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takdim
Kıymetli okurlarımız, Alperen Dergisi olarak Ağustos-

Eylül 2019 sayımızla sizlerle buluşmaktan büyük 

mutluluk duyuyoruz.

İki aylık olarak hazırladığımız bu sayımızda dosya 

konumuzu gençlik olarak belirledik. Modern çağın 

getirdiği birtakım yenilik ve teknolojinin faydaları 

yanında Müslüman Türk gençliği üzerinde çok fazla 

menfi tesiri olduğu su götürmez bir gerçek… Manadan 

yoksun, maddeye bağlı, fikretmeyen, üretmeyen idealsiz 

gençliğin geleceğimiz adına söz söylemekten uzak bir 

nesil olarak gözlerimizin önünde yetiştiği hakikati 

karşısında Alperenlerin rolünü tartışarak ocaklarımızın 

ehemmiyetinden bahsettik. 

Bu minvalde Sn. Bahattin Yeşiloğlu “Dava Taşıyıcısı 

Gençlik”, Sn. Ahmet Cezail Güzelsu “Asr-ı Saadetten 

Günümüze İ'lay-ı Kelimetullah ve Gençler” başlıklı 

yazılarını kaleme aldılar.

Dr. Gökhan Demir “En Değerli Hazine Gençliğimiz”, 

Sn. Metin Savaş “Cezeri'den Aziz Sancar'a Türk 

Gençliğinin Ufku”, Sosyolog Cafer Vayni ise “Sosyolojinin 

Gençlik Meselesine Bakışı” başlıklı yazılarıyla bizlerle 

beraber oldular.

Yine bu doğrultuda Prof. Dr. Mehmet Akgül “Türk 

Gençliğinin Meseleleri, Din ve Deizm Tartışmaları“ başlıklı 

yazısıyla mühim bir mevzuya değinirken Sn. Kahraman 

Tanrıkulu “Gençliğimizin Dertleri, Kederleri, Sıkıntıları ve 

Reçetesi: Alperen Ocakları”, Sn. M. Sinan Baştürk ise 

“Gençliğim, Benim Geleceğim!” yazılarıyla ocaklarımızın 

gençlik üzerindeki rollerinden bahsettiler.

Araştırmacı yazar Sn. Ercan Çifci'nin “Barda Cilalı Bir 

Aktör: Dücane Cündioğlu” başlıklı yazısıyla kirli mekânda 

parlatılmış bir oyuncuyu teşhir ederken bir de siz değerli 

okuyucularımıza söz verdiğimiz üzere bu sayımızda 

sizlerden gelen “Türk-İslam Ülküsü ve Alperen Ocakları” 

konulu şiirlere de yer verdik.

Selam ve dua ile… 
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İslam olmadan milli birlik olmaz. Milliyetçilik ol-

madan milli birlik olmaz. Toplumculuk olmadan 

milli birlik olmaz. Milletin bütün ortak paydalarının 

doğru ve yerinde temsili sağlanmadıkça gerçek 

anlamda bir milli birlik tesisi olmaz. Gerek Cum-

huriyet kazanından, gerek bin yıldır burayı yurt 

yapan tarihsel iradenin kazanından topyekûn bir 

doğru terkibin içinde mütalaa edilmelidir.

Gerçek anlamda bir milli bütünlük ancak ger-

çek bir sivil toplumdan zuhur eder. Sivil toplum un-

surlarının güdüleme payandaları olması duru-

munda; orada, gerçek bir sivil topluma dayanan 

milli birlik oluşumu mevzubahis olamaz. Birtakım 

sözde sivil toplum kurumları ve birtakım örgütler 

birtakım tepkiler ortaya koyarlar ama bu doğru 

mekân ve zaman ayarına ve spontane oluşuma fır-

sat vermeyen tepkiler, ne yazık ki yakın zamanda 

meydana çıkacak olan gerçek milli birlik fırsatını 

da heder eder.

Türkiye bölgesinde gerçek anlamda milli birlik 

tesis etmenin ötesinde bir bölgesel dengeyi ve 

böylece küresel adalete hizmet eden bir yeni ci-

hanşümul perspektifi kurgulayabilir. Yine kendi ta-

rihsel, kültürel temellerinden yol bularak iç içe geç-

miş halkalar halinde ama birbirine çatıştırılmayan 

kimlik zenginlikleriyle bir dünya devleti olma ira-

desini sürdürebilir. Bunun için şüphesiz ilk adım 

da Anadolu ve Trakya coğrafyasında, Millî Misak 

sınırları içinde milli birliğin yara almamasıdır.

Milli birlik ihtiyaçları bugünün tehdit algılama-

larından ve etrafımızda, içimizde gelişen olaylar-

dan doğmaktadır. Bu ihtiyaç açıkça her kesim ta-

rafından hissedilmektedir. Hatta öyle ki milletin 

cansiperane önünde olma iradesi ortaya koyanlar 

ve tehdidi daha yakından hissedenler için çok 

daha bariz ve ivedi bir ihtiyaçtır bu. Ve bu ihtiyaç 

asla siyasi manipülasyon aracı olmayı hazzetme-

yecek bir ihtiyaçtır. Hiç kimse sırf siyasi iktidarı açık 

düşürmek için böylesi bir milli birlik ihtiyacına sığı-

narak siyasi emellerinin peşinde olmamalıdır. Ve 

milli birlik, herhangi bir siyasi partiye oy vermiş mil-

yonları dışlayarak da asla tesis edilemez.

