Melamlkr yanında bir de yaşa
yan Melamiler vardır. Bunlar Orta ve Batı Anadolu, İstanbul ve Trak
ya dolaylarında dağınık haldedirler . Bunlardan bir bölümünü dostum 
Taşkın Bey sayesinde inceleme olanağını buldum. İzmir'de bulunan 
Melami Ahmet Efendi'yi evinde ziyaret ettik . Ahmet Efendi bizi gü
ler yüzle karşıladı . Son derece nazikti . Konuksever hanımı da bizden 
kaçmadı. Erdemli bir ailenin konuğu olmuştuk . Hoş beşten sonra 
ben hemen konuya girdim : 

- Ahmet Efendi , size niçin Melami derler ? 

- Biz kötülenmeğe alışmış Hak yolcularıyız . Ancak biz karşı-
mızda olanları kendimizden ayırmayız . Hepimiz Allah'ın kullarıyız . 
O 'ndan geldik , O'na döneceğiz . Hak'tan ayrı bir şey yoktur . 

- "Hak'tan ayn bir şey yoktur" sözünüzle ne demek istiyorsu
nuz ? Yoksa Varlıkta Birliği yani Vahdet-i Vücudu dile getirmeyi mi 
düşünüyorsunuz ? 

· 

·- Elbette ! Varlık birdir . Ayrı gayrı yoktur. Her şey Allah'ın dile
mesiyle görünmüştür .  O'ndan gelmiştir. Allah her yerdedir. Her nes
nede hazırdır . Her şeyi kuşatır . Varlık birdir.  Nefsine uyanlar kendini 
Birlikten ayrı görür. 

- Ahmet Efendi , bu bilgileri nasıl öğrendiniz ? 

--- Yirmj yaşlarındayken Manevi Efendim öğretti . Üstadsız in-
san yolunu şaşırabilir. Siz zahiri bilimin üstadı olmuşsunuz. Görüyo
_rum ki manevi aşkınız da var .  Acaba manevi üstadınız da var mı ? 

Hayır yok . 

Üstadsız bir şey olmaz . Bir yere bağlanmanız şevkinizi artırır . 

Teşekkür ederim Ahmet Efendi . Bendeniz her ışığı yararlı 
bulurum. Özgür yaratılışlı bir insanım . Ayrıca bütün insanları severim . 
Bu konuda bir iddiam da yoktur. 

- Hoca sana bir şey söyleyeyim. Hz . Muhammed ortaya bir 
şal getirmiş . Şalın altında bir şey var demiş. Torunu Hz. Hasan gir
miş, onun kulağına bir şey söylemiş . Hz . Hüseyin, sonra Hz . Fatıma 
ve başkaları şalın altına girmiş, Her girenin kulağına gizli bir şey söy
söylemiş . Acaba siz bu sırrı öğrenmek istemez misiniz ? 

- Ahmet Efendi, ben güneşi gözlerimle görüyorum. Hem bir 
çiçeği değil, her çiçeği güzel bulurum . Ayrıca akıl da bir yol gösteri
cidir . 
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Ahmet Efendi, coşkulu bir biçimde sözlerine devam etti : 
I 

- Melamilikteki zevk, hiç bir meslekte yoktur. Bizim meşrebi-
miz manevi zevke dalmaktır . Gönülde Allah'tan başka her şeyi çı
kararak bu hale ulaşırız. Ancak bu zevk haline ulaşmak için kimi hal
ler

_
den geçmek gereklidir. 

- Nedir bu haller ? 

- Öğrenci ilkin zat, sıfat ve fiillerinden vazgeçmelidir. Başka bir 
deyimle kendinin olan her şeyden soyunmalıdır. Tam bir inançla 
melamtliğin yoluna bağlanmalıdır. Ders için başvurduğu Üstad'a yü
rekten inanmalıdır . 

Bu arada Taşkın Bey söze karıştı : 

- Melamilik kolay bir yol mudur ? 

Ahmet Efendi söze devamla : 

- Dahası var. Asıl bundan sonra Mdamiliğin geçilecek hal ve 
makamları vardır. Bu makamlar Cem, Hazret-i Cem ve Cem-ül-Cem 
olmak üzere üç bölümde açıklanabilir. Cem makamı genellik.Je veU
lerin ulaştığı manevi haldir. Mevlana ve Hacı Bektaş Veli gibi değerli 
zatlar ve hale ulaşmışlardır. Bu hal ve vahdet makamıdır. Ancak daha 
yüksek

-
makamlara çıkmak mümkündür. Bunun için de iyi bir Mela

m i  olmak gereklidir. Hazret-i Cem makamı daha yüksek bir haİi ifa
de eder. Bu makamda insana zatı, sıfatı ve fiilleri geri verilir . Salik 
toplumla başbaşadır . Toplum içinde daha çok olgunlaşır . Bu makam 
Hz. Muhammed'in yeridir. İnsan, beşeri vasıflarıyle hareket eder. 
Daha sonra Cem'ul-Cem makamı gelir . Cem'ul-Cem'de Allah, Hz . 
Muhammed ve Hz. Ali Vahdet' te birleşir . Zat Allah'ın zatıdır . Sıfat 
Hz. Muhammed'indir . Fiiller de Hz. Ali'nindir . Bu makamda bu üç 
varlık birleşmiştir . Hatta Allah'tan başka bir şey kalmamıştır . 

Ahmet Efendi · Hz. Ali 'den söz edince tekrar sordum 

- Hz. Ali'yi sever misiniz ? 

- Elbette severiz . Bektaşiler bizim yolumuzu yadırgamazlar. 
Hatta geçen yıl bir Alevi Dedesiyle bir toplantıda sohbet ettik. Gazi
antep'ten gelmiş bir zattı . Hz. Ali kuşağından olduğunu söylüyordu .  
Sohbette ona cevap verdim . Hepimize ana rahminde Allah'ın ruhun
dan üflendiğini, aslımızın bir olduğunu, belden gelmenin değil , erdem
de olgun olmanın üstünlük sayılacağını anlattım. Dost olduk. Bir haf
ta sonra bu Alevi Dede bana geldi . "Gaziantep'.e döneceğim, ancak 
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bilet bulamadım" dedi . Ben "git şimdi bilet bulursun" dedim. Git
miş ve bilet bulmuş. Sonradan anlaşıldı ki Dede, benim böylece ke
ramet gösterdiğimi sanmış . 

- Ahmet Efendi, siyaseti sever misiniz ? 

- Asla ! Biz Cumhuriyet kanunlanna saygılıyız . Çağdaş yaşan-
tımızı sürdürürüz . Allah'a da bağlıyız . 

- Zahir ehliyle aranız nasıldır ? 

- Biz onların tutuculuğuna kızmayız . Ancak onlar bizleri ya-
dırgarlar. 

- Onların ne gibi tutuculuğu var ? 

- Hoca çok konuşturma insanı . Biz cevizin içiyle, onlar dışıyla 
uğraşmaktadır. Başka bir deyimle biz insanın manevi cevherini ge
liştirmeğe ve gönül zevkine ulaşmağa çalışıyoruz. 

Oruç tutarmısın ? 

Elbette tutarım. 

Namaz hakkında ne düşünürsün ? 

Beş vakit namaz farzdır. Her mü'minin borcudur. Ancak üç 
türlü namaz var : 1 - Vakit namazı. 2- İma namazı . 3- Daim namaz. 
Vakit namazı herkesin görevidir . İma namazı kimi zaman yapılan 
namaz görevidir. Daim namaz ise her an Hakla olmaktır . İşte biz 
bu namazı kılarız . Hepimiz namaz kılarız ama daim namazı ancak 
nanevi derecesi yüksek olanlar kılar. 

- Hac hakkında ne düşünürsün ? 
- Kimisi Arafat'ta Şeytan taşlamakla işin bittiğini sanır . Gerçek 

hacı olabilmek için insanın kendi nefsini taşlaması ve gönül dostluğu 
kurması gerekir. İşte o zaman insan Allah'ın maşuku olmağa hak ka
zanır. Aşıklıktan maşukluğa geçmenin yolu gönül temizliğidir. Kötü 
huylardan arınmadıkça insan Yüce Allah tarafından sevilecek duruma 
gelmez . 

- Ahmet Efendi, insan hakkında ne düşünüyorsun ? 

- İnsan Tanrı'yı kendinde bulabilir . Yüce Allah "biz insanı en 
güzel biçimde yarattık" buyurmuştur. İnsan yer yüzünde imtihan ver
mektedir . İmtihanı iyi verenler Tanrı'nın sevgisine hak kazanırlar. 
Biz Melami olarak yobazlık yolunu seçmeyiz. Ancak her türlü insanı 
da severiz . 
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- İyi bir mü'min nasıl olunur ? 

- Zahiri uygulamak kolaydır . İçe inmek ve gerçeği yaşamak zor-
dur. Melami olmadan gerçekleri öğrenmek imka.nsızdır. 

- Size göre Melamiliğin dışındakiler doğru yolda değil midir? 
Kanımca onlar da saygı değer insanlardır . 

- Aykırı yolda demedim. Ancak "ölmeden önce ölünüz" sırrı
nı Mela.miler bilir . Bu sır, nefsin arzularını yok etmektir . Bu sırrı bi
lip uygulayanlara gerçekte ölüm yoktur. Enbiyaya, evliyaya ve tev
hitçi müminlere ölüm yoktur .  Hal değiştirme vardır . 

- Sizde zikir var mıdır ? 

-- Elbette vardır . Kur'an' da "Beni zikrediniz ki size teşekkür ede-
yim.  Beni yalanlamayınız" buyuruluyor. Bizim zikrimiz Tanrı 'yı 
zevkle ölümsüz bir biçimde anmadır. Bu zikir kalpte oluşur.  O za
man manevi zevk içinde yaşanır . 

- Ahmet Efendi, yandaşlarınız çok mu ? 

- Biz kimseyi çağırmıyoruz . Başkaları arayıp bizi buluyor . Yan-. 
daş diye bir şey yok. Elli altmış tane haldaşım var. Bunlar manevi 
kardeşlerimdir . Edirne dolaylarında Melami çoktur. Ege'de başka 
Melamiler de vardır . Ben herkesi sohbete almam . İsteyene barış, 
kardeşlik ve Tanrı sevgisinin yolunu gösteririm .  

Ahmet Efendi ile sohbetimiz böylece uzadı gitti . I\u konuksever 
zatı daha fazla yormak istemedim. Evinden Taşkın Bey'le birlikte 
yeniden görüşmek üzere doştça ayrıldık . 
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ORTA ANADOLU'DA DİN SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR 
ARAŞTIRMA 

Bölüm 1 

Olay Çorum'un bir ilçesinde geçer. İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin Atay ve Kelam Kürsüsü Asistanı Dr. Mustafa Yazı
cıoğlu ile birlikte olay yerine gittik. Savcı Zeki Güngör Bey'le tanıştık. 
Olay hakkında özet olarak bilgi topladık. Olayı din sosyolojisi açı
sından ilginç bularak konuyu derinliğine araştırmayı uygun buldum. 

Olay dint inançla ilgilidir. Bir tarikat söz konusudur. Şeyh A.Ô., 
vekili T.T. ve temsilci G.Y. Doksan Üç göçmenlerindendir . Kars ve 
Iğdır'da bir süre oturmuş olan Şeyh A.Ö., Samsun'a yerleşmiştir. Ve
kili T.T. da Havza'da oturmaktadır . G.Y. Hanım ise tarikatın temsil
cisi olup Çorum'un bir ilçesinde inançlarını yaymaktadır . İlçe halkı 
oldukça dindar ve törelere bağlıdır . Bireyler üzerine toplumun baskısı 
vardır. tlçeden yurt dışına giden işçilerin çoğunluğu Almanya'dadır . 

Olay T.ô. adında bir kızın hamile kalmasiyle ortaya çıkar. Kız 
bir kalaycının oğlu olan ihvanından hamile kaldığı iddiasiyle mahke
meye başvurur. Kızın şoför olan babası ve anası da tarikat mensubu
dur. Olayı ana ve baba da doğrulamaktadır . Ayrıca çeşitli tanıklar, 
oğlanın kızın bekaretini yokettiğini işittiklerini ve her ikisinin birlik
te yolculuk yaptıklarını söylerler. Soruşturmalardan anlaşıldığına göre 
tarikatın başlıca ilkeleri şöyledir : 

Topluca ayin yapılır ve mevlit okunur. Toplantıya mümkün ol
duğu kadar erkek ve kadın eşit sayıda katılır . Bir tanığın ifadesine göre 
kimi zaman katılanlar çırılçıplak olmaktadır. 

Tarikat ilkelerine göre temsilcinin onaylaması koşuluyla tarikat 
mensubu herkes, bir kadın bir erkek olmak üzere manevi eş (ihvan) 
tutar. İhvan, ihvanla seks yapabilir. Ancak İhvan'ın manevi eş seç
tiği ihvanla cins i münasebet yapmasından çocuk olmayacağına ina-
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nılır. Bununla birlikte şikayetçi kızın çocuğu olmuştur. Kız hamile 
kalınca oğlanla birlikte Samsun'a gidip Şeyh'ten evlenme izni iste
miş . Şeyh eş tutulmuş ihvanla nikahın caiz olmadığını söylemiş. So
ruşturmada oğlan fiilin kendine ait olmadığını ileri sürerek işin için
den sıyrılmak istemiş. Bununla birlikte daha önce fiil i itirafla kızı ala
cağını söylemiş . Sonradan kızı almaktan vazgeçmiş . 

Esasen ayin esnasında çay içilmesi ve çayın içine bir ilaç konması 
adet haline gelmiş . Soruşturmayı yapan yetkilinin ifadesine göre bu 
ilaç ya uyuşturucu ya da gebeliği önleyicidir .  Soruşturulan beş on kişi 
bu çayı içince bir hafta kadar kendilerini çok mutlu hissettiklerini ifa
de etmişler . 

Biri erkek b�ri kadın olmak üzere manevi eş tutan ihvanlar bir
birlerinin seks dahil her dileklerini yerine getirmeye çalışırlar. İh
van tutulma işi kesin biçimde Şeyh ya da temsilci tarafından tasdik 
edilmelidir . 

Ayrıca tarikata girecek kadınların güzel olmasına önem verilir. 
Mahkemeye verilenler on kişi kadardır. Ancak ilçede tarikat men

subları çoktur. Genellikle kocası güçsüz ya da iş icabı uzakta olan ka
dınlar tarikata girmişler. Ancak çok dürüst ailelerden karı koca ta
rikata girenler de vardır . 

Sağduyulu iki gençle ihvan olan iki kız, kuşku üzerine doktor mu
ayenesinde sağlam çıkmış, Kadının biri tarikata girmiş, kocası önle
lemek istemiş. Tartışma çıkmış . Bu kez de kadın, kocasından gizli 
tarikata devam etmiş . Başka bir kadın ihvanı eve gelince kocasını ev
den gitmeğe zorlarmış . Tarikata giren erkekler ise tartışmasız kuralı 
uygulamışlar. G.Y. Hanım kendi kızını Havzadaki T.T. ile ihvan yap
mış . Yüzleştirme sırasında Samsun'dan getirilen Şeyhi kimi müritler 
tanımış, kimisi de inkar etmiş . Şeyh ilkin herşeyi inkar etmiş. Kur'an 
üzerine yemin verilmesi üzerine "asacağınızı bilsem doğruyu söylerim" 
demiş. Arkasından da müritlerinden kimilerini göstermiş. 

Tarikatta . yaygın olan bir inanca göre Havza taraflarında bir kız 
gebe kalmış . Mensupların anlattığına göre bu kız ihvaniyle değil, ya
bancıyla yatmış ve hamile kalmış. Bu olay başına gelince de Şeyh'ın 
hışmina uğradığı düşüncesiyle kendisini trenin altına atarak intihar 
etmiş. Tarikatta bu örnek verilerek yabaııcıyle seksin yasak olduğu 
anlatılır . Ancak ihvanla seks yapılmasına izin verilir . 

Bir ara polisler konuşmaları dinler. Şikayetçi kızın anası öteki tari
katlılara "herkes neler yapmadı. Kabak bizim başımıza patladı" der. 

197 



Ayrıca bir güvenilir kamu tanığı tarikat mensupları arasında seks 
yapıldığını doğrular . 

. . 
Tarikat mensupları genellikle şovenist eğilimlidir . TCK'nun 1 63-

4 maddeleri i le 677 sayılı yasanın 1 .  maddesine aykırı davrandıkları 
gerekçesiyle kimi tarikatçılar muhakeme edilmektedir . Ancak olayın 
geçtiği ilçede Ağır Ceza Mahkemesi bulunmadığından dosya Sungur
h� Ağır Ceza Mahkemesine yollanmıştır . 

Bu bilgileri topladıktan sonra olayların ve soruşturmanın geliş
mesini beklemek üzere konunun geçtiği ilçeden ayrıldım . 

Bölüm il 

Bir buçuk yıl sonra araştırmamı tamamlamak üzere tekrar söz 
konusu ilçeye gittim. B.u kez savcı Z .  Bey yerine A.S .  Bey atanmış : 
A.S .  Bey, tarikat mensuplarının beraat ettiklerini söyledi . Tutukla
nanlar ise elli yedi gün hapishanede yattıktan sonra çıkarılın�. Sanık
lar karakolda itiraf ettiklerini, mahkemede inkar etmişler . Tarikat 
mensupları mevlit okumak için sık sık toplandıklarını söylemişler. Ka
dın erkek dini  toplantıların yapıldığı anlaşılmakla birlikte birbir
leriyle yatmaları sorununda delil yetersizliği görülmüş. Ancak hamile 
kalan ve şikayetçi olan T.Ö.  ile ilgili dava devam ediyormuş . T.ô.  
çocuğu doğurmuş. Mahkeme çocuğun ve sanığın kanının muayenesini 
istemiş . Kan muayenesiyle nesep sorunu çocuk üç yaşına geldiğinde 
anlaşılacakmış . 

Bu arada Savcı Beye, Çorumda da aynı tarikatla ilgili bir başka 
olay çıktığını hatırlattım. Kendisine 5 .XI .  1 98 1  tarihli Cumhuriyet 
gazetesinden kestiğim kupürden şu satırları okudum : "Çorum'da dini 
ayin adı altında fuhuş yapari 3 1  Tufeyl i Tarikatı üyesi yakalandı. 
Güvenlik güçlerince önceki gece Çorum cezaevi yakınlarında bir eve 
düzenlenen baskın sonunda din i ayin adı altında kadınları fuhşa zor
layan 1 1  erkekle ayine katılan 20 kadın, toplam 3 1  Tufeyl i Tarikatı 
üyesi ele geçirildi. Tarikat üyelerinden 1 2  si dün sorgu yargıçlığınça 
tutuklandı. Güvenlik güçlerinin yakaladıkları arasında 1 8  yaşından 
küçük iki kız da bulunmaktadır . Yapılan soruşturma sonucunda 
tarikatın erkek üyelerinin, kadın üyeleri ayin öncesinde içine uyuş
turucu madde katılmış çayla uyuturak fuhuşa zorladıkları belirlendi . . .  " .  
Ben bu  satırları okuyunca Savcı A .S .  Bey, bu  davanın aynı tarikatın 
başka bir �koluyla ilgili olduğunu söyledi . Çorum'daki bu davanın 
sonucu hakkında bilgisi bulunmadığını belirtti . 
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İlçedeki olayı biraz daha derinleştirmek için Tarikatın temsilcisi 
G.Y. ile konuşmayı düşündüm. Nihayet onunla konuşma fırsatı 
buldum. Orta yaşlı, şişman ve çarşaflı bir hanımdı. Ayağında yırtık 
bir ayakkabı vardı . Benimle konuşurken heyecanlanıyordu .  Ürkek, 
kuşkulu ve çekingen bir hali vardı . Kendisine hemen sorumu yönelttim : 

Nerelisiniz ? 

- Artvinliyim. Buraya sonradan yerleştik. 

- Kocan var mı ? 

- . Birincisinden ayrıldım. İkincisi öldü .  

- Kaç çocuğun var ? 

- İkincisinden doğanlar öl�ü.  Birinciden otuz beş yaşlarında dul 
bir kızım var . Onunla birlikte mevlithanlık yaparak geçimimizi sağ
lıyoruz. Torunlara bakıyorum. 

- Hacca gittin mi ? 

Gitsem ne olur, gitmesem ne olur. Bilmem ki ! Evet bir kere gittim. 

Zengin misin ? 

Hayır parayı Almanya'da çalışan kardeşim yolladı. 

Allah kabul etsin G. Hanım kusura bakmazsanız şu tarikat 
olayı ile ilgili sorularım olacak. 

Sor kardaşım, sor. "Bu suçda benim bir günaJ:ıım yok" . 

Ama kız hamile kalmış ve çocuk doğmuş . 

Ben ne bilirim elin işini . 

Şikayet edilen genci tanır mısın ? 

Evet tanırım. İyi ve sessiz bir çocuk. 

Kızı tanır mısınız ? 

Onu da tanırım. Ancak aralarında geçeni ben bilmem. 

G. Hanım, belki hatırlarsın, kızın anası "herkes neler yaptı , , 
kabak bizim başımıza patladı" demiş. Bu söze se dersin ? 

- Kardaşım, elin ağzı tutulur mu ? Der. -Ben ne yapayım ? Di
yorlar işte . 

- Şeyh seni tanıdığını söylemiş. 
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- Ben hacdayken bana esans sattığını söyledi . Ben Mekke'de 
Şeyhi nasıl tanırım ? Kalabalık, kimkime, tumtuma. Bana birisi e
sans uzatmış, ben de almışım.  Ne yapayım, ne bileyim . ?  

- Toplantılarda çayın içine toz atılıyormuş. Bunu söyleyen 
�arikat mensupları var . Ne atıyorsunuz ? Lütfen söyler misiniz ? 

Öyle bir şey yok kardaşım . 

Mevlitlerde kaç lira alırsın ? 

Her mevlit için beş yüz lira dolaylarında verirler. Herkes ne 
verirse .  Yarın yine mevlit okumağa gideceğim. 

- Sana bir Ahlak kitabımı armağan etmek isterim. 

- Ben okuma bilmem. Kızım bilir. 

Kitabı uzattım. Almak istedi, sonra çekindi . Bunda ne var, ne 
bileyim diyerek geri iade etti. Baktım kuşkucu ve ürkek bir hali var . 
Kendisine teşekkür ederek ayrıldım. 

SONUÇ 

G.Y. nın sözlerinde kimi çelişkileri anlamamak mümkün değil
dir . Hem Şeyhi tanımam diyor, hem esansı aldığını doğruluyor. Hem 
okuma bilmem diyor, hem de mevlithanlık yapıyor. Hem yoksulum 
diyor, hem de bir zengin gibi Hacca gidiyor. Hem olayı kabul etmi
yor, hem de "benim bu suçda günahım yok" diyor. Suçun varlığını 
belirtiyor.  Biz burada olaya din sosyolojisi açısından bakmak istiyoruz .  
Olayda fuhuşa zorlama hukuki açıdan ispat edilememiştir . Deliller 
yetersiz bulunmuştur. 

Olayda bir kızın aldatılması ve gayrı meşru doğmuş bir çocuğun 
nesebi sorunu zamanla sonuca bağlanacaktır . 

Sözü edilen dini toplantılara kadın ve erkeklerin beraber katıl
dıkları açıkça anlaşılmaktadır . Toplantıya katılan kadınların, genellik
le dul ya da eşleri uzakta bulunanlar oluşu dikkati çekmektedir . 

Dini duygular toplu olarak yaşandıkça daha canlı ve coşturucu 
olur, topluluk bilinci oluşur. Bir çok kişiler, kendi başlarına yetmezler. 
Başkalarıyla kendilerini tamamlarlar. Topluca yapılan ayinlerde bi
linç altını boşaltmak ç9k daha kolay olur. Bu da kişide bir rahatla
ma doğurur. Kişi bu toplantılardan sonra kendini ruht açıdan hafifle
miş hisseder. Bir görevi yapmış olmanın mutluluğunu tadar.  Aydın ve 
dini iyi bilenler kimseye zarar vermeden bu ·işi başarabilirler . 
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Toplu ibadetlerde, kişi dinsel açıdan bilmediklerini de öğrenir . 
Özellikle tarikatlerin kuruluş dönemlerinde, hastalık, kıtlık ve savaştan 
bunalan insanlar bir araya gelerek dertleşmeyi yeğlemişlerdir. Bu top
lantılar, bilgin bfr zat çevresinde olunca , bilmeyenler bilgilerini ar
tırma fırsatını bulmuşlardır . Minnet ve şükran duygusu mistik duygu
larla karışmca toplantının başkanı olan zat kutsallaştırılmıştır . 

Toplumun baskısı bazı küçük yerleşim yerlerinde kimi duyguları 
bilinç altına iter . Özellikle yurdumuzda bazı yörelerde başlık parası 
ve parasal sorunlar yüzünden evlenmenin güçlüğü bilinmektedir . Ay
rıca toplumsal baskı, kişiyi çekinmeğe ve kimi dürtülerini gizlemeğe 
itmektedir . Dinsel toplantılarda temel olarak iyi niyet esas alındığı 
için birey, baskının etkisinden sıyrılarak kadınlı erkekli örgütün 
ayinlerine katılabilmektedir .  Bu imkanı tanıyan dini örgütlerin men
supları arasında din dışı değer yargıları oluşmaktadır . Birey, böyl e
ce hem dinsel ihtiyacını karşılamaktadır ve hem de karşı cinsle yanyana 
bulunmaktan hoşlanmaktadır . Eğer buna müzik de eklenirse taşkın 
dinsel hareketler ve çoşkunluklar da görünmektedir. İyi eğitilen cemaat 
mensupları, erdem kurallarını korumayı, sanatın verdiği tad ve soy
lu duygular içinde kalmayı başarmakla birlikte cehaletin egemen 
olduğu kimi dini ekollerde kötü örnekler de oluşmuştur. Sözgelimi 
9. yüzyıl başlarında Azerbaycan'da faaliyet gösteren Babek ve Ma
ziyar'ın taraftarları İbaht idiler . Seks hususunda herkese özgürlük 
tanırlardı. Hatta Gazzalt'nin anlattığına göre bazı İbahi tarikat
lerin mensupları ihvanından eşini kıskanmaz ve esirgemezdi . 

Kısacası, yalnızlık, sosyal baskı ve ekonomik yetersizlik kimi ki
şilerin kendi kendine yetmemesi sonucunu doğurmaktadır . Ayrıca var
lığı araştırmak evrenin başlangıcını ve sonunu düşünmek, insanın 
evrendeki yerini anlamağa Çalışmak insanın doğasında vardır . Bun
dan başka bazı töreler, dini in'ançlarla karışmıştır . Kimi yerlerde mis
tik duygular töreleşmiştir . Bütün bu nedenler bireyi örgütlü dinsel 
toplantılara katılmaya götürür. Örgütün başı ve yöneticileri bilgili 
ve iyi niyetli ise müridin şansı vardır . Ancak bu dini örgütün başında
kiler bilgisizse ya da toplumdan çok, çıkarını düşünüyorsa, müridin 
işi zor ve yolu da dikenlidir. Cehalet, dine sığ�ayan hareketlerin ge
lişmesini de doğurabilir. Ayrıca örgütün başkanı, kendisine inanan
ları mistik yöntemlerde dilediği yönde eğitebilir . Bilgisizlik oranında 
yanılmalar ve aldatılmalar da artar . 

Bütün bu nedenlerle dinde akıl delilini hiç bir zaman unutmamak 
gerekir . Hz . Muhammed, "aklı olmayanın, dini de olmaz" buyurmuş-
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tur .  Ba§ka bir hadisde de "insanlar Ahirette akılları derecesinde mevki 
alırlar" ifadesi vardır. Kur'an'da akıl ve düşünceden söz eden bir ay�t 
de bulunmaktadır . Bu' nedenle bitey, ibadetini kimseye körükörüne 
bağlanmadan yapabilir . İslam'da kimsenin kimseye kayıtsız §artsız 
bağlanması emredilmemiştir .  Kuşkusuz geniş ölçüde İslam'a hizmet 
eden erdemli düşünürlere ve mutasavvıflara saygı göstermek bir in
sanlık borcudur. Ancak çağlar geçtikçe onların yerine hazan tak
litçilerin türediği gerçektir. Bu nedenle din yolunda çalışmak isteyen
lere rehber olarak Kur'an yeter . Kur'an'da ise aklın özel bir yeri 
Yardır. 
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KADİIULİK VE GÖZLEMLER 

Kadiriliğin kurucusu Ebu l\fohammed Abdulkadir Giylani 'dir . 
Hazar Denizi'nin güneyinde Giylan iline ·bağlı Nif kasabasında H.  
4 70 / M. l 077  yılında doğru .  Anası Abdullah Savmani'nin kızı Fat
ma 'clır . Ana tarafından Hz . Hüseyin, baba tarafından Hz : Hasan 
soyundan geldiği ileri sürülür . Ancak verilen şecere üzerinde tam bir 
uyuşma yoktur. Bu nedenle baba tarafıyla ilgili soy şeceresi kuşku ile 
karşılanmıştır .  Onun şeceresi kimi kitaplarda şöyle sıralanmıştır : 

Seyyid Şerif Abdulkadir Giylan i ,  Salih Musa Zengi Dost ,  Abdul
lah Ciyl i ,  Yahya uz-Zahid , Muhammed b .  Davud, Musa b .  Abdul
lah, Musa ul-Cevni ,  Abdullah ul-Mahz i, İmam Hasan b. Ali, Ali 
b.  Ebu Talib ' . Mezarı Bağdad'da bulunan Abdulkadir Giylan i H .  
56 1 / M. 1 1 66 yılında ölmüştür .  

Onun tarikat dizisi Hz .  Ali 'ye bağlıdır. Kimi eserlerde bu dizi 
şöyle verilir : Gavs us-Samedani Seyyid Abdulkadir Giylani, Ebu Sa
id al-Mubarek, Ebu Ferec Tarsus i, Abdulvahid Temimi, Cüneyd 
al-Bağdadi, as-Seriyy as-Sakatı,  Maruf al-Kerh i ,  Davud at-Ta i, 
Habib-i Acemi, Hasan Basr i ,  İmam Ali ve Hz . Muhammed Mustafa2 . 
Bu dizide de kopukluklar var . Nitekim İbrahim Derubi aşağıda görü
leceği gibi başka bir tarikat dizisinden söz e tmektedir. Ebu Said el
Mubarek, Ebu Hasan el-Harkani, Abdulvahid ul-Temimi, Ebu Bekr 
Şibli, Ebu Kasım ul-Cüveyni, Cüneyd al-Bağdad i, Ebu Hasan ul
Ali Rıza, Musa Kazım, Cafer as-Sadık, Muhammed al-Bakır, Zeyn 
al-Abidin, Hz. Hüseyin ve İmam Ali b. Talib3 .  Ancak bu dizi de 
tam sağlıklı görünmüyor . Yalnız tarikat zincirinin Hz . Ali 'ye dayan
dığı belirtilmektedir . Birçok kaynakda Kadiı1Iik Sünn i bir ekol sayıl-

l Bak. İbrahim-i Derubi Bağdadi ,  Gavs ul-Azam Abdülkadir Giylani Hazretleri 
s. 1 0 1 ,  İstanbul 1976. 

2 Bak. Hacı Muharrem Hilmi Efendi, Kadiri Yolu Salikleriniıı ZikiL· Makamları 
Neşreden : Süleyman Ate§, s.  49-50, Ankara 1976. 

3 Bak. İbrahim Derubi Bağdadi ,  anılan eser, s .  1 28-1 29. 
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mıştır . Ancak zamanla tarikatın yapısında değişiklikler olmuştur. 
Abdülkadir Giylani bilgin bir zattı . Hadis biliminde derinleşmiş, 
yöntem derslerinde başarılı olmuş ve çevresine ışık saçmıştır . Birçok 
Yahudi ve Hıristiyanın İslamlaşmasını da sağlamıştır . Edebiyat ve 
tasavvuf bilimlerinde de çok derin bir bilgindi . Çağının yöneticilerinin 
saygısını kazanmıştır . 

Hanbeli mezhebinden olan Abdulkadir Giylani, Kadiri tari
katını kurarak tasavvufa hizmet etmiştir . Riyazeti severdi. Bir süre 
yalnızlığa çekilmiş, perhizler yapmış ve yeniden dinsel öğütler vermek 
üzere topluma katılmıştır. Başlıca eserleri Gunyet li Talib Tarik il
Hak, al-Feth ur-Rabbani, Futuh ul-Gayb, al-Mevahip . ar-Rahma
niyye, Sırr ul-Esrar ve Cela ul-Hatır al-Fuyuzat ur-Rahmaniye, Tef
sir al-Kur'an al-Kerim, Yavakit ul-Hikem, Behcetu'l-Esrar. Giyla
n i 'nin Divan-ı Gavs al-A'zam adıyla toplanmış şiirleri de vardır . 

Abdulkadir Giylani öğrencilerine cömertliği, kalp genişliğini, 
sıkıntıyı üstlenmeyi, dostları gözetmeyi salık verirdi.  Tarikat Hindis
tan'a, Fas ve İspanya'ya kadar yayılmıştır . Özellikle Fas'da güçlüdür . 
Güney Afrika'da da Kadiriler Bizim Anadolu'da bu ekole men
sup Müslümanlar epeyce çoktur. Bugün Bağdad,da bulunan mezarı 
Kadirilerin ziyaretten mutluluk duyduğu türbedir. Kadiriler açık 
zikri yeğlerler. Bu ekol, çeşitli ülkelerde gelişme göstermiş ve İslam 
ahlakının özünü benimsemiştir. Anadolu 'da Türk töresinin etkisinde 
kalan bu ekol, günümüze kadar devam etmiştir . Mensupları dürüstlü
ğü, yardımlaşmayı ve insanlığa hizmet etmeyi amaç etmişlerdir. Kuş
kusuz tarikatların her kolu her çağda olduğu gibi kalmamıştır. Toplum
sal gelişmeler onların mensuplarını da etkilemiştir . Bir de bu gibi ekol
lerin başına geçenlerin her zaman güçlü ve kültürlü kimselerden ol
duğu söylenemez. Tabii en sağlıklı manevi yol, İslami bilimlerin ışı
ğında gelişen yoldur . 

Abdulkadir Giylani, dünya malını Allah'a ulaşmak için engel 
saymıştır . Kendi ekolüne girenlere cenneti sağlayacağını belirttiği 
için y'andaşları kolayca çoğalmıştır . Ali b .  Haddad, Yemen'de, Mu
hammed al-Bataihi de Suriye'de onun öğretisini yaymıştır. Ekolün 
etkisi Mısır'da da görülmüştür. Bugün dahi Afrika'da bu ekol etkili
dir . İsmail Rumi (Ölm. M. 1 60 1 )  bu öğretinin görüşlerini Anadolu 
ve İstanbul 'da yaymıştır . Bu zatın 40 kadar merkez kurduğu anlatıl
maktadır . Abdulkadir'e bağlı olanlar onda ilahi güç görürler ve onu 
varlığın Tanrı'dan sonra sahibi sayarlar . 
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Kadir ilik Anadolu'da İslam kültürünün kökleşmesinde etkili 
olmuştur. Kendi törelerini yaşatan Türkler, bu ekolün Anadolu'da 
zamanla yapı' değiştirmesine de etki yapmışlardır . 

İşte genel çizgileriyle anlattığımız Kadiriliğin Anadolu 'daki bir 
kolunu gözlemlerimize dayanarak sunacağız : 

Ege dolaylarında dolaşırken Rami Kuloğlu ile tanıştım . Çok 
olgun bir zattı .  Kendisi Ege'nin zenginlerinden olup tasavvufu seven 
bir kişidir. Kısa zamanda dost olduk. Beni İzmir de oturan H. Molla 
(Koca) ile tanıştırmak istedi . H. Molla 'ya, H. Baba da diyorlar . Ben 
tanışma önerisini kabul ettim. Emekli Edebiyat Öğretmeni İbrahim 
Dilli, Müteahhit Nurettin Aslan, Rami Kuloğlu ve Doğan Bey'le bir
likte 1 20 km. uzaklıktaki İzmir'e hareket ettik. İlkin Kavaflar Çarşı
sına vardık . Orada H. Molla'nın manevi öğrencilerinden Sadık Meh
met ve İzzet Mertsezgin'le tanıştık . Konuksever insanlardı . Sadık 
Mehmed'in kolu çıkmış, sargılıydı. H. Sultan (Molla) okudu ve ağrı 
azaldı diyordu.  

Rami Beyin anlattığına göre Hasan Molla 65 yaşlarında işçilikle 
geçinen bir ermiştir. Balık yemezmiş. Sıkıştığın zaman yardım ister
sen manen yardım edermiş . Bir öğrencisine şöyle demiş : "Sen trafik 
ehliyeti için başvur. Herkes bir girişte ehliyet alamıyor, sen alacaksın , 
bana güven . "  Bu öğrenci bir girişte Hasan Molla'nın nefesiyle ehli
yeti almış . Bundan başka, Rami Kuloğlu 'nun Ankara'da bir türlü 
çözemediği bir işi varmış . Bu işin dosyası kaybolmuş. İşten umudunu 
kesmiş. Otele gelince Hasan Baba'dan yardım istemek aklına gelmiş. 
Hasan Baba'nın nefesiyle bir saat sonra dosya bulunmuş ve işi olum
lu olarak sonuçlanmış . Kısacası Hasan Molla gizli bilimleri, olacak 
olayları bilirmiş . Nefesi güçlüymüş. 

