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• S. Hayri BOL A Y  : (Doç. Dr. A.Ü. İlahiyat Fak. Ö ğ.Ü .) 
Yabancılaşma karşısında İslâm

٠ Ahmed G Ü R T A Ş : (Diyanet İşleri Bşk. Yrd.)
15. Hicri Asrın Başında Türkiye'de Din Eğitim inin durumu ve gele
ceği.

2. O T U R U M  / Oturum Başkam : Prof. Dr. Şaban K A R A T  AŞ

• Erol G Ü N G Ö R : (Prof. Dr. İ.Ü. Edebiyat Fak. Öğ. Ü .)
15. H icri asır başında Türkiye'de gelişmekte olan Tasavvuf Hareketi

• Mustafa K A R A : (Bursa Yüksek İslâm Ens. Ö ğ.Ü .)
Tasavvuf Tarihinde Hicretin yeri ve Tasavvuf Eğitim inde Seyahatin 
Değeri.

•  Ahmed K A B A K L I: (Yazar, Türk Edebiyatı Vakfı Bşk.)
Ahmed Cevdet Paşa'da Hicret.

• D. Mehmet D O Ğ A N : (Yazarlar Birliği Genel Bşk.)
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Hicri 15. asrı kutlama toplantısı seçkin bir topluluk tarafın
dan ilgiyle izlendi.



P ro f. D r. Ş aban K a ra ta ş  R ıfk ı  
K a y m a z 'ın  se rg is in in  a ç ış  k o n u ş 
m a s ın ı y a p ıy o r ,  (ü s t te )  R ıfk ı  K a y 
m az eserle ri h a k k ın d a  b ilg i v e r i
y o r  (Y a n d a ).

Toplantı dolayısıyla salonun giriş bölümünde 
bakır üzerine ”Hat ve tezhip sanatı örnekleri 
sergisi" açıldı ve büyük ilgi gördü
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YAZARLAR BİRLİĞİ GENEL BAŞKANININ
HİCRÎ ONBEŞİNCİ ASR I K U TLA M A  TO PLA N T IS I'N I
A Ç IŞ  KO NUŞM ASI

Muhterem misafirlerimiz, davetlilerimiz, değerli yazar arkadaşlarım. 
Hicri 15 inci asn kutlama toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Bir kültür, sanat ve edebiyat kuruluşu olan Yazarlar Birliği, tüzüğünde 
ve kuruluş beyannamesinde yer alan gayeler doğrultusunda faaliyet
lerini sürdürmektedir. Şimdi açılış konuşmasını yapmak bahtiyarlı
ğına erdirdiği için Allah'a hamd ettiğim "H İC R Î ON BEŞİNCİ ASRI 
K U TLA M A  T O PLA N T IS I”  da bu tür toplantılarımızdan biridir. Bu 
toplantının İstanbul'un fetih yıldönümüne rastlaması da mutlu bir 
tesadüftür.

Ülkemizde Hicri 15 inci asrın kutlanması, bütün İslam Ülkelerinde 
olduğu gibi devlet tarafından yürütülen çalışmalara konu olmaktadır.

Yazarlar Birliği, bütün İslam Ülkelerinde kardeşlik ilkelerine dayanan 
yakınlaşmalara sebep olan böylesine mühim bir konuda mütevazı da 
olsa bir faaliyet gerçekleştirmekle vazifesini yaptığı düşüncesindedir.

Günümüzde İslam ülkeleri arasındaki yakınlaşma konulan gittikçe 
artmaktadır. Bu durumun 15 inci Hicri asır içinde tedricen artarak 
sürmesi temennimizdir. Bu temenni aynı zamanda sahip olduğumuz 
inançla birlikte ortak kültür ve medeniyet mirasımızın gerektirdiği 
tarihi mecburiyetle desteklenmektedir.

Yazarlar Birliği, İslam ülkelerinin fikir adamı, sanatçı ve yazarlannı 
yakınlaştırıcı çabalar içinde bulunmak arzusundadır. İslam ülkelerinin 
yazarlarının yurdumuzda tanıtılması yanında, yazarlarımızın diğer 
İslam ülkelerinde tanıtılmasına çaba sarfedeceğiz. İlk olarak bu top
lantıda sunulan tebliğleri Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yayın
layarak bütün İslam ülkelerine göndermek düşüncesindeyiz. Yakın 
zamanda gerçekleştirilebilecek bir İslam Ülkeleri Yazarlar Birliği, bu 
ülkelerin dayanışması yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu yönde 
hazırladığımız çağrıları İslam ülkelerinde ilgili kuruluşlara gönderece
ğiz. ümid ediyoruz ki müsbet neticeler elde edilir.



Hicri 15 inci Asrı Kutlama Toplantısı'm düzenlemekteki diğer bir 
maksadımız da, en az izah etmeye çalıştığımız birincisi kadar önem
lidir. Halkımızın yüzde yüze yakın kısmı müslüman olmakla birlikte, 
bilhassa aydınlarımızın İslamiyetle ilgili bilgilere yeterli şekilde sahip 
oldukları söylenemez. Türkiye’de yalnız halkın müslüman oluşundan 
ötürü değil, kültür ve medeniyetimizi bilip tanıyabilmek ve böylece 
şahsiyetini tam olarak gerçekleştirebilmek için de İslamiyet؛ bilmek 
bir mecburiyettir. Geleneklik kültürümüzle ilgili ne varsa şu veya bu 
şekilde İslamiyetle ilgilidir. Ülkemizin neresinde olursak olalım, çev
remize baktığımızda gördüğümüz medeniyet ve kültür eserleri, eğer 
kendileriyle gerçek bir haberleşme bağı kurmak istiyorsak, bizi İsla
m iyet؛ bütün yönleriyle öğrenmeye zorluyor. Yani Türkiye’de gerçek 
aydın olmak İslamiyet؛ bilip tanımadan mümkün değildir.

Buna mukabil aydınlarımız, batının bütün izmlerini, ideolojilerini 
satır satır öğrenmişlerdir. Şimdi onları memlekete çağırıyoruz. Ya
rınki Türkiye, yalnızca batıdan öğrenilenlerle kurulamaz. Geçmişi
mizden sadece Yunus Emreyi anlamak istiyorsak bile Islamı bilmek 
zorundayız.

Bu toplantının böyle bir sonucun ortaya çıkmasında hizmet görmesi 
dileğimizdir.

Muhterem misafirlerimiz,

Sözü kıymetli konuşmacılarımızın tebliğlerine bırakma konusunda 
fazla gecikmek istemiyorum. Bu toplantı onlann ilmi gayretlerinin 
sonucudur. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sözlerimi şu 
anda Afganistan'da, Filistin'de veya dünyanın neresinde olursa olsun 
cihad üzre olan müslümanlara Allah'ın yardım etmesini dileyerek biti
riyorum.

Hicri 15 inci Asrı Kutlama Toplantısı inşaallah hayra vesile olur.



MESAJLAR 
MESSAGES

Sayın
D.Mehmet D O Ğ A N  
Yazarlar Birliği Başkanı

"Hicri 15. Asrı Kutlama Toplantısı" tertiplemiş olmanızı memnu
niyetle öğrenmiş ve bu toplantı ile ilgili nazik davetinizi almış bulu
nuyorum.

Gıbta ile ve takdir duygulan içinde incelediğim programdaki 
muhtevayı, aynı gün sabahtan akşama kadar devam edecek olan bir 
çalışmaya katılmak zorunda olmam sebebiyle takip imkanından mah
rum bulunduğum için cidden üzgünüm.

Bu değerli hazırlığın ve planlamanın, başarı ile uygulanması içten 
dileğim dir.

Sizi ve değerli mesai arkadaşlarınızı, irfan hayatımız için hazırla
dığınız bu güzel fikir sofrası dolayısiyle içten tebrik ederken, değerli 
tebliğleriyle bu programa canlılık getiren muhterem ilim ve fikir adam
larımıza derin şükranlarımı sunuyor; şahsınızda toplantıya katılan 
bütün konuşmacı ve dinleyicileri saygı ile selamlıyorum.

Tayyar A LT IK U LA Ç  
Diyanet işleri Başkanı

Sayın D. Mehmet DOĞAN 
Genel Başkan

Neslimiz için en mutlu hadise olan hicri onbeşinci asrı idrak edişimiz 
münasebeti ile tertip etmiş bulunduğunuz toplantıya davetinize te
şekkür eder, toplantının başarılı olmasını dilerim.

Dr. Ekmelerddin İhsanoğlu İslam tarih, sanat ve kültür araştırma 
merkezi g. direktörü İstanbul.
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Oyak genel kurulu nedeniyle kutlama toplantınıza katılamıvacağım 
başarılar dilerim saygılarımla.

Osman Şıklar T.C. Merkez Bankası Başkanı



TEBLİĞLER ذ ت ق تحاا
REPORTS



S. H ayri B O L A Y

E r m e n e  k'to doğdu 
(1937). A.Ü. İlahiyat 
Fakültesini bitirdi 
(1961). Bazı orta dere
celi okullarda öğret
menlik yaptıktan sonra, 
1971'de İlahiyat Fakül
tesinde Felsefe Tarihi 
asistanı, "Aristo Metafi
ziği ile Gazzali Metafi
ziğinin karşılaştırması” 
konulu tezi ile doktor 
(1975), ”Emile Bout- 
roux'da zorunsuzluk 
doktrini” adlı tezi ile 
doçent oldu (1980). 
Basılmış eserleri arasın
da Felsefi Doktrinler 
Sözlüğü (1979), Türki
ye'de Ruhçu ve Mad-

Born in Ermenek 1937. 
Graduated from the 
Divinity School o f An
kara University (1961). 
After teaching at secon
dary schools, he bec؛i 
m e  a l e c t u r e r  ai  
The Faculty o f divinity. 
(1971), receiving his 
PhD with the thesis of 
"A  Comparative Study 
of Metaphysics of al- 
Gazzali and Aristotle.'1 
Hisworks include "A  
Dictionary of Philosop
hical Doctrines” (1979) 
"The Conflict Between 
Spritualistic and Mate
rialistic Views in Tur-

مم يالبو خثري ناي

 ،١٩٣٧ عام غطأر ق دلو
ت ق يةلعالا ديته ىمات  م

 مرا-ذة نامعخل ةعبااك تإهاللا

ص ان دعوب ،١٩٦١ ماع ل

ةمحك يةوناث دارسم ل
ك ١٩٧١ ماع اف>ش ةلب  ي

اا راثلا تاهياللا ي  *ارط ب

رعات من ل يداعم

ة.لفلا  ١٩٧٥ ماع ندم ف

دةاشه ب لان تحورأ

،لا ه ضإ  ثحبلا عوفوب د
لقلم»ا وه ا ض آا بمزيب

 <<ليخزالا فينيقيةايتمو سطوأر

١• ماع وز ٩ ل ٨ ص لىء ح
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deci Görüşün Mücadele
si (1979), İşçilerimizle 
Maneviyat Sohbetleri 
(1981), sayılabilir. Ha
len Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinde 
Felsefe-Mantık öğretim 
üyesidir.

key" ( 2nd edition. 
1979). He is now an 
Associate Profesor o f 
?hilosopy.

بل دام ق  هل ن،اتمأ ع
 قة،لفلا ق فةمحل ب,ك

ب يدرس ةلفلا حا  قطنلموا ق

 ةعباتلا تإهاللا ينلك ق

انقي. ةلجامع

ISLAM V IS-A -V IS  ALIENATION

Alienation is a rather new concept. 
In philosophy it means becoming 
consciously aware o f the situation 
in which personal traits o f  the self 
are all lost by forceful external factors. 
When a person, by way o f  an illness, 
loves his or her personality and becomes 
an outsider to his or her selfhood one 
can also speak o f  alienation.

It  is well known that the term was 
first introduced to philosophy by Hegel, 
and accepted and used in a different 
conceptual framework by Marx.

For Hegel, "alienation" meant the pre
dicament o f  the lone soul lost amon
gst the riches o f the outside world. For 
Maix on the other hand, "alienation" 
meant the domination o f  labour, money 
and social relations over the man in cer
tain conditions.

As to the Islamic view o f "Alienation" 
Islam is a religion based on the credence 
o f the Unity o f  God. (Tawhid). As such.

الا م بنعوال مال

ب؟رخلا س يمن ذاما

الا برتغلا ط وش ةحال لع قليط حص  رع

علجا أو مدلا اكتبه  هامي فقده ةجنتي ش

خلا  زايآهع ش دس أ،مباخ ثمإتماب يةصش

خلا ض اثر يةصش  م ذاته راوإنك به، لابت م

ل""اأذيف ب'رتغلوأ ال ص م ح غد،م دهجأو حم

خ ةلسفلا ق هليآد ب ف ك ىميام هاف ش  يرايغ لب
 ه.صلا

را ةحال م لهغ عند تغوبالغ ن وحل سحوا

 داتجوولما نمض ودةكموإ. ذاتلا رجاخ ما

ن.امملا- ةجنتي

 لع برخلا زمح ىمب م سركما ض وقد
لمف جوا ذاتلا ص و لا ي ودجولما غير ودل م .ال

 قيقتهلح اتم نسانالا دجوب سركام صعن

 م مميلماا موفهلا ي تغربالف وذاته•

جا قلوا برتقلوا لملعا ةحالتمحا ياعيال

جا تايعالفلا عن ثعنبلإ ر تيلا اعيةمتال ي تج

ووأ ناأب رعن لا فةمحل الح ص ية.مكحن ا
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Islam places Man as the "Supreme exi
stence", all other beings are created for 
man's service. To fulfill this superior ro
le man has a powerful tool: Intelligence 
He must then employ it wisely.

Man's creation has not been due to his 
own will; nor is his end. The Almighty 
that has sent him to this world will take 
him back in the very same way and will 
question him for his deeds on this world 
To have an easy questioning man must 
keep clean both his soul and conscience. 
The foremost way o f doing that is not 
to forget God, and not to liken him to 
others, and to be master o f his worldly 
hankerings. In other words he must 
struggle constantly against the enemies 
within and without. But to succeed in 
this struggle he must first surround him
self with an opportune environment.If 
this is not possible in his surroundings, 
he must then immigrate (hijrah) to a 
locality where it is. Only this will pre
vent him becoming 'alienated' to him
self.

In one o f the Propeth's (P.g.u.h.) tra
ditions an emigree is described thus : 
"The who distances himself from those 
that God has forbade."

It is clear that hijrah (immigration) is a 
battle in the total war that Islam has 
waged against alienation. But differently 
Islam provides man with the method to 
overcome the material world. This met- 
hot will also bind the mind and soul 
together in the same mold.

اامي سركما لييو نلا لا اغالب م  دينيلا ضت

،لفلؤ ي خ جلب وفه ف اش جم ص  نةاكم ذا وداو

 هذا رمعوي ه،اللب نمايالا محل يةالع همةجا

صتخلل مطاث صتخللو ديتي•لا تغربلا نع ل  ل
يلفلا تغيبلا نع ض ف م ت  ص سركام ي

ةلما لش ميةظن د ئ ةلطلا ردةلجا ؤءالا لع ت  ق

الب ق،لا لاعا  نانالا ستقدي ىروي شي
 ان سركما تقدعي وه؛ أ.لورض ئوتيةلا هالأعمل

نميتس نانالا صتخلا نع ك مانالصا نع ل

 اه قعليت ام كل وس ه،اللب نمابالؤ دةلجرا

ن.مايالا
الف دينلل نبةالب ماا م ال  لا دمي دين ما

حتلا عقيدة خمسم لا محميم ه،للا دةحو  يد،و

سالا حلب هذالو  لاع لى1 اوذات حارو نسانالا مال

،ايلاخ ىسما تمءعمي ،باتلمرا  هللا رخسف ت
اوا تانبلؤ نايلحا ج بو ته،مخدل دل  هل ج

خ العق اا ،يف ما به ري م  ما او رضالوا ءل

 يأت لمغ .ئهحاون هلومع ي به تعمميت ،ابحن

لب ادنيلا هذه لا نانالا  سي ؤ،امإختي أدتها

عاخ ؤهابق يل١٠ .ؤاواختي نادبهال ض  لا هسملار ذ

 يث،ح لا ام امم ٠يدعتس ادنيلا هذه

بب  ^كي .ادنيلا هذم ق هملع ام لع جا

يلو وم، ةولبه باخلا يؤدي  ق تعميت ك

كت اب خرةالا دارلا ل ع ل  الا يهلع يةلزالا دةا

 موكي هحرو ءاق لع ظفحاي لب ه،حرو يدنى

روح نش ،افيصا أاعمدي الفط هما د'نهإم

دعوي كيلو هي،اللا يلعالا س درحتن نانالا

ي بيه لا سلا ق بقلا رهطا نف الا يهلع .ل

ل يضخ الا اعني يتغرب، ما دية.لماا ةايلحا أال
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يلو شريرة.لا قوىلا ذهمح  ي نانالا درفمب ك

حكف  انإاخ رثعاي ان يهلع رشلا ىوت ضد ها

حويك نه،اوإ؟ عقيدته ي ركونهايش ؛ ىوألا ا

لت تيلا الء دينيلا معجان هدم لع س •يفاسنإ

رشلا توى امما الهزي ايفعض نفه دجو ذااف

ر ماب ان يهلع ءذه  ةوقلا دحب ثح لا ج

بتغ ام ذااف تآزر•لوا  نم ئةلماا ىوقلا لع ل

 نم ونفه هحرو تنقيةل لمعي ان يهلع خارجلا

ف ن ^■ لوشلئا م  ا،رء محجر نه1> ه«مةلا 4*

اع رهال تبرعت هذا علف ه،للا هاني م  ةحفص ةج

افص س الا اثني تيلا خربلا تح س  لع مال
جاو بضلا  ةايح لع بلتغلا جهامن من م

ةما او نانالا اهحاب هملب د وفظر ق اك

ج م علما وهذا. فة.محل إلحوو' يدحتو م

.لقلعوا بلقلا

اا هذه لا ؤديةلما قبيؤك ع هي يةلزالا دةل

 تيلا لبلا عاتب ١٠ هة،ج نم هللا نإنك معد

ج يلو اخرى. هةج نم كرملا ربلا هل اهم  ك

الا لحوب ص ساا مال ل تمله دمن نال  بهلق جع

^ ابضان ل وهداه ايح ٠^ س  عن يحتنلا م

 لا وإر؛نده كل،إهلمإ صاثخالا دةإع

 ال نقية ادني هل بهوف ة،طخيلؤ يةاوقلا لئساو

بتث هذه ان واثبت هلقعب دهاف ثبة،اش و

اؤ بكإكلوا ومجنلا م تل ماؤ لنيلل ؤ  رل

الا او رونلوا ظ نمي ال ثلئلاو كل م،ل  يكون ان ك

تائناكلا هذمل ان لب ن،وكلا هذال اقالوخ ارب

 ق.لخلو نحوا اقهلخ داحوا ارن

يلا نانالوا ه ز باتلمرا لاع وهبه ذ  هذ
ص ز ما هل رخمو ادنيلا ،٧̂ امت ،  رمح ^

 ودم ه،لالل ايكرئ او اهلا نفه رااعتب يهلع

كذ علف ان انه  بثي. هللا ريف نلغ ل

ع الا نانالا علف ع او هإه ي ،سيف ام ي ه د
او - ة،متالا نفه ىوهل مضخ ماسا كان الؤ

ةحفاكل عملي لب ،رئ كل هل كيحي دولع



M illetin efendesi ona hizmet edendir. (Hadis-i şerif) 

H a t: Sultan Abdiilmecid)

YABANCILAŞMA KARŞISINDA İSLAM

Hamd Allah'a ve selam O'nun Ra$ulune olsun.

Muhterem misafirler!

Günümüzde herhangi bir konuşmaya başlarken, bu konuşma dini de olsa, besmele 
çekmek, salavat getirmek, b irçok  aydın kişi tarafından garipsenmekte, hoş karşılan- 
mamaktadır. Her ne kadar Süleyman Çelebi ;

"Allah adın zikr edelim evvela,
Vacib oldur cümle işde her kula.

Allah adı olsa her işin önü,
Herkiz ebter olmaya anın sonu"

demişse de, bu anlayış ve inanış da bazı çevrelerce garipsenmeye başlamıştır. Bu ga- 
riplik, müslümanın kendi inançlarından uzaklaşmasından yani Islami inanca ve yaşa- 
yışa yabancılaşmasından ileri gelmektedir. Yabancılaşmanın artması neticesinde öyle 
hallerle karşılaşıyoruz ki, hayret etmemek mümkün değildir

Mesela, müslüman bir ölüye rahmet okuyamayıp, hristiyan bir ölüye rahmet okuyan 
aydınlar, yahut müslümanlıga inanmayan hatta düşman olan kimseye şehid diyen 
kimseler, "cuma namazını evinde k ıl" diyen daire طو kanlan, ilahiyat Fakültesi de- 
kanlan yahut ilim adamlan, yabancılaşma neticesinde sanki müslüman bir cemiyette 
yaşamıyorlarmış gibi cehalet, gaflet içindedirler.

Hatta ortaokullara din dersleri ihtiyari olarak konulduğu zaman yani 1954'te ilahiyat 
Fakültesi dekanı olan bir ©rd.Prof. buna karşı çıkmış, "ortaokullara din dersleri ko- 
nulması memleketi asırlarca geri götürecektir" diye beyanat vermiş; bunun üzerine 
rahmetli R ef'i Cevad Ulunay "Dekan mı Dekadan m ı?" başlıklı bir yazı yazmıştı.
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Son günlerde üzerinde durulan "köpek sünnet ettirme" hadisesi yabancılaşmanın ne 
kadar mesafe katettiğini gösterse gerektir.

Şimdi bu misalleri bir tarafa bırakıp "Yabancılaşma"nın ne olduğuna ve tarihi seyri
ne bakalım : Kelime manasıyla "Bir hakkın veya bir vasfın kaybolması, ondan mahru
miyet; hukuki manada, bir malın, bir mülkiyetin başka birisine geçmesidir. Patolojide 
şahsiyetini kaybeden bir hastanın kendisini tanımaması, kendisine yabancılaşması 
demektir.

Felsefede yabancılaşma : Dış şartların tesiriyle şahsiyet özelliklerini kaybetmiş bir 
kimsenin veya bir grubun halini ifade eder.

Bu tabir felsefeye Hegel tarafından sokulmuştur. Hegel'de yabancılaşma, kendi dışın
da hissedilen varlıklarda kaybolmuş, mahrumiyet içindeki ruhun halini karakterize 
eder.

Yabancılaşma fikri, Karl Marx tarafından benimsenmiş; ama farklı bir tarzda kullanıl
mıştır. Marx da, Hegel gibi; yabancılaşma kavramını gerçekte mevcut olmayan 
V A R O LU Ş  ve ÖZ arasındaki ayınma dayandırmıştır. Çünkü Marx'a göre, insanın 
varoluşu kendi özüne yabancı kalmıştır.

Marksist anlayışta yabancılaşma, belli tarihi şartlarda, beşeri ve içtimai faaliyet mah
sulleri olan emeğin, paranın ve çeşitli sosyal münasebetlerin, insanlara hükmeder hale 
gelmesini, aynı zamanda işçinin emeğinin mahsulüne sahip olamamasını ifade eder. 
İşçi bir eşya gibi, çalışan bir alet olarak görülünce yabancılaşır. İnsanın gayretleri 
iradesinden, şuurundan, kontrolünden sıyrılır, mücerred şekiller halini alır : İnsanın 
içinde bulunduğu maddi ve manevi şartların tesirinden kurtulması, kendisini bulması 
lazımdır. Bunun da yolu, devamlı EYLEM 'de bulunmaktır, ki bu da devamlı gayret 
ve mücadeleden ibarettir. Bunun için nazariyeye boğulmamalıdır. İnsan bu gayreti ve 
mücadelesi ile her çeşit yabancılaşmadan kurtulacak, hürriyetine kavuşacaktır.

Buraya kadar söylenenlerden de anlaşılacağı gibi mesele, aslında bir hürriyet mesele
sidir. Yani insanın bir takım unsurların boyunduruğu altına ؛;irerek hürriyetini kay
betmesi meselesidir.

Marx'da yabancılaşma nazariyesi, çeşitli sosyal müesseseler ve meseleler hakkındaki 
düşüncelerini ifade eder.

Marx'm ileri sürdüğü bazı yabancılaşma çeşitleri vardır. Bunları mücerredden müşah
hasa doğru şöyle sı rai ıy ab ؛liriz :
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1• Dini ve felsefi yabancılaşma : Ona göre Tanrı inancı insanı yabancılaştırır ; bu, 
dini bir yabancılaşmadır. Bundan kurtulmak için Allah inancı yerine, soyut insanı 
değil, cemiyette yaşayan gerçek ve sosyal insanı koymak gerektir.

Felsefeciler şimdiye kadar alemin yorumunu yapmaktan başka bir şey yapmamışlar
dır. Halbuki yapılacak şey, alemi ve dünyayı değiştirmektir. Bunun için ise, Hegel'in 
soyut ve mutlak fikri yerine, ihtilalci E YLE M  koymak, yani insanı tanrılaştırmak ve ؛'
eylemini kutsallaştırmak lazımdır. Bu sayede insan. Marx'a göre, kendi dışındaki put
lardan, ilahi ve manevi bağlardan kurtulacak, yaşadığı gerçeklere dönecektir.

Görülüyor ki, Marx insanı hürleştirmek için dini inançlarından ve manevi her türlü 
dayanaklanndan sıyırarak madde dünyasının kucağına atıyor. Hegel'in ruhu ve Tann'- 
y ı insan zihnine hapsetmesine karşı, Marx da insanı maddeye ve maddi şartlara haps 
etmiştir.

2- Siyasi ve sosyal yabancılaşma : Marx'in siyasi yabancılaşması da Hegel'in mutla- 
kiyetçi ve istibdatçı devlet anlayışına bir aksulameldir. Hegel, cemiyetteki mücessem 
insanın varlığını ve şahsiyetini devletin hakimiyetine feda etmiştir. Böylece cemiyette 
yaşayan müşahhas insan, keyfi bir iktidar uğruna yabancılaştırılmıştır.

Bu durumda siyasi yabancılaşmanın temelinde SOSYAL yabancılaşma yatmaktadır. 
Sosyal yabancılaşma ise, cemiyetin mücadele halindeki sınıflara ayrılmış olmasından 
doğmaktadır. Böylece insanın gerçek şahsiyeti, bir sınıf içinde kadrolandığı için bö
lünmüş, dolayısıyla sosyal yabancılaşma vuku bulmuştur. Halbuki, insan emeği, ih
tiyaçları ve somut varlığı ile bir değerdir.

3• İktisadi yabancılaşma : Bu, sosyal yabancılaşmanın temelidir ve onu destekler, 
iktisadi yabancılaşma şöyle olmaktadır : insanı yaratan bir değer olarak görülen 
emek, imkan nisbetinde fazla verim almak için kiralanan bir güç haline gelmekte, bir 
esir emeği, bir angarya mahiyetini almakta, dolayısıyla işçi emeğinin karşılığını ala
mamakta, kendisini inkar etmektedir. 0  ne kadar üretirse, ürettiği şeylerin (sermaye
nin) o nisbette baskısı altına girmektedir. O servet yarattıkça, kendisi fakirleşmekte
dir.

Marx'a göre, iktisadi yabancılaşma diğerlerinin anahtarıdır. Böylece Marx, fikri, edebi 
hukuki, siyasi, dini, ruhi ve iktisadi sahalarda insanların ortaya koyduğu eserlerin,in
sanları esareti altına alarak ezdiğini izaha çalışıyordu. Yabancılaşmanın ortadan kalk
ması için, kapitalist mülkiyetin son bulması lazımdır.
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anlatmak değil, fakat yabanc،laşma kavramının nerelere kadar ؛z Marksizm؛m؛Mak$ad 
-sürdürülerek yorumlandığım belirtmek, dolayısıyla yabancılaşma teorisiyle nelere ula

istendiğine işaret etmektir. او1أاس

Bizim esas maksadımız, çeşitli yabancılaşma anlayışları arasında İslam'ın buna verdi- 
ği yeri ortaya koymak; buna karşı getirdiği tedbirleri göstermek, sonra da Hicret ha-

,disesinin bu açıdan kısa bir değerlendirmesini yapmaktır

؛؛؛٠٠

İslâm'da yabancılaşma, esas itibariyle ruhun yabancılaşmasıdır. Kur'an'a göre RUH, 

emridir". Yani ruh, ilahi alemdendir ve varlığımızın özüdür. Bize hayat 
veren, bedenimizi, maddi varlığımızı idare eden, ayakta tutan odur. Ruh, ilahi alem- 
den olduğuna göre, orası ile irtibatının kesilmemesi lazımdır. Ruh ilahi alem ile de- 
vamlı irtibatta olduğu müddetçe, oradan feyz alacak, aslına uygun tarzda beslenecek- 
tir. Bunun da yolu Allah'ı unutmamak, Allah'â her an bağlı olduğunu hatırlamakta- 
dır. Ruh Allah'a muhtaçtır . Ziya Gökalp şöyle der : "insanın ayaklarını yere b a s m a k  

ihtiyacı gibi ruh da Allah ’a dayanmak ihtiyacındadır. Bunun için Kur'an-1 Kerim; 
"Allah 'ı unutanları, Allah'ın da unutacağını" (Tevbe 9/67) haber veriyor. Yahut, 
"Allah 'ı unutup da, Allah'ın da kendi nefislerini kendilerine unutturduğu kimseler- 
den olmamamız'.' hususunda ikazda bulunmaktadır. (Haşr, 5 9 / 9  Başka bir ayette .(ل
de şöyle buyuruluyor : "Unuttuğun zaman Rabb'ım an ve şöyle de : inşaallah Rabb' 
ım beni doğruya daha yakın olana eriştirir" (Kehf, 18/24).

Ruhun ilahi alem ile irtibat kopukluğu yahut Eflatun'un tabiriyle ruhun ilahi alem- 
den pay alamaması, onu madde dünyasındaki varlıkların içinde kaybolmaya kadar 
götürür. Zaten onun madde bataklığına dalması, kirlenmesi için-kafidir. Yabancılaş- 
ma yoluyla kirlenen ruh ilahi alemden gelen ışıklan göremez ve alamaz, onun bu 
kirlerden temizlenmesi lazımdır. Hem kirlenmiş ruhu asli temizliğine kavuşturmak, 
hem de temiz ruhun kirlenerek yabancılaşmasını önlemek için İslam; günlük, hafta- 
İlk, aylık, yıllık ve ömürlük ibadetler getirmiştir. Bunlar, her gün kılınan beş vakit 
namaz, herhafta kılınan cuma namazı, yıllık kılınan bayram nam azlan, yılda bir tu- 
tulan Ramazan orucu ve ömür boyunca varlıklıya bir defa olsun yapılması emredilen 
Hac ibadetidir. Bir de anlık ibadet var ki, o da insanın kalbini Allah'a bağlaması ve 
her an, iş yaparken bile, O'nu unutmamasıdır. Bunu mutasavvıflar, "gönlü Hak ile 
kendisi halk ile" şeklinde formüle etmişlerdir. Zaten tasavvuf hareketi ferdi ve içti- 
mai yabancılaşmaya karşı doğmuş bir harekettir.

Yabancılaşma nasıl olur? insan nasıl yabancılaşır? Unutmamalı ki, insan tabiatı icabı 
yabancılaşmaya müsaittir. Zira kendisi madde ve ruh'dan, yahut beden ve ruh'dan te 
şekkül etmiştir. Her ne kadar nıh, bedeni idare ederee de, bedenden ve bedenin için
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de yaşadığı tabiattan, f؛z؛j؛ dünyadan çeşitli tesirler alır. Mühim olan bu tesirleri al
mak değil, o tesirlerin ruha hakim hale gelmesidir. Ruh yabancılaşır diye fizik dünya
dan çekilmek değil, bu dünyanın kötülükleri ile mücadele ederek, kötü tesirlerden ko- 
mnabilmek lazımdır. Bu bakımdan bazı Batı’lı düşünürlerin dediklerinin aksine, in
san olaylar dünyasına dalmakla hemen yabancılaşmaz. Yeter ki, tedbirli hareket et
meyi bilsin. Nedir tedbirli hareket etmek?

Bu suale cevap vermeden evvel ruhun yabancılaşmasına yol açan vasıtaları kısaca gör
mekte fayda vardır. Bu vasıtalar; kalb, zihin, nefis (şeytan), duyular ve dış dünyadır. 
Dış dünyayı da fizik olaylar, insan bedeninde cereyan eden fizyolojik olaylar, cemi
yette meydana gelen sosyal ve iktisadi olaylar diye ayırabiliriz.

Kalb ruhun aynasıdır. Bu aynada ilahi alemden gelen tesirler akseder. Ama kirlenirse, 
kirli bir aynada hiçbir şey görünmez. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S .A .V .) her 
günah işledikçe kulun kalbinde siyah bir leke meydana geldiğini haber veriyor. Eğer 
kul, hatasını ve günahını anlar, tevbe edip ondan rucu ederse, o siyah leke ilahi nurla 
yıkanmış olur. Aksi takdirde çoğalıp gider. Kalbi bu lekeler bürür, kalb gözü hakikat
leri görmez olur. Bunun için Peygamberimiz, ,'İnsan vücudunda bir et parçası vardır, 
bu sıhhatli olursa, vücut da sıhhatli olur, bu rahatsız olursa vücut da rahatsızdır" bu
yurmuştur. Bunun için Kur'an-ı Kerim, "kalbleri ancak Allah'ı zikretmek tatmin 
eder" diye dikkatimizi çekiyor. (Ra'd, 13/28). Zaten o et parçasına "K A L B " denil
mesinin sebebi de her an değişebilmesidir. Bundan dolayı Peygamberimiz (S .A .V .) 
kalbi, "Rüzgarın önündeki yaprağa” benzetmektedir. Demek ki kalb, dış dünyada ce
reyan eden hadiselerden bu kadar çok müteessir olmaktadır. Bu çok mühim uzvun 
salim ve sükun içinde olabilmesi için evvela; onun bir takım putlardan sıyrılması te
mizlenmesi gerekir. Bunun için o kalbe tevhid akidesinin tam olarak girmesi ve yerleş
mesi lazımdır. Böylece Allah'a şirk koşmaktan ve varlıkları putlaştırmaktan kurtar
mak mümkün olur. Marx, insanın zihnini ilahi ve manevi esaslardan temizleyerek 
onu hürleştireceğini ilan ediyordu. Ama onu maddenin, paranın, mevkinin hırsına tes
lim ediyordu. İslam ise, insanda para, pul, mal, mevki ve şahısların putlaşmasına kar
şıdır. insanın, bunlara esir olmasını önlemek için, çeşitli tedbirler getirmiştir. Her 
şeyden evvel, dünyada da, ahirette de selim bir kalb istemektedir. (Şuara, 26/89)

Hasılı insanın evvela kalbini parlak tutması, kirlenmişse parlatması gerekir. Mevlana 
şöyle diyor :

Ya senin aynan niçin vermez akis?
Çünkü tutmuş üstü kat kat pas ve is

Daha önce yabancılaşma meselesinin aslında hürriyet meselesi olduğunu söylemiştik.
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Kalbe musallat olan bir takım kötü tesirlerden onu kurtarmak ve kollamak, kalbi esas 
hürriyetine kavuşturmak demektir. Zaten mü'min hür olarak seçtiği iman ile madde 
dünyasının esaretinden kurtulma yolunu açmıştır. Bu hürriyet yolu, ona fizik ve be
şeri alemin ötesini keşfettirir. Ona aynı zamanda madde dünyasının hakimiyetini de 
getirir. Bu bakımdan hürriyet ile yabancılaşma zıt olmakla beraber, dikkatli davranı- 
lırsa İkincisi birincisine yardımcı bile olur.

Gelelim zihne : Ruh akıl vasıtasıyla düşünür ve karar verir. Bunun da merkezi zihindir. 
Zihin aynı zamanda, dış dünyadan duyularımız vasıtasıyla gelen intihaların depo edil
diği yerdir. Eğer zihin dış dünyadan gelen intihaların istilasına uğrarsa, sapıtır ve sa
lim düşünemez. Allah'ı bilemez. Francis Bacon'ın dediği gibi, zihni çeşitli idollardan 
yani :

insan cinsinin peşin hükümleri,
Ferdin
Dilin
Okulun

1) Kabile putları
2) Mağara "
3) Forum "
4) Tiyatro

temizlenmelidir. Bacon, bu hayaletleri, insan zihni ile tabiat arasına girmiş putlar ola
rak görüyor, zihnin salim düşünmesini önleyen engeller olarak kabul ediyordu, ües- 
cartes da bu mevzuda bizim gibi düşünüyor. "Metafizik Düşünceler''in 5 incisinde şöy
le diyor : "Tanrı'ya gelince, eğer zihnim hiçbir peşin hükmün tesiri altında olmasaydı 
ve düşüncem de duyulan şeylerin hayalleriyle durmadan meşgul olması yüzünden dal
gın ve sapıtmış bulunmasaydı, şüphesiz O'ndan daha önce ve daha kolay bileceğim 
hiç bir şey mevcud olmayacaktı. Zira bir Tann'nm mutlak ve olgun bir varlık oldu
ğunu düşünmekten daha aşikar ve kendiliğinden daha bedihi bir şey var m ıdır?"