Bütün bunlar ışığında, gerçek bir milli birlik 

bütün milletin doğru temsil edilmesiyle mümkün-

dür. Gerçek bir milli birlik sadece ihtiyaçların hisse-

dilerek pratik-politik şartların ortaya çıkardığı pra-

tik-politik çözümleme olmamalıdır.

Gerçek milli birlik için alelusul eylem birliği ve 

acil pratik çözümleme yerine; böyle bir milli birliğin 

terkibinin, ideolojik zemininin kurulmasına zaruret 

vardır. Bugün milli birlik talepleri gerçekten vardır. 

Fakat kimi sicil meseleleri yüzünden güvensizlik de 

söz konusudur. Bugün milli birlik talepleri yoğun-

laşmakla birlikte eylem için düğmeye basıldığında 

ne yazık ki güvensizlik yüzünden veya bu taleplerin 

doğru adreslerinin oluşmaması yüzünden kitlesel 

ve güçlü eylemlere dönüşmemektedir.

Milli birliğimizin ideolojik fikri zemini aynı za-

manda milletimizin bir büyük birlik stratejisinde, 

projesinde doğru eylem ve söylem birliğini hatırla-

masından geçmektedir. Feodalizmin ve bölünük 

toplum olmanın batağındaki Avrupa, burjuva dev-

riminden sonra ortaya çıkardığı ulus-devletlerle 

büyük birlik stratejisini yakaladı, bugünse ulusla-

rüstü sistemle NAFTA, AB gibi projelerle daha 

büyük birlik stratejisi arayışındadır. Öyle ki AB ka-

demeli olarak daha büyük Avrupa idealindedir. 

Bizim milli birliğimizin de önündeki halkaları tıkayıcı 

değil, daha açıcı ve suya atılan taş gibi birbirini kes-

meyen ve sürekli açılan iç içe halkalara dayanması, 

bir silsile-i meratibe kapı aralaması gerekmektedir.

pılması zarureti vardır.

Bu zemin etüdü gerçekleşmediği takdirde ya-

pıcı bir sonuç almak mümkün değildir. Bu neden-

le ulusal birliğiniz, tarihî bir birikimin üzerine 

tesis edilmelidir. Türk milletinin sahip bulunduğu 

milliyet faktörlerinin zenginliği onun tarih ve 

mekân ayarını gerekli kılmaktadır. Sadece soya 

müstenit olmayan coğrafya, tarih, ortak yaşama 

iradesi, kültür-medeniyet, din, dil her bakımdan 

eşsiz birlik projelerinin vasatını oluşturan bu mil-

liyet karakteri ve esnekliği milli birlik potansiyeli-

mizi de elbette çok güçlendirmektedir. Tüm bun-

lara bağlı olarak millet, inanç değerleri bir kenara 

bırakılarak söz konusu edilen bir milli birliğin la-

kırdısını ciddiye almaz. Bu anlamda Sultan Gali-

yev'in yüz yıl önce yarım kalan projesi etrafında 

bile ciddi bir birliktelik bir terkip sağlanmadan bir 

milli birlik potansiyelini erkenden doğuma zorla-

mak, prematüre çocukların yeni üzüntü kaynağı 

olmalarına yol açabilir. Bu anlamda Türkiye'nin 

bütün birikimini teşkil eden siyasi hareketlerin 

özeleştiri yapmaları, et ve tırnak gibi birbirinden 

ayrılmayan bu unsurların bir doğru terkibe ulaş-

ması için çaba sarf etmeleri gerekmektedir.

Esasen biraz daha geniş bir açıdan ele aldığı-

nız takdirde toplumun değerlerini, inanç sistemi-

ni bir siyasi iktidar malzemesi derekesine düşür-

mek ve global statüko payandası yapmak; mille-

tin sadece bugününü karartmaz, bütün gelece-

ğine de ipotek koyma peşindekilerin ekmeğine 

yağ sürer. Kemalistlerin, milliyetçilerin, İslamcıla-

rın, sosyalistlerin, demokratların ve daha başka 

akımların veya kimliklerin milli birlik zeminini ye-

niden irdelemesinde sayısız faydalar bulunmak-

tadır.

DOĞRU ZEMİN, 
DOĞRU TERKİP, 
DOĞRU EYLEM
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Ülkemizin içinde bulunduğu durum şüphesiz 

ki yeni bir tablo değildir. Türkiye'nin etrafında 

meydana gelen gelişmeler, adım adım pivot ülke-

lerin hedef ülke haline getirildiği bir süreci işaret 

etmektedir ve ne zaman Türkiye'nin hedef ülke 

olarak başına çorap örüleceğini de beklememiz 

gerektiğini hatırlatmaktadır.