İşte böyle bir zatı İzmir'� ulaştıktan sonra hep birlikte evinde zi
yaret ettik . Son derece alçakgönüllü bir insandı . Başında kavuk vardı . 
Yerde postunun üzerine oturdu. Beni de sedire oturttu . Hoşbeşten 
sonra Bergama'daki Mahmut Hüdai Baba'nın türbesinden söz açıl
dı. Kız Dede'nin kabrini kaldırtmak isteyen görevlinin beli kırıldığı 
anlatıldı. Lokman Dede'den söz açıldı . Sonuçta Hasan Molla, trafik 
kazalarının nedenini, bu ermiş kişilerin toprağının rastgele yollara 
saçılması olarak gösterdi . 

Sohbet derinleştikçe Nurettin Aslan ah vah ediyordu.  Bir ara 
Hasan Molla, Anadolu insanının iyi, göçmenlerinse kötü olduğunu 
söyledi . Bu söze gönlüm razı olmadı; Ancak nazik davranmak zorun-
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daydım.  H .  Baba,  sadattan yani Peygamber kuşağından olduğunu 
söyledi.  Manen Abdulkadir Giylani ve Uveys al-Karani'ye bağlıy
mış . Rami Efendi . Hasan Molla'nın soylu bir kişi olduğunu söylü
yor ve her şeyi yeni sigara aldıkça derin bir saygıyla Baba'nın sigarasını 
yakıyordu . Baba da onu baş öğrencisi olarak nitelendiriyordu .  Otur
ğu evin yapılmasını Rami Kuloğlu sağlamış H. Molla ,  Kıbrıs 'ın ken
di nefesiyle alındığına, İstanbul'unda Hz. Ali'nin nefesiyle alındığına 
inanıyor . Kore'de savaşan Türk askerlerini çemberden kurtaranın 
kendisi olduğunu söylüyordu .  Kısacası manevi gücünün güçlü oldu
ğunu bize anlatmağa çalışıyordu. Bir ara üzerinde bulunan manevi 
halden yakınarak ağlar gibi oldu. "Allah 'a bu hali benden alması için 
yalvardım. Almadı" dedi . Mevlana'yı sevdiğinden, ümmi- olduğundan, 
zamana uymak gerektiğinden,  televizyonu izlemediğinden söz etti .  
Hem hoşgörülü, hem de tutucu v e  dar yönleri vardı . Zahiri bilgisi 
oldukça kıttı . Yol nedir dedim . Tasdiktir dedi . Zikri zordum. Kendi 
başına olmaz, kimisi bu yüzden delirir dedi . Yandaki odada onu kız 
öğrenciler bekliyormuş. Baba'nın bin kişiden fazla yandaşları varmış . 

Çepnilcr yani bir tür Aleviler Baba'ya çok saygı duyarlarmış, onların 
çekişmeli sorunlarını Baba çözermiş.  Yandaşları arasında zenginler 
varmış . İstanbul 'da 1 5 .000.000.- liraya konukevi yaptırmış. Yandaş
larından işi olanlar, İstanbul 'a gidince orada kalırlarmış . 

İki saat kadar sohbe tten sonra destur diyelim diyerek Baba aya
ğa kalktı . Hep birlikte Baba'yı izleyerek Ahmet Tatlıhuy ;:ıdındaki 
yandaşının evine vardık. Ahmet Tatlıhuy 70 yaşında bir emekJi ast
subaydır.  Kazım Karabekir'in okuttuğu öğrencilerdenmiş. Şimdi 
Bergama'da güzel bir apartmana sahip. Hacca gitmiş . Oldukça tutucu . 
Sokağa bile çıkmıyor . Halkın ve özellikle gençlerin bozulduğunu iddıa 
ediyor . Yenilikleri gönlüne sindirememiş. Ben sözlerinden öyle anlam 
çıkardığım için çağdaşlığın öneminden ve dirlikten söz ettim. Dev
letimizi güçlendirmenin görev olduğunu dinsel kanıtlarla anlattım. 
Rami Bey beni doğruladı. Bu konuda H. Molla da benden yana çık
tı . Ahmet Tatlıhuyda sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi ı Beni 
doğruladı . Kimi tartışma ve yapılan ikramlardan sonra Ahmet Tat
lıhuy'dan ayrıldık .  Baba beni ziyarete gelmek istediğinden söz etti . 
Ben bir ara sözü geçen Hamide Bacı 'yı sordum. Ziyaret hoş olur de
diler. Rami Bey, Turgutlu 'nun Ahmetli köyündeki Kezban Bacı
nın ermişliğinden , Akhisar'daki Emin Baba 'nın büyüklüğünden , An
kara'da Dr. E.A. ın yüksek manevi derecesinden söz etti . Ayrıca Ber
gama yöresinin Gülhant, İsmail Dede ve Hakkı Kanık Yazar gibi 
geçmiş ermişlerinden anlattı . Sadık Mehmet, Molla ile bir sıralar ge-
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ce mezarlığa gittiklerini . ve murakabeye daldıklarını, mezarlığın sal 
landığını ve hoş sesler duyduklarını söyledi . 

Daha sonra Baba'dan ayrıldık: İmam Hüseyin Kocasakal 'la ta
nıştık. Çalışkan, girişimci ve çevreye yararlı bir insan olduğu anlaşı
lıyordu . Hasan Molla'yı o da seviyordu . · Hatta Baba'nın yandaşlarının 
1 500-2000 dolaylarında olduğunu söyledi . Gerçekte Hasan Molla, 
Türk töresini yaşatma bakımından işlev yapıyor ve kimi gelenekleri 
yaşatıyordu . 

Nihayet bmir'den ayrıldık. Yolda H. Molla 'nın baş öğrencisi 
Rami Kuloğlu, "Sultan sizinle konuşurken Kıbrıs'a gidip geldi ve size 
henüz tek kelime söylemedi" dedi. Bunun üzerine öyleyse siz söyleyin 
dedim · ve ekledim : · 

Siz sünn i misiniz ? 
Biz sünnfüğin dışında değiliz . Alevi me�rebiz . 

Hangi ekoldensiniz ? 

Kadiriyiz, Üveysfyiz . 

Hasan Molla nereye bağlıdır ? 

Abdulkadir Giylan i 'ye bağlıdır . 

Ramazan orucu tutar mısınız ? 

Tutarız . Eşim de tutar. Ancak Muharrem ayında 1 0  gün ay
rıca oruç tutarız. Hz . Hüseyin 'e yapılan haksızlığı anmak ve kanının 
akmasına saygı olarak oruç süresince su içmeyiz. Yine bu 10 gün bo
yunca et, balık ve tavuk yemeyiz, sebze yeriz. Başka zamanlarda ta\'
şan eti de yemeyiz . 

- Rami Bey namaz Jç.lar mısın ? 

- Vakit namazı kılmam. Cuma namazına giderim. Ancak Ha-
san Baba dinin farzlarını yerine getirir . 

mı ? 
Sizin ekolde bir suç işleyen kimse törelerinizce cezalandırılır 

Bizde öyle şey yok . Dara durmayız . 

Zikir gibi dersiniz var mı ? 

Hayır yoktur. 

Niyazınız var mı ? 
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- Vardır . Her gün işe gitmeden önce üç kez İhlas suresini , bir 
kez Fatiha'yı ve 2 1  kez de Besmele'yi okurum.  Bunları okumadan ön
ce hiç dünya kelamı etmem . Bu niyaz benim başarımın sırrıdır . Anah
tarıdır . Niyazdan sonra Peygamberlerin, velilerin, büyüklerin, Dört 
Halifenin, Veysel Karani'nin, Abdulkadir Giylanl'nin ruhu için, İz
mir'deki · İsmail Baba'nın, Akhisar 'daki Emin Baba'nın ve yine İz
mir'deki Molla Hasan Baba'nın mutluluğu için dua ederim . Kendi sağ
lığımız ve mutluluğumuz için de dua ederim. Duayı Türkçe, içimden 
geldiği gibi yaparım. Arapça bilmem . Yoksulara yardım etmeyi se
verim. İnsanları severim. 

- Vergini düzenli verir misin ? 

- Yasaların imkanı ölçüsünde veririm. 1 98 1  yılında 2 . 000.000 . -
vergi verdim. Ancak herkes benim gibi yapmıyor. 

Rami Bey musiki severmisiniz ? 

Dini musikiye bayılırım. 

İçki içer misin ? 

Her hafta cumayı cumartesiye bağlayan gece içerim. Ancak 
Hasan Molla içmez ve içkiyi de tavsiye etmez . Öğüt verir . Kimisine 
içkiyi bıraktırdı . 

Din t sohbete . kadınlar da katılır mı ? 

Tutucu değiliz,  katılabilir . 

Kırkları sever misiniz · ? 

Hoca, Kırklar yolun temelidir. 

Beşlere ne dersin ? 

Bu işlerin önderleridir. 

Bu sırada İbrahim Dilli söze karıştı . 

Hoca beşler kimlerdir . ? 

Hz. Muhammed, Hz . Ali , Hz.  Fatıma, Hz. Hasan ve Hz . .  
Hü�eyin'dir . 

Rami Kuloğlu 

Yani Al-i Resuldur. 

Rami Bey, yüzük yutan Aslan'a ne dersin ? 

208 



Sonra bu yüzüğü Hz . Fatıma geri vermiş!ir. 

Rami Bey, Muaviye hakkında ne düşünürsünüz ? 
Hoca işi derinleştirdin . Bu çetrefilli bir sorundur. Sonra ko

nuşalım. 

Arabanın arkasında oturan İbrahim Pilli ve Nurettin Aslan du
rumdan memnun değillerdi . Kendi aralarında fısıldaşıyorlardı .  Bir 
ara Rami Bey arabayı parkcderek alışverişe gitti . İbrahim Dilli bu 
işde sapıklık var, dedi . Nurettin Aslan tasdik etti . Bana siz sormakta 
haklısınız dediler. 

Rami Bey dönünce konuyu yeniden açtım 

- Yezid'e ne dersiniz ? 

İbrahim Dilli : 

- Biz .sünniyiz, ancak Yezid'in sevilecek bir yanı yoktur .  

Nurettin Aslan söze karıştı . . . 
- Rami Bey kardeşim. Şeriatın yolu birdir. Herkes kafasına göre 

yol çizemez . Bak şu ana yoldan sapsan araban kaza yapar. Din işleri 
de böyledir. 

İbrahim Dilli : 

İslam birdir . · Dört Halife haktır. 

Rami Bey : 

Evet İslam birdir, Dört Halife haktır. 

Nurettin Aslan : 

- Ama kardeşim Rami Bey sen bazı gereksiz laflar ettin. 
Muharrem'de oruç tutı;lnm dedin. Özel duandan söz ettin. Allah 
bir, Muhammed son peygamberdir. İslamiyet hak yoludur. 

Rami Bey : 

- Bunları ben de tasdik ederim. Bizim yolumuz Kur'an yoludur. 

Ahlak yoludur. Kimi hatalarımız olabilir. Biz Hz. Muhammed'i 
izlemeğe çalışıyoruz. Herkese saygımız var. 

Nurettin Aslan : 

- Aslında hepimizin çok yanlışları vardır. 

Nihayet varacağımız son yere vardık. Rami Bey'e yeniden görüş
mek üzere teşekkür ederek birbirimizden ayrıldık. 
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CA'FERİYE MEZHEBİ 

Ca'feriye Mezhebi Şia'nın bir koludur. Fakat Şia'nın öteki mez
heplerinden birçok özellikleriyle ayrılır. Ca'feriye'nin İmamiye ve İs
na'aşeriye mezhepleriyle aynı olduğunu söyleyenler de vardır. Mezhe
be hicri 1 48, miladi 765 yılında ölen ve bilgin bir zat olan Ca'fer 
as-Sadık'a nisbetle Ca'feriye adı verilmiştir. 

Bu mezhebe göre Hz. Muhammed, Hz. Ali'yi ölmeden önce ha
life seçmiştir. Mezhep mensupları şu hadislerin gerçekliğine inanır
lar : "Ben kimin efendisi isem Ali de onun efendisidir. Ey Allah'ım 
Ali'yi seveni sen de sev. Ali'ye düşmanlık edene sen de düşman ol . 
İçinizde en iyi hüküm veren Ali'dir" .  "Ey Ali, benim ve bütün erkek ve 
kadın müslümanların efendisi oldun" .  "Ca'fertler Sa'd b .  Ehi Vakkas'
dan rivayet edildiği söylenen şu mealdeki hadislerin de doğruluğunu 
ileri sürerler : Hz. Peygamber bazı seferlerinde Hz. Ali'yi Medine'de 
kadın ve çocuklarla beraber bırakmış. Hz . Ali bunun sebebini sorunca 
Peygamberimiz şu cevabı vermiş : "Hz . Musa Tur'a gittiği zaman, 
kardeşi Harun'u kavmine halife bırak�ıştı .  Ben de seni kendi yerime 
halife bırakıyorum. Seninle Harun'un farkı yalnız Peygamberliktedir . 
Sen peygamber değilsin, fa�at benim halifemsin. Yine Ca'fertlere 
göre Peygamberimiz Hayber savaşında özetle şöyle söylemiştir . "İs
lam bayrağını, Tanrıyı ve Elçisini seven, Allah'ın ve Peygamberin sev
gisini kazanan kimseye vereceğim. Bu kimse de Ali 'dir. "Neticede bay
rak Ali'ye teslim edilmiş ve O da düşmanı yenmiştir. Ayrıca Ca'fertler 
Hz. Muhammed'in, Hz. Ali, Hz . Fatıma, Hz . Hasan ve Hz. Hüseyin'e 
gösterdiği sevgiden hilafet konusunda manalar çıkarmışlardır. 

Ca'fertlere göre her imam, kendinden sonraki halifeyi yani imamı 
tayin etmiştir. Bu tayin 1 2 .  imamda sona ermiştir. 1 2 . İmam olan Mu
hammed b. Hasan gizlenmiştir . Halen yaşamaktadır. Bu imama Ka
im al-Hucce veya al-Mehdi de denir. Al-Mehdi Allah dilediği zaman 
ortaya çıkacak ve adaleti sağlayacaktır. Bu 1 2  imam sırasiyle şunlardır : 

210  



1- Ali b .  Ebf Talib, 2- Hz . Hasan, 3- Hz . Hüseyin, 4- Ali Zeyn al
Abidin, 5- Muhammed Bakır, 6- Ca'fer as-Sadık, 7- Musa Kazım, 
8- Ali Rıza,  9- Muhammed Cevad, 1 0- Ali Hadi, 1 1- Hasan al-As
keri, 1 2- Muhammed al-Muntazar (al-Mehdi) . 

Bu mezhebe, mensuplarının 1 2  imama inanmaları sebebiyle ls
na'aşariye adı verenler de olmuştur. 

Ca'ferfye mezhebine göre dinin asılları şu beş esasta toplanır : 
1- Tevhit, 2- Adl, 3- Peygamberlik, 4- İmamet, 5- Mead . 

Ca'fertler tevhitle ilgili görüşlerini şöyle açıklarlar : Allah birdir . 
Ortağı yoktur. O her şeyi bilir. Yaratma gücü sonsuzdur. Tanrı'nın 
başlangıcı ve sonu yoktur.  Her şeyi o yaratmıştır . Allah dilediği za
man her şeyi yok etmeğe kadirdir .  Allah'ın selb i sıfatları da vardır : 
O mürekkep değildir . İnsan ise et, kemik ve kan gibi unsurlardan 
mürekkeptir. Allah cisim değildir . Cismin boyutları vardır . Allah'ın 
ise cisimler gibi boyutları yoktur. Allah görülmez . Görüleceğini iddia 
edenler ona zaman ve yer isnat etmiş olurlar . Allah ise zaman. ve me
kanda münezzehtir . 

Görülüyor ki Ca'ferUer Allah'ın görülmesi konusunda Sünnet 
Ehli 'nden ayrılmışlardır . Sünnet Ehli 'ne göre Allah Ahirette görülür . 

Yüce Allah insanları islah etmek üzere bir çok elçiler (peygam
berler) yollamıştır . Peygamberlerin sonuncusu Hz . Muhammed'dir . 
Peygamberler gerek vücut açısından ve gerekse akıl açısından olgun 
insanlardır . Onlar masumdurlar. Başka bir deyişle günah işlemezler . 

İslamın Peygamberi Hz. Muhammed kendisine inen ayetleri açık
lamıştır. Bu ayetler Hz. Osman zamanında hafızlardan yararlanarak 
kitap haline getirilmiştir . Sünnet Ehli'ne göre Zeyd b. Sabit'in Kur
an ayetilerinin toplanmasında ve bugünkü Kur'an'ın kitap haline gel
mesinde emeği büyüktür.  Ca'feriler bugünkü Kur'an'ın Zeyd b. Sa
bit'in nüshası olmayıp Hz. Ali'nin nüshası olduğunu ileri sürerler. Daha 
açık deyişle bugünkü Kur'an'ın Hz . Ali tarafından toplanıp yazıldı
ğına ve Hz . 

·
osman'ın da Hz. Ali'nin nüshasını kabul ettiğine inanır

lar . 

Kur'an insanları islah etmek üzere Allah tarafından Hz. Muham
med'e  vahyedildiği gibi bugüne kadar korunmuştur. Bundan sonra 
da korunacaktır . Kur'an sayesinde cahil ve sert tabiatlı bir çok arap 
müslüman olmuştur. Müslüman olanlar da manevi bakımdan zen
ginleşmiş ve ahlak açısından olgunlaşmışlardır . Kur'an Hz. Peygam
ber'in (S .A.)  mucizeleri arasındadır . Kur'an gibi belagatlı bir kitabı 
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kimse yazamamıştır . Kur'an'da Romalıların İranlıları yeneceği çok 
Onr.eden haber verilmiş ve bu haber daha sonra gerçekleşmiştir . 

Ca·fcrtler insan iradesine ve dinde adalet esasına önem verirler. 
Bunlar Allahın adalet sahibi olduğunu doğrularlar. Herkesin bu dün
dünyada yaptığı fiillere �öre ceza veya müka.fat alacağını düşünürler. 
Ancak Tanrı dilerse bir kulun herhangibir iyi fiiline karşılık suçunu 
bağışlar. Hz . Muhammed ve Ehl-i Beyt'in de şefaatları Yüce Allah 
tarafından kabul edilebilir. 

İmamlık meselesi Ca'feriler için çok önemlidir. Onlara göre imam
lar masumdurlar. Günah ve hata işlemezler. Onların her sözünü san
ki Peygamber söylemiş gibi kabul etmek gerekir. Oysaki Sünnet Ehl'i 
bu görüşün karşısındadır : Masum olma yeteneği yalnız Peygamber
lere mahsustur. İmamların hata ve günah işlemeleri imkan dahilin
dedir. Hem Sünnet Ehli seçimle yapılan ilk dört halifenin tayinine 
itiraz etmezler. Ca'ferfler ise Hz. Ali başta olmak üzere her imamın 
nasla tayin edildiğine inanırlar. 1 2 . İmam Muhammed al-Mehdi 
nin hala yaşadığını, birgün çıkıp adaleti sağlayacağını söylerler . 

Ca'feril�r, meada inanırlar. Ahirette insanların dirilteceğini ka
bul ederler. Kıyamet, Mizan, Sırat, Cennet ve Cehennemle ilgili hu
suslara inanırlar. Hesap gününün geleceğini tasdik ederler . Kıyamet 
gününü ve hesap sorulmasını akla uygun bulurlar. Bu hususlardaki 
Ayet ve hadisler üzerinde ciddi bir surette dururlar. 

Ca'ferfler namaza, oruca, zekata, hacca ve on iki imama bağlan
mağa çok önem verirler. Bunları dinin temeli olarak kabul ederler. 
İçki, Kumar, koğuculuk, çıkarcılık ve yalancılık gibi kötü alışkanlık
ların tamamen karşısındadırlar. Doğruluğu ve temizliği salık verirler. 
Ca'fertler çalışmanın değerini belirtirken1 riba yemenin kötülüğü üze
rinde de

. 
dururlar. Ancak Ca'fertlik zaman zaman İran milliyetçi

liğine alet edinmek istenmiştir. 

Görülüyor ki Ca'ferrler öteki müslümanlar gibi ahlaka çok önem 
vermişlerdir. Adalet, insaiı.ların· irade gücü ve kader meselelerinde Mu
tezileye yakın görüşleri var�ır. Özellikle imamet konusunda iddia 
sahibidirler. Sünnet Ehli imarİıların masumiyetini kabul etmezler, . 
Sünnet Ehli'ne göre Allah'ın subutr sıfatları zatının aynı da, gayrı da 
değildir. Ca'feriler Allah'ın sıfatlarının zatının aynı olduğunu söy
ler. Fakat önemle belirtmek gerekir ki Allah'a, Peygambere, Ahirete 
iman hususlarda Caferilerle Sünnet Ehfi arasında bir uyuşmazlık yok
tur. Ahlak konusunda da bir uyuşmazlık görülmez. Esasen sevgili 

212 



Peygamberimizin buyurdukları gibi mü'minler bölümleri birbirini 
tamamlayan bir yapı gibidir. Ayrıca Yüce Allah bir a.yette bütün 
müminlerin kardeş olduğunu bildirmiştir . Bu sebeple aralarında 
küçük ihtillilara bakmaksızın yurttaşlarımızın barış içinde ve kar
deşçe yaşamaları hem dini ve hem de milli bir görevdir. 
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HIRİSTİYANLIK PROPAGANDASI 

Bir milletin fertlerinin ortak dini duyguları, o milletin birliğine 
ve dayanışmasına yardımcı olur. Dayanışma ve birlik de milletin 
güçlenmesini doğurur . Tarihte din yüzünden bir çok savaşlar olmuş
tur. Özellikle Haçlı Seferleri bu savaşlarıIJ. tipik örneklerindendir. 

Günümüzde bir milletin içine dostlukla sızma ve kaleyi içten fet-
hetme yöntemini benimseyenler vardır . 

· 

Ayrıca bir milletin içinde mezhep ayrılıklarından faydalanma 
metodu da tarihte emperyalist devletler tarafından kullanılmıştır . Me
sela bir sıralar İngilizler, Hindistan'da Ahmed Kadıyani'yi destekle
mişlerdi . Ahmed Kadiyani bir ayeti yanlış tefsir ederek emir sahip
hiplerine itaat ediniz diyordu . Ayeti böyle tefsir, İngilizlere itaati 
gerektiriyordu .  Oysaki ayet gerçekte "sizden seçilen emir sahiplerine 
itaat ediniz" anlamındadır . 

Bazı müşteşriklerin de siyas i amaçla yetiştirildiği bilinmekte
dir. Bir sıralar Afrika'ya yayılmak isteyen İtalyanlar, toprağını almağı 
düşündükleri milletin dinini, dilini ve kültürünü bilen güçlü müs
teşrikler yetiştirdiler. Başka devletlerden aynı yöntemi izleyenler de 
oldu. Mesela Hollandalılar bir sıralar Endonezya'ya hakimdiler . Müs
lüman Endonezyalılar, her namazdan sonra bazı Türk büyükleri için 
dua ederlerdi .  Bunun farkına varan bir müsteşrik durumu Hollanda 
hükümeti.ne bildirmiş ve meseleyi şikayet konusu yapmıştı . 

Burada bir hususu kaydetmekte de yarar vardır. Türkler kendi asa
letlerine uygun olarak aldıkları ülkelerdeki insanların vicdan özgür
lüğüne saygı göstermişlerdir. Onlar üzerine dini baskı yapmamış
lardır. Bu konuda "dinde zorlama yoktur" mealindeki ayet de ço
ğumuzca bilinmektedir. 

Bugün ise Afrika'da Hıristiyanlığı yaymak isteyen görevliler bu
lunmaktadır. Bu çabaların amaçları arasında ekonomik hakimiyeti 
sürdürmek hedefi vardır . Görevliler hazan hastaya bakan bir hemşire, 
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hazan d'il öğreten bir öğretmen, hazan da bina yapan bir mimardır. 
Açıkca görevli bir çok papazlar 'da vardır. Günümüzde Hırıstiyanlığı 
dostlukla yayma yöntemi seçilmiştir . 

Bu arada yurdumuzda da Hıristiyanlığı zaman zaman yaymak 
isteyenlere rastlanmaktadır. Bu faaliyetleri başlıca üç bölümde topla
yabiliriz : 

1- Yehova Şahitlerinin faaliyetleri . 1 874 yılında Charles Taze 
Russell yeni bir Hıristiyanlık anlayışının tohumlarını ekti. Yehova 
Şahitleri, K.itab-ı Mukaddes'e dayanarak yeni görüşlerini bütün 
dünyaya yayrnağa çalışmaktadırlar. Mevcut hükümleri de meşru 
sa yrnarnaktadırla:r ı .  

2- Türkçe yazılmış küçük el kitapları dağıtmak. Mesela "Kut
sal Sözler " gibi . Bu gibi kitaplarda hem Kitab-ı Mukaddes'ten ve hem 
de Kur'an'dan bazı metinler alınmıştır. Asıl amaç ise Hıristiyanlığı 
yaymaktır . 

3- Avrupadaki işçilerimiz ve çocukları üzerinde yapılan Hıris
tiyanlık propagandası . Türkiye bu konuda uyanık davranmalıdır. 
Şimdiye kadar bir çok değerli din adamları, Avrupa'daki işçilerimizin 
dini ihtiyaçlarını sağlamak için yollanmıştır . Bu arada oradaki küçük 
yavruların eğitimini daha çok düşünmeliyiz . Eğitim,. çocuğun fikri 
yapısının meydana gelmesinde baş rolü oynar. Bu sebeple bize döviz 
kazandıran yurtsever işçilerimizi ve onların çocuklarım daha çok dü
şünmeliyiz. 

Bir milletin varlığında ve bütünlüğünde müşterek manevi düşün
celerin, tarihin ve ülkü birliğinin önemli roller oynadığı hepimizce bi
linmektedir. Fertlerin benliğini yitirmesi dernek, milli değerlerin zayıf
laması dernektir. Çocuklarımız tarihimize zenginliklerini ve kültürü
müzün derinliklerini öğrettikçe onlar millt yapı bakımından daha 
güçlü yetişirler. Bunları ihmal edersek, bunun zararları derece derece 
hepimize dokunur. 

Bunları yaparken göz önünde tutmamız gereken bir hususda sev
giye önem vermektir. Bu sevgi, aile sevgisi, millet sevgisi ve yurt sev
gisi olmalıdır. Birbirimizi sevmesini bilmezsek . bundan Türkiye'nin 
düşmanları faydalanır. Biz çocuklarımıza sevgiyi, güveni ve çalışmayı 
aşıladıkça ne . Hıristiyanlık propagandası, ne de yabancı ideolojiler 
milli varlığımızı sarsamazlar. 

1 Bu konuda geniş bilgi için bakınız : Prof. Dr. Hikmet Tanyu, Yehova Şahitleri, 
Ankara 1973. 
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YUNUS'UN İSLAM FELSEFESİNDE YERİ 

İslam felsefesinde çe§itli ekollerden söz edilir : Me§§ailer akılcı
lıklarıyle tanınırlar. İ§raktler bilgide ke§f ve se'zgiyi esas almı§lardır. 
Dehriler, materyalist ve inançsızdırlar. Natüralistler deneye önem yer
mİ§ler ve doğa bilimleriyle uğraşmışlardır. Batıniler, nasların dış an
lamlarına değil, iç anlamlarına önem vermişlerdir . Kelamcılar akıl ve 
nakille İslam'ı savunmuşlardır . Tasavvufçular ise gönül temizliğiyle 
Hakka ulaşmağa çalışmışlardır. 

Konumuz olan Yunus Emre tasavvuf ekolü içinde yer alan bir 
düşünürdür. Yunus her şeyden önce sevgi felsefesi yapmıştır. Başka pir 
deyimle Tanrı sevgisinin insanı en çok belirleyen öğe olduğunu vurgu
lamıştır. Seven insanın davranışlarını barış, dostluk ve hikmet gibi 
değerler belirler. Seven insan çıkar bağlarından kurtulmasını bilen 
kimsedir. Yunus bu konuda şöyle söylemiştir : 

Gelin tanışık edelim 
İşin kolayını tutalım 
Sevelim sevilelim 
Dünya kimseye kalmaz . 

Yunus'un varlık felsefesi de özgündür. İnsan bu dünyaya gelme
den önce ruhsal açıdan Tanrı katında idi . Sonra Tanrı "ol" buyruğu 
ile evreni yarattı. İnsan da beden kalıbına girerek dünyaya geldi . 
İnsan ömrü sınırlıdır. Bu dünyada insanlık sınavını iyi verdiği dere
cede mutlu olur. İnsan Tanrı'sını sevdikçe kendi aslına yaklaşır.· Ya
şamını iyi değerlendiren sonsuz yolcul�kda aradığını bulur. Yunus'un 
şu dörtlüğü konuya ı§ık tutucudur : 
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Geldik bu mülke bahane 
. Seyreyledik hoş şahane 
Sefer kılarız uş yine 
Vatanımız anda idi 



Yunus, İslam Felsefesi'nde insanın değeri konusuna çok önem Ye
ren . bir düşünürdür. "Bir ben var bende , benden içeri" diyerek bi
lincin derin halini dile getirmiştir . İnsanın düşünen, bilinç sahibi, 
üç boyutlu ve ahlaki değeri olan bir varlık . olduğunu vurgulamıştır. 
Nitekim Kur'an'da da Yüce Allah "biz insanı en güzel biçimde ya
rattık" buyruğu ile insanoğlunu tanımlamıştır . Yunus, yaratılanı Ya
ratan'dan ötürü hoş _ görmüştür . 

Nihayet Yunus, yaşadığı çağııı bunalımlarıııa çare olarak insan
c;ıl duyguları dile getirmiş, kültürde devamlılığı sağlamış ve halkın 
duygu, düşünce ve özlemine uygun bir felsefe sergilemiştir . 

Funus ve Ahldk /i'elsefesi : 

Yunus, İslam'm ahlak anlayışını insancıl ve samimi bir biçimde 
açıklamağa çalışmıştır . Ona göre insan her şeyde iyi niyet sahibi 
olmalıdır . Yunus'un kimi zaman kendini yerenlere karşı bile iyi ni
yetli ve hoşgörülü davranılmasından yana olduğunu görmekteyiz .  

Yunus insanın sorumluluğu olduğunu vurgulamıştır . Kimi za
man küll i iradeyi dile getirir . Kimi zaman da insanın ahlaki özgür
lüğü olduğunu sergiler . 

Yunus'a  göre bilgi, akıl , gerçeği arama, helal ile haramı tanıma, 
iradeyi iyi yolda kullanma anlamına gelen hikmet erdemin bir ilkesidir . 

Odur bana benden yakın 
Hikmet bilen buldu hakkın 
Okuyup hikmetin ilmin 
Lokman olayım bir zaman 

demiştir Yunus. 
Ayrıca düşünürümüz erdemin ilkesi olarak doğruluk, adalet ve 

özveri üzerinde de durmuşttlr . 

Çalış, kazan ye yedir bir gönül ele getir 
Yüz Kabeden · yeğrektir bir gönül ziyareti 

diyen Yunus, daima adaletten ve barıştan yana olmuştur . 
Yunus'un ahlakında özgeci duygular geniş yer tutar. Bakınız bu 

konuda şu dörtlüğü ne derin anlamlar taşımaktadır. 
Sen sana ne samrsan 
Ayrığa da onu san 
Dört kitabın manası 
Budur eğer var ise 
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Yunus kine de karşıdır. Kini insan yüreğinde bir yük gibi görmek-
tedir . Şu dörtlüğü bu konuya ışık tutmaktadır 

Adımız miskindir bizim 
Düşmanımız kindir bizim 
Bir kimseye kin tu tmazız 
Kamu alem birdir bize 

Sözün özü, Yunus ahlak felsefesinde kine, kıskançlığa, açgözlü
lüğe, ikiyüzlülüğe, öğünmeye, büyüklenmeye karşıdır. Aynı zamanda 
düşündüğü gibi yaşayan bir düşünürdür. 

Tunus'a Göre Ölümün Anlamı : 

Dinimizde öldükten sonra Ahiret hayatının bulunduğu belirtil
miştir . Ölüm her canlı tarafından tadılacaktır, Ancak çoğumuz di
limizde sıra bize gelecektir, dediğimiz halde ölümü uzaklarda saya
rız . Bilinçli olarak konuya çoğu kez eğilmeyiz . İşte Yunus bunu şöy
le dile getiriyor : 

Anmaz mısın sen şol günü 
Gözün nesne görmez ola 
Düşe suretin toprağa 
Dilin ha her vermez ola 

• •  

Kefen donun olur yatak 
Biter üstünde hem yaprak 
Dola gözlerine toprak 
Anadur ölmeğin aman 

Gerçekte ölüm, çözümlenmesi güç bir olgudur. Çünkü ölümü ta
dan artık dünyada yaşamaz ve bu işin nasıl olduğunu da anlatamaz. 

Ancak Yunus bu olgu üzerine bilinçli olarak eğiliyor ve şöyle söy-
ve şöyle söylüyor : 

Yun.us bunda gelen gülmez 
Kişi muradına ermez 
Bu fanide kimse kalmaz 
Derdim vardır inilerim 

Böylece Yunus ölüm olgusunun , insan yaşamının anlamını be
lirtlemekte ne denli önemli olduğunu vurguluyor. Gerçekde sormak ge
rekir : Yaşamın anlamı nedir ? İnsan niçin izni alınmadan bu dünyaya 
getirildi ? Bakınız bunu nasıl ifade ediyor : 

· 
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Bu dünya dönmüş zindana 
Koydular bizi zindana 
Zindanda gülmek mi olur -
Yürüyeyim yana yana 

Yunus'a göre ömrün sınırlı oluşu insanın sonralılık ile çevrili ol
duğunu gösterir. İnsan kendi varlığı ve amacı hakkında düşünür. 
Bu dünyada garipliğini, yalnızlığını ve yabancılığını daha iyi yakalar. 
İnsanın çilesini dile getirir . Şu dörtlükleri bu konuda dikkati çekici-
dir 

· 

Dünyada dertsiz baş olmaz 
Derdolanın ahı dinmez 
Yanar yüreğim söyüıımcz 
Yaram erişmiştir cana 

* *  

Ben bir garipçe bülbülüm 
Gülüstana güle geldim 
Dilerdim avunam gülem 
İnlemem doldu cihana 

Bütün bu düşüncelerden sonra Yunus Emre Tanrı önünde ol
duğunun bilincine varıyor . . Ona aşık oluyor ve ölümü de doğal karşı
lıyor. Tanrı aşkının önemini de şöyle vurguluyor. : 

Ne gelmeğin gelmekdürür 
Ne gülmeğin gülmekdürür 
Son menzilin ölmekdürür 
Duymadınsa aşktan eser 
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İBN SİNA'NIN FELSEFESİ 

Düşünürler ötedenberi varlığın yapısı hakkında düşünmüş-
lerdir . 

Onların cevap aradıkları başlıca sorular şunlardır : Varlığın baş
langıcı nasıldır . ?  Varlık nasıl oluşmuştur ? Varlığı meydana getiren bir 
irade var mıdır ? Bu soruları çoğaltmak mümkündür. Düşünürümüz 
İbn Sina birçok eserinde bu arada Şifa ve Necat'da bu sorulara da 
cevap vermeğe çalışmıştır. Esasen Me'mun zamanında İslam aleminde 
bilim ve felsefe hareketleri hızlanmıştı . Çeşitli ilmi ve felsefi yapıtlar 
Arapça'ya çevrilmişti . IX.  yüzyılda hızla gelişen bilimsel hareketler, 
daha sonra birçok düşünürün yetişmesini de sağladı. İşte bunlardan bi
risi de Türk düşünürü İbn Sina'dır. İbn Sina akılcı bir filozof olarak 
tanınmaktadır. Meşşaiye felsefesi onun bağlı bulunduğu okulun adı
dır . Bu okuldan olan filozoflara dilimizde Meşşailer ya da yürüyenler 
diyoruz .  Kindi, Farabi ve İbn Sina temelde Kur'an'a bağlı olmakla 
birlikte Aristo'nun felsefesinden yararlanan düşünürlerdir. Düşünürü
müz İbn Sina, yaratılışla ilgili dinsel kurallarla aklı uzlaştırmağa ça
lışmıştır. Aklın ve düşüncenin Kur'an'a ters olmadığını göstermiş
tir . 

İbn Sina evrenin varoluşunu düşünürken varlığı üçe ayırmıştır : 
1- Varlığı zorunlu olan varlık. Bu varlık Tanrı'dır. 2- Zatı itibariyle 
varlığı zorunsuz, ancak kendi dışındaki bir sebebe yani Tanrı'ya bağ
lılığı nedeniyle varlığı zorunlu olanlar. Ruh, nefs ve felekler gibi . 
3- Varlığı zorunsuz varlıklar .  Yeryüzündeki nesneler gibi . 

İbn Sina zorunlu varlık olarak Tanrı'yı
. 

nitelendirmiştir . Ona 
göre Tanrı herşeyin nedenidir . Ancak Tanrı zat itibariyle evrenden 
öncedir . Zaman itibariyle değil, Çünkü, diyor İbn Sina, Tanrı'ya za
man nitelikleri yakışmaz . Tanrı belli bir süre irade etmez iken, son
radan irade edici oldu denirse, onun hakkında olgunluğuna aykırı 
düşünülmüş olur. 
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Ancak İbn Sina, özellikle uzman olmayanlara hitaben yazdığı 
kimi yazılarında evrenin yok iken sonradan varoluşundan da söz et
miştir . Bununla birlikte İbn Sina genellikle sudur (doğuş) kavramı
nın savunucusudur. Bu açıdan onda Plotinos'un etkisi görülür. Su
dur (doğuş) kuramına göre Tanrı'dan yani Bir'den bir çıkar . Tanrı
dan önce ilk akıl coşup gelişmiştir . İlk akıldan ikinci akıl , herşeyi ku
şatan felek ve tümel nefs çoşup doğar . İkinci akıldan üçüncü akıl ve 

ikinci nefs çıkar . Böylece on akıl, nefsler ve dokuz felek meydana ge
lir. Ay altı alemin yani dünyanın aklına faal akıl denir ki bu onuncu 
akıldır. Faal akıl, dört unsurun yani ateş, hava, su ve toprağın karışım
larını etkiler. Böylece nesneler meydana gelir . 