Görülüyor ki, düşünce ve zihin duyulur cismani varlıkların istilasına uğrayınca, Allah'ı 
düşünmeğe mani olmaktadır, işte İslam, bu yoldan da insanın yabancılaşmasını önle
mek için zihni hürriyetine kavuşturmuştur. İslam kalbleri mitoslardan, putlardan, te
mizlediği gibi, kafaları da temizlemiştir. Bunun için, evvela mutlak, aşkın, faal ve 
sonsuz bir Allah inancı getirmiş; sonra da kainatı putlardan, totemlerden anndırmış- 
tır. Öyle ki, insana yıldızların, güneşin, ayın, göklerin ve yerin, gece ve gündüzün ta
pınılacak şeyler olamıyacağının, bütün kainatın BİR olan Allah'ın yara tığı olduğu
nun, her çeşit yaratığın insan için yaratıldığının şuuru verilmiştir.

Bu sebeple, İslam müminden "kalb-i selim" istediği gibi, "fikr-i selim" de istemekte
dir. Kalb ve kafa sağlam ölçülerle selamette olursa "hiss-i selim" de kendiliğinden 
gelir; dolayısıyla duyular, yani hisler de kontrol altına alınmış olur.

Mü'minin yabancılaşmasına sebep olan NEFS' e de şöyle bir temas edelim : Nefis, 
insanın kötü arzularını ve şehevi duyguları kendinde toplayan bir kuvvettir. Nefis, 
insanın içten yahut deruni yabancılaşmasına yol açar. Nefis, insanı en kolay aldatan,
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bunun için en çok dikkat edilmesi gereken düşmandır. Onun dışarıdaki en büyük 
yardımcısı da şeytandır. Nefse karşı çetin ve uzun süren bir mücadeleye girmek gere
kir. Namaz, oruç nefis mücadelesini kolaylaştıran, nefsin hakimiyetini önleyen iba
detlerdir. Fakat bunlar tek başlanna yeterli değillerdir. Nefsin mala düşkünlüğünü 
kırmak ve malın, paranın insanı köle yapmasını önlemek için, zekat, fıtra ve diğer 
yardımlar müessese olarak getirilmiştir. Neticede nefis de insan ruhuna yardımcı un
surlar arasına girebilir. Yeter ki, hayvani alemden gelen tesirler yerine ilahi alemden 
gelen bilgi ve tesirler galip gelsin. Aksi takdirde nefisle mücadeleyi kaybetmek her za
man mümkündür. Ruhunu disiplin altına alamamış, iradesini kuvvetlendirememiş bir 
insana nefsin ve emrindekilerin hakim olması işten bile değildir. Bunun için Allah'ın 

Resulü nefis ile mücadeleyi cihad-ı ekber olarak vasıflandırmış tır.

Bir de Ş E YTA N  var. Kur'an-ı Kerim şeytanı, Allah'ın halife olarak yarattığı insanın, 
en büyük ve en açık düşmanı ilan ediyor. Kur'an şeytanın telkin ve iğfallerine karşı, 
Allah'ın yardım edeceğini bildiriyor. Çünkü şeytan, ilk yabancılaşan ve Allah'a ilk is
yan eden varlıktır. Bunun için çok uyanık olmak «؛erekir. Nitekim, Kur'an-ı Kerim 
"Şeytan onları bürüyüp Allah'ı anmayı unutturdu"

o

(Mücadele, 58/19 buyurmaktadır.

Demek ki yabancılaşmanın en kötü neticesi küfür, yani Allah'ı inkar, sonra da şirk ya
ni Allah'a ortak koşmaktır. Şeytanın iğfali ile insanoğlu bu halleri irtikab edebilmek
te, hatta Marksizmde olduğu gibi kendisini tanrı ilan edebilmektedir. Halbuki böyle 
haddi aşmalara karşı Allah, insanı ikaz etmektedir : "insan başıboş bırakılacağını mı 
sanıyor? "Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Yeryüzünde böbürlene bö- 
bürlene yürüme. Doğrusu sen ne yeri yaratabilirsin, ne de yükseldikçe dağlara ulaşa
bilirsin." Isra, 17/37).

Bu ve benzeri ayetler, insana haddini bildiren ateş olsa bile cirmi kadar yer vaka- 
mıyacağını bildirmektedir. Kur’an, geçmişte isyan eden, Allah'ı unutarak şirke ve 
inkara düşen yani yabancılaşan kavimlerin feci akibetlerini de anlatarak, geçmişten 
ders alınmasını ister.

Şeytanın tesiriyle ilk yabancılaşan insan Hz. Adem'in oğlu Kabil'dir. Şeytanın telki
ni ile kardeşi Habil'i öldürmüş, şaşırıp kalınca, ona ne yapacağını yine dostu göster
miştir. Fakat, şunu hemen ilave edelim ki, nefs gibi şeytan da kontrol altına alınabi
lir. Nitekim Peygamberimiz, "Herkesin bir şeytanı vardır. Benim şeytanım, benim 
hizmetime girmiştir," buyurmakta, şeytanın ve nefsin insana zararlı olmaktan kurta- 
rılabileceğini ifade etmiştir.
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Bunlardan başka sosyal ve iktisadi yabancılaşmayı önleyecek tedbirler de getirilmiş
tir. Bunlar, paraya ve mala esir olmayı önleyici tedbirlerdir.

Sosyal olaylardan zararlı ve İslam'a aykırı adetlerden kurtulmak istenmiş, başka ka- 
vimlere, milletlere benzemeğe çalışmak menedilmiş, böylece şahsiyetsizlik önlen
meğe çalışılmıştır. Bunun için Emr-i bil - maruf ve Nehy-i an’il-münker müessesesı 
sosyal kontrolü gerçekleştiren bir müessese olarak getirilmiştir.

Yabancılaşmayı önlemekte insanın en büyük yardımcısı meleklerdir. Şeytana karşı, 
nefse karşı daima iyi telkinde bulunurlar ve muhafaza ederler.

Fakat yabancılaşmaya karşı hayatları pahasına esas mücadele veren NEBİLER ve 
VELİLER'dir. Hz. Nuh, Hz. İbrahim (putları kırması-Kurban) Hz. Lut, Hz. Musa 
(Buzağı)

Yabancılaşma açısından bir de H İCRET'e kısa bir nazar atalım :

Hicret, müslümanın ve müslüman cemaatin yok olmaması ve hayatını devam ettire
bilmesi için fizik şartlaniı ağırlığından geçici olarak uzaklaşmaktır. Bu yüzden Hic
ret'in yabancılaşmayı önlemek bakımından büyük bir ehemmiyeti vardır.

Daha önce nefis ile mücadeleye Peygamberimizin cihad-ı ekber dediğini görmüştük. 
Buna mukabil dışardan gelen ağır baskılara ve yok  olma tehlikesine karşı yapılan 
silahlı mücadeleye küçük cihad adını vermiştir. Demek ki, maddi mücadele daha ko
lay karşılanıyor, manevi mücadele daha büyük ve daha zor nitelendirilmektedir.

Bunun gibi maddi şartların müslümanlan boğma durumuna geldiği zaman MADDİ 
sahada hicret yapılmaktadır. Bu bir hazırlık ve kuvvet kazanma faaliyetidir. Fakat
maddi şartlar hafifleyince veya yok edilince insanın uyuşmaması, gaflete yakalan
maması için manevi hicret başlayacaktır.

Nitekim, "Muhacir Allah'ın yasakladığı şeylerden uzaklaşan kimsedir,” buyrulmuş- 

(Ankebut, 29/26)
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Ayrıca Lut (A .S .) de "Ben Rabbıma hicret ediyorum" diyor.

Mü'minin YAB AN C ILAŞM A 's ın ı önlemenin en güzel yolu yasaklardan kaçmaktır. 
Böylece mü'min tam şuura erecek, hatta ruhuna bu dünya dar gelmeye bile başlaya
caktır.

Mehmed Akif;

Bunalan ruhuma ister bir uzun boylu sefer,
Yaşamaktan ne çıkar günlerin oldukça heder 
Bana çok görme ilahi bir avuç toprağını

Şu halde Hamdi Yazır'ın kerametinin yani 15. hicri asırda İslam Rönesans'ının ortaya 
çıkacağına dair basiretli görüşünün (çünkü ona göre gençlerin 14., 15. yaşlarında bu
luğa ermeleri gibi milletler de 14. veya 15. asırlarında olgunluğa eriyorlar.) verdiği 
şuur ile kendimize, içimize dönüp, rönesansımızı kurmalıyız. 15 inci hicri asnn bu 
müjdeyi getirmekte olduğuna inanıyoruz. Bu bir şuur ve cihad işidir. Cihadımız, faa
liyetimiz ve şuurumuz bizi her çeşit yabancılaşmadan koruyacaktır.
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منة قج ةلعق ق غملم

 ل تهمألد انى ،١٩٤٧

حاا هدعع ص  اليخلا رنشلو؛ فةل

مبلا ضلعا يةلكل بعاتلا  يةا

ع/ م ا  .١٩٧٢ ماع اتقي ةج

ة ي فتي لاثتغ ب م

ي ثجب زج / رعاتلا ت

س

 لاشتغ ا-بيش ةمخد أدائه

(١ ٩٧٧—١ ٩٧٠) رشلما ق

لو  ذاعةالا دار ي ص

نوفزيلتلؤ
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THE RESPONSIBILITY OF A 
WRITER IN THE 15 TH CENTURY 
OF THE HEJIRA

Fourteen century has passed since the 
glorified incident o f  Hijrah. Our century 
in one sense, is the fifteenth century o f 
Islamic realization o f  freedom, inde
pendence and statehood.

In this very beginning o f the X V  the 
century we must pause to assess both 
the incidents o f the past centuries and a

باكلا وئيةم ن ي ت م صخلا ا  ا
ريجهلا رعث

^١ يجهلا لع رم  نوونك ،اقي رعث ةعل ^
د علل رعث صاخلا نرقلا اادنك ن يلا ةود ت

ىان نلا ب د ضة وهي الا صالمالا دي  ا
 ل.الشقالؤ

ت وي سخلا نمقلا لم  اينلع ميجهلا رعث ام

إتلا محنتف ان و  ونرقلا هذه رع يةجنباتلا تط
م زمعا نده ؤن هةج نم ديدةلما هياللا ا
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full comprehension o f  our responsibility 
in the light o f the Prophet's tradition 
wich tells us "There has to be a com
munity among you which will call all 
to goodness, order whatever its good 
and prohibit whatever its evil."

X III th and X IV  th centuries have been 
the centuries o f crises and chaos which 
have shaken the very roots o f  our st
ructure.

It will not be wrong to call those two 
centuries as "the dark ages o f Muslim 
societies" and "the decline o f  Islam".

The Muslims, throughout these cen
turies, have been belittled; stumped 
upon; exploited; imprisoned and even in 
certain places condemned to mass mur
ders. Destructive and divisive forces ha
ve been at work throughout using every 
single opportunity.

As the only dominant Islamic power, 
the Ottoman Empire was, in the later 
periods, affected by internal and exter
nal interventions. As a direct result o f 
this, world o f  Islam successfully divided 
into statelets has lost all the unifying 
values and those small states have beco
me fierce enemies against each other 
just as the West and its internal collabo
rators had wished.

Our countries, as in the past, still posse
sses all the potentials (human resources, 
geopolitics, etc) to change the face o f 
the Muslim world. Realizing this, the 
foreigners have tried hard to weaken 
Turkey -her state, her people, and her 
economy- so that she could only serve 
their particular interests. In this effort, 
the foreign powers have found - for the

نل»غ ك كع ت  ونرويأم خيرلا لا نويدع أمة من
رب ل «لا عن ولموي وفا ر  أخرى. هةج نم ك

الا ؛لعالا م س  رعش ثالثلا ضرغلا لالخ مال

م ؤدثحب رعث ؛علروإ الخ نه،اكي تس

 فتورلا فمة لع اقنطلأ ما اذا ينمحل نكون

ه يلا ماس هذ ما فت ل ظ ال ةل م ال  ان اذ م.ل

م ثلذين ي ينلمسلما د تنما مش لق ق م  ا

تحنإ تطخ ،لممنزم ط ف  وبرض ميلع ب

حا روأ د،اهلهم ب ممنبادي درةاغم لع و|ج
ج عوإ ،منائإ  ،ادانحوو تاعماخ تتنيا آو دوإبس
تمنث د ع ي داهطضالوا ضوفل,ا رتنث خفية أ

لع يقض ، لبثك تنلمسلما فوفص ق

كذ ل بقينمط مممماوإ معقيدت  ةاسيس ل

«ست قر»خ تعرفت د ولا ض ةلعا ةلد  ائني
 زقمفت ،اهجنامخ دالبلا لداخ ةمهدا تايعالفل

 لعالما إؤدارت ضيةلا دوللا تادضرحبت

ماس تالدوي لا يالسالما رتنم يةال ح  ةا

عتق رآ̂ا ابينه تط ح فرقلا ص و ل  شيئةلم ابقط دةا

سالا ةالما ةالش هكذاو  تمجمعا لا يةال

ح دية،عاتم  ينلصاخ عيمسا ولى ببي تليإ

 نة.وخلا مباذنإ كمةلا كيد ند ز ائهاأبن نم

 لكت ىون ملكت مإل كات تيلا ادنالب ان

 تتنللا ةاسيلسا ايج-ولوخيلوإ ةميظع يةربش
بمت عاا لشك مهر نم ك الا مل م ،ال  يةعلف م

جا لخحاان شتت فقد قيقةلحهذه,ال ةمديلما نبيةال

اه ^  ديةلا ضد ونرق رع اعنيف اخبيث ج

 ما تملوك ،ماهلع ءاقضلل عماوش كيةرتلا

اقتالا ةلحالا روتدهل اهوسعب  يهج_ووت ،إفي ديةص

مات كيلما عمتحان ح ح مع قايتن ال و صال اهم

م  ابيعش د ايمسع إا؛ترإوخي دالبلا |ردمو فإتإ

تجو ما كذ لا د .البيس ل
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last two centuries to be exact - their 
collaborators amongst the Turkish intel
lectuals and writers. The Turkish intel
lectuals, instead o f identifying our own 
values and seeking the remedies within, 
have tried to import ready-made west
ern remedies. In other words while our 
nation was left to a destructive chaos, 
the intellectuals and writers became 
engaged in false solutions.

Now, in the XVth century o f the Hij- 
rah, the responsibilities which await our 
writers are more than ever. They must 
not only try to correct the past mistakes 
but also try hard to convey the message 
o f the only order. The new communica
tion channels o f  our age have given im
mense powers to writers and widened 
their sphere o f  influence. Bearing this 
in mind it is obvious that in this age 
writers' has to shoulder greater respon
sibilities than before to save the society 
and humanity.

ض مماو ي  رونمحر١ سما و/ثم ان هل ي

وتلا باكتلوا م د نح قابينلا لالخ إورك1ش ق

سا ا م مع عن ل مع بض او ل  تطبيق ق ل
طاخم كت تط جا لفحاان ل  ان ض الفبد نبية.ال

 مإضع لا مهماهئا نوئقفلا ءالهؤ هجيو

لخلؤ فمضلا  دؤءلا دحاواب ب،عشلا نمااب ي ل

وا داءلا هذال يفاشلا  لا ،1̂دحب مهإن ،لبيل

بشلا ذام تمت ال 'ملمة روام  مهإ^ ة،صلب ع

ككذ ووحاب ل و دجااب 0ل  نم اضدوهما لحل

ك كذاج مرواأثم كلت لخل بملا  ديةلا م

لع اتنخره ،انباوش م ط،حطانالو؛ فعضلا إ

ق باكتلا مايس آملو/ ضنعب عملفي
و دجااب مملومحاب دالبلا ناكي هدم دعةاخ لحل

ي بدت ضيين،لماا امتن لالوخ •اهل

عاتلجا حاهصا يةالسالما تم ال ةحن تل دي  د
هاست يةالخي يةموه د ا ةممنم وإ؛ناعن ن ال،مالك  مم
حاا ٥̂ .قمثلا أو ال ط ح د هي ماان تم ي  ت
ن مكلت  .ماشيكمو ةرامعتالسا لفحاا
لف  تايولئمس تقع باكتلؤ اضين تقإع ع

ما .ج لا باكتلا رث ان فابك سي م

كت يلا تاهنلما ل ن افيه ق ت باكتلؤ ررونحا
ومي نوبقلساا ح بف اهصل س  ان مهلع لب ،ح

و عن ثواحيب اقل ديةمج ذنيةج لحل  انايص

خ رنثلا لثماو ان اذ .إؤذاعت د ةرباؤ ق
 تتمحاالو تباكلا قدنؤ نم نإد لبشك نبتوتخ

ثيؤ.ات



"Ya Malikelmülk ” (Hat: Emin B A R IS )

15. HİCRET ASRINDA YAZARIN SORUMLULUĞU

Müslüman takvimi bir fiille, bir hareketle başlar. Peygamberimizin doğumu veya pey
gamber olarak tebliğle vazifelendirilmesinin değil de "H icret" olayının İslam takvimi
ne başlangıç olarak seçilmesi derin manalar taşımaktadır. Çünkü "h icret" iki şehir 
arasında basit bir göç hadisesi değildir. Islamın bütün geleceğini, takvimini dolduran 
hadiselerin önsözüdür, hatta özüdür. O andaki müslümanlar için taşıdığı mana yanın
da, hem gelecek bütün müslüman topluluklar için hem de, deruni manasıyla, ferdi 
şahsiyeti yoğuran öncü harekettir, anahtar kavramdır. Bu öncü harekette düşmana, 
küfre ve zulme karşı cihadlar ve fetihler gizli olduğu gibi, nefse karşı cihadlar ve fetih
ler de saklıdır.

Hicret İslamın bir manada hürriyete, istiklale ve devlete yürüyüşü olmuştur. Müslüman 
takviminin başlangıcı olan Hicret böylece, aynı zamanda İslam Devletinin kuruluş 
tarihini de vermektedir. Hicretle kurulan devleti "Fetih Devleti" şeklinde vasıflandır
mak yanlış olmaz. Onun içindir ki, Peygamber Efendimizin Hicretten sonra Medine'
de ilk konakladığı evin sahibi Eyüb El Ensari - aynı zamanda O'nun sancakdarı ol
muştur- Hicret hadisesinde gizli fetih sırnnı ömrünün sonunda ta İstanbul surlarına 
kadar taşımıştır. Sonradan "Fatih " olarak anılacak olan genç sultan Mehmet ve Hoca
sı Akşemseddin'in meydana getirdiği terkip -kılıç ve kalem- bu sim bir bahar mevsi
minde İstanbul surlan önünde keşfediverir : Ve artık "Fetih  müyesserdir"...

Oysa "övülmüş kumandan" İstanbul surlarını yarmadan nice halife, nice sultan ve ni
ce başbuğ bu sim kılıç ve kanla aramış durmuşlardır.

İslam tarihinde kutlu Hicret hadisesinden sonra, hicret ve fetih sırlarının kavrandığı 
zamanlar olduğu gibi, tamamen unutulduğu devirler de olmuştur. Yani ikbal ve 
idbar devirleri, yükseliş ve düşüş devirleri...

Bu çerçeveden bakıldığında 13 ve 14 üncü asırlar İslam alemi için büyük kargaşalık
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ve buhranların ortaya çıktığı, bünyeyi derinden sarstığı devirler olarak görülür. Bu 
iki asır için İslamın fetret devri, karanlık çağı deyimini kullanmak yanlış olmaz.

Müslümanlar bu iki asır boyunca her bakımdan aşağılanmış, ezilmiş, sömürülmüş, esir 
edilmiş, hatta yer yer katliamlara maruz bırakılmışlardır. Y ıkıcı faaliyetler inanç sis
temini tahribe yönelmiş, bölücülük her fırsattan istifade edilerek yürütülmüştür.

Hakim İslam Devleti olan Osmanlı Devleti dışdan ve içten yıkıcı müdahalelere maruz 
kalmıştır. Bu çağlarda, İslam dünyası hemen hemen istisnasız batı kontrol, güdüm ve 
baskısıyla parçalanmış, bu parçalanma sonucu ortaya çıkan devletçiklerin idarecileri 
müslümanlar arasındaki bağlılık unsurlarını tahrib ederek onların batıkların istediği 
şekilde birbirine düşman hale gelmesine sebep olmuşlardır. Böylece, müslümanlann 
küfre ve onların münafık yerli işbirlikçilerine karşı tavır alması sistemli şekilde önlen
miştir.

Ülkemiz, geçen asırlarda olduğu gibi, halen de İslam dünyasının çehresini değiştire
cek (insan birikimi, jeopolitik vb. bakımlardan) potansiyel güce sahip bir ülkedir.Bu 
yüzden geçen asırlarda yabancılar, bilhassaTürkiye yi, devletini, halkım hedef olarak 
seçmişler, ülkeyi iktisaden çökertmek, devletini yıkmak veya kendilerine zarar ver
meyecek şekilde başkalaştırmak, halkını sömürmek ve köleleştirmek yolunda büyük 
gayretler sarfetmişlerdir.

Diğer taraftan, bu son iki asırda Fatihle Akşemseddinin altın terkibi kaybolmuş, kılıç 
körleşmiş ve kalem uyarıcı hamle gücünü kaybetmiştir. Bu atalet halinin sonucunda 
meydana gelen nefse güvensizlikten dolayıdır ki, Karadenizde kaybolan gemi, başka 
denizlerde aranmaya başlanmıştır.

Bu arayış, meseleleri kendi ölçülerimiz çerçevesinde kavrayıp çözümlemek yolu takip 
edilemediğinden iki seviyede kendini göstermiştir : Yabancılaşma ve sömürgeleştirme 
Bu yüzden, yabancılaşma ve sömürgeleştirme, farklı seviyede baş gösteren ve fakat 
son tahlilde aynı noktada birleşen bir mahiyete sahip olmuşlardır. Batının sömürge
leştirme arzularına bağlı çeşitli teşebbüsleri - onlar bu arzularını "medenileştirme" 
olarak adlandırırlar- ile aydınlarımızın kurtuluş için Batılılaşma-Avrupalılaşma yö
nündeki hareketleri - bu da "medenileşme" olarak nitelenir- aynı sonucun ortaya çık
masına hizmet etmiştir.

"Sömürgeleştirme" bir ülke halkının, başka bir ülke halkına hakimiyetini kabul ettir
mesi, şeklinde tarif ediliyor. XV III. yüzyılda büyük keşiflerden sonra gelişen tekno
loji ile sistemli bir hal alan sömürgecilik kendi ideolojik temellerini kurmuş ve ide
olojisini sömürmek istediği ülkelere kabul ettirmeye çalışmıştır. Sömürgeleştirme, 
siyasi bakımdan, sömürgeleştirenin az-çok dolaysız idaresi altında sömürgeleştirilen
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halkın teşkilatlanması, kültürel açıdan, sömürgeleştirilenlerin sömürgeleştirenlerin 
bilgi ve bilgi edinme vasıtalarını aktararak kendilerine has hayat tarzı, anlayışı ve üs
lubu geliştirmeleri manasına gelir.

Bu itibarla, sömürgeleştirme çok yönlü bir olay. Sömürgeleştirilen ülkenin durumuna 
göre, çeşitli sömürgeleştirme biçimleri uygulanıyor. Bazı ülkeler etnik ve demografik 
bir sömürgeleştirmeye tabi tutulurken (sömürge halkının sömüren halkın ırki pota
sında eritilmesi veya nüfus siyasetiyle sömürgeleştiren halkın yerleştirilmesi), bazıla
rı da siyasi, iktisadi veya kültürel sömürgeleştirme usulleriyle sömürgeleştirilebiliyor.

Siyasi, iktisadi ve kültürel sömürgeleştirme biçimleri özellikle doğrudan sömürülmesi 
güç olan ülkelere karşı uygulanıyor. Avrupa devletleri, tabii zenginliklere ve hammad
delere sahip Osmanlı ülkesini sömürgeleştirebilmek için açık-gizli faaliyetlerden geri 
kalmadılar. Bunda daha önce lütuf kabilinden, verilen müsaadeler (kapitülasyonlar)da 
rol oynadı, fakat Batı emellerine asıl bazı beyinleri sömürgeleştirerek ulaştı.

Aydınlarımız, sömürgecilerin kültürünün gönüllü uyrukları (Tevfik  Fikret'in irfanım 
tabiyet değiştirdi sözünü hatırlayalım), haline gelip, gerçek çözüm yollan araştırmak 
yerine montaj tanzim atçılığına yönelince, devletin kurtuluş umuduyla birlikte, bütün 
iktisadi varlığı da batılılann eline geçti.

Tanzimat aydmlannın devleti kurtarma montajcılıklan emperyalist Avrupa devletle
rinin sömürgelerinde uyguladıklan sistemlere çok benziyordu. Avrupalı, sömürgele
rinde en geniş ve rahat istisman sağlamak için, gerektiğinde dil ve davranış güçlük
lerini yenmek amacıyla sömürge halkının içinden kendi kulluğuna talip olanları alıp 
eğitiyor, menfaatlerinin savunucusu olarak ülkelerine gönderiyordu. Sömürge ülkele
rinin kötü şartlanndan alınıp beyinleri yıkanan ve batılı tüketim kalıplanna alış tınlan 
bu kişiler, halkının hayat şartlanna dönmekle ölmeyi bir tutuyor, bu yüzden efendi
lerinin istismannı doruğuna yükseltmek için canla başla çalişıyorlardı. Şüphesiz,yerli 
halkın tepkisi, kendi içlerinden çıkan fakat Batı kültürüyle yetiştirilen kişiler karşı
sında eli kamçılı AvrupalIlara nisbetle bir süre yumuşuyordu.

Geçen asırlarda ülkemizde bu çerçeve içinde mütalaa edilebilecek aydınlar yetişti. 
Onlann, kendi şartlanmaları doğrultusundaki faaliyetleri toplum yapımızı temelinden 
sarstı. Aydmlanmızda meydana gelen zihni yapı batıda imal edilen "sahte-gerçekler"- 
den kaynaklanıyordu“؛. Batılılarca sömürge ilmi olarak geliştirilen şarkiyatın peşin hü
kümlere dayanan sahte gerçekleri, büyük bir kabul görürken, diğer taraftan da aydın
lan inançlarından utanmaya, milli değerlerimizin ve kültürümüzün kifayetsizliğine 
inanmaya sevkediyordu. Son devrin resmi tarih yazıcılanndan birisi bu zihniyete sa
hip kişiler hakkında şu tesbiti yapıyor :

"Meşrutiyetten sonra başka türlü 'Büyük'ler türedi. Bunlar açıkça dinle alay ederler,
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ona hiç inanmadıklarını söylerler, ancak halkı aldatmak ve din ' * 
için namaz kılmakta veya görev dolayısıyla, mesela cuma ve bayram namazlarına pa- 
dişahla birlikte katılmaktadırlar. Bunu yaptıktan sonra da çevrelerinde dinsel inanç- 
larla ve ibadetlerle alay etmektedirler, örnek olarak Ahmed Rıza'nın durumu anıla- 
bilir." ة ه  devirleri yaşamış bir fikir adamımız, Said Halim Paşa da bu zihniyet sahip- 
: erinin halini şöyle tasvir ediyor؛

"A rtık  S irkçe yerine Fransızca konuşmak, dinsiz ve sefih geçinmek, servetini kumar- 
da yahut bir fransız metres kullanarak tüketmek, en yüksek tavır ve hareketler sayılı- 
yor, g e d e n i insanları medeni olmayanlardan ayıran ölçüler olarak kabul olunuyor- 
dil " ه

Şarkiyatçıların aydınlarımızda uyandırdığı kendi inanç ve değerlerinden tiksinme 
şeklinde beliren "şark" imajını, milli edebiyatın yol açıcılarından sayılan, Genç Ka- 
lemlerin önde gelen ismi A li Canib'in ünlü şiirini hatırlayarak görelim :

Şarkın Ufukları

Daldım gözünde vehm uyuyan susmuş ufkuna,
Ey Şark, kanmadın mı asırlarca uykuna?...
Hala huşua kubbeler en hisli bir penah 
Hala minarelerde tevekkül diyen bir ah,
Hala saçaklarda güler baykuş evlerin.
Hala köpek eninleri serper مهسه؛  kin.
Hala hurafeler yaşatır her çürük kafes.
Hala beşik gıçırtısı, hala ٠ tozlu ses.

Yükselmeyen tazarrum ey Şark bitmiyor,
"Hayyealel Felah "m ı gökler işitmiyor...

Sönsün fezalarında sükun işleyen seher.
Dönsün zeminlerinde de isyana secdeler,
Diz çökmesin sağır göğe öksüz duaların,
Yaksın bütün ufukları ٠٢؛؛ ^ belaların.

؟؛؛٢؛،)»؛،̂، , kahrı boğmıya bir parça kan yeter,
Ey Şark uyan yeter, yeter ey Şark uyan yeter...

Özetlersek, son أ؛¡ hicret asrında yabancıların faaliyetlerine ve emellerine bilerek veya 
bilmeyerek en çok hizmet edenler aydınlar ve bilhassa aydınlar içinde daha dinamik 
bir unsur teşkil eden yazarlar olmuşlardır. Aydınlar memleket gerçeklerini tespit 
edip milletimizin inanç ve değerler sistemini zedelemeden bünyeyi tedavi yerine batı- 
dan ithal ettikleri sahte meselelerle oyalanmışlar, bu sahte meselelere yine batıdan 
gerçek dışı çözümler ithal ederek tatbikini sağlamaya '
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Neticede, milletimiz gerçek meselelerin yıkıcılığına bırakılırken, aydınlar ve bilhassa 
yazarlar sahte çözüm teklifleriyle bünyedeki tahribatı artırmışlardır. Geçen iki asırda 
"ilim ", "terakki", "teceddüt / yenilik", "inkılab"... gibi bir kaç efsane etrafında mey
dana getirilen fikir örgüsü, gerçekte şarkiyatçıların tahrif edilmiş "doğu " ve "İslam” 
kavramlanna yaslanmıştır.

15. Hicret asrında yazarlarımıza düşen sorumluluklar daha da artmıştır. O yalnız, 
kendinden önceki yazarların yanlış tavırlarını düzeltme yönünde caba sarfetmekle 
kalmayacak; yeni, kurtarıcı bir nizamın tebliğciliğini de yüklenecektir. Çağımızda 
gelişen haberleşme vasıtaları, yazarın gücünü ve tesir sahasını artırmıştır. Bu sebeple, 
"yazar" çağımızda insanlığın ve toplumun kurtuluşu için daha büyük sorumluluklar 
yüklenmek durumundadır.

Günümüzde İslam dünyasının en büyük meselesi ne iktisadi ve ne de siyasidir. İslam 
dünyasının asıl ihtiyacı para ve maddi değerler değildir. Bazı İslam ülkelerinin milli 
gelir seviyesi itibarıyla en ön sıralarda yer aldığını hepimiz biliyoruz. İslam topluluk
ları, üzerinde yaşadıkları toprağa sahip görünmekle beraber, manevi vatan^ olarak va- 
sıflandırılabilçcek asıl fikir örgüleri inanç değerlerini ve Kuranın özü olan ahlakı kay
bettikleri için tamamen müstakil olamamaktadırlar. Bu yüzden, İslam ülkelerinin asıl 
doğru düşünen aydın ve idarecilere ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. İslamın temeli ve 
Kur'anm özü olan ahlakı yaşayan ve yaşatmak isteyen aydınların ve bilhassa yazarla
rın öncülüğü olmadan kurtuluş ihtimali görünmemektedir.

İslam,
Öz yurdunda esir, öz vatanında parya'dır.

Yazar günümüzde Hicreti önce kendinde duyan, sonra yakın çevresine, daha sonra da 
bütün topluma, hatta bütün insanlığa duyurup, kalemini bu kalb hareketinin emrine 
vererek kendi esaretiyle birlikte, toplumunun ve insanlığın tutsaklığına son verecek 
mesajını ortaya koymalıdır. Çünkü o varlıktan ve alemden, tabiattan ve cemiyetten 
sorumludur, geçmişten ve gelecekten, ölülerden ve çocuklardan sorumludur.

Ve,
Merdüm-i dide-i ekvan (kainatın gözbebeği) olan insan, hürmete, soygunsuz, istismar- 
sız bir düzene, merhamet ve adalete muhtaçtır. Yazann deruni hicreti, istismarsız,adil 
devlete, "fetih devleti"ne çağrı olan düşüncelerini yüzbinlerce baskı yapan makinala- 
ra yansıtmadıkça, milyonlara hitab eden ses ve görüntü antenlerine çıkarmadıkça 
bitmeyecektir.

N o t l a r :

1. Şarkiyatçıların "Sahte gerçekler" türetmeleri konusunda bakınız :



Edward Said : Oryantalizm (Tere. Nezih Uzel) İstanbul, 1982 sf. 35, 44.

2. Bak., Y . Hikmet Bayur : Türk ink،lab، Târihi. III/4, sf. 445 (Mebusan Meclisi 
Başkanı olan A. Rıza o ^ s t  Kont'un pozitivzm dinine girmişti.)

3. Said Halim ?aşa : Buhranlarımız(^ ayına haz. E. Düzdağ) İstanbul (1973), sf.116

4. "Manevi Vatan" konusunda bak., aynı eser, 111

5. Nureddin Topçu : İslam ve insan. İstanbul, (önsöz)

6. Nureddin Topçu : Yarınki Türkiye. İstanbul, 1978, sf. 169.
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ف ب دينلا فم كم

 ، ١ ٩ ٤ . ماع أودمش ي دلو
 يةلك ي يةلعالا تهمدنإ ض

 أئمة ةلجامع- ةعباتلا تاهياللا

 ق افموظ ل.عم ١٩٦ م؛اع

 م دة،م دينيةلا نوشئلا تامسنب

لر  سافر اد ١٩٦٧ ماع ح

ل يثح ص  لع ام ح
ةاشه و د كت ،١٩٧٢ ماع هإد
ق ادنسم عين، تهجع ندج

نجا •(إء ول ‘روم ارض "
ل ١٩٧٧ م  بقل لع ح

ا  ي باكت هلو ن،اتمأ عدم

مع ح مالكلا ل ماع ط
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جاتمو ،١٩٧٩ ش عن تر

• ي؛فتزإفلا ءاوفلا (١٩٠٨) 

 (١٩٨١) غاه يحبصو

.١ ٩٨١) م؛زدوىالماا )

THE HEJIRA IN DUE KORAN

One o f the meaning o f Hijrah is to leave 
family, friends, motherland,for reli
gion. To  do Hijrah one must do migrate 
from the land o f kufr to the land o f 
believe, to accept the way o f believers 
instead o f unbelievers and to obey 
Allah’s orders and not to do what Allah 
has forbade.

In special meaning Hijrah is "The Hijrah 
o f Muhammed (P..g.u.h.) The aim o f 
Hijrah is to get away from blasphemy 
and oppression and to live Islâm as a 
whole The Koran, when it is necessary, 
order Hijrah.

In the Koran there are clear statements 
about regularities, principles and how it 
was made.