Afganistan, Irak ve bütün Asya ve Afrika’daki 

hedef ve pivot ülke kategorizasyonundan çıkarı-

lacak yegâne gerçek, global statükonun eriştiği 

refahı başkalarıyla paylaşmamak için yeni yeni 

duvarlar örme girişimidir. ABD'yi ele geçirmiş 

olan şahinler Amerikan halkının belki de derinde-

ki vicdanına da ters olarak yeni bir emperyalizm 

hevesine kapılmışlardır. ABD şahinlerin elinde 

sancılanırken onun borazanını Türkiye gibi ülke-

lerde öttürenlerin de milli bağımsızlığın, milli birli-

ğin peşinde olanlara “şahinler” suçlaması yap-

ması ve kendilerini demokrat addetmeleri şayan-

ı dikkattir.

Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye öte-

den beri tehdit altındadır ve global güçler sadece 

bir kesime değil, her kesime kendi değerlerinin hi-

lafına iş yaptırmayı bilmiştir. Türkiye pivot 

ülkeden hedef ülke olmaya gidişin sancıları için-

dedir ve elbette milli birlik ihti-yacı her zamankin-

den daha hayatîdir. Bu itibarla sağ-sol-milliyetçi-

İslamcı vb. hangi şekilde kendini ifade ederse 

etsin “milli bütünlük-bağımsızlık” ekseninde olan-

ların tavır birliğine girmeleri ihtiyaç olarak görü-

nüyor. Bu ihtiyacı karşılayacak demokratik zemi-

nin oluşması, dün kavga edenlerin uzlaşı çabası-

na girmesi elbette kınanacak değildir. Ancak Tür-

kiye'nin milli birliğinin sağlanması için, bir milli bir-

lik binası için öncelikle zemin etüdünün doğru ya-

Muhsin YAZICIOĞLU
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DOĞRU ZEMİN, 
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Ülkemizin içinde bulunduğu durum şüphesiz 
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Muhsin YAZICIOĞLU
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BAŞYAZI
Tarih boyunca yaşadıklarımızın, bugün karşı kar-

şıya olduğumuz ve gelecekte yaşayacaklarımızın ka-

baca özeti budur.

Bu toprakların şartlarının gereklerine göre yaşa-

mak, Anadolu’ya adım attığımız günden beri yaşadı-

ğımız benzer ve sayısız badireyle yine karşılaşacağı-

mızı bilerek ve buna hazırlıklı olmakla mümkündür. 

Bugün içinde bulunduğumuz birlikteliğin, sahibi ve 

aynı zamanda emanetçisi olduğumuz siyasi organi-

zasyonlarımızın varlık sebebi de budur.

* * *

Bütün zaferlerimizi gençliğin enerjisi, zihin ber-

raklığı, idealizmi, cesareti ve fedakârlığıyla kazandık.

Çok telaffuz edilmesi, klişeye dönüştürüp anla-

mını kaybettirmemeli: Sultan Alpaslan, Bizans Or-

dusunu yenip Anadolu’yu bize vatan yaptığında 42, 

2. Mehmet İstanbul’u alıp Fatih Sultan Mehmet ol-

duğunda 21, Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadeleyi 

başlatmak için Samsun’a çıktığında 38 yaşındaydı.

Tarihte büyük değişim ve ilerlemelerle neticele-

nen hemen her dokunuş, ya gençliğin ya da çok 

genç yaşlarda başlanan mücadelelerin sonucudur. 

Bu tespiti yaparken, hiçbir büyük başarının büyük 

emekler olmadan elde edilemeyeceğini, hiçbir eme-

ğin de karşılıksız kalmayacağını ilave edelim.

* * *

“İnsanların yanılmazlığı esası üzerine inşa edil-

miş lider karizmalarını ve lider sultalarını...” redde-

derek yola çıktığımızı, bugün yeniden hatırlayıp, ha-

tırlatmayı faydalı buluyorum.

Kurumlarımız ortak akıl ve iradenin mücessem 

hale geldiği ve camiamıza, ülkemize, milletimize güç 

kattığı mihverler olmalıdır.

Tüm arkadaşlarımız ortak akıl ve iradenin bir par-

çası olup, bunu camiamızın, ülkenin ve milletin hiz-

Dünyanın en değerli topraklarında yaşıyoruz.

Kaynakları, doğası, konumu, stratejik önemiyle 

Türkiye, tarihin bilinen her döneminde, dünyanın en 

önemli, en değerli yeri oldu.

“Türkiye” kelimesini bilerek ve seçerek kullanıyo-

rum.

Yine bir Ağustos günü, atamız Sultan Alpars-

lan’ın, 1071’de, Malazgirt’te, tarihe açtığı sayfayla, 

daha o günden “Türkiye” olmaya başlayan Anadolu 

ve Trakya Yarımadaları, bundan 851 yıl sonra, 30 

Ağustos’ta 1922’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 

önderliğindeki zaferle, bu ismi, sonsuza dek bu coğ-

rafyaya mühürledi.

Bu vesileyle, başta Malazgirt Zaferini ve İstiklal Sa-

vaşımızı kazanan kahramanlarımız olmak üzere, 

vatan topraklarımıza namahrem çizmelerin değme-

mesi için, bağımsızlığımızın nişanesi ay yıldızlı al bay-

rağımızın inmemesi için, her gün beş kez bize var 

oluş sebebimizi hatırlatan ezanların dinmemesi için 

canlarını feda eden tüm şehitlerimizi tekrar rahmet 

ve minnetle anıyor, bugün, sınırlarımızın içinde ve dı-

şında, vatanımızı korumak için görev yapan güvenli 

güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum.