Ortaçağda birçok düşünür gibi İbn Sina da yıldızlar alemindeki 
felekleri canlı kabul etmiştir .  

İbn Sina, ruhun bedenden sonra sonsuz olarak yaşayacağını ve iyi 
insanların mutlu olacağını söylemiştir . 

Kısacası İbn Sina, evrenin varoluş nedenini Tanrı 'ya bağlamış 
ve insan hayatının ruhsal olarak bedenden sonra devam edeceğini 
vurgulamıştır . 

İbn Sina, ahlak felsefesi üzerinde de durmuştur. İnsanın cüzi 
iradesinin yani belli bir özgürlüğünün bulunduğunu belirtmiştir . İn
sanın sorumluluğunu da özgür olmasına bağlamıştır. İnsan, akıl , 
bilinç ve irade sahibi olduğu için davranışlarından sorumludur . Bu 
dünyada erdemli davrananlar sonsuz mutluluğu da kazanırlar . 

İbn Sina erdemin bilgelik, cesaret adalet ve doğruluk gibi ilkeleri 
üzerinde durmuştur. Ona göre bilge kişi, doğruyu yanlıştan ayıran 
ve doğru davranan kimsedir . Böyle bir kimse sağduyuya önem verir. 
Cesaretlilik, ne atılganlıktır, q.e de korkaklıktır. Ölçülü davranıştır. 
Adalet, kimsenin hakkına el uzatmamaktır. İnsanın her işte kendisi 
kadar başkalarını da düşünmesidir . Doğruluk ise aile hayatında olsun, 
toplum hayatında olsun insan onuruna yakışır biçimde dürüst dav
ranmaktır . 

İbn Sina erdemin ayrıntıları olarak yoksulları düşünme, kanaat, 
sır saklama, vefa, acıma, uyanma, alçakgönüllülük ve dostluk gibi kav
ramlar üzerinde durmuştur . 

Düşünürümüz, insan piskolojisi ve çocu_k eğitimi üzerinde de fi. 
kir yürütmüştür. Çocuğu sütten keser kesmez eğitmeğe başlamak 
gerektiğini söylemiştir . Çocuğu iyiliğe sevgi yolu ile yöneltmek ge-
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rektiğini de vurgulamıştır. Özellikle çocuğun yeteneğine göre bir mes
lek seçmesine yardımcı olunmasını salık vermiştir. Okul eğitimi üze
rinde de yeterince durmuştur . 

Büyük İslam düşünürünün yalnız al-Kanun fi' t-Tıb gibi doktor
luğa ait eseri değil , felseO kitapları da Ortaçağ Avrupası'nı etkilemiş
tir .  Batılılar Yunan felsefesini ve ayrıca olgunlaşmış İslam felsefesini 
Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi düşünürlerin Latinceye çevrilmiş 
eserlerinden öğrenmişlerdir. İşte etkisi bu denli büyük olan İbn Si
na'nın doğumundan bin yıl geçmesine karşın hala hakkında tezler 
yazılmakta, uluslararası kongreler düzenlenmekte ve konferanslar 
verilmektedir . 

Akla, deneye ve erdeme önem veren İbn Sina, İslam felsefesine 
unutulmaz hizmet yapan ve İslam kültürünü dünyaya tanıtan büyük 
bir filozoftur . 
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İSLAM FELSEFESİNDE GAZZALl'NİN YERİ 

Kur'an birçok felsefl sorunu içermektedir . Kimi ayetlerde hik
met sözcüğü geçmektedir . "Hikmet" bilgelik, doğruluk, sağlam akıl , 
düşünce, bilim, doğruyu ve gerçeği araştırma gibi çeşitli anlamlara 
gelmektedir. Yunan felsefesinde bilgelik dostluğu ya da sevgisi Phi
losophia sözcüğü ile anlatılmıştır. Müslümanlar ise "hubbul-hikme" 
deyimini bilgelik sevgisi karşılığı olarak kullanmışlardır . Araplar bil
geliği severek inceleme eyleminde de "felsefe" demişlerdir. Bilgelik 
dostuna ya da bilgeliği sevene de al-feylesof adı verilmiştir . 

Yüce Allah, buyruklarıyle insanları düşünmeğe çağırmıştır . Hik
met sahiplerini öğmüştür. Kur'an'da akıl ve düşünceyle ilgili pek çok 
ayet vardır. Peygamberimizin de "bir saatlik düşünce, bir yıllık iba
detten daha iyidir" dediği söylenir. Tanrı'nın Elçisi, başka bir hadi
sinde "insanın dini aklıdır. Aklı olmayanın dini de olmaz" demiş
tir .  -

Ayrıca bilim hakkında da gerek Yüce Allah'ın ve gerekse sevgili 
Peygamberimizin pek çok buyrukları vardır. "Bilenlerle bilmeyenler 
hiç eşit olurlar mı" ayetide çoğumuzca bilinmektedir . 

Yine Hz. Muhamqıed'in "bilim öğrenmek her erkek ve kadın 
müslüman için zorunludur" hadisi üzerinde çok durulmuştur. 

Görülüyor ki İslam Dini akıl, bilim ve felsefeyi içermektedir. An
cak Kur'an'da az söz, çok şey anlatır. Yüce Allah ayetlerin derin an
lamlarını bulmayı ve onları yorumlamayı insanlara bırakmıştır. Müs
lümanlar, Kur'an ve hadislerde, hakkında kanıt bulamadıkları so
runlarda akla başvurmuşlardır . Nitekim İslam hukukunda kıyas yani 
akıl böyle durumlarda bir kaynak olarak kabul edilmiştir .  

Uygarlıktan yana böyle kutsal bir kitaba sahip olan müslümanlar, 
20-30 yıl içinde Mısır'ı, Suriye'yi, Irak'ı ve İran'ı aldılar . Buralardaki 
eski kültürle karşı karşıya geldiler. Kendi düşüncelerini ve inançlarını 
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savunmak için felsefeyle daha yakından ilgilenme gereği duydular. 
Özellikle IX. yüzyılda Me'mun zamanında yapılan çeviriler Müslü
manların çeşitli bilim dallarında derinleşmelerine yol açtı . Yunanca
dan, Süryancadan ve gereğinde Pehleviceden Arapçaya aktarılan 
kimi eserler Yunan felsefesinin tanınmasına .da imkan verdi . İslam uy
garlığı her alanda yeniden doğuş havasına büründü . İslam düşüncesi 
çeşitli ekoller halinde gelişmeğe başladı . Bu düşünce daha sonra Ki
l.ise tutuculuğu içinde kıvranan Avrupa'yı etkiledi . 

İsHl.m zühdüne dayanan mutasavvıflar, Allah'ı sevmeyi, insanlara 
karşı özverili davranmayı ve ölüm sonrası hayatı düşünmeyi yeğledi
ler. Kıtlık, hastalık ve savaş nedeniyle bunalan insanlar, bilgin bir ki
şinin çevresinde toplanarak avunmak istediler . Allah'a kulluk ederek 
ve bilim öğrenerek acılarını unutmağa çalıştılar. Bu yöntem zamanla 
tasavvuf ekollerinin doğmasına neden oldu. Tasavvufçular gönüllerini 
arıtarak Allah'a yönelmeyi amaçladılar . Ne var ki zamanla kendi 
aralilrında görüş ayrılığı oldu . Aralarına içtenliği olmayanlar katıldı .  
Tasavvufçular geniş ölçüde sezgiye ve  kalp mantığına önem verdiler . 

İslam felsefesinde önemli bir yer tutan kelamcılar ise naklin ya
nında aklı da esas ilke olarak kabul ettiler . Akla ve nakle dayanarak 
yabancı düşüncelere karşı kendi görüşlerini savundular. Bu nedenle 
felsefe alanında derinleşmek ihtiyacını duydular .  

İslam'da natüralistler ya da doğalcılar diyebileceğimiz düşünürler 
de yetişti . İnanç sorunu açısından İslam öğretisi ile uyum içinde de
ğildiler. Ancak araştırıcı ve deneyci oldukları için zaman zaman say
gınlık gördüler. Ebu Bekr Muhammed b. Zekeriyya er-Razi (ölm. 
H.3 1 3 /  M.925) bunların en çok tanınmış olanıdır. Razt'nin "Kitab 
al-Havi" sinin Latinceye çevrildiği · de bilinmektedir. 

Onuncu yüzyılda felsefeli bir din anlayışını yaymak isteyen İh· 
van as-Safa adlı bir topluluğun üyeleri 52 tane küçük kitap yazdı· 
lar. Basra'da, Bağdad'da ve hatta Mısır'da gizli yöntemlerle çalıştı
hır . Çeşitli bilim dallarında . uzmanlar yetiştirdiler. 

İslam'da Batın ilerin çalışmaları da gerek siyasal ve gerekse kül
türel açıdan etkili oldu. Gazzal i (ölm. H. 505 / M. 1 1 1 1 ) gibi kimi 
düşünürler, onların felsefesini çürütmek için eserler yazdılar. 

İslam'da İşrakiye dediğimiz felsefi ekol, Zerdüşt Dini'nin ve Yeni 
Eflatunculuğun izlerini taşımakla birlikte temelde Kur'an'a dayan
maktadır . .Bu ekolün baş temsilcisi olan Suhreverd t al-Maktul (ölm. 
H. 587 / M. 1 1 9 1 )  evren ışık ve karanlığın iki temel öğe olduğunu söy-
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ler .  Her şeyin Tanrı'dan ışığın yayılışı gibi çıktığını ve karanlığın mad
deyi ifade ettiğini ileri sürdü . Ona göre Tanrı ışıkların ışığıdır . Evren 
Tanrı'dan öncesiz bir biçimde doğmuştur .  · 

Meşşailer yani Yürüyenler ise temelde Kur'fm'a dayanmakla bir
likte Aristo'nun etkisinde kaldılar. Akılcı bir yol izlediler. Efla.tun ve 
Plotinos'u · da iyi bilen bu ekol mensupları dinle felsefeyi uzlaştırmağa 
çalıştılar . Bu ekolün mensupları arasında çeşitli bilim dallarında araş
tırmalar yapan Kindi, Farabi ve İbn Sina va!dır. Farabi ve İbn Si
na, Türk filozofu olarak da bilinmektedir. Bu düşünürler kimi sorunları 
· çözmekte başarısızlıkla suçlanmıştır . Ancak akılcı, deneyci ve olumlu 
çalışmaları nedeniyle de İslam dünyasında öllgüyle anılmışlardır . 

İslam'da toplumsal hayatla ilgili hukuksal çalışmalar da yapıl
mıştır . Ebu Hanife, Malik, Şafi i  ve Ahmed b. Hanbel ictihat yaparak 
saygıdeğer öğretiler meydana getirmişlerdir . 

İ$lam düşüncesinde yoksulları gözetme ve adalet kavramı üze
rinde de çok durulmuştur. Zekat, İslam'ın beş temel ilkesinden biri
dir. Ayrıca Kur'an'da içtimai adaletle ilgili bir çok ayet vardır. Söz
gelimi "sevdiğiniz mallardan dağıtmadıkça hayra kavuşmazsınız" 
ayeti ne denli derin anlamlar taşımaktadır. 

Türkler XI.  yüzyılda kitle halinde Anadolu'ya y�rleşirken kendi 
kültürlerini da taşımışlardır. Bu kültür yardımlaşmaya dayalı ve hoş
görülü bir İslam anlayışını içermektedir. 

Hacı Bektaş VeH, Yunus Emre ve Mevlana gibi büyük düşünür
ler bu kültür çevresinde yetişmişlerdir . Bu düşünürlerin hepsinde de 
vicdan özgürlüğünün, barışın ve sevginin vurgulandığını görmekteyiz. 
Yorumlar farklı da olsa her. Müslüman İslam pınarından su içmekte
dir. Amaç pınardan su içmekdir . Pınarı tekele almak değildir . 

' 
tslam felsefesine hizmet etmiş ve Batı 'yı etkilemiş düşünürler dün-

ya kültür tarihinde çok önemli yer tutarlar. Bu düşünürlerden biri de 
Gazzalidir . 

Ebu Hamid Muhammed Gazzali, H. 450 / M. 1 058 yılında Tus'da 
doğdu. Babası ölmeden önce onu ve öteki oğlu Ahmed Gazzali'yi, 
Yusuf Nessac adında bir mutasavvıf kişiye emanet etti . Bu saygıdeğer 
kişi, babalarını kaybeden iki çocuğun eğitimiyle bir süre uğraştıktan 
- sonra, onlara bir okula sığınmalarını salık verdi . İki kardeşten daha zeki 
ve çalışkan olanı Muhammed Gazzalt idi . GazzaU bir yandan bilim 
öğrenmeğe, öte yandan da yazma kitapları çoğaltarak geçimini sağ-
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lamağa karar verdi . Ahmet R�kant 'den İslam hukuku öğrendi . Cur
can'a giderek Ebu'l-Kasım al-lsmaitı'den ders aldı . Bir ara Nişabur 
Üniversitesi başkanı olan lmam ul-Harameyn'in toplantılarına katıldı. 
Ondan fıkıh yöntemi, mantık ve kelam bilimi öğrendi. Öğrenciler 
arasında en çalışkan ve en yetenekli olarak tanındı . imam ul-Hara
meyn'in güvenini kazandı. Ebu Hamid al-G�zalt bir ara Bağdad'da 
Vezir Nizam ul-Mülk'ün huzurunda yapılan bilimsel yarışmada herkesi 
yendi. Bu Vezir de onu Bağdad'daki Nizamiye Üniversitesi 'nin başı
na getirdi . Gazzal i H. 484- H. 488 yılları arasında bu görevi yürüttü. 
Daha sonra mutasavvıf gibi bir hayat sürdürmek üzere eğitim ve öğ
retimi bıraktı . Kudüs'e, Hicaz 'a ve Şam'a gitti . Yine de boş durmadı. 
Eserler yazdı . Fahr ul-Mulk'ün çağrısı üzerine H. 498 yılında Nişabur 
Üniversitesi 'nde ders vermeğe başladı. Hayatının sonuna doğru Tus' -
da 300 kadar öğrenciye ders verdi . Nihayet H .  505 / M. 1 1 1 1  yılında 
hayata gözlerini yumdu. 

Gazzali, çok okuyan, çok yazan bir insandı. İslami bilimlerin 
çeşitli dallarında uzman idi. Yüze yakın kitabı vardır . ihyau Ulum 
ed-Din, al-Munkız Min ad-Dalô.l, Kimya-yı Saadet, Tehafut al-Felasife, 
Makasıd al-Felasije, Fadaih al-Batıniye, al-Musfasfa Min llm il- Usul 
onun değerli kitapları arasındadır . 

GazzaH'nin İslam felsefesi açısından en özgün yanı kuşku felsefe
sinden inanca ulaşmasıdır . O, gençliğinden beri taklide güvenmedi . 
Çocukların ana ve babalarının etkisiyle Hırıstiyan, Yahudi ya da 
Mecusi olduğunu düşündü. Her şeyden kuşku duymağa başladı. "A
caba gerçeğin ölçüsü nedir ? " diye kendi kendine sordu Gerçek, duy
yularla elde edilemez diyordu .  Çünkü uzakta duran bir nesne olduğun
ğundan küçük görünür. Güneşte duran bir ağacın gölgesi hareketsiz 
gibi görünse de yer değiştirir. O halde, diyordu Gazzali, duyuların 
verdiği izlenimlere her zaman güvenilmez . 

Gazzali, bir kez de akli biJgiler üzerinde durdu . "Üç sayısı on
dan küçüktür" ya da. "bir nesne aynı anda hem var, hem yok ala
maz" gibi önermelerin içerdiği bilgiler ispatsız kabul edilir . Gazzali 
bu gibi bilgileri akli ya da zorunlu bilgiler olarak nitelendirdi . Ancak 
onun kuşkusu bu türlü bilgilere kadar yayıldı . Şöyle düşündü : İnsan 
rüyada bir takım olayları yaşıyor, uyanınca onların hayal olduğunu 
anlıyor. Acaba akıl alemi yani dünya hayatı da akıl ötesi bir alem 
de hayal olmasın ? 

GazzaH iki ay süresince akH bilgilerden de kuşku duydu. Netice
de Tanrı'nın kalbine verdiği bir ışık sayesinde akli bilgilerin gerçek-
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liğine inandı . Onların gerçekliğinin apaçık olduğunu doğruladı . Gaz
zaU artık doğru bilginin ölçütünü bulmuştu ama, gerçeğin hangi top
lulukta olduğunu kestirememişti . 

Kendisi zamanla Allah'a, Peygamber'e ve ölüm sonrası yaşama 
inandı . Bu inanca sebepler, karineler ve deneylerle ulaştı . 

Gazzal i sebeplerle nedenselliğini kastetmiştir : Her var olanın bir 
nedeni vardır. Evren de vardır. O halde onun da bir nedeni vardır . 
Bu da sonsuz derecede güçlü Yüce Allah'tır . Allah'ı kim yarattı diye 
sorulursa, sonsuz sebepler dizisinin imkansız olduğu söylenir. Ne
ticede bir İlk nedende durmak zorunluluğu doğar. Bu da her nesneyi 
yaratan Yüce Allah'tır. 

Gazzali, karineler dediği kanıtlarla sezgiyi kastetmiştir. İnsan 
bir anagörü ile inanca ulaşır. 

Ayrıca Gazzali deneylerle de inancını güçlendirdi. Deneyl er, 
kitaplarda okuduğu bilgileri gördüğü rüyalar ve zikir biçiminde ta
pınmalardır . 

Ancak Gazzali, inancı üçe ayırıyor : 1- Taklitçilerin imanı, 2-
0kumuşların imanı, 3- Bilenlerin (ariflerin) imanı . 

Kendisi Bağdad'da ders verirken imanın üst basamağına yüksel
mek istedi . Felsefecilerin ve kelamcıların · yolu kendisini doyurmadı . 
Batıntlerin ise yanlış yolda olduğunu gördü .  En doğru yöntemi tasav
vufçuların benimsediğine inandı . Malının fazlasını dağıttı . Üniver
site başkanlığını terketti . Bilenlerin imanı derecesine ulaşmak istedi . 
Büyük bir içtenlikle Allah'a yöneldi . H .  488 yılında sonra tasawufçu 
hayata ve kalp hallerine önem verdi . Kendi ifadesine göre ruhun de
rinliklerinde bulunan manevi bilgilere ulaştı .  

GazzaH'nin kuşkudan inanca ulaşması, çağına göre oldukça il
ginç bir yöntemdir. Ayrıca bilincin varlığını kanıtlamak için de fi
kir yürütmüştür. Bilincin varlığından Tanrı'nın varlığını çıkarmıştır . 
Akli bilgilerin gerçekliğini vurgulamıştır . Ancak Gazzali, böyle bir 
felsefe yaptıktan sonra tasavvufa yönelmiştir . Ona göre akıl bir kıs
tastır ve kimi gerçekleri buluncaya değin öncülük yapar. Ondan son
ra dinsel yaşam insana yol gösterir . Akıl ve din birbirini tamamlar. 

Kuşkusuz Gazzali ,  Kelam biliminde, Tasavvufta, Felsefede, İs
lam Hukuku'nda ve Batınllerle savaşımda çok güçlü bir düşünürdür. 
Tehafut al-Felasife'de Meşşai düşünürleri yermiştir. Onun görüşlerin
de kimi zaman çelişki gibi görülen ifadelere de rastlanır. Bu da düşün-
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celerini hitap ettiği topluluklara göre açıklanmasından kaynaklanmak
tadır. Kuşkudan imana ulaştıktan sonra kalp mantığı ile gerçekleri 
bulmaya çalışmıştır . 

Her ne olursa olsun Gazzali, çağını ve daha sonraki yüzyılları 
İslam kültürü açısından etkilemiştir . Bununla birlikte Kerderf, lbn 
al-Cevzf ve lbn al- T eymiye gibi bilginler, tutucu davranarak Gazzali' -
nin felsefesini eleştirmişlerdir . Bu eleştiriler Gazzali'nin etkinliğini 
söndürememiştir. Bu büyük düşünür Ortaçağ'da Avrupa'yı da etkile
miştir. Onun Makasıd al-Feldsife'si Latince ve İbraniceye çevrilmiştir. 
Tehefut al-Feldsife'si ise çeşitli Batı dinlerine aktarılmıştır. lbn Rüşd'ün 
Gazzali'ye yanıt olarak yazdığı Tehafut at- Tehafut de Batı Üniversi
telerinde tanınmış bir eserdir . Ramon Marti 'nin Pugi Fidei adlı eserin
de Gazzali'den alıntılar vardır . Pascal'ın Pensees'sinde ihtimaliyat yo
luyla Tanrı'nın varlığını kanıtlaması Gazzali'nin İhya'daki kimi dü
şüncesini anımsatmaktadır. Kuşkudan inanca ulaşması bir dereceye 
kadar Descartes'ı akla getirmektedir . İslam düşünürünün ondan çok 
önce kendine özgü bir yöntem izlediği açıktır. Ayrıca Endülilslü bir dü
şünür olan lbn Tufeyl, Hayy b . Takzan adlı eserinde Gazzali'nin kitap
larından ve düşüncelerinden söz etmiştir. Hayy b. Yakzan ise Batı
lılarca iyi tanınan bir eserdir. 

Sözün özü, Gazzali'nin kimi görüşleri Batılı düşünürlerce bili
niyordu . 

GazzaH, düşünür olarak ortayolu izlemiş, İslami bilimleri can
landırmış ve barışı gönlünde bulmağa çalışmıştır . Dört ciltlik lhyau 
Ulum ed-Din'in bir kitabını da sevgi konusuna ayırmıştır . 

Barış ve sevgiye ise insanlığın her zaman ihtiyacı olmuştur. 
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DİN VE İNSAN HAKLARI 

Tarihte insan sevgisini işleyen felsefeciler arasında Stoalıların 
önemli bir yeri vardır . Stoalılar, devletin üstünde akıl ve hukukun bu
lunduğunu söylemişlerdir . Devletin yasalarının ötesinde aklın bula
cağı evrensel yasaların varlığını savunmuşlardır . Bütün insanları bir 
aile gibi gören Stoalılar, herkesin bu yasalara göre hareket etmesini 
de istemişlerdir. İnsanların kardeş olduklarını söylerek adeta dünya 
yurttaşlığı kavramını yerleştirmeğe çalışmışlardır . Hatta hem düşünür, 
hem de imparator olan Marcus Aurelius, ilahi gerçeklerin, insanların 
ve yasaların birliğini söylerek insan sevgisini yaymağa çalışmıştır. 

Stoalılar insanların tutkularını yendikçe ve dış etkilerden kendile
rini kurtardıkça özgür olacaklarını vurgulamışlardır . Böylece devletin 
dışında insanın değerini segilemişler ve insanlığı insancıl duygularda 
birleştirmeğe çalışmışlardır. İnsanların eşitliğine varan bu düşünceler, 
mutluluğun da temel öğeleri olarak açıklanmıştır . !  

Kuşkusuz Hıristiyanlık d a  insan kişiliğine önem vermiştir. İnsan
ların hak ve hukuku Tanrı'nın buyruklarıyla korunmak istenmiştir. 
Hz. İsa'nın Matta' da yer alan şu sözleri dikkati çekicidir : "Katlet
meyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık 
etmeyeceksin, babana ve aqana saygı göstereceksin" . "Komşunu ken
din gibi seveceksin" .  "Eğer olgunlaşmak istersen git neyin varsa sat 
ve yoksullara ver, göklerde hazinen olacaktır" .  "Devenin iğne deli
ğinden geçmesi zengin adamın Allah'ın melekutuna girmesinden daha 
kolaydır" (Matta, Bab : 1 9) .  

Markos İncilinde İsa'nın şu sözlerini görüyoruz : "Allahımız 
Rab bir olan Rabdır. Ve Rab Allah'ını bütün yüreğinle, bütün ca
nınla, bütün fikrinle ve bütün kuvvetinle seveceksin . . .  Komşunu ken
din gibi seveceksin" (Markos, Bab : 1 2 ) .  

1 Bak. Klınıran Birand ; İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 1 08-1 1 4, Ankara 1964; Münir 
Yarkın (Çeviren) , Büyük Filozoflar, s. 59-77, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara ; Münci 
Kapani; Kamu Hürriyetlel'İ, s. 1 8-19, Ank. 1 98 1 .  
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Hz. İsa, insanlara haksızlık edilmesini yasaklamış ve yardımlaş
mayı salık vermiştir . Ayrıca her bireyin erdemleriyle kişiliğini geliş
tireceğini vurgulamıştır . Bunlardan başka her hırıstiyanın Tanrı'nın 
buyruklarına uyması gerektiğini belirtmiştir . Böylece hükümdarların 
bile Tanrı karşısında sorumluluğu anlatılmış ve insan haklarına saygı
nın değeri gösterilmiştir. Hıristiyanlıkda dini kurallarla hükümdar
ların yetkileri sınırlandırılmıştır . Ancak zamanla dinle devlet özdeş
leşmiş ve hükümdarlar Tanrı adına diledikleri gibi hareket etmeğe 
başlamışlardır. ı 

İlkçağda Eflatun
· 
ve Aristo gibi büyük düşünürlerin bile insan 

haklarına gerektiği gibi önem vermediği bilinmektedir . Eflatun'un 
ideal devlette işçi ler, savaşçılar ve yöneticiler olmak üzere üç türlü 
yurttaş düşündüğü bilinmektedir . Böylece Eflatun yurttaşlar arasında 
sınıf ve hak ayrımı yapmıştır . 

Aristo da siyas i felsefesini bir şehir devleti örneğine göre anlat
mıştır . Devletin amacının iyi ve adil yurttaşlar yetiştirmek olduğunu 
söylemiştir . Ancak Aristoda yurttaşlar arasında ayrımı kabul eder . 
Köleliği doğal sayar. Kısacası yurttaşları özgürler ve köleler diye ayı
rırır. Özgürleri de yoksullar, zenginler ve orta halliler diye derece
lendirir . Kısacası Aristo sınıf ayrımını kabul eder . 3  

Hırıstiyanlık İlkçağ düşünürlerinden insan hakları açısından daha 
ileri bir adım atmıştır. Ancak Hıristiyanlık devletin resmi dini olduk
tan sonra kimi hükümdarlar Tanrı adına zulüm yapmışlardır . 

Ortaçağda Saint Thomas ile Marsilius Patavinus'un devlet fel
sefesi hakkında yorumları dikkati çekiidir. Saint Thomas, zalim ve 
keyfi yönetimi önlemeği amaçlamıştır . Hükümdarların ilahi yasa
lara ya da bu yasalardan çıkarılan akl i kurallara ters davranamaya
cağını belirtmeğe çalışmıştır . Ancak kölelik kurumunu kabul etmiş ve 
kilisenin vicdanlar üzerindeki eğemenliğini savunmuştur. 

Marsilius Patavinus ise daha hoşgörülü bir anlayışa sahiptir. O 
özellikle vicdan özgürlüğünü savunduğu için dikkati çekmiştir. İn
sanları baskı ile inanca zorlamanın doğru olmadığını vurgulamış
tır . 4 

2) Bak. Münci Kapani ; Kamu Hürriyetleri, s. 23-2 7 ;  Bahri Savcı ; İnsan Hakları . 
s. 16-18, Ankara 1 953. 
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Onyediııci ve onsekizinci yüzyıllarda Avrupa'da tabii hukuk akı
mı ve insan hakları öğretileri oluşmağa başlamıştır . Ancak bu konular
da ilk adımlar henüz 1 3 . yüzyılda İngiltere'de atılmıştı . 1 2 1 5  yılında 
İngilizler Kral John'a  kişi haklariyle ilgili belgeyi kabul ettirmişlerdi . 
Magna Carta Libertatum adını alan Büyük Hürriyet Fermanı insan 
haklarını savunan bir belge niteliğindedir . Bu belge kralın otoritesi
ni bir ölçüde sınırlandırıyor, buna karşılık baronlara bazı haklar ta
nıyordu . Daha sonra l 628'de Petition of Rights, l 679'da Habeas Cor
pus Act, l 689'da Bill of Rights ve 1 70 1  de Act of Settlement ile İngi
lizler özgürlük yolunda yeni haklar elde etmişlerdir . 

İnsan için kuşkusuz yaşam, özgürlük ve mülkiyet önemli haklar
lardır . Özgürlükçü düşünür Locke 1 690 yıllarında insanların doğal 
haklarını dile getirme yolunda önemli adımlar atmıştır . Ona göre dev
let, bireylerin vazgeçilmez ve devredilmez hak ve özgürlüklerini koru
mayı üstlenmelidir . Devlet sözleşmeyle korumayı üstlendiği bu hakları 
savunmazsa, sözleşme ortadan kalkar. Demek ki Locke'a  göre her türlü 
haksızlığı önlemek devletin temel görevidir. Ona göre devlet gücünü 
halk iradesinden alır . Kısacası egemenlik halkdadır . 

Bu konuda Rousseau'nun da emeği geçmiştir . Bu arada Montes
quieu ( 1 689- 1 755) de insan hakları için savaşımlar vermiştir . Locke 
yasama ve yürütme erklerini birbirinden ayırmıştı . Montesquieu 
bunlar bağımsız bir güç olarak yargılama erkini de etkilemiştir .s 

İnsan Hakları açısından 4 Temmuz l 7 76'da yayımlanan Ameri
kan Bağımsızlık Bildirisi oldukça önemlidir . Amerikalılar 1 2  Haziran 
1 7 76 tarihli Virginia Anayasası 'nın başında kimi insan haklarını vur
gulamışlardır. Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nde insanların eşitliği, 
hayat, özgürlük ve mutluluk hakları belirtiliyordu.  Kısacası bu bil
diriyle insanların doğuşta.n bazı hakları olduğu, bu hakların devletten 
önce geldiği ve devletin bu hakları sınırlayamayacağı vurgulanıyordu . 

Kuşkusuz l 789'da Fransa'da yayımlanan "İnsan ve Yurttaş 
Hakları Bildirisi" insanlık için önemli bir aşamadır . Böylece Fransız
lar yurttaşlarının doğal haklarını güvenceye almağa çalışmışlardır. 
Bu doğal haklar başkalarına devredilemez, zaman aşımına uğratı
lamaz. Fransızların bildirisi, Amerikalılarınkinden daha evrensel ve 
daha etkili bir nitelik taşımaktadır . Özellikle, bu bildiri ile özgürlük 
hakkı, mülkiyet hakkı, kişi güvenliği, düşünce, söz, yazı ve vicdan 
hürriyeti dile getirilmiştir . 

5 Bak. Macit Gökberk ; Felsefe Tarihi, s. 460, Ankara 1967. 
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İnsan haklarının korunması sorunu İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra daha güncel hale geldi . 26 Haziran 1 945'de Sanfransisco (San
fransisko ) 'da Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalandı. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu 1 O Aralık 1 948 günkü toplantısında İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi 'ni kabul etti . Bu bildiri, imzalayan dev
letleri bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte, insan hakları için önemli 
bir gelişmedir. Kabul edilen bu bildirinin tarihi ve manevi önemi 
oldukça büyüktür. Bildiride yaşama hakkı, kişi güvenliği, işkence 
yasağı, kölelik yasağı, yasa karşısında eşitlik, konut dokunulmazlığı, 
inanç ve düşünce özgürlüğü yer almıştır. Özellikle, dil, tür ve ırk ay
rımı yapılmaksızın herkesin bildirideki haklardan yararlanacağı 
belirtilmiştir . Bildiride ekonomik, sosyal ve siyasal haklara da yer veril
miştir . Eşit oy ilkesi, serbest seçim, toplanma ve dernek kurma hakkı 
ve sığınma hakkı dile getirilmiştir . Serbest seçimle işbaşına gelenlerin 
yönetimde söz sahibi olmaları vurgulanmıştır . Bildiride insan hakları
nın terör yoluyla yok edilemeyeceği son maddede anlatılmıştır . Bu 
demektir ki, özgürlükleri kaldırmak için kullanılan özgürlük de in
san haklarına ters düşer. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Kişisel ve Siyasal Haklara 
İlişkin Uluslararası Sözleşme" ve "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme" 1 6 Aralık 1 966'da kabul edil
di. Ancak bu sözleşmeler gerekli formaliteler tamamlandıktan sonra 
1 976 tarihinde yürürlüğe girdi .6 

Bunlardan başka 1 950'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi im
zalanmış ve bu sözleşme 1 953 de yürürlüğe girmiştir . Bu sözleşme, onu 
imzalayan devletlere kimi insan haklarım sağlama ve koruma zorunlu
luğu da yüklemektedir. Bu amaçla da Avrupa İnsan Hakları Komis
yonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Bakanlar Komitesi ku
rulmuştur . 7  

Birleşmiş Milletler, soykırımının yasaklanması, kadın hakları, 
angaryanın kaldırılması, çocuk hakları, sömürülen ülkelere bağım
sızlık verilmesi, ırk ayrımının kaldırılması, ve işkencenin yasaklanması 
gibi konularda kararlar almış ve bildiriler yayımlanmıştır . İnsan hak
lariyle ilgili çabalar gönümüzde de devam etmektedir. 

6 Bak. Işın Özkan ; Kadın Hakları Birleşmiş l'v�illetler Türk Derneği Yıllığı, s.  5 1 -54, 
Ankara 1 980 ; Bahri Savcı ; İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri . Birleşmiş Milletler Türk 
Derneği Yıllığı, s. 9 1 - 1 0 7 ;  Münci Kapani ; anılan eser, s. 62-69. 

7 Bak. Doç. Rona Aybay ; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Pozitif Hukuku, 
İnsan Hakları Armağanı, s. 1 1 6-1 1 35, Ankara 1978 ; Ömer Madra ; Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı, Ankara 1 98 1 .  
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Şimdi de İslam Dini açısından, İnsan Hakları'nın gelişmesini 
görelim. 

İnsan Hakları 'nın İslam'da önemi büyüktür . 

İslam Dini, insan haklariyle ilgili bir çok ilkeler getirmiştir . İslam'
dan önce bir çok yerde kabile anlayışı egemendi. Ht:r birey, kendi 
kabilesini savunur, bunu yaparken adalet ölçülerini çiğnerdi . Zor
balık ve zorba egemen olma törelere girmişti. Öç alma yaygın haldeydi . 
Yağmacılık yoluyla mala zarar verme de alışkanlık halindeydi . Can 
ve mal güvenliğini sağlam esaslara bağlı değildi . 

Aile hukuku da ilkel idi. Bir kadın l O erkekten az olmamak üzere 
çeşitli erkeklerle ilişki kurabilirdi . Bir erkek dilerse soylu bir çocuk 
edinmek için eşini başka bir erkeğe ikram edebilirdi . İki erkek diler
lerse eşlerini değiştirirlerdi. Özgür kadınlar açıktan yasak olmakla bir
likte gizli dost tutabilirlerdi . Aynca belli süreler için muta nikahı 
da yaygındı. s 

Kadın haklarıııa öneni verilmez ye kız çocukları alçak "görü
lürdü .  

İşte böyle bir ortamda Hz . Muhammed'e inen vahiyler, insan 
hakları açısından önemli ilkeleri kapsıyordu . Kur'an'da bağışlamaya, 
adalete, barışa önem veren ayetler insan hakları açısından dikkati çe
kicidir . "Biz insanı en güzel biçimde yarattık"9 ayeti insana verilen 
değeri göstermektedir. "Andolsun ki biz Ademoğullarını şereflen
dirdik" lO, "Barış hayırlıdıı:" ı ı ,  "İnsanlar tek bir toplum idi" l2 
gibi ayetler insanın şerefini ve değerini segilemektedir . 

İslam dini insanlar arasında ırk ve renk ayrımıııa taraftar ol
mamıştır . "Bir Arabın bir ıAceme üstünlüğü yoktur" ve "Beyaz in
sanın, siyah insana üstünlüğü yoktur" hadisiB bunun açık kanıt
larındandır. Peygamberimiz ahlak güzelliğine önem vermiştir. İnsan
lar arasında ahlaki olgunlaşmayı salık vermiştir. Nitekim bu konuda 

· şu haidsler dikkati çekicidir : "Sizin en hayırlınız ahlaki açıdan en 

1 958. 

8) Bak. Sabri Şakir Ansay ; Hukuk '[arihinde İslam Hukuku, s .  1 92- - 1 94. Ankara 

9 Bak. Tin süresi, ayet : 4. 
10 Bak. İsra süresi, ayet : 70. 

1 1  Bak. Nisa süresi, ayet : 1 28. 

12 Bak. Bakara süresi, Ayet : 2 1 3 . 
1 3  Bak. Ahmed b. Hanbel, .Musned, c. V 1 .  4 1 1 .  
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güzel olanlarınızdır" . 1 4 "Ben ahlakın güzelliklerini tamamlamak üze
re gönderildim" . ıs Görülüyor ki İslam, insan haklarına çok büyük de
ğer vermiştir: 

İslam dininde canın, malın, dinin, aklın ve neslin korunmasiy
le ilgili bir çok hüküm vardır . 

İslam'a göre insanın yaşama hakkı korunmalıdır . Adam öldür
mek yasaktır . İnsana işkence yapmak da yasaktır . Hayat ve özgürlük 
satılamaz . Hayatı korumak, malı korumaktan önce gelir . 