The Koran mentions "believe Hijrah and

نلا ي ةجرهلا رلا قإ مك

ب نلوطا درةاغم نيعت رةجهلا س دين س به آ

 دار عن ةرف>اود .ااعتنقه عقيدة آو نانالا
الوب ن،مايالا داز لا داللحاا اا نم لاقمنا ص  لال

يلا  لماأع لا دونلملحؤ ئكفلا ام مويق ت

صخ وا اهمان ةال م سل م  نبه خطا قد نويك ن،ل
مه.معاص عن دعبتإ

رهلا ةلمك نم ذهنلا لا درا¿تب ما ولإ  هي ةج

ظلما عن دعابتالا ن د،اللحاؤ ل  تطبيق لع ملؤ

 وبدت وفد .ةوق نم ثمللب ماب دينلا ماكحأ

لخ تماكمح تاآي  يجهلا طثرو امني تص

ل و ص .اهإ

رهلما ميق ج ه ةعائ نلمسلموا ونا  م!مساا

رهلما لويشك ج  موه ول،الا سمقلا ولالا ونا

جوه هاللب إنما ذينلا ونلمسلما  ي هدماجاو رؤا

إاب هللا ليمس ه مهلم ش رصانالؤ .مؤ
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Holy war" in a formul. im a^  mainly 
depends on heart but Hijrah and holy 
war partieularly see both financial and 
bodily devotion as animportant behavi- 
our.______________________________________

الف فثة،اتكع نلا ام نميؤ عقيدة نمايا  ق ي

رهلا ماا به.لت الع داهلجؤ ةج ناتقضي نم

 :الوع عز لان خد نفية.لؤ ديةلماا يةحتضلا

نلا >>ان ي وإمآ ذ نلؤ ن ي جه ذ ؤا  ي ألهدجاو ر

وم ث،كلأر هللا لمي  روغف هللؤ هللا تمرخ نج

.٢١٨ ةربقل)ا <<حيمر )

ويثك رن ذينلا موه ،يفاا؛ث مشلا نل ص ؤا

رهلما ج ت تم ماب مآووهل ينا الو ،مايد ل

انالا ءالهؤ  نم ةابتغلا يةاغلا ققتحت لما رص

لثلا مقلؤ ي.جهلا ما إلمم ثا ل س م نل نلا و ي  مل ذ

آ إاآ ة م ع - ورلا * ؤ لب . لس ر  ق ءابقلا اث

ره ان لا ضرمف كومامح م ءالوهؤ كة،م ج نا•ا

ض4 ذينلا كئلأو مفه حايإ سمقلا اام عن إوم

م دؤاب ي. يجاش ره مان الا ا ج  مافي ؤا

١ د.عب

سا داهلجوإ- يجهلؤ نمايالا صعي يةسالما لم



Kelime-i tevhid (H at: Hamid A Y T A Ç )

KUR'AN'DA HİCRET

1- Tarif

Hicret; anlam olarak, uzaklaşmak, terketmek demektir. Terim olarak, Hicrette yakın
ların, akrabanın, dostların, özyurdun din ve inanç yüzünden, terki anlamı vardır, veya 
bunun aksi bir durum; akrabanın, dostların, yakınların din ve inanç sebebiyle kişiden 
uzaklaşmaları, onu terkleri hicrette anlam olarak yer alır. Binaenaleyh hicrette, terim 
olarak, karşılıklı iki yönlü bir uzaklaşma, terketme anlamı kendini gösterir. Muhace
ret aynı kökten olup göçetme anlamındadır. Hicret edene muhacir denir. (1)

Buna göre hicret :

1) Küfür yurdundan iman yurduna intikalle,
2) Kafirlerin amellerinden müslümanların amellerine geçmekle,
3) Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasakladıklarını terketmekle olur.

Kısaca hicret; Hem küfürden hem de küfrün alametlerinden kaçmaktır, uzaklaşmak
tır. Bu bakımdan muhacir; Allah'ın yasaklarından uzaklaşan kişidir.

Hicret; ister küfür diyanndan iman yurduna, ister küfür alamet ve amellerinden iman 
alamet ve amellerine intikal seklinde anlasılsın, o ancak Allah'ın emrini verine getir
mek için yapılır. ، '

Hususi Hicret; Hz. Peygamberin (Sv.) Mekke'den Medine'ye yaptığı hicrettir. Şartlar 
gerektirdiğinde hicret her zaman yapılır. Mekke'nin fethiyle son bulan hicret Hz. 
Peygamber'in (Sv.) hicretidir, genel anlamda hicret sona ermemiştir.

2- Gaye

Hicrette gaye; küfürden, zulümden uzaklaşıp İslam'ı bütünüyle yaşamaktır. Bu ya di
ne tamamen, her yönden sahip çıkmak, veya Hz. Muhammed'in(Sv.)yanında düşman
larına karşı savaşta yer almak veyahut ta küfür diyannda sükuna razı olmayarak ciha-
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dı yo l olarak benimsemekle olur.

Biz zayıf kimselerdik demek suretiyle müslüman kendini kurtaramaz. 0  zaman onla
ra; Allah'ın arzı geniş değil m iydi?" denir. Zira Mekke'de îslamı her bakımdan,iman 
ibadet, amel, toplum düzeni olarak yaşamaları mesele haline gelmiş olan müslüman- 
lann dinlerini rahatça yaşıyabilecekleri, dinlerine hiçbir engel konmayan bölgelere 
gitmeleri gerekmiştir. Ayrılmalarına acizlik olmadığı halde kafirlerin, müşriklerin 
arasında kalanlar için Cehennem varılacak yer olarak gösterilmektedir. Ama çaresiz, 
zavallı, güçsüz, hastalıklı veya bir üstün kuvvetin engel koyması halinde kadın ve er
keklerden bu nitelikleri taşıyanlarla çocuklar hicret etmiyebilir. Çünkü Hicret, zor
luklarla, meşakkatlerle doludur. O insanın önüne görünüşte bir takım güçlükler kor. 
Bunlar, vatanındaki rahat, refah içindeki yaşayışı; zorluk, güçlük, geçim sıkıntısı v.b. 
hallerle değişmektir. Oysa Allah K itâb ’ında kendisi için hicret edenin hicret son
rasında gideceği yeri çok bereketli bulacağını, hayır ve nimetlerle o yerin dolu ola
cağını beyan ediyor. Hicret gerçekten korku, mihnet, sıkıntı, zorluk değil; ama tam 
aksine bolluk bereket refah saadet ve zaferin kaynağıdır. Bütün bunlara ilaveten insa
nın hicrete başlayıp tamamlayamadan ölmesi halinde karşılığını, sevabını, mükafatını 
Allah'ın üzerine alması, O'nun kefil olması hicretin değerini, faziletini daha da arttır
maktadır. ، ١

Bu hususları Allah Kur’an'da Nisa süresinde şu ilahi beyanıyla açıklamaktadır : 

"Kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıkları zaman onlara : "N e yaptınız bakalım? 

deyince, "Biz yeryüzünde zavallı kimselerdik" diyecekler, melekler de : "Allah'ın 
arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz" cevabını verecekler. Onlann varacakları yer 
Cehennemdir. Orası ne kötü dönülecek yerdir.

Çaresiz kalan, yol bulamayan zavallı erkek, kadın ve çocuklar müstesnadır.

İşte Allah’ın bunları affetmesi umulur. Allah affedendir, bağışlayandır.

Allah yolunda hicret eden kişi, yeryüzünde çok bereketli yer ve genişlik bulur. Evin
den Allah'a ve Peygamberine hicret ederek çıkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini 
vermek Allah'a düşer. Allah bağışlar, merhamet eder."،4 *

Hicretin gayelerinden biri de müslümanlar arasındaki dostluğu, yakınlığı, kardeşliği 
pekiştirmek, kafir ve münafıklara asla inanmamak ve onlann iç yüzlerini ortaya koy
maktır. Kafirin amacı yeryüzünde herkesin kendisi gibi olmasıdır. O hiç kimsenin 
iman etmesini istemez, kendisi iman edemediği gibi herkes te iman edemesin is
ter. Eğer müslüman, şu veya bu sebepten, kafirin, münafığın aldatıcı, saptırıcı sözle
rine kanarsa yer yüzünde iman yaygınlaşamaz, müslümanlar arasında birlik, dayanış
ma, dostluk kurulamaz, onlar arasında görüş aynlıklan ortaya, çıkar, onlan bir gev
şeklik sarar. Bu olumsuz davranışlan yok etmek, müslümanlan bir zorlukla ve güç
lükle imtihan etmek için hicret gerekir. ' ' Bu konuda Kur'an'da Nisa süresinin 88. 
ve 89. ayetleri gayet açıktır, müslümanı uyarmaktadır. :
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"Ey Müslümanlar! Münafıklar hakkında iki fırka olmanız da niye? Allah'ın saptırdığı 
kimseye sen hiç yol bulamıyacaksın.

Onlar kendileri inkar ettikleri gibi, keşke siz de inkar etseniz de eşit olsanız isterler. 
Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer tevhid ve hicretten 
yüz çevirirlerse, onları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. " ۴ )

3- Şartlar ve Yapılış

Kur'an'da, Enfal süresinin son ayetlerinde hicretin şartlan, ilkeleri ve yapılışı veciz 
bir şekilde insana takdim edilir. O ayetler mealen şöyledir.

"İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler ve muha
cirleri barındırıp onlara yardım edenler, işte bunlar birbirinin dostudurlar, iman edip 
hicret etmeyenlerle, hicret edinceye kadar sizin dostluğunuz yoktur. Fakat din uğ
runda yardım isterlerse yardım etmek üstünüze borçtur. Şu kadar var ki sizinle arala
rında anlaşma bulunan bir kavim aleyhinde değil... Allah işlediklerinizi hakkıyla görü
cüdür.

Kafir olanlar birbirinin dostudurlar. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne 
ve büyük bir fesad olur.

İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıranlar, yardım 
edenler; işte gerçek mümin olanlar bunlardır. Mağfiret ve uçsuz bucaksız rızık da 
onlarındır.

Henüz iman edip de hicret eden ve sizinle birlikte savaşanlara gelince onlar da sîzden
dir. Hısımlar Allah'ın Kitabmca birbirine daha yakındırlar. Allah her şeyi hakkıyle 
bilendir."' ;

İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliğin, irtibat ve alakanın, aksiyon ve amel birliği
nin tek şartının ancak iman ve akide olduğunu meali arzedilen ayetler kesin bir şekil
de teyid ve tasdik etmektedir. Kafirler birbirinin dostudur. Müminler de birbirinin 
dostudur. Zira her iki grup akidede birlik halindedir. Ayetlerde işaret edilen ve dost
luğun şartı olarak kabul edilen hicret, daha önce belirtildiği gibi, "gücü yetenlerin 
şirk diyarından İslam yurduna göçmeleridir. Hicret etme imkanına sahip olduklan 
halde, menfaatini veya müşriklerle olan akrabalığını düşünerek hicret etmeyenler... 
Onlarla İslam cemiyeti arasında dostluk olamaz."(8 )

Bu kesin ve açık hükümlerin mahiyeti, İslam cemiyetinin yapısı göz önüne getirildi
ğinde daha iyi anlaşılır. Özellikle Mekke'de doğmakta ve gelişmekte bulunan, bir iman 
ve akide temeli üzerine kurulmakta olan İslam cemiyetinin yapısı dikkate alındığında 
dostluk kavramı daha iyi değerlendirilir. Zira yukandaki ayetlerde dostluk hicret yap
makla eş değer tutulmakta, hicret yapmayan müminle dostluk olamıyacağı açıkça 
beyan edilmektedir. Bunun sebebi İslam davetinin tabiatında yatmaktadır.
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İslam, Allah'ın katında kutlu ve seçkin peygamberler zinciri tarafından insanlığa teb
liğ edilen İlahi davetin Hz. Muhammed (S .A .) vasıtasıyla talim ve tatbik edilen son 
ve mükemmel şeklidir. Allah tarih boyunca insanlığa elçileri aracılığıyla şu gerçeği 
sürekli duyurmuştur : Ancak Allah'a ibadet etmek, Allah'tan başkasına asla kulluk 
etmemek...

"Fakat insanlar arasında mahdut fertler halinde zaman zaman Allah'ı inkar edenler 
hariç, diğer çoğunluk O'nun varlığını kabul ediyor, ama hakkıyla bilmekte hataya 
düşüyor ve Allah'a başka ilahları ortak koşuyor. Bu şirk; ister itikad ve ibadet şek
linde olsun, ister hakimiyyet ve tabiiyyet şeklinde olsun, her ikisi de şirktir. İnsanı 
tarih boyunca bu şirkten ve inkardan kurtarmak için zaman zaman ve mekan mekan 
yine insanlardan elçiler aracılığıyla İlâhi davetler vukubulup durmuştur. Sözkonusu 
davetin hedefi daima insanı Allah'a teslim etmek olmuştur ki bu da İslamdır. İlahi 
davetlerin gayesi insanı Allah'a bağlı kılıp O'nun hakimiyyetine vermektir. Fakat bu 
bağlılığın, Allah'ın hakimiyyetini tanıyışın fiili işareti olmalıdır. İnsan bu bağlılığını 
nazariyelerle, sözlerle değil de fiilen aksiyon olarak göstermek durumundadır. Gerek 
ferd, gerekse toplum olarak insan Allah'a bağlılığını hareket halinde göstermelidir. 
Fakat hareketliliğin, canlılığın, dinamizmin dayandığı bir asıl kaide olmalıdır. Bütün 
faaliyetler bu asıl, değişmez kuraldan fış kırmalıdır. Bu nazari, değişmez kaide 
"Allah'tan başka ilah yoktur" kaidesidir. Yani uluhuyeti, yaratıcılığı, Rablığı, her 
türlü saltanat ve hakimiyyeti Allah'a tahsis etme kaidesi... Bu kaide kalbde iman, 
duygu ve hareketlerde ibadet, hayat sahasında ve amellerde açıkça nizam olarak te
zahür etmelidir.

Bu temel kuralın nasıl işlemesi gerektiğini insanlığa bildiren, onlara bunun aslını, 
özünü öğreten Allah'ın Resulü Hz. Muhammeddir. (S A ) O'nun rehberliğinde temeli 
tevhid olan yeni, faal ve canlı bir toplum Mekke'de oluşmaktadır. Bu toplumun bütün 
yönlerden cahiliye toplumundan ayrı bir hüviyette olması zarureti vardır. Çünkü bu 
toplum Allah'tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed'in (SA ) O'nun elçisi oldu
ğunu temel kural olarak benimsemiştir.

Mekke'de şehadet kelimesi getiren her şahıs, gönlünü ailesinden, aşiretinden, kabile
sinden ve Kureyş'in şahsında görülen cahiliyet kumandasından çekip kurtarmış, 
Allah'ın Resulü Hz. Muhammed'e (SA ) bağlanmış ve iradesini Resulullah'ın önderli
ğinde meydana gelen o küçük cemiyete teslim etmiş olur. O zamanlar şartlar o derece 
zordu ki cahiliye toplumu bu yeni doğan cemiyeti bünyesinden atmak, daha vücut 
bulmadan yıkmak mahvetmek,için çalışıyordu.

İşte o zaman Resulullah (S A ) bu yeni cemiyeti meydana getiren fertleri kardeş yaptı.
O, kan ve nesep bağı yerine iman, akide bağı ile yeni toplumun fertlerini birbirine 
bağladı, işte bu yeni toplum ve onu oluşturan şartlar, prensipler söz önüne getiril
diğinde imanla birlikte hicret yapmanın anlamı daha iyi anlaşılır"^ ’
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Gerçekte müminler hicret sırasında dört kısma ayrılmışlardı:

I— Birinci kısımda ilk muhacirler yer alır. Onlar, a) İman etmişler, b) hicret etmişler, 

c) mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cimad etmişlerdir. Bu ilk muhacirlerin dört 

ana vasfı vardır:

1. Onlar Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere iman 
edip bütün teklifleri kabul etmişler, Hz. Muhammed'e (S .A .) hiç bir konuda karşı 
gelmemişlerdir, kamil iman sahibidirler.

2. Onlar hicret etmişlerdir, doğup büyüdükleri topraktan ayrılıp akrabayı ve kom
şuları terketmişler, bunu Allah'ın rızasını kazanmak için yapmışlardır. Böyle bir işi 
yapmak kolay değildir, hayatta en zor iş bu olsa gerektir. Doğup büyünen ve geçimin 
sağlandığı toprağı, evi, aileyi terkedebilmek ölüme eştir. Oysa bu ilk muhacir müslü- 
manlar önce Allah'ın rızasını talebederek eski dinlerini terkettiler, manevi dünyaları
nı değiştirdiler, imanı küfre tercih ettiler. Sonra da yine Allah rızası için topraklarını, 
evlerini, akrabalarını ve komşulannı terkettiler. Böylece maddi dünyalannı da değiş
tirdiler.

3. Onlar Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmişlerdir. Mal ile cihadları 
şöyle olmuştur : Özyurtlanndan ayrılınca evlerini, eşyalarını, tarlalarını ve geçim 
vasıtalarını kaybedip bütün dünyalıkları düşmanın eline geçmiştir. Bu şekilde onlar 
malsız, mülksüz kalmışlardır. Fakat öte yandan İslam'ın gelişip yayılması için daha 
fazla mala ve maddi güce ihtiyaç hasıl olmuş, daha fazla infak ve harcama gerekmiş
tir. Bu gayenin gerçekleşmesi için onlar daha çok çalışıp,kazanıp İslam'ın yayılması 
ve Allah rızası için kazançlarıyla ve mallarıyla cihad etmişlerdir.

Onlar canlarıyla da cihad etmişlerdir : Bütün savaşlarda canlarını ortaya koydukları 
gibi özellikle ilk savaş Bedir'de, güçlü, kuvvetli, çok iyi donanmış düşmana karşı 
canlarını ortaya koymaktan çekinmiyerek şehadete talib olmuşlardır.

4. Onlar bu üç sıfatlarıyla imanları, hicretleri ve cihadlanyla insanların ilkleridir
ler. İlk muhacirler sözü edilen sıfatlarıyla dinin kuvvetlenip yayılmasında çok büyük 
görev ifa etmişler, bu itibarla müslümanların gerçekten imamları ve önderleri olmuş
lardır. Onlar fazilette, feragatta, imanda, hicrette, cihadda, fedakarlıkta ve sabırda, 
özetle bütün Islami güzel hasletlerde örnektirler.

I I— İkinci kısım müslümanlar Medineli Ensar'dır. Hz. Peygamber (S .A .) ashabıyla 
birlikte Medine'ye hicret edince, eğer Medineli Ensar onlan barındırmasa, yardım 
etmese, mali ve nefsi fedakarlıkta bulunmasaydı maksad hasıl olmayacaktı. Medi
neli Ensar eşsiz ve benzersiz bir fedakarlıkla Hz. Peygamber'in (S .A .) ve ilk muhacir
lerin hizmetine koşmamış olsaydı, hicretten gaye tahakkuk etmiyecekti. Ama öyle 
olmadı. İnsanlık tarihinin bir benzerini gösteremiyeceği tarzda Medineli Ensar mi
safirperverlik ve ev sahipliği yaparak gerçekten dost, yardımcı, ensar olduklarını 
gösterdiler.
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Bununla birlikte Hicrete talip olanların, hicret yapanların bazı üstünlükleri vardır. 
Bunların şu nitelikler olduğu ekseriyetle kabul edilir :

1. Muhacirler imanda ilklerdir. Bu yönleriyle sayılamıyacak faziletlerin sahipleri
dirler.

2. Mekke'de Kureyşli müşriklerden her türlü güçlüğü, zorluğu, sıkıntı ve işkenceyi 
gören ve bunlara sabır ve tehammül gösteren onlar olmuştur.

3. Topraklarından, evlerinden, ailelerinden ayrılan muhacirlerdir, yurtlarından olan 

onl ardır.

4. Dinin giriş, kabul kapısı muhacirler üzerine açılmıştır : İslam'ı ilk kabul edenler 
onlar olmuştur. Medineli Ensar Mekkeli Muhacire bu hususta, İslam'ı kabulde ancak 
iktida etmiş, uymuştur. Uyan yani muktedi kendisine uyulandan daha iyi ve üstün 
değildir. Ama bununla birlikte "İy i bir sünnet ihdas edip ortaya koyan o sünnetin ec
rini, sevabını aldığı gibi kıyamete kadar o sünneti işleyenin âmelinin sevabını - işleye
nin sevabı eksilmeksizin - alır." hadisi gereğince Medineli Ensar Mekkeli Muhacirlere 
uymuş, birlikte İslam toplumunun akide esasına dayalı kardeşlik, birlik toplumu 
olduğunu fiilen göstermişlerdir. Bundan dolayı Allah onlar hakkında "İşte bunlar 
birbirinin dostudurlar' buyurmuştur.

I I I—Üçüncü kısım müslümanlar Hz. Peygamberle (SA ) birlikte hicret etmeyip Mekke'de 
kalanlardır. Onlar inanmışlardır, ama hicret etmemişlerdir. Bu bakımdan hicret edene 
kadar onlarla dostluk yoktur. Onlar Hz. Peygamber’le (S .A .) hicret etmediklerinden 
mutlak olarak dostlukları düşmüştür. Zira fiili bir gösteride bulunamamışlardır, 
imanlarının tezahürü hicret şeklinde kendini gösterememiştir. Ama bununla birlikte 
eğer hicret ederlerse daha önce v̂ ar olan dostlukları iade edilecektir. Bundan maksad, 
müslümanlan hicrete sevketmek ve hicreti sevdirmektir. Çünkü hicretin amacı müslü- 
manlarm çoğalması, bir araya gelip birleşmeleri, birbirlerine yardımcı olmaları,arala
rında sevginin artması, kuvvetlenmeleri, kişilik kazanmaları, kendilerine güvenlerinin 
ziyadeleşmesi ve tefrikanın yok olmasıdır.

Müslümanlar kendi aralarında dost olamazlarsa kendi aralarında dost olanların bulun
duğunu bilmeleri gerekir. Müslümanların dost olamayışları yüzünden yeryüzünde kar
gaşa, fitne ve büyük bozgun ve fesad olur. Çünkü kafirler kendi aralarında dostturlar.
Bu dün olduğu gibi bugün de böyledir. Mekke müşrikleri Yahudilere son derece 
düşman idiler. Ama ne zaman Hz. Muhammed (S .A .) İslam'a davete başladı, ona kar
şı dost olup yardımlaşmaya başladılar. Müşrik, Hristiyan, Yahudi ırkları ne olursa 
olsun, kafirler birbirlerinin dostu ve yardımcılarıdır. Allah bu gerçeği Kitabı Kur'an'- 
da açıkça beyan ediyor. Kelam'ın en güzeli Allah Kelamı ndan başka hangi Kelam 
doğrudur? Bütün şer ve küfür kuvvetler Hz. Muhammed'in (S .A .) mesajı karşısında 
dost olup birleşmişlerdir.
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Kafirlerin dostlukları, yardımlaşmaları ve kuvvetleri karşısında, zayıf ve sayıca az 
olan müslümanlar iman edip hicret ederler, Allah yolunda cihadda bulunup muhacir
leri barındırırlar ve onlara her türlü yardımı yaparlar. Böylece gerçekten mümin ol
duklarını isbat ederler. Halleri böyle olan müminler için mağfiret ve bol nzk vardır. 
Onlara dünyada verilen ve ahirette vaadedilen bu nimetler ve saadetler; vatanı, aileyi 
terk etmekten, mal ve nefsi Allah yolunda harcamaktan dolayıdır.

IV —Dördüncü kısım müminler, başlangıçta hicrete muvafakat etmeyen ama daha son
ra hicret edenlerdir. Bunlar ilk muhacirlerin derecesinde olmamakla birlikte yine on
lardan sayılmışlardır. Çünkü neticede onlar da iman etmişler, hicrette bulunmuşlar
dır ve savaş da yapmışlardır. ( ! ٥)

İman, hicret ve cihad formülü tevbe süresinin 20. ayetinde de tekrarlanır. Orada mea- 
len şöyle buyurulur :

'îman eden, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselere 
Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır.' (H )

İman nazari planda kalbi bir iş olurken, hicret ve cihad, özellikle mali ve nefsi feda
karlık ameli planda iki ö؛nemli iş olarak kendini göstermektedir.

İman, hicret ve cihadı hayatlarının özü yapan Mekkeli Muhacir ile Medineli Ensar 
ashab hakkında Allah Teala değişmez düstur kitabı Kur'an'da şu beyanda bulunu
yor :

,Allah'ın verdiği bu ganimet malları, yurtlarından ve mallarından edilmiş olan, 
Allah'tan bir lutuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden 
muhacir fakirlerindir. İşte doğru olanlar bunlardır.

Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve kalblerine imanı yerleştirmiş olan kimse
ler, kendilerine hicret edip gelenleri severler; onlara verilenler karşısında içlerinde 
bir çekememezlik hissetmezler; kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendi
lerinden önde tutarlar. Nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler, işte on
lar saadete erenlerdir.' (12)

Haşr suresinin 8. ve 9. ayetlerinde dikkati çeken hususlar, hicretin şartlan ve yapı
lışı söz konusu olduğunda şunlardır :

A — Muhacirler;
1- Fakirdirler,
2- Hicret etmişlerdir,
3- Yurtlanndan çıkarılmış, mallanndan edilmişlerdir,
4. Allah'ın lutfunu ve rızasını dilerler,
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5- Allah’ın dinine ve Peygamberine yardım ederler,
6- Onlar sadık kimselerdir, doğrudurlar, sözlerinin erleridirler, dinlerine sımsıkı

bağlıdırlar.

Ensar;

1- Medine’de Hicret yurdunda otururlar,
2- Kalblerinde iman yer etmiştir,
3" îman onlann yurdunda kuvvet bulur,
4- Muhacirleri severler,
5- Onlara verilenler karşısında kıskançlık, hased ve çekememezliğe asla kapıl

mazlar,
6- Muhacirleri kendi nefislerine tercih edip üstün tutarlar.

Hz. Peygamber (S .A .) onlara şu mübarek sözleriyle hitabetmiş tir :

İsterseniz evlerinizi, mallarınızı muhacirlere taksim edersiniz, ben muhacirlere taksim 
ettiğim gibi size de ganimetten taksim ederim.

isterseniz ganimet muhacirlerin olsun, evleriniz ve mııllannız sizin olsun.'

Allah Resulünün bu teklifine verilen cevap alemi sarsıcı niteliktedir :

,Hayır, biz evlerimizi ve mallarımızı muhacirler için taksim eder, böler; ganimete de 
onlar için iştirak etmeyiz, ganimetten bir şey almayız.' ( لو )

İman, hicret, cihad formülünü uygulayanlar müslümanların önderleri olan Mekkeli 
muhacir ashab ile Medineli Ensar ashabtır. Onlar bu üçlü formülün ilk fiili uygulayı- 
çılandır. Kur'an'da bu ü؟lü formülle birlikte başka şartlara da dikkat çekilir. Ve her 
hal ve şartta hicret edenin mükafatının Allah katında olduğu vurgulahır.

'Haksızlığa uğratıldıktan sonra (zulüm gördükten) Allah yolunda hicret eden kimse- 
leri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Ahiret ecri ise daha büyüktür., 
keşki bilseler.

Onlar sabreden ve yalnız Rablerine güvenen kimselerdir.' ص ر

Hicret eden kimseye dünya ve ahiretin maddi ve manevi nimetleri verilir o kimse aynı 
zamanda sabreden ve Allah'a güvenen kimsedir.

Rabbin, türlü eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah uğrunda savaşan ve 
sabreden kimselerledir. Rabbin şüphesiz bundan sonra da bağışl؛ır ve merhamet 

ed er.'^5 )

Bu ayette hicretle birlikte eziyet, cihad, ve sabr zikredilmektedir. Hicretin tamamla- 
yıcı unsurları veya şartlan cihad ve sabırdır. Bunun neticesi hem dünya hem de ahiret 
zaferidir, Allah'ın mağfiret ve merhametidir.
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Hicret esnasında öldürülme ve ölüm de vardır. Hicrete niyyetlenen öldürülmeyi ve 
ölümü göze alan kimsedir. Hicret eden kimse Allah'ın dininin ve Peygamberinin zaferi 
için yola çıkan kimsedir. Muhacirin hedefi Allah'a yaklaşma ve O'nun rızasıdır. Bu 
şekilde anlaşılan hicret bütün zamanlarda ve mekanlarda geçerliliği olan bir davranış
tır. Bununla birlikte hicret Allah için yapılmazsa hiç bir değer ifade etmez. Allah için 
yapılmayan hicret bir ülkeden diğerine ancak bir intikalden başka bir şey değildir. 
Hicret; sabır isteyen, cihadı gerektiren, eziyeti, çileyi davet eden, dünyalık bütün ni
metleri Allah için elin tersiyle itmeyi şart olarak gören çok büyük bir olaydır. Bu 
olay ebedi ölçülerin kitabı, insanlığın kurtuluş reçetesi, maddi ve manevi lez
zet ve zevklerin kaynağı, gerçeğin ta kendisi Kur'an’da insana gerekli ölçüler içinde 
Allah tarafından açıklanmıştır. Alemler'in Rabbi Allah Teala Bakara 218 ve Ali 
Imran 195. ayetlerinde iman, hicret ve cihad formülünü tekrar insanın idrakine suna
rak şöyle buyurmaktadır :

'İnananlar, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler Allah'ın rahmetini umarlar. 
Allah bağışlar ve merhamet eder.' (16)

Rableri dualarını kabul etti : ,,Birbirinizden meydana gelen sîzlerden, erkek olsun ka
dın olsun, amel sahibinin amelini boşa çıkarmam, Hicret edenlerin memleketlerin

den çıkarılanların, yolumda،.ezaya uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahları
nı elbette örteceğim. And olsun ki, Ailah katından bir nimet olarak, onları içlerinden 
ırmaklar akan Cennetlere koyacağım. Nimetin güzeli Allah katindadır. (1؟)

Allah Teala bu sonuncu ayette altı sınıf mümini söz konusu ediyor ve onlann dua
larının kabul edildiğini beyanla günahlarını bağışlıyacağını açıklıyor.

Bunlar;

1- Amel sahipleri, 2- Hicret edenler, 3- Allah yolunda ezaya uğratılanlar, 4 -Yurtla
rından çıkarılanlar, 5- Savaşanlar, 6- Allah yolunda öldürülenlerdir.

Hicret eden kimse ayni zamanda amelde de bulunacaktır, diğer ibadet ve amelleri 
elbette yapacaktır, İslam'ın bütün gereklerini harfiyyen yerine getirecektir. Böyle 
kimseler için va'dde bulunan Allah'tır. Allah va'dinden hulfetmez, dönmez, caymaz. 
O halde imanla birlikte hicret ve cihad eden kimseler için Allah yolunda her türlü 
fedakarlığı yapan müminler için Allah'ın va'di, dünyada bolluk, bereket; Ahirette 
nihayetsiz nimetler ve cennettir.
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تول و .قسلجو ةاععب

ر ٩٨٣ شة وللا هحما  هله.

 تماخرتمم ددةعتم تافلؤم

كا نم كيؤ  يزيةجلنالا نل

.فييةلؤ

THE GROWTH OF SUFI 
(MYSTIC) MOVEMENTS IN 
TURKEY
This paper constitutes the last section 
o f  a sociological research on Islamic 
mysticism. My main thesis in this work 
is this : Mystical movements spring from 
two different conditions i) When the 
uneasiness caused by the (material )tem
poral life becomes unendurable a refuge 
is sought in spiritual and moral values;؛؛) 
When a religion becomes stubbornly 
bogged dawn in detailed formalities a 
movement to retun it to its original 
spiritual source may arise. Islamic mys
ticism proves to be a special case in this 
rather general frame.

The wide interest for sufism (mysticism)؛ 
amongst adults in Turkey today, caa 
best be explained which the above 
framework. Firstly, there is a movement 
from an irreligious life to a religious life 
whhich we call it revival o f  religion. This 
aspect as it concerns Turkey is touched 
upon in the later Parts o f  the paper. The

امكي ،يف فيةصوتلا خعةلا رطوت

لفلا ليثك ثحبلا هذا  نحبلا نم خيرالا ص

رتالب قعلتلا حنلا نم يالممالا فص  يةا

جا عموم عية،إنال و لا ق ثحبلا ض ح ; م  م

وتلا ركةلحا وت رعاتلا ق نةص  يالتل ماا رط

 تميز عن تيمية دلا ةايلحا نم ناقتحلم/د١ عدم

وئلا جاب قلمطلا رع حا ئنح او ية،ونلمعا تال

ال ايحرو امإ مدلا 1هرتيعإ م هل عانم ال  ةم

، ة د ي د يلا رمالا ش يسي ذ ع د ضوتلا" ت ق ء

رج و .لا كلذ ذ ن ي ذ

وتلوا الا فص م  ةاصخ ةحال لينك صال

نموي .لعاما رانحامد هذا نمض  قةالع نفير ك

م ي عمحما لو ك ز ل و ي ا ا انعي ذ خ ه مو ةا  

وتلا اد باشبلا عاا رالطاا هذا سحن فص  م.ل

ا ولإ ئظ و م د ب ز انل ت ن ه حا ا الا ةايل ةل ي ي  ق د

إ ما وهذا دينية، ةايح لا تمال قد اتركي م ل

وا او دينيلا ليمحاا ط ض.لا رل  د

تلا وي يلا ي كن ذ ازايلما هذا ثحال ي م
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second observation on Turkish religious 
life is that in religious understanding o f 
the new generations mysticism is gaining 
more dominant position, although there 
are some who oppose this inclinations.

Clearly the mystic muvement o f today 
does differ from the classic mystic pat
terns in some respects and this is how it 
should be. Notwithstanding whether 
one talks o f the historical examples or 
today s movements it must be remem
bered that mystic movements could 
easily become hindering factors in the 
development o f Muslim societies. Hence 
a few words o f caution is necessary 
here. From a personal point o f view 
mysticism may be very attractive. 
Since it promises a deep inner dimen
sion in religious life. Islam, however, 
beside its individualistic charateristics 
takes the society at large on its local 
point Therefore a good Muslim, bearing 
this in mind should take Islam not only 
as a religion bringing personal happin- 
ness to individuals but also as a religion 
which expects its followers to be de
eply involved when needed. In the past 
the past the Mystics (the followers of 
the dervi§h orders, sufi) leaving su؟h 
social responsibilities to the Ulema 
(Muslim scholars) were basically enga
ged in spiritual matters. A. Similar at
titude today, will be, fundamentally 
wrong. We cannot leave the society to 
itself and try to save the individuals. 
Hence those who choose one o f  the re
ligious orders o f our day, must not iso
late themselves from the society and its 
problems to which Islam alone promises 
true solutions.