Biz her zaman yanlarındayız, Allah(C.C.) da yar ve 

yardımcıları olsun.

* * *

Bu topraklarda yaşamanın avantajları da bedelle-

ri de var.

Bu topraklarda aklın, bilimin, adaletin, doğrulu-

ğun, Hakk’ın takipçisi olursanız dünyayı yönetirsiniz. 

Eğer zaafa düşerseniz, şaşıracağınız çoklukta talipli 

sizi buradan söküp atmak, burayı doğrudan ya da 

uşakları aracılığıyla yönetmek, bu toprakların, sade-

ce sahiplerine sağlayabileceği avantaları kendileri 

için kullanmak isteyeceklerdir.

metine sunma gayretinde olurken, sağlayacağı kat-

kının, ancak ortaya koyacakları emek ve performan-

sın kalitesinin yüksekliğiyle mümkün olacağını unut-

mamalıdırlar. Her alanda toplum önderleri olmaya 

talip olmaları gereken Alperenler, bu görevin gerek-

tirdiği vasıflara sahip olmalı, eksiklerini, eksiklerimizi 

gidermek için dayanışma içinde olmalı, el ele verme-

lidirler. Geleceğe, akılla, bilimle, imanla ve aşkla atıla-

cak her adımın, fert fert arkadaşlarımızı, Ocaklarımı-

zı, ülkemizi ve milletimizi geleceğe güvenle taşıyaca-

ğından emin olalım.

* * *

John Steinbeck, 1952 yapımı Viva Zapata filmin-

de kahramanına şu cümleleri söyletir:

“... Eviniz yakılırsa yeniden yapın. Tahılınız yakıl-

dıysa yeniden ekin. Çocuklarınız ölürse daha çok do-

ğurun. Sizi ovalardan kovarlarsa dağlarda yaşayın 

ama yaşayın. Hep liderler arıyorsunuz, hatasız güçlü 

adamlar. Böyle hiç kimse yok. Sadece sizin gibiler 

var. Değişirler, bırakırlar, ölürler. Liderler yok. Sadece 

siz varsınız. Güçlü bir halk, süren tek güçtür.”

Mustafa DESTİCİ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

BU TOPRAKLARDA YAŞAMANIN
AVANTAJLARI DA BEDELLERİ DE VAR
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* * *

Güçlü bir topluluk olmalıyız. Güçlü olmanın gerek-

lerini yerine getirmeliyiz.

Terör tehdidi altındayız.

Toprak talepleriyle karşı karşıyayız.

Ekonomimiz baskı altında tutularak, devletimiz 

çembere alınmaya çalışılıyor.

Ormanlarımız yakılıyor, kamu kurumlarımız, bele-

diyelerimiz, başta PKK ve FETÖ olmak üzere taşeron 

terör örgütleri tarafından ele geçirilip, Türk Milleti’ne 

karşı silah olarak kullanılmaya çalışılıyor.

Bu şartlarda mücadele ediyor, siyaset yapıyor ve 

var olma mücadelesi veriyoruz.

Bizim de milletimizin de umudu, milletine, ülkesi-

ne, devletine, değerlerine bağlı Türk Gençliğidir.

Alperenler, bu topraklarda, geleceğimizin ve varlı-

ğımızın teminatıdır.

Bu vesileyle, her yıl “Zaferler Ayı” olarak karşıladı-

ğımız ağustos ayının, yeni zaferlere vesile olmasını di-

liyorum, hepinizi saygı ve muhabbetle kucaklıyorum.
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yolu çoktan tayin etmişken Müslüman Türk milleti bir 

kısım niyeti bozuklar silsilesi eliyle Resulullah Efendi-

miz’in (sav) bize tayin ettiği yoldan sapıp Olimpos 

Dağı’nın çocuklarının çizdiği yolda yürümeye zorlandı.

Batı tefekkürünün yolbaşçı tayin edilmesiyle birlik-

te ülkemizde özellikle genç nesilde büyük bir kültür de-

ğişimi ve kültür yabancılaşması oluştu. Transformas-

yon denilen bu durum gelecekte bölücü terörden 

hatta ve hatta ülkemiz adına yıkım olabilecek bir sa-

vaştan daha tehlikeli bir sonuca doğru Türk milletini 

sürükleyebilir.

Müslüman Türk gençliğinin politika dışına itilerek 

memleket meselelerinden ve dünyadan kopartılıp ma-

gazin kültürüyle hemhal olmasını sağlayacak bir kül-

tür değişimi hatta daha feci bir ifadeyle kültür emper-

yalizmiyle karşı karşıyayız.

Transformasyon dediğimiz bu kültür değişimi 

gençliğimizi bir bataklığın içine çekmeye çalışmakta 

ve gençliğimizi getirmiş olduğu noktada kültürümüze 

ve değerlerimize bigâne bırakmaktadır.