İslam'da kişisel mülkiyet temel bir haktır . Helal yoldan kazanç 
özendirilmiştir. Kimse kimsenin malına dokunmamalıdır . Kadınlar 
kocalarından ayrı mal edinebilirler . Çapulculuk ve yağmacılık yasak-
lanmıştır . 

· 

İslam'da din ve vicdan özgürlüğünün de önemli bir yeri vardır. 
Şu ayetler bu konuda dikkati çekicidir : "Dinde zorlama yoktur" I 6, 
"Sen inanmaları için insanları zorlamak mı istiyorsun" I 7, "Arınmak 
istememesinden sana ne " ı s ,  "Sen ancak bir hatırlatıcısın. Onların 
üzerine musallat olucu değilsin" 19 ,  "Eğer isteseydik lier kişiyi hida
yete kavuştururduk" . 20 

İslam Dini zımmi'nin can ve mal güvenliğine önem vermiştir . 
Onların vicdanlarına baskıyı öngörmemiştir . Hz. Ömer, Kudüs'de 
Müslüman olmayanlara ; Fatih Sultan Mehmet, İstanbul' da Hıris
tiyanların inançlarına saygı göstermiştir. Dinsel nedenlerle vicdanlara 
baskı yapmamıştır . 

İslam dini hurafeleri, putperestliği ve çok tanrı tannmayı insan
lığa yakıştırmamıştır . İslami kuralların güzel öğütlerle anlatılmasından 
yana olmuştur. Nitekim Kur'an'da "Rabbının yoluna hikmet ve gü
zel öğütlerle çağır2 I " ayeti vardır . 

İslam Dini, aklın korunmasına da önem vermiştir. Akıl, Allah'ın 
insana lutfettiği bir ışık, bir enerjidir . Peygamber Hz . Muhammed "ak-

1 4  Ahlak hakkındaki hadisler için bakınız : Gazzali, İhyau Ulum ad-Din, c.111, s.  
50-52, Mısır (tarihsiz) 
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1 5  al-Gazzali ; İlıyau Ulum ad-Din, c . I I I ,  s .  49, İstikamet Matbaası MıSJr. 
16 Bak. Bakara suresi, ayet : 256. 
17 Bak. Yunus suresi, ayet : 99. 
18 Bak. Abese suresi, ayet : 7. 
1 9  Bak. Gaşiye suresi, ayet : 2 1 -22 .  
20 Bak. es-Secde sıiresi, aye t :  1 3 .  
2 1  Bak. an-Nalıl suresi, ayet : 1 25 .  



Iı olmayanın dini de olmaz"22 ve "Kıyamet gününde insanlar akılları 
derecelerine göre mevki alırlar, "23  demiştir . Ayrıca Muaz b. Cebel'in 
Yemen'de gerekirse aklıyla da hüküm vermesine izin vermiştir . İs
lam Hukuku'nda Kıyas, Kur'an, Sünnet ve İcma'dan sonra bir kanıt 
olarak kabul edilmiştir . 

Hz . Muhammed, içkiyi ve alışkanlık doğuran zehirli maddeleri 
akla zarar verdiği için kullanmayı doğru bulmamıştır . Akla aykırı 
olan büyücülüğü ve falcılığı yasaklamıştır. Falcılara ve kahinlere 
inanan kimse, Hz . Peygamber'e gelen dine aykırı davranmış olur24 . 

İslam Dini, akla önem vermekle, insana ve onun şerefine de önem 
vermiştir . 

İslamiyet neslin korunmasını da öngörmüştür . Neslin korunması
nın en iyi yolu da yasal nikahla aile yuvası kurmaktır . Aile hayatında 
karı-koca'nın dürüstlüğü ve uyumu temel şarttır. Çocuk eğitimi açı
sından aile içinde eşlerin karşılıklı görevlerini bilmeleri önemlidir. 
Ailede sevgi ve dürüstlük egemen oldukça, çocuklar da ruh sağlığı 
açısından güçlü olur . İslam'da nikah için iki tanık ve karşılıklı rıza 
yeterlidir . 

İslam Dini insan hakları açısından temel öğe olan adalete de çok 
önem vermiştir . Bu konuda şu ayetler ne denli derin anlamlar taşı
maktadır : "Ey iman ederler, aranızda anlaşmaya dayanan ticaret 
yolu varken, birbirinizin malını haksızlıkla yemeyin"25, "Terazileri 
adaletle doğrultun ve tartıları eksik yapmayın"26, "Allah emanetleri 
ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 
hükmetmenizi emreder . .  "27, "Ey İman edenler, hüküm ve tanıklı
ğınız ana ya da babanız, yahut hısım ve akrabanızla ilgili olsa da, 
zengin ve yoksul ayrımı yapmaksızm adaleti titizlikle ayakta tutan 
kimselerden olunuz" .28, "Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta 
tutan insanlar olun ve adaletle tanıklık edin . Bir kavme olan kininiz 
sizi adaletsizliğe yöneltmesin . Adalet yapın ki o takvaya en çok yakın 
olan nesnedir"29 . 

22 Bak. 1. Agah Çubukçu ; İslamda Ahlak ve Manevi Vazifeler, s. 97, Ank. 1 9 7  
Ahmet Naim ; İslam Ahlitkının Esasları, s .  56, .İst. 1 963. 

2 3  Bak. Gazzali ; İhyau Ulum ad-Din, c.I,  s .84. 

24 Bak. Osman Kcskioğlu ; İslam Hukuku, s .  37, Ankara 1 969. 
25 Bak. Nisa suresi, ayet : 29. 
26 Bak. Hud suresi, ayet : 85. 

2 7  Bak. Nisa suresi, ayet : 58. 

28 Bak. Nisa suresi ,  ayet : 1 35 
29 Bak. Maide suresi, ayet : 8. 
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İslam dini kimi suçlara karşı had, kısas, diyet ve tazir gibi cezalar 
öngörmüştür. Had cezaları zina, kazif, hırsızlık, haydutluk ve içki 
içme gibi suçlar için uygulanmıştır . İsrail hukukunda kısas kesiri bi
çimde uygulanırken, İslam kısas için kasıt arar. Kısasda ancak suçu 
işleyenler cezalandırıl ır. Adam öldüren, ölüme mahkum edilir . Ancak 
kısas yerine bağışlama da mümkündür . İsrail hukuku, öç almayı ve 
kesin uygulamayı gerektirirken, İslam hukuku açık kasıt aramış ve in
san hayatına değer vererek cezayı şalıs ile§tirmiştir . İslamiyet, kabileci
lik anlayışıni yıktı . Zimmiyi, müstemini ve köleyi öldüreni suçlu saydı . 

Barış ve bağışlama yolunu açık tuttu . Kinin aleyhine hükümler 
getirdi . Tövbe yolunu gösterdi . 

Diyet bir çeşit para cezasıdır . 

Ta'zir ise şeriatta zikredilmeyen hususlarda hakimin serbest irade
siyle verdiği cezalardır . Bunda halkın yararı gözetilir . Bir de bu gibi 
cezalar suçun işlendiğine kanaa·t verecek kanıtlar olduğu hallerde uy
gulanır . 30 

Kur'an'da ana-baba hakkına da çok önem verilmiştir . Bu hu
susta insana fikir vermek için şu ayetleri okumak yeter : "Tat?-rı'ya 
kulluk edin ve O'na hiç bir şeyi ortak tanımayın. Anaya, babaya, 
akrabaya, yabancı komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, maliki 
bulunduğunuz kimselere iyilik ediniz" 3 1 ,  "Yalnız O Allah'a kulluk 
edeceksiniz. Analarınıza, babalarınıza iyilik yapacaksınız . Eğer bun� 
!ardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bi· 
le deme . Yüzlerine bağırma. Onlara saygı ile hitap et. Acıyarak on
lara alçak gönüllü davran"32 .  

İslam'da komşu hakkı da önemlidir. Bu hususta Hz. Muham
med'in şu hadisleri derin anlamlar taşımaktadır : "Komşusunun aç 
olduğunu bile bile uyuyan bizden değildir"33 .  "Allah' a  ve Ahiret 
gününe inanan kimse konuğuna ikram etsin ve akrabasını görüp gö
zetsin34",  " Kötülüğünden komşusu güven içinde ol1:11ayan kimse mü'
min olmaz" 3S , "Allah yolunda dostların hayırlısı arkadaşlarına ha
yırlı olan, komşuların en hayırlısi da komşularına iyilik edenlerdir".36 
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3 0  Bak. Sabri Şakir Aıısay ; anılan eser, s .  280-293. 

31 Bak. Nisa suresi, aye t :  36. 

32 Bak. İsra suresi, ayet : 23-24, 

33 Bak . Ali Hikmet Berki , 239 Hadis, s .  1 64- 1 65, Ankara 1 968. 

34 Bak . Seçme Hadisler, 4. Kitap, s .  7,  Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. Ank. 
35 Bak. Derki ; aııılan eser, s .  1 64 

36 Bak. Berki ; anılan eser, s. 1 29 .  



tsiam'da kinin kötülüğü sık sık anımsatılmıştır . Bağışlama ve a cı 

ma öğülmüştür. Bu konuda yine Hz. Muhammed'in sözlerinden ör
nekler verelim : "Kendisine kin güttüğün kimseye kindarlıkta ileri 
gitme, ölçülü ol, bir gün gelir de o senin dostun olur"37 ,  " İnsanların 
en hayırlısı, insanlara en çok yararlı ve yardımcı olandır",3 8  "Hak
sızlık etmekten sakınınız, çünkü haksızlık Kıyamet gününde karan
lıktır"39 . 

Yüce Allah da zulmün kötülüğü hakkında şöyle buyurmuştur : 
"Zalimler için samimi dost yoktur"40, "Zulmedenler için dost ve sözü 
dinlenir şefaatçi bulunmaz"4 1 .  

İslam'da çocuk haklarını savunmak d a  önemlidir . Çocukların 
korunması ve iyi eğitilmesi için bir çok buyruk vardır . Hz. Muhammed 
şu hadisleriyle konunun önemini dile getirmiştir : " Çocuklarınıza iyi 
muamelede bulununuz42" . "Allah çocuğunun iyi yetişmesine yardım 
eden babaya rahmetle bakar"43, "Babanın çocuğunu iyi eğitmek ve 

ona güzel bir isim vermek görevidir", 44 "Çocuklarınıza hediye verirken 
onlar arasında eşitliği gözetiniz"45 . Ayrıca "sakın yetimi azarlama, 
istek sahibini hor görme"46 ayeti de  kimsesiz çocukların haklarının ko
runması açısından ibret vericidir. 

İslamiyete kölelik sorunu yüzünden hücum edenler olmuştur. 
Oysaki İslam Dini zamanın şartları içinde köleliğin kaldırılması yo
lunda büyük adımlar atılmasını sağlamıştır . Kuşkusuz İslam'ın doğ
duğu çağda dünya ekonomisinda kölelik önemli bir etken idi . Çıkan 
savaşlarda tutsak edilenler ya öldürülürler, ya da hayat boyunca öz
gürlükten yoksun bırakılırdı . Korsanlık ve kaçırma yoluyla da köle
liğe zorlananlar vardı . Toplum içinde,  öldürme, çalma ve zina suçların
dan dolayı köleliğe mahkum edilme adeti vardı. Kimi zaman borç
lunun borcunu ödeyememes� de köleliğine neden oluyordu .  Kimi ba-

37 Bak . Berki ; anılan eser, s. 7 .  
38 Bak. Berki ; anılan eser, 1 30. 
39 Bak, Bursalı-Erdem, Muhyiddin-i Nevevi'nin Riyazu's-Salihin'in çevirisi, c . I, 

s.252, Ankara 1 967. 
40 Bak. Maide suresi, o\yet : 72 ve Bakara suresi,  ayet : 2 70. 
4 1  Bak . Gafir suresi, ayet : 1 8. 
42 Bak. Seçme Hadisler, 3, Kitap, s. 30. 
43 Bak. Gazzal i ;  İhyau Ulum ad-Din, c .11 ,  s .  2 1 7  ve aynı sayfa Not : 6, İstikamet Mat-

baası, Mısır. 
44 Bak. İhyau Ulum ad-Din, c.II,  s. 2 1 7, Not_. 8. 

45 Bak. al-Buhari ; Kitab al-Cami as-Sahih, c. il,  s. 1 34, Leyden 1 862 ; İhya i l /  2 
46 Bak. Duha suresi, i\yet : 9- 1 0. 
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balar çocuklarını köle olarak satıyorlardı .  Para karşılığında özgürlü
ğünü satanlarda rastlanırdı . Bir de babası özgür de olsa, köle bir ana
dan doğan çocuk köle oluyordu . 

İslam dini köleliği zamanla kaldırmak için çaba göstermiştir . Kö
le olmanın birçok şartlarını geçersiz saymıştır. Kalıtım ve savaş yo
luyla köleliği de kaldırmak için çaba göstermiş ve hafifletici ilkeler ge
tirmiştir . O zamanın toplumsal şartları içinde köleliği belli bir süre 
sonra kaldırmayı amaçlamıştır. Kalıtım yoluyla kölelik adetinde de
ğişiklik yaparak cariyenin hür babadan çocuğunu özgür saymıştır . 
Savaş tutsaklarına gelince : Müslümanlar arasındaki savaşlarda tut
saklığı tanımamıştır . Başka uluslarla savunma nedeniyle, antlaşmanın 
bozulması yüzünden ya da devletin egemenliği ve esenliği için çıkan 
savaşlarda tutsak olanları bağışlama yolu açık tutulmuştur. İslam dini 
devlet başkanına tutsakları mübadele, vergi karşılığında serbt>st bırak
ma ya da bir şey beklemeksizin bağışlama yetkisi vermiştir. 

İslam dini ayrıca kölelerin özgürlüğe kavuşması için bir çok ko
laylıklar getirmiştir . İslam'ın doğduğu çağda bir çok yerde isteyen is
tediği zaman kölesini özgür kılamazdı . Kılarsa ceza öderdi . Çünkü 
azaltma devletin hakkına tecavüz- sayılırdı .  

İslam dini köleyi özgür kılmak için bir çok zorunluluk getirmiştir. 
İslam'a göre bir kimse herhangi bir nedenle kölesini azatladığını söy
lerse özgürlük hakkı doğar. Yine bir efendi, kölesinin özgürlüğüne dair 
bir vasiyet yapmazsa, ölüm halinde bu vasiyet uygulanır. Eğer hakkın
kında vasiyet edilen köle (müdebber) kadın ise doğuracağı çocuklar 
da aynı hüküm gereğince özgür olur: Biz cariyenin efendisinden do
ğuracağı çocuk özgür olduğu gibi efendinin ölümünden sonra bu ca
riye de özgürlüğüne kavuşur. İslam Dininde mükatebe yoluyla da öz
gürlüğe kavuşma mümkündür. Bu demektir ki köle belli bir para öde
yerek ' ya da efendisine mal vererek özgürlüğe kavuşmak husususnda 
efendisiyle anlaşabilir. Hatta İslam Dini, bu tür olaylarda kölelerin öz
gürlüğe kavuşmaları için onlara yardım edilmesini salık vermiştir. 
Bakınız Yüce Allah Kur'an'da bu hususta şöyle buyurmuştur : "Kö
lelerini�den, serbestisini satın almak isteyenlerin, iyi halini görürseniz 
onlarla yazışın !  Onlara Allah'ın size verdiği mallardan verin ."47 

Hatta İslamiyet devlet bütçesinden bir miktar paranın kölelerin 
kurtarılmasına ayrılmasını öngörmüştür . 

47 Bak. Nur suresi, ayet : 33. 
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İslam dini kimi suç ve hatalar karşılığında da köle azatlanmasmı 
zorunlu kılmıştır . Adam öldürmenin kefareti bir köle azat etmektir . 
İslamda yeminini bozan kimse, on yoksula yemek yedirmeli ya da el
bise giydirmeli veyahut bir köle azat etmelidir . Ramazanda orucun 
kasden bozulması halinde de köle azat etme fırsatı gösterilmiştir . Ko
canın karısına "Sen benim için anam gibisin" (Zihar) demesi ve tek
rar karısına dönmek istemesi hali , bir köle azat etmesini gerektirir . 

Hz. Muhammed, bir çok hadisinde köle azat etmenin sevabın
dan söz etmiştir . Kısacası, İslam Dini .  köleliği hoş karşılamamış ve bu 
kurumu zamanla kaldırmayı amaçlamıştır .48 

İslam Dini, insan kişiliğine ve sorumluluğuna önem vermi�tir .  
Her ne kadar Cebriye insan için irade özgürlüğü tanımamışsa da ; 
Mu'tezile ,  onların karşısına çıkmış ve insanın özgür olduğunu savun
muştur. Sünnet Ehli bilginlerinden Eş'ari ve Maturidi de insanın 
sorumluluğunu dile getirmişlerdir. İslam' da klasik anlayışa göre Yüce 
Allah'ın küll i iradesi geçerlidir. Ancak insan da cüz' i  iradesiyle bir 
fiile yaklaşmak ve onu yapmak özgürlüğüne sahiptir . Bundan dolayı 
da insan sorumludur. Tanrı insanları kötülüğe zorlamaz . Bir fiili se
çim hakkı insana verilmiştir . 

İslamiyete göre halife bile keyfi hareket edemez . Tanrı'nın buy
ruklarını dikkate almak zorundadır. Kur'an ise bir çok ayetleriyle in
san haklarını savunmuştur. Bir çok İslam büyüğü Kur'an ve Sünnettte 
bulamadıkları hususlarda ictihad yaparak kıyas yoluyla toplumsal 
sorunlara çare aramışlardır . Ebu Hanife, Malik b. Enes, Şafii ve Ah
med b. Hanbel büyük müctehidler arasındadır . Bunlar İslam Huku
kunun gelişmesi için çaba göstermişlerdir . 

Osmanlılar döneminde de insan hakları açısından büyük geliş
meler olmuştur. Gülhane Hatt-ı Humayunu ile 1 839'da insan 
hakları daha açık dille ifade edilmiştir. Bu Hatt-ı Humayun ile 
din farkı gözetilmeksizin insanlar kanun önünde eşit tutulmuştur . Can 
güvenliği, mal güvenliği, şeref ve haysiyetin korunması yasalarla gü
venceye alınmıştır . Ayrıca idarede, maliyede, askerlikte ve adliyede 
düzeltmeler yapılmıştır. Her şeyden önce İslam'ın özünde bulunan 
yaşama hakkı yasayla güvenceye alınmıştır . 

Bu Gülhane Hatt-ı Hümaytin'unun önemli olan bir yönü de Hıris
tiyanlarla Müslümanlar arasında yasa önünde fark gözetmemesidir . 
Ayrıca hükümdarın yetkileri de yasayla sınırlandırılmıştır . 

48 Bak. Ali Abdu'l-Vahid Vafi ; Mevkıf ul-lslam Min ar-Rıkk (İslamiyete Göre Kö
lelik), Çeviren : Kemal Işık, İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.  IX, Yıl : 1 96 1 ,  s .  207-2 1 2 ,  Anka
ra 1 962 . 
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1 856 İslahat Fermanı da İslam aleminde insan hakları açısından 
önemlidir. Bu Ferman ile Osmanlı ülkesinde din ve mezhep ayrımı 
yapmaksızın herkesin eşit olduğu bir kez daha vurgulanmıştır . Hıris
tiyanlar ve Müslümanlar yasa önünde eşit tutulmuştur.  Bu eşitlik 
askerlikte, ibadet özgürlüğünde, vergide, eğitimde ve mahkemede ta
nıklıkta sağlanmıştır . Özellikle din ve vicdan özgürlüğü üzerinde du
rulmuştur. Böylece Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile getirilen can, 
mal ve şerefin korunmasiyle ilgili hükümler pekiştirilmiştir. Ayrıca 
işkence yasaklanmıştır . Duruşmaların açıklığı ve eğitim özgürlüğü 
güvenceye alınmıştır . Danıştay kurulmuş ve mahalli yönetimde se
çim esası kabul edilmiştir . 

Osmanlılar 1 876 Birinci Meşrutiyet ve 1 908 İkinci Meşrutiyet 
hareketleriyle de insan hakları konusunda önemli adımlar atmışlar
dır . Kişi hak ve özgürlükleri anayasalarda yer almıştır. Bundan başka 
arada yetkili bir bilim topluluğu Mecelle denen yasayı yaparak çağın 
gereklerine çare bulmağa çalışmışlardır . İslam'dan yararlanarak dev
letin yapısını sağlam ve çağdaş esaslara oturtmağa çalışmışladır . 

İslam dini barışı salık vermiştir . Nitekim Yüce Allah Kur 'an 'da , 
"barış hayırlıdır"49 buyurmuştur. Allah'ın rahmeti boldur. "Benim 
rahmetim her şeyi kuşatmıştır"50 ayeti bize yumuşak olmanın yollarını 
gösteriyor . Hz". Muhammed insanlara karşı sevgi ve şefkatle doluydu.  

Hıristiyanlıkta da sevgi, umut ve barış çok işlenmiştir . 

Ancak her iki dinin insan haklarına önem veren ilkelerine karşın 
çağımız�a insanlık özlenerr mutluluğa kavuşamamıştır. Maddenin 
ve çıkarın değerler arasında öne geçmesi insanlık için yararlı olmamış
tır . 

Dünyada bir yanda sanayileşmiş ülkeler, öte yanda yoksul ülke
ler vardır. Toklar, açların halinden anlamamaktadır . Çağımızda in
sanların birçok kolaylıklara sahip olduğu söylenebilir . Ancak özlenen 
mutluluk henüz bulunamamıştır . 

Sanayi, denizleri , ırmakları ve havayı kirletmekte, böylece doğa
nın yararlı şartları yok edilmektedir . Herhalde insanların temiz hava 
alma hakları da vardır . 

Dünyamızda tedhiş ve cana kıymalar artmıştır. Kimi yerlerde in
sanın yaşama hakkı tehdit altındadır . 
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49 Bak. Nisa suresi, ayet : 23. 
50 Bak. A'raf suresi, tıy(ı : 1 56. 



İşlerin kollektif yürütülmesi bireysel tercihleri bağımlı kılmakta-
dır . 

Hammaddelerin tükenmeye yönelmesi, hızlı kentleşme, gürültü 
ve aşırı silahlanma insanların ruhsal sağlığını etkilemektedir. Kişi 
gittikçe makineleşmekte ve fakat manevi açıdan ihmal edilmektedir. 
Dünyada her iki dinin istediği özveri ve hakkı gözetme yer yer azal
maktadır . Kısacası insanın davranışlarına barış, sevgi ve dostluk gibi 
yüksek değerler çoğu kez egemen değildir . Çıkar insanı peşinden koş
turmakta ve fakat mutlu etmemektedir. Maddi kazancın yanında ma
nevi gelişme eksik kalmaktadır. Gerek Müslümanlığın ve gerekse 
Hıristiyanlığın, insanlığın kimi dertlerine yaklaşarak çare aramaları 
yararlı olur. Ekonomik kalkınmanın yanında yüksek değerlerin öne
mi daha iyi sergilenebilir . 

Allah'a inanç, Ahiret'e inanç ve insarun sorumluluğu her iki din
de benimsenmiştir . Doğruluk her iki dinin ahlak anlayışının ilkeleri
dir. Barış ve sevginin her iki dinde de yeri büyüktür. O halde gerek biz 
Müslümanlar ve gerekce Hıristiyanlar insan haklarını elele vererek 
daha iyi savunabiliriz . Böylece de barışa ve Yüce Allah'ın yarattığı 
insanlara daha iyi hizmet etmiş oluruz .  
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• 

KUŞKUCU FELSEFE 

İnsanoğlu mutlu olmak için nerelere başvurmuştur ! Kuşkuyu ve 
kararsızlığı mutluluğun kaynağı sayanlar bile olmuştur. İşte Pyrrhon 
bunlardan biridir. Her şeyden kuşku duymanın insanı yanıltmayaca
ğını söylemiştir. Çünkü, diyor Pyrrhon, insan iyi denen şeye kavuşamaz
sa mutsuz olur. Eğer kavuşursa, bu kez de onu kaybetme tasası içine 
düşer. En do.ğrusu iyi ya da kötüye inanmamaktır. Pyrrhon böylece, 
herhangibir nesnenin ya da kavramın özü hakkında karar vermenin 
insanı mutsuz edeceğini anlatmak istemiştir . Törelere göre yaşama
yı salık vermiştir. 

Onun öğrencisi Timon da az yamanlardan değildir . Bu kuşkucu 
düşünür de nesneleri tanımanın kolay olmadığını söylemiştir. Duyum
larımızın ve yargılarımızın doğruyu yanlıştan ayıracak güçte bulun
madığını ileri sürmüştür. Ona göre en doğru yol kuşku duymak ve 
karar vermekten sakınmaktır. Kuşkuyu böylece savunan Timon, 
görüşünü şöyle savunmuştur : 

1 - Doğmatik düşünürler kuramlarını kanıtlayacak durumda 
değildirler. 

2- Nesnelerin görünüşlerini bilebiliriz. Özlerini ve nasıl olduk
olduklarını a.nlayamayız . 

3 - Mutluluğa erişmek için yararsız tartışmalardan ve çekişme
lerden kaçınmak gerekir. En doğrusu doğanın yasalarına göre yaşa-· 
malıdır. 

Akademi kuşkucularından Arkesilaos da önemli bir düşünür
dür. Hem aklın, hem de duyumların bizi gerçek bilgiye götüremiye
ceğini ileri sürmüştür. Duyu organlarmın verdiği izlenimlere dayanan 
duyumlar, kimi zaman bizi aldatırlar. İnsanın ve nesnenin içinde bu
lunduğu kuşkular, duyumlarımızı etkiler. Ayrıca delilerin, sarhoş
ların ve hastaların duyumları değişkendir. Rüyadaki duyumların da 
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sonradan asılsız olduğu anlaşılır . O halde duyumlar insanı yanıltır. 
Düşüncelerimiz de duyumların verdiği uyarılara dayanır . Buna göre 
düşünceler de bizi sağlam bilgiye götürmez . En iyisi insandaki ayır
ma gücünden yararlanmaktır . Başka bir deyimle insanda doğruya 
benziyen düşünce ve davranışları ötekilerden ayıran bir güç vardır . 
Bu gücü ölçü olarak seçmeli ve pratik hayatta görevleri yerine 
getirmelidir� Mutluluğun anahtarı budur. 

Akademinin tanınmış bir kuşkucu düşünürü daha vardır ki bu da  
Karneadestir. Karneades de kuşkucu felsefesine akla ve durumlara 
çatarak başlar . Sudaki küreğin sapı, bazı kırık olduğu izlenimi verir . 
Güneşte duran bir güvercinin boynunun rengi, her yanda başka 
görünür, Akla gelince, doğruya varmak için duyuların verdiği izle
nimlerden yararlanılır . Duyu· organları yanıldığına göre akla yardım 
eden izlenimler de yanlış olabilir. Bu durumda akıl da doğru bilgiye 
bizi ulaştırmaz. İşte böyledir, Karneades'in gerçek hakkındaki dü
şüncesi . 

Ne varki insan toplum içinde yaşayan bir varlıktır. Davranış için 
bir ölçüde muhtaçtır . Bu ölçüt diyor, Karneades, doğru gibi görü
nen tasarımlardır . Tasarımlar duyumlara dayandığı için _ kesin <ıla
mazlar. Ancak pratik hayat için doğruya benzeyen tasarımları seç-
mekten başka da çare yoktur. 

-

Karnaedes açısından · değişmez ahlak yoktur. 1 yi ve kötü anla
yışı toplumdan topluma değişir. Neyin iyi , neyin kötü olduğu kesin 
olarak bilinmez. 

Karncades, Tanrı 'nın varlığının da kesin olarak bilinmeyeceğini 
ileri sürmüştür. Tanrı'ya sonludur ya da sonsuzdur. Sonlu sayılırsa 
nesnelerin bütününe dahil demektir . O zaman tanrı sınırlı sayılır ki 
bu da tanrılığa ters düşer . Eğer Tanrı sonsuz sayılırsa değişmez ve 
hareketsiz demektir. Bu du'rumda Tanrı'da değişiklik ve duyum yok
tur anlamı çıkar . Böyle bir varlık ise gerçek bir Tanrı olamaz. 

Eğer Stoalılar gibi Tanrı, evrenin ruhu sayılırsa, ruhun duyguya 
sahip olduğu anımsatılır, diyor, Karneades, Duygu, ise değişir . Sonuç 
da Tanrı da değişir anlamı çıkar ki bu da tanrılığa yakışmaz . 

Tanrı erdemli kabul edilirse,  erdemlilik tanrılığa ek ve ondan 
üstün bir anlam doğurur . Böylece erdemlilik, tanrılıktan üstün olur. 
Bu da tanrılığa yakışmaz, Tanrı erdemsiz sayılırsa, gerçek Tanrı de
ğildir demektir. O halde diyor, Karneades, Tanrı için ne vardır, ne de 
yoktur denilebilir . 
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M.Ô. 4. yüzyılda Pyrrhon'la
-

önem kazanan kuşkuculuk, M.Ô.  
80- M.S.  1 30 yılları arasında sistemli bir hale geldi. Bunda Aineside
mos'un büyük payı vardır. Ainesidemos duyu organlarının bizi aldat
tığını ifade eden "tropes" denen önermeleri topladı . Bu önermeler 
kuşkucuların hüküm vermekten niçin kaçındıklarını da ifade etmekte
dir. Bunlar on çeşit olup şöyle özetlenebilirler : 

1 - Canlı varlıkların başka başka yaratılmış olması : İnsan için 
yararlı olan zeytinyağı, bal arısını öldürür. Çok içildiği takdirde in
san sağlığını tehlikeye sokan deniz suyu, balıklar için yararlıdır. 

2 - İnsanlar arasındaki farklar ; insanların beden yapıları ve 
mizaçları başka başka yaratılmıştır. Birisi havayı sıcak, öteki soğuk 
bulabilir .  Biri durgunluktan, ötekisi canlılıktan hoşlanabilir . 

3 - İnsanların duyularının değişikliği : Her bireyin duyumları 
arasında farklar vardır . Koklama, dokunma, görme, işitme ve tatma 
başka başka duyumlardır . Kokusu hoş olan parfüm dil için acıdır . 
Göze girintili çıkıntılı görünen resim dokunma duyusu için düzdür. 

4- İnsanın içinde bulunduğu koşullar ve haller : İnsanın için
de bulunduğu koşullar ve ball ar nesnelerin algılanmasını etkiler. Aşk, 
çirkini güzel gösterir . Sarılık hastalığı balı acı olarak algılatabilir . 
Sarhoşun duyum ve görüşleri ayıklık halinde farklıdır . 

5 - Nesnelerin durumu, yeri ve uzaklığı : Uzaktaki gemi oldu-, 
ğundan küçük ve hareketsiz görünür. Güneşte insan, kendi gölgesini 
yer değiştirdiğinin farkına varamaz . Doğru bir sopa suyun icinde kı
rık görünür. 

6 - Karışım : Yüzünüzün rengi havanın sıcaklığına ve soğuk
luğuna göre değişir . Sesin tonu, havanın yoğunluğuna bağlıdır . Cisim
ler, suda havadakinden daha hafiftirler. 

7- Nitelikler, niceliklere gö_re değişir : Şarap az içilince kuvvet
lendirir, diyor, Ainesidemos çok içilince zayıflatır . Kimi zehirler ilaç 
olarak az içilince yararlıdır . Çok içilince öldürür. 

8- Görecelik : Yüksekteki nesne, aşağıdakine göre yükseklikte• 
dir . Gündüz güneşe göre, büyüklük küçüklüğe göre görelidir . 

9 - Yineleme : Kuyruklu yıldız · bizi şaşırtır . Yer sarsıntısı bizi 
korkutur. Her gün yinelenen olaylar ise bize normal görünür. Algı
larımızı olayların yinelenme derecesi etkiler. 

1 0 - Adetlerin, yasaların ve görüşlerin değişmesi : Mısırlılar ölü• 
!erini mumyalarlar . Romalılar yakarlar. Eski İranlılar analarıyla 

244 



evlenirlerdi. Mısırlılar ise kızkardeşleriyle evlenirlerdi . Oysaki Türkler, 
bu töreleri öteden beri hoş görmemişlerdir. 

Sonuç olarak Ainesidemos, biz gerçeği bulamayız, duyularımız 
bizi yanıltır demiştir . Ainesidemos aklın da bizi gerçeğe götürmeye
ceğini söylemiştir . Akıl bir bilgiye varabilmek için duyumların uyarı
larına muhtaçtır . Duyumlar ise yanlış olabilmektedir . 

Kuşkucuların görüşleri çeşitli yönlerden yanıtlanabilir ve çürü
tülebilir. Ancak, onların dürüst ve açık sözlü insan olmaları dikkati 
çekiyor. 

Bize öyle geliyor ki çağımızda inancın yanında açık sözlülüğe ve 
erdemli davranışlara çok gereksinme vardır. İnanç deyince elbette 
İslam inancını kastediyoruz .  , 
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AÇIK OLMAK 

Açık olmak gönül ferahlatır. Kapalı olmak can sıkar. Kimi za
man "oh hava açık, ne güzel bir gün var" deriz . Göğü bulutlar kap
ladımı ileri geri konuşuruz . 

�öz arasında dürüstlüğümüzü vurgulamak için "arkadaş benim 
alnım açıktır" dediğini.iz olur . Kimi dostları açık yürekli ya da açık 
sözlü diye övgüyle anarız . 

Kimimiz de mertliğini ve yiğitliğini ortaya koymak için "açık 
söyleyeyim"  diyerek söze başlar . 

· 

İnsanlar, ilkbaharı çok sever. Çünkü çiçekler açar, kuşlar uçar ve 
doğa daha çok kımıldar. Kışın evlere kapananlar, ilkbaharda orta
ya çıkarlar, doğaya açılırlar . 

Birisi sevinip güldü mü, "gülleri açıldı" deriz. Asık yüzlü kimse 
için hoşnutsuzluğumuzu belirtmek üzere "yüzü sirke satıyor" deyi
mini kullanırız. 

Gece kapalılıktır. Gündüz açıklıktır . İnsanoğlu genellikle karan
lık basınca dinlenmeyi yeğler .  Gündüz ise işine gitmek için çevresine 
açılır . 

Kimimiz akşamın geç saatlerinde gizli bir aleme gider . Başka bir 
deyimle uyku dediğimiz ve adeta bilincin durgunlaştığı bir duruma gi
rer . Gördüğümüz kimi rüyalar bir yana bırakılırsa uykuda nelerin 
olduğunu bile bilemeyiz . Sabah oldu mu çoğumuz daha zindeyiz . 
Güneşin yükseliği günlük hayata açılmayı bize haber verir . 

Toplumsa.l yaşantımızda kimimiz açıklığı sever, kimimiz de 
kapalılığı yeğler. 

Açıklık ferahlıktır, kapalılık ise sıkıntıdır . Kimimiz. dostlarından 
"içime ata ata bu hale geldim" deyimini işitmiştir. Kimi izlenimleri, 
duyguları ve tepkileri gizleme insanda çoğu zaman ruhsal sıkıntı 
doğurur. 
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Kapalılık ve gizlilik hurafecilik yoluyla da insanlara zarar verir . 
Körpe çocukların beynini yıkamak isteyenler, onların ruhsal dengesi
ni de sarsarlar . Kafalarını darlaştırırlar . Kapalı kapılar ardında oku
tulan kimi hurafeler, çocuğun dünyasını bir hapishaneye çevirir. Böy
le bir durumda yolunu kaybeden kişi, Cenneti kendi tekelinde görür. 
Kafasınca istediğini Cennete, dilediğini de Cehenneme yollar. Düşün
cenin ufuklarını küçültür. Bilimi ve yaşanılan hayatı inkar eder. Bütün 
bunlar bilgiye kapalı olmaktan doğar. Çağın gelişmesini görmeyenler, 
gerçeğe gözlerini kapatanlardır . Oysaki tanrısal kurallarda, bilim, 
çalışma ve geniş düşünce salık verilmiştir. Tanrı'nın acımasının her 
varlığı . kuşatacağı bildirilmiştir. 

Batı'da Descartes, sağlam bir yöntem kurma ve aklın önderliğini 
vurgulama bakımından önemlidir. Özellikle apaçıklığı yönteminin 
ilk ilkesi yapması, dikkati çekicidir . Daha açik deyimle Descartes, 
açık seçik olmayan hiç bir ögeyi gerçek saymamıştır . Her şeyden kuşku 
duyduğu sırada düşündüğünün ve kuşku duyduğunun farkına varmış
tır. Kısacası kendisinin varlığına bilinçli olarak inanmıştır . Böylece 
kendini açık ve seçik bilme, onu kuşkudan kurtarmıştır . 

Açık kanıtlar, daha nice düşünürleri kuşkudan kurtarmağa ya
ramıştır . Kapalı olan ögeler ise herkesce anlaşılmaz . 

Gerçekte insan akıl sahibi olduğu için doğada ·  güçlü bir varlık
tir . Ayrıca insan, dili sayesinde düşündüğünü başkalarına aktarır. İn
san, bir düşünceyi dil ile açıklama yeteneğine ve akla sahip olduğu 
için hayvandan farklıdır . Hayvanlarda ise açık olmak ya da kapalı 
olmak diye bir şey yoktur . İçgüdü onları nasıl hazırlamışsa öyle dav
ranırlar. Bir hayvan açsa, açlığını, toksa tokluğunu gösterir . H�staysa, 
durumunu belli eder. İnsan ise toplumsal bir varlıktır. Aynı zamanda 
insan akliyle doğayı yenmeğe çalışır . Düşünür, karar verir, değer 
yaratır . Ancak toplumun yarattığı değerlere herkes aynı derecede 
saygılı değildir . Çıkarına düşkün insan, malının özürünü satarken 
gizler . Kimisi de bir köşe başı tutmak için başkasını kötüler . Yalan 
söyler . 
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HAZRET-İ AİŞE 

İslam'da kadın haklarının özel bir yeri vardır. İslamiyet'ten önce 
Arablar arasında kadınlar küçük ve değersiz görülürdü . Hatta bazı 
kimseler kız çocuklarını diri diri gömerlerdi . Bunu İslamiyet önlemiş
tir. Nitekim sevgili Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuştur : 
"Kim kız çocuklarını diri diri gömmezse ve onu alçak görmezse ve de 
erkek çocuğunu ona tercih etmezse yüce Allah o kimseyi Cennet'e 
kor" .  