عاا الباالديم ىحنلما افيم يبدأ مقلع مةل  دإزدا

 تحارخ م ت،عاتملجا نع عمحم اي ل

ظرا اايض ير ي ةاصخلا وفل ح ةلئعا تنده ا

 ليمات هي اكير ي نيةاثلا مةظارإ؛ فة.محل

وتلا لا تؤانلا لخلا  مأمظ س ةرهظاك فص

 هذا مماا يقف نع كانجر يالسالما دينلا

(املا ر

وتلا خءكةل وا تاتب فيةص  ابيته مافي اهصلا عن ه

ال هذا نكاو ددة،عمت تمحاال ي  ،عاتونعو محم

وا ان الا ظروا ةجئباخلا ئعاقل  تثير يةالخلا وفل

واك ةمخيلا ان لا وت ان كنمم ؛يةم إت رط و  ط

 هذا ي يطةلحا ذااتخ تدعيسي مما ،ايسل

ن.لا شأ
ن ن باشبلا ا ن ا ا رتلا لا ليمي ك  هليمغ فع

ج هه.اانتب بجال عويم دينلا ان لا عإ  

رجوب نمح ناشبلا آءوله صعن ان ابن د  ي قت

وث ، ميع ا ذ ر ه ن جبب اانن غت ى الا ا ن ن ن ا

لا ي دينلا ح ج هماماهت يوز م م تمعلل

.إفلال مهحمإ ا لوع د ذ ممب ه د نلا ت ي  د

حا ال ح  ايهجنتم دإاف كافة متض نغاعيةجا تايم

دو ق ف ه ي ا هم ت ا ي ذ ا ا ة لا لح د ي ق ي ع ض م ب ت تاي  

اه دودة.مح سونف ىووه ض ضم م ام

اا ح وتلا بص  معجان تابطل فسحاام عن فص

 يمدا، اضإاع دينيةلا يةلماحا نع يالسالما

م آركو|ل ماب مهسمو ذينلا ءافقهلل ا عل ءال

سالا دينلا ك"ن لماو ^فة ميض ادين مال

،إاف ه لا نيفصتل نىس الغ د م نل ي مبت م  تايس

ةالفلك فة،محل طبلوا م  ةعيرشلا او نية،ا

 مدلما او ق،الخالؤ دةابلعا او قيقة،لحوإ-

نمب الو عت.ماب ال ك ح لماؤه درفلا حم
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ك مسل ذينلا ل  ءن مإيمب الا بوفمتلا س

 *عوم رإم"ايتك ان ميلع ل نة،لا لاه

و دجايال ألذراوي لا اهامض مهلكائلم لحل س

مال .مل

م يئبغي هذا عمتحان  داحاات دؤحيت ان ينماملل

مانم ضاتكم نعملوي ظ ل لع ندينسامت ت  ح

جت تيلا سالا طؤ .مههإ ل ي ةعتبلا رقل  ح

اا م الا ي لئل م لع جبب يهعلف ة.ععلوم مال

(Hakkı ALTU N B E ZE R /اارء/مح، :Nurun alâ nur (Ayet-i Kerime) (Hat

TÜRKİYE'DE GELİŞEN TASAVVUF HAREKETİ ÜZERİNE M ÜŞA
HEDE VE YORUMLAR

Memleketimizde dindar çevreler üzerinde yapılacak en basit bir müşahede bile çe
şitli yönleriyle tasavvufun ne kadar yaygın bir ilgi konusu olduğunu göstermeye 

yetecektir. Ancak bunun sadece dindar çevrelerin kendi içlerinde bir ilgi kaymasın
dan ibaret olduğu zannedilmemelidir. Türkiye'de İslamiyete karşı bütün kesimlerde 
bir ilgi vardır ve bu ilgi esas itibariyle tasavvuf kanalıyla olmaktadır. Başka bir ifade 
ile, İslam gerek doktrin gerek ideoloji olarak gitgide daha çok sayıda insanın zihnini 
meşgul etmektedir. Müslüman ülkelerde İslam etrafında teşekkül eden geniş uyanış
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hareketinin belli-başlı kaynaklan hakkında ileri süıülen görüşlerin tartışmasını bir 
başka yerde yapm ıştıkl. Burada konunun geniş manâda İslâmi uyanışla ilgili tarafla- 

nnı tekrar etmek istemiyoruz. Ancak bu vesile ile üzerinde durulması gereken bazı 
önemli noktalan belirtmek ve kendi tezimizi ana hatlanyla ortaya koymak istiyoruz. 
Tasavvuf geniş manada bir mistisizm hareketi olarak bütün mistik cereyanlann genel 
karakterini taşır. Mistik düşünce her zaman var olmakla birlikte bunun bütün bir ce
miyeti saran sosyal bir karakter kazanması, yani bir cereyan halini alması tarihin belli 
zamanlannda görülmektedir, ve bu belli zamanlar dinin canlanma zamanlandır. Dini 
canlanma tabirinin ne mana ifade ettiğini daha iyi anlayabilmek için tasavvuf hak- 
kındaki t ar i hi  - sosyolojik izah bahsinde anlattıklanmızı hatırlamalıyız. Burada sade
ce bir dinin herhangi bir zamanda yeniden kuvvet toplaması ve hamle gücü kazanması 
değil, ayni zamanda yeni bir dinin bütün bir cemiyeti sarması söz konusu olabilir. Her 
ne şekilde olursa olsun, cemiyetlerin hayatında dinin kavrayıcı ve yönlendirici bir 
rol kazanması için hazır olunan dönemler vardır. Bu dönemlerin süresi veya iki dö
nem arasındaki süre konusunda birşey söyleyemeyiz; esasen şimdilik bunun önemli 
olduğunu da sanmıyoruz.

İnsanlann dünyaya din açısından bir mana vermeleri ve hayatlannı dine göre düzen
lemeleri, mantık gereği,' dini olmayan bir mana sisteminden memnun kalmadıklanm 
gösterir. Dinin canlanması için bir önceki mana sisteminin sadece dini olmayışı değil, 
dinin getireceklerine hemen hemen zıt bir hayatı temsil etmesi gerekir. İnsanlar ya 
dinsiz iken dindar olurlar, veya kendi dinlerinin eksik, kusurlu olduğu bazı önemli 
noktalarda tatmin sağlayan bir başka din anlayışını kabul ederler. Her iki halde de 
yeni sistemin eskisiyle bir veya daha çok noktada tezat yaratması, ve bu tezadın belli 
bir istikamette -dinin derunileşmesi- çözülmeye doğru gitmesi esastır. Orfizmden 
Hıristiyanlığa,Musevilikten İslamiyete kadar dinlerin çıkışında olduğu gibi her dinin 
kendi hayatı içinde meydana gelen değişmelerde de ayni şeyi görebiliyoruz. Şimdi 
diniyetin artışı ile tezat tfeşkil eden ön hallerin neler olduğunu, sonra bu hallere karşı 
dini canlanmada mistisizmin özel yerini görmeye çalışacağız.
Dinin en belirgin özelliği tabiat - üstü bir kuvvetin -veya kuvvetlerin- varlığını kabul 
etmesi ve bu kuvvetin bizim hayatımızla ilgilendiğini, ve onunla kurulacak ilişkilerin 
yollannı göstermesidir. Bu manada din insanın dünyadaki yeri ve insan hayatının ma
nası hakkında vazıh bir anlayış kazandınr. Bu anlayış, insan davranışları için insanın 
dışında bir kriterin hakimiyetine yol açar ki günlük hayatta (Felsefi manada değil) 
rasyonalizm dediğimiz tavnn getirdiği ölçülere temelde zıttır. Biz rasyonalizm 
derken ameli (empirique) bir şekilde isbatı mümkün olan iddialan kasdederiz ve ha
kikat ölçüsü olarak "el ile tutulup göz ile görülme"yi alınz. İlim böyle ameli veri
leri birinci derecede (tamamen değil) kullanan bir sistem olduğu için, ilmin geliş
mesiyle rasyonalist tavrın yayılması arasında kuvvetli bir paralellik görülmektedir. 
Bir başka vesile ile rasyonalist - pozitivist tavnn Batı dünyasında ki tarihi gelişmesin
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den ve buna karşı ortaya çıkan reaksiyonlardan etraflıca bahsetmiştik Duyu 
verilerine dayanan düşüncenin ajanı olarak akla (intelligence, intellect) verilen önem 
karşısında Batı dünyasında kuvvetli bir anti - entellektüalist cereyan ortaya çıkmış, 
Schopenhauer ve Nietzsche'den Bergson'a kadar birçok filozoflar bu reaksiyonun ön- 
cülüpnü yapmışlardır. Şimdi T\irkiye açısından meseleyi ele alırsak, görüyoruz ki 

Batı dünyasında daha önceki tarihlerde yapılan kavga Türkiye'ye oldukça yakın za
manda intikal etmiş bulunmaktadır. Memleketimizde yirminci yüzyılın başından iti
baren aydın çevrelerde hakim olmaya başlayan avami seviyede bir rasyonalizm, o 
sırada put haline getirilmekte olan ilmin büyük prestijinden faydalanarak, hayatımı
zın bütün kesimlerine süratle sokulmuştur. En tanınmış din alimlerimizin veya dini 
mütefekkirlerimizin bile İslamiyet ile müsbet ilim arasında hiçbir çatışma olmadığı
nı, İslamın ilmi başlıca değer saydığını isbat etmek üzere hayli mürekkep harcamış 
olmaları da gösteriyor ki Türkiye'de yeni zihniyeti tutanlar büyük itibar kazanmakta
dırlar. Nitekim daha sonraki yıllarda "müsbet ilim " sloganına karşı çıkmak hem fikri 
hem siyasi bir cesaret meselesi olmuş ve bu cesareti gösterecek kimse çıkmamıştır. 
"Müsbet ilim " sloganı deyişimizin sebebi bunun gerçekten bir slogan oluşudur.Çünkü 
İkinci Meşrutiyetten itibaren ilim, müsbet ilim, ve fenden bahsedenlerin bunlardan ne 
anladıklarını araştırdığımız zaman karşımıza sadece hayvani iştihalan ile yaşayan ve 
maddi adaklardan başka hiçbirşey kabul etmeyen bir ilah imajı çıkmaktadır 'İnsan
lardan sadece bedeni kuvvet isteyen, onlara yine sadece bedeni kuvvet veren, kuvveti 
olmayanlara hiçbir merhamet duymayan bu canavar - ilah,zayıf kalplere müthiş bir 

korku salmıştı. "Müsbet ilim " sloganı atanlar sanki başkalarını suçlayarak kendi sada
katlerini isbat ve imanlarını takviye etme telaşı içindeydiler.

Yetmiş - seksen yıl önce- ve daha sonraki tarihlerde- memlekette Batıdaki manasıyla 
hemen hiçbir ilim adamı bulunmadığı halde pekçok kimsenin ilmi dillerinden düşür- 
meyişi, hatta onu sadece bir özlem değil, ayni zamanda bir siyasi suçlama vasıtası 
haline getirmeleri dikkat çekici bir hadisedir. Bu en azından insanların bilmedikleri, 

yabancı oldukları, sadece dedikodusunu işittikleri birşey hakkında kesin -ve dolayı- 
siyle tamamen yanlış- hüküm verdiklerini gösterir. Nitekim ilim kısa zamanda bir bil
gi problemi olmaktan çıkarak bir hayat görüşü haline gelmiş, bu görüş siyasi kuvvetle 
de desteklenince Türkiye'de ruhlan kirleten bir rasyonalizm atmosferi hakim olmuş
tur.

Böyle bir anlayışın ortadan kalkmasında en büyük yardım ilimden beklenebilirdi. Fa
kat memleketimizde - burada açıklanamayacak kadar karmaşık birtakım sebeplerle- 
ilim bunca zaman sonra bile ancak bir "arıza" olarak mevcuttur. Demek ki hayatımı
zın her kademedeki meselelerinin "müsbet ilim " sloganıyla görülmesi ve değerlendiril
mesi olayı, günümüze kadar dalga dalga devam etmiş bulunuyor. Bütün bu zaman 
içinde aydın olarak yetişen Türk gençleri "müsbet ilm "in İsbat ve tasdik etmediği



64/TÜRKİYE'DE GELİŞMEKTE OLAN TASAVVU F HAREKETİ
THE GROWTH OF SUFI (MYSTIC) MOVEMENTS IN  TURKEY

herşeyi önce şüphe sonra inkarla karşılamayı öğrendiler. Sokaktaki insan münasebet- 
lerinden ailelerin içine kadar "müsbet ilm "in girmediği yer kalmadı ve girdiği her yer- 
den aşkı ve imanı çıkardı. İlmin en muazzam eserlerini verdiği ülkelerde bile, arala- 
rında münasebet bulunmakla birlikte, bilgi sahası ile değerler sahası ayrı ayn kaldığı 
halde Türkiye'de ilmin yeni bir hayat için değerler yaratması istendi, ilim değer yara- 
tamazdı, ama "müsbet ilim " ideolojisinden, bazı değerler.çıkarılabilirdi. Bu de.ğerie- 
rin ilkel bir materyalizm etrafında şekillenmesi ise kaçınılmazdı, nitekim öyle oldu. 
Kültüriimüzdeki dejeneresansı birtakım şahısların fitnelerine bağlayanlar bu noktayı 
gözden kaçırmakta ve sosyal bir hastalığı ferdi niyetlerin gerçekleştirilmesi gibi gör- 
mektedirler. Hakikatte bizim suçlamaya kalktıklarımız selin önüne katılmış kütükler- 
den başka şey değildir.

T^rk cemiyeti aradan bu kadar zaman geçtikten sonra, müsbet ilim adına k a^ e ttiğ i 
değerlerin yerine hiçbir şeyin gelmediğini, veya gelenlerin hiçbir işe yaramadığnı 
görmüş bulunuyor.Ahlâkınrasyonalist izahı insan ı^nas^etlerindem enfaatındışınd؟ 
hiçbir motiv bırakmadı, insanlar daha önceleri de şahsi menfaatlarını önde tutan bir- 
takım münasebetlere girişiyorlardı, ama onların bu türlü davranışı normdan sapma 
olarak görülürdü. "Müsbet ilim " in saltanatı ile eski sap؛klıklar norma uygun davranış 
haline geldi; fedakarlık ve feragat budalalık sayılmaya başlandı. Bütiin bunların ÜSÜİ- 
ne gelen ve "müsbet ilim ” sloganını ikmal eden "ilm i sosyalizm" ise her türlü ahlak 
kaidesinin insanlar arasındaki mülkiyet ilişkilerinin meydana getirdiği bir üst yapı ol- 
duğtfnu bildirerek ahlakın "bilimsel" izahını yapmış oldu. Böylece geleneksel ahlak 
ile modern veya "bilimsel” ahlak arasındaki asıl fark; birincinin menfaat؟) otoriteler 
tarafından zayıflara empoze edilmiş olan ve onların körü köriine uydukları kaideler 
olmasırça karşılık, modern "bilimsel" ahlakın insan hürriyetine dayalı bir "mukave- 
le " ahlakı olarak ortaya çıkması idi. Ferdi hürriyete dayalıahlâksistemi içinde fertle- 
rimiz kendi yurttaşlarını, ana-habalarını hunharca öldüreceK kadar hürriyet kazan- 
dılar, veya hürriyetlerini serbestçe kullanarak şahsiyetlerini alabildiğine geliştirme 
imkanı buldular, ^ rk iy e 'd e  ahlakın sosyal bir sistem olduğu neredeyse unutuldu, 
çünkü "müsbet ilim " veya "rasyonel düşünce" bizim bir cemaat olarak yaşamamıza 
yarayacak hiçbirşey getirmiş değildi-

Baş tarafta söylediğimiz fikre tekrar dönecek olursak diyebiliriz ki, aşk ve imanın 
' '  bir cemiyette bu ikisinin ihtiyacı şiddetle duyulacak ve dolayısıyle ras-
yonalist zihniyetin boş bıraktığı yeri en iyi doldurabilecek bir sistem gelecekti. Haki- 
katte Türkiye bu ihtiyacı dinden başka şeylerle gidermeyi de denedi, fakat hiçbir 
dünyevi inanç veya merasim, ne kadar zorlanırsa zorlansın, kendi özünde bulunmayan 
bir maneviyat ihtiyacına cevap veremezdi. Netekim ayni tip denemeler Türkiye'den 
başka ülkelerde de bir netice vermemiş, din kendi yerine bütün haşmetiyle oturmuş- 
tur.

Şimdi Türkiye'de dini canlanmanın ikinci şekline gelebiliriz. Yukarıda anlattığımız
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şartlar umumiyetle din - dışı bir hayattan dini hayata d©ğru geçiş halinin temel man- 
zarasım teşkil ediyor. Bir dinin kendi içinde de buna benzer bir istihaleye rastlayabi- 
liriz. Nitekim bu halin örneklerini tarihte görmüş bulunuyoruz. Rasyonalist kampan- 
yanın yarattığı huzureuzluklara çok defa geleneksel değerler vesembollerüzerine kıv- 
rılma şeklinde bir reaksiyonla karşılanabilir. Bu da esasen dinamizmini önemli ölçüde 
kaybetmiş -başka türlü rasyonalizmin hakim iyeti' olan klasik müessese-
lerin büsbüftin donmasına ve refleks seviyesinde tepkiler yapmasına yol ac;؛u•. Türkiye- 
de dinin böyle bir durumu olmuş, bu yüzden kendisine en çok ihtiyaç duyulduğu an- 
lardan birinde ümit verici olmaktan çok uzak kalmıştır. Din, hayata karşı müsbet bir 
tavır alacak yerde, kendini geri plana atan değişmeninsembollerinekarşı hasmane tu- 
tumuyla kendini göstermiş, onların uğraştığı meselelerin (yan؛ onlardan beklenenin ) 
hepsine kendinde çözüm olduğunu, binaenaleyh kendinden ba؟ka itibar edilecek 
hiçbirşeyin bulunmadığını iddia eder hale gelmiştir. Türkiye'de din adını ağzından 
hiç düşürmeyen, onu günlük siyaset kavgasında vasıta yapacak kadar kutsiyetin؛ 
hiçe sayan grupların tavrına dikkat edecek olursak bütün bu özellikleri görüliiz. 
Türkiye'de islamın sonu gelmiş olsaydı, din yukarıdaki tipte insanların malı olur ve 
onların elinde kalırdı. Fakat islamın sahip olduğu akıl almaz yaşama gücü onda yeni 
bir canlanma yarattı. Burada deminkinden biraz farklı ikinci bir reaksiyon ortaya؟!- 
kıyor. Birincisi dinsizliğe karşı dinin hakimiyetini sağlama yönündeydi, bu defaki ise 
dini donuk ve ölü bir gelenek haline getirenlere karşı onu insanları sıcacık saran, bü- 
tün benliklerine nüfuz eden, tıpkı güneş gibi bir hayat kaynağı haline getirmek iste- 
yenlerin reaksiyonu sözkonusudur. Bu yeni hareketin bütünüyle klasik tasavvuf ha- 
reketin؛ devam ettirmesi veya onu davet etmesi şart değildir. Nitekim bugünün genç 
müslüman kitlesi içinde pekçoklan "sülük" sahibi değillerdir, ;،ma hepsinin din anla- 
yışında velilerin ilhamını görüyoruz.

Tasavvuf؛ din anlayışının Tasavvuf denince derhal tarikatlar akla geldiği için bu؛؛؛nk؛؛ 
yaygınlığı ve derinliği ilk bakışta belki farkedilmeyebilir. Gerçekten, şu anda isl،،mi 
hareketin büyük birma'kes bulduğu genç kitle arasında sülük geleneğini takip edenler 
oldukça azdır, esasen bunların girebilecekleri cinsten yerlerin mevcut bulunmadığını 
fareedebiliriz. Mamafih bu imkânın açık ve müsait olduğu hallerde kalabalık genç 
gruplarının irşada adeta susamış olduklarını gösteren kuvvetli bir temayül müşahede 
ediyoruz.

Bu temayülün islamın tarihi seyri ve bugünkü meseleleri bakımından çok iyi değerlen- 
dirilmesi ve üzerinde titizlikle durulması gerektiği inancındayız. Unutmamalıyız ki 
İslamiyet, müslümanların bir cemaat olarak refah ve saadet bulmaları için yol göste- 
ren bir sistemdir, islamda Allah ile kul arasında aracı yoktur, fakat bu demek değildir 
ki her ferd kendi başına bir din hayatı yaşayabilir ve Allah'a tek başına yönelmekle 
lflilluk görevini yapmış olur. Meseleye bu açıdan bakıldığı zaman tasavvuf hareketle- 
rinin geçmişte müslümanları sosyal problemlerin çözülmesi için organize gayret sar- 
fetmekten önemli ölçüde alıkoyduğu görülür. Tasavvuf hareketleri çoklarının zannet- 
tiği gibi İslam cemaatının sefalete veya ahlaki gevşekliğe düşmesinde sebep değildir,
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daha ziyade böyle hallere bir tepki olarak doğmuş veya kuvvetlenmiştir. Ancak şu- 
rası muhakkak ki, şikayet konusu olan hallere tasavvuf yoluyla bir çözüm bulmaya 
imkan yoktur, nitekim olmamıştır. İslam cemaatım tehdit eden bir durum ortaya 
çıktığında müslümanlann yapacağı iş, meseleyi yok veya önemsiz fareetmek değil, 
onun üzerine gitmek olmalıdır, üstelik bu gidişin organize bir şekilde yapılması,plan- 
İl olması, ve esas itibariyle sosyal hedefler gitmesi gerekir. Mazide su fi tarikatlerinin 
böyle bir fonksiyonu yerine getirecek yerde çok defa müslümanlan dünya işleri ko- 
nusunda atalete şevkettiğini itiraf etmeliyiz. Tarikatlerin zaman zaman birlik halinde 
şiddetli mücadeleleri beslediğini bilmiş olmamız bu hakikati değiştirmez. Gerçekten, 
bozulan dünya nizamı karşısında dervişlerin icabında silaha sarıldıkları ve önemli bir 
baskı unsuru teşkil ettikleri haller olmuştur. Fakat bu mücadelelerin islamın espri- 
sinden uzak kaldığı gibi sosyolog)؛ manada çözüm getirici olmadıkları da muhakkak- 
tır. Bunlar, herşeyden önce, yapıcı olmaktan ziyade reaksiyoner hareketlerdir; he- 
defleri bir sahanın nizama konması değil, nizamı bozucu göriilen bir müdahelenin or- 
tadan kaldırılmasıdır. Mesela bir yerde yabancı istilasına karşı çok tesirli bir delmiş 
hareketi yaratılabilir, ama yabancılar atıldıktan sonra kurulacak nizam konusunda 
tarikatın vereceği birşey yoktur. Esasen tarikatın böyle bir meselesi de yoktur, ikin- 
ci olarak, delmiş hareketlerinin asıl itici gücü lider mevkiindeki ؟ahsa olan kalbi bağ- 
lılıktır ve dolayısıyle ondan işaret gelmedikçe yapılacak hiç birşey olamaz. Halbuki 
İslamiyet gerek içtimai nizam gerekse liderlik konularını dinin objektif kıstaslarına 
bağlamış olup şahısların değerleri ve yetkileri de ancak bu kıstaslar dahilinde aranma- 
İldir. Bu itibarla müslümanlar kendi cemiyetlerinin meselelerini dinin herkes iç in apa- 
çık olan yorumlarına göre ve islamın verdiği ölçülere uyan liderlerin öncülüğünde hal- 
letmek zorundadırlar.

İşte bu yüzden İslamcı genç kitlelerin sahip bulundukları büyük potansiyeli tasavvuf 
girdabında heba etmeleri tehlikesine karşı uyanık olmak zorundayız. Mamafih, bu- 
günkü gelişmenin eskilere nisbetle bazı önemli farklar taşıdığını da ğ ö z d g  ̂ açırma- 
malıyız. Gençler arasındaki tasavvuf temayülü menşe itibariyle reformcu ؛“ •*motifle 
re dayanmaktadır. Bunlar İslamiyet؛ kendi nefslerini selamete çıkaracak bir cankurta- 
ran simidi gibi değil, fakat sosyal ideallerini gerçekleştirebilecek olan bir rehber ola- 
rak görmektedirler. N i t ek i m "y o l"a  girerken daha önce teşekkül etmiş olan gruplan- 
m bozmamalan ve yeni istikametleri içinde toplu halde hareketetmeleri de bunu gös- 
teriyor. Aynca, günümüzde teşkilat؛] tasavvufun eskiden kalma bazı örnekleri devam 
etmekle birlikte bugünkü tasavvuf anlayışında eskiye kıyasla önemli farklann doğaca- 
ğım söyleyebiliriz. Herhalde mazideki tasavvuf hareketlerinin en göze batan özellikle- 
rinden birçoğu, mesela aşın ؛trhizkarlık, inziva, şeyhe hizmet ilh., bugün için sözko- 
nusu değildir. Yine mazide teşkilatlı tasavvufun önemli taraflarından biri olan birçok 
batıl itikatlar -şeyhlere atfedilen ve hiçbir dini manası olmayan türlü kerametler V،؛ 
bunlann adeta ayrılma?, parçaları olan çeşitli hurafeler- ؛̂؛nümüzün insanlan için eski 
önemini ve inandırıcılığım büyük ölçüde kaybetmiş '

Sosyal reformcu için tasavvuftan gelecek bir yardım olmadığına göre, reform gayre-
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tiyle hareket edenlerin tasavvufa meyil göstermeleri nasıl açıklanabilir? Bizim kanaa- 
tim izce ؛١٧ إ1نج  yukanda açıkladığımız tarzda dinin fazla formalist görünmesi ve mane- 
vi ihtiyaçlara adeta kapalı bir hale sokulmuş olması yüzündendir. Binaenaleyh tasav- 
vufa meyleden genç, İslam dini içinde kendine özel bir yer seçmiş debidir, doğnıdan 
doğruya böyle bir din anlayışı içindedir, işte bu noktada yeni tasavvuf ' 
eski kusurlardan uzak kalabileceğine dair bir ba؟ka ümit doğuyor. Bu ümit ayni za- 
manda islamda yüzlerce yıldır tartışılmış bir mesele hakkında da bize ışık getirebilir. 
Bilindiği gibi, tasavvufun dinde manevi (ruhi) yöne ağırlık vermek ve dini daha deruni, 
daha gönülden yaşamak üzere bir yol teşkil ettiği savunulmuştur. Esasen onun tutun- 
ması ve gelişmesi bu fonksiyonuna çok bağlıdır. Fakat ayni zamanda ' 
en bü^ük iddiaları kendilerinin tamamen Kur'an ve sünnete uygun hareket etmiş ol- 
maları, yani Kur'an ve sünnette tasavvufi unsurların bulunduğudur.ه halde pekala di- 
yebiliriz ki, su filerin tarikat dışındaki büyük Sünni cemaattan ayrı kalmaları i<؛in 
dinin özünde hiçbir sebep mevcut değildir. Geçmişte Sünni müslümanlığın temel mü- 
esseselerini ellerinde tutanların bir çeşit manevi kısırlığa yol açmaları yüzünden bun- 
lann dışında veya kenarında bir sufi cemaatının teşekkül etmiş olması sırf tarihi bir 
olgu olarak kabul edilebilir. Fakat ayrılmanın dini bir zaruret olmadığını bizzat muta- 
savvıflar kabul etmektedirler. Şu halde tasavvuftan beklenenler için -İslam çerçeve- 
sinde kalındığı müddetçe- ne ayrı bir teşkilata ne ayrı bir zümreye ihtiyaç vardır. 
Yine de manevi rabıta yoluyla bir din hayatı yaşamak isteyenler çıkabilir; bunlara 
engel olmaya kalkmanın bir tesiri olacağını da zannetmiyoruz. Fakat bir yol ayırımın- 
da açık - seçik bir tercih yapılması şarttır : Cemiyet halinde İslam؛ bir hayat mı 
yaşayacağız, yoksa bir manevi bir de maddi hayatımız mı olacaktır? İnandıklarımızla 

.yaptıklarımızın birbirini tutmasını mı istiyoruz, yoksa sağ elimizle dünyaya sol 
elimizle Allah'a uzanabileceğimizi mi düşünüyoruz? ikinci yolu tutarsak ̂؛indüz tefe- 

-cilik yapıp gece ibadet etmemiz veya her türlü sefahati işlerken kalbimizin Allah'a dö- 
nük ve saf olduğunu iddia etmemiz mümkündür. Iztırabı ortadan kaldırmak için ted- 
birler alacak yerde özümüzü Hakk’a bağladıkça bunların hiç bir öneminin bulunma- 
dığını da düşünebiliriz. Bunu söylemekle geçmişte tasavvuf yolunda olanların böyle 
yaptıklarını iddia edip onları köüilemek niyetinde değiliz, sadece din hayatını Allah'a 
yönelik bir şahsi, ferdi nefis muhasebesi halinde anlamanın inşam bu yola kolayca 
düşürebileceğini, en azından bu yolu ona açık tutacağını belirtmek istiyoruz. Birinci 
yolun tercih edilmesi ise islamın iman ile amel arasındaki beraberliğini kurmak mana- 
sına gelir, insanın iki hayatı yoktur; bir hayatı vardır ve bu hayatta inandıkları ile iş- 
lediklerinin bir bütün teşkil etmesi gerekir. Kalbimiz temizdir diye evimizin pisliğine 
gözyumamayız.Meselasufi tarikatlerinin mazide birer terbiye müessesesi olarak 
önemli rol oynadığını kimse inkar edemez; fakat İslam için önemli olan, herkesin iç- 
timai terbiye kazanabilmesi için gerekli müesseselerin kurulmasıdır; keza bu terbiye- 
yi bozabilecek durumlara karşı yine sosyal planda tedbirler alınmasıdır. Sokağı te- 
mizlemediğimiz takdirde evde verdiğimiz terbiye tesirsiz kaldığı gibi, cemiyeti bira- 
kıp fertleri -üstelik kendi ihtiyarlarına bırakarak - düzeltmeye kalkmanın da pek az 
tesiri olabilir.

Şu halde sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Baştan beri yaptığımız araştırmalar göster
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di ki İslam tasavvufu kaynağında ve seyri esnasında birtakım yabancı tesirler almış 
olsa bile esas itibariyle İslam karakteri taşımaktadır. Bu haliyle tasavvuf bizim mede
niyetimizin çok kıymetli bir parçasını teşkil eder. Fakat tasavvuf İslamın genel dok
trini içinde ayrı bir başlık teşkil etmişse bunun geçmişin tarihi şartlarına bağlı ol
duğunu ve kaynakta ayrılmanın bulunmadığını kabul etmeliyiz. Müslümanlar bir me
sele ile karşılaş tıklan zaman dinin kaynağı itibariyle irrasyonel olan hükümlerinden 
hareket ederler, ama bunlardan yeni hükümler çıkarırken daima akli (rasyonel) me- 
todlar kullanırlar. İslamda belli usullerle -rey, kıyas, istidlal ilh.- çıkarılan hükümler 
netice itibariyle şahsi görüşleri aksettirdiği, yani doğrudan doğruya kitab ve sünneti 
aksettirmediği için, bunların da tıpkı mutasavvıfanın keşfi gibi sübjektif olduğu söy
lenebilir. Fakat bu ikisi arasında çok önemli bir farkın bulunduğunu unutmamalıyız. 
Şer'i ilimlerin metodu akli olduğu için onlara ait hükümlerin münakaşası ve kusur
larından arındırılması mümkündür; aklın kaideleri herkes için -mutasavvıflar dahil- 
aynidir, bu yüzden akıl yoluyla çıkarılan hükümlerde insanların çoğu -hareket nokta
lan aynı olanlar- birleşebilir. Mutasavvıfanın keşfi için delil istendiğinde verilen 
cevap bunu ancak aynı hali yaşayanın bilebileceğidir. Bir benzetme yapacak olursak, 
şer'i ilimlerin yolu ile tasavvufun yolu ilim ile sanat arasındaki farka benzer. Gerçi 
ilim ile sanatın her ikisi de hakikati araştırmada birbirini tamamlayan, yani aynı rea
liteye değişik açılardan bakan yollardır, fakat bunlardan biri gerek metodu gerek 
neticeleri bakımından umumi ve objektif esaslara dayanırken diğeri hissi tecrübeyi 
kullanır. Bu yüzden iki sanat eserinden hangisinin güzel olduğu hakkında herkesin 
ittifak ettiği bir kriter bulmaya adeta imkan yoktur; buna karşılık iki ilim teorisinden 
hangisinin daha açıklayıcı değeri olduğu kolayca anlaşılır. Kaldı ki sufiler hissi tec
rübe yanında otoriteyi -şeyhin veya tarikat pirinin- de kullanmaktadırlar. Şer'i ilim
lerde taklide akıl yoluyla karşı çıkmak mümkündür, nitekim bunun pekçok örnekleri 
görülmüştür. Lâkin sufi yolunda nihai hakem kalptir.

Hakikatte bu söylediklerimiz konuya aşina olanlann bilmedikleri şeyler değildir. Be
nim bu vesile ile dikkatleri çekmek istediğim nokta, Islama karşı gelişen ilgi ve bağlı
lığın verdiği muazzam potansiyeli heba etmemek için onu en çok ihtiyaç duyulan 
istikamete çevinnektir. Bu istikamet "içtihad' dır. İçtihadı kimlerin, nasıl yapacakları 
meselesi ise benim ihtisasımın dışında, doğrudan doğruya din ilimleriyle uğraşanla
rın işi olacaktır.

(1) Bkz— İslâm ’ın Bugünkü Meseleleri. Prof. Dr. Erol Güngör. Ötüken Yayınlan

(2 ) Bu tabiri son yanm yüzyılda Türkiye'de "dinde reform " sloganı ile kasdedilen 
manada kullanmıyorum. Belki Arapçadaki Islah tabiri daha uygun olur.
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 ،١٩٨٢ نةم دينيةلا ثئونلا

تماؤتم هلم  ت

.عديدة

THE SITUATION OF RELIGIOUS 
EDUCATION AND ITS FUTURE 
IN TURKEY

In this stage o f our history, the religious 
education in Turkey is in better conditi
on than anytime before and it is safe to 
say it can even be considered superior 
over most Muslim countries. Yet, gene
rally speaking, this does not mean that 
everything has been accomplished and 
there is not any problem left.

In this presentation, we have underlined 
the importance o f the extensive religio
us education in secondary schools and 
in the schools which.have been designed 
especially for religious education.

ةلا ي يظن ي ةلا م ن ي ديني م صخلا ا  ا
ريجهلا رعث

ن لمالحظا نع ة لع نحو مخلا نرقلا عتب سا

ث رهلا رع ن يج يا ا ةب ةلا ي ي ن ي ادنالب ي د

سيل انه غير ضي،لماا ز يهلع كان مما نحا

لا نم ص  قد دينيةلا تنييةلا ان ل:وقلا أبل

كهن صل ؤنه ل،ماكلا دح ل  ام ا

بيو الؤ يروتطلا ج ح وغ ح.م رنلا انععا اانن ل  ظ

 ىممجا دينيةلا ميةلا ان انل بدال عوضلموا ي

،ماداهحا تين،طنق ق ةلعاعا يةئتلا نمض

ة ربي ة الت ي ن ي د ل ى ةلعاما ا ر خ ال ا ة و ربي ة الت ي ن ي د ل  ا

 تربيةلا لع ونوفلا اهن مد اؤنن ة.اصخلا

عاا دينيةلا مخ ؤموب مةل  ة.ا

عاا دينيةلا ةسملا —٢  مةل

- ةلا أ ي ةلا م ي ن ي ك د ش  ماع لب

عاا ميةلا نمض مييةلا مرأ يدار عن مةل

 نمض ةظمنلما دينيةلا يةبيا مادهحأ ،ئرق\رط

دينلا درسع ل يوناثلا يمعلتلا جهامن  

جيث اممم قية.الخالا تابلعلؤ قد انه اوني دص ل
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د ه ق را ملا إ اهحفت م م و تل .ليط  ة

يلا ميةلا ونإرة يوتن ل ت سدلا جع  يةمنإاللا ةإ

 اؤنن .مسخ نم البد ضوات قماث دالبلا ي

وضم لع عطلن م اكن ؤن الا نم ةاصخلا ةحئل

لب ةاهيلموا و لا نم انه الا دقيقة أص ان محم

ا 4رلاختيالا دروسلا مظان نويك وفلما نيم  لع

 نم انه نرى اانن هذا لمع بق،لساا ل كان ك

وا ص  ل دينية ماضعمو دروس توضع ان ابل

 تمةالا تايوناثل ةعباتلا ةطهولا دارسلا

وركمب الؤ نيةاختيالا دروسلا نم البد ءاخطبلؤ  

اخمي. ٥٢٠ دينيةلا توسطاتلا ءاخلا أطخ

نموي ب ك وا دجاا حل رلا ماشلم لل و ولالا د

وخ دام ما ةمئالؤ ءابطخلا تانياثل نيةلا امل

مداوجم
 ما ألفكث دابصلما هذه ددعب قعليت مافي ماا

يدعي اذ ،اعدده ق ءرإالا ي مادصات ىرن

ج عن بكثير راك ددلعا هذا ان ضعبلا ا ةح  

نونضعاي ذينلا ان فيه كش ال ذيلوا د.البلا

لا ق مه ماان دارسلما هذه كية  ع

 مان دالج ال تيلا قيقةلحو| .اودهجو- نمموزيعاي

 لا ةحاجب مإل ال دينيةلا شئونلا ةاسر ان هي

ط نم زيدم وا إقلت ذينلا دينلا ر عل  دينيةلا مل

لا ق ح إ م .اثلا ل ة ي ق ن عا ةلن دل وا د ل ط ض بل رت  ط

ميلا ما ةا هإل راشل د اي مسا لا اهرإ-غوش ل ا د خ  ت

ارم مم وإسي%ل لج نلا ذ .جاليلما نم ةجد  ت

 ية!لعالا دينيةلا هدلمعاا“٢

 من نوتتك وهي ة،سعت هدلمعاا هذه عدد غليب

 يةالسالما ممللعل يةلوك دةحؤ تاهيلا يةلك

 ية.الع يةسالما هدمعا ةعبسو دةحؤ

ادلا هيئة اتخذته ذيلا رإقلا ان م  ايلعلا تإ

عاا هذه نم عاانب ان ميةلا 6ل)\ل لا غلملو| هدل

س ررتق ه د ةلا مبيةمتلا ت ي ن ي إلا د ص ق ايمن ص  ح

ماؤ دينلا علو إاعتب قيةالخالا تل  نةلما نم ا

مإلا ٩ ةسد ٨ ١ ٢ ٩ ٨ ٣ ٠ ه . ١ ن و و ك ه ت ذ ه  

الا اماكم تلتحا قد ةإسدلا  ٥٢٠ دول ب ئقةل

كهن سيلو ري.وهلجما اعهدن ي ل  ىسو ا

متن الا لئااب وميئة جهانلما ظ  ةمنل

ل اأننل .اهل ماا هذه ان نم ثقة لع و رقوتم لئل

ك ش قال لب ف ئ ب و ر ق ر ا ءوض لع ةمف

اتلا .إتبي-إو نبج

 بيةرتلا ق مهم صنق ال ياشالا درجت اوهن

 نإقلا ءةإق علمت ان ووه الا ة،لعاما دينيةلا

رعن امم الا دينية،لا ديةرتللزم,-مالو يساما ص

ربن يؤخذ م صنقلا هذا ان  نالا دلح راعتبالا ظ

 ةعباتلا ^١̂ بيةرتلا هيئة ق قشون انه ممغ

و  رإق ثللذ ق واتخذ ،١^٨٠ ماع ميةلا أةلزل

عن يدةعب لإت ال ةلمسالا ان غير ،ي.نحااب

 نمض نإقلا علمت يكون ان ملنأ إانن تطبيق.لا

ل نحون ة.لعاما دينيةلا ميةلا عإب  نم ثقة لع

ل دجااي كنمي انه  اذا صنقلا هذال حالاب ح

خ صا ه تل ي .لا ف ة ي  ن

 ةاصخلا دينيةلا يةبيا ”ب

 ةمئالوا ءابطخلل يةوناث داصم ادنالب ي

 يةلوك ة(عيرشل)ا تاهياللا يةلكك يةالع هدمعاو

وا عل بخلا مل با هدلمعاا و ،ال ال س  يةلعالا ال

ب قنلت اهلك (،١) ال  ميةلا و شلعا ط

.لا ة ي ن ي د

؛طجاخلوإ- ةمتالا تايوناث“ا ن مه ء  ماكحا ا

معية تنإل ال اتعي ق تاسإدلا يدحتو نوناق

 دانصلما هذه تحفت فقد ل،عوفلما نيةماو

 لتشك وهي ،١٩٥١ سنة نم ابتداء يةوناثلا

ي نم زءجيت ال زءج ك ش تلا ونإرة تالت بية.ر
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 ة;لعاما دينيةلا ييةلما —٣

لتت ناقلا معلت تإدو ي تهةلا هذه ج  

بخلوا جاا ي ظؤعلؤ ط  تإضحاان ول معل

تلؤ ؤ د ة،لا اتررإمؤتلوا. ن ل ديني ثلا غإب و  ب
بلا ةمد ةالا ي ي ع ن،لتلؤ ذا و زي ي ف ما و القل  تا

لتت تيلا دينيةلا ندواتلوا دينيةلا ييةلما وزانة و  

نم صصاختالا ذويل خينلؤ خينلا بين اهحك  

بم ي ب ت ، عام ات ه ب ش و أ د ب ي ن ثللذ نع ف ال ا ا تج  

ة هذه ربي لا طاوث داج ةسعوا الت م ع افتب ل

ه ذ ه ) كح دس؛ ن إم و م ب  تايلا تام لا ث

(رجتل)ا م

ةج تايلك سمخ حفت د ي ؛ د ما ه س ذأ ال كوب

ن و ك د ي لو ت د م د ما تايلك ع مهرل)ا ط تايس (ج

إا ولحون قىلتس و م ص تايلك اق يفل

.اهياللا يةلك انيم يةلك عدد يكون وبمذا ت  

 ةمخ اكير ي تاهياللا

 ام تايلك لا ةالسالما دسا لويحن ان

كم دمحمو  صل اضهعب ءاخلا ان الا ر،وش

ككذ اا هذه دال .ل ع ا غير ةسعتلا هدل  فيةك

ج دل دالبلا ةحا

تلا ل يلا ه مو يكون ان ررتق ذ  ابتدائية معل

ي ه  نية،اثلا دعب بنش ذات يةالع هدمعا خ

 تايوناثل غبةالب نويةاثلا ةحلاش اكتفيت

م ء،ابطخلؤ ةمئالا يلا ا  ةلعي لا يؤدي ذ

او دوهج يدحتو وثلا عيم ل م)ا ثا عل جلور ل

نلا ي ارإ د ح يلا ويةرقلا تابيئلا ف 0م لت ت ص

٣ نفع هدةجا دالبلا جا اه؛٠ هكي.ال
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15. HİCRİ YÜZYILDA TÜRKİYE'DE DİN EĞİTİMİNİN DURUMU VE 
GELECEĞİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER

I. G İR İŞ

15. Hicri yüzyıla ayak bastığımız bu dönemde, yurdumuzda, din eğitiminin düne göre 
daha iyi bir durumda olduğunu; hatta gerek statüsü, gerek müesseseler؛ bakımından, 
bir çok İslam ülkelerine kıyasla daha ileri bir seviyede yürüdüğünü söylememiz gere
kir.