Zafer kutbu şanlı ecdadımızın medeniyet coğraf-

yamızdan el çektirilmesi hüzünle birlikte yeni bekle-

yişlerin de başlangıcı olmuştur. Müslüman Türk’ün 

hiçbir sözlükte yazmayan gönüllere nakşolmuş ma-

nası her mazlum için elbette şudur; zalimden maz-

lumun hakkını alan, zalimin zulmünü yanına bırak-

mayan İslam eri! Biz binlerce yıllık mazinin İslam’la 

buluştuktan sonra şan ve şeref dolu geçmişine şahi-

diz. Kafkaslardan Afrika’ya, Balkanlardan Ortado-

ğu’ya bir medeniyet iklimi kuran şanlı ecdadımız bu 

toprakları bize miras bırakırken elbette Nizam-ı 

Âlem idealini de bizlere miras bırakmışlardır. 21. 

asırda bu idealin yegane takipçisi Şehit Liderimiz 

Muhsin Yazıcıoğlu ve onun ardında bıraktığı gözbe-

beği Alperenleridir!

Ne hazindir ki Müslüman Türk milleti geri bırakıl-

mışlığına az gelişmişlik damgası vurulduğu günler-

den itibaren Batı’nın bilimini kendi içinde eritip kul-

lanmak yerine Batı tefekkürünü kendine yol açıcı 

tayin etti. Oysaki öz kültürümüz bize yürüyeceğimiz 

Murat ASLAN
Alperen Ocakları

Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Genel Başkanı
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Bizim kültürümüzde, bizim değerlerimizde top-

lumculuk vardır, yani “komşusu açken tok yatan 

bizden değildir” anlayışı… Kendi ihtiyacı olduğu 

halde başkasına verme, komşusunun ihtiyacını gi-

derme düşüncesi vardır. Bizim toplumumuzda Ahi 

Evran temelinde eline, beline, diline sahip olma an-

layışı vardır.

Fakat şimdi öyle bir kültür geliştirildi ki, değer-

lerimiz öylesine yozlaştırıldı ki gençlerimizde çabuk 

şöhret olma ve süratle o yıldızlı magazin kültürle-

rinde gördüğü hayata adapte olma, onda aşama 

kaydetme gibi bir anlayış gelişti. Bunların bilinçli bir 

şekilde yapıldığını ve gençlerimizin üretemez hale 

getirilmeye çalışıldığını görüyoruz.

Bugün tüm mazlumluğu ve mahzunluğuyla 

müstemlekeleştirilmiş Türk-İslam Dünyası da kök-

lerinden kopartılmış ve öz değerlerine yabancılaştı-

rılmıştır. Dünyanın dört bir yanında küresel emper-

yalizmin her rengiyle sömürülmüş ve kıymet de-

ğerleri yerle bir edilmiş gönül coğrafyamızın Ahmet 

Yesevi Hazretlerinin hikmetlerindeki feyze ve onun 

yaktığı meşalenin ışığına ihtiyacı vardır.

Ülkemiz ve Türk-İslam alemi böyle süreçlerden 

geçerken gönülleri fetheden gönül erlerine, Alpe-

renlere ihtiyaç bir kez daha doğuyor. Bundan yirmi 

yedi sene evvel Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun kurduğu iman ocağında onun da dediği gibi 

Hoca Ahmet Yesevi’nin, Hacı Bektaşı Veli’nin, Sey-

yid Ahmet Arvasi’nin fikir ve ilim dünyasına eş; bir 

elinde Kur’an bir elinde bilgisayar olan Alperen 

gençliğe büyük vazife düşüyor. Gerek ülkemizde 

gerek dünyada yaşanan gelişmeler hareketimize 

yeni mesuliyetler yüklerken bizler de gençliğin sav-

ruluşuna, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişme-

lere, mazlumların yardım çığlığına kayıtsız kalama-

yız.

Tüm dava arkadaşlarımızın tarihin omuzlarımı-

za yüklediği bu ağır yükün, İslam davası adına tek 

kurtuluş reçetesi olduğunun bilinciyle hareket et-

mesi lazımdır. Bu tarihi misyon imamesini kaybet-

miş bir tespih hüviyetindeki Alperen kadroların tek-

rardan tüm dünya sathında İ’lay-ı Kelimetullah da-

vasını yayma gayretiyle gerçekleşecektir.

21. asırda Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğ-

lu’ndan sonra meşaleyi elden ele gelecek nesillere 

ulaştıracak ve bu ateşi dünyanın dört bir yanına ya-

yacak olan Alperen kadrolar Allah’ın izniyle hazır-

dır. Liderimizin gözbebeğim dediği Alperen kadro-

lar bu ahlak ve fazilet hareketinin tüm dünyaya 

hakim olması için köklerine bağlı, tam bağımsız, 

lider Türkiye idealini tüm dünya mazlumları adına 

hedefe ulaştırmak mecburiyetindedirler. Yüce 

Allah’ın izni ve keremiyle tekrar aziz Türk milletine 

cihanşümül hesaplar yapacak seviyeye taşıyaca-

ğız.