Şüphesiz ki aile hayatının düzenli işlemesi, toplumun huzurlu ol 
masına da yardımcı olur . Her şeyden önce karı koca münasebetinin 
saygı ve sevgiye dayanması şarttır . Aile başkanı erkektir. Fakat erkek
lerin de kadınlara karşı iyi davranmaları ve onları gereksiz yere kır
maktan kaçınmaları gerekir . Bu konuda Yüce Allah aşağıda bazılarının 
anlamlarını vereceğimiz bir çok ayetler indirmiştir : "Zengin olan, ha
linin genişliği nispetinde, eli dar olan da Allah'ın verdiği kadarla aile
sine baksın" .  "Onlar sizin elbiseleriniz . siz de onların elbiselerisiniz" .  
"Yarab lfı.tfet, zevcelerimiz ve  çocuklarımız göz be  beklerimiz olsun" . 
"Kadınlar sizinle iyi geçindikçe onların aleyhine yol aramayın" .  

İslamiyette ayrıca ana hakkının değeri üzerinde dur�lmuştur. 
Nitekim bu konuda inen "biz insanların ana ve babalarına iyilik et
melerini tavsiye ettik" ayeti bizleri uyarıcıdır. Peygamberimiz de ana 
ve babaya iyilik hakkında şöyle buyurmuştur : "Ana ve babaya iyi
lik, namazdan, sadakadan, oruçtan, hacdan ve Allah yolunda cihad
tan claha üstündür" . 

Görülüyor ki dinimizde baba hakkı yanında ana hakkına da bü
yük bir önem verilmiştir . Ailede kadının önemi belirtilmiştir. Kız 
çocuklarının alçak görülmesine karşı çıkılmıştır . 

Peygamberimiz ilim konusunda bir hadis söylerken kız çocukları
nın da eğitilmesine işaret ederek şöyle buyurmuştur : "İlim öğren
mek bütün erkek ve kadınlar için farzdır" .  
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İslam'da kadınların yeri hakkında buyurulan hikmetli emirlerin 
hepsini bu yazınızda zikretmek konumuzu aşar. Ancak biz burada 
Mü'minlerin Anası, faziletli insan Hazret-i Aişe 'nin (R .A. ) haya
undan söz ederek İslam'ın kadına verdiği değeri göstermek istiyoruz . 
Kadınların da gerek ilimde ve gerekse eşlerine saygıda Hazret-i Ai
şe 'yi (R.A.)  örnek almalarını diliyoruz .  

Hazret-i Aişe'niıı (R .A. ) annesi Ummu Ruman, babası Hazret-i 
Ebu Bekr'dir (R.A.)  Miladi 6 1 3  veya 6 1 4  yılınc;l.a Mekke'de dünyaya 
gelmiştir . Hazret-i Ebu Bekr'in ( .R.A. )· ilk müslümanlardan olduğu, 
Peygamberimizin vefatından sonra ilk halife seçildiği ve İslamiyet'e 
büyük hizmetler yaptığı hepimizce bilinmektedir. Hazret-i Aişe'nin 
(R.A.)  annesi Ummu Ruman da faziletli bir kadındı. İşte Hazret-i 
Aişe (R.A. ) böyle yüksek ahlaklı bir ana ve babanın evladı idi . Sev
gili Peygamberimizle bir süre nişanlı kaldıktan sonra 9 yaşında ev

lendiği söylenir. Bilindiği üzere Arabistan sıcak bir ülke olduğundan 
kız çocukları daha erken yaşta büluğa ermektedir . Hazret-i Aişe (R .A) 
k_ısa zamanda davranışları, saygısı ve yüksek ahlakı sayesinde Peygam
berimizin sevgisini kazandı . ·  Bu faziletli Anamız, Hz . Muhammed'in 
(S .A. )  her sözünü dikkatle dinler , İslamiyet'in inceliklerini öğrenir 
ve davranışlarında örnek bir kadın gibi hareket edetdi . Kur'an'da 
ilim öğrenenlerin derecelerinin yükseltileceği ve bilenlerle bilmeyen
lerin bir tutulmayacağı bildirilmişti . Hazret-i Aişe (R.A. ) bu sebep
le okumayı öğrendi . Gerek had is ve gerekse fıkıh ilminde bilgisini 
derinleştirdi . Onun Peygamberimizden 22 1 0  hadis rivayet ettiği bi
linmektedir. Fıkhi meseleleri o kadar iyi bilirdi ki Peygamberimizin 
vefatından sonra sık sık onun re'yine müracaat edilirdi . Bazı meseleler 
hakkında fetva verecek güçteydi . Sözüne güvenilir ve ilmine değer 
verilirdi . Belagat ve şiir san'atından da haberdardı. Sohbet esnasın
da sık sık ya hadislerden, ya da şiirlerden örnekler verirdi . 

Peygamberimiz, onu seferlerinde genellikle yanında götürürdü.  
Beni Mustalik Seferi'ııde de Hazret-i Aişe (R.A. ) sevgili Peygamberi-

. mizin yanında idi . Seferden dönerken yolda· konakladı . Hazret-i 
Aişe (R.A. )  abdest almak için ordugahtan uzaklaŞtı . Döndüğü zaman 
gerdanlığını unuttuğunu farketti . Tekrar abdest aldığı tarafa doğru 
giderek gerdanlığını aradı . Ordugaha dönünce herkesin gitmiş ol
duğunu gördü.  Kendisini aramağa gelirler umudu ile beklemek zorun
da kaldı . Nihayet Safvan b. al-Mu'atfal gelerek Hazret-i Aişe'yi (R.A.)  
devesine bindirdi . Devenin yularından tutarak onu sevgili Peygambe
rimize ulaştırdı .  Bunun üzerine Ha�ret-i Aişe 'ye (R.A.)  iftira edildi . 



O bundan çok üzüldü.  Günlerce ağladı . Usame b .  Zeyd gibi sahabi
lerin bir çok . büyükleri bu suçlamanın haksız yere uydurulduğu ka
naatında idiler. İftiracıların başında Abdullah b. Ubey adında mü
nafık şöhreti ile tarihe geçen birisi vardı . Nihayet Yüce Allah "bu apa
çık bir iftiradır" ayetini indirdi . Ayrıca şu ayet de bu konuya ışık 
tuttu : "Bunu söylemeye bizim dilimiz varmaz, haşa, bu büyük bir 
iftiradır" .  

Yüce Allah'ın indirdiği ayetlerde sonra iftiracıların yalancı
lığı ,  Kur'an hükümleri ile de saptanmış oldu.  

Sevgili Peygamberimiz vefat ettiği zaman Hazret-i Aişe 18 ya
şında idi . Zamanını ibadet ve ev işleriyle geçirmekle beraber içtimai 
hizmetlerden de kaçınmazdı . llmi tartışmalarda daima özel bir yeri 
vardı . · Bildiğini ve düşündüğünü söylemekten çekinmezdi . Ebu 
Musa al-Eş'ari bir müşkilleri olduğu zaman Hazret-i Aişe'ye (R.A.)  
müracaat ettiklerini ve daima sordukları mesele hakkında bilgi al
dıklarını söylemiştir . Mesrfık da Hazret-i Aişe'nin (R.A.)  feraiz il
mini bile bildiğini haber vermiştir. Ata b .Ebi  Rebah ise Hazret-i 
Aişe 'nin (R.A. )  fıkıh ilminin çok, bilgisinin fazla ve re'yinin güzel 
olduğunu doğrulamıştır . 

Hazret-i Aişe (R.A. ) hicri 58, milad i 678 yılında hayata gözlerini 
yummuştur. llmi, eşine saygısı, ibadeti ve karakteri ile bütün kadınlar 
için örnek bir insan olmuştur. Allah ondan razı olsun. 
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İSLAM'DA KADIN HAKLARI 

İslamiyet' ten önce Arablar arasında kadın hakları yok denecek 
kadar azdı .  Erkek çocuklar kız çocuklara tercih edilirdi .  Bazan kız · 
çocuklarının diridiri gömüldükleri de görülürdü . Kız çocukları hiç 
bir özelliğe sahip değildi . Evlendirilirken onların rızalarını almağa ge
rek görülmezdi . 

Ayrıca, kadınııı namusu ve sağlığı da  düşünülmezdi . Bir kadın on 
kişiden az olmamak üzere bir çok erkekle evlenebilirdi . Kadın doğan 
çocuğu bunlardan sevdiğine nisbet ederdi . Erkek de bunu kabullenirdi .  

Ayrıca, erkek soylu bir nesil elde etmek için eşinin başka kimselerle 
düşüp-kalkmasına izin verirdi .  

Cahiliyet çağında erkeklerin karılarını karşılıklı olarak değiştir
me adetleri de vardı .  

Hür kadınlar açıkca zina· yapmazlardı . Fakat gizli dost tutanlara 
da sık sık rastlanırdı .  

Bundan başka mut 'a  nikahı yani belli süre için evlenme ade ti de 
vardı.  İslam'da mut'a nikahı başlangıçta uygulanmış fakat sonradan 
kaldırılmıştır . Şi iler Nisa suresinin 24. aye tine dayanarak son zamana 
kadar mut'a nikahını uygulamışlardır. 

Cahiliyet çağında büyük oğul babasınm ölümü halinde üvey ana
sı ile evlenebilirdi . 

İslam Dini kadına geniş ölçüde özgürlük kazandırmıştır . Evlen
mede kadının rızasına önem vermiştir . Kadının namusunu korumuş
tur .  Cahiliyet çağı evlenme şekillerini kaldırmıştır . Genellikle İslam 
hukuku bilginlerine göre büluğ çağına gelmiş bir kadın zorla beğen
mediği bir kimseye verilemez . İslam'da eş seçiminde kadının vel isinin 
ve bizzat kendisinin rızası birleşirse daha makbuldür. Büyük mücte
hidlerden Ebu Hanife'ye göre, kadın kendisine denk eş seçerse velisi
nin izini olmaksızın evlenebilir . İslam 'da ergin yaşa gelmemiş ve tem-
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yiz kudretini haiz olmayan küçüklerin velisi tarafından evlendirile
bileceği öngörülmüştür. Ergin yaşa gelince kadının durumunu ye
niden gözden geçirme hakkı vardır . Fakat bazı İslam bilginleri bu gö
rüşe yani küçük yaşta evlenmeye karşı çıkmışlardı . İbn Şubrume'ye 
göre, ergin yaşa gelmemiş kızlar asla evlendirilemezler . 1 9 1 7  tarihli 
Aile Hukuku Kararnamesi 'ne ister kız olsun, ister erkek olsun çocuk
ların küçük yaşta evlendirilmelerini yasaklamıştır . 

Adı geçen Kararname zorla nikahın caiz olmayacağını da belirt
miştir. Nikahtan amaç yalnız karı-koca olmak değil, mutluluğu 
sağlamak, hayırlı çocuk yetiştirmek ve namusu korumaktır. Nitekim 
Yüce Allah şöyle buyurmuştur : " İçinizden kendileriyle huzura ka
vuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve şefkat var etmesi, Allah'ın 
varlığının kanıtlarındandır . "  

İslam'da nikahın ale
.
ni  olması şarttır . Nikaha y a  iki erkek şa

hit ya da bir erkek iki kadın şahit gereklidir . 

Evlenn:ıek aynı zamanda Peygamberimizin sünnetidir . Nitekim 
Sevgili Peygamberimiz "evlenme benim sünnetimdir. Sünnetimden 
yüz çeviren benden değildir" diye buyurmuştur . Ayrıca "nikahı ko
laylaştırın" diye buyurmuştur.  

İslam'da nikah her zaman yapılabilir . İki bayram arasında nika
hın caiz olmayacağı iddiası yanlıştır . Hz. Muhammed'le Hz . Aişe 
iki bayram arasında evlenmiştir . Ancak Cum'a namazı kılınırken çok 
az bir süre için nikah kıymak uygun görülmemiştir . Bu da İç Ezan'dan 
Cuma Namazı'nın bitimine kadar olan süredir . Bu süre içinde yapı
pılan nikah sahihtir ve fakat tahrimen mekruhtur . 

Nikahta güçlük çıkarmak ve erkek tarafını masrafa boğmak doğ
ru değildir . Dinimizde "başlık parası" diye bir şey yoktur. Mehir 
vardır. Mehrin değeri en az "on dirhem gümüş" tür. Erkek evlenece
ği kıza bu on dirhem gümüşün karşılığında mal veya para da verebi
lir . Mehir nikahın sıhhatı için şart değil gerekli hükmüdür. Sevgili 
Peygamberimiz "mehirin hayırlısı kolay olan" diye buyurmuştur. Ba
ba kızı için evlenirken damattan para alsa bile bunu kendisi için sak
lıyamaz. Aldığı parayı yeni evlilerin yuvası için harcamalıdır . 

İslam'da erkeğin en çok dört kadın almasına şartlı olarak izin ve
rilmiştir. Birden fazla kadın almanın güçlüğünü adalet meselesi ,or
taya koymaktadır . Çök evlenme ile ilgili olarak inen ayetin devamın
da Yüce Allah şöyle buyurmuştur : "Eğer aralarında adaletsizlik yap
maktan korkarsanız bir tane almalısınız veya sahip olduğunuz ile ye-
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tinmelisiniz . Doğru yoldan sapmamanız için en uygunu budur . "  
Bu ayet gösteriyor ki kadınlar arasında adaleti sa:ğlayamıyacak olan
lar birden fazla kadınla evlenemezler. Ayrıca Sevgili Peygamberimiz 
bu konuda şöyle buyurmuştur : "Bir adamın iki karısı olup da birine 
fazla değer verirse kıyamet günü bir tarafı çarpık olarak diriltil ir . "  
Peygamberimiz bir hadisinde . d e  "kim benim ümmetime acırsa Allah 
da ona acır" demiştir. Fakihler bu hadise dayanarak birinci karısını 
gücendirmemek için çok evliliği uygulamayan kişinin sevap kazana
cağını bildirmişlerdir. Ayrıca medeni kanunumuz birden fazla kadın
la evlenmeyi ·yasaklamıştır . 

İslam'da aile başkanı erkektir. Erkek bazı konularda �adından 
bir derece üstün tutulmuştur . · Fakat erkek karısına işkence edemez . 
Onun malını rızası hilafına alamaz ve haksız yere onu incitici sözler 
bile söyleyemez . Dinimizde herkesin suçunun cezası belirtilmiştir. 

İslam'da boşanma hakkı erkeğe verilmiştir . Ancak kadın nikah 
sırasında boşanma hakkını kendisi için de şart koşabilir . ,Ayrıca böy
le bir şart olmasa bile erkek kendisine işkence ettiği takdirde boşan
mak için hakime müracaat edebilir. 

İmam Muhammed'e göre erkeğin iktidarsızlığı ve deliliği kadın 
için boşanma sebebidir . Yine aynı İmama göre Cüzzam ve uyuz gibi 
hastalıklar nedeniyle de kadın boşanmak isteyebilir . 

Erkek durup dururken kadını boşayamaz . Onun bir suçu veya say
gısızlığı olursa ilkin öğütlemelidir . Kadın aynı hataları işlemeye de
vam ederse erkek bir süre ona yaklaşmayarak fiil i ihtarda bulunur. Bu 
da yarar vermezse ona daha sert davranır .  Boşanma en son çaredir . 

Sevgili Peygamberimiz boşanma haberlerinden memnun kalmaz
dı . Nitekim bu konuda şu hadisleri söylemiştir : "Allah'a en sevimsiz 
olan şey boşanmadır" .  "Yal:p.ız zevk için çok karı alıp boşa yanlara Al
lah lanet etsin" . "Evlenin boşanmayın, çünkü boşanmadan arş 
titrer" .  

· 

Yüce Allah kadınları korumak için bir çok ayet indirmiştir . Bu 
ayetlerden işte bazı örnekler : "Karılarınız size itaat ederlerse onları 
incitmeye sakın bahane aramayın" .  "Onlara eziyet ederek baskı yap
mayın".  "Onlarla iyilikle •geçinin yahut onları iyilikle bırakın. Ezi
yet etmek için onları alıkoymayın. Haddi tecavüz etmiş olursunuz . 
Bunu yapan zulmetmiş olur ."  

İslam Hukuku ' na göre erkek kadına bakmakla yükümlüdür. 
Kadının geçimini ve giyimini sağlamak erkeğin görevidir . :'.'l'i t ekim 
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Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur ; "Kadınlarınızın adet ol
duğu üzere doyurulmaları ve giydirilmeleri onların sizin üzerinizdeki 
hakkıdır . "Ey mü'min ! Yardım etmeğe bakmak üzerine gerekli olan 
aile fertlerinden başla. Sonra başkalarına yardım et. " 

Kadın malının tasarruf hakkına sahiptir . Erkek karısının malını 
onun izinini almadıkça işletemez. Ancak, kadın gönül rızası ile izin 
verirse erkek onun parasını ve malını kullanabilir ve işletebilir. Nite
kim Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmllştur : "Kadınlara mehir
lerini cömertçe verin .  Eğer gönül hoşluğu ile size bir şey bağışlarlar
sa onu afiyetle yiyin . "  

İslam Dini kadınların sosyal alanda çalışmasına engel değildir. 
Aksine dinimizde çalışmayı salık veren bir çok buyruklar vardır. Yüct."' 

Allah Kur'an'da insanların çalışması hakkında şöyle buyurmuşttİr : 
"İnsan için ancak çalıştığı şey vardır . Onun _ çalışması mahakkak gö
rülecek ve sonra en olgun karşılık verilecektir . "  "Arza yaydınız w 

Allah 'ın fazlından nasiplerinizi arayınız . ' '  

Sevgili Peygamberimiz d e  b u  konuda şunları söylemiştir : " İn
sanın yediği en helal şey kendi kazancı ve temiz satış mahsülüdur .  " 
"Güna;hlardan bazılarını ancak geçim yolunda çalışma örter . "  " İki 
günü birbirine eşit olan kimse aldanmıştır . "  "Allah, san 'at ve çalış
masında h tinerli olan kimseyi sever . "  

Çalışma konusundaki bu gibi genel buyruklar yanında Peygam
berimiz zamanında yaşamış bir çok seçkin kadınların sosyal alanda 
faaliyet gösterdiklerini biliyoruz.  Kadınlar savaşlara katılıp dÖğüşeu 
askerlere yardım etmişlerdir . Peygamberimiz zamanında bazı siyas i 
\'C dini anlaşmalarda kadınların da bulunduklarına tanık olmak
tayız . Ayrıca Hz . Aişe'nin bir çok fetva verdiğini de bilmekteyiz . Yine 
fetva veren seçkin kadınlardan Hz. Fatıma, Ebu Bekr'in kızı Esma ve 

Ummu'd-Derda'nın isimlerini sayabiliriz . 

Hz. Ömer'in Şifa Hatun\1 çarşı ve pazarı kontrol etmekle görev
lendirdiği de bilinmektedir. 

lslamiyet 'c göre kadınlar memur olabilirler . Öğretmenlik, ha
kimlik ve müftülük yapabilirler. Ancak imam olamazlar . İslam'da 
kadının siyas i seçme hakkının olduğu da bilinmektedir . 

İslam Dini kadınların aile içinde incitilmt"mclcrini de öngörmüş
tür . Nitekim Yüce Allah Kur'an'da "kadınlara iyi ve güzel davranı
nız" diye buyurmuştur .  Başka bir ayetin meali de söyledir' _ "erkek-
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lerin kadınlar üzerinde meşru bir surette hakları olduğu gibi kadınların 
da onlar üzerinde hakları vardır . Yalnız erkekler onlar üzerine daha 
üstün dereceye sahiptirler . "  

Kadınlara yumuşak ve  güzel davranılması hakkında Peygambe
dmizin. bir çok had isi de vardır ; "kadını olduğu gibi kabul eder ve 

iyi geçinirsen ondan yararlanırsın. Kadınlara daima iyilik yapmayı 
alışkanlık haline getiriniz . Bir mü'miq bir mü'min kadına asla kız
masın. Onun bir huyundan hoşlanmıyorsa kuşkusuz başka bir huyunu 
sevecektir . "  "Sizin hayırlınız karısına iyi davranandır. Ben kadınlara 
iyilik yapnia konusunda sizin en hayırlınızım . "  "Mü'minlerin imanca 
en olgunu, ahlakı en güzel olandır. Sizin en hayırlınız kadınlara en 

hayırlı olanınızdır . " 

Kuşkusuz kadınların de erkeklere saygı göstermeleri gereklidir . -
Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmuştur : " İyi kadınlar, gönülden 
boyun eğenler ve Allah'ın korunmasını emrettiğini kocasının bulun
madığı zamanda koruyanlardır . "  Bu konuda Sevgili Peygamberimizin 
şu hadisleri de ibret vericidir : "Bir kadın beş vakit namazını kılar, 
yılda bir ay orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse 
artık Cennet'e istediği kapıdan girsin ."  "Herhangi bir kadın kocası 
kendinden razı olduğu halde ölürse o kadın Cennet'e gider� "  

İslamiyet'e göre yuva kurmaktan maksat mutluluğu, namusu 
korumayı ve doğruluğu sağlamaktır . Bu husus Rum Suresi 'nin, 2 1 .  
ayetinde bildirilmiştir . Karı-koca geçimsizliği, çocukların yetişmesini 
kötü yönde etkiler Oysaki Sevgili Peygamberimiz "çocuğuna iyilik 
yap. Senin üzerinde ana ve babanın hakkı olduğu gibi çocuğunun da 
sende hakkı vardır, " hadisini söylemiştir . Huzursuz bir ailenin çocu
ğu elbette huzursuz olur. Ana ve baba çocuklarına örnek olmalıdırlar . 

Evdeki geçimsizlik çocuğu üzer. Okuldaki başarısını zayıflatır . Çocu
ğun yuvaya bağlıiığını azaltır . Ayrıca geçimsizlik ana ve babanın çocuk 
üzerindeki etkisini de küçültür. 

Ana ve babalar çocuklarına eşit davranmalıdırlar . Peygamberi
miz bir hadisinde "çocuklarınıza hediye verirken eşitliği gözetiniz" 
diye buyurmuştur. Başka bir hadisinde de şöyle söylemiştir . "Hiç 
bir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden . daha üstün bir hediye vt>re

mez . "  

Dinimiz açısından erkek çocuğu kız çocuğa tercih etmek de  doğ
ru değildir . Nitekim Sevgili Peygamberimiz bu hususu şu had1siyle 
açıkça belirtmiştir : "Kim kız çocuğunu diridiri gö�mez, onu alçak 
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görmez ve erkek çocuğunu ona �ercih etmezse Yüce Allah onu Cen
net'e kor . "  

İslamiyet'e göre ilim öğrenmek v e  çocuklarının kültürlü yetişmesi
ni sağlamak da sevaptır. Kur'an'da ilk inen ayet "oku" diye başlamış
tır . "Bilenlerle bilmeyenler eşit olurlar mı" mealindeki ayette ilim 
öğrenenlerin derecelerinin üstünlüğünü göster:rp.ektedir . 

Sevgili Peygamberimiz de "ilim kadın ve erkeklere farzdır" diye 
buyurmuştur .  Ayrıca Peygamberimiz belli günlerde kadınlara ilim 
öğretmiştir . Çok güzel okuma yazma bilen Şifa Hatun Peygamberimi
zin tavsiyesi ile eşi Hafaa'ya okuma yazma öğretmiştir . 

Demek ki dinimize göre kız çocukları okutmak da gereklidir . 

Görülüyor ki İslam'da kadınların hukuki durumu onların lehinedir . 
Bu nedenle kimi kişilerin sandığı gibi kadını alçak görmek doğru 
değildir . Kadına toplum içinde layık olduğu değeri vermek gereklidir. 
İslam Dini kadını cahiliye çağındaki kötü durumdan kurtarmış ve 

ona toplum içinde şerefli bir yer vermiştir. Ayrıca yurdumuzda kadın 
hakları medeni kanunda güvence altına alınmıştır . 
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İSLAMDA SANATIN DEGERİ 

Dinimizde sanatın değeri çok büyüktür. Bu nedenle sevgili Pey
gamberimiz bir çok hadisiyle inanırlara sanatla uğraşmayı salık vermiş
tır. Sözgelimi "Allah san'at sahibi mü'mini sever" hadisi Peygamberi
mizin sanata verdiği önemin açık bir ifadesidir. Dinimizde "insanın 
yediği en helal şey, temiz niyetle yapılan sanatın kazancıdır" hadisi 
de iki yönden dikkati çekmektedir : Bu hadtsde her şeyden önce çalış
manın önemine ve helal kazancın değerine ağırlık verilmiştir. Ayrıca 
bir sanat yoluyla sağlanan kazanç öğülmüştür. Nitekim Sevgili Pey
gamberimiz başka bir had tsde de "Allah sanat ve çalışmasında hünerli 
olan kimseyi sever" buyurmuştur. 

Hadislerin yanında ayetlerde de Yüce Allah'ın, san'atın önemine 
, dikkati çektiği görülmektedir . Sözgelimi "inanıp iyi amel işleyenler Cen

net bahçelerinde neşelendirileceklerdir "ayetlerinde güzel sanatların ki
mi türüne işaret vardır . Yine bir çok yorumcular tarafından Kur'an
da güzel sanatların bazı türüne işaret bulunduğu belirtilmiştir . Bu ko
nuyla ilgili ayetlerden bazı örnekler verelim : "Sözü dinleyip en gü
zeline tabi olanlar, Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir, idrak ve 
insafsahibi olanlar da bunl.ardır" .  "Yerleri ve gökleri yaratan melek
leri elçi olarak gönderen ve 'onları ikişer, üçer ve dörder kanata malik 
kılan Allah'a hamdolsun, yaratmada dilediğini artırır. Kuşkusuz Al
lah �er şeye kadirdir" .  "Allah'ın kulları için var ettiği süsleri haram kı
lan kimdir".  "Allah onlar için güzel şeyleri helal, kötü şeyleri haram 
kılmaktadır . "  

Dinimizde b u  denli önem verildiği için İslam uygarlığında sanatın 
payı büyük olmuştur. MÜslümanlar aldıkları ülkelere bilgi, sanat ve hü
nerlerini de götürmüşlerdir . Sözgelimi Amr. b. el-As'ın Mısır'da kur
duğu Fustat şehrinde 1 4  katlı evler yapıldığı ve mimari sanatına önem 
verildiği bilinmektedir . Ayrıca tarihte Bağdad, Semerkant, Horasan 
ve Kurtuba sayısız İslam sanatlariyle donatıldığı için dikkati çekmiş-
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tir. Bursa, İstanbul, Konya ve Edirne gibi çeşitli illerimizde kökü ta
rihin derinliklerine uzanan Türk-İslAm sanat eserlerinin örneklerini 
hala. zevkle görmekteyiz . İslAm'da

. 
bilim ve sanat hareketlerinin hız

lanması Abbasilerle başlar. Özellikle 9. yüzyıl başlarında Me'mun, 
Beyt'ul-Hikme'yi kurmuş, lslAm'ın buyruklarından esinlenerek bi
limin ve sanatın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Daha sonra Müslü
manlar, mimaride, musikide el sanatlarında, dokumacılıkta, oymacı
lıkta ve süsleme sanatlarında dünyada dikkati çekmişlerdir . Ayrıca 
Müslümanlar, yabancı kaynaklı bilim ve felsefe kitaplarıni Arapça'ya 
çevirerek hünerlerim zenginleştirmişlerdir. Ortaçağda üstün bir uy
garlık kurarak Avrupa'yı etkilemişlerdir. Kindi, Farabi, İbn Sina. ve 
Gazzali gibi düşünürlerin bir çok kitabı LAtinceye çevrilmiştir . O za
man Batılılar, Müslümanlardan etkilenmişler ve çok -şey öğrenmişler
dir. 

Müslümanlar, edebi sanatlarda da üstün bir estetik tadını dile ge
tirmişlerdir. Özellikle şiirde ince duyguların ve Allah sevgisinin dile 
getirildiğini görmekteyiz. Sevgili Peygamberimiz "şiirin kimi türleri 
hikmettir" duyurarak şiirler bilgece düşünmenin önemine dikkati 
çekmiştir . Sanatla güzeli ifade etmek büyük bir hünerdir . Sevgili Pey
gamberimiz "kuşkusuz Allah güzeldir, güzeli sever" hadisiyle sanatın 
konusu olan güzele önem vermiştir. Sanatta güzel ifade edildikçe ese
rin önemi artar. Yüce Allah bu kAinatı düzenli ve uyumlu bir biçimde 
yaratmıştır. N�tekim güzelde simetri, düzen ve uyum önemli ilkeler
dir. Hoş olan bir şeyi severiz . Ancak hoş olan bir şey her zaman güzel 
olmayabilir. Sözgelimi bir yemeği hoş bulsak bile, biçimini güzel bul
mamız zorunlu değildir. Oysaki güzel olan şey hem hoştur, hem de in
sana ruhsal bir doyum verir. Bu nedenle sanatın insanı dinlendirici ve 
can sıkıntısını önleyici yönleri vardır . 

Sanat, toplumda ferdin kaynaşması açısından da önemlidir . Çün
kü sanatta çoğu kez toplumun. duygu, düşünce ve özlemi dile getiril ir . 
Sanatçı yapma tutkuları ifade ederek kimi katılıkları ve sertlikleri yu
muşatır. Sanatçı kimi zaman da evrensel duyguları sergileyerek in
san sevgisinin yayılmasına yardım eder. 

Sanatın kimi türü insanlığın ortak dili gibidir . Sözgelimi musiki 
böyledir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz, sağlam hadislerde bildiril
diğine göre Hz. Aişe'nin evinde musiki dinlemiştir . Ayrıca "nikAhı, 
tef çalarak ilAn ediniz" buyurmuştur. Peygamberimiz gerek davranış
lariyle ve gerekse sözleriyle sanata önem vermiştir. Çünkü sanat çıkar 
sağlamayan tat uyandırır. İnsanı soylu ve erdemli kararlar almağa 
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yöneltir. Ruhun ince, derin ve soylu ilkelerinin ortaya konmasını sağlar . 
Kimi sanat dine yardımcı olarak insana evrenin varoluş hikmetini ara
tır .  İnsana sonsuza açılma kapısını aralar . Sanatın insan hayatındaki 
bir başka önemi de beceri ve ustalığın gösterilmesini sağlamasıdır. 
Beceri ve ustalığını ortaya koyan kimse rahatlar . Gönül huzuru duyar . 
Üretmenin ve bir eser meydana getirmenin mutluluğunu duyar . 

Sanat kimi zaman insanın kendini tanımasına katkıda bulunur. 
İnsan kendini"tanıdıkça Yüce Tanrı'ya daha saygılı ve insanlara karşı 
da daha uyumlu olur . 

İnsan doğadaki uyuma baktıkça ince bir hikmetin ve akla şaşkın
lık veren bir sanatın varlığını yakalamakta geçikmez . Nitekim Kur'an
da "yer ve göklerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca 
gelişince sağlam akıl sahipleri için deliller vardır" buyurulmuştur. Ev
rendeki düzen, uyum ve hikmeti dile getiren şu ayetler de ibretlerle 
doludur : "Gökten bereketli yağmur yağdırdık. Onun bereketli etki
siyle meyveli, meyvesiz bahçeler, ormanlar, arpa ve buğday gibi biçi
lecek her çeşit hububatı yetiştirdik. Taneleri, tomurcukları birbiri 
üzerine birikmiş, kat kat yığılmış, meyveleri çoğalmış büyük ağaÇlar 
bitirdik. Hep bunlar kullara rızk olmak içindir . Kuru bir halde bu
lunan bir ülkeye onunla taze bir hayat verdik" .  "Allah yeryüzünü ya
ratıkları için yarattı .

" 
Orada meyveler, kapçıklı hurma ağaçları, yap

raklı taneler, güzel kokulu çiçekler vardır . Rabbımızın hangi nimetleri
ni yalanlarsanız' ' .  

Görülüyor ki evrenin yaratılışında bir çok incelikler ve hikmetler 
vardır . Nasıl evrendeki uyum güzelse, insanın kendi kendisiyle uyum 
uyum halinde olması da iyidir. güzeldir . İnsanın düşünce ve davranış
ları arasındaki uyum, ahlak açı�ından da çok önemlidir. İnsan ahlak
sal açıdan arındıkça güzeli ve iyiyi bulur . Nitekim Sevgili Peygam
berimiz "ben ahlak�n güzelliklerini tamamlamak üzere gönderildim" 
buyurmuştur. Başka bir hadisinde "sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel 
olanlarınızdır" demiştir . Görülüyor ki ahlaki arınma ruhsal açıdan in
sanı güzelleştirir. Evrende nasıl sanatsal bir uyum varsa ve bu uyum 
ne denli güzelse, insanın çevresiyle uyum halinde olması da güzeldir. 
Böyle bir uyum güvence ve huzur açısından da önemlidir . Bedeni- -
mizin beslenmek için besinlere gereksinimi vardır. :Ruhumuzun da 
olgunlaşmak için erdemlere ihtiyacı vardır . Biz bedenin tutkularını 
yendikçe ruhumuzun güzelleşmesine katkıda bulunurz . Çıkar insanı 
peşinden koşturur . Çıkar tutkuları büyüdükçe, doymak da güçleşir . 
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Neticede insan bu tür tutkularının büyümesiyle aradığı mutluluğu da 
bulamaz. 

Gerçek mutluluk ruh zenginliğinde ve güzelliğindedir. Bu da ada. 
!etle, doğrulukla, ölçülülükle ve ince düşüncelerle kazanılır . Büyükleri 
saymak, küçükleri sevmek, hak ve hukuku gözetmek, yardımlaşmak, 
kin gütmemek, dostlara sırt çevirmemek ne denli düzel davranışlardır . 
Allah'ın "biz insanı en güzel biçimde yarattık" diye nitelendirdiği 
insan varlığı elbette saygı ve sevgiye layıktır . Nitekim büyük Türk 
ozan ve düşürünürü Yunus Emre de 

Gelin tanışık edelim 
İşin kolayın tutalım 
Sevelim sevilelim 
Dünya kimseye kalmaz 

demiştir . Yunus böyle söylerken hem insanı şerefli ve sevilmeğe yaraşır, 
bir varlık olrak görmüş, hem de sanatın üst basamaklarında yer alan 
şiirle düşüncelerini ifade etmiştir . Esasen bin yıllık kültürümüzde dü• 
şünürlerimizin ve sanatçılarımızın büyük hizmeti vardır. Artık bütün 
bin-yılı aşkın bir zamandan beri oluşan Türk sanatının gücünü tanıma· 
ğa başlamıştır. Dört yı lda bir dünyanın tanınmış bir şehrinde yapılan 
"Uluslararası Türk Sanatları Kongresi"de sanat gücümüzün vurgu· 
!anmasıdır. Bu kongrelerde camilerimizin, medreselerimizin, kervan· 
saraylarımızın ve daha bir çok eserlerimizin değeri segilenmektedir. 

Kuşkusuz sanat bir ulusun uygarlığını meydana getiren temel 
öğelerdendir . İşte bunun için de sevgili Peygamberimiz bütün Müslü· 
manian sanat ve çalışmasında hünerli olmağa çağırmıştır. 
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İSLAMDA VİCDAN ÖZGOR.I:OGONON DEGERİ 

Laikliğin önemini anlamak için İslam tarihini iyi değerlendirmek 
gereklidir. Gerçekte Sevgili Peygamberimiz kimsenin zorla Müslüman 
edilmesini salık vermemiştir. İslamiyet vicdanlara baskı yapılmasını 
da öngörmemiştir. İslamiyet bilimden, akıldan ve ilerlemeden ya- · 
na olan bir dindir . Dinimizde ictihat kapısı daima açık tutulmuştur. 
Yeni koşullara göre dinin temeliyle çelişmeyen yeni sonuçlara varma 
olanağı tanınmıştır . İşte böyle olduğu icindir ki çeşitli bilginler İsla
miyeti kendilerine göre yorumlamışlardır. Müctehit imamlar dinin 
temeliyle çelişmeyen değişik hukuksal hükümler çıkarmışlardır . Her 
mü'min başkalarının inançlarına saygı gösterdiği sürece müslümanlar 
kardeşçe yaşamasını bilmişlerdir. Bununla birlikte müslümanlar ara
sında zaman zaman huzursuzluklar olmuştur. Bu huzursuzluklarda 
tutuculuğun ve zorbalığın geniş ölçüde etkisi görülür. Gerçekte ise 
İslamiyet zorbalık yolunu değil, öğütü, sevgiyi ve kardeşliği salık ver
miştir. Müslümanlar işgal ettikleri ülkelerdeki halkın vicdan özgürlü
lüğüne saygı göstermişlerdir. Dileyenler eski dinlerine uymağa devam 
etmişledir. İslam Dini'nin bu hoşgörüsü yönetimde kolaylık sağlamıştır. 