Ancak genel durumla ilgili bu tek cümlelik ifade, din eğitimi konusunda yapılması ge
reken her şeyin yapıldığı ve bu sahada herhangi bir problemin kalmadığı manasına 
gelmez.

Konuya biraz daha yakından baktığımızda din eğitiminin, eğitimin bütününde yani 
hem örgün, hem de yaygın alanda söz konusu olduğunu ve bu alanlardaki din eğiti
minin biri genel din eğitimi, diğeri de mesleki din eğitimi olmak üzere iki istikamet
te yürüdüğünü görürüz.

Biz burada, özellikle örgün alandaki din eğitimi üzerinde durmak istiyoruz.

II. ÖRGÜN A L A N D A  DİN EĞ İTİM İ

1. Genel Din E ğ it im i:

Örgün eğitim kuramlarındaki din eğitimi iki koldan yürümektedir. Bunlardan biri 
temel eğitim ve ortaöğretim kuramlarında din ve ahlak bilgisi dersi ile verilen din 
eğitimidir. Buna "genel din eğitim i" adını verebiliriz.
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Memnuniyetle belirtmemiz gerekir ki, genel din eğitimi, din ve ahlak bilgisi dersinin 
1982-83 ders yılından itibaren mecburi ortak dersler arasına alınması karan ile, sta
tü bakımından, Cumhuriyet dönemimizde, layık olduğu yere ilk defa yükselmiş ola
caktır. İnanıyorum ki, din eğitimine olduğu kadar, milli kültürümüze de çok müsbet 
katkı sağlayacak olan bu karar, Türk maarif tarihine geçecektir.

Örgün eğitimdeki din eğitiminin bundan sonraki meselesi ders müfredatı ile araç ve 
gereç durumudur ki, bunun da gecikilmeden ele alınmasını ve zamanla uygulamadan 
elde edilecek tecrübelerin de ışığı altında, daha iyiye doğru geliştirilmesini temenni 
ediyoruz.

Yalnız burada, genel din eğitiminin örgün alandaki önemli bir eksikliğine işaret edil
mesi gerekir. Bilindiği gibi, Kur'an-ı Kerim öğretimi, din eğitiminin ayrılmaz bir un
surudur. Örgün eğitim çerçevesinde bu unsur, bugüne kadar ciddi olarak ele alınma
mıştır. Gerçi bu konu, bir ara 1980 yılında M.E.B. Talim ve Terbiye Kuruluna kadar 
gelmiş, hatta bu Kuruldan da geçmiştir; ancak hala nihai bir çözüme kavuşturulama
mıştır. Dileğimiz, Kur'an-ı Kerim öğretiminin örgün eğitim içinde halledilmesidir. 
Bu problemin, örgün eğitimde çözümlenmeden, bütünüyle yaygın eğitime terkedil- 
mesi, teftiş ve murakabe yetersizliği, kadro ve yetişkin eleman yetersizliği gibi bir ta
kım sebeplerle, zaman zaman ve yer yer bu konunun istismar edilmesi neticesini do
ğurmuş bulunmaktadır.

Yapıcı bir tutumla, müsbet bir yaklaşımla konuya el atılacak olunursa, Kur'an-ı 
Kerim öğretimine örgün eğitim alanında mutlaka bir çözüm yolu bulunacaktır. 
Mesela e l’an uygulanmakta olan seçimlik dersler arasında Kur-an-ı Kerim 'e de yer ve
rilmesi veya örgün eğitim kurumlan binalarından, yaygın eğitim tarzında uygulanacak 
Kur'an-ı Kerim öğrenimi için istifade yolunun açılması akla ilk gelen çözüm yollann- 
dandır.

2. Mesleki Din Eğitimi :

Örgün eğitimde yürütülen diğer din eğitimi faaliyeti mesleki din eğitimidir. Örgün 
mesleki din eğitimi kurumlan olarak, bugün yurdumuzda ortaöğretim seviyesinde 
İmam Hatip liseleri, Yüksek Öğretim seviyesinde de İlahiyat ve İslâmi İlimler Fakül
teleri ile Yüksek İslâm Enstitüleri bulunmaktadırx

a) İmam - Hatip Liseleri :

Tevhid-i Tedrisat kanununun amir hükmüne rağmen uzun yıllar ihmal edildikten son
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ra, birer örgün eğitim kurumu olarak 1951 yılında açılan bu okullar, bugün Milli Eği
timimizin vazgeçilmez birer kurumu haline gelmişlerdir.

Bugünkü statüye göre bu okullar dört yıllık meslek liseleridir ve temel eğitimin ikinci 
kademesine yani ortaokullara dayalıdır. Bir başka ifade ile, ilk kuruluşlarındaki birin
ci devreleri kalkmış durumdadır. Bu uygulama, ilk defa yürürlüğe girdiğinde, öğren
cilerin gerek kemiyetine, gerek keyfiyetine çok olumsuz etki yapmıştı. Bu olumsuz 
gelişmeyi telafi için, İmam - Hatip liselerinin bünyesinde ortaokullardaki seçmeli 
dersler yerine meslek dersleri okutulan ortaokullar açılmıştır. Bu uygulama ile, bu 
okulların birinci devrelerinin kalkması ile meydana gelen boşluk tamamen olmasa bi
le kısmen telafi edilmiştir.

Şimdi Milli Eğitimin gündeminde, mecburi temel eğitimin beş yıldan sekiz yıla ç ı
karılması projesi vardır. Gerçi bu projenin detaylarını henüz tam olarak öğrenmiş 
değiliz; ancak muhtemel ki, ortaokul seviyesindeki seçmeli ders uygulaması devam 
edecektir. Böyle olduğu takdirde, İmam - Hatip liseleri bünyelerinde bulunan ve seç
meli dersler yerine meslek dersleri okutulan ortaokul uygulamasına devam edilme
li; bu okulların birinci devrelerinin kaldırılmasıyla düşülen hata bir daha tekrar edil
memelidir.

Temelde hüsnüniyet esas olduktan sonra, İmam - Hatip liseleri birinci devre problemi 
için daha değişik çözüm yolları da bulunabilir. Şöyle ki, bugün bazı özel kolejlerle 
Anadolu liselerinde, ağırlıklı olarak, anadil ile yabancı dilin okutulduğu bir hazırlık 
sınıf uygulaması vardır. Bu sınıflarda bir yıl içinde uygulanan yoğun yabancı dil 
eğitimi, diğer okullarda tahsil boyu uygulanan yabancı dil eğitiminden daha iyi so
nuç vermektedir. Aynı uygulamanın İmam - Hatip liselerinde de, önce bir kaç okulda 
deneme şeklinde başlatılıp, alınacak sonuca göre yaygınlaştırılması düşünülmelidir. 
Böyle bir uygulamanın, özellikle Kur'an-ı Kerim dersini zamanında ve yoğun bir şe
kilde okutma imkanı vereceği için, bu okul mezunlarını mesleki bakımdan daha iyi 
bir seviyeye ulaştıracağı muhakkaktır.

İmam - Hatip liselerinin sayıları da zaman zaman polemik mevzuu yapılır. Ve bunla
rın ihtiyaçtan fazla olduğu ileri sürülür. İmam - Hatip liselerinin sayısına yapılan bu 
itiraz, aslında bu okulların varlığına itirazın bir başka şekilde tezahürüdür. Çünkü 
bu okullar, bugünkü sayıları ile, hala Diyanet işleri Başkanlığının, orta seviyede din 
eğitim i görmüş meslek elemanı ihtiyacını karşılayamadığından, adıgeçen Başkanlık, 
bu ihtiyacını, zaman zaman İmam - Hatip lisesi çıkışlıların dışından karşılama yolu
na başvurmaktadır. Bu durumda, şu anda 370 küsur olan bu okulların çokluğundan 
söz etmek, konuya gerçekçi bir yaklaşım değildir.
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b) Yüksek Mesleki Din Eğitimi Kurumlan :

Yukarda da kaydettiğimiz gibi, bir İlahiyat, bir İslami İlimler Fakültesi ve yedi Yük
sek İslam Enstitüsü olarak, bugün bu kuramların sayısı dokuza ulaşmıştır.

YÖ K  un aldığı ve M.E.B. na sunduğu bir karara göre, bu kuramların hepsi ,,İlahiyat 
Fakültesi" adı ile fakülte haline getirilmekte ve sayıları da, yedi Enstitüden dördü kal
dırılarak, mevcut iki fakülteyle birlikte beşe indirilmiş olmaktadır.

Yüksek İslam Enstitülerinin de İlahiyat Fakültesi haline getirilmesi bu kararın müsbet 
bir yanıdır. Ancak sayılarının azaltılmasını aynı değerde görmek mümkün değildir. 
Çünkü mevcut dokuz kuram bile, yüksek seviyede din eğitimi görmüş meslek elemanı 
ihtiyacını karşılamaya yetmemektedir. Bu ihtiyaç, kesin rakamlarını şu anda vermek 
mümkün olmamakla beraber, hem Milli Eğitim Bakanlığı, hem de Diyanet İşleri Baş
kanlığı için söz konusudur.

İlkokul öğretmenliğinin asgari iki yıllık  yüksek öğrenim seviyesine çıkartıldığı bir 
dönemde, imam ve hatipliğin ortaöğretim seviyesinde bırakılması, hem köy kalkın
masında esas aldığımız imam-öğretmen-muhtar üçlüsünün işbirliğini olumsuz yönde 
etkiler, hem de çağın icaplarına aykın düşer. Bu da yüksek seviyede din eğitimi gör

müş meslek elemanına olan ihtiyacın ç ığ  gibi büyümesi demektir. Bu bakımdan bu 
elemanların yetişeceği kuramların sayısını azaltmak yerine, bunların ihtiyaca göre 
çoğaltılması için gereken tedbirleri zamanında almak mecburiyetindeyiz. Bu da gös
teriyor ki, Y Ö K  un aldığı kararın yeniden gözden geçirilerek memleket gerçeklerine 
göre düzeltilmesine ihtiyaç vardır.

III. Y A Y G IN  A L A N D A  D İN EĞİTİM İ

Yaygın alanda yürütülen din eğitimi Kur'an kurslarından, camilerdeki hutbe ve va'zlar 
dan, dini amaçlı konferans, seminer, kongre ve benzeri toplantılardan, T R T  ve diğer 
basın-yayın organlarındaki dini yayınlardan tutunuz da M.E.B. ve Diyanet İşleri 
Başkanlığınca tertib edilen meslek içi eğitim seminerlerine kadar çok çeşitli eğitim- 
öğretim faaliyetlerini içine almakta, dolayısıyle çok değişik saha ve kuramlara yayıl
mış bulunmaktadır.

Bu sahaların her birinin mevcut durumu ve problemleri birbirinden az çok farklıdır 
ve alınması gereken tedbirler de buna bağlı olarak çok çeşitlidir. Bu itibarla bu saha
ya teferruatıyla girmeden sözü burada bağlamak istiyoruz.

x Yüksek Öğretim Kurumu ,nun kurulmasıyla bütün Yüksek İslâm Enstitüleri İlahi
yat Fakültesi'ne dönüştürülmüştür.
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THE BASIS OF ORIENTALISM

It was the most important turning point 
o f human history that the last prophet 
o f God (Allah) emigrated to Medina. 
A fter this event, religon o f Islam spread 
over an effective area. The Islamic world 
hadn't been subjected to any important 
interference From people o f the boob 
opproximately for five centuries. During 
the period o f crusades, Turks, who came 
into administrative and military power 
o f  islamic world, Changed the mation 
o f  history, though...

The Crusades set the opinion that the 
Islamic world couldn't be destroyed by 
arms. The solution was to convert the 
muslims in to christianty. But missio
nary didn't prove to be effective in the 
islamic countries. The more effective
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and influential weopan was needed. This 
new period o f church attack is called 
"orientalisme" The Eurapeans became 
influential on muslems by learning islam 
as well as muslims.
It's possible to call this influence 
"invasion"
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ORIENTALIZMIN TEMELLERİ

"ALLAH " Hat: Em in B A R IN

Beşer tarihinin dönüm noktalarının başta geleni herhalde Allah'ın son peygamberi
nin İslam bayrağını dalgalandırmaya açtığı Medine hicreti olsa gerektir. Hicret, bütün 
beşeriyyeti kuşatıcı ve kıyamete kadar baki hüviyetteki tek dinin hür ufuklara açıl
masını başlatan ilk adımdır.

Bu adım, on seneden daha kısa bir zamanda sesini civar ülkelere duyurma kudretine 
erişmişti.

"Ey Peygamber! Rabb'inden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan O'ııun 
elçiliğini yapm am ış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah kafirlere 
yo l gösterm ez" (Maide 5/67)

ayet-i kerimenin muhatabı olan Resul-i Ekrem, 1400, senesini tamamladığımız mu
kaddes yolculuğunun daha 7. senesinde, Habeşistan’a, Bizans'a, İran'a ve Mısır'a 
İslam için davetiye çıkarıyordu /İbn Sa'd I, 258/.

Bu hareket, insan oğlunu maddi - manevi her nev'i nimete nail olmakta hak sahibi 
gören, inhisarcılığı reddeden bir İlâhi sistemin en büyük tarihi delilini teşkil etmekte
dir.

Hz. Peygamber ve arkadaşlarının en güzel temsilcisi oldukları tebşir ruhuna sahib çık
mış ilk devir Müslümanları, daha ilk asırda İslam'ı Atlas Okyanusu'ndan Çin içlerine 
kadar uzanan, dünyanın en büyük gücü haline getirmişlerdi. Ne var ki, böyle muazzam 
bir gücün varlığını devam ettirebilmesi için evvela kendi içinde sağlam, kendi getirdiği 
prensiplere bağlı olması gerekiyordu.
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İslam'a liyakat ölçüsündeki sapmaların sebep olduğu mevzii felaketlere rağmen, İslam 
dünyası beş asır kadar Ehl-i Kitab cebhesinden kayda değer bir müdahaleye maruz 
kalmış değildi. Bu asırlarda Hıristiyan Alemi kendi iç kavgalanyle meşguldü. Fakat 
bir milletin, 'Rirkler'in, İslam dünyasının idari ve askeri gücü olarak ortaya çıkışları, 
dünya tarihinin akışını değiştiriyordu.

Türk Sultanı Melikşah'ın 1072 senesinde Bağdad Hilafetinden Emiru'l-Mu'minin Un
vanını alması sonucu Hıristiyan dünyası nihayet Orta Doğu'dan tamamen atılacağını 
idrak etti. Böylece kilise, İslam olarak ne varsa ezmeyi hedef alan bir H ıristiyan  bir
liğine yöneldi.

Haçlı Seferleri adı altında 1096'da başlayıp iki asır kadar devam eden Hıristiyan te
cavüzü, kilisenin İslam ı yok etmeğe müteveccih sayısız faaliyetinin en kanlı devresini 
teşkil eder.

Fransızların evliya saydıkları Kralları Saint Louis’nin giriştiği 8. ve son Haçlı Seferi’- 
nin kendi felaketleriyle kapanması, kiliseye şunu katiyetle öğretti ki, İslam dünyasını 
silah kuvvetiyle yok etmek mümkün olmuyor. Çözüm yolu Müslümanları Hıristiyan- 
laştırmaktır. Bu suretle maddi tecavüz, yanma manevi tecavüzü de alıyordu.

XII. asırda kurulan Franciscaine ve Dominicain Hıristiyan tarikattan, İslam dünyasın
da şubeler açmaya, camilere kadar sokulup Kur'an'a ve Hz. Peygamber'e tecavüzden 
çekinmeyecek derecede gözü kara bir faaliyete giriştiler. Bu donkişotvari rahib hare
katı 1250'de müslümanlarca kökleri kurutulmak durumunda kaldı.

İslam toprağında cebri misyonerliğin netice vermemesi, metodu değiştirmeyi gerekli 
kılıyordu. Mgr. Armand OLICHON bu noktada şöyle diyor :

"Bundan böyle müslüman ülkesinde apostolat Hıristiyanlığı yaymak için hususi hazır
lıklara ihtiyaç olduğu anlaşıldı."

"İslamiyet kendisini sadece kılıç kuvvetiyle müdafaa etmiyor. Kur'an'ın hukuki, dini, 
entellektüel teçhizatını da kullanıyor. Devrin en büyük zekalan anladılar ki, O ’na hü
cum için çok ince bir hazırlık icab ediyordu" (Les Missions, p. 148).

OLICHON bu ifadeleriyle, İslam’a ve Müslümanlara karşı yeni bir savaşın başlangıcı
na işaret etmektedir. Kilise tecavüzünün bu yeni safhasına "Orientalisme" diyoruz.

Müslümanı kendi diliyle hitap ederek vaftiz etmeye gönderecek planın tertibçileri ilk 
adım olarak Arabça bilen rahibler yetiştirmeye koyuldular. 1250 senesinde Toledo 
(Tuleytula) Konsili, İspanyol Dominikeni Raymont Martini ve 7 arkadaşını müslü
manlar için yazacaklan Arabça misyoner kitaplan için yetiştirmektedirler.
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1259'da Barselona manastırında ve diğer yerlerde Arabça mektebleri açılıyor. Müda
vimler içinde Katolik dünyasının akaid imamı St.Thomas d'Aquin de vardır. 1276 
da ise Majorque adasında kurulan Arabça kolejinde Raymont Lulle ve 13 arkadaşı 
yetiştiriliyor. Hedef, 1303 te girişilecek olan Afrika müslümanlarını Hıristiyanlaştır- 
maktır.

Nihayet 1312 senesi Viyana Konsili'nde Papa V. Clement (Arabça nın da dahil oldu
ğu şark dillerini tedris edecek 5 kolejin açılmasına zaruret vardır) diyor. Kurulacak 
şehirler : Roma, Paris, Oxford, Bologne (İtalya), Salamanque (İspanya).

Haçlı Seferlerini takiben temelleri atılan bu ilmi faaliyet asırlar boyu devam edip gel
mektedir. Tabiatiyle muhtevası tayin edilemiyecek derecede genişliyerek.

İslam medeniyetinin yaratmak durumunda olduğu müsbet ilim inkılabında gösterilen 
akıl dışı atalet, İslam dünyasını garbimin maddi hakimiyeti altına soktu. Batı sömür
geciliğinin İslam ülkelerine yerleşmesini kolaylaştıran gizli kuvvetin başında, kilise
den kaynaklanan İslam ologlar ordusu bulunuyordu.

Bir yere hakim olmanın yolu, o yerleri coğrafi ve manevi yapısiyle tanımaktan geçtiği 
içindir ki, Avrupa, İslam'ı, en az müslümanlar kadar öğrenmenin şuuruna sahib ola
rak, tasavvur dışı bir kültürel çalışmanın içine girdi.

Snouck Hurgroje (1899) bir yazısında;

"Biz AvrupalIlar için İslam'ın entellektüel hayatı dini kaideleri ve arka planda yer 
alan değerlerini tanımak son derece önemlidir...'/E. Said, sf. 422/.

Bugün Avrupa ve Amerika'nın büyük merkezlerinde, bazıları İslam ülkelerinde bile 
bulunmayan İslam yazma eserlerini muhtevi kütübhaneler ve ilmi enstitüler bu çalış
maların mahsulüdür. Bu kültür merkezlerinde toplanan müsteşrikler dillerimizi öğren
dikten sonra bizim temel kaynaklarımızı derlemeye, onları ilmi usullerle neşretmeye 
geçtiler.

Bizim Keşfu'z-Zunun' umuzun ilk defa olarak Flugel tarafından 1835'lerde Latince 
tercümesi ile birlikte bastırılıyor olmasını hatırlatmak kafidir zannederim. Bugün bile 
Türkçe'ye çevirmiş değilizdir.

Müteakiben İslam medeniyetini her cebhesiyle inceleyen telif eserler ortaya koydular.



1908 de başlayıp Uç dilde 1938 te neşrini ' İslam Ansiklopedisi garp
islamoloji seviyesinin abidesi olmak iddiasındadır.

1800 - 1950 arasında yazılan ve Orta - Doğu'yu ele alan kitabların 60 000 kadar oldu- 
ğu tahmin edilmekterir /E. Said, sf. 346/.

İslam ülkeleri ne hale mi geldi ? Avrupa istilasının netieesini 1927'de bir gazeteye Lo- 
uis Massignon (1883 - 1962) şöyle ifade ediyor :

"Nous avons tout ruine en eux, leur philosophie, leur religion, ils ne croient plus 
arieu. Un vide immeure est en eux. Ils sont murs pour 1 anarchie ou le ruicide...

Ils ont perdu leur ame et ils l'on t perdue par nous. Us nous accusent et reclameux 
coutre nous. Voila le compte terrible que l'Orient demande a l'Europe " /Waarden- 
burg, p. 219/.

"Onların herşeylerini berbat e ttik ; felsefelerini, dinlerini berbat ؛؛ة  -Şahsiyetlerin .ءا'ء
de büyük bir boşluk meydana getirdik. A rtık  anarşiye ve intihara hazır haldedirler. 
Ruhlarını kaybettiler. "

"Bundan dolayı her vesileyle bizi tahkir ediyor ve karşı çıkıyorlar, iş te  şarkın Avru- 
padan istediği kurtu luş ve refah. "

Hıristiyan dünyasının asırlar boyu devam eden İslama karşı saldırılan karşısında müs- 
lüman dünyası 1927 de kendi oryantalistlerinin ifadesiyle bu hale gelmiştir.

Bu durumun müsebbiblerini, sebebini ve günahını sadece hasminn، üzerine atmak me- 
seleleri kolaya almaktı“ Aslında bu durumun bütün günahı bizdedir. Eğer odanıza 
delik açmasaydiniz, a ıe a e i 'S İn iz ,  fare gelip de o peyniri yemezdi. Kendi müdafaanı 
yapmazsan, kendi kültürel değerlerini kendin korumazsan başkasının seni bu hale ge- 
irmesinden en az şikayetçi olacak olan yine sen olursun. Bugün elhamdülilah maddi 
olarak bazı fevkalade imkanların ortasındavız.

Kültürel yapımızı, kendi varlığımızı, kendi kültür hâzinemizin değerlerini bilmezsek 
Massignon'u n  belirttiği durumdan kurtulamayız. Bu bakımdan elbette ki 15. hicri 
asırda müslümanlara, müslüman iktidar sahiplerine yakışacak en başta yapılması ge- 
reken iş bir ilim ordusu teşkilidir

İslam kültürünü kendi mensubu değerlendiremezse başkaları tarafından yapılacak 
değerlendiımeden hayır ummam alı dır. Bugün İslam dünyası iktisadi, ticari planda 
bir araya geliyor fakat göstermelik diyebileceğimiz kültürel münasebetler kuruyor.

Fakat ümidimiz asla zail değildir. Cenab-1 Hak Kitabullah؛'da : "Bu dini gönderen 
A llah 'd ırve onu bütün dinlere hakim kılacak da O'dur." buyuruyor, inşallah bu ha- 
kimiyetin hizmetkarları bizler oluruz.
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مإق دحا

 ، ١ ٩ ٢ ٤٠ منة طوخمب ل بد

 دار ي ايلعلا تهمدرا ىمنا

 غةللا عرف ،ايلعلا ينلمعلما

ةلجامع- ةعباتلا واداب كيةرتلا

*دارس ،يف درس لوباتسا

 يةلك انى م ددة.عمت يتوناث

ةرانق ةلجامع ةعباتلا قوقلحا

مع ق ودرس ،١٩٥٨ ا

بلما هدمع  نلمعلما دار وز ةم

١٩٥٧ نةس نذعو .ايلعلا

ي وب ررح رمت رةع  ل ةم

 وم تي،لا نحماملا ريدةج

م سض مكيلا دبالا ضج
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 وس مكيلا دبالا فاواوت

م ؤ سم وم * مام ةمحل ؤ

حو كيلما دبالا ا هلو .1مص

 ابكي تاهماه كثثؤ ت1فلمؤ

ما ل م • ةل (١ ٩ دمحو (٧

فاع ١)* ك ٩ ويوص (٧
را ١) هم ٩ ٧ بالمإ (١ د

م  ءب ٣) ا
١ ٩ ٦ ٧ ٠ ١ ٩ ٦ ١)

HIJRAH IN AHMED CEVDET 
PASHA

The life o f prophet is best told in Tur
kish by writer and thinker A. Cevdet 
Pasha.
In the first part o f book called The Life 
o f Prophet he gives a comprehensive 
account o f hijrah with its meaning rea
sons and consequences In this paper I 
intend to draw attention to some o f his 
deep and sharp observations and com
ments on hijrah. These will be under the 
following headings' (a) The personel 
reasons for hijrah from the problems po
int o f view, (b ) the social reasons for 
hijrah from the point o f view o f buth 
Islam and the first muslims (c) The eco
nomic reasons and consequences of 
Hijrah (d) The political reasons o f 
hijrah e) The meaning o f Hijrah for both 
to the peoples o f Mecca and Medina f) 
The Meaning o f Hijrah for the spread 
o f Islam inThe Arabian peninsula.

د مةجهلا ج دحا عن اقاب ؛ج

ةعتمم اكب اوغلا ذينلا كإتالا فينلؤلا. علما نع

را ل م ع يلا ل سالا بقس ذ  م دهعب اب مال

و دحما  وه هذا بهاكت |نووعن .اشاب دةج

ص»ن  هذا نع ولالا دلاب ولماب ء«انبيالا م

اأننل .اهجئانت ا-مسإوإ يجهلا مومفه باكتلا

ا اثنجب ق ذ لحان ه م و كالا دم تاثلمؤ راف ا د  ه

 ؤرخلؤ نمؤلما اشاب ودةج دحما اهلواتن تيلا

كذ ويكون (ل ماب  ق:الكا ل

) اا )أ س مخلا بال وب ةا س ر ل ( ه لا ب ( 

سإا جا بال الب قةعلتلا عيةاتال ح م ج( م.ا ( 

اقتالا جئانتلؤ بابالسا )د( ي.جهلا ي ديةص

ما م سا بابال سيل ةا ، ي.جهلا ق ي ه يجهلا ز

ةسنالب م ب ل رهل ج نا انالؤ ي ( ر•ص هم )و موف

ما دينلا راانتش يثح نم رةجهلا ال  ي يالم

مب قعليت امم يبلعا تيةج شبه ل س م ل نا  لؤئالا ي

ك فاوت ر ت ذ . ءافلخلا ^ ن ي د ش إ ن ا



Ulamalı dört "A L L A H " (kufi), H a t: Emin B A R IN

AHMET CEVDET PAŞA  HİCRET

Sayın Başkan ve değerli dinleyicilerim. Türkiye'nin her yerinde bu mutlu 15. hicret 
asnna girişimizin emareleri gönilüyor. Büyük Türkiye, hicret ile açılmış büyük ufukta 
Büyük Peygambere doğru gitmektedir.

Sizin topluluğun uz gibi bilgin cemaatler Türkiye'nin her yerinde tıpkı ilk müslüman- 
lann verdikleri kavgalar gibi inatla, küfürle, şirkle, yanlışlıkla, mücadele ediyorlar. Ve 
inşaallah bu kavga kazanılacak, mücadele kazanılacak, milletimiz ancak o zaman ken
dine gelecektir. Milletimiz inşaallah, 1,5-2 asırlık büyük sarsıntıdan kurtulacak ve 
Büyük Peygamberin açtığı ufukta bizim gibi olan başka büyük İslam ülkelerinin tek
rar önüne geçecektir, tekrar manevi kılıcı olacaktır. Bu ilimde kılıç olmak, faziletde 
kılıç olmak ve akılda kılıç olmaktır. Esasen Peygamberimizin istediği de budur.Bu 

bakımdan Yazarlar Birliğinin başta sayın başkanı olmak üzere tüm mensuplarına An
kara’da böyle bir Hicret toplantısı yaptıkları için müteşekkirim. Bu devletimizce de 
yapılacaktır, o günlere doğru gidiyoruz. Üniversitelerimiz bunu yapmalıydı, üniver
sitelerimiz henüz uyanmış değil, ama buradaki genç arkadaşlarımıza bakarsak bu da 
pek uzakta gözükmüyor. Bu suretle mutlu bir günde, aynı zamanda İstanbul'un fethi 
yıldönümüne rastlayan bu günde ferahlık duyabiliriz. Hicreti çok iyi anlatmış olan 
bir büyük adamın, Ahmed Cevdet Paşa'nın bu husustaki tahlillerini size tanıtmak 
istedim. Mesleğim, alakam itibariyle aynı zamanda büyük bir edebiyatçı olan Ahmed 
Cevdet Paşanın Kısas-ül Enbiyasından size bazı tahliller, hicret ile ilgili bazı tahliller 
sunmayı tasarladım. Arkadaşlarıma da öyle söyledim. Öyle bir özetle Ahmed Cevdet 
Paşayı bir parça tanımamızda fayda görüyorum. Hep tanıyorsunuz da, biliyorsunuz 
da bilhassa gençler için söylüyorum.

Ahmed Cevdet Paşa'nın ilk büyük hususiyeti ilim gözü ile iman gözünü birleştirmiş 
olmasıdır. Gerek Tarih-i Cevdet--ki çok büyük bir eserdir, son büyük Türk tarihidir, 
gerek Kısasu'l-Enbiya gerekse diğer kitaplarda Ahmed Cevdet Paşa büyük bir tarihçi 
olduğu kadar büyük mü'mindir. İslamiyet؛ büyük bir vakarla anladığını ve büyük bir
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vakarla temsil ettiğini görüyoruz. Kısasu'l-Enbiya'da Hicret’e bakış böyledir. Pey
gamberimizin anlatılışı, tahlili de diğer peygamberlerin anlatılışı da böyledir.

Hususiyetle genç din adamlarımızın iman gözü ile ilim gözünü birleştiren böyle bir 
kitabı dikkatle bir defa daha, daha dikkatli okumalarını, ölçüleri hemen hemen en 
büyük din bilginlerimizden olan Ahmed Cevdet Paşa'nın ölçülerine ayar etmelerini 
dilerim.

Ahmed Cevdet Paşa'nın diğer bir hususiyeti, bence devrinin en büyük, en iyi aydın
larından biri olması, ilim adamlığının, icra adamlığının, yapıcılığının yanısıra fevkala
de cesur, fevkalâde yapıcı, devlete bağlı bir fikir adamıdır.Türklüğün,Osmanlılığın 
şanını, şan duygularını büyüklüğü ile kaynaştırmış, birleştirmiş eşsiz bir aydın. 
Zamanın birçok gençleri, birçok aydınları hakikaten şimdiki bakışımızla aldanmış 
gözüküyorlar. Onların adlarını anmak istemem, memlekete büyük hizmeti olmuş in
sanlardır, ama kimi bilmeyerek Masonluk diyerek, kimi devlete karşı çıkarak, yine 
bilmeyerek ve istemeyerek Fransız ihtilalinin vs. nin tesirleri altında, memlekette 
gençlerin zihinlerini bulandırırken, Ahmed Cevdet Paşa'nınTürklük şuurunun ve İs
lam varlığının yanında olduğunu görüyoruz.

Ahmed Cevdet Paşa tarihini, yani Tarih-i Cevdet'i ve Kısas-ül-Enbiya'yı okuyunuz, 
göreceksiniz ki son derece az olan aydınımızdan, münevverlerimizden bir tanesidir. 
Ahmed Cevdet Paşayı bir Türklük,Türkçülük ve Türkçecilik gözü ile okuyun.Gerek 
Kısas-üİ-Enbiya, gerekse Tarih-iCevdet türkçenin birer şaheseridir. Türkçecilikte onun 
üslupta aldığı mesafeyi zamanında hiçkimse alamamıştır. Hele o ilk Osmanlıya ba
kışı, Osman Gaziyi şiiri ile, aklı ile, sonsuz idealistliği ile, temizliği, müslümanlığı ile 
bir ele alışı vardır. Türkün ve Osmanlmın aslına hayran. Nitekim onları Kısasü'l- 
Enbiya'nın sonuna koyuyor. Yani bir manada İslam Tarihi ile Türkün, Osmanlınm 
o güzel ilk günler tarihini birleştiriyor. Bu suretle Ahmed Cevdet Paşa mutlaka oku
manızı, tanımanızı istediğimiz büyük bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Ne arasanız 
ondadır. İslam ondadır. Türk ondadır, Osmanlı ondadır.