Bütün İslam coğrafyasının umut ışığı olan bu 

milletin umut ışığı da elbette Alperen gençliktir! Biz-

ler üzerimize yüklenen bu mesuliyetin farkına 

varıp bu milleti ve bu milletin dinamizmi olan 

gençliği düştüğü bataklıktan kurtarmaya ve o ba-

taklığı kendi değer yargılarımızla kurutup oraya 

Türk-İslam kültür ve medeniyetinin tohumlarını 

tekrar serpmek zorundayız. Bu noktada davamızın 

her ferdine, Nizam-ı Âlem Ülkücülerine, Alperenle-

re tekrardan kurtarıcılardan kurtulmak için sefer-

berlik ilan ediyorum. Mazlumlara umut olan bu mil-

letin geleceğe dair umudu olan tüm dava arkadaş-

larımı fedakârlığa değil feda olmaya tekrardan ça-

ğırıyorum. Tüm samimiyetimle ifade edebileceğim 

şekliyle umut olanların umudu olan bizler bu mille-

ti ecdattan miras Nizam-ı Âlem idealine tekrardan 

yürüteceğiz.
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sözlükten baktığınızda yemek yenilen organ veya 

yüzde avurtlarla iki çene arasında yer alan, sesin 

çıkışına, solumaya, besin almaya yarayan, içinde 

dil ve dişler bulunan boşluk anlamına gelir. Bu 

anlam da herkesçe bilinir zaten. Fakat ıstılahi ola-

rak incelersek farklı mânâlar ile karşılaşırız. Mese-

la coğrafyada ağız bir akarsuyun denize döküldü-

ğü yer anlamına gelir. Trafikte ise birden fazla 

yolun buluştuğu kavşak anlamına gelir. Türkçe 

dersi açısından düşünürsek bir anadilin, konuşul-

duğu ülkenin sınırları içinde bölgelere ve sınıflara 

göre değişen söyleyiş özelliği anlamına gelir. İşte 

dini alanda düşündüğümüzde İ’lay-ı kelimetullah 

bildirmek ve yaymak demektir. İslam ve Türk ta-

rihindeki ıstılahi manasını düşününce bu her türlü 

küfür, şirk ve ilhada karşı Allah’ın varlığını, birliği-

ni, İslam’ın yüceliğini ve Kur’an-ı Keriminin üstün-

lüğünü savunmak mânâsına gelir.

Şimdi bu tabiri asr-ı saadet döneminden baş-

layarak ele alalım, daha sonra Arvasi Hocanın ta-

biriyle sahabeden sonra İslam’a en çok hizmet 

etmiş Türk milleti cihetinden yazıya devam ede-

lim.

Sahabe efendilerimiz İslam âleminin kutup yıl-

dızları… Yönümüzü tayin ederken yıldızlara baka-

rız ya! İşte onun gibi… Davamızı takip ederken 

örnek alacağımız şahsiyetler… Kâinatın efendisi-

nin etrafında kenetlenmiş hizmet erleri. İ’lay-ı ke-

limetullahı son peygamberin mübarek nazarla-

rından kana kana içercesine görüp sancağı ce-

surca taşıyanlar… Efendimiz aleyhisselama ve 

ondan gelen her söze şahitlik edip “işittik ve itaat 

ettik” diyerek teslimiyetin zirvesine çıkanlar. Sa-

dakatte bir eşine daha rastlanmayan örnekler… 

Onlar Allah kelamı ve peygamber sevgisi ile yek-

vücut olan birlik ve dirlik nesli… Sahabe-i kiram 

veya sahabe-i güzin efendilerimiz… Allah Teâlâ 

cümlesinden razı olsun.

İslam’ın Yayılmasında Gençlerin Rolü

Peygamberimiz aleyhisselam “Ümmetimin en 

hayırlıları benim zamanımda yaşayanlardır” hadi-

si şerifi ile umumi olarak bütün ashabı övmüştür. 

Fakat gençlere ayrı bir önem verdiğini de belirt-

memiz gerekir. Zira efendimiz aleyhisselam 

“Bana gençliğin yardımı lütfedildi.” sözü ile bu 

önemi zikretmişlerdir.

Hz. Peygamber aleyhisselam buyurmuştur ki: 

“Size hayırlı gençleri tavsiye ederim. Çünkü onla-

rın kalbi daha incedir. Allah beni doğrulukla ve mü-

samahayla gönderdi. Bana gençler yanaştı, ihti-

yarlar muhalefet etti.”

Hz. Peygamber gençliğe o kadar önem ver-

miştir ki bazen onlara karşı duyduğu sevgiyi açık-

ça söylemiştir. Hicret esnasında on yedi yaşında 

olan ve Hz. Peygamber’in vefatına kadar geçen 

zaman dilimi içinde gençliğinin baharında olduğu 

anlaşılan Muaz b. Cebel’e Allah’ın Rasûlü aleyhis-

selam yemin ederek kendisini sevdiğini söylemiş 

ve arkasından da bazı tavsiyelerde bulunmuştur.

İ’lay-ı kelimetullah için nice genç sahabinin şe-

hadete adeta koşarak gittiği kaynaklarla sabittir. 

Sa’d b. Ebî Vakkas radıyallahu anh’ın kardeşi 

Umeyr radıyallahu anh mesela… O, Bedir Sava-

şı’na giderken Hz. Peygamber’den gizleniyordu. 

Bunu gören ağabeyi, niçin gizlendiğini sorunca 

Asr-ı Saadetten Günümüze

İ'lay-ı Kelimetullah
 ve Gençler
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Bu yazımızda kısmetse sizlere İlay-i Kelimetul-

lah ve “genç” kavramlarından terkip ettiğimiz bazı 

bilgileri paylaşacağız.