Kur'an'da vicdan özgürlüğüne işaret eden çeşitli ayetler vardır. 
Bu a.yetlerden mealen şu örnekleri verelim : "Dinde zorlama yoktur" . 
"Sen ancak bir hatırlatıcısın . Onlar üzerine baskı yapıcı değilsin" . 
"Eğer Rabbin dilese idi yer yüzündeki kimselerin hepsi topyekün i
man ederdi . Böyle iken sen hepsi mü'min olsunlar diye insanları zor
layıp duracak mısın" ? Ayrıca Sevgili Peygamberimiz de bazı kimse
lerin dinde samimi olmadıklarını bildiği halde onlara iyi davranışlar
da bulunurdu. Bu örnekler hem Peygamberimizin eşsiz olduğunu 
ve hem de İslamiyetin geniş hoşgörüsünü gösterir. 

İslam'da kuşkusuz iman gücüne, ahlaka ve ibadete geniş ölçüde 
önem verilmiştir . Ancak her mü'minin Ahiret'teki durumunu Yüce 
Allah bilir. Her yurttaşın başkaları hakkında iyi niyet beslemesi ge
reklidir . "Kalbinde bir hardal tanesi kadar iman olan kimse Cehen
nem'e gitmez" anlamındaki hadis bütün Müslümanlara umut vermek
tedir . 
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Bu konuda Müslim'in naklettiği şu hadisler de dikkati çekicidir : 
"Kim Allah'tan başka tanrı bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in 
Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık ederse, ona Cehennem haram olur. " 
"Kim Allah'a ortak ilah tanımaz ve böylece olursa Cennet'e gider" .  
Tabii dinimize göre her mü'min gerekli ibadetleri d e  yapmalıdır . 

Milletlerin mutluluğu devletlerin gücüyle orantılıdır . Son ilahi 
din olan İslamiyet demokrasiye önem vermiştir . Hatta Sevgili Pey
gamberimizin ölümünden sonra İslam devletinin baş yöneticileri yıl
larca seçimle yerlerini almışlardır. Yurdumuzda da Cumhuriyet ida
resi vardır . Kanunlara saygı, bidik ve dirlik her mü'minin görevidir . 
Kur'an'da Allah'a ve eniir sahiplerine uyulması salık verilmiştir . Dev
letin kanunlarına ve nizamına uyulmazsa bundan huzursuzluk ve ay
rılık doğar. İslam Dini ise huzursuzluktan ve ayrılıktan yana değildir . 
Nitekim Sevgili Peygamberimiz bu konuda · şöyle buyurmuştur : "Bir
birinizi aldatmayınız, birbirinize dargın durmayınız ve birbirinizden 
yüz çevirmeyiniz. Birinizin bitmek üzere olan pazarlığını bozmayınız . 
Allah'ın kulları_ kardeş olunuz".  "Müslüman Müslümanın kardeşidir . 
Ona zulmetmez . Onu yardımsız bırakmaz . Ona hor bakmaz" . " Müs
lüman, elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir" .  

Bu konuda Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur : "Mü'min
ler ancak kardeştirler" .  "Ey iman edenler, hepiniz barış ve esenliğe 
giriniz" .  "Birbirinizden ayrılıp bölük bölük olmayın" .  

Bütün bu buyruklar karşısında her mü'minin kanun ve nizamlara 
uyması, devletin bütünlüğüne saygı göstermesi ve huzur kaçırıcı dav
ranışlardan sakınması gereklidir . Her yurttaş devletin siyasi, iktisadi 
ve sosyal nizamını kendi dinsel yorumuna uydurmak isterse, bundan 
fırkacılık doğar. Fırkacılık ise ayrılığı ve huzursuzluğu doğurur. Böy
le bir durumdan ise bütün Müslümanlar zarar görür. 

Cumhuriyetimizin kurumları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı 
vardır . Bu kurumumuz din işlerini düzene koyar ve yönetir . Dinsel 
sorunları çözmede Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilidir . Bu nedenle şu 
veya bu şahsın etkisinde kalarak dinsel çekişmeye girme yerine kanun
larla kurulmuş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkisine saygı gös
termek gereklidir . Dinsel güçlüklerin şahıslara göre değil, dinsel kay
naklara göre çözülmesi gerekir. Dinsel kaynaklar ise bize ahlakı, bir
liği ve dirliği salık vermektedir . Ayrıca akıl, bilim ve teknikten yarar
lanmayı öğütlemektedir . O halde herkes, bir yandan başkalarının vic
dan özgürlüğüne saygı göstermeli, diğer yandan milletçe birlik ve 
dirliğe önem .vermelidir. 
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DİNİMİZDE MEVLİDİN ÖNEMİ 

Mevlid Sevgili Peygamberimizin doğum gününü kutlamak için 
okunur. Peygamberimiz miladi 571  yılında dünyaya gelmiştir. Dünya
ya gelmeden 2 ay önce babası Abdullah ölmüştür. Anası Amine'yi 
de 6 yaşına geldikten sonra kaybetmiştir. Hz. Muhammed'e (S.A.) 
4 yıl kadar Halime adında, iyi ahlaklı bir kadın süt analığı yap
mıştır . Anasının ölümünden sonra ona dedesi Abdulmuttalip bak
mıştır . O, 8 yaşına bastığı zaman da dedesini kaybetmiştir. Bu 
defa da amcası Ebu Talib onu himayesine almıştır . Hz. Muhammed 
(S.A. ) ,  25 yaşına gelince, o zaman 40 yaşında olan seçkin kadın Haz
ret-i Hatice ile evlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz, henüz gençliğin
de herkesin güvenini kazanmıştı. Doğruluktan, adaletten, itidal ve fazi
letten ayrılmazdı . O derecedeki Araplar kendisine güvenilir kimse 
anlamına "Muhammed el-Emin" derlerdi . Çalışmayı sever, hiç bir 
kimseye yük olmak istemezdi . Henüz genç ·yaşında ticaretle uğraşırdı. 
Bu arada kainatın sırrını düşünür, cansız putların ilah olamayacağını 
bilirdi .  Zaman zaman Hıra dağına çekilir, her şeyin yaratıcısı olan 
Yüce Allah'a dua ve ibadet ederdi. Çevresindeki insanların zali,mce 
davranışları, putlardan yardım ummaları ve kumar gibi kötü fiillere 
dalmaları onu üzerdi . 

-
Zaten o zamanlar bazı Araplar kız çocuklarını 

diri diri gömerler, kölelere eziyet ederler ve şehvet peşine düşerlerdi. 
Hakkın yerini adaletsizlik, doğruluğun yerini çıkarcılık ve ilmin yerini 
cehalet almıştı. Bütün bunları gören Hz. Muhammed (S .A.-) , arasında 
yaşadığı toplumun bir çıkmaz içinde olduğunun farkına varıyor ve 
derin derin düşünüyordu . Hıra dağında bütün samimiyetiyle Yüce 
Allah'a dua ederken insanlığın kurtuluş bulmasını diliyordu. Nihayet 
40 yaşına geldiği zaman Yüce Allah Cebrail adındaki melek aracılı
ğı ile ona peygamberlik görevi verdi . Ona indirilen ayetler insanlara 
doğru - yolu gösteriyordu. Peygamberimiz kendine tam bir güvenle al
dığı ilahi emirleri tebliğ etti . Putperest Araplar birer birer Müslüman 
olmağa başladılar. Bu arada Hz. Muhammed'e (S.A.) ve Müslüman 
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olanlara zulmetmek istiyenler de vardı. Onu İslamiyet' ten vazgeçirmek 
için uğraşanlar oldu. Fakat o, her türlü menfaat ve mevki tekliflerini 
şiddetle reddetti. İnsanları ıslah etmekle ve İslam'� davetle görevli 
olduğunu bildirdi. Nitekim Kur'an'da bulunan mealen şu ifadeler 
dikkati çekicidir : "Ey Peygamber ! Biz seni tanık, müjdeleyici ve kö
tülük yapanları korkutucu, Tanrı'nın izniyle O'na çağıran ve etra
fa ışık veren bir meş'ale olarak gönderdik. Mü'minlere müjdele ! Tan
rı'nın büyük lutfu onlarındır" .  "Ey Elçi ! Sana Rabbinden indiri
lenleri açıkça bildir, eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yerine ge
tirmemiş olursun. Tanrı, seni insanlardan korur. Tanrı inUrcı bir kav
me başarı vermez" .  

Gerçekte de Yüce Allah Peygamberimizi her türlü tuzaklardan 
korumuş ve İslamiyet kısa zamanda yayılmıştır. Hele Hz. Muhammed 
öteki aleme göçtükten sonra İslamiyetin yayılması çok hızlanmıştır. 
Zamanla İslamiyet Asya'ya, Afrika'ya ve hatta Avrupa'nın bazı 
ülkelerine kadar yayılmıştır. 

İslamda "kalbinde bir atom (zerre) büyüklüğünde iman olan 
Cehennemden _çıkar" hadisinde ifadesini bulan cazibe, bazı kavim
lerin kendiliğinden Müslüman olmalarını sağlamıştır. Ayrıca Sevgili 
Peygamberimiz eşsiz bir ahlakın temsilcisi idi . Nitekim Kur'an'da onun 
hakkında şu ayet vardır : "Gerçekten sen büyük bir ahlak üzerindesin" 
Ayrıca Hz. Muhammed (S .A. ) "ben ahlakın güzelliklerini tamamla
mak üzere gönderildim" diye buyurmuştur. 

İşte mevlidler bu yüksek özelliklere sahip olan Peygamberimizin 
doğumunu kutlamak üzere yüzyıllardan beri okunmaktadır. Ancak 
mevlid, farz veya sünnet değildir. Hatta ilk sıralarda mevlid okuma 
denen bir adet yoktu . Yalnız Peygamberimizin mezarını ziyaret eden
ler olurdu. Fakat zamanla Peygamberimizin doğuşunu tasvir etmek, 
ahlaki özelliklerini saymak, . hidayet için yaptığı hizmetleri belirtmek 
mevlid okumak faydalı bulunmuştur. Bilindiği üzere Peygamberimi
zin doğum günü olarak 1 2  rebiülevvel kabul edilmiştir . İlk mevlid, 
Fatımiler devrinde (m.9 10- 1 1 7 1 )  Mısır'da okunmuştur. Kutlama me
rasiminde yemekler, tatlılar ve hediyeler verilirdi. Fakat mevlid için 
ilk parlak merasim, Selaheddin Eyyubt'nin eniştesi Muzaffereddin 
(Ölm. M. 1 232) zamanında yapılmıştır. Muzaffereddin Erbil Atabek
lerindendi. Bu merasimin hicri 604, miladi 1 207 / 1 208 yılında yapıl
dığı söylenmektedir. Selçukluların dini ve siyasi tesiriyle mevlid oku
ma merasimleri başta Mısır olmak üzere birçok İslam ülkesine yayıl
mıştır . Mekke'de, Septe'de, Fas'da ve İspanya'da mevlitler okutulma
ğa başlandı . Osmanlılar devrinde Murat 111 .  zamanından itibaren 
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İmparatorluk teşrifatında mevlid resmen yer almıştır . Zamanla mevlid 
okunması bir şenlik, bir ibadet ve bayram havasına bürünmüştür . Pa
dişahların ve devlet büyüklerinin mevlid merasimine katılmak üzere 
camiye geldiği görülmüştür. İstanbul'da başta Sultan Ahmed Camii 
olmak üzere Bayezit, Nusretiye ve Beylerbeyi camilerinde resmi 
nitelikte mevlid merasimleri yapılmıştır. Mahmud il .  zamanında bu 
merasimlere bazı yenilikler de katılmıştır . Osmanlılar'dan sonra da 
Müslüman toplumlar arasmda mevlid okuma geleneği devam etmiş
tir. Özellikle mutasavvıflar ötedenberi mevlitle karşı çok ilgi duy
muşlardır . Esasen mevlid bütün Müslümanların törelerine girmiş ve 

samimiyetle benimsenmiştir . Bir çok kimseler mevlitler yazmışlardır, 
· Türkçe mevlitler yazanlar arasında Abdi, Ahmetli, Behişti, Hafl, 

Hamdi, Hocaoğlu, Halil, Muhibb i, Mustafa oğlu Ragıb, Sinanoğ
lu, Şehidi, Şemsi, Yahya ve Süleyman Çelebi vardır. Bunların eser
leri arasında en tanınmış ve tutunmuş mevlid Süleyman Çelebi'nin 
yazdığı Vesilet ün-Necat'tır. Bu eser miladi 1 409 yılında yazılmıştır . 
Bu mevlid her . Müslümanı duygulandırıcı niteliktedir . 

Mevlid merasimlerinde yalnız Peygamberimizin doğuşu ve özel
likleri belirtilmez. Aynı zamanda Kur'an okunur, dua edilir ve ilahi
ler söylenir. Merasimde çeşitli ikramlar da yapılır . Fakat mevlid me
rasiminin asıl önemli yanı aynı inancı paylaşan insanları bir araya 
getirmek, Müslümanları vicdan muhasebesine çağırmak ve dini açıdan 
ferahlatmaktır. Mevlitler, Peygamberimizin örnek ahlakının şuurlara 
işlenmesi bakımından da çok önemlidir. Mevlid merasimleri toplumun 
kaynaşmasına ve dayanışmasına da yardımcı olur. Bu bakımdan mev
lidin hem insani ve hem de dini bir çok yararları vardır . 
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BERAT GECESİ HAKKINDA 

Berat kelimesi "beraet'in kısaltılmış şeklidir . Bu kelimenin çeşitli
anlamları var. Osmanlılar yönetiminde bazı görev, hizmet ve memuri
yetlerle ilgili olarak, padişahın tuğrasını taşıyan yazılı imtiyaz, tayin ve
ya salahiyet emirlerine "berat" denirdi . Böylece berat, yazılı kağıt 
veya mektup anlamına kullanılmıştır . Bu anlamda Berat devletçe 
yazılı olarak verilen, nişan, rütbe, memuriyet veya imtiyazı ifade eder. 
Berat, huccet, senet, kefalet belgesi, diploma ve resmi belge anlamla
rında da kullanılmıştır . 

Bu yazımızda bizi daha çok beratın dint manası ilgilendirmekte
dir . Dini anlamda berat günahtan ya da suçtan arınma demektir . 
Borçtan ya da cezadan kurtulmağa da berat denir. Dinimizde Şaban 
ayının 1 5 .  gecesi mübarek bir gece olarak kabul edilmiştir . Bu geceye 
Berat Gecesi denir . Bu gecede Yüce Allah'ın mü'minlerin bazı günah
larını ve suçlarını bağışlayacağına inanılır. Sevgili Peygamberimiz 
"Cenab-ı Hakk, Şabanın 1 5 . gecesi bütün mü'minleri bağışlar . . .  " diye 
buyurmuştur. Ancak büyücülük, namusa tecavüz ve ana-babaya 
saygısızlık gibi büyük günahları bu bağışlamanın dışında saymıştır . 
Hz. Muhammed (S .A.)  başka bir hadisinde de Berat Gecesi'nde bir 
çok günahların Yüce Allah tarafından bağışlaµacağını bildirmiştir. 
Şu kadar var ki bu hadisde de Allah'a eş tanımak, kin gütmek, kibir
lenmek ve akraba ile ilgiyi kesmek gibi günahları bağışlamanın dışın
da saymıştır . Bununla beraber dinimizde Berat Gecesi'nin, Kadir Gece
sinden sonra en hayırlı gece olduğu kabul edilir. Tirmizi'nin Sünen'
inde geçen. hadis bu inancı doğrulamaktadır . 

Bu gece çeşitli İslapı ülkelerinde kutlanır. Hindistan, Pakistan ve 
Bangladeş Müslümanları genellikle Berat Gecesi'nde helva yaparlar, 
yoksullara yiyecek dağıtırlar ve havaya eğlendirici fişekler atarlar. Bazı 
ülkelerde de türbeler temizlenir, dini ziyafetler verilir ve ölüler rah
metle anılır . Yurdumuzda olduğu gibi bazı yerlerde ise bu gibi müba-
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rek günlerde kandil Çörekleri yapılır . Ayrıca Berat Gecesi günahtan 
arınma ve bağışlanma fırsatı olduğu için ibadete önem verilir . Hatta 
bazı yerlerde bütün geceyi uyanık geçirenler olur . 

Berat Gecesi 'nin şu özelliklerinin bulunduğunu bir çok İslam 
bilginleri belirtmişlerdir : 1- Bu gece insan için iyiyi kötüyü ayırma 
ve vicdan hesaplaşması yapma fırsatıdır . 2- Bu gecede yapılan ibade
tin .fazileti büyüktür. 3- Bu gecede temiz niyetle dua edildiği takdir
de Yüce Allah rahmetini bol ölçüde verir. 4- Bu gece bağışlama 
zamanı olduğundan içtenlikle tövbe edenlerin günahları bağışlanır.  
5- Bu gecede Hz. Muhammed'e (S .A . ) şefaat etme hakkının tamamı 
verilmiştir . 

Berat Gecesi her mü'mine düşen manevi bir çok görevler vardır ; 
Her şeyden önce ilah i hikmetleri düşünmek, iyi davranışlara yönel
mek ve aklı kullanarak hareket etmek insan vicdanını rahatlatır . Bu 
konuda ceşitli rivayetleri olan şu had is derin anlamlar taşımaktadır : 
"Bir saatlik düşünce bir yıllık ibadetten daha hayırlıdır" .  

Berat Gecesinde yapılacak tövbelerin de özel bir önemi vardır . 
Esasen insan bir suç veya günah işlediği zaman her zaman tövbe et
melidir . Tövbe hakkında Yüce Allah şöyle buyurmuştur : "Rabbiniz
den bağışlama dileyiniz, sonra ona tövbe ediniz" .  "Ey inananlar ! 
Hepiniz kurtuluş bulmak için Allah'a tövbe ediniz" .  Sevgili Peygam
berimiz de tövbenin önemini şöyle belirtmiştir : "Kurtulmak isteyen 
tövbe etsin" .  "Pişmanlık tövbedir". 

Berat Ge.cesi dolayısiyle Yüce Allah'ın verdiği nimetlere ve lüt
fettiği imkanlara şükretmek gerekir . Aşağıda anlamını mealen vere
ceğimiz ayet bizi şükür konusunda aydınlatmaktadlf : "Doğrusu Allah 
insanlara karşı lütufkardır, ama insanların çoğu şükretmezler" .  

Berat Gecesi 'nde sam�miyetle yapılacak dualar Yüce Allah'm 
bağışlamasını sağlayabilir . Çünkü Yüce Allah "bana dua edin size 
icabet edeyim" diye buyurmuştur. Bir başka ayette de "kurtulmak 
isteyen dua etsin" emri vardır . Ancak duanın içten gelmesi ve kalbin 
uyan�k olması gereklidir . Çünkü sevgili Peygamberimiz "gafil olan 
kalbin duaları dinlenmez" demiştir. Manevi açıdan uyanık bir kalble 
yapılacak duların ise ya günahların bağışlanmasını ya da bir hayırlı 
olayın meydana gelmesini sağlayacağını bildirmiştir . 

Kuşkusuz tövbe eden ve dua ile bağışlama isteyen kimse sabret
mesini bilmelidir. "Sabredenlerin alacakları karşılık gerçe_kten hesap
sızdır,"  ayeti sabrı.n önemini belirtmektedir . "Sabır aydınlıktır" 
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hadisi ise Türkçemizde "sabreden derviş, muradına ermiş" atasözünü 
hatırlatmaktadır . 

Her mü'min bütün bu hayırlı davranışları yaparken şu iki hususa 
önem vermelidir : 1- İnsanın gücünün sınırlı olduğunu hatırlamalı ve 
davranışlarından sorumlu olduğunu unutmamalıdır . 2- Yüce Allah'
ın büyüklüğünü ve her şeyi görüp işittiğini düşünerek yüreğinden bütün 
kötülükleri atmalıdır . Esasen Yüce Allah'a kulluk ederken kötülük
lerden sakınmak ve her davranışta sorumluluk duyarak ilahi rızanın 
sağlanmasını kolaylaştırır. 

Berat Gecesi dolayısiyle yoksullara yiyecek dağıtılması, küskün
lerin barışması, ölülerin ve şehitlerin rahmetle anılması sevaptır . Bu 
Gecede yapılacak ziyaretlerin, yaşlılara hürmetin ve nafile ibadetin 
büyük önemi vardır . 

Berat Gecesi gibi mübarek geceler bizim geleneklerimiz arasına 
girmiştir. Tarihimizde mübarek günlerin ve gecelerin kutlanmasına 
önem verilmiştir. Berat Gecesi'nde herkesin vicdan hesaplaşması yap
ması, milletine ve vatanına karşı görevlerini hatırlaması sosyal yapı
mızın daha da güçlenmesine yardımcı olur. 

Demek ki Berat Gecesi hem dint, hem de milli açıdan bizler için 
büyük bir değer taşımaktadır . 

Yüce Allah bu geceyi herkese mutluluklar içinde geçirmeyi nasip 
etsin ! 
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REGAİB KANDİLİ 

Dinimizde bir çok kutsal gün vardır . Bunlardan biri Sevgili 
Peygamberimizin doğum günü olan Rebiülevvel'in 1 2 . gecesidir. Bu 
geceyi müslümanlar ibadet ederek veya mevlid okuyarak'kutlarlar . 

Dinimizde Mi'rac Kandili de önemlidir . Bu kandil Hz. Muham
med'in (S .A. )  yüksek makamlara ve Yüce Allah'ın yakınlarına yüceldiği 
gecedir. Bu gecede Peygamberimiz zaman ve meka.n kaydı olmaksızın 
Mekke'deki Mescid'-i Haram'dan Kudüs'deki Mescid-i Aksa'ya 
gitmiş ve oradan da manevi makamlara yükselmiştir . İlaht bir mucize 
sayılan Mi'rac budur. Mi'rac, ruhlar için verimlilik kaynağıdır . Bu 
sebeple İslam Aıemi'nde Mi'rac kendiline önem verilir. 

Mübarek günlerden biri de Berat Gecesi'dir. Dinsel anlamda Be
rat suçtan ve günahtan arınma manasına gelir. Bu gece Şaban ayının 
onbeşine rastlar. Berat gecesinde günahlardan kurtulma ve arınma 
fırsatı verilmiştir. Başka bir deyişle Berat gecesinde Allah'ın rahmetini 
daha çok vereceğine inanılır. Bu nedenle Müslümanlar bu gecede daha 
çok vicdan hesaplaşması yaparlar. Allah 'ın hikmetini düşünüp bağış:. 
lama dilerler. 

Ramazan ayı tümüyle ktıtsaldır . Özellikle Kadir Gecesi'nin şeref 
ve önemi vardır. Kadir Gecesi Kur'an'da öğülmüştür . Bu gecenin, 
günü kesin olmamakla be.raber, Ramazan'ın · 27 sine rastladığını tah
min edenler vardır. Bu nedenle Müslümanlar bu geceyi ibadetle· geçir
meye gayret ederler . 

Kuşkusuz Ramazan ve Kurban Bayramları da kutsal günlerdir. 
Bu bayramlar insan sevgisinin yayılması, küskünlerin barışması ve mü
minlerin karşılıklı yakınlaşması için iyi bir fırsattır. 

Kutsal geceler arasında asıl üzerinde duracağımız konu Regaib 
Kandili'dir, Regaib Kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesine rast
lar . Regaib, rağbet ve ragibe'den gelir. Çok istenilen şeyler veya bol 
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bağ1ş demektir .  Dil bakımından regaib, ragibe 'nin çoğuludur . Dinsel 
bakımdan ise regaib Allah'ın bol bağış ve lütfunu ifade eder . Regaib 
Gecesi 'nde Allah'ı rahmetini, lütuf ve yardımını bol bol bağışlayaca
ğına inanılır . Bu gecede de Peygamberimiz ilahi lütuflara kavuşmuş
tur. 

Müslümanlar arasında Regaib Kandili 'ni ibadetlerle, dualarla 
ve tövbe edip Allah'a yalvarışlarla geçirmek adet olmuştur. Bu geceyi 
cemaatle namaz kılarak kutlama hicri 488, milad i l 087 yılında ilk 
kez yapılmıştır . Kudüs'de başlayan bu adet daha sonra bir çok İslam 
ülkesine yayılmıştır . Özellikle tekkeler Regaib Kandili 'ni gösterişli 
gösterişli törenlerle kutlamışlardır . Hatta Regaib Gecesi için yazılmış 
Regaibiyye denen manzume türü doğmuştur. 

Gerçekten de Regaib Kandili günahlardan tövbe, Allah'a dua 
ve ahlaki arınma hususunda her Müslüman için iyi bir fırsattır . 

Tövbe, dinimizde önemli olduğu için Sevgili Peygaberimiz "ben 
günde yetmiş kez bağışlama diliyorum ve tövbe ediyorum" demiştir . 
Ancak dil tövbe ederken kalbin de pişmanlık duyması gereklidir . "Piş
manlık tövbedir" had isi yapılan kötü işten kalben uzaklaşmayı ifa
de eder . Bu konuda öteki bazı had isler de şunlardır : "Günahtan töv
be, onu bir daha yapmamaktır . " "Günahkarların en iyisi tövbe eden
lerdir" .  Yüce Allah tövbe hakkında şöyle buyuruyor : "Kişi nefsine 
zulmedip, sonra tövbe ile kötülüğü iyiliğe çevirirse işte ben bu gibi-
leri yarlı gar ve bağışlarım" .  

· 

Dinimizde tövpenin yanında dua da çok önemlidir . Regaib Kan
dili dolayısiyle yapılacak duanın ise ayrı bir önemi vardır. Yüce Al
lah duaları kabul buyuracağını va'detmiştir. Ancak dua edenin ha
ramdan elini çekmiş, kalbini temizlemiş ve içtenlikle Allah'a yönelmiş 
olması gereklidir . Yüce Allah "kurtulmak isteyen dua etsin" ve "ba
na dua edin size karşılık vereyim", anlamındaki ayetlerle bizleri du
aya teşvik etmiştir . Sevgili Peygamberimiz de "hiç_ bir şey Allah ka
tında duadan daha değerli değildir" demiştir . Duanın önemi hakkın
da daha bir çok dinsel buyruklar vardır . Fakat asıl önemli olan, duayı 
içtenlikle yapmasını bilmektir. Kimi kitaplarda söylenti olarak anlatı
lır ki Hz . Musa zamanında kıtlık olmuş. Onun başkanlığında bir top-
1uluk üç gün yağmur duası yapmışlar . Bir türlü yağmur yağmamış. 
Hz . Musa bunun nedenini düşünürken kendisine vahiy gelmiş, Yüce 
Allah "aranızda söz taşıyan birisi var. Onun için duanız kabul olunma._ 
dı" diye uyarıda bulunmuş . Bu uyarıyı aldıktan sonra Hz . Musa Yü-
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ce Allah'a sormuş : "söz taşıyan kimdir ?" Yüce Allah'da "ben söz 
taşımayı yasak ederken söz taşıyamam" demiş. Bunun üzerine başta 
Hz. Musa bütün topluluk söz taşımaktan tövbe ve dua etmişler . Son
ra da yağmur yağmış .  Bu kıssa duada içtenliğin önemini belirtmekte
dir . 

Gerçekte dinimize göre dünya işlerinde önce tedbir almak ve aklı 
kullanmak, sonra da Allah'a sığınıp beklemek gereklidir. 

Anlattığımız kıssa ayrıca dinimize ahlak temizliğinin önemini 
gösteriyor. Nitekim Sevgili Peygamberimiz "ben ahlakın güzelliklerini 
tamamlamak üzere gönderildim" diye buyurmuştur. Regaib Kandili 
gibi kutsal günler vicdan hesaplaşması yapmak hususunda her mü'min 
için iyi bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmayarak tövbe ve dua etmek in
sanı ferahlatır. Kötü davranışlara dönmemek hususunda iradeyi güç
lendirir . Kısacası insanın manevi açıdan olgunlaşmasına yardımcı olur .  

' 
O halde Regaib Gecesi, toplum içinde yanlış davranışlardan yüz 

çevirmek, daha iyiye ve doğruya yönelmek ve Allah'ın rızasını dile
mek için iyi bir fırsattır . 
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DİNİMİZDE SEVGİNİN DEt.ERl 

İslam'da sevgi önemli bir konudur . Sevmek kalpleri yakınlaştırır, 
küskünleri barıştırır, öfkeleri yatıştırır. Kin ise mü'min için acıdır, 
huzur kaçırıcıdır, can sıkıcıdır. Bunun içindir ki Hz. Muhammed "Al
lah'ın en çok hoşlanmadığı kimse, kini fazla olandır" demiştir. Mutlu
luğun kaynağı sevmektir, sevilmektir ve gerçeği sevdirmektir. Seven 
insanlar şefkatli, merhametli ve iyi niyetli olur . Sevmeyen insan ma
lından yoksula vermez . Yetime kanatlarını germez ve çıkarından baş
ka da bir şey bilmez . Yüce Allah "sevdiğiniz şeylerden vermedikçe 
hayra kavuşamazsınız" diye buyururken yoksulseverliğe işaret etmiştir. 

Dinimiz Allah sevgisine, ahlak sevgisine ve gerçek sevgisine çok 
önem vermiştir. Dost sevgisine, insanlık sevgisine ve vatan sevgisine 
de çok önem vermiş dinimiz . 

Fakat biz bu geçici alemde birbirimizle uğraşıp duruyoruz. Ne 
olduğumuzu, ne olacağımızı değil de, birbirimizin ayıplarını arayıp du
ruyoruz. İnsanoğlu Allah'ın yarattığı tabiattaki düzen ve güzelliğe ba
karak, güzeli , iyiyi, doğruyu daha çok sevse ne olur? Ahlakımızda gü
zellik, kalbimizde iyilik, görevimizde doğruluk bize mutluluk verir . 
Bunların hepsi de yürekten gerçeği sevmesini bilmekle olur. 

Sevmek bu kadar önemli olduğu için, Yüce Allah, Kur'an'da 
şöyle buyurmuştur : "Allah dinde gerçekci insanları sever, onlar da 
onu severler' ', "İman edenler, Allah'ın en çok sevdiği kimselerdir" .  

Peygamberimiz Hz . Muhammed (S .A . )  de Yüce Allah'ın bir
birlerini sevenlere kıyamet gününde kanat gereceğini söylemiştir. Yi
ne Peygamberimiz, "benim rızam uğrunda sevişenler için, peygamber
lerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır" demiştir. 

Peygamberimiz insanseverliğe işaret etmek için de şöyle buyur
muştur : "Bir kimse din kardeşini severse, sevdiğini o kimseye haber 
versin" . 
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Yüce Allah, sevgiden uzak olanları ve kalp kıranları yermiştir. Bu 
hususda bazı ayetler verelim : "Erkek olsun, kadın olsun, müminleri 
ayıpladıkları bir günahla incitenler, büyük bir iftira ve apaçık bir gü
nahı yüklenmiş olurlar" .  

İslamiyet'te Allah sevgisi her şeyin başında gelir. Bunun içindir 
ki Hz. Muhammed, (S .A.)  dua ederken şöyle söylerdi : "Ey Allahım, 
bana sevgini, sevdiğin kimsenin sevgisini ve senin muhabbetine yak
laştıracak şeyin sevgisini ver" .  Önce gelmiş peygamberlerden Hz. İb
rahim, rivayet edilen şu olayda Allah sevgisinin önemini göstermekte
tedir : Hz . lbrahim'in ruhunu almak üzere ölüm meleği gelir. Hz. 
İbrahim : Hiç dost, dostun canını alır mı, der. O zaman Yüce Allah 
şöyle vahyeder : Hiç dostuna kavuşmaktan nefret eden bir aşık gör
dün mü ? Bunun üzerine Hz . İbrahim ölüme rıza gösterir. 

Gerçekte de Allah aşkı, nice mutasavvıfın kalbini yakmıştır ! Allah 
sevgisine kendisini kaptıran MevlAna "ayrılıktan parça parça olan bir 
kalp isterim" demiş. Hallac Mansur ilahi aşka dayanamamış "Hak 
benim" diye seslenmiş. Bayezid Bistami, Allah'a kendini o kadar 
yakın hissetmiş ki "cübbemin altında Allah'dan başka bir şey yoktur" 
sözünü ifa_de etmiş . 

Butün bunlara rağmen Allah'ın manevi sevgilisi olmakta en yük
sek derece Hz . Muhammed'e (S.A.) aittir. O her bakımdan olgun ol
duğu için hiç bir taşkınlık yapmadan sevgisini kalbinde tutmasını bil
miştir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki iyi Müslüman olmanın şartlarından biri 
de sevmesini bilmektir. Bu sevgi ilimde, eğitimde, çalışmada ve yardım
laşmada bulunmalıdır. Yine bu sevgi vatan sevgisi , ahlak sevgisi ve 
nihayet Allah sevgisi olmalıdır. 
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YALNIZLIK 

Dünya, ' tadı tuzu olmayan bir çöle benzer . Bu çöle anlam ka
zandıran ve onun nasıl var olduğunu araştıran yine insandır. Ancak 
insan da bu dünyada bir açıdan yalnızdır ve misafirdir . Atılan ber 
adım insanı fiziksel olarak bilinmeyen bir aleme götürür . İnsan, bir 
gün mezarda yapayalnız kalacağını bilir . Ancak haliyle bunu ko
lay kolay kabul etmez . Yüzünün kırıştığını, saçının ağardığını ve gü
cünün azaldığını birisine söylediniz mi, pek hoşuna gitmez . İnsan
oğlu gençlikten, güçten ve üstünlükten hoşlanır . Böylece de bir açıdan 
yalnızlığa mahkum olduğunu ve her gün tükendiğini inkar eder . 

Kimi insan aşın tutukusuyla mal, mülk yığaı:ak yalnızlığını gi
dermeğe çalışır. Tarlasiy1e, eviy1e, fabrikasiyle kendini avutan nice 
insan vardır. Sahip olmak, çoğu insanda derin bir istektir . Oysaki in
san yolcu, cansız nesneler ise bir süre kalıcıdır . 

Yalnızlığı gidermek için dostlarının mevkii ile, ünü ile yahut 
gücü ile öğünen nice insana rastlarsınız . . 

Günümüz Batı toplumuhda gittikçe yaygınlaşan köpek düşkün
künlüğü gene1likle ruhsal yalnızlıktandır. Tekniğin baş döndürücü 
hıziyle doymayan kimi insan, köpeğine insandan daha çok değer vere
rek yalnızlığını gidermekte ve avunmaktadır . 

Hayatın çeşitli anlarında insanoğlu zaman zaman yalnızlığını 
yakalar gibi olur. Bir yakını yahut dostunu kaybeden insan üzülür. 
Kendinde bir eksiklik, bir boşluk duyar. Çevresini tatsız bulur . Yal
nızlaşır. Ancak uğraşlar bir süre soıira onu peşinden yine sürükler . 

Sevdikleri tarafından çok aldatılan insanın güveni sarsılır . Çok 
kişiden kuşku duyar . Sıktığı çok elden şüphe eder . ·Bu güvensizlik de 
o�u yalnızlığa iter . 

Derdi olan ya da umduğunu bulamayan insana hep moral ver
meğe çalışırız . Onun yalnız olmadığını anlatmak için çabalarız. Çün-
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kü insanın yalnızlıktan hoşlanmadığını biliriz . Ai:ıcak biz, türdeşleri
mizin iç aleminden yalnızlık korkusunu çıkarmak gücünde değiliz . 
Çünkü hepimiz bilinmeyen bir yalnızlığın yolcusuyuz .  

Ne var ki insan, felsefi anlamda, yalnızlıktan kendi kendini kur
tarabilir. Bu da bilincini derinleştirmekle mümkündür . Bilincini derin
leştiren insan varlığın zam:an ve mekan içindeki sınırını araştırır . Ken
di başlangıcını ve sonucunu düşünür. Bir noktada insanın ,güçsüzlüğü 
nü ve yalnızlığını kabul eder . Böylece de kendi varlığının bilinçli yüce 
bir varlık tarafından yaratıldığını kavrar . Bu varlık da kuşkusuz Yü
ce Tanrı'dır. Tanrı'ya bilinçli olarak inanan ve O'nun yaratıkların
daki hikmeti gören insan kendini yalnızlıktan kurtarır . İnançta tak
litçi olanların görüşüyle bilinçli olanların görüşü a }Tımlıdır . 

İnanç, insanı yalnız yalnızlıktan kurtarmaz, aynı ·zamanda ev
renin başlangıç ve sonu hakkında da bir çözüm getirir . 

Eskiler "yalnızlık Tanrı'ya yakışır" demişler . Bu söz doğrudur. 
Tanrı, kendi kendine yeter. İnsan ise kendi kendine yetmez . Gerçekte 
insan, gönlünde kimsenin giremiyeceği bir yer ayırıp Tann'sını düşü
nürse, bencil duyguların kölesi kurtulabilir . Tanrı'nın hikmetleri hak
kında felsefi düşünce, insanı ilahi rızaya yaklaştırabilir . İnsan kendi
ni yalnızlıktan, mal, mülk ya da güç üstünlüğü ile değil, Tanrı sev
gisiyle kurtarabilir .  Onu seven insan hem bu dünya, hem de sonsuz 
alem lrakkında güvenli olur .  Böylece hem evreni, hem insanı ve hem 
de olayları umut ışığiyle değerlendirir. 
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MUTLULUK 

İnsanoğlu yeryuzune konuk olarak gelir . Bir takım evrelerden 
geçtikten sonra başka bir aleme göçer gider. İnsan göçüp giderken 
yalnız bu dünyada kazandığı erdemleri beraberinde götürür. Yeryü
züne konuk olarak gelen insan, gerçekte değişen bir alemde bir yaban
cı gibidir. Daha dünkü çocuklar, zamanla. genç olur, olgun ve nihayet 
yaşlanır. Yıllar insanın gerek fiziksel yapısını ve gereke ruhsal yapısını 
etkiler. 