Bugün ulaşmak istediğimiz varmak istediğimiz Türk İslam terkibinin ilk büyük müeK 
lifi, ilk bilgili, ilk idealist büyük müellifi, Ahmed Cevdet Paşa'dır.

Böylece Ahmed Cevdet Paşa'nın vasıflarından çok kısa olarak bahsettikten sonra o, 
Hz. Muhammed'in, Resulü Ekrem'in şahsiyetini nasıl değerlendiriyor? Buna biraz 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Nasıl anlatılıyor değil de nasıl değerlendiriyor, nasıl 
manalandınyor, yorumluyor, meselesi üzerinde durmak istiyorum. Hz. Muhammed'
in çocukluğunda Mekke'de büyük bir kıtlık var. Dedeleri Abdulmuttalip Medine'de 
Hz. Muhammedin elinden tutuyor, yağmur duasına çıkıyor. Halkın ricaları ile arzu
lan ile ve sellerce yağmur yağıyor. O zaman bilenler ve düşünenler(bu nur yüzlii ço 
cuğun yüzüsuyu hürmetine bu yağmur ؛,؛el di )diyorlar. Amcası Ebu Talib'in aynı şe
kilde yeğeni ile yağmur duasına çıkışı meselesini burada Ahmed Cevdet Paşa iman
la sevgi ile büyük muhabbetle gerçekleri ve töreleri yanyana koyuyor. Göreceksiniz
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ki saf müslümanın inandığı herşeye inanıyor, Cevdet Paşa. Fakat bunları çok sağlam 
ilmi yorumlara bağlıyor.

Hz. Muhammedin İslam Arap birliğini, Mekke'de kabileler birliğini nasıl temin ettiği 
üzerinde duruyor, Cevdet Paşa. Burayı kendi dilinden okuyayım. "Evvelce Kâbenin 
içinde bir kuyuyu hazine yapmışlardı. Kabe'ye gelen hediyeleri oraya koyarlardı. 
Selden Kâbe'nin bir yerleri yıkılmakla bir hırsız, Kâbe'deki bu kuyu hâzinesindeki 
bazı şeyleri çalmıştı. Kureyşin ululan arasında verilen karar üzerine hırsızın elleri 
kesildi. Bunun üzerine Kureyş'liler Kabe'yi yeniden yapmaya başladılar. Bina yükse
lirken, bazı kabileler(Hacer-i Esved-i yerine biz koyacağız,diye iddia ettiler. Öteki 
kabileler ise buna karşı çıktıklanndan aralannda kavga çıktı. Bu davayı Kureyş'te 
bitirmek için muharebeye karar verdiler. Fakat sonra bu karardan vazgeçip Muham- 
medü'l-E-min'i aralannda hakem yaptılar ve onun hükmüne razı oldular. Hz.Muham- 
med de bir bez parçası getirip Hacerü'l-Esved'i onun içine koydu ve her kabileye bir 
ucundan tutturup yukarı kaldırttı ve Mübarek elleri ile Hacerü'l-Esved'i alıp yerine 
koydu. Kureyşliler onun bu tedbirini çok beğendiler ve bu suretle aralanndaki çe
kişme de bitti.”  Burda daha çok genç yaşında Büyük Peygamberin kabileler arasın
daki cehaletten doğma kavgalan nasıl giderdiğini görüyoruz. Burada tevhid mesele
sinin Kur'an-ı Kerim'den ve bütün hadislerden nasıl sızdığını ve bizim için de bugün 
nasıl bir büyük örnek olduğunu size hatırlatmaktaaynca fayda görüyorum.

Peygamber efendimizin yalnızlık, yalnız kalma meselesi üzerinde Ahmed Cevdet Paşa 
ısrarla duruyor. Önce büyük tefekkür, sonra büyük ilham ve nihayet vahiy. Hz. Mu- 
hammed'e 40 yaşında nübüvvetin,43 yaşında risaletin geldiğini bilmektesiniz. O yaş
larda kendisindeki büyük değişmeyi Ahmed Cevdet Paşa son derece güzel anlatmış. 
Şuna dikkatlerimizi çekiyor, ilk müslümanlan sayıyor. Biliyorsunuz bunlan, 3 veya 
4 insan, müslüman bir köle Harise oğlu Zeyd ve ardından Bilal-i Habeşi. Peygamberin 
getirdiği büyüklüğü peygambere gönderilen imanı ve kendi şahsiyetinin güzelliğini ve 
cazibesini bence bu iki kölenin kendisine koşuşlan kadar hiç bir şey anlatamaz.Hiç 
bir şey daha güzel anlatamaz. Aynı zamanda biz müslümanlara insanlara, fakirlere, 
yoksullara, eza çekenlere ne türlü yaklaşmamız gerektiğini de buyurur, ima eder.

Peygamberin her tavrı hadistir, her sözü hadis olduğu gibi. Peygamber efendimiz 
Islamı yaymaya başladıklannda ilk ayetleri getirdiğinde tepki olmuyor. Fakat baktı
lar ki İslam açıklanıyor ve putlara karşı mücadele başlıyor. Açıkça putlara karşı ko
nuşuyor. İşte o zaman Peygambere ve ashabına karşı büyük zulüm, işkence devri 
başlıyor. Yani Putlara dokunduğu zaman, yani menfaatlere dokunduğu zaman Pey
gamber efendimize karşı tepkinin başladığını Cevdet Paşa son derece açık ve güzel 
bir tarzda izah ediyor. Putlar, çıkarcılıklar, tembellikler alışılmış şeyler. Bunlara kar
şı buyruk gelince, vahiy gelince, yüce emir gelince büyük bir huzursuzluk ve tedir
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ginlik. Fakat burada Peygamberin ne türlü bir direniş içinde, ne türlü bir azim içinde 
şaşmaz, kibirlenmez, asabını bozmaz büyük bir mücadeleci olduğu meselesi, Pey
gamberimizin şahsiyetini tanımamız bakımından Ahmed Cevdet Paşa'da harikulade 

güzel anlatılıyor. Kadınların, bazı hanımların taassubu üzerinde duruluyor. Ebu 
Leheb'in kansı Ümmü Çelil Resul u Ekrem'e eza ve cefa için dikenler topluyor ve bir 
gece geçeceği yollara bu dikenleri atıyor ki Peygamber efendimizin ayaklan incinsin. 
Beni bu noktada düşündüren mesele başka; bilhassa hanım kardeşlerimizin çok iyi ye
tiştirilmesi mesela, çok  şefkatli yetiştirilmesi, kardeşlerimiz Allah'ın onlara verdiği, 
tabiat icabı erkeklere göre daha fazla inanmaya, daha büyük bir inançla bağlanmaya 
hazırdırlar. Demek oluyor ki onları biz eğer İslamın, Türkün geleneğinin ahlakın, mil
liyetin istediği ölçülerde eğitirsek onlardan büyük analar, Fadime analar, Hz. Hatice- 
ler gibi büyük analar, kardeşler çıkacaktır. Fakat iyi eğitemezsek, başıboş bırakırsak 
yahut kötü telkinlerin altında bırakırsak 1-2 yıl önce Türkiye'de gördüğümüz veçhile 
zalimler, memlekete millete çok büyük kötülük etmeye, dine, İslam'a büyük eziyet 
etmeye hazır nesiller çıkabilecektir. Çıkmıştır. Bunlar bizim imal ettiğimiz hemşire
lerimiz, kızlarımız ve kızkardeşlerimiz ve analarımız. Başkalarının, memleketin kötü
lüğünü isteyenlerin, aletleri haline gelmişlerdir. Ne türlü bir eğitim? Peygamber efen
dimizin söylediği veçhile, elbette ki baskı yaparak değil. Baskı genç kızlara, genç de
likanlılara en kötü telkin en kötü hareket. Bunu yaptığımız takdirde onları zaten kay
bederiz. Baskı yaparak değil, ama severek ve sevdirerek. Edebi eserleri sevdirerek; ha
dislerle, ayetlerle sevdirerek. O zaman genç kızlarımızı kazanabiliriz. Onlardan büyük 
mutaasıplann, kötülüğe bağlı kitlelerin çıkarlarını önlemiş oluruz. Bilindiği gibi Hz. 
Muhammed'in Kasım ve Abdullah adlannda 2 oğlu oldu. Bunlar küçük yaşlarında 
öldüler. O zaman, bir dedikodu çıktı, Kureyş arasında. İşte Hz. Muhammed erkek 
evlat bırakmıyor, nasipsizdir vs. gibi ağza alınmaz yanlış görüşler. Fakat bunu, bu sö
zü Ahmed Cevdet Paşanın bir yorumlayışı var. O diyor, bir hanedan kurmuyordu 
ki... Erkek evlatları olsun. O bir dünya hükümdan değil ki, o bir ebedi hükümdardı. 
Peygamber elçi idi. Ve hatta eğer oğullan yaşasaydı belki de başka iddialarda buluna- 
caklan için, bu işte çok büyük bir hikmet vardır. Onlann ölüşlerinde çok büyük bir 
hikmet vardır. Çünkü babalanna mensubiyet iddiası ile Islamda belki bir vak aya se
bebiyet verebilirlerdi.

O büyük ebediyatın büyük sultanıdır. Öyle basit hanedan meselelerine onu bağlamak 
doğru olmaz. Kur'an'ın en büyük mucize olduğunu da çoğunuz belki başka yerler
den gördünüz. Fakat Ahmed Cevdet Paşa bunu büyük bir belagatle aynca anlatıyor. 
Biliyorsunuz ki Hz. Musa’nın geldiği dönemde sihirbazlar vardı ve sihirbazlık vardı. 
Hz. Musa onlan, inanan kavmi ikna etmek için o sihirbazlann hepsini yerden yere 
vuracak mucizeler göstermiş idi. Yine Hz. İsa'nın geldiği dönemde büyük hastalıklar 
vardı. Kavim içerisinde bu hastaları iyi etmek gibi bazı iddialar vardı. Hz. İsa bilindiği 
gibi, ölüleri diritmek, gözleri açmak, kötürümleri tekrar ayağa kaldırmak gibi mucize
ler göstererek devrin iddiacılannı aciz bıraktı. Hz. Muhammed'in geldiği dönemde ise
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bilindiği gibi, Arap kavmi şiire, hitabete son derece düşkün bir kavimdir. Kabileler 
arasında bile hitabet yanşlan yapılır, kasideler söylenir. Bilirsiniz. Hz. Ebubekir'in 
de Hz. Ali'nin de Peygamber ashabından çoğunun da şiirler yazdıklarını, beyitler 
söylediklerini, hikmetler söylediklerini, Peygamber'in, Ebu Lehebin de bir çoğunun 
da. Demek oluyor ki Hz. Muhammed öyle bir mucize gösterdi ki yahut Hz. Muham
med adına öyle bir mucize indirildi ki bir ayetine insanların ve cinlerin bir tek benzer 
yapamayacaklarına dair iddia yahut gerçek ortaya çıktı. Bu suretle Kur'an'ın Pey
gamberin en büyük mücizesi olduğu meselesi ele alınır. Bu hususu Ahmed Cevdet 
Paşa son derece güzel bir şekilde işlemektedir.

Hz. Muhammed'in ashabının önce Habeşiştan'a sonra Medine'ye gidişleri de Mekke'
de müşrikler arasında çok büyük bir öfkeye sebebiyet verdi. Başlangıçta sevindiler. 
"Gitsinler, iyidir, kurtuluyoruz sonunda." Hz. Muhammed'in de oraya gideceği 
anlaşılınca bu sefer bundan son derece rahatsız oldular ve buna karşı bildiğiniz gibi 
Hz. Muhammed’e suikast yapacak kadar işi kötülüğe götürdüler. Ahmed Cevdet Paşa 
bunu da tarihçi gözü ile iki sebebe bağlamaktadır. Birisi eğer, Hz. Muhammed dilerse 
daha sonradan bunu anlıyorlar. Medine'de İslam devleti kurulacaktır. İslam güçlene
cektir ve kendileri perişan edilecektir. Bunu kavramışlardır. İkincisi Medine-Şam 
yolu üzerinde önemli bir merkezdir. Ticari bakımdan Medine'nin kendilerinin elinden 
çıkması İslam'ın eline geçmesi kendilerinin iktisadi mağduriyetleri demektir.

Bu yüzden Peygamber Efendimize karşı çıkıyorlar ve gidişini bu sebeple önlemeye 
çalışıyorlar. Nihayet şu sözlerimle bağlamak istiyorum. Cevdet Paşa, Hicretin içeri
sine büyük dostluğu koyuyor. Hem bu büyük dostluk var, hem Ahmed Cevdet Paşa 
bunu büyük bir ustalıkla anlatıyor. Hz. Ebubekir'in O'nunla olan mağara dostluğu bi
zim edebiyata "Yar-ı Gar" (mağara dostu) tabiri ile geçmiştir. Dünyada bunun üstün
de bir dostluk, yakınlık tasavvur kabil değildir. Yani işkence dostluğu, yani azab 
dostluğu. Burada Hz. Ebubekir'in büyük imanı ile Efendimizin üzerine nasıl titredi
ğini, onu korumak için yılanın sokmasını bile, ona duyurmak istemediğini O ’nunla 
olan mağara arkadaşlığını, O'nunla olan Hicret arkadaşlığını harikulade bir şekilde 
anlatıyor. Nihayet bu vak'a ilk namaz, ilk mescit, orada söylediği daha sonrakilerin 
çekirdeği mahiyetinde olan ilk hutbe. Bunlar metinleri ile en güzel bir şekilde Ahmed 
Cevdet Paşanın Kısas'ul-Enbiyasında yer alıyor.
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طم ىص قرء ف

 ،١٩٥١ ماع تينه ق دلو

عا ل يةلعالا لهته انمى  هدل

الا ح س ميم  ق ا

رقيلا  دعوب ،١٩٧٤ نةم يةص

 دارسم ي دةم درس ان

ان دم عين يةوناث  ل يدامع م

عا سالا هدل لا صال عا ي ل

نصروب وتلا سمة/ .ص ف

عا ي سادرم وعثن  هدل

م ان دعب رونكلا د ب ق اثح

؛فرع »ابن نهإعن رن ذ ي ظ
ت افج هل تة«متيلا ابن

.١٩٨١ —١٩٨٠ ز بن
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THE PLACE OF THE HEJIRA 
IN THE HISTORY OF SUFIZM

The events surrounding hijrah and some 
o f  the personilities involved in these 
events were later evaluated by the sufis 
and same o f  the regulations o f the ord
ers were based on the resulting views.

The must important personelities for 
our view is concerned here: i) Ali(prop- 
het's cousin and his son-in-law) and ii) 
the first khalif).

According is Sufis hijrah has a moral 
and spiritual meaning. In this sense hij
rah is a journey from the temporal 
life ints the life here after.

More pricisely the Sufis divide hijrah 
into two :
1- Journey o f  self (material) joumey- 
Travelling)
2- Journey spirit (Spiritual Journey)

يلا رعات ي مةجهلا ه  يةموأه ت
حيلسا ةمتلا ههلما ق ةا ق

وتلما ولاتن حاا ثحبالب فةص ثل  قهعلتل ١ د

لب حاا ضعب يؤمحو هة،ج من رةجها ص  بةل

خلوا  ئخذاغ انمي، هةج نع ديتيةلا تايمئ

نسي وا مثايح ز يرو ص ؤ مكلت لع فيةل  ي

وا ي ص ع يلا رل رع لت ت و ص  ثلئلا

خلا .ايصش ت تدإل ت و عذ اوقل ا فىعي ف

، قةبيؤك -وغيةلصا ثإخلا ه ما وهذه د  ر.ل

ك انممب تايمثخلا ءالهؤ نم نااثن  من را

ه ه ،ماض و لع ماو ر واب ك ي ب ض م هللا م  .ماعن

وا س “١ ل ع ايلع ترك غإقجن لسورلا ان مل

ن ث (ح) هإغ ق ي د ش ن هاغم ع مي ةم د  مهويل ك

يلا  ان نيعي وهذا داره. ل لإي ال ئهاب نحث

وا هظريتت نكا ايلع  غداء لفه ة.ظخل كل تل

م ا ص ا ذ ؟لا ه ء ا د الف ف ةلؤ رايئا م ض  ت

اشلوا ةج ،رفلوا ع ة سي و م و د ثلئلا زر ت  ي ك

الان قةطن غدت تيلا ةوفتالب مىسي ام قط
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حيلسوا :سمن لا ةا ن ت

حيلسا “١ —اديةلما افم؛ )وهي نفيةلا ةا

حا سا ه (رفلا —ةل ذ ه حيلسا و  لي يمرت ةا

^١ رغدينلا لا وللوصا ^  ءايلاو ؤيةرو ؛

اا ةحاضز م؟اوني ه،للا ح طروا اياتكلا بص ق،ل

ة ي ق ب ة و ب د لت هللا ن ش عا هاي د حاا ه نم  ك

مكلت نم راعمالؤ ة،مباتلا كنالمائإ ةسقدلما

•لا ما ويرى م وارغا» ديثلحا ي نوهل

وا ح حا من يةاغلا ان إ<<ص ص حا هي اهن ةل ص ةل

ية•حرولا

لمف لبشك دابالا باكت ل ورد وند  ام ص

دلمرا لع جبي جتلا ي ن ا د ا ي ق ت ه ي ملع ماو ب ن ي  ا

حايلا هذه اثأء همثب .ا  إبطل»ا ديثلحؤ ت

ما وان هليؤو ين<<لما ل كان لوو س  فةص

 ءذا ان ويدعون ،موعقيدث ءممالب لبثك

حايلا نع عونلا علا ل م تا ن ا س برم ي

 تيلا سالا نم ساساا 'اوهرعتباف س،انلا

وا إيلع تتند ص فية.ل

السا —٢ و ةحي ر ةحا رهل)ا ي عا ةج ة،ونل رلسا ي  ي

وؤ ل ك(ل

وا عند ص و  كاهن سيل لماكلا رشدلما لا لل

عد ا ،رفلا لىا إ ذ ه قالا و وا دمب داع ص  فيةل

يمب ه ن رهال» ان يلا «حفتلا دعب ةج د ذ ل  ل و

وا دعوب ل.وبلا ديثح ج را لا دل ندل

أ لماكلا د رلسا ي يلحا ف ق ي هو ق رلا و  ف

م ص عونلا وهذا ي،حارو ئ ص ا
وا م م رلا نةل ،لسل ل\ ي ك ا و ذ ه ن يمب و  "يناه ا

مكلا نل نم لا رفلا -؛ما دصيق ي ا و ما ك  ا

،م ناكع حون رفلا ر-لا نم عون وهذا ض  غ

رالوب وؤ ي ل لي كل وتلا ج  لا فص

ه ةطنق د ي ت هلق يه حايص ،اي لا به لوصويت ب

ر •لا ةجد ة ا ويتركن ه ذ علا ه و ن ن رلا م ق ف

وتم1ل  مما تافلصا هذه يةصتلما رواعتي فينص

.ب فتداءالا جمبيو

اشال باشبلا نيعت ةوفتلؤ  مركلما عةج

،صسورفلوا د ة ف وا و د ب كذ ا ثحب ل ي ىمر د ن و ع

لرا' ( م ص  ض الو لء الا ض >>ال وم )

و الا «افقلا ذ ثلوا ر ص روىلما خرالا خدب
را ما ةمدبم ا>>ان م اايض لومل  ب<<اب لوع س

إيامغ التآي ديثلحا هذا نوفيموان ولاغ

ظاا نىللمع  خديثلا هذال أن إدعإ مي،ل

طب نىعم  .لعلما م اهن به دصيق بابالف ،انيا

وا ولحاي هذا لوع م م لتلا نةل ص  ريقط عن و

 يحرولا موفهالب خذالوا ،اياتكلؤ بذاهلا

ي.مبلا
او ح ج ق للرسوا بكر واب بم  كةم نم هم

 راغ ي لايل ثالث همع ويإ نةونلما دينةلما لا

ل لاع ل  .اديقص ربك ابو يسم هذالو ثور. ج

ه تؤيد اية امان ي وندت خد ذ  .ةعقإان ه

ى ع د را ضعب ت ن تاؤيل  رااش ؤسغإي لوبلا ا

ك واب لا كالب رب كلوا ،رن يلا رد ه ذ ي د ؤ ي

رتلا ما خفيلا ذكرلا م ماان غونص لا دل

را هذه ؤية.ل

ض( لع ملوب ر ظاا رذكالب ) حن فتوةلوا رهل  يةا

مالب ربك واب ملب م فية،سا ةوقلا  خفيلا ن

حنلا ةوفتلوا بة.ولقلا يةا

ةلصا إهاتن مةجهل إم الب ب ح م  بتأويل، حا

عاا هممه ان يدعه مفه أل لا ق ض ح هي م

يالا يالخلا ص لاانتق ٣ لا د را ١ .حول  ي

لرلوا جؤ كونلا عن ح و  ء،ابقلا دار لا ودل

وتلما. عند يجهلا فهممم ان انمي رةا؛عوب نينص

•يفال؛خو يحرو م
وك,،ا عند ميحا مةجه ية حيلسا بهي مينص  ةا

يلا هعن ت هعلف ،اي ض ي يجهلا سمتق ينب
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ع ر ا ا لم سا ح :سا ة

ما —٢ ه.للا لا يرلا —١  آء ه.للا ل رل

رلا ع ي لا م .ل رلا —٤ ه ن ي لا ع .ل  ه

ي غ ب ن ي ت ل و رتلا اديح ماخ الا لا قط ط  حص

 ي.جهلا مع قطلي ام إكثث ذيلا حفتلا

وتالف جيخت ماهلا وه حفتلا ان تقدونعي فةص ل ل

ة د ئ ف ن ا نصا ن ا ،ه ذ ه وا وه ماهاللا و عل  مل

طبلا ةا ي جوي خفية،لا ن رلا ل د  باب •٢٠ هياللا ق

داغيث حفتلا ه ه ي د .بغيلا رالع ف ن وهطا و  ام

حافتل»ا محما «ال تو ة ي ا نم ك ذ الا ه ط ص  ,مال

كذ طاا يةإن نال ل وولا فل وول»ا و لص  لص

د نل ق ف وا ي ح «حر لم م ا

ism-i Celâl vc ism-i nebi (Hat : Mustafa Râkım Efendi)

TASAVVUF TARİHİNDE HİCRETİN YERİ VE TASAVVUF EĞİTİ
MİNDE SEYAHATİN DEĞERİ

G İR İŞ

Bugün bildiğimiz şekliyle bir tasavvuf düşüncesinin, ıstılah ve sistemiyle bir tasavvuf 
ilminin teşekkülü şüphesiz ki Hicretten çok sonraki yıllara aittir. Bu ilim ve yaşama 
tarzı Hz. Peygamber ile başlamakla beraber tarih içinde tabii bir gelişme çizgisi gös
termiştir. Bu gelişmenin zirvesinde genel olarak Muhyiddin İbn Arabi (öl. 638/1240) 
gösterilir.
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Sufiler, bu gelişme asırları esnasında tasavvufun düşünce ve eğitim sisteminin esasla
rını ortaya koyarlarken istifade ettikleri iki temel kaynak vardı : Kur'an-ı Kerim ve 
Hadis-i şerifler. İkinci unsur olarak zikrettiğim hadislerin içinde,Hz.Peygamberin 
sözlerinin yanında hayata bakış tarzı, hareket ve davranışları da vardır.

İşte Hz. Peygamber'in hayatında cereyan eden en büyük olaylardan biri olan Hicret 
olayı da daha sonraki sufilerce değerlendirilmiş, tasavvuf düşüncesinin temel prensip, 
temel unsur ve ıstılahlarına bu açıdan açıklık getirilmiştir.

Biz konu ile ilgili olarak iki sahabi'den sözettikten sonra hicret ve seyahatle ilgili 
olayların tasavvufa nasıl yansıdığı meselesi üzerinde açıklamalar yapacağız.

Hz. A L İ

Bilindiği gibi Hz. Peygamber Hicret için Mekke'den geceleyin gizlice ayrıldığı zaman, 
düşmanlarını şaşırtmak ve zaman kazanmak için Hz. A li'y i kendi yatağına yatırarak 
Mekke'yi terketmiştir. Bu Hz. Ali'nin her an ölümle karşı karşıya kalması demekti. 
Fakat dördüncü halife bu noktayı hiç aklına getirmeden söyleneni yapmıştı.

Bu olay "canın, canan yoluna" feda edilmesinden başka bir şey değildi. Bu yiğitlik, 
isar, civanmertlik, diğergamlık ve dostluk daha sonraki asırlarda gelişen fütüvvet 
ruhunun ilk numunesi olacaktır.

Kelime olarak "feta"dan türeyen (bk. Enbiya, 21/60 Kehf, 18/10,60) fütüvvetde yi
ğitlik, mertlik, civanmertlik demektir. Şöyle bir hadis te rivayet edilmiştir : La feta 
illa ali vela seyfe illa zülfikar؛؛Ali'den başka feta, zülfıkardan başka kılıç yoktur 
(Acluni, Keşfu'l-Hafa, II, 363)

Hz. Ali, tasavvuf tarihinin unsurlarından biri olan tarikat silsilelerinde de önemli bir 
yer tutar. Tarikatların büyük bir çoğunluğu - hatta hepsi - Hz. A li vasıtasıyla Hz.Pey- 
gamber'e ulaşır. Bu silsile yoluyla sufiler batını ilmi birbirlerine aktarırlar.

"Ben ilmin şehriyim, A li onun kapısıdır, ilim isteyen kapıya gelsin" (age, I,203)diye 
bir hadis rivayet edilir. Sufılere göre buradaki ilim batını ve tasavvuf¡ ilimdir. Dolayı
sıyla bu batını ilmi elde etmek isteyen kapıya gidecek ,onu alacaktır. İşte silsileler 
yoluyla şeyhler, Hz. A li'ye  ulaşarak bu ilmi elde ederler.

Tasavvuf düşüncesi ile şii düşüncesinin zaman zaman benzerlikler arzetmesinin sebep
lerinden biri de bu durumdur. (Bk. Mustafa Kara. "Maruf Kerhi ve Tasavvuf-Şia 
ilişkisi, Hareket, 16-17.1980)
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Hz.EBUBEKİR

Hicret esnasında devamlı olarak Hz. Peygamber ile bulunan tek sahabi Hz. Ebube- 
kir'dir. Meşhur mağarada iki dost üç gece beraber kalmışlar ve birinci halife bundan 
dolayı "yar-i gar" mağara dostu olarak isimlendirilmiştir.

Sufıler, bu beraberliğe çok önem verirler ve olayı bir şeyh - mürid planında düşünür- 
ler. Mutasavvıfların açıklamalarına geçmeden önce bu beraberliği anlatan ayeti yeni- 
den hatırlamamız gerekmektedir:" Eğer siz elçimiz Muhammed'e yardım etmezseniz 
iyi bilin ki Allah ona yardım etmişti. Hani yalnız iki kişiden hiri olduğu halde kendi- 
sini Mekke'den çıkardıkları sırada ikisi mağarada iken arkadaşına 'üzülme! Allah اط- 
zimle beraberdir' diyordu, işte o zaman Allah ona yardım etti ve kalbini yatıştıran 
huzur ve güvenini indirdi. Onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi, inanmayan- 
lann sözünü alçattı...' (Tevbe, 9/40)

Şimdi Semeratu'l-Füad müellifini dinleyelim . "Vakta ki Hz. Habibullah eziyet-i 
müşrikinden Mediney-i münevvereye hicret ile emrolundukta kurb-i Mekke-i müker- 
remede hüccac-1 zevi'l-ibtihacın ziyaretgahı olan gar-1 marufta Ebube kir Sıddık'a 
(r.a.) z i^ - i kalbiyi zan-u nişin (diz üzerine oturmak) olup mübarek çeşmlerin gamız 
oldukları (gözleri kapalı olduğu) halde ala vechi't-teslis telkin buyurup..." (age, 127. 
İst. 1288).

Bilindiği gibi tarikatlardaki zikirler esas olarak il؛iye aynlır

1. Hafi (gizli) zikir
2. Cehri (sesli) zikir.

İşte mutasavvıflara göre hafi zikrin ilk numunesi bu mağarada gö^lmektedir. Hz. 
Peygamber, gizlice ve sessizce Hz. Ebubckir'e zikri telkin etmiştir. Cehri zikir de ise 
ilk şahıs Hz. Alidir. Bu zikir çeşitlerinin değeri hakkında da hadisler rivayet edilmiş- 
tir (Bk. Acluni, age, 1, 392).

Hicret'ten bahseden ayette geçen "onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi" 
ifadesini ise sufi müfessirler" yakıni bilgi ve keşiflerin tecellisi" olarak açıklamışlar 
"Üzülme, Allah bizimle beraberdir" ifadesinden de "Hüzün” ıstılahının açıklanma- 
sında istifade etmişlerdir. (Kuşeyr؛; Letaifu'l-işarat, 11, 27 - 28. Kahire 1970. İsmail 
Hakkı Bursevi : Ruhu'l-Beyan, 111, 434)

Hz. Ali ile ilgili olduğu gibi Hz. Ebubekir ile ilgili hadisler de rivayet edilmiştir. 
(Acluni, age, 1, 32, 33, 181, 11, 190).

Ayrıca Fütüvvet teşkilatında Hz. Ali Seyfi kolu, (savaş-cihad) Hz. Ebubekir kavli 
kolu (söz-yayın) temsil eder.
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Tasavvuf eğitiminde seyahatin değerine geçmeden önce iki ıstılahı da açıklamak isti
yorum. Bunlar Hicret ile Fetih'tir.

H İCRET

Tasavvuf ıstılahlarından bir tanesi de hicrettir. Onlara göre hicret, eşbah aleminden, 
maddi alemden, ervah alemine, ruhlar alemine göçetmektir. Kevn ve oluşlar âleminden 
beka alemine gitmek demektir. (Ruzbihan Bakli : Meşrabu'l-ervah, 44. Nşr. Hazif 
Hoca, İst. 1973). Sufiler hicret kelimesine bu manayı verirken Kur'an-ı Kerim'de 
birkaç defa geçen "...iman edenler, hicret edenler, Allah yolunda mücahede eden
ler.." (Bak. Bakara, 2/218, Enfal, 8/72 - 74 - 75, Tevbe, 9/20, Nahl, 16/41) gibi 
ifadeleri de bu anlamda yorumlamışlar "hicret edenler" ifadesini ruhi ve ahlaki 
manasıyla değerlendirmişlerdir.

FETİH

Şöyle bir hadis rivayeti vardır : Fetihten sonra hicret yoktur (Buhari, Cihad, 27, 
Müslim, Imare, 86) Bunun için zaman zaman hicretle fetih beraber sözkonusu edil
miştir.

Sufilere göre fetih, gönül kapısının açılması ve bu kapıdan ilahi tecellilerin içeri gir
mesidir. Fetih, feyiz ve ilhamdır. Bu kapı onlann bir nevi nzık kapısıdır. Bu kapıdan 
aldıklan ile gönülleri doyar ve tatmin olur. İbn Arabi'nin meşhur Fütuhatu'l-Mekkiye 
adlı eseri de ismini bu ıstılahtan almaktadır. Müellif kitabın ilk sayfalannda Mekke'
de iken, tavaf ve murakabe halinde iken gönlüne doğan şeyleri kaleme aldığını ifa
de etmektedir (Age, I, 72-73 Kahire, 1972)

Yine sufiler arasında yaygın olan Feth-i evvel ve Feth-i sani de bu ıstılahla ilgilidir. 
el-Fethu-r-Rahmani Fütuhu'l-Gayb, Mefatihu'l-Gayb, Fütuhatu'r-rahmaniye futüh- 
ıl-müncahidin gibi isimler alan tasavvuf؛ eserler de konumuzla ilgilidir. (Bk. Keşfu'z 
Zunun, II, 1235 - 1240).

TASAV V U F  EĞİTİM İNDE SEYAH AT

Seyahat, tasavvufu, tasavvufi ilmi elde etmenin yollanndan biridir. Bunun için sufi
ler taifesinin adlanndan bir tanesi de Seyyahun'dur. Gezginci dervişler ifadesini duy
muşuzdur. Ayrıca ıssız yerlerde yaşadıklan ve mağaralarda kaldıklan için Şikeftiye 
diye de isimlenmişlerdir.

Seyahati teşvik eden, yeryüzünü gezip dolaşmayı emreden, ibret ve ders almak için 
kainata ve tabiata açılmayı tavsiye eden ayetler vardır. Sufiler bu ayetlerle beraber
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bazı hadisleri de kendi düşünceleri istikametinde yorumlamışlardır. Bu ayetlerden 
iki tanesini nakledelim.

"Yeryüzünde gezib de kendilerinden öncekilerin akibetlerinin nasıl olduğuna bakmı
yorlar m ı..’ (Rum, 30/9) "D e ki yeryüzünde gezin yaratılışın nasıl başladığını görün..' 
(Ankebut, 29/20)

Seyahatla ilgili meşhur bir hadis şudur : "Seyahat ediniz, sıhhat bulunuz, ganimet 
elde ediniz" (İbn Hanbel, II, 380) Sufilere göre bu yolculukta beden sihhati kadar 
kalb ve batın sihhati de söz konusudur. Ganimet ise, yolculuk esnasında karşılaşılan 
ehl-i dil ve mürşidlerin sohbeti onlann gönüllere ufuklar kazandıran uyanlarıdır.

Bir başka meşhur hadis de şöyledir : "İlim  Çin'de de olsa isteyiniz, arayınız, tah
sil ediniz." Mutasavvıflara göre buradaki ilimden maksat batini ve tasavvuf؛ ilimdir. 
İlimden maksat ilm-i ledundur, Çin'den maksat da irfan ve marifetin kaynağı veliler 
ve mürşidlerdir (Ankaravi : Minhacu'l-Fukara, 48 - 49 Acluni, age. I. 138).

Bundan başka Tevbe suresinin 112 ve Tahrim suresinin 5. ayetinde geçen "saihat" 
kelimesini "yolculuk edenler "olarak tasavvufı tefsirlerde yorumlandığını da ilave 
etmeliyiz. (Letai-fu'l-işarat, III, 67, Ruhu'I-beyan, X,56)

SE YAH ATİN  Ç E Ş İTLE R İ

Tasavvufta iki türlü seyr ve seyahat vardır :

1. Vücudun seyahati, maddi seyahat, hicret
2. Kalbin seyahati, manevi yolculuk, seyr-u suluk

Bunları sırayla açıklayalım.

1. Vücudun Seyahati : Bu Allah'ın eserlerini müşahede etmek, gezip, görüp ibret 
almak, Allah'ın dostlanndan istifade etmek ve bilhassa mürşid bulmak için yapılır.

Tasavvufı eğitimin temelinde mürşid vardır. Onu bulmadan bu eğitim başlamaz. 
Bunun gerekliliğine de sufilere göre şu ayetler işaret etmektedir : "Ey iman edenler, 
Allah'tan korkunuz, O'nun için bir vesile arayınız, O'nun yolunda mücahede ediniz 
ki kurtuluşa eresiniz (Maide5/35 ؛. bk. İsra, 17/57) Eğer bilmiyorsanız zikir ehline 
sorunuz (Nahl, 16/42, Enbiya, 21/7)"

Birinci ayette geçen "ves ile 'y i mutasavvıflar mürşid olarak anlamışlar ve öyle yorum
lamışlardır. İkinci ayette geçen "zikir ehli" de onlara göre mürşidlerdir.
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Ebubekir Tamestani şöyle diyor :"E y  dervişler topluluğu! Allah ile •• •
Eğer buna gücünüz yetmiyorsa Allah ile sohbet edebilenlerle sohbet ediniz. Ki bu soh- 
bet bereketiyle A llahla sohbet edebilme • •• 134 ججوا 

Desukiye taritatının piri İbrahim Desuki de şöyle diyor ."insanlargerçekten hicret 
' ' "  • '• ve dini emirleri yerine getirebilselerdi şeyh ve mürşide bağlanmayabilir- 

lerdi. Fakat bu konuda manen hasta olduklan için doktora ihtiyaç duymaktadırlar 
(Şa'rani : Tabakatu'l—Kübra, 1, 148)

ikbal'in "sen daha insana u l a ş a m a d ı n  A l l a h ı  nasıl anyorsun" sorusu da bu anlamdadır'

Tasavvuf edebiyatında bu konuyu işleyen pek çok şiir vardır. Bunlardan birkaç Türk- 
çe be>'t nakledelim.