Genç kelimesinin manasına dair rivayetler çok-

tur. Divan-i Lugati't-Türk’e bakarsak “taze, civan” 

manasına rastlarız. Elinize Türkçe-Farsça bir söz-

lük aldığınızda define kelimesinin Farsça karşılığı-

nın “genç” olduğunu görmeniz de mümkündür. 

Türk-İslam medeniyetinde daha çok define anla-

mıyla kullanılan bu kelimenin civan manasında kul-

lanıldığı örnekler mevcuttur. Bazı fıkıh kitaplarında; 

“İşde budur miftah-ı genc-i kadîm: Bismillahirrah-

manirrahîm” cümlesine sıklıkla rastlayabilirsiniz. 

Günümüz Türkçesiyle, uzun zamandan beri var 

olan definenin anahtarı Besmeledir diyerek eski za-

manlardan günümüze gelen ilmi araştırmalara baş-

lamanın püf noktasının, Müslümanın her işinde ol-

duğu gibi, besmele olduğu işaret edilir. Bu cümle-

de “genc” kelimesi define, kıymetli manasında kul-

lanılmıştır.

Bununla beraber gönlümüzü coşkuya getiren 

marşta ifade edildiği gibi;

Bağdat’ın kapısını genç Osman açtı

Düşmanın cümlesi önünden kaçtı

dizelerinde ise genç kelimesinin civan, taze an-

lamında kullanılmış olması kuvvetle muhtemeldir. 

Velhasıl-ı kelâm Türk-İslam medeniyetinde genç 

kelimesinin çok güzel manâsı var şüphesiz.

Hepimizin bildiği bir hakikati hatırlamakta 

fayda var. 12-15 yaşlarında, buluğa ermiş bir insa-

nı Cenab-ı Allah tam bir birey olarak kabul ediyor. 

Ama günümüz yetişkinleri 17-18 yaşındaki genci 

neredeyse muhatap kabul etmiyor. Üstünlük yaşla 

değil, sahip olunan fazilet ve takva iledir. Tabii ki 

genç insan da takva ve fazilet sahibi olabilir.

Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda zulmün karşısın-

da adaletin, bâtılın karşısında hakkın sesi olmuş 

gençler görürüz. Ashab-ı Kehf’i bilirsiniz. Zalim ve 

bâtıl kral Dakyanus’a karşı iman ve azimle müca-

dele vererek bir mağaraya sığınmayı saray zevk-u 

sefasına tercih eden Ashab-ı Kehf, yedi gençten 

ibaret idi.

Genç olanın saf, katışıksız olması, kanının deli 

akması, cesareti takdire şayandır. İslam’ın yayıl-

masında, fetihlerde de keza öyledir. Peygamber 

efendimizin kıymetli damadı Hazreti Ali radıyalla-

hu anh iman edip Müslüman olduğunda henüz on 

yaşında idi. Yine genç sahabeler arasında ismi 

meşhur olanlardan Muaz bin Cebel radıyallahu 

anh ise Müslüman olduğunda on sekiz yaşında idi. 

Ve daha niceleri… İ’lay-ı Kelimetullah işte bu aziz 

ve kıymetli kadronun omuzlarında yükseldi.

İ’lay-ı kelimetullah demişken… Biraz da bu ta-

birin tahliline bakalım. İ’lay-ı kelimetullah sözlük 

manâsı itibarı ile Allah kelamının yüceliğini bildir-

mek ve yaymak demektir. İslam ve Türk tarihin-

deki ıstılahi manasını düşününce bu her türlü 

küfür, şirk ve ilhada karşı Allah’ın varlığını, birliğini, 

İslam’ın yüceliğini ve Kur’an-ı Keriminin üstünlü-

ğünü savunmak manâsına gelir.

Burada biraz açıklama yapalım. Şimdi sözlük 

manası ne demek ıstılahi mana ne demek… Şimdi 

bir kelimenin sözlük manası demek adı üstünde 

sözlüğü açıp orada yazılan manâ ne ise buna söz-

lük manası denir. Istılahi mânâ ise belirli bir konu-

daki özel anlam demektir. Mesela ağız kelimesine 
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sözlükten baktığınızda yemek yenilen organ veya 

yüzde avurtlarla iki çene arasında yer alan, sesin 

çıkışına, solumaya, besin almaya yarayan, içinde 

dil ve dişler bulunan boşluk anlamına gelir. Bu 

anlam da herkesçe bilinir zaten. Fakat ıstılahi ola-

rak incelersek farklı mânâlar ile karşılaşırız. Mese-

la coğrafyada ağız bir akarsuyun denize döküldü-

ğü yer anlamına gelir. Trafikte ise birden fazla 

yolun buluştuğu kavşak anlamına gelir. Türkçe 

dersi açısından düşünürsek bir anadilin, konuşul-

duğu ülkenin sınırları içinde bölgelere ve sınıflara 

göre değişen söyleyiş özelliği anlamına gelir. İşte 

dini alanda düşündüğümüzde İ’lay-ı kelimetullah 

bildirmek ve yaymak demektir. İslam ve Türk ta-

rihindeki ıstılahi manasını düşününce bu her türlü 

küfür, şirk ve ilhada karşı Allah’ın varlığını, birliği-

ni, İslam’ın yüceliğini ve Kur’an-ı Keriminin üstün-

lüğünü savunmak mânâsına gelir.