İnsanoğlu para kazanmak ve yaşamını sürdürmek ister . Gereğin
de köyden ilçeye, ilçeden kente ve kentten de başka bir ülkeye gidebilir . 
Yeni çevre insana yabancı gelir . Değişik ortam insanın görgü ve dü
şüncesini etkiler . Böylece insan dünkü yaşantısını geride bırakmış 
olur. Eski yaşantısına yabancılaşır . Yeni çevreye uymağa ve yeni ta
sarılar kurmağa başlar. 

Çağımızda bilimsel bulguların gittikçe artması karşısında insan, 
evreni ne kadar az t;mıdığının bilincine varır. Duyuların algıladığı 
gerçeklerin ötesinde insan hayalini aşan ve matematik formüllerle 
ifade edilen hakikatların var olması bir açıdan şaşkınlık uyandırır 
ve bizi yabancı bir ortamda bulunduğumuz düşüncesine götürür. 
Çünkü evren daha çok bilim adamları tarafından tanınmaktadır. 

Uzayda kimi bilimsel bulguların ve tekniğin ilerlemesi bizde 
çaresizlik duygusu uyandırmaktadır . İnsanın doğaya egemen olma 
çabaları sonunda kazandığı başarılar, ruhumuzu doyurmuyor. Atom 
ve hidrojen bombası gibi insanları kütle halinde öldürecek silahların 
bulunması da bizi mutlu etmiyor. Yarın bir radar raporunun yanlış 

- anlaşılması insanlığın önemli bir bölümünü yok edebilir. 

Çağımızda bilim ve tekniğin ürünleri çevre sağlığı düşünülmeden 
yaygın biçimde kullanıldığı için insan, yeni sorunlarla karşılaşıyor .  
İnsan, bir yandan tekniğin ürünlerinin sağladığı kolaylıklarından 
yararlanırken öte yandan onların kimi yan etkileri nedeniyle huzur-
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suz olmaktadır. Uçakların, fabrikaların, arabaların ve ötesi gelişmiş 
araçların gürültüsü büyük kentlerde insanları rahatsız etmektedir. 

Kitle haberleşme araçları sayesinde dünya adeta dar bir alan 
haline gelmiştir . İnsanlar bir ülkeden ötekine kısa sürede gidebilmek
tedirler. Ayrıca çağdaş araç ve gereçler, eski eğitim anlayışını de
ğiştirmektedir. Ana ve babaların çocuklar üzerindeki etkileri azalmak
tadır. Dünya hızla değişirken insanlar kendilerini bu akışa uydurmak 
zorunda kalmaktadırlar. Kendilerini yenileyemeyenler çevresine daha 
çok yabancı kalmakta ve aradığı mutluluğu kolay bulamamaktadır. 

İnsan, vicdaniyle hakkın, haklının olmasını ister. Hak kiminse 
onun olmalıdır . Her yerde bu böyle söylenir, böyle konuşulur. An
cak uygulamada genellikle hak güçlünün oluyor. Vicdanlarda yer
leşen adalet, uygulamada kimi yerde bulunmuyor . Bu tür dengesizli
ği gören insan ise ruhsal açıdan mutlu olmuyor . 

Yirminci yüzyılda insanların uygarlaştığını okuyoruz, söylüyo
ruz . Ancak dünyanın şurasında veya burasında uygar dediğimiz in
sanlar birbirlerini kıyasıya öldürmekten geri kalmıyorlar. Hatta aynı 
ulusun bireyleri bile birbirlerini öldürmekten çekinmiyorlar . Bu da ne 
öldürenlere, ne de çevresine mutluluk veriyor. 

Bu tedirgin dünyada insan, mutluluğu bulabilmek için acaba 
ne yapmalıdır ? Şu ortalama 70-80 yıllık ömrü nasıl değerlendirmek 
gereklidir ? İnsanın özü ve yapısı maddeden niçin farklıdır ? İnsanın 
amacı ne olmalıdır ? Bu sorulara cevap ararken insanın nasıl mutlu 
olacağını da göstermek . mümkün olacaktır . 

İnsan vasıta değerlerin değil, yüksek değerlerin yönettiği eylem
lerle mutlu olabilir. Din, felsefe, san'at gibi değerler ve çeşitli bilim tür
leri insanın kendini tanımasını kolaylaştırır . Vasıta değerlerin yönettiği 
eylemler ise çıkara bağlı olduğu için insanı mutsuz eder. Çünkü insanın 
çıkarları ruhu doyurmaz. Çıkara bağlı her tutku yeni tutkular uyandı
rır . Çıkarla elde edilen üstünlükler ve varlıklar insanla beraber me
zarına gitmez . Oysaki barış, sevgi, dostluk ve acıma yönünden insanlı
ğa hizmet etmiş kimseler kendileri için manevi azıklar hazırlamış olur
lar. Toplumun yararına işler yapanlar, bencil çıkarları ulusal mutlu
luk için feda edenler bu dünyada zamanlarını iyi değerlendirenlerdir. 
Yaşamaktan amaç yalnız yiyip içmek :ve bazı davranışlarda bulun
mak değildir. İnsanın maddeden, bitkiden ve hayvandan farklı yönleri 
pek çoktur. İnsanın aklı, bilinci ve amacı vardır. Amaç, insanın ken
dini bilmesi, yaşadığının bilincinde olması ve Tanrının rızasını kazan-

277 



mak için erdemler edinmesidir . İnsan haklarına saygılı olanlar ve 
insanları sevenler bunu daha kolay başarırlar. 

Kuşkusuz çağımız bilim ve akıl çağıdır . Ancak bilim ve akıl 
insanın ruhsal hayatını ihmal etmemizi gerektirmez . Dünya işlerinde· 
bilim ve tekniğin ışığında hareket ederken ruh hayatının zenginliğini 
geliştirmenin önemi büyüktür. İnsanların gönlünde barış ve sevgi 
bulunmazsa bilim ve tekniğin ürünleri bizi nasıl mutlu edebilir ? Kor
kunç silahları kullanacak olan, yine insandır . O halde ilkin insanı 
tanıyalım.  Onun gönlüne barış, sevgi ve acımayı yerleştirelim. O 
zaman insan hem gelişen tekniğin ürünlerinden rahatÇa yararlanır, 
hem de türdeşlerini sevdiği için huzur ve güven duyar . 

Erdemin elde edilmesi için her şeyden önce iyi niyet sahibi ol
mak gereklidir . Sevgili Peygamberimiz "yapılan işler niyete göredir" 
demiştir. Ayrıca adaletin erdem açısından önemi büyüktür. Yüce 
Allah Kur'an'da adalet hakkında şöyle buyurmuştur : "Ey inananlar, 
adaleti titizlikle ayakta tutan ve Allah için tanıklık eden kimseler olu
nuz. İster kendiniz, ister ana ve babanız, isterse akrabalarınız aleyhinde 
olsun zengin fakir farkı gözetmeksizin adaletli davranınız" .  Dinimizde 
zekat ve fıtır sadakası vermek ekonomik adalet bakımından emredil
miştir. Açlığın insan ruhunda olumsuz etkiler yaptığı ve hatta_ dünya
mızda açlıktan ölenlerin bulunduğu gerçektir . Bu durumda çağa 'açık 
olan dinimizin dar gelirlileri düşünmek ve yoksulları kollamak hakkın
daki hükümleri daha çok dikkatimizi çekmelidir . Sosyal adaletin ger
çekleşmesi, toplumun mutluluğunu etkiler. 

Dinimizde erdem açısından ölçülülük de çok önemlidir . Korkak 
olmak yahut çabuk kızmak üstün bir davranış değildir .Davranışları
mız sağduyuya dayanmalıdır ve ölçülü olmalıdır . 

Erdemin kazanılması için irademizle davranışlarımız arasında 
uyum olması gereklidir . Aklımızın iyi, güzel ve doğru bulduğunu 
toplumsal davranışlarımızda gösterirsek uyumu sağlamış oluruz. Kur
an'da "ey inananlar, hepiniz barış ve esenliğe giriniz" diye buyrul
muştur . Toplumsal barış açısından kutsal Kitabımızda bir çok a
yetler vardır . İşte bunlardan bazı örnekler : "Barış hayırlıdır" .  "Al
lah'tan korkunuz ve aranızı düzeltiniz" .  "Birbirinizden ayrılıp fır
ka fırka olmayınız" .  Sevgili Peygamberimiz de kin ve düşmanlığı 
önlemek için şöyle buyurmuştur : "Mü'min kindar değildir" .  "İn
sanlar arasında Allah'ın en çok sevmediği kişi kin ve düşmanlığı en 
çok olan kimsedir" .  
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Erdem açısından doğruluk - da büyük önem taşımaktadır . Ailede 
doğruluk, ticarette doğruluk, iş hayatında doğruluk toplumun mut
luluğuna etki yapar . Doğru davrananlar kendilerini de manevi açı
dan yüceltmiş olurlar . 

Görülüyor ki şu geçici hayatımızda erdem hem kendimiz için, hem 
de toplum için mutluluk kaynağıdır. Erdemli olan kimse, konuk gibi 
kaldığı dünyada hayatını iyi değerlendirmiş demektir. Dinimizin ama
cının da insana erdemler kazandırmak olduğu Peygamberimizin çe
şitli hadisleriyle belirtilmiştir . 

o halde hepimiz ruhsal yönümüzü zenginleştirmeğe çalışalım. 
Kendi özgürlüğümüzün başkalarının· hakkının başladığı yerde bite
ceğini bilelim . Karşılıklı saygı ve sevginin hepimizin mutluluğu için 
gerekli olduğunu daima hatırlayalı�.  Kanunlara uymanın toplumun 
ve kendimizin esenliğini sağlıyacağını unutmayalım. Kısacası mutlu
luk barıştadır, sevgidedir ve uyum içinde yaşamaktadır, 
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GENÇLİK SORUNLARI 

Yurdumuzda g�nçlik sorunlarını artıran nedenler arasında özgür
lük kavramımn iyi işlenmeyişi de vardır. Çoğu gençlerin kendileri için 
hak saydığı özgürlüğü, başkaları için çok gördüğünü gözlemek güç
değildir . İnsan kendi hakkının, başkalarının özgürlüğünün başladığı 
yerde biteceğini unutmamalıdır . Ötedenberi bilinen bilgece söy
lenmiş bir söz vardır : "Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi 
başkası için de isteme" .  Türkçemizde bu sözün anlamı "iğneyi kendi
ne, çuvaldızı �aşkasına sok" deyimi ile de ifade edilmiştir . Aslında dün
yaya gelişinde bile özgür olmayan insan, toplum hayatında belli yasa
lara uymak zorundadır. Yasalara uymak herkesin mutluğunadır . 
İnsan, bilinçli olarak evrendeki yerini belirlemelidir. Herkesin insanlık 
öğelerinde ortak olduğunu unutmamalıdır . Bu gerçek, bilinçlere işlen
dikçe, yurttaşın yurttaşa insancıl gözlerle bakması da artar. Ayrıca her 
bireyde, özgürlüğü topluma zarar vermeden kullanma eğilimi güçlenir . 

Gençlik sorunlarının, yenileşmenin zamamnda yapılmasıyle de 
ilgisi vardır. Çağımız, bilim ve teknik çağıdır. Üç beş yılda çok şey, 
hızla ilerlemekte ve değişmektedir. Oysaki kurumlar aynı hızla ye
nileşmeyi sağlayamamaktadır. Bunda tekniğin sağladığı yarar ve ko
laylık karşısında sosyal bilimlere yeterince önem verilmeyişinin de et
kisi vardır. Ayrıca eğitimde önemli bir yeri olan aHede yenileşmenin 
kolay olmadığı görülmektedir. Bunun sonucu olarak büyüklerle genç
ler arasındaki görüş ayrımı artmakta ve anlaşmazlık çoğalmaktadır. 
Kitaplarda, radyoda ve televizyonda sunulan çağdaş eğitim anlayışı 
ile töreler ve eski alışkanlıklar arasında uçurumlar vardır. Sonuçta 
çocuk, ailede başka, yayım araçları yoluyla başka ve sokakta daha 
başka anlayışla karşılaşmaktadır . Bu durum gençlerin yetişmesini .et
kilemekte ve tutarsızlıklara yol açmaktadır. 

Büyük kentlerin hızlı gelişmesi ve buralara kırsal alanlardan ge
lenlerin çoğalması değer yargılarını etkilemektedir . Köylerdeki töre-
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lerle büyük şehirlerdeki yaşam arasında ayrımlar vardır . Bu ayrım
lar, göç edenlerde psikolojik ve sosyal sorunlar yaratmaktadır . Aynı 
sorunlar daha artarak dış ülkelere çalışmaya giden işçilerin ailev i 
hayatında da görülmektedir . Sonuçta eğitim açısından zarar gören de 
genÇler olmaktadır. Bu yaraları düzeltecek biçimde sosyal sorunlara 
yeterince eğilmek imkanı sağlanamamıştır . 

Ayrıca fırsat eşitliğinin ve sosyal adaletin her yerde görülmeyişi 
de gençleri etkilemektedir . 

Gençlik sorunlarında eğitimde birliğin bozulmasının da etkisi 
vardır . Değişik okullarda değişik zihniyette gençler yetiştirilmektedir . 
Bu gençlerin birbirlerini anlamakta güçlük çekmeleri doğaldır . Büyük 
Atatürk'ün benimsediği Eğitimde Birlik anlayışına dönülmesi gençlerin 
birbirlerine yaklaşmasına çok yardımcı olur . 

Şu veya bu nedenle gençlerimize yeterince güven veremediğimiz 
de görülmektedir . Her şeyi kötü gösterme alışkanlığı öteden beri bir ço
ğumuzda yerleşmiştir . Oysaki güven duygusu, huzurun ve başarının 
temel ilkelerinden birisidir . Gençlerin dikkatini ulusumuzun geçmiş
te başardığı büyük işlere çekmek gereklidir . Ulusumuzun san'at zen
ginlikleri ve kültürel alandaki bütün başarıları gençlerin gözü önüne 
serilerek daha büyüklerinin yapılacağı güveni verilmelidir . 

Bütün bunlar yanında gençlerimize de bazı görevler düşmektedir . 
Uzman olmadıkları halde uzmanlara yol gösterme ve baskı yapma eği
limi artmıştır� Ulusa en iyi hizmet, herkesin kendi görevini en iyi biçim
de yapmasıyle olur. Baba ekmeği yiyen gençlerin, her şeyden önce o
kullarını bitirme görevini yerine getirerek bilimde güçlenmeleri umulur .  

Gençlerin kitap, yurt ve iş  isteme gibi kendi öz sorunları yerine 
başka konulara ağırlık vermeleri düşündürücüdür . 

Devletin esenliğine satlip çıkmak ve ulusumuzun bütünlüğünü 
korumak hepimizin görevidir. Bunun için her şeyden önce her yurttaşın 
huzur içinde yaşama hakkına saygı göstermek gerekir . Kin ve katı 
davranış huzursuzluk kaynağıdır . Sevgi ve barış ise mutluluğun anah
tarıdır. Gençlerimizden ailelerine ve topluma mutluluk verici davra
nışlar beklemek herhalde hepimizin hakkıdır . 

Sonuç olarak gençlerimizin yetişmesi için çağın değişmesini iyi 
izlemek ve eğitimde birliğe önem vermek çok önemlidir . Ayrıca in
sancıl duygulara ağırlık vererek onların birbirlerini sevmelerini kolay
laştırmak gereklidir. Bu hususta her babaya, her eğitimciye ve her yurt
taşa görev düşmektedir . 
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İNSANLIK . NEREYE GİDİYOR 

Milletler arasında barışı ve dayanışmayı sağlamak üzere kurul
muş Birleşmiş Milletler örgütü vardır . Fakat peşinde koştuğumuz ba
rış hiç bir zaman sürekli olarak dünyamiza gelmemiştir . Kore, Viet
nam ve Ortadoğu savaşları bunun en açık delilleridir. Bu demektir ki 
medeniyetten, insanlıktan ve barıştan söz ettiğimiz yirminci yüzyıl
da hala insan insanı insafsızca güçlü silahlarla öldürmektedir . 

Yirminci yüzyılda teknik baş dündürücü hızla ilerlemiştir . Ar
tık aya gidilmekte, gökyüzünde yürünmekte ve insan hizmetine ha
zır çeşitli araçlar üretilmektedir .  Eskiden deve üstünde haftalarca gi
dişle varılan şehirlere şimdi uçaklarla belki yarım saatte varılmakta
tadır . Fakat deve üstünde giden adam her halde yolculuğundan daha 
emindi . Şimdi ise uçağa binen insan, kuşku içindedir . Uçak kaçırmalar, 
yakmalar ve yıkmalar günümüzün insanını dünün insanına göre daha 
tedirgin hale getirmiştir . 

İnsanlar artık medenileşti diyoruz . Refah yolu göründü diyoruz,  
insanlar daha mutlu diyoruz. Fakat bu refah yolu ancak kalkınmış 
ülkelerin yararına işliyor. Yine bu refah yolu ancak güçlü devletlerin 
yararına işliyor. Bugün Afrika'da binlerce insan açlıktan hayatını kay
betmektedir. Şurada burada salgın hastalıktan ölenler var. Toprağı 
zorla alınanlar var . Fakat yirminci yüzyılın birleşmiş insanları neden
se bunlara yeterli bir çözüm bulamıyorlar . 

Evet büyük devletlerin elinde atom bombaları, hidrojen .bomba
ları ve daha nice nice güçlü silahlar var. Fakat modern tekniğin ver
diği bu silahlar, mazlumun , aç ve muhtaç olanın hakkını korumak 
için değil, güçlü olanın hakimiyetini devam ettirmek için yapılmışur . 
Durum böyleyken yirminci yüzyılın insanları haktan, adaletken ve eşit
likten söz ediyorlar . Düşünce olarak ne güzel ideal ! Ger.çekte ise yir
minci yüz yılın insanları mutluluktan ne kadar uzak ! 



Çağımızın olanaklarının ve tekniğinin insanları medenileştirdiği
ğini söylüyoruz . Fakat unutmayalım ki yarının dünyasını yönetecek 
olan dünya gençliğinin önemli bir bölümü uyuşturucu maddelerin ve 

alışkanlık doğuran ilaçların tiryakisi olmağa başladılar . Radyo, 
televizyon ve araba gibi tekniğin ürünleri bir takım insanları doyur
muyor . Kalkınmış ülkelerin birçok insanları , kumar, uyuşturucu madöe 
ve anormal seks gibi maneviyata sığmayan şeyler peşindedirler . Bu 
akımlar derece derece çeşitli ülkelere de yayılmaktadır. 

Çağımızda gençlik meseleleri gittikçe büyüyor . Her kuşak bir 
önceki kuşağı beğenmiyor. Gerçi kuşaklar arasında farklı düşünceler 
bulunması tabidir . Fakat bu fark bütün değer yargılarını yıkıcı ni
telikler oldu mu tehlikelidir . Babalar çocuklarına, öğretmenler öğren 
cilerine her yerde hakim olamıyorlar . İnsanlar değişiyor, toplumun ih
tiyaçları değişiyor ve değer yargıları değişiyor. Ve insanlık aradığı 
mutluluğu bir türlü bulamıyor . 

Tekniğin . hızla gelişmesi yanında tanrı-tanımazlık da hızla ar
tıyor. Tanrı-tanımazlık arttıkça da insanlar doğruluk, güzellik ve iyi
likten ziyade çok kazanma, lüks yaşama ve şöhrete - önem veriyorlar . 
Bazan bu isteklerin hırsa dönüştüğü de görülüyor . Bir dostunuza rast
lasanız, ne kadar erdemli işler yaptığınızı pek sormuyor . Daha çok kaç 
lira alıyorsun, ne kadar kazanıyorsun diye soruyor. Gerçi insan dünya
da geçim yollarını daima düşünmelidir . Fakat bu düşünce hırsa daya
nırsa ve adaletten Y?ksun olursa, insani değerlerden uzaklaşılmış olur . 

· Önemli olan hırsın yerine kanaati, haksızlığın yerine adaleti ve kötülü
lüğün yerine iyiliği koymaktır . Ancak bu hususlarda insanlar bilinç
lenirse, yirminci yüzyılın insapı mutluluk yolunda önemli adımlar 
atmış olur . Yalnız tekniğin ilerlemesi, buna karşılık manevi alanda 
gerileme insana mutluluk getirmemiştir . Manevi değerlere daha az 

' 
önem verildikçe, teknik araç ve silahlar insanların başına birer bela 
olabilirler. Fakat sanayileşme ilerlerken manevi kalkınmaya da aynı 
derecede önem verilirse o zaman toplumun gücüne güçler katılacak
tır . 

Bu gerçekler ışığında ahlak, gerek dünyamız ve gerekse kendi top
lumumuz için önemli bir meseledir . Şüphesiz ki ahlak anlayışı her fcl
sefr ekole ve her topluma göre az çok farklıdır . Bizim çocuklarımıza ve 

gençlerimize öğreteceğimiz ahlak ise kendi toplumsal yapımıza ve ih
tiyaçlarımıza uygun olmalıdır . Milletimiz geniş ölçüde dinimizden 
ve tarihimizden gelen ahlaki değerlerin etkisi altındadır . Önemli 
olan, iyi niyeti, sorumluluğu, dayanışmayı, mill i birliği, erdemi 
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ve bütün ahlaki ilkeleri öğrencilerin bilincine işlemektir . Bunun iş
lenebilmesi için de çocuğun toplumun her kesiminde iyi ahlak örnek
lerini görmesi gereklidir . Kısacası öğrenci, ahlakın ilkelerini hem oku
malı, hem de ailesinden başlayarak toplum içinde bu ilkeleri uygula
ma olanağını bulmalıdır . Bu . sebeple ahlak eğitiminin başarısı, yalnız · 
okulların çabasına değil, toplumun bütün kuruluşlarının çabasına 
bağlıdır . Fakat şüphesiz ki ilk adım ailede ve okullarda atılmalıdır. 

Sonuç olarak demek isteriz ki insanların mutluluğu, maddi kal
kınma yanında manevi değerlere de bağlıdır. Bu sebeple insanlar ma
nevi değerler üzerine daha çok eğilmelidirler ve bu alandaki bunalı
mı çözmek için içtenlikle çaba göstermelidirler. 



ALLAH'IN YfiCELİÖİ VE ALLAH' A İMAN 

Öteden beri insanlar varlığı tanımağa çalışmışlardır . Varlığın 
başlangıcı ve sonu hakkında insanlar düşünmüşlerdir . Bu evrenin nasıl 
meydana geldiğini anlamağa çalışmışlardır. Bir çok düşünür ve pey
gamber, evreni yaratıcı bir kudretin yani Yüce Allah'ın var ettiğini 
doğrulamışlardır . Nasıl bir yapı için bir mimarın bulunması normal 
ise evrenin düzenini kuran bir yaratıcı kudretin varlığı da akla ve dü
şünceye uygundur . Evrendeki düzen bir rastlantı sonucu olamaz . 
Mevsimlerin gelişinde, yaprakların bitişinde ve kuşların ötüşünde in
ce bir hikmetin bulunduğu sezilmektedir . Bilimin yeni bulguları in
sanı doğanın incelikleri hakkında şaşkınlığa düşürmektedir . Doğadaki 
incelikler bulundukça Allah'ın yüceliği daha derinden sezilmektedir. 
Elektrik düğmesini çevirdiğimiz zaman evlerimiz aydınlanıyor. Rad
yonun düğmesini çevirdiğimiz zaman uzak ülkelerdeki konuşmacı
ların seslerini anında duyuyoruz. Eskiden aylarca zamanda gidilen 
yerlere uçakla birkaç saatte gidiyoruz .  Bir sıralar bütün bunlar in
sanlık için birer düş bile değildi. Bugün ise hepsi gerçekleşmiştir . Tan
rı'nın yaratıcı gücü de herşeyi yoktan var edecek sonsuzluktadır . Esa
sen doğadaki oluşu izledikçe Allah'ın yüceliği karşısında zaman zaman 
irkilmemek elde değildir. Din Yüce Allah'ın büyüklüğünü ve sonsuz 
niteliklerini sergilemektedir . Allah'ı Yüceltmek ve O'nun buyrukl arını 

1 
yerine getirme dine sığınan her mü'minin görevidir . 

Ancak, Allah'a imandan sonra bir köşeye çekilerek "bir lokma, 
bir hırka yeter" demek de doğru değildir. Allah 'ın Elçisinin, bir ha
diste buyurduğu gibi dünya ve ahiret işlerini beraberce yürütmek 
gereklidir .  Her mü'minin ailesinin ve toplumun mutluluğu için dünya 
işlerinde bilimin ışığında çalışması gereklidir . Ahiret mutluluğu dün
yadaki davranışlarla ilgilidir . Dinimiz bilenlerle bilmeyenleri eşit 
tutmamıştır . Alın teri ile kazanç sağlamayı salık vermiştir . Kur'an'da 
akıl sahipleri öğülmüştür. Çağımızda ulusların ekonomik açıdan yarış 
halinde olduğu bir sırada bütün yurttaşlarımızın akıla, bilime ve ça
lışmaya daha çok önem vermesi dinimize uygundur .  
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Ahiret mutluluğunu elde etmek için insan toplumsal ilişkilerinde 
uyumlu olmalıdır . Yapacağı işlerin sonunu düşünmelidir . Her insanın 
kanun önünde eşit olduğunu ve başkalarının hakkına tecavüzün in
san kişiliğini alçal tacağını hatırda tutmalıyız. Ailede, okulda, fabri
kada, köyde ve kentte adaletli davranmak hem din açısından, hemde 
toplum açısından mutluluk verir.  İnsan kendisi için istemediği bir hak

sızlığı mü'min kardeşine karşı yapmamalıdır . 

Allah 'ı Yücelten insan, O'nun yaratığı olan insanı sevmesini bil
melidir . Büyüklere saygı , küçüklere sevgi bizim geleneklerimiz arasın
dadır . 

Allah 'ı yücelten kimse, her işte ve her yerele doğruluktan yana 
olmalıdır. Ticarette doğruluk, işyerinde doğruluk ve kamu görevlerin
de doğruluk toplumun ahenk.li işlemesine yardım eder. 

Allah'ı yücelten kimse , kin gütmemelidir . Kin insan yüreğinde 
bir yüktür. Huzursuzluk kaynağıdır. Dargın olanlarla arayı bulmak, 
öfkeli olanları yatıştırmak, birbirine kırgın komşuları barıştırmak din 
büyüklerinin buyrukları arasındadır. 

Allah'ı yücelten kimse, bencil d uyguların kölesi olmamalıdır.  
Başkalarının ayıplarmı arayarak yahut zarara uğramasma sevinerek 
ömrünü geçirmemelidir . Aksine barışçı ve insanlara yardımcı olmalı

dır. Düşkünleri, yetimleri ve dargelirlileri düşünmek insanı ruhsal 
açıdan ferahlatır . 

Görülüyor ki, ahiret mutluluğunu elde etmek icin dünyada sağ
duyuya dayalı bir davranış içinde olmak gereklidir. Kısacası insan bir 
yandan Allah 'ı yüceltirken, öte yandan dünya işlerinde tedbirli ve 

bilgece davranmalıdır . 
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VAKIFLARIN GELİŞMESİ VE ÖNEMİ 

Vakıf, bir kimsenin belli bir malını, kendi mülkünden çıkararak 
geliri ihtiyaç sahiplerine ait olmak üzere Allah için ayırmasıdır . Vak_
fedilen bir mal hibe edilmez, satılamaz, kalıtıı:n yoluyla çocuklara geç
mez. Bir malı vakfeden kimseye vakıf denir: 

Vakfetmenin temelinde dini duygular vardır. Kur'an'da "sev� 
diğiniz mallardan dağıtmadıkça iyiliğe kavuşamazsınız ' '  ayeti var
dır . Bu konuda "iyilik ve Allah'ın rızası için yardımlaşınız" ayeti de 
dikkati çekicidir . " Cimrilikten kendini koruyan kurtulmuştur" aye
ti de cömertliği öğütlemektedir. İslamın Elçisi "Allah cömerttir . Cö
merdi sever" demiştir. Hz . Muhammed,  başka bir hadisinde de "ina
nanlar birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini 
korumakta bir vücut gibidir" buyurmuştur . 

İslam'da yardımlaşmayı salık veren daha bir çok buyruk var
dır. Bunlardan şu örnekler dikkati çekicidir . "İnsanı şu üç özellik 
manevi açıdan yok eder 1- Cimriliğe boyun eğmek. 2- Tutkularına 
ve boş heveslere uymak. 3- Başkalarını önemsemeyerek kendinden 
Jıoşlanmak. "  "İnsanoğlu öldüğü zaman yapmakta olduğu işler durur . 
Ancak şu üç hususta öldükten sonra sevap devam eder . 1 - Bilimsel 
bir yapıt bırakmak. 2- Dua eden çocuklar bırakmak .  3- Topluma 
yararı ola!1 bir sadaka ya da kurum bırakmak. Bunların sevabı kesil
mez."  

Bir gün Hz . Ömer; Peygambe re gelerek mal1nın e n  iyisi olan 
Semeg hurmalığı vakfetmek istediğini söyleyince Allah'in Elçisi şöyle 
cevap vermiştir .  "Bu hurmalığın aslını, gelirini vakfet. Artık o satıl
maz, hibe edilmez ve kalıtımla geçmez. Onun ürünü yalnız ih tiyacı 
olana verilir, yedirilir . ' '  

Bütün bunlara e k  olarak H z .  Muhammed 'in bazı mallarını top
lum için bağışladığını da belirtmeliyiz .  Medine'de yeni hurmalığını 
beklenmedik olaylar ve ordunun ihtiyaçları için, Fedek hurmalığını 
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ihtiyaç sahibi yoksullar i çin , Hayber hurmalığının üçte ikisini de Müs-
1 limanların ihtiyacı için ayırmıştır .  

Hz . Ebu Bekir, Tebük seferi sırasında malının tamanını, Hz. 
Ömer malının yarısını, yine tanınmış sahibi Abdurrahman b .  Avf 
malının yarısını devlete bağışlamıştır. 

İslamda yardımlaşma ve dayanışma bu denli önemli olduğu 
için hicretin ilk yüzyılı içinde vakıflar kurulmuştur . Kur'an'da va
kıf için açık emir olmamakla birlikte yardımlaşma emredilmiştir . 
Ancak vakıflar geniş ölçüde badilere dayanılarak kurulmuştur. Vak.;. 
fın gelişmesinde toplumsal gereksinmelerinde etkisi vardır . 

Vakfı hukuki açıdan temellendiren tanınmış bilgin İmam Ebu 
Yusuf'tur.  Bağdad'da başkadı olan Ebu Yusuf, sosyal ve siyasal ge
lişmeleri izlemiş, vakfın ilkelerini saptamıştır . Hocası Ebu Hanife, 
bir malın gelirinin vakfedilebileceğini ya da vakfedilen bir maldan 
vakıfın dönüp tekrar mülküne sahip olabileceğini savunduğu halde, 
Ebu Yusuf bu görüşe katılmamıştır . Ebu Yusuf, Şafii ve Ahmed b .  
Hanbel'e göre vakfedilen mal  vakıfın mülkünden çıkmıştır.  Artık o 
vakfiyedeki koşullara bağlı olarak toplumundur. Vakfiyedeki hüküm
ler nas gibi yani kesin din i buyruklar gibidir . 

Abbasiler döneminde vakıfları kadılar denetlerdi . Selçuklular 
döneminde bu ilke devam etmiştir. Osmanlılarla Fatih Sultan Meh
med zamanında Padişah ailesinin yaptığı vakıfları denetleyen nazır 
atanmıştır . Sonra bu usul devam etmiştir .  

Vakfa, İslam'dan önce Bizans'da, Mezopotamya'da, Babil'de, Hi
titler 'de, Roma'da, Budistler'de ve Uygur Türkleri'nde rastlanmıştır. 
Özellikle Türklerin sosyal yardımlaşmaya önem verdikleri bilinmekte
dir . Türkler, Anadolu 'ya geldikten sonra da dayanışmayı sürdürmüş
lerdir . 1 3 . yüzyıldaki Ahilik örgütü ticari, mesleki ve ahlaki bir dü
zen olduğu kadar bir yardımlaşma ve dayanışma örgütüdür.  Ayrıca 
kimi tasavvuf ekolleri de yardımlaşmayı öğütlemişler ve fetihlere kat
kıda bulunmuşlardır. Mevlana, Hacı Bektaş Vel i, Hacı Bayram Veli, 
Abdulkadir Giylani vakıfları gibi müstesna vakıflar kültüre] faa
liyetler yanında sosyal dayanışmaya katkıda bulunmuşlardır . Ancak 
zamanla bazı vakfın kuruluş ve işletilmesinde hayır amacından sapma
lar olmuştur. 

Vakıflar genellikle ahirette mutlu olmak için yapılmıştır . Başka 
amaçlarla vakıf yapıldığı da olmuştur .  Bu amaçları şöyle sıralayabiliriz. 
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1 - Mala siyas i karışıklık sonucu el konmasını önleme. 

2- Alacaklılardan mal kaçırma . 

3- Şöhret sağlama ve nüfüz edinme.  

4- Adını sonsuzlaştırma . 

5- Öldükten sonra eserinin ya da malının devamını sağlama. 

6- Malından varislerine dilediği gibi pay ayırma . 

7- Cenneti kazanma. 

8- Cehennem azabından kurtulma. 

9- İnsanları- mutlu etme, insancıl davranma . 

VahhabHik ve Selefiye vakfa karşı olmakla birlikte genellikle İs
lam Alemi'nde vakıflar dini kurumlar olarak benimsenmiştir. 

Vakıfların toplum hayatında önemi büyüktür. Vakıflar sayesinde 
devletin yapma imkanı bulamadığı kurumlar kurulmuştur .  

Eğitim alanında okulların, üniversitelerin, kütüphanelerin kurul.: 
duğuna tanık olmaktayız. 

Camiler, mescidler, din ve bilim için yapılan vakıflar çoktur.  

Kervansaraylar, imarethaneler, hanlar, misafirhaneler ihtiyaç 
sahiplerini ve yolcuları ferahlatmıştır . 

Vakıf amacıyla yapılan yollar, köprüler, çeşmeler ve su yolları 
toplumun gereksinmelerini karşılamıştır. 

Top dökümü, donanmaya yardım, istihkam hizmetleri ve savaş 
araçları için yapılan vakıflar Müslümanların başansına katkıda bu
lunmuştur. 

Okçu ve güreş meydanları gibi sportif faaliyetler için yapılan va
kıflar sağlığın gelişmesini sağlamıştır . Bu arada yapılan hastanelerin 
ve şifahanelerin önemini de kaydetmek gerekir . 

Vakıflar toplumun bir çok ihtiyacını karşılamıştır. Gelinlik yok
sul kızlara cehiz verme amacıyle vakıf kurulmuştur. Hatta borcunu 
ödeyemeyenlere yardım edilmesi için ya da bir eşya kıran hizmetçinin 
kırdığı eşyayı ödemesi için vakıflar yapıldığına da taııık olmaktayız. 

Vakıflar ayrıca kültür tarihinin aydınlanması açısından önemli
dir . Vakıflar sayesinde sosyal sınıfların durumlarını, siyaset adamlarının 
düşüncelerini, kentleşmenin gelişmesini, fiyatların seyrini ve ekonomik 
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koşulları öğreniyoruz . Kendi tarihimizin ayrıntılarıyla öğrenilmesi 
açısından vakfiyeler üzerinde durulması gerekir . 

Vakıflar ulusumuzun tarihte dayanışmasının ve yardımlaşması
nın en iyi örneklerindendir . Gençlerimize bunun güzel örneklerini 
sergileyerek onların insancıl duygularını geliştirmek ve kendi kültür 
tarihimizi daha çok sevmelerini sağlamak görevlerimiz arasındadır. 
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VAKIFLARIN DOGUŞU VE K"ÖLTÜR TARİHİNDEKİ · ÖNEMİ 

Vakıf, bir kimsenin belli bir malını geliri ihtiyaç sahiplerine ait 
olmak üzere kendi mülkiyetinden çıkararak Allah için ayırmasıdır. 
Malını vakfedene vakıf, vakfın koşullarını içer.en vesikaya vakıfname 
ya da vakfiye denir . 

Vakfın, tarihin derinliklerinden beri çeşitli uluslarda bulunduğu 
bilinmektedir. Çünkü vakıf bir sosyal daynışma ve yardımlaşma kuru
mudur.  Roma'da, Bizans'da, Mezopotamya'da, Babil'de, Hindis
tan'da Budistler'de, Anadolu'da, Hititler'de, Ortaasya'da, Uygur 
Türkleri 'nde vakıflara ya da vakfa benzeyen kurumlara rastlanmıştır . 

İslam Alemi'nde vakfın doğuşu , birinci hicr i yüzyılda başlar, ikin
ci hicri yüzyılın ikinci yarısında gelişir. 

Vakfın doğmasında dini buyrukların büyük etkisi vardır. Kur'an
d·a "sevdiğiniz mallardan dağıtmadıkça iyiliğe kavuşamazsınız" 
ayeti vardır . Yardımlaşma hakkında şu ayetler ne denli dikkati çe
kicidir : " İyilik ve Allah'ın hoşnutluğu için yardımlaşınız . " .  "Zeka
tını vermeyenler ahireti inkar edenlerdir" . "Cimrilikten kendini ko
ruyan kurtulmuştur" .  