Bilenlere sormak gerek ة،، tendeki can ne imiş
YU N U S

Soralım gel bilenlere و‘¿،'/¿،'« buyun direnlere 
Visaline erenlere gel Allah 'a dönelim gel 

N İY A Z İ  M IS R Î

Kadiriye tarikatını Türkiye'de ilk defa yaymaya başlayan Eşrefoğlu Rumi ise şöyle 
diyor :

٠/ zaman ki ben ٠/ dosttan ayrı düştüm oldum ırak 
Hasret-i derd-i ah ile çok  ağladım tuttum  firak 
İstedim yedi ik lim i ne Rum 'u kodum ne Şam 'ı 
Gezdim yürüdüm tamamı başım açık yalın ayak 
isteyürek buldum eri, gerçek ere sordum yari 
Dedi yeter ettin zari, dost şendedir sen sana bak

YO LCU LU Ğ U N ÂDABI

Şeyhler tarafından yazılan ve bir dervişin günlük hayatında dikkat edeceği hususları 
ihtiva eden kitap, kitabcık ve risaleler vardır. Dervişlerin "E l K itabı" mahiyetinde 
olan bu eserler 'A،؛ab-1 suluk' 'Adab-1 tarikat' gibi isimler alırlar. Bu tip eserler pek ta- 
bii olarak yolculuğun adabından da bahsederler. Bu adabın ana noktalarını aktarmak 
istiyorum.

1 .  İ7 .in  a l m a k

2. Arkadaş bulmak.
3. Üç kişi varea birini başkan yapmak.
4. Dostlarla vedalaşıp, dualarını arzu etmek.
5. Konakladığı yerde -varsa- önce hamama gitmek daha sonra büyük zatların kab-
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rini ziyaret etmek.
6. Bir tekke ve hangahta kalacaksa, tekkeye mümkün mertebe seher vakti inmek.
7. Besmele ile dergaha girmek. Tanıdıklarla muanaka, diğerleri ile musafaha yap

mak.
8. Yolcu daha sonra cemaathaneye geçer, ikram edilen yemeği yer, mümkünse 

ilgiliye bir miktar ücret öder.
9. Şeyhin huzuruna varır, elini öper.

10. Bu zatı, mürşid-i kamil olarak bulursa hicret ve seyahati sona erer. Bir başka ifa
de ile vücudun seyahati son bulur, kalbin seyahati başlar.

YO LCULUĞ UN F A Y D A L A R I

Tasavvuf psikolojisi açısından da yolculuk sufiler için mühimdir. Garib olmak, garib 
gibi yaşamak dervişlerin önemli özelliklerinden biridir. Yolculuk insana yalnız ve 
garib olduğunu hatırlatır, sun'i olarak etrafında oluşan ülfet ve dostluklardan ayrı 
kalarak kendi kendisiyle başbaşa kalır. Bu durum kendi kendini dinlemek, onarmak 
ve olgunlaştırmak isteyen bir ruh için güzel fırsatdır.

Garip olan kişi, şan ve şöhret halkalarından da kurtulur. Şan ve şöhret tasavvufa 
göre en büyük afettir. Nefis terbiyesinin en büyük düşmanıdır. Tasavvufta esas olan 
gizli ve şöhretten uzak yaşamadır. Ataullah İskender؛ meşhur Hikem-i Ataiye isimli 
eserinde şöyle diyor : "Kendini bilinmezlik toprağına göm.Çünkü gömülmeyen şey 
bitmez, bitse de netice itibariyle tam olmaz."

Mevlana'nın çok güzel işlediği gibi, insan kamışlıktan koparılmıştır, tekrar aslına 
kavuşmak için inleyip ağlayıp sızlamaktadır. İşte yolculuk bu ayrılığı insana tekrar 
hatırlatır, firkat ve ayrılık şerbetini içirir.

Sufilere göre bir yerde devamlı kalmak iyi bir şey değildir. Saflığı, sadeliği giderebilir. 
Bişr b. Haris şöyle diyor : "Seyahat ediniz, temizleniniz, çünkü su bile aynı yerde 
devamlı kalırsa saflığı ve duruluğu bozulur, kirlenir." Hiç kirlenmemek için ise deniz- 
derya olmak lazım. Derya haline gelen için ise artık bir yerde durmak veya durma
mak pek farketmez.

Bazan yolculuk mürşid bulduktan sonra da devam eder. Bu yolculuk genellikle mür
şidin emri ve tavsiyesi üzerine yapılır. Şeyhler arasında yaygın olan bir adetin gereği 
olarak birbirlerine müridlerini gönderirler. Müridlerini birbirlerinin usullerinden isti
fade ettirirler. Şeyhlerin birinde çok kuvvetli olan bir kaabiliyet diğerinde zayıf ola
bilir, bu şekilde müridin kemali için böyle bir mürid alış - verişine başvurulur. Bu du
rum da tasavvuf eğitiminin dikkat çekici konularından bir tanesidir. Bunu değişik 
dallarda ihtisas-staj yapmaya da benzetebiliriz.
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Devamlı gezen dervişlerin varlığını da bilmekteyiz. Prensipleri şudur :"Hergün bir baş
ka mescidin misafiri ol. Ölümün iki mescid arasında meydana gelsin" Bunlar batini 
zevki menzili terketmekle elde ederler.

2. Kalbin Seyahati : Vücudun seyahati son bulunca bir başka ifade ile mürşid-i ka
mil bulununca maddi seyahat son bulur, manevi seyahat, kalbin seyahati başlar.

Şüphesiz kalbi seyahatin, mahiyeti icabı bir önceki seyahat kadar açık kaidesi ve ada
bı yoktur,daha doğrusu böyle kaideler ortaya koymak zordur. Buna rağmen sufiler 
kalbi seyahat için bir takım merhaleler, kademeler de tesbit etmişlerdir. Bunların 
hepsine birden biz seyr-u suluk diyoruz. Seyr ve suluk kelimeleri ile hicret arasında, 
seyahat arasında mana yakınlığı vardır. Bu kelimeler de gitmek, bir yere girmek, gez
mek gibi manalara gelmektedirler.

S E Y R -U  SULUKUN DERECELERİ (Esfar-i erbaa)

Yaygın olan bir tasnife göre kalbin seyahati dört kademede kemale ulaşır. Bunlar 
sırasıyla şöyledir :

1. Seyr ilellah - Allah'a doğru seyr : Gerçek varlığa yönelmedir. Vahdetin yüzünden 
kesret (çokluk, eşya) perdesi indirilir.

2. Seyr Fillah - Allah'da seyr : İnsani vasıfları eriterek, Allah'ın ahlaki ile ahlaklan- 
mak. Salik bu makamda İlm-i ledun dediğimiz (Bk. Kehf, 18/65) tasavvufa has 
bilgi kaynağına ulaşır. Marifet ve irfan sahibi olur.

3. Seyr maallah : Fena makamıdır. İkiliğin ortadan kalkdığı yerdir. "Makam-ı Kabe 
kavseyn" (Bk. Necm, 53/9) olarak da isimlenir. Bilindiği gibi bu ifade Hz. Pey
gamberin miracından bahseden surede geçmektedir. Mi'rac da bir nev'i Allah'a 
yükselme, O'na kavuşmadır. Sufiler de kendilerinin miraçlarından bahsederler. Seyr 
maallah velayetin son makamıdır. Velilik burada tamamlanır.

4. Seyr anillah - Allah'tan seyr -: Velayetini tamamlayan sufi, insanları irşad etmek 
için fena halinden beka haline döner. Mürşid olmuştur, seyahati tamamladığı

için bu seyahatin bütün usul ve zorluklarını, engebelerini, tehlikelerini öğrenmiştir. 
Bu tecrübelerle artık mürid yetiştirebilir. Bu makama beka ba'de'l-fena dendiği gibi 
sahv ba'de'l-manv, fark ba'de'l-cem'de denir. Artık mutasavvıf, kesrette (çokluk-eşya) 
vahdeti, vahdette kesreti görmeye başlar. (Bk. Ankaravi, age, 52 - 53). Meseleye, 
etvar-ı seb'a açısından da yaklaşılabilir.
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Meşhur mutasavvıf, Abdulhalik Gucduvani tasavvufı hayat için ortaya koyduğu 
11 esasın bir tanesi de "Sefer der vatan" dır. K i bu da manevi yolculuğu ifade eder.

Söz salikten açılmışken Gülşen-i Raz müellifi Şebüsteri'nin (ö l. 720/1320) bir kaç 
beytini nakletmeden geçemeyeceğim.

Bir ءه yolcu kimdir dedin. Yolcu yola düşen ve aslından haberdar olan kişidir.

Yolcu yoldaki konakları çabucak geçen, dumandan arınmış ateş gibi varlığını 
yakıp arınan adamdır.

Şöyle bil ki yolcunun yo l alması, ة؛اده،, noksanı bırakarak imkan aleminden 
vucub alemine gitmelidir. Bu da manevi bir yolculuktur.

Birlik aleminden bu aleme nasıl geldiyse bu sefer de ters yüzüne gider. Konaklan 
aşa aşa nihayet hakikatte birlik alemine varır ve kamil insan olur.

Bu uğurdan bütün varlığını yağmalar, Ahmed'in ardına düşüp miraca çıkar.

Dairenin bitim noktası olan insanlık, ilk ve başlangıç noktası olan Mutlak Varlığa 
birlik alemine erişti m i artık ٠ makama ne bir melek sığar, ne ?£ ٢؛«■،  sahibi bir 
peygamber!

Veli seyrinde geri döndü, tekrar başladığı yere vardı mı işi tamamlanır, 
kemale erer.

Tam ve kamil insan ٠ adama derler ki sultan iken kulluk eder.

Yollan aştıktan, makamına eriştikten sonra onun başına halifelik tacını koyar.

Yok ء؛مسم؛ةس   sonra ؛٢٠٢،;£  var ا،،إم•. Yolun sonuna kadar vanr da «© «٢٠ tekrar 
başladığı yere döner.

(Abdülbaki Gölpınarlı tercümesi, İst. 1968. Fena - Beka tartışmaları iç in bkz : M. 
Kara : "Tasavvufta Fena - Beka Nazariyesi" Hareket - 14.1980)

VASL

Hicret eden bir yere ulaşır. Seyr ve sulukun sonu da bir yere ulaşmakla neticelenir. 
Tasavvuf eğitiminde de bir yere ulaşmak esastır. Buna genel olarak insan-ı kamil nok- 
tası denmektedir.

Vasi ulaşmak demektir. Ulaşan kişi vasıl adını alır. Vasi veya vuslat tasavvu  hayatla ٢؛
ilgili yolculuğun sonunu gösteren bir işarettir.
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Yahya b. Muaz şöyle diyor : Bu yolda amele olanlar, çalışanlar, dört gruptur : Taib 
(tevbe eden), zahid, müştak, vasıl.

Taib, havf (korku) ile perdelenmiştir, zahid, hubb (sevgi) ile perdelenmiş tir, müştak 
(iştiyak duyan) yaşadığı manevi hal ile perdelenmiştir, vasıl ise Hak'dan başka hiçbir 
şey ile perdelenmez.

Vuslat halinde, hiç bir zorlama olmaksızın Hakkın cemal ve •güzelliğine, vecd içinde 
dalıp gitme vardır. (Ruzbihan Bakli, age, 136 - 137)

Sözümüzü, Muhammed İkbalin Cavidnamesinden aldığımız cümlelerle bağlıyoruz.

Müminin savaşı nedir ? Dosta doğru hicret. Dünyayı bırakmak, dostun köyünü 
seçmek

Seyahatin esrarını bilen, eşkıyadan daha çok menzilden, duraktan korkar. 

Pervasız aşk lıer an seferdedir. Mekan ve lamekan da ibn-i sebildir, yolcudur.

Bir gönül ehli bana şunu öğretti : Müşkil yo l duraktan daha hoştur.
(Aıınemerie Schimmel tere. 326 - 327).
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واوغ غادب دحا ل

ت ق دلو رب د  ،١٩٥٢ ماع ا
 بتدائيةاال متهإسد واذش

ل،ونبااش ي يهالخل^ يتوناثلؤ

اتالا يةلك من رجحن دم

 ماع لونباتسا ةاععب ةعباتلا

١ ٩ ٧ ق ،٠ ١ ماع و ٩ ٧ ٦  

 تادراسلا هدمع ىما

سالما ةلعالا ةال  ي ي

 ي ةحروطأ قدم ل،ونباتما

اثالا دةاشه إب لان دم

ت ك ل إا ،و ثحبلا عوضمو ه

 ازمشلعا لماليا رعاتل»ا وه

.١٦٨. يدرس «١٧٥-
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tadır. İslâm iktisadı ve cylopaedia 
iktisat tarihiyle ilgili bir- Knowledge, 
çok makalesi ve İslâm 
İktisadına Giriş (1979) 
adlı kitabı yayınlanmış
tır. Aynı zamanda İslâmi 
Bilgiler Ansiklopedisi Ya
yın Kurulunda yer al
maktadır.

ةلك د ايحال وا ي عل ةجاتلا مل o ن f  Is la m ie 

نمعاو مرمره، ةاععب ةعباتلا  و

ردع دمع ي وبلا ه  ثح

اقتالا ةص ي للل د و ةالسالما د  ي

هلؤ عاتلا طوالا ت ةلكلل ب  ي

.لا ة ر و ك القع هلو ذ ن تا  ع

الا دصاقتالا م عاو سال  ر

 لدخلما ي باوكت د،اصتتالا

سالا دصاقتالا ق ،ال ح م ط

ةس ١ ت ٩ ٧ ه .٩ ن وو ي حوع

ة ة هيث م ا فعام د  وم,من ن

سالما ة.ال

واهادا س ميفا1ال لملامبس
M O H A M M E D  .

Approaches to economic issues will dif
fer according to cultural frameworks o f 
societies. In the west, economic thoug
hts (schools) fundamentally bear marks 
o f  Christian and Judaic cultural traits.

In our age, economic concepts and mo
dels in The Muslim contries are borrow
ed from the West and hence they are 
not oriented to he needs o f the Muslim 
societies.

We belive that in forming our own

طا فمحل اتالا يل بب ديةح بيئةلا ح

رن فية.اثقلا دست بمحر ل دصاقتالا يةظ ن  ي ت

ةاثقلا لع اهصلا ملا ف ةوي و دي رانيةصنلا ا

ق نلمبلا و ا سالما د قطت ةال انفلا ب ي ةلا تب ي  ض

ةب م،وملعا لع ن ئ جا ع ه تحا ذ  ه

١^ ن مهالفلرإ .ايبلا ^،١^ اإلء لسورلا ةظرن ا  ج

اا ق م ةصاقتالا لئل ي ؛ د ي إ م  همديبحاأ ق ا

دسا- اتالا تاريظنلا ءمان لع ع ةم ي ك د ش  لب

ق وي لما تأيد مي ماإن خ؛إقز د؛يهحاوإ م.اع
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Muslim framework an / or approach to 
economic issues The Propeth's (p.b.h) 
traditions can prove to he the most es- 
sential guiding lights: "Accept those 
that the prophet has brought to you: 
not those that he has prohibited." 
(59/7)"He who obeys the Prophet, 
also obeys Allah" (4/81)

In order to comprehend the differences 
between the Islamic world and the West, 
it is apt to look at what the prophet has 
advised us about, Limited private owne- 
rship; phlianthrophy; prohibition ofin t- 
erest and waste.

Since Islam does not differentiate betw- 
een the material and spiritual aspects o f 
life it is not surprising to sea a moral 
base in every tradition connected to ec- 
onomic principles to live in the conso 
iences o f Muslims forcenturies.Our un- 
derdevelopment can largely be attributed 
to the destruction o f  this conscience, 
and cultural fabric. Loss o f "community 
feelings, widespread waste, desire to 
earn without much labour weakenning 
o f  social solidarity and help all stem 
from the above phenomenon.

In this paper we shall attempt to show 
how economic issues and principles 
o f  Islamic economics are attended by 
the Prophet's traditions.

ملا مآنلا س أو م ثمإو أ حتوض ديد؟ج د

صا ةلوا ال ي م ناقلا ي ؛ ؤ و هةلا أ بت ج

 ص لوهلا عطي نم>> :ما(رئلحإ«)اموناغ

٧ء:اغله«)اللا عطاأ و (٩ عن يطق ما»

«حيو يحو الا م ان هوى،لا منل)ا ى  ؛ج

٣) ! حا رااعتب بجب .هذا لش -  ماكال

ما ال م ؤ.جتت ال دةحو يةال

متفه ق رنباب يةمأه خإق للرسوا به أق لماو

وا ا3رلموإا ج و .بيخرلو؛ يالسالما تنلعالا ض دةل

ك ددمحا ملكب ةسكا دينلا قإص ساؤ

إا ج  هي ماان تبذيرلؤ اكار هيهاون يال

ا حاا إندتسا يةسالما ديم يفة.رشلا ديثال

الؤ س جمم مال ن ز سمالا ف ةلماا م ي يدمب د  ت

ن ية•ونلمعا لأ ي هدانش ما كضإ يللذ ج

حاا ا نةمضلا ديثال  قد ديةصااقت س

لث ق بكتس يلا المرا دينين، بإ ل ذ  ينةم جع

إعن يةالسالما ديةصاقتالا دؤابلا  افياثق ص

ما جاتض ي شاع سل  .ةليطو ونرق رع ىل

رنلعا هدم ان !انلق اذا اني¿عم نكون  ص

لا ادت تيلا بايالا ماه ص كان ي اقمح

را ك*تفك إن جا رساوإع عةلجماا وحل ثعل

يلماا  تبذيرلؤ غنىلا بابسا س اببس كان د

دللعا خقدان وع،ربلما مر حه بذ،لمطا

متضلؤ جا نا  ثلاو؛ث كل ث،للذ هجأش 1وم تغ\عيال

قيقة.لحا■ هذهل يةمتح جانت

حاا نابي ثحبلا هذا ق ملحان اانن  ديثال

سالا ق ديةصاقتالا مالسا نةمضلا م.ال



"R ızk  Allah'a  a i t t i r"  (Hat:Alaeddin Bey)

HZ. PEYGAMBER'İN HADİSLERİNDE İKTİSADİ MESELE

I. A R K A  PLAN

A. İSLAM IN  DOĞUŞU VE MEKKE DEVRİ

İslam ticari bakımdan gelişmiş, ziraat ve küçük sanayie aşina fakat umumiyetle yan 
göçebe çöl hayatının hakim olduğu, "ideolo jik" birliği kabile bağlannın oluşturduğu 
dış dünyaya karşı topyekun bir birlik ihtiyacının kendisini kuvvetle hissettirdiği bir 
ortamda, 610 yılında doğdu.

Doğuş ortamı çöl değil içtimai kutuplaşmanın adaletsizliğe karşı duyarlı bir topluluk 
oluşturduğu şehir vasatı idi. Fakat çağn kısa zamanda bedeviler arasında da yankı 
meydana getirdi. Her zümreden insana hitap ederek iman birliğine dayanan bir cema
at oluşturdu.

İslâm Arap Yanmadasının "ideolo jik " birliğini sağlama yolunda öncelikle İran ve Bi
zans gibi devrin iki süper devletine karşı bağımsızlığını ilan etti. Kısa zamanda hıris- 
tiyanlık ve yahudiliğin siyasi, içtimai ve psikolojik baskısını giderdi.

Hz. Peygamber içinde bulunduğu Mekke şehir devletini İslam'a çağırmakla işe başla
dı. İlk dört yıl davet gizli idi. Davet açıklanınca Mekke'nin baskısı müslümanlar؛ 
Habeşistan'a göçe zorladı. Bundan başka müslümanlara üç yıl süren bir abluka uygu
landı. Mekke'nin iktisadi hayatını belirli bir biçimde sönükleştiren bu ablukanın 
kaldırılmasından sonra Hz. Peygamber başka şehirlerde çağrısına cevap aramaya baş
ladı. Beklenen bu cevap kuzeydeki Yesrip (Medine) şehrinden geldi. 622 yılında 
buraya göç edildi.
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Müslümanlar Mekke'de bağımsız bir cemaat halinde teşkilatlanmışlardı. Bu cemaatin 
yardımlaşma ve dayanışma içersinde olması şart idi. Bu yüzden Hz. Peygamber daha 
ilk günlerden beri müslümanları sadaka vermeye ve mallarından bir kısmını muhtaçla
ra Allah nzası için dağıtmaya teşvik ediyordu. (1)

Sadaka, zekat gibi ıstılahlar daha bu dönemlerde kullanılmaya başlanmıştır (Mesela 
Enbiya, 21/73). Hatta Hz. Peygamber'e bir vergi tahsil yetkisi bile verilmişti ("F a z
lasını al" : A'raf, 7/199).

B. MEDİNE DEVRİ

Medine'ye hicret İslam için bir dönüm noktasıdır. İslam'ı mevcut dinlerden, özellikle 
hıristiyanlıktan ayıran şartlar Medine devrinde oluşmuştur.

Hicretin ilk yılında Medine nüfusu 1500'ü müslüman olmak üzere 10 000 kişi idi،̂؛  
Bunlann önemli bir miktarı yahudi idi. Hz. Peygamber hemen siyasi, hukuki ve ik
tisadi teşkilatlanmaya girişti. Medine'nin yerlileri olan Evs ve Hazreç kabilesi men
suplan ile muhacirler arasında bir kardeşlik bağı kuruldu. Kurulacak devletin daya
nacağı esaslan ihtiva eden bir belge (Hamidullah buna anayasa diyor) hazırlandı(^). 
Bununla yahudiler İslam devletine tabi vatandaşlar haline getirilmişti. İlk planda İs
lam cemaatini güneyden tehdideden Mekke müşrikliğinin bertaraf edilmesine çalışıl
dı. Daha sonra ihanetleri açığa çıkan yahudiler devre dışı bırakıldı ve Medine tama
men bir İslam şehri haline getirildi. İslam devletinin tesir sahası gün geçtikçe geniş
lerken Mekke'lilerle arada bir yumuşama belirdi. Bu gelişmeler hicretin 6. yılında 
(628) Mekke'lilerle Hudeybiye banş antlaşmasının yapılmasına kadar vardı. Güney 
emniyete alındıktan sonra İslam devleti kuzey ve doğu yönünde bir gelişme gösterdi. 
İran ve Bizans'tan toprak alındı.

Mekkelilerin Hudeybiye banşını tek taraflı olarak bozmalan üzerine İslam ordusu ha
rekete geçerek 10 000 kişilik bir güç ile bu şehri de İslam devletine kattı (630). 
Allah'ın Rasulü vefat ettiği zaman İslâm devleti 3 milyon km2'lik Arap yarımada
sından başka, Güney Filistin ve Irak'ın bazı bölgelerini topraklanna katmış bulunu
yordu. Böylece yarımadanın "ideolo jik " olduğu kadar coğrafi, siyasi ve iktisadi bütün
lüğü de sağlanmış oluyordu.

İslam'ın Mekke devrinde hakim olan husus insanlara yeni bir fikrin tebliği ve onlann 
duygu yönlerinin geliştirilmesidir. Medine devrinde maddi düzenlemeler de ağırlık ka
zanmıştır. İslam bu devrede hukuki, siyasi ve iktisadi müessese şeklinde bir devlet ola

1- ^ luham m ed  H am idullah  : İslam  ? ^ a m b e r i ,  II, 2 1 5  (1st. لو6رو
2 . H am idullah , I, 1 3 6 .
3. H am idullah , I, 1 4 9  - 1 5 3 .



15. HİCRİ ASIRDA İSLAM /109
İSLAM  IN THE 15. CENTURY OF THE HEJIRA

rak teşekkül etmiştir. Mekke döneminde tomurcuklanmaya başlayan maddi yapı 
Medine döneminde olgunlaşmıştır. Sözgelişi zekat ^lekke döneminde " 
arasında bir gönüllü yardımlaşmayı ifade ediyordu. Fakat zekatın temel özellikleri ile 
farz oluşu Hicret'in ikinci yılındadır. Böylece bir çok husus müeyyidelerle takviye 
edilmiştir.

H. HZ. PEYG AM B E R İN  İK T İS A T L A  İL G İL İ BAZI HAD İSLERİ

Hz. Peygamberin hadisleri hem İslam'ın Kur'ana dayalı ilkelerinin bütünlüğü içersinde 
yer alır,hem de bu bütünlüğün özelliklerini aksettirir. Esas olan yine maddi olanla ma- 
nevi olanın طان ،ünlüğüdür. insan, cemiyet ve kainat geçmişi ve geleceğiyle bir bütün- 
dürler.

A. İNSAN

Hz. Peygamber insanın yaratılış olarak ihtiraslı bir varlık olduğunu bildirir : "Adem  
oğlunun mal dolu iki vadisi olsa hiç şüphesiz üçüncüsünü de ister. Adem oğlunun kar- 
mnı ancak toprak doyurur. Bununla birlikte Allah da tevbe edenlerin tevbesini kabul 
eder" (Müslim, Zekat, 117; ibn Hanbel, III, 247). Çıkış yolu kanaattir : "Zenginlik 
mal - mülk çokluğunda değildir; zenginlik gönül zenginliğidir" (Buhari, Rikak, 15). 
"Müslüman olup da yetebilecek kadar nzıklandırılan kimse kurtulmuştur. Allah verdi- 
gi şeyle onu tatmin etmiş, kanaat sahibi kılmıştır "(Müslim, Zekat, 125).

B. CEMİYET

I.  Cemiyet içinde insan

Hz. Peygamber ferdi hayatın içtimai hayata özellikle samimiyet ve sorumluluk duy- 
 ,ularıyla bağlandığım belirtir : "Şüphesiz ki din samimiyettir... Allah'a, Kitabına؟؛
Elçisine, müminlerin önderlerine ve cemiyete karşı olan samimiyet." (Ebu Davud, 
Edeb, 4944). "Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Devlet 
reisi çobandır ve güttiiklerinden sorumludur. Erkek ailesi içinde çobandır ve ̂؛ittiikle- 
rinden sorumludur. Kadın kocasının evinde çobandır ve güttüklerinden sonımludur... 
Ve hepiniz çobansınız ve hepiniz gittiklerinizden sorumlusunuz" (Buhari, Ahkam,l). 
Samimiyet ve sorumluluk duygusu iyi niyetten kaynaklanır. Davranışların değerini 
niyet belirler : "Am eller niyete göredir. Kişiye niyetinin karşılığı verilecektir. "(Bu- 
hari, Bedu'L-vahy, 1).

İslam insanlarının doğuştan "hür ve eşit" olduklarım kabul eder. Hz. Peygamber 
"bütün kulların hepsinin kardeş olduklarına şehadet ederim" der. (Ebu Davut, 
Salat, 1508).

2. İçtimai dayanışma

Hz. Peygambere göre içtimai dayanışmanın ilk ااهةل»  cimrilikten uzaklaşmaktır. Bun
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dan sonra kişi sorumluluğu altında bulunanları başkalarına muhtaç hale getirmemek 
şartıyla cemiyet için harcamada bulunabilir : (Buhrari, Vesaya, 2).

tslamdaki "eşitlik " kavramı ile "işe en yakından başlama" ilkeleri birbirlerini tamam
lar. Hz. Peygamber içtimai dayanışmanın en yakınlardan başlayarak bütün cemiyeti 
kapsamasını ister: "A ilene harcadığın para ecri en büyük olandır" (Müslim Zekat,39).

Komşuluk haklan önemlidir : "Cebrail bana komşuluk münasebetlerimi o kadar geliş
tirmeyi tavsiye etti ki komşuyu mirasçı kılacağını sandım" (Buhari, Edeb, 28).

Bütün müminler ve diğer insanlar dayanışmanın geniş halkasını oluştururlar : "Mü
minler birbirlerini sevmekte ve merhamet etmekte bir vücut gibidirler. Onun herhan
gi bir uzvu rahatsızlandığı vakit diğer uzuvlan da rahatsız olur ve onun için ızdırap 
çekerler" (Buhari, Edeb, 27); "Allah'ın kullannın hepsi O'nun ailesidir. Bunlar arasın
da Allah'ın en sevdikleri ailesinin hizmetine kendilerini en iyi vakfedenlerdir" (Acluni 
I, 380).

İnfak ve Sadaka kavranılan içtimai dayanışmayı ifade eden önemli kavramlardır. 
Hz. Peygamber bu yolla muhtaçlan gözeteni Allah yolunda cihad edenleri veya gece
lerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirenlerle bir tutmuştur (Buhari, Nefekat, 1). 
Yine bu konuda şöyle buyurmuştur : "En üstün sadaka, ihtiyacı giderendir. Veren 
el alan elden hayırlıdır. Sadakaya ailenden başla..." (Buhari, Nefekat, 2). Sadakanın 
bu yönleri onun dar manasını ifade eder. Geniş anlamıyla sadaka Allah rızası için ya
pılan her türlü iy i davranıştır (Buhari, Edeb, 33; Müslim, Zekat, 52). Vakıf uygulama
sı da evvela Hz. Peygamber devrinde başlamıştı : "B ir şeyin aslını, satılmamak üzere 
hayır vasıtası kıl. Yalnız mahsulü harcansın ve sadaka olarak dağıtılsın "(Buhari, 
Hars, 14)

3. Devlet ve cemiyet

Hz. Peygamber devletle toplum arasında bir etkileşim olduğunu şu hadisiyle ifade 
eder : "Nasılsanız öyle idare olunursunuz" (Acluni, II, 126). İdare hususunda esas 
olan liyakattir. Bunun için Hz. Peygamber "B iz işlerimizin başına ona talip olan veya 

ihtiraslı kimseyi getirmeyiz." (Buhari, Ahkam, 7) buyurmuştu. İdare edilenlerin 

idareciler karşısındaki tavırlan Allah'a isyan teşkil eden bir şeyle emredilmemek 
şartıyla itaat etmektir (Buhari, Ahkam, 43).

İslam devleti bir sosyal devlettir. Hz. Peygamber İslam devletinin halkın her türlü ihti
yacını gidermek zorunda olduğunu belirtir (Ebu Davud, Haraç, 2948), Devlet halkın 
refahından da sorumludur. (Müslim,İmare,28) Yine İslam devleti halkının can ve mal 
emniyetini sağlamakla görevlidir (Buhari, Ilm, 9, 37)
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C. M Ü LK İYE T

İslam'ın mülkiyet konusundaki umumi yaklaşımı "mülk Allah'ındır" ilkesidir. Bu çer
çeve içerisinde özel mülkiyet bir haktır. Bu yüzden Hz. Peygamber "Malının önünde 
öldürülen kimse şehittir" (Buhari, Mezalim, 33) buyurmuştur. Bununla birlikte bazı 
şeylerde kamu mülkiyeti tanınmıştır. Bir hadise göre : "İnsanlar üç şeyde ortaktır; 
su, bitki ve ateş" (Ebu Davud, İcare. 3477). Özel mülkiyetin sınırı helal yollarla elde 
edilmesi ve cemiyet menfati ile çelişmemesidir. Nitekim Hz. Peygamber ikta ettiği 
bir toprağı, içinde tuz madeninin bulunduğu; dolayısıyla ferdi mülkiyet altında olma
sı cemiyete zarar vereceği gerekçesiyle geri almıştı (Ebu Davud,Haraç. 3064).

İslam'ın cemaatçi tavnna örnek olarak "İslam'da zarar vermek ve zarara uğramak 
yoktur" (İbu Mace, Ahkam, 17) hadisini verebiliriz. Bu hadisin hukuki yorumların
dan bir tanesi de kamuya yönelik her türlü zararın giderilmesi gereğidir.

D. EMEK VE SERM AYE

İslam'a göre kazancın dolayısıyla mülkiyetin en kutsalı el emeğinin mahsulü olandır. 
Hz. Peygamber şöyle buyuruyor : "H iç kimse kendi elinin emeğinin semeresinden 
daha hayırlı bir şey yemez (Buhari, Büyu', 15); "Herhangi birinizin sırtında taşıdığı 
odun destesinden satarak geçinmesi, versin veya vermesin birisinden birşey istemesin
den daha hayırlıdır "  (Ayn ı yer)

Hz. Peygamber ücretin işçiye "teri kurumadan" verilmesini emretmiş (İbn Mace, 
Ruhun, 4) hele ücretle bir kimse çalıştırıp ta ücretini vermeyen kimsenin kıyamet gü
nünde hasmı olduğunu bildirmiştir (Buhari, Büyu', 106).

Hz. Peygambere göre emekçi ile onun emeğini kiralayan veya satın alan arasında ha
yat standardı bakımından fark olmamalıdır : "Kim in elinin altında bir kardeşi bulu
nuyorsa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onları kaldıramayacakları 
işlerle mükellef tutmayınız. Eğer böyle bir iş yüklerseniz onlara yardım ediniz." 
(Buhari, İman, 22)

İslam sermayenin atıl kalmamasını ister. Atıl sermaye kendisine yüklenen zekat se
bebiyle azalma eğilimindedir. Bunun için sermaye sürekli olarak harcama ve yatırım 
sahalarında tutulmalıdır. Nitekim Hz. Peygamber "Yetim in sermayesiyle ticaret ya
pınız ki zekat onu tüketmesin" (Muvatta, Zekat, 12) buyurmuştur.

E. R İBA  YA SA Ğ I

İslam iktisadının karakteristiklerinden biri de riba adı altında toplanan her türlü 
faizi ve spekülatif işlemleri yasaklamış olmasıdır. Hz. Peygamber riba yoluyla kazanç 
elde edeni, buna yol açanı, riba ile ilgili akitlerin katibini ve şahidini şiddetle kına
mıştır (Buhari, Libas, 86). Riba'n-nesie denen ve ödünç ilişkilerinden doğan faiz 
ayetlerle yasaklanırken diğer riba türleri de Hz. Peygamber tarafından yasaklanmıştır.



112/HZ. PEYGAMBERİN HADİSLERİNDE İKTİSADİ MESELE
THE QUESTION OF ECONOMY IN THE SAYING S OF PROPHET MOHAMMED

Bunların başında Riba'1-fazl gelir. Bu tür riba aynı cinsten metalann farklı miktarlar
da mübadelesidir. Farklı metalar ise istenildiği gibi mübadele edilebilir (Müslim, Müsa- 
kat, 80; Ebu Davud, Büyu, 12).

Hz. Peygamber aynı cinsten olan fakat vasıflan farklı metalann mübadelesini de tav
siye etmemiştir. Bunun yerine metalann nakdi mübadeleye konu teşkil etmesini 
istemiştir (Buhari, Şirket, 10).

Hz. Peygamber beyu'l-garar denilen spekülatif işlemlerin karşısındadır. Şöyle buyu
rur : "Elde mevcut olan bir şeyle mevcut olmayan bir şeyi mübadele etm eyin" (Bu
hari, Şirket, 10). Yine Hz. Peygamber meyvelerin ve hububatın olgunlaşıp ticari de
ğerleri belirmeden mübadele edilmesini yasaklamıştı (Buhari, Büyu’, 87).

Hz. Peygamber ihtiyaç sahiplerine borç verilmesini teşvik etmiştir : "Yerine sarfedil- 
mek üzere "verilen borç para sadakadan daha iyid ir" (îbn Mace, Sadakat, 19)"Rehin 
karşılığı borç almak da caizdir (Buhari, Büyu', 14; Rehn, 1,2)

Ayni kirada faiz mantığı vardır. Bu gerekçeyle Hz. Peygamber, mahsulün önceden 
tesbit edilen belirli bir yüzdesine karşılık toprağı kiraya vermeyi yasaklamıştır (Ebu 
Davud, Büyu, 3402)

F. İSR A F  YA S A Ğ I

Davranışlardaki aşınlık gibi üretim ve tüketimdeki aşınlıklar İslam tarafından yasak
lanmıştır. Bir hadisinde Hz. Peygamber "Allah, müslümanlann malı yok etmelerini 
hoş görmemiştir" (Buhari, Edeb, 2) buyurmuştur. Yine Hz. Peygamber abdest su
yundan (Buhari, Vudu, 1) giyim eşyasına kadar (Buhari, Libas, 1) israftan kaçınılma
sını öğütlemiştir.

G. TO PR AK  VE Z İR A A T

Hz. Peygamber’in toprak meselesine getirdiği çözüm tarzlan mühimdir. O, ilke olarak 
toprağı işleyenin ona sahip olmasını istiyor : "Toprağı olan kimse onu işlesin, işle
mezse bağışlasın,bunu da yapmazsa elinde tutsun" (Buhari, Hars, 19); "Kişinin işle
mediği toprağını kardeşine bağışlaması daha hayırlıdır "  (Müslim, Büyu', 120-123).