Şimdi bu tabiri asr-ı saadet döneminden baş-

layarak ele alalım, daha sonra Arvasi Hocanın ta-

biriyle sahabeden sonra İslam’a en çok hizmet 

etmiş Türk milleti cihetinden yazıya devam ede-

lim.

Sahabe efendilerimiz İslam âleminin kutup yıl-

dızları… Yönümüzü tayin ederken yıldızlara baka-

rız ya! İşte onun gibi… Davamızı takip ederken 

örnek alacağımız şahsiyetler… Kâinatın efendisi-

nin etrafında kenetlenmiş hizmet erleri. İ’lay-ı ke-

limetullahı son peygamberin mübarek nazarla-

rından kana kana içercesine görüp sancağı ce-

surca taşıyanlar… Efendimiz aleyhisselama ve 

ondan gelen her söze şahitlik edip “işittik ve itaat 

ettik” diyerek teslimiyetin zirvesine çıkanlar. Sa-

dakatte bir eşine daha rastlanmayan örnekler… 

Onlar Allah kelamı ve peygamber sevgisi ile yek-

vücut olan birlik ve dirlik nesli… Sahabe-i kiram 

veya sahabe-i güzin efendilerimiz… Allah Teâlâ 

cümlesinden razı olsun.

İslam’ın Yayılmasında Gençlerin Rolü

Peygamberimiz aleyhisselam “Ümmetimin en 

hayırlıları benim zamanımda yaşayanlardır” hadi-

si şerifi ile umumi olarak bütün ashabı övmüştür. 

Fakat gençlere ayrı bir önem verdiğini de belirt-

memiz gerekir. Zira efendimiz aleyhisselam 

“Bana gençliğin yardımı lütfedildi.” sözü ile bu 

önemi zikretmişlerdir.

Hz. Peygamber aleyhisselam buyurmuştur ki: 

“Size hayırlı gençleri tavsiye ederim. Çünkü onla-

rın kalbi daha incedir. Allah beni doğrulukla ve mü-

samahayla gönderdi. Bana gençler yanaştı, ihti-

yarlar muhalefet etti.”

Hz. Peygamber gençliğe o kadar önem ver-

miştir ki bazen onlara karşı duyduğu sevgiyi açık-

ça söylemiştir. Hicret esnasında on yedi yaşında 

olan ve Hz. Peygamber’in vefatına kadar geçen 

zaman dilimi içinde gençliğinin baharında olduğu 

anlaşılan Muaz b. Cebel’e Allah’ın Rasûlü aleyhis-

selam yemin ederek kendisini sevdiğini söylemiş 

ve arkasından da bazı tavsiyelerde bulunmuştur.

İ’lay-ı kelimetullah için nice genç sahabinin şe-

hadete adeta koşarak gittiği kaynaklarla sabittir. 

Sa’d b. Ebî Vakkas radıyallahu anh’ın kardeşi 

Umeyr radıyallahu anh mesela… O, Bedir Sava-

şı’na giderken Hz. Peygamber’den gizleniyordu. 

Bunu gören ağabeyi, niçin gizlendiğini sorunca 

Asr-ı Saadetten Günümüze

İ'lay-ı Kelimetullah
 ve Gençler
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Bu yazımızda kısmetse sizlere İlay-i Kelimetul-

lah ve “genç” kavramlarından terkip ettiğimiz bazı 

bilgileri paylaşacağız.
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tur. Divan-i Lugati't-Türk’e bakarsak “taze, civan” 

manasına rastlarız. Elinize Türkçe-Farsça bir söz-

lük aldığınızda define kelimesinin Farsça karşılığı-

nın “genç” olduğunu görmeniz de mümkündür. 

Türk-İslam medeniyetinde daha çok define anla-

mıyla kullanılan bu kelimenin civan manasında kul-

lanıldığı örnekler mevcuttur. Bazı fıkıh kitaplarında; 

“İşde budur miftah-ı genc-i kadîm: Bismillahirrah-

manirrahîm” cümlesine sıklıkla rastlayabilirsiniz. 

Günümüz Türkçesiyle, uzun zamandan beri var 

olan definenin anahtarı Besmeledir diyerek eski za-

manlardan günümüze gelen ilmi araştırmalara baş-

lamanın püf noktasının, Müslümanın her işinde ol-

duğu gibi, besmele olduğu işaret edilir. Bu cümle-

de “genc” kelimesi define, kıymetli manasında kul-

lanılmıştır.

Bununla beraber gönlümüzü coşkuya getiren 

marşta ifade edildiği gibi;

Bağdat’ın kapısını genç Osman açtı

Düşmanın cümlesi önünden kaçtı

dizelerinde ise genç kelimesinin civan, taze an-
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bâtıl kral Dakyanus’a karşı iman ve azimle müca-

dele vererek bir mağaraya sığınmayı saray zevk-u 

sefasına tercih eden Ashab-ı Kehf, yedi gençten 

ibaret idi.

Genç olanın saf, katışıksız olması, kanının deli 

akması, cesareti takdire şayandır. İslam’ın yayıl-

masında, fetihlerde de keza öyledir. Peygamber 

efendimizin kıymetli damadı Hazreti Ali radıyalla-

hu anh iman edip Müslüman olduğunda henüz on 

yaşında