1 
İslam'ın Peygamberinin de yardımlaşma ve dayanışma konusun

da ilginç buyrukları vardır : "İnananlar birbirlerini sevmekte, bir
birlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidir,,. 
"Komşusu açken uyuyan bizden değildir" .  "Allah cömerttir. Cö-
rpcrdi sever" .  · 

Esasen İslam'da vakfın doğuşu, Peygamberin kimi hadislerinin 
ışığında olmuştur.  Bu husustaki hadislerden birisi şudur : "Bir kimse 
öldüğü zaman yaptığı işler durur. Ancak şu üç nedenle yapılan iyi
liklerin sevabı kesilmeden devam eder : 1- Bir bilimsel kitap ya da bi
lime katkısı olan eser bırakma�. 2- Dua eden hayırlı çocuk bırakmak. 
3- Devam eden bir sadaka ya da hayır kurumu bırakmak. 

291 



Vakıfların doğuşu için kaynak olan bir had1s de şudur : Bir gün' 
Hz. Ömer, Peygambere gelerek en bakımlı hurmalığını vakfetmek 
istediğini söyler. Söz konusu hurmalık Semeg hurmalığıdır . Peygamber 
Hz . Ômer'e cevap verir : "Bunun aslını, gelirini vakfet. Artık o sa� 
tılmaz, hibe edilmez ve kalıtımla varislere geçmez . Ürünü lhtiyaç sa
hiplerine verilir, yedirilir . "  

Vakfın hukuki ilkelerini İmam Ebu Yusuf saptamıştır. İmam Mu
hammed de ona katılmıştır. Hanefiye Mezhebi'nin bu imamlarına ho
caları Ebu Hanife katılmamıştır. Ebu Hanife, vakıfın vakfettiği mal
dan geri dönebileceğini ve malını istediği gibi işletebileceğini söyle
miştir� Ebu Yusuf ise vakfın şart}arınm dini buyruk gibi olduğunu, 
vakfedilen malın aslının ve gelirinin vakfiyedeki koşullara göre işlem 
göreceğini savunmuştur. Bu görüş, Ahmed b. Hanbel ve Şafii  ta
rafından da doğrulanmıştır. Vakıf. tanıkların huzurunda hakimin 
tesciliyle kesinleşir . 

Vakıf çeşitli amaçlarla yapılmıştır . Bu amaçların başında Allah'ın 
hoşnutluğunu kazanmak gelir .

. 
Çoğu vakfiyelerin başında "her can-

lı ölümü tadacaktır" ayeti ya da benzerleri yazılıdır. 
. 

Vakfın aşağıd
.
aki amaçlarla yanıldığına da tanık olmaktayız : 

1- Cenneti kazanmak, Cehennem azabından kurtulmak. 

2- Alacaklılardan mal kaçırma. 

3- Varislere dilediği gibi mal bırakmak. 

4- Siyasi karışıklık sonucu malına el konmasını önlemek. 

5- İnsanları mutlu etmek. Onları insancıl duyguların etkisiyle 
razı etmek. 

6- Adını ve eserlerini öldükten sonra devam ettirmek. 

. 7- Şöhret ve nüfuz kazanmak. 

8- Dini açıdan üstün derecelere yükselmek. 

Görüldüğü gibi vakfı zaman zaman amacından saptıranlar ol
muştur. Ancak vakıflar bir çok sosyal ihtiyacı karşılamıştır . Devletin 
yetişmediği bazı a�anlarda toplumsal dayanışmaya katkı yapmıştır 

Eğitim, sağlık, yolculuk, spor, Orduyu donatma, dini kurumlar 
kurma, yoksulları doyurma, ulaştırma ve bayındırlık alanlarında bir
çok vakfın yapıldığına tanık olmaktayız . . Hatta yoksul kızlara çeyiz 
yapılması, eşya kıran hizmetcinin kırdığı eşyayı ödemesi , denizcile-
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rin deniz feneri yaptırma, su hizmetlerini yerine getirme gibi değişik 
türde kurulmuş vakıflar çoktur .  

Vakıflar sayesinde Tarihimizin ayrıntılarını daha iyi öğrenmekte
teyi

.
z .  Vakfiyeler incelendikçe siyasetçilerin ve idarecilerin düşünceleri 

saptanmaktadır. Vakıflar sayesinde eğitim ve öğretimin durumunu, 
sosyal ihtiyaçları, toplumsal sınıfların gelişmesini, fiyatları, ekonomi
nin gidişirii, askeri durumu, sosyal olayları, halkın özlem ve duygu
larını öğrenebilmekteyiz .  

Sonuç olarak vakfiyeler üzerinde daha çok çalışılmasında ve  va
kıf hizmetlerine yardım edilmesinde yarar vardır. Bu hem sosyal da
yanışma ve hem de kültür tarihimiz için gereklidir. 
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GOZEL VE FELSEFESİ 

Atalarımız "güzele bakmak sevaptır" demişlerdir . Bizim Karaca
oğlan, şiirlerinde . güzelin niteliklerini dile getirmiştir . Edebiyatımız
da güzellemenin az mı yeri vardır ? Güzel bir tablo gördüğümüzde 
ya da güzel bir besteyi dinlediğimizde az mı duygulanırız ? 

Hanımlar daha güzel görünmek için süslenir . Kimileri bu uğur
da ameliyatla organlarını düzelttirir . Kimi insanlar güzel eve, güzel 
eşe ya da güzel arabaya sahip ·olmak için çırpınır . 

Yeni bir elbise giyen kimsenin,  giysisini beğendiniz mi mutluluk 
duyar, okuldaki öğrencinin ev ödevine güzel dedinizmi sevinir. 

Kısacası güzel duymak ya da ona sahip olmak insanların öteden
beri hoşuna gitmiştir. Düşünürler, sanatın temel ilkest olan güzeli 
tanımlamak için az mı fikir yürütmüşlerdir . Ancak güzel, geniş ölçü
de özne ile nesne arasında bir uyumdan doğduğu için onun anlatıl
ması ve nitelendirilmesi düşünürden düşünüre az çok farklı olmuştur . 
Çünkü güzel, matematik gerçeklerden farklıdır. Nesnenin yanında 
insanın beğenme duygusunun da etkisi vardır . · 

Güzeli sevgiyle eşdeğerde tutan düşünürler olmuştur. Eflatun gü
zelin, ideler alemindeki nesnelerin aslı anımsandıkça duyulacağını 
ve aşkla kavranacağım belirtmiştir. 

Aristo, güzelde düzen, birlik, ideal bir biçimde oluş ve ta.klit 
görmüştür. Ona göre güzeli duyan kimse o anda- ruhsal üzüntülerden 
kurtulur . 

· Plotinos ise, güzelde maddeye yansıyan ve birliği oluşturan ilke 
görmüştür. Başka bir deyimle güzel ona göre ruhun bedende, Bir'in 
(Tanrı'nın) akilda görünmesidir . Güzel , evrende Bir'in (Tanrı'nın) 
derece derece yayılarak duyularımıza yansımasıdır . Güzelin en yüksek 
ilkesi olan iyi, Tanrı 'nın ta kendisidir. Akıl, iyi ve Bir (Tanrı ) , özdeş
tirler. Bunlar aynı varlığın değişik adlarıdır. Ancak Plotinos'a göre ruh, 
arınmadıkça güzeli göı:emez . 

294 



Augustinus, düzen ve birliğin her güzelde bulunduğunu söyle
mi§tir. Her §ey, Tanrı'nın güzelliğinden gelmi§tir. Biz geçici nesne
lerdeki güzelliği, be§ duyunun üstünde bir duyuyla sezmekteyiz .  
Bir nesnenin, parçaları arasındaki ahenk güzeldir. Güzelin temel 
niteliği birliktir ve düzendir . .  

Saint Thomas'da güzelin özne ile nesne arasında uyumdan doğdu
ğunu belirterek birlik üzerinde durmu§tur. Birlik güzelin temel ögesidir. 
Bu öğe bilinçle ı§ıldadıkça güzel farkedilir. Esasen ona göre güzellik, 
birlikten, yetkilikten ve uyumdan ayrılmaz . 

Oroussaz, güzelin göreli olduğunu, yalnız akılla kavranamayaca
ğını belirtmiştir. 

Du Bos, güzelin heyecan veren özelliği üzerinde durmuş ve güzeli 
yaratan dehaya değinmiştir . Ancak sanatçının yarattığı güzelliği göre
bilmek, bizim de yeteneğimize bağlıdır. Bu nedenle, ona göre de sa
nat görelidir. Çevreye ve zamana göre güzellik anlayı§ı deği§ebilir. 

Nitekim Hippoyte Taine de güzelin, ırk, çevre ve zamana göre 
değişeceğini belirtmiştir. 

-
Kant, güzelde çıkar sağlamayan haz, amaçsız amaçlılık, evrensel

lik ve zorunluluk aramı§tır. Güzelin büyüleyici, yalın ve apansız olu§u 
üzerinde durmu§tur. Ayrıca güzelin hayal gücü ile dü§ünce gücü ara
sında uyumdan doğduğunu söylemi§tir. 

Hegel ise güzelin, ruhsal arınma ve iyile§meyle ilgili olduğunu 
· yazmı§tır . Ona göre güzel, insan ruhunu alı§ılmı§ olanın ötesine götü

rür. Durgun ve saf hazlar uyandırır. İnsanı soylu ve olumlu kararlar 
almağa yöneltir . 

Güzelde birlik, düzfnlilik, simetri (bakı§ım) ,  bir yasaya uygunluk 
. vardır . Sanatın alanı, çeli§kilerin ve kötülüklerin yok olduğu alandır. 
İnsanın özgür olduğu alandır. Ona göre gerçek özgürlük, insanın ken
disiyle ve dünya ile uyum içinde ya§amak için engelleri yenmesi ve 
ruhundan çelişkileri silmesidir . 

Daha nice düşünür, güzelin nitelikleri üzerinde durmu§tur. An
cak güzeli kavramlarla karıştıranlar daima olmu§tur. 

Güzeli hoşla karı§tıranlar yanılırlar. Hoş, gereksinmelerimizle 
ilgilidir . Hoş bir yemeği oburca yerseniz, tiksinmeğe ba�larsınız . 
Oysaki güzel , ruhsal bir ço§kuyla kavranır . Dalınç içinde seyredilir. 
Bir tablo seyredilmekle tiksinti uyandırmaz . 
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Güzel, yararlı olandan da farklıdır . Yararlı olan niceliksel, güzel 
olan ise nitelikseldir. Yararlı olanı kulladıkça severiz. Güzeli ise, ruhsal 
gücümüzle kavrar, bilincimizle duyarız. Onu çıkarsız algılarız . 

Güzel, iyiden de farklıdır. İyi akla göredir . İyide azlık, çokluk söz 
konusudur. Hem iyi uygulamayla ilgilidir . İyi, ahlakın ülküsüdür. Oy
saki çıplak bir kadın resmi, ahlaki değerlere ters düşse bile güzel bu
lunabilir. 

Güzel doğrudan da farklıdır . Doğru konusunda uygun olandır . 
Akılla kavranır. Doğrunun her zaman dışarda objesi olmayabilir . İki 
artı ikinin dört ettiği akılla anlaşılır. Oysaki güzelin dışarda objesi 
vardır. Birincisi daha soyut, ikincisi daha somuttur . Salt doğru (Tan
rı) ve mantıksal doğrular değişmezler. Ancak bilgi doğruları görel i 
olabilir. 

Güzeli yüceyle de karıştırmamak gerekir . Çünkü Y ijce sınırsız
dır. Güzelde ise bir uyum ve sınırlılık vardır Güzel yalındır. Yüce 
ise karışık duygular verir. Heyecan, şaşkınlık, korku doğurabilir . Yü
cede hem çeken, hem iten güç bulunabilir .  Güze) ise, insanı büyüler, 
ruhsal çoşkuyla kavranır. Güzel algılanır algılanmaz etkisini gösterir . 
Yüce ise algılandıktan sonra da etkisini sürdürür. 

Bize göre kimi güzelde evrensel nitelikler . bulunmakla birlikte 
sanat değerleri genellikle toplumdan topluma değişir. İlkel bir top
lumun sanat anlayışıyla gelişmiş akılcı bir toplumun sanat değerleri 
farklıdır. 

Hem güzelin kavranması eğitimsel bir olgudur . Kuşkusuz güzel, 
özne ile nesne arasında meydana gelen uyum sonucunda kavranır . 
Bunda beğeni duygumuzun etkisi büyüktür. Bu nedenle de sanat gö
relidir. Duyu organlarımız başka türlü yaratılsaydı. nesneleri başka tür
lü algılardık. Bununla birlikte güzelde düze uyum, oran, birlik ve bir 
yasaya uygunluk gibi evrensel nitelikler de vardır. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki evreni estetik dışı saymak düşünüle
mez . Evreni estetik dışı saymak demek, evrenin en olgun varlığı olan 
insanı güzel bulmamak demektir. Oysaki evrende bir uyum, bir dü
zen ve bir yasaya uygunluk vardır . Bu nedenle evren güzeldir . Kuşku
suz evrenin en olgun varlığı insan da güzeldir. 
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VARLIK ÜZERİNE 

Düşünürlerin çoğu varlık hakkmda fikir yürütmüşlerdir . Tales, 
varlığı sudan, Fisagor sayıdan, Anaximandros apeiron denen so�ısuz 
nesneden, Aneximanes havadan ve Harekleitos Logos denen ateşimsi 
bir cevherden başlatmıştır. Phyrron ve Timon gibi varlığın varlığı 
hakkında kuşkuya düşenler olmuş. Eflatun gibi her şeyin aslı,nın ideler 
aleminde bulunduğunu söyleyenler olmuş ve nihayet varlığı Tanrı'dan 
başlatanlar olmuştur. Bu konuda daha başka görüşler de vardır . 

Gerçekte varlık araştırılmağa ve üzerinde düşünülmeğe değer . 
İnsan biraz incelerse varlık hakkında çeşitli sorular akla geliyor .  Var
lığın başlangıçı nasıldır ? Sonu nasıl olacak ? Varlığın en olgun bir par
çası olan insan nasıl bir varlık ? İlk insan nasıl olmuş ? İnsanın bu ya
şamda görevi ne ? Ya da insanın evrende yeri nedir ? Daha bir sürü 
soru aklımızı uğraştırıp duruyor . 

İnsan varlığın gizlerine girmek isteyince fiziğin sınırlarını aşıyor. 
Çünkü fizik, bilimi, ancak maddeyle ilgi!� yasaları ortaya çıkarıyor. 
Ancak maddenin ilk çekirdeğinin nasıl yaratıldığını açıklamıyor . 

İnsan hazan da mutluluğu arıyor. Genel olarak mutluluk iyiyi 
kazanmak, kötüden sakınmaktır. Ancak insanoğlu iyi saydığı olguları 
yaşayınca o mutluluğu undtuveriyor. Yeni tutkular peşinde koşuyor. 
Ya da iyi saydığı nesneyi kaybetme doyumsuzluğuna kapılıyor. İyi
ye hiç kavuşamıyanların durumu ise daha da acıklıdır . Kendi kendi
me diyorum ki dünyada hayatın bir sonu olduğu kesindir. O halde 
insana düşen görev iyiyi, güzeli ve doğruyu arayarak zamanını değer
lendirmektir. İnsanlığa yararlı ve anlamlı bir ses bırakmaktır . 

Bazan düşündükçe umutlanıyorum. Evrende bir düzen, yer yu
varlağının özünde bir yasa. nesnelerin uyuşumunda bir güzellik görü
yorum .  Arıların çiçek çiçek dolaşması, kuşların ötmesi, karıncaların 
ortak çalışması beni etkiliyor. Aynı biçimde gökyüzündeki milyarlarca 
yıldızlar; güneşten gelen türlü renkler, mehtaplı gc�elcrcle ay ışığı 
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bana oh dedirtiyor. Ancak bu oh deyiş de çok sürmüyor. Kimi zaman 
aklıma ölüm olgusu geliyor. Ölümden sonra acaba ne var diyorum. 
Bu kez de dinlerle karşı karşıya geliyorum. Dinlerin her biri . ötekin
den farklı olmakla birlikte öldükten sonra ruhsal yaşamın devam ede
ceğinden çoğunun birleştiğini görüyorum.  Bütün bunlara karşın, ni
çin, insanla uğraşır, insan insanı ezer, insan insana haksızlık eder bir 
türlü anlamıyorum. 

Diyorum ki insan evrende bir yeri vardır . İnsan öteki canlılar
dan farklıdır. İnsanın· özü ile varlığını birbirinden ayıran varlıktır .. İn
sana göre varlık bir nesnedir . İnsan varlığa anlam vermek yeteneğiyle 
donatılmıştır . İnsanın bir bilinci, bir de varlığı , hayatı vardır. Kimi
leri bunu ruh ve beden birleşimi olarak anlatmışlardır . İnsan bilinci 
sayesinde kendi varlığını bilir . Kendini öteki nesnelerden ayırır . Öteki 
canlılarda bu yetenek yoktur. Hayvanlar içgüdüyle hareket ederler . .  

Varlığın en olgun yaratığı olan insan akla sahip olduğu için do
ğayı yenmeğe çalışır. Yeteneklerini geliştirir . Dil konuşur. Kavramlar 
kurar. Deneyler yapar. Sonuçlar çıkarır .  Deneyimleri arasında 
bağlar kurar. 

İnsan karar veren, geleceğe dair tasarılar yapan, nesnel davrana-
. bilen, yenilikler yaratabilen bir varlıktır. Bu onurlu varlık için dün, 
bugün ve yarın söz konusudur.  �u demektir ki insan üç boyutlu bir ' 
zaman varlığıdır . 

Öyleyse böyle bir varlık saygıya ve sevgiye en çok yaraşır yaratık
tir .  Varlığın gizlerini çözemesem de insanı elle tutuyor ve gözle görü
yorum. Onun bu dünyada konuk olduğunu da biliyorum. Konuklara 
saygı ve sevgi göstermenin ise bir insanlık borcu olduğuna inanıyorum. 
Ayrıca aynı yurdun bireylerinin birbirlerini sayıp sevmelerini ulusal 
bir görev olarak düşünüyorum. Sanat ve felsefenin ışığında evrendeki 
düzen ve uyum sergilendikçe bu saygı ve sevginin daha güçleneceğini 
umut ediyorum. Bu nedenle de düşünürlerin ve sanatçıların varlık ve 
insan üzerine daha çok eğilmelerini diliyorum. 
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DARVİNİZM ÜZERİNE 

Darwin, insanı biyilojik olarak incelemiş. Canlılarda bedensel 
açıdan bir gelişme olduğunu söylemiş . Dünya'da geniş yankıl ar yapan 
bu görüş, W. Köhler tarafından geliştirilmiş . Darvinizm'e göre ilkel 
canlılar gelişip maymunlaşmışlardır . Maymunların kimi türleri de 
gelişerek insanlaşmışlardır . B'u duruma göre hayvanlarda biyolojik 
ve psikolojik açıdan bir gelişme söz konusudur. Köhlcr, Anthropo
idler üzerinde yaptığı araştırmalarda bu tür maymunların zekaları
nın ve alçt kullanma yeteneklerinin bulunuğunu saptadı .  Bu buluş, 
Darvinizm'i daha da güçlendirdi. 1 9  yüzyılın sonlarında ve yirminci 
yüzyılın başlarında bu görüş ilim aleminde benimsendi . Bu anlayışa 
göre insanla hayvan arasındaki fark bir derece farkıdır . 

Ancak daha sonra Max Scheler, Geist kuramını ortaya attı . Bu 
düşünüre göre insanın bir Geist,  bir de psikovital alanı vardır . Psiko
vital alan sebep-sonuç açısından söz konusudur . Bu alan çıkarların söz 
konusu olduğu alandır. Geist alanı ise insanın kişilik alanıdır . Geist 
kişinin davranışının merkezidir. Geist, kişinin özgür olduğu, nesnel 
davrandığı, çıkarlarına hayır diyebildiği alandır . İnsanı kişileştiren, 
üstün niteliklerle donatan ve Tanrı 'ya yaklaşmasını sağlayan bu alan
dır . Bu alan bedensel bir .alan değildir . İşte insan, bu özellikleriyle de 
hayvandan farklıdır . Demek ki Darwin'in dediği gibi insanla hayvan 
arasındaki fark bir derece değil, bir nitelik farklıdıı' . 

A.Gehlen de Darvinizm'i geçersiz kılan bir biyolojik araştırma 
sergilemiştir . Bu bilgin y_aptığı araştırmalarda insanın erken doğum 
yaptığını saptamıştır. Gerçekte insan yavrusu dokuz ay on günde değil , 
yirmi ayda doğmalıdır . Dokuz ay on günde doğan çocuk savunmasız
dır. Bedeninde tüy yoktur. Alet yapma gücünden yoksundur . Kendini 
savunmağa gücü yetmez . Hayvanlar içgüdüyle donatıldıkları halde 
insan yavrusu özenle bakıma muhtaçtır . İnsan eksikliğini aklını kul
lanarak ve ahlaki değerler yaratarak giderir . Evlenir . Doğan çocuğun 
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bakımı için çareler arar, araç gereçler yapar. Tarlada çalışır . Keşif
ler ve icatlar yapar . Kısacası insan rasyonelleşen ve etikleşen bir 
varlıktır . Hayvanda ise akl i ve ahlaki davranma yeteneği yoktur. 

Cassirer de yirmi beş yıl kadar önce önemli bir görüş ortaya attı .  
Ona göre insan bir akıl varlığı olmaktan çok semboller varlığıdır . İn
sanın semboller dünyasını mitos, din, dil, sanat, tarih ve bilim meydana 
getirir . İnsan bu semboller sayesinde yaşantısına ve deneyimlerine 
anlain verir . Onları değerlendirir. Yorumlar . Semboller dünyası saye
sinde hayatını düzene kor ve geliştirir . Hayvanda ise böyle bir sembol
ler dünyası yoktur. Bakıyorum da Darvinizm'i hangi açıdan ele alsa
nız tutar tarafı yoktur. Darwin'den önce de insanın oluşumu hakkında 
görüşler ortaya atılmıştır. Özellikle Plotinos'dan beri bilinen ve çeşitli 
yorumları yapılan sudur kuramına göre varlıklar arasında bir oluşma 
sırası ve derecesi vardır : Kabaca söylersek Bir'den ya da Tanrı'dan il
kin ilk akıl çıkmış . İlk akıldan sırasiyle dokuz akıl, dokuz nefs ve dokuz 
felek çıkmış. Son felek ay altı alemdir . Ay altı alemi Faal Akıl yönetir . 
Faal Akıl dört unsuru (ateş, hava, su ve toprak) etkiler. Böylece ma
denler meydana gelir. Sonra nebatlar, sonra hayvanlar oluşur. En 
sonra kutsal ruhu oluşmuş maddeye gelmesiyle de insan meydana ge
lir . Bu görüş Ortaçağ İslam dünyasını etkilemiştir. Meşşallerde, İh
van as-Safa'da, Batınllerde ve kimi mutasavvıflarda bu görüşün yo
rumuna rastlıyoruz . Hatta 1 780 de ölen İbrahim Hakkı nesnelerin 
oluşunu anlatırken varlık dereceleri arasına aracı varlıklar da yerleş
tirmiştir. Madenle bitki arasına mercanı, bitkiyle hayvan arasına 
erkeği dişisi ola11 hurmayı, hayvanla insan arasına Nesnas denen vah
şi yaratığı koyar . Nesnas bir yönüyle maymun öteki yönüyle insan 
olan, her iki tür arasında oluşan bir varlıktır . Ancak hemen _belirtelim 
ki sözünü ettiğimiz İslami ekollerin mensupları herşeyin nedenini 
Yüce Tanrı'da aramışlardır . Bu nedenle doğunun felsefesiyle, Dar
win'in kuramı arasında nitelik bakımından derin farklar vardır. Kla
sik İslam anlayışına göre evren Tanrı'nın "ol" buyruğu _ile meydana 
gelmiştir. 

Hem Darwin'i hangi açıdan alırsak alalım, çürüktür. İlk canlı
nın nasıl var olduğunu açıklamaktan uzaktır. İnsan ibretle doğaya 
baksa her şeyin değiştiğini görür . .  Bir dereden akan su bir daha yerine 
gelmez . Bir ağacın yaprakları düşer, yenileri biter . Bir hayvanın yav
rusu doğar, büyür, bir süre sonra anası ölür. Ancak yavru, doğanın ver
diği içgüdüyle anası babası gibi kendini savunur, yuvasını yapar, 
neslini devam ettirir. Yüzyıllar boyunca kendine sunulan imkanlara 
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boyun eğer . İnsan türü ise çağdan çağa yaşayış açısından değişir . Top
lumlar geliştikçe değer yargıları, töreler ve modalar da değişir .  İnsan 
topluluğu yenilendikçe gereksinmeleri de değişir . İnsanı ekonomik 
durum, gelişen çağlar, kurulan büyük şehirler etkiler . O, akliyle doğa
yı yenmeğe çalışır . Kalbiyle varlığın gizlerini anlamak ister.  İnsan 
bir yandan akıl varlığı,  öte yandan gönül varlığıdır . Bu nitelikleriyle 
de Darwin'in dediğinden çok farklıdır .  

'· 
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ÇAGIMIZDA BAZI BUNALIMLAR 

Doğrusu mutlu ol mak isterim. İnsanların mutlu yaşamasını di
lerim. Birisini incittim mi içim rahat etmez . İnsanların barış içinde 
clele yaşamasını gönlüm çok arzu eder .Ne var ki yaşlı dünyanın üzerin
de gittikçe mutsuzluğun arttığını görmemek için duygusuz olmak ge
rekir . Çağımız gittikçe bir bunalım içine doğru gömülmektedir . Gö
rebildiğim kadarıyla bunda manevi değerlerin geriye itilmesinin bü
yük etkisi vardır . 

Materyalizmi benimseyen yönetimde insanlar her türlü öz
gürlükten yoksun tutsak gibi yaşamaktadırlar . İnsan insana güven
memekte, alkol , rüşvet ve karaborsa tutkusu bütün hızıyla sürmekte-
clk.  

. 

Özgür kesimde de bunalım artmağa başlamıştır . 1 950 yıllarında 
barış, hak, adalet ve insanların eşitliğini savunanlar, uygulamada ters 
yola sapmağa başlamışlardır. Artık açıkça tetörü ve terösisti destek
leyen batılı ülkeler vardır . Adaletin savunucusu olanlar mahkemede 
hukuku · öldürmeğc çalışmaktadırlar . Suçsuz elçilerimizi öldürenlere 
alkış tutmaktadırlar. 

Bir sıralar ırk ayrımına karşı olanlar, şimdi yabancı düşmanlığın
da şampiyonluk yapmaktadırlar . Yurttaşlarımız kimi ülkelerde ikin
ci sınıf insan yerine itilmektedir.  

Öyle görünüyor ki Batı uygarlığı sarsıntı geçiriyor. Her şeyden 
önce halkın büyük bir bölümü kiliseye artık güvcn!llemcktedir. 

Çok gariptir. Bir ülkede · erkeğin erkekle evliliği yasayla onay
lanmıştır . Çoğu özgür ülkelerde kız olsun, erkek olsun gençler 1 7  
yaşından sonra aileden kopmakta, aşırı hoşgörü içinde sağlığını yi
tirmektedir. Aile ve namus- kavramı değişmiş ve değişmektedir . Uyuş
turucu kullananlar artmaktadır. Kaçakçılar ve yeraltı örgütleri eko
nomi ve yönetimde etkili olabilmektedir . 
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Bütün bunlara ek olarak dünya ekonomisi de sarsıntı gcçirınek
mektedir . Sanayileşmiş ül.kcler ileri tekniği tekellerinde tu tmak iste
mektedirler. Az gelişmiş ülkelerde açlıktan ölen insanlar, uygulama
da kimseyi ilgilendirmemektedir . Sözde bazı yardımlarla konu geçiş
tirilmektedir. Güçlü ekonomisi olanlar zayıfların kalkınmasını engel
lemektedir. 

Ne var ki bu dünya insanlığındır. Yer yuvarlağı üzerinde huzur ve 
adaletin sağlanması herkesin mutluğu için gereklidir . Buriu sağlamak 
için manevi değerleri yeniden gündeme getirmek zorunludur. Batı'da 
birçok kimsenin ya İslam'a, ya da Budizm'e girmeğe başlaması bu
nalımdan kurtulma arzusundan doğmaktadır. Kuşkusuz en olgun 
ve en son olan din İslani'dır . İslam'da insanin değeri, namus ve ah
laki değerler üzerinde çok durulmuştur.  Bu değerler düny..aya tanı
tıldıkça, umudumuz artacaktır . Mutluluk artacaktır. Güven artaca
caktır . Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk de bizlere güven
meyi, çalışm�yı ve çağdaş uygarlığın üzerine çıkmayı tavsiye etmiştir . 
Yurtta barış, cihanda barış istemiştir . Dilediğimiz, ilkin ülkemizde, 
sonra da yaş1 ı dünyanın öteki kesimlerinde barış ve mutluluğun art
masıdır . 
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32, 4 1 ,  42, 44, 45, 46, 50, 5 1  
Saint Thomas : 99, 1 1 6, 295, 296 
Sakız Ağacı : 54 
sakka : 1 83 
Salih Musa Zengidost : 203 
Salname-i Sadreddin : 1 60 
Samsun : 1 97 
sanayileşmiş ülkeler : 303 
Sanfransisco : 232 
Savcı, Bahri : 232 
Sebeiyye : 27 
Sabbahiyye : 4 1 ,  55 
Sahiller : 1 32 
Selahaddin Eyyubi : 264 
Selçuklular : 264 
selefiyye : 289 
Selman-ı Farisi : 54, 180 
Semah : 162 
semahcı : 1 83 
Semauddevle : 1 2 3  
semboller dünyası : 300 
Semeg hurmalığı : 292 
Semerkant : 257 
Septe : 264 
as-Seriyyu's-Sakati : 203 
Seyf cddin ErdebiU : 1 90  
Seyyid Şerif Abdulkadir Giylani : 203 
Seyyid Şerif Cürcani : 128 
SıfTin Savaşı : 9, 38,  52 ,  66 
Siracunnur : 44 
Sirru'l-Esrar : 204 
Sicilya : 97 
Sikke-i Tasdik-i Gaybi : 24, 65 
Sinanoğlu :  265 
Sivas : 67, 1 59 
sofracı : 183 
Soğanlı Köyü : 1 49 
sohbet : 1 57 

Sokra tes : 1 1 8 
Soma : 1 60 
Somali : 59 
Somuncu Baba : 1 90 
Sorbonne : 82 
Stoalılar : 229, 243 
Subhu'I-A'şa : 54 
Sudur Kavramı : 22 1 ,  300 
Sufficentia : 1 2 3  
sufi : 1 26, 1 35 
Sulıreverdi Maktul : 96 
Sultan Ahmed Camii : 26.'j 
Sultan Melikşah : 56 
Summa : 99 
Suriye : 38, 54, 59, 6 1 ,  90, 1 06, 204, 223 .  
Suudi Arabistan : 63,  64, 65, 84 
Süleyman : 44 
Süleyman Çelebi : 265 
Sümmeniye : 1 33 
sünen : 266 
Siinen-i Ebi Davı ıd : 45 
sünnet : 1 0, 1 9, 22,  29, 43, 66, 8 1 ,  1 5 1 ,  1 52,  

235 
sünnet ehli : 2 1 1  
sünnet-i seniyye : 50 
sünni : 1 58, 1 79 
siinniler : 1 50, 1 54, 1 57, 1 75 
Süryani Kültürü : 38 

- Ş -
Şafii : 1 0, 1 9, 1 58, 225,  2 39, 2R8, 292 
Şam : 37, 97, 1 37 
Şehidi : 265 
a,-Şehristani : 54, 128  
Şemse!ldin Ebi'l-Hayr Muhammed b.Ab-

durrahman es-Sahavi : 1 4 1  
Şemsi : 265 
Şemsuddevle : 1 1 3 
Şerahil : 45 
Şevval ayı : 68 
şeyh : 1 50, 197 
şeytan : 1 02 
Şia : 9, 38, 98, 2 1,0 
Şifa : 1 16, 123, 220 
Şifa Hatun : 254, 256. 
Şiiler : 1 36, 1 58, 2 5 1  
Şit : 1 5 3  
Şurin : 39 
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Taberan : 1 1 4 

tabiatçılar : 1 28 

at-Tabsir fi'd-Din : 52 

Tacü'l-Mülk : 1 1 3 

Tahsin Kerpiç : 1 60, 1 63 

Tahtacılar : 1 49, 1 50, 1 5 1 ,  1 56, 1 60, 1 6 1 , 1 70 

Talip Efendi : 1 80, 1 85,  1 86, 1 8 7  

Ta'limiyye : 2 7 ,  4 1 ,  5 5  
Tanganika : �9 

Tanrı : 34, 1 1 0, 1 90, 1 9 1  

tanrıtanımazlar : 1 64 

Tanyu, Hikmet : 2 1 5  

Tarassu t  Kulesi : 36 

Ta'rifat : 1 28 

Tarih . al-Felsefet al-Arnbi}'YI' : 1 1 4-

farih Hukem al- İslam : 1 1 2 
69 

tasavvuf: 1 2 5  

Tufeyl i Tarikatı : 1 98 

Tunceli : 1 59 

Tur : 2 1 0 

Turgutlu :  206 

Tus : 2 25, 226 

Türk : 93,  1 89 

Türkistan : 63 

Türkiye : 21 1  24, 3 1 1  

Türkiye Cumhuriyeti : 1 88 

Türkmen : 156 

- U -· 

Ubeyd ullah al-Mehd i :  55 

Ugan, Zahir Kadiri : 1 2 1  

Uganda ;  59 

Uhud Savaşı : 28 

Ukeyl : 55 
ulu'l-emr : 62 
Uluslararası Türk Sanatlal'l Kongrl'si : 2 60 

Umman : 63 
tavşan eti yemeyenler : 1 .54, 1 57,  1 66, 1 69, Ummu Ruman : 249 

1 70, 1 74, 1 75 Urrımu Derda : 254 
Tebük Seferi : 288 Urfa Okulu : 38 

Usame : 1 4 1  Tefsir al-Kur'an al-Kerim : 204 

Tehafüt al-Felasife :  2 2 6, 228 

Tehafüt'ut-Tehafüt : 228 

Tekeli,  Sevim : 98 

Usame b. Şureyk : 79 

Usame b. Zeyd : 2 50 

Usul l : 32 
tekke : 68, 69 

Temennayi : 32 
Uveys al-Karnı": 206 

Uygur Türkleri : 288, 2 9 1 .  
tenasüh : 1 32 ,  1 33,  1 34 

Tenasühiyye : 1 32 

Tennuriyye : 1 90 

- U -

iifüıiikçülÜk : 88 at-Terbiye fi'l-lslam : 1 1 4 

tercüme faaliyetleri : 38 

Tercüman Kurbanı : 1 82 

Ü lken, Hilmi Ziya : 9 7 ,  98, 1 1 2 ,  1 1 4, 1 1 6 

Cveysi : 207 

Tervih al-Arvah :  1 l G  - V -
Tevra t : 32 

Tıs'u Rasail fi' l-Hikmet va't-Tabiiyya t :  1 1 6 Vahdet Makamı : 1 93 
at-Tibrn'l-Mesbuk : 78 Vahhabiler : 63, 64, 65, 289 
Ticanilik : 1 l ,  9 1  Vahhabi\ik : 63 

Timon : 242 \•akıf: 29 1 ,  292, 293 

Tirmiz i : 266 vakfiyeler : 289, 2 90 
Tohma Çayı : 1 75 vakit namazı : 1 94 
Tokat : 1 59 Van : 42 
Toroslar : 1 59 Vasıl b. :\ ta : 38, 53 
Tosun l'aşa : 63 veli : 4 1 , 49, 70 
TrablıL� : 1 88 veliler : 1 5  
Trakya : 1 92 Vesiletü'n-Necat :  265 
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Veysel Karani : 208 

Virginia Anayasası : 2 3 1  

- W -

Watch Tower Bible and Tract Society : 3.'> 

- y ·---

Yahova : 34 

Yahova şahitleri : 34, 3.'i, 36, 2 1 5  

Yahyau'z-Zalıid : 203 

Yahudi : 52,  1 33,  1 40, 204 

Yahya : 265 

Ya'kubi : 1 36 

Ya'kup Yıldırım : 1 66 
yalnızlık : 2 7 3  

Yarkın, Müni r :  229 

yatırlar : 2 8  

Yavakıtu'l-Hikem : 204 

Yavuz Sultan Selim : 1 53, 1 9 1  

Yearbook o f  Jehovah's Witnesses : 36 

yediler : 1 8 1 ,  1 84 

Yemen : 65, 204, 2 35 

Yeni Eflatunculuk : 69, 1 1 7,  1 1 8, 224 

Yeniçeri Ocağı : 69 

Yetmiş üç rırka : 4-2 

Yezid : 29, 1 50, 1 56, 1 88, 209 

Yezidiler : 1 32 
Yezid Kavmi : 1 56 

Yol ehli : 1 85 

Yozgat : 1 59 

Yunan : 1 0, 20, 1 06 

Yunan kültürü : 38, 96 

Yunus b. Avn an-Numeyri : 1 0, 39 

Yunus Emre : 1 60, 1 76,  2 1 6, 2 1 9, 225, 2 60 
Yusuf Amr : 97 

Yusuf Nessac : 225 

z ---

Zahir ad-Din Beyhaki : 1 1 2 

Zahiri : 55 
z!kir : 1 83 

Zekat : 40, 59, 1 55 

Zeki Giingör : 1 96 

Zengibar : 59 

Zerdüşt Dini : .  59 

Zeyd b. Mesleme : 1 04 

Zeyd b. Rifaa : 1 1 8 

Zeyd b. Sabi t : 2 1 1  

Zeydiye mezhebi : 65 
Zcyn al-Abidin : 28, 67,  1 86 

zıhar : 239 

zımmi : 234 

zikr : 1 9 1  

zilhicce : 68 

zina : 3 3  

zühd okulu : 38 
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