Toprağın kira ile işletilmesini hoş karşılamıyordu (Buhari, İcare, 22). Yine O, bu ko
nuda müslümanları boş topraklan işletmeye açmaya teşvik etmişti: "Toprak Allah'ın 
toprağı, kullar A llah ’ın kullan. Bununla beraber ölü bir toprağı ihya eden kimsenin o 
toprak üzerinde daha fazla hakkı vardır"(Ebu Davud.Haraç, 3086); "K im  ölü toprağı 
ihya ve imar ederse o yer onundur" (Ebu Davud, Haraç, 3074). Fakat Hz. Peygamber 
fertlere bırakılmasında kamu zaran olan hiç bir toprak tahsisi yapmamıştı (Ebu 
Davud, Haraç, 3016).



Hz. Peygamber döneminde yapılan fetihler İslam toprak hukukunun önemli bir uygu
lama kaynağını teşkil etmişlerdir. Benu Nadir arazisi fethedildiğinde (4/625) topraklar 
sadece intifa hakkı ile gaziler arasında paylaştırılmıştı. Hayberin fethinden sonra top
rağın intifa hakkı eski sahiplerinde bırakılmış fakat ürününyansı heryıl devlete veril
mişti (7/628). Sulh ile İslam hakimiyetini kabul eden Fedekliler ise topraklarını elle
rinde tuttular. Onlardan da haraç alınmıştı (Ebu Davud, Haraç, 3016).

Hz. Peygamber bazı topraklan da hima (korunmuş şey) diyerek ferdi mülkiyet saha
sından çıkarmıştı (Ebu Davud, Haraç, 3083).

Zirai faaliyetler teşvik edilmiştir : ,'Hiç bir müslüman yoktur ki ağaç diksin yahut 
ekin eksin ve mahsulünden insan, kuş, kurt yesin de kendisi faydalanmış olmasın. 
Muhakkak yenilen şey o müslüman için ecir ve sevap olur" (Buhari, Hars, 1).

Şu hadiste aynı zamanda madenciliği de teşvik vardır : "Ümmetim, nzkmızı yerin 
gizli ve derin tabakalannda arayınız" (Aclunl, I, 138).

Şu hadis ise ağaç dikmeyi ve ormancılığı tavsiye etmektedir : "K ıyam et kopmak üze
re iken sizden birinizin elinde ufak bir hurma fidanı bulunur da onu dikinceye kadar 
bir mani bulunmazsa hemen o fidanı diksin" (İbn Hanbel, III, 1991).

Bununla birlikte Hz. Peygamber zirai faaliyete gereğinden fazla düşülmemesini tavsi
ye etmiş ve saban ve ziraat aletleri hakkında şöyle buyurmuştu : "Bu aletler bir kav- 
min yurduna girerse illeti de beraberinde getirir" (Buhari, Hars, 2). Bu hadis ziraate 
aşın önem vermenin cihad şuurunu azaltıp, askeri gücü zayıflatacağı ve köylülerin 
toprağa bağımlı hale gelip idarecilerin veya mahalli güçlerin esiri haline geleceği şek
linde yorumlanmıştır. Zirai faaliyetleri kesinlikle teşvik eden Hz. Peygamber herhalde 
bu tehlikeleri önceden görmüş ve ümmetini uyarmıştı. Yine bu hadiste, ziraatle yetin
mek zillet doğuracağından sanayii teşvik manası da görülebilir. Bu hadisin müslüman- 
lann teknik karşısında aşağılık duygusuna kapılmamalan, teknolojik esarete düşme
meleri, tekniğe gereğinden fazla önem verip,asıl gayelerini unutmamalan için çok an
lamlı bir uyarı olma özelliği de vardır.

H. T İC ARET

Ticari faaliyetler refah ve gelişme kaynağıdır. Fakat bunun yanında çok sorumluluğu 
olan ve harama kaçmanın kolay olduğu bir meslektir. Buna rağmen ticaret yoluyla 
helal kazanç elde etme teşvik edilmiştir. Bunun için Hz. Peygamber "Doğru tacir kı
yamet gününde Allah'ın arşının gölgesindedir" ve "Doğru, emin bir tacir peygamber
ler, sıddikler, şehidler ile haşrolur" (Acluni, I, 294) buyurmuştur.

Ticarette asıl olan haramdan kaçınmanın yanında cesur olmak, tehlikeleri göze ala



bilmek ve eemiyetin ihtiyaçlann• karşılamada çekingen davranmamaktır : "Korkak 
tacirin eline bir şey geçmez. Cesur tacir ise nzıklamr" (Ayn ı yer).

Hz. Peygamber ticari faaliyetlerde tüketiciyi aldatacak ve fiyatları sun'¡ olarak yük- 
seltecek her türlü davranışlardan kaçınılmasını istemiştir (Müslim, iman, 164). Yine 
bir beldeye dışardan gelecek metalan, pazarda serbestçe satılmasına meydan verme- 
den belde haricinde karçılayarak satın alıp kapatmak sonra da büyük karlarla satmak, 
yani aracılık yasaklanmış, malların üreticiden tüketiciye en kısa yoldan geçmesi isten- 
miştir (Buhari, Büyu, 68).

İhtikâr (Spekülatif ve tekelci davranışlar) kesinlikle yasaklanmıştır : "Piyasaya mal 
süren rızıklanmıştır. ihtikar yapan ise lanetlenmiştir" (ibn Mace, Ticaret, 6).

Bütün bu belirtilen hususlardan dolayı Hz. Peygamber ticaretin çok sorumluluk is- 
teyen bir iş olduğunu bildirmekte,tacirleri namuslu olmak konusunda ciddi bir şekil- 
de uyarmaktadır : "Ticaret erbabı takva ve iyilik sahipleriyle doğru olanları müstes- 
na, günahkar olarak haşrolacaklardır" (Tirmizi, Büyu, 4).

Hz. Peygamber ilke olarak fiyatların tekelci müdahalelerin olmadığı bir piyasada 
serbestçe oluşmasını, fiyatlara müdahale edilmemesini istemiştir (Ebu Davud, Büyu', 
49). Fiyatlara gereksiz müdahale piyasaya mal getirilmesi ve süriilmesine olumsuz 
tesirler yapacağından, dahası karaborsaya yol açabilceğinden ve ticaret hacmini da- 
raltacağından tehlikelidir

I. ZE K A T

Zekat hem mali hem de sosyal güvenlikle ilgili bir kummdur. ilke olarak servetleri 
belirli bir seviyenin üstünde olanlardan bu seviyenin altında olanlara gelir transferini 
ifade eder. Umumi olarak servetten % 2,5, ülünden ve gelirden % 10 nisbetinde alı- 
mr. Hz. Peygamber, "Malda zekattan başka haklar vardır" buyururken başka vergi- 

lerin tahsili konusunda devlete yetki vermektedir.

Hz. Peygamber zekat gelirinin yalnız kendisi, ailesi ve Benu Haşim kolu için değil, fa- 
kat akraba ve kardeş ç ocu kİ an olan Benu Muttalib m e n s u p la r ı  için de haram olduğu- 

ilan etmişti (Müslim, Zekat, 167; ibn llanbel, IV , 166).

üriinlerin zekatında hadisler bazı ilkeler getirir : Nehir, yağmur ve ’
lanan yani işlenmesinde emek payının az olduğu tarla ve bahçelerden onda bir (%10), 
çiftçinin muhtemelen kendi inşa ettiği sulama tesislerinden “ suladığı ara-
zilerden yirmide bir (%  5) zekat alınır (Buhari, Z^kat, 55). Yine Hz. Peygamber öşrün 
aynı olarak verilmesini tavsiye etmektedir. Burada vergi hasılatı aynen ödendiği tak- 
dirde ihtiyaçları giderebiliyorea parayı devreye sokmaya lüzum yoktur. Hasat yapılır



ken ve mahsuller henüz taze iken verginin ödenmesi gerekli görülmüştür (Ebu Davud, 
Zekat, 1603). Vergi düşük vasıflı olmamalıdır (Ebu Davud, Zekat, 1608). Hasat za
manında vergi memurları ne kadar mahsul olduğunu tahmin ederek vergiyi tarheder- 
ler. Her türlü yanılma ihtimaline karşılık mahsulun üç veya dörtte biri ayrılır. Matra
hın tesbitinde geri kalan miktar esas alınır (Ebu Davud, Zekat, 1605).

Hayvanlardan alınacak zekat bedelen ödenebilir (Ebu Davud, Haraç, 3028).

Hz. Peygamber, umumi olarak define ve madenlerin %20 vergiye tabi olduğunu bil
dirmiştir (Buhari, Zekat, 66).

Vergi memurlarının hediye alması kesinlikle yasaktır (Buhari, Hibe, 17).



Y A N K I L A R

YENİ BİR ANLAYIŞ 

EROL CÜNGÖR ' ؟ ؛ ؛ LLeÎ

Hicri Onbeşinci yüzyıla girişimizi kutlamak üzere Ankara'da Yazarlar Birliği bir top
lantı tertipledi. İstanbul’un fetih yıldönümü ile aynı güne rastlayan bu toplantı Anka
ra'da yapıldığı için şahsen gidemedim. Toplantıyı tertipleyen demek çok şöhretli ve 
paralı bir kuruluş olmadığı için geniş çapta bir kitleyi toplayacak kadar kuvvetli bir 
organizasyon yapamamış olmalıdır ؛ toplantının müzakereleri ve sonuçlarına da ba
sınımızın fazla ilgi göstermiş olmasını bekleyemeyiz. Fakat bu küçük toplantının 
Türkiye'de kendi hacmini çok aşan bir gelişmeyi temsil ettiğini ve öylece değerlendi
rilmesi gerektiğini söylemeliyiz.

Çok değil, bundan onbeş yıl öncesine kadar konusu dini olan herhangi bir toplantı 
-yapılmasına resmi müsaade verildiği takdirde- artık aramızdan çekilmeye başlayan 
bir neslin temsilcilerini ilgilendirir, tıpkı emekliler kahvesindeki bir sohbet gibi geçer
di. O günlerden bu yana Türkiye'deki her sahada başdöndürücü değişmeler, yeni 
nesillerin İslam'a bakışını da önemli ölçüde değiştirdi Bizim çocukluğumuzda hal
kımızın bütün canlılığıyla yaşadığı, fakat değişen Türkiye'de eskinin bir hatırası gibi 
görülen İslamiyet şimdi yeni nesillerin hayat görüşünde en tesirli kaynaklardan birini 
teşkil ediyor. Camilerde yaşlılardan çok gençler görülüyor. İdealojik tartışmalarda 
yaşlılardan çok gençlerde İslami dünya görüşü ağır basıyor ve bu gençlerle birlikte 
İslamiyet artık geleneği değil, istikbali temsil ediyor. İşte geçen gün yapılan anma 
toplantısı genç bir aydın grubunun bu yöndeki gayretlerinden sadece bir tanesini 
temsil ediyordu.

Bütün ideolojiler gibi din de, kaynağı ayni kalmakla birlikte, her devirde yeniden 
yorumlanır ve bu sayede canlılık kazanır. Bu bakımdan şimdiki genç neslin İslam'a 
bakışı muhakkak ki eskilerden çok farklıdır. Çevremiz değişmiş, meselelerimiz değiş
miş, insanlarımızın imkân ve kabiliyetleri değişmiştir. Bu değişmeyi farkedemeyen- 
ler Türkiye hakkında klişe tahminlerini tekrarlamakta devam ediyorlar. Özellikle son 
zamanlarda, İran'da olup - bitenlere bakarak Türkiye'de klerikal bir rejimin taraftar 
toplaması ihtimali üzerinde duranlar vardır. Bizim siyasi ve kültürel geleneğimizde 
klerikal rejim hiç olmuş değildir. Din adamlarının bir sınıf teşkil etmediği yerde 
onlara dayanan bir siyasi idareden elbette bahsedilemez. Bildiğimiz kadanyia İslâmi- 
yetin esprisi de bu şekilde bir idareyle uyuşmaz.



Türkiye’de asıl gelişmesi beklenen ve gerçekten ihtiyaç duyulan şey İslâm tefekkürü
nün yeni bir hamle kazanmasıdır. Memleketimiz uzun bir zamandır her sahada büyük 
bir fikir kısırlığına düşmüş bulunuyor. Batı medeniyetini kayıtsız-şartsız kabul etti
ğimizden bu yana, ondan iktibas ettiğimiz formlar içinde herhangi bir ciddi düşünce 
hareketi geliştiremedik. Oradan gelenler birbiri ardına deneme konusu oldu ve he
men hepsi atıldı. Hakikatte bir milletin sonradan benimseemeye çalıştığı, yeni öğren
diği şeyleri usta sıfatıyla işleyebilmesi hiç kolay değildir. Fakat Türkiye'nin kaderi 
kendi malı olan kaynaklan bile gereği gibi işlemesine elvermedi. İslam tefekkürü 
bu hususta karşımızdaki en zengin miras olarak durmaktadır.

İslam düşüncesini kanatlandırmak ve yeni ufuklara doğru harekete geçirmek şimdiki 
ve daha sonraki nesillerin belki en ağır vazifesi olacaktır. Ama bu ağır vazifenin so
nunda yeni bir insan tipi ortaya çıkarmak ve onu evrensel değerler dünyasına sokmak 
gibi tarifsiz bir ferahlığın bulunduğunu unutmamalıyız.

GÜN IŞIĞINDA: 
HİCRET VE BİZ 

AHMET KABAKLI 5/TEMMUZ/1982

TERCÜM AN

Yazarlar Birliği, Ankara'da çok ilgi gören bir ilmi seminer düzenledi

Başkan Mehmet Doğan ve arkadaşlannın gayretleriyle gerçekleşen bu "Hicri 15. 
Asn Kutlama Toplantısı"nda, (soyadlannm ilk harfi sırasında) S. Hayri Bolay, 
Ahmet Debbaoğlu, D. Mehmet Doğan, Şerafeddin Gölcük, Erol Güngör, Ahmed 
Gürtaş, Mehmet S. Hatiboğlu, Ahmet Kabaklı ve Mustafa Kara, türlü konularda 
tebliğler sundular.

Gelişmekte olan İslami tefekkürü de göstermesi bakımından bu tebliğlerin bazıla- 
nndan özetler vereceğim :

"Yabancılaşma Karşısında İslam" konusunu işleyen S. Hayri Bolay'a göre : "Yaban
cılaşma felsefede, dış şartlann tesiriyle şahsiyet özelliklerini kaybetmiş bir kimse
nin veya grubun, bu duruma karşı kazandığı şuur halini ifade eder. Bu terim, Hegel 
tarafından felsefeye sokulmuş, Marks tarafından benimsenerek farklı bir tarzda kul
lanılmıştır."



"Marks, en çok dini ve felsefi yabancılaşmaya önem veriyor. 0  Allah inancı yerine 
sosyal ve müşahhas insanın konulmasını, dini yabancılaşmadan kurtulmak için bu
nun şart olduğunu söylüyor.

İslam'da, yabancılaşmadan kurtulmaya gelince : "İnsanların ruhu, İlahi alemden 
gelmiştir, oraya temiz dönebilmesi için aslına YA B A N C ILA ŞM A M A S I, yani maddi 
dünyanın esiri olmaması lazımdır. Bunun da yolu, hem Allah'ı unutmamak hem de 
Allah'ın gösterdiği yoldan yürümeye çalışmaktır. İslam, insanın yabancılaşmasını 
önlemek için kalbleri ve zihinleri canlı ve müşahhas (somut) putlardan temizleme
nin yollarım göstermiştir."

İslam'a yabancılaşmamak için "İnsanın nefsine ve diğer bir takım düşmanlanna uy
maması, oyuna gelmemesi lazımdır." "Dış güçlere karşı zayıf ise, hicret ederek ru
hunun yabancılaşmasını önlemek zorundadır." İşte Peygamberimizin Hicret hikmeti 
budur. Nitekim bu hadis'te : "Muhacir Allah'ın yasakladığı şeylerden hicret eden 
kimsedir." buyurulmuştur.

Mehmet Doğan : Geçmiş 13. ve 14. Hicri asırların "İslam'ın karanlık çağı" olduğu 
üzerinde durarak, aydınların ve bilhassa "Yazarların sorumluluğu" konusunu işle
miştir. Ona göre :

"Ülkemiz, geçen asırlarda olduğu gibi5halen de İslam dünyasının çehresini değişti
recek potansiyel bir güce sahiptir. Bu yüzden geçen asırlarda yabancılar, bilhassa 
Türk devletini ve halkını hedef seçmişler, ülkeyi iktisaden çökertmek, devleti yık
mak veya kendilerine zarar vermeyecek şekilde başkalaştırmak, halkını sömürmek ve
ya köleleştirmek yolunda büyük gayretler sarfetmişlerdir.

15. Hicret asrında, yazarlarımıza düşen sorumluluk daha da artmıştır. Onlar, yalnız 
kendilerinden önceki yazarların yanlışlarını düzeltmekle kalmayacak, yeni kurtarıcı 
bir nizamın tebliğciliğini de yükleneceklerdir."

Erol Güngör ise "Türkiye'de Gelişmekte Olan Tasavvuf Hareketi" üzerinde durarak 
"Gençler tasavvufa bağlanırken İslam'ın kendilerine verdiği cemiyeti İslah etmek 
vazifesini asla unutmasınlar" görüşünü bilhassa açıklıyor :

"Bugün gençler, tasavvufu daha derin ve siprütüel bir din hayatı istedikleri için ilgi 
çekici buluyorlar; bu konuda onlara hak vermeliyiz. Ancak Müslümanlık, sadece 
ferdi değil, cemaatı da hesaba katan bir din olmak itibariyle, kendi mensuplanndan 
sosyal bir İslahat beklerken .... Müslümanların dini sırf bir ferdi tatmin meselesi yap
maları ve sosyal İslahattan uzak kalmaları dinin esprisine uymaz.

Geçmişte mutasavvıflar, dünya hayatını "zahir uleması" dedikleri fıkıhçılara bıraka
rak sosyal mesuliyetleri asgariye indirmişlerdi..." Gerçekte "Cemiyeti kendi haline bı
rakıp ferdi ıslah etmeye imkan yoktur... Şu halde tasavvuf yolunu seçenlerin, ken
dilerine geniş cemaattan hiçbir şekilde ayn görmemeleri, cemiyetin ortak mesele
lerine akılcı çözümler bulmak hususunda onlarla birlikte hareket etmeleri şarttır."
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Institute o f  Standardization) garantie 
Certificate, is a favourite oven deman- 
ded in Turkish and foreign markets.

ADRES :SİTELER 
Telefon : 48  70 10 
Phone : 4 8 7 0  11

SIRMA SOKAK NO. 36 ANKARA/TURKEY



OFSET-TİPO MATBAACILIK 
HER CESİT PLASTİK VE 

SERİGRAFİ BASKI

isleriniz için

matbaacılık ve 
plastik sanayi

hizmetinizdedir.
65/D KIZIIAY-ANKARA؛SELANİK CADDESİ No 

TELEFON؛ 18 53 42 - 25 0 3 57



C Ü R İ Ş
Makina ve Montaj Sanayii A.Ş.

İM ALAT  Ç EŞİTL E R İ

1 . K om ple  en d ü str i  t e s i s l e r i

2 .  B a s ın ç lı  kaplar

3 ٠ T ra n sp o rt  t e s i s l e r i

4 .  B araj d a im i te ç h iz a t ı

5 . İnşaat m a k in a la r ı 

٠ 6 . Montaj i ş l e r i

7 .  V in ç ler

MERKEZ

FABRİKA

İSTANBUL

ALMANYA OFİSİ 
TEL

Piyade  Sokak 19 Çankaya/ANKARA
38 11 50 (5 hat) TELEX :42686 agur t r
E-5 Karayolu  2 0 .Km Göl başı/ANKARA

S a lıp a z a r ı M e c lis - i  Mebusan cad. Demzbank dük. 2 
145 85 42-149 38 31 TELEX :24652 ıg u r  t r  
D üsse ldo rf H ein rich -H e in e  A lle e  21 4000 D üsse ldo rf 1 
(0211) 326927 TELEX :8582178 egur d



& A N D A
Ankara Cad. No: 46 Sirkeci/İSTANBUL P.K. 1065/ İSTANBUL 
Merkez Tel: 527 66  1 — 528 34 99 Merkez Posta Çeki :87513

Türkiye'de İslâmî yayınların dağıtımında öncü olan "ANDA", Hicretin 
15 nci yüzyılının İslâmi şuur ve tefekkürün gelişmesine, esir müslümanlann 
kurtuluşuna ve insanlığın uyanışına vesile olmasını diler, bu maksatla 
neşredilmiş eserlerden bazılarını takdim eder.

* ESSELÂM 
Necip Fâzıl
"O'na olan eritici aşkımın ve gevşemez bağlılığımın vecd destanı..."

* BATI TEFEKKÜRÜ ve İSLÂM TASAVVUFU 
Necip Fâzıl
"Türkiye'yi, İslâm alemini ve bütün insanlığı kurtaracak sistemin örgüsü, lif lif bu 
esere yerleştirilmeye çalışılmıştır...

* İSLÂMIN BUGÜNKÜ MESELELERİ 
Prof. Dr. Erol Güngör
"Tam  bir kültür haline dönüştüğü zaman köklü ve kalıcı neticeler doğurabilecek 
İslami uyanışın sebepleri, görüşünü ve karşılaştığı problemleri ele alan ve gelecek
teki eserlere ufuk açabilecek bir eser...

* İSLÂM TASAVVUFUNUN MESELELERİ 
Prof. Dr. Erol Güngör
İslâm Tasavvufu üzerine yoğunlaşan soruları, tarihi-sosyolojik açıdan inceleyen ve 

yaklaşımı bakımından " i lk "  eser.

BÜTÜN K İTAPÇ ILAR D A ...



SÖNMEZ NEŞRİYAT VE MATBAACILIK A.Ş.

M  KUR’AN-I 
^ KERÎM LER:

٠ Haşan Rıza Hattı (Orta Boy)
I. hamur kâğıda göz yormıyacak 
şekilde basılı...

* Osman Nazif؛ Hattı (Orta Boy)
II. hamur kâğıda, itinalı baskı....

M  KUR’AN-I KERÎM 
VE MEAL-I ÂLİSİ:

٠ Haşan Rıza Efendi’nin 
Mushaf-ı Şerif kenarına yazdığı 
meâlleri A.Fikri Yavuz 
baskıya hazırladı.
Büyük, orta ve küçük boyda
1. hamur kâğıda nefis baskı...

JT'SAHİH-I MÜSLİM 
TERCEMEVE 
ŞERHİ:

* En sahih hadis kitaplarından biri. 
Dilimize merhum Ahmed 
Davudoğlu tercüme etti.

٠ Tamamı llCilt,bütün ciltler mevcut.

M  BÜLUĞU’L 
MERAM

(Selâmet Yolları):
٠ Fıkıh, ibadet ve muâmelâtla ilgili 

bütün hadisler.
٠ Merhum Ahmed Davudoğlu’nun 

tercümesi.
٠ Tamamı 4 cilt.

EDEBÜ’L MÜFRED 
(AhlSk Hadisleri):

٠ İmam Buhâri’nin ikinci büyük eserini Fikri Yavuz tercüme etti. 
Tamamı iki cilt olan eser 1. hamur kâğıda basılmıştır.

GENEL DAĞITIM

Sönm ez  N eşriyat ve M atbaacılık  A.Ş. Şerefefendi 
Sokak No: 13 C ağaloğlu/İSTA N B U L  

Tel: 20 97 70 - 20 97 71
Satış: 28 59 81



Marksizm’den İslâm’a Geçen 
Fransız Komünist Partisi Teorisyeni 

Ünlü Düşünür

ROGER GARAUDY  n؛n
FRANSA’DA OLAY YARATAN ESERİ

SİYONİZM DOSYASI
Çıktı.

İSLÂM’IN VA’DETTİKLERİ
ROGER GARAUDY

2. Baskı Çıktı.

DİĞER ESERLERİMİZ:

1 —  İSLAM  DEVRİM İ /  A .M U T A H H A R İ (Bitti)
2 _  TEVH İD İ DÜNYA G Ö R Ü ŞÜ  /  A .M U TA H 

HARİ (Bitti)
3 _  ORYANTALİZM, SÖ M Ü R G E C İLİĞ İN  KEŞİF

KOLU  /  E D W A R D  SA İD  - 600.- TL.
4 — K U R ’A N 'D A  T A R İH  K A V R A M I  /  

M A Z H A R U D D İN  SID D IK Î  - 300.- TL.
5 — İSLAM  VE SİYASİ DURU M U M U Z  /

A .K A D İR  U D E H  (Toplatıldı).
6 —  Hz. HÜSEYİN  BİR UYARI BİR  SEM B O L  /

M evlana Ebul Kelam, Zahir H an, M evdudî, İkbâl

7 —  PEYGAMBER  O RD U SUN U N  TARİHİ /  M A H 
M U T  ŞİT  HATTA B  120.- TL.

8 —  KUR’AN’DA İNSANIN  D EĞ ERİ /  D oç.D r. ŞE-
R A FE D D İN  G Ö L C Ü K  120 - TL

9 —  MEKKE RESU LLERİN  YOLU  /  ALİ ÜNA L

10 — İLK  ZAFER  YILLARINDA  İSLÂM  /
M A U RİCE  LO M BA RD  300.- TL.

11 —  İSLAM ’IN VA’DETTİKLERİ /  R O G ER  G A 
RA U D Y  (II. Baskı) 350.—  TL.

ÇIKACAK ESERLERİMİZ

1 — KUR’AN-I KERİM İN TÜRKÇE ANLAMI
(Meal ve Sözlük) Hazırlayan: ALÎ BULAÇ

2 — Hz. PEYGAMBERİN HAYATI (Mekke
Dönemi) MEVDUDI

3 — YOLDAKİ İŞARETLER - SEYYİD KUTUB
Tercüme: SALİH  UÇAN

4 — KUR’AN’DA DİNÎ VE AHLAKÎ KAVRAM
LAR - TOSHİNİKO  IZUTSU.

5 — KALKINMANIN ŞARTLARI
MALİK  BİNNEBİ - Tercüme:
A.BULAÇ - C.ŞEYHANİ

İSTEME ŞARTLARI:
Posta mundarının fazlalığı nedeniyle 3000.■ TLyt kadar olan İsteklerde İndirim yapılmaz. 3000.- TLden az 
lıtekler İçin pul gönderildiği takdirde İstenen kitaptan gönderilir. 3000• TLyl afin İsteklerde % 30 İndirim yapılır. 
Posta masrafları yayınevine aittir.

İsteme Adresi: P IN AR YA YİN EVt Beyazsaray: No: 31, B E Y A Z IT  İSTANBUL: Telefon: 528 40 03



Yeni çıktı!

f e؛ ؟

7’den 70’e herkese 
lâzım olan:

İlmî, Dîni, Tıbbî, Târihî 
ve 992 Şahsın Biyografisi İle

TAM  BİR KÜLTÜR 
HÂZİNESİ

1136 sahife 
BEZ CİLTLİ

ALTIN
YALDIZLI

TAM İLMİHÂL

SE'ÂDET-I EBEDIYYE
Her türlü  am balaj ve  p o sta  ücreti bize 
a it  olm ak  üzere

1 . 2 5 0 .-  deli, 9 0 0 . lirad ır
İsteme Adresi: HAKİKAT KİTABEVİ
Darüşşefeka Caddesi 57/A
Tel: 23 45 56 Fatih — İSTANBUL



GROUP
All kinds of mobile and fixed furniture; upholstering; 
doors and timberwork for lodgments, 
prefabricated housing, hotels, motels,
vacation villages, guesthouses, hospitals, 
social centers, commercial buildings, 
banks and the like.

T E P E  W O O D  M E T A L  ، M A C H I N E  IN D U S T R Y  L

F a c to ry :  B e y te p e  K ö y ü  A n k a ra — T u rk e y
P .O .B o x :  2 02  Y e n iş e h ir ,  A n k a ra — T u rk e y
P h o n e : 22  2 2  9 0  (6  L in e ) -4 3  0 9  01
T e le x :  4 3  2 6 8  tp a z - tr

T E P E  P R E F A B R IC A T E D  B U IL D IN G S  
M A N U F A C T U R IN G  &  T R A D E  L T D .C O .

F a c to r y : B e y te p e  K ö y ü  A n k a ra — T u rk e y  
P .O .B o x :  2 0 2  Y e n iş e h ir  A n k a ra — T u rk e y  

P h o n e :  2 2  22  9 0  (6  L in e )—  13  01  9 5 — 13  0 9  01 
T e le x :  4 3  2 6 8  tp a z - tr

T E P E L E R  M A R K E T IN G  &  T  R A D E  L T D .C O .  
A N K A R A  R E G IO N A L  D IR E C T O R A T E

N e c a tib e y  C a d. 23  S ıh h iy e ,  A n k a ra — T U  R K E Y  
P h o n e :  2 9  57  15  —  2 9  02  51  —  3 0  0 6  48

S A U D I  A R A B IA  O F F IC E  
S aud i In te rn a tio n a l  G ro u p  
P.O . B o x  : 6 8 9 1  Jeddah  
Phone  : 6 6 7 1 0 4 1  - 6 6 0 2 9 6 6  
T e le x  : 4 0 0 2 3 7  g ro u p  sj.

M A R M A R A  R E G IO N A L  D IR E C T O R A T E  
B a ğ d a t  C a d : 1 0 4 /5 'K iz i lto p r a k ,  

Is ta n b u l— T u rk e y  
P ho n e  :3 3 8  4 2 1 4 — 3 3 0  6 7 5 8

A E G E A N  R E G IO N A L  D IR E C T O R A T E  
C u m h u r iy e t  B u lv a r ı,  N o :  9 0 /A  

İ z m ir - T U R K E Y  

P h o n e :  13  53  6 8  —  25  35  6 0



D a u e t i y e - T c b r i h
خا-مطبدماوفافرتاد ودؤباتودي حاثاةتهمر تإ ؛يتم

ع  U f l R f l C f l L f l f l
ه ا و  T İ C A R E T  L T D ط  شمحض! طا ر؛ءجدتل كةرر_ و بتحر ' آ ، .  

FOREIGN TRADE € ٠ . LTD.

Demir-Çelik ve Diğer Sanayii MamüHeri ب و تءديدب-ة ط انت ا اءرى تءيامنو مان  

Iron-Steel and other industrial Products

Tarım ürünleri, hububat, bakliyat ve et دابلببب-بئسح ل ومت-  * '  •
mamülleri
Agricultural Products, cereal grains, قتاجالوا د لنم؛ ١ و رديمرت ١
pulses and meat products.

İHRACAT -  İTHALAT -  İMALAT 
EXPORT IMPORT -  PRODUCTION

Adres
Address : ؛sk itter Cd. No. 30 ANKARA/TU RKEY 

Telefon : 1192  1 0 - 2 4 0 5  10- 1084 37 T lx :427  89 CeceTr.



BİRLİK YAYINLARI

2,50

Yeni Kitaplarımız :
٠ GELENEĞİN DÜNYASI 

YENİLİĞİN UFUKLARI
Necmeddirı T U R İN A Y

*  İNANÇ VE KÜLTÜR
Saadetdirı ELİBOL

* DÖNÜŞ  ACILARI (Roman)
Yahya AKENGİN

(300 TL.)

(250 TL.)

(350 TL.)

Diğer Kitaplarımız
* B A T IL ILA Ş M A  İH ANETİ

D. M ehm et Doğan (6. baskı, 250 TL.)

* A Ş K  ESTETİĞİ (İslâm Sanatlarının temel 
prensipleri)

Beşir A Y V A Z  OĞLU (250 TL.)

* SIN IFSIZ D Ü N YA
Saadetdirı ELİBOL (150 TL.)

SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAM
LAR

İhsan SE ZA L  (150 TL.)

GÜLNAME (Şiirler)
Beşir A Y V A Z  OĞLU (150 TL.)



ه؛ >ة € n s a r  \)a £ fŞ n m  o ia r O

Kur'an-ı Kerım'e Göre

Peygamberler
ve tevhid mücâdelesi

N.M. SOLMAZ - Dr. 1. L. ÇAKAN
1. ve 2. CİLD (YENİ ÇIKTI) 300 er Lira

İtina İle Hazırlanmış Diğer Eserlerimiz:
I. TEM EL  KÜLTÜR  DİZİSİ inden

* KUR’AN-I KERİM *  Anahatlarıyla
ve K ur’an İlim lerine  Giriş HADÎS

Doç. Dr. SUAT YILDIRIM ٥٢٠ İsmail L ÇAKAN

IL k a h r a m a n  k a r d e ş l e r  D i z i s i ’nden
Gençlerimizin Heyecanla Okuyacakları 

Macerâ Rttmanları
١. KULEDEN ÇALINAN HAZİNE 200 Lira

2. UÇURUMDAKİ EY 200 Lira

3. ESKİ DEĞİRMENİN SIRRI 200 Lira
AY RIC A  AİLE  SO H BETLER İNDE  EL KİTABINIZ

d in i  s o h b e t l e r
Bekir TOPALOĞLU  350 Lira 

KİTAPÇILARDAN İSTEYİNİZ.
^nsar Neşriyat Tic. A.Ş. P.K. 912 - İST.,

300 Lira 300 l ira



WRITERS UNION OF TURKEY

Writers Union, a cultural and art institution, founded and began its activities in 
1978, in Ankara, Turkey, "to  establish and reinforce professional solidarity between 
writers." Writers Union, which includes writers, artists, journalists, academicians, 
film and TV  producers and directors, from various sections, has branches and repre- 
sensatives in leading cities, Istanbul in the first place.

Members o f Writers Union; are forming an effecient intellectual community, 
with their published literary, scientific books and those o f thought; radio and TV  
programs and films.

A t the end o f every year, Writers' Union is electing the writer, artist, and the 
men o f cultura o f the year, by making an evaluation o f the publications and other 
studies performed in the current year and this evaluation is receiving wide reperc- 
cusions in, press, and in the public opinion.

Members o f  Writers' Union which hold regular meetings such as conferences, 
round tables, panels, seminars; are also participating in the various meetings abroad 
to give reports on professional and scientific matters.

Vice President Mr. M. Cemal Çiftçigüzeli has participated in the Nicosia and 
Jakarta meetings, and Member Mr. Ismail Bal in the Lefkosha meeting o f Islamic 
Countries Conference. Founder Member Mr. Yavuz Bülent Bakiler has participated 
in the the Islamic Countries Educational, Scientific and Cultural Conference in 
Morocco, and performed on the spot researches and published works on Muslim 
Turks in Azerbaidjan, Turkestan and Yugoslavia. Member Mr. Ekmeleddin İhsan- 
oğlu (Assoc. Prof. Dr.), participated in all the meetings o f Islamic Conference, and 
Member Mr. Fehmi Koru in the International Islamic Youth Seminar (Riyadh),and 
International Seminar on Haaj (London). Founder Member Mr. Erdem Bayazid, 
carried out researches in Iran, Pakistan, Afghanistan and India, and published works 
on Muslims, Living in these countries, Member Mr. Ümid Kurtuluş, examined the 
situation o f Muslims who live in Western Thrace, under Grek oppression, and publ
ished a  book on the subject. Member Mr. Cinuçen Tannkorur, who is a composer 
and performer o f Classical Turkish Music, participated in the various congresses o f 
musicology and performed recitals in many countries. Founder Member Mr.Hasan 
Kayihan’s last novel has been published in West Gennany, Member Mr. Mesut Uça- 
kan, a producer and director, is working in film-making field, in the same country.

A  delegation o f  Jamiat-i Islam i, o mujahedeen organization from Afghanistan, 
.fighting against Soviet invasion, which consisted o f Mr. Sayyed Moosah Tavana 
(Prof. Dr.), Mr. Norollah Imadh (Secretary General) and Mr. Mohammad Sadiq; 
came to Turkey, as the guests o f D. Mehmed Doğan, President o f Writers' 
Union, and their struggle was also made known to the public press and officials in 
Turkey.



Writers' Union, has condemned the recent Jewish oppression and massacre in 
Lebanon, and spent effort for taking back the Nobel Prize for Peace From Menac- 
hem Begin, the Prime Minister o f Israel, and a former terrorist.

Writer o f "The Turkish national inarch" and the Great Muslim Poet, Mehmed 
A k if is commenporated every year by writers' Union, with a ceremony in the me
mory at the Dargah al-Tajaddeen, in which he lived between 1920-23. Writers’Union 
is in the preparation o f  establishing an institute in Mehmed Akif's name, who has 
waged the struggle o f Muslim’s against exploitation, oppression and qufr.

Along with these activities, Writers' Union will perform effort in the near future, 
to introduce writers and scholars and men o f culture and art, o f Muslim Countries 
in Turkey, and those o f Turkey in Muslim countries.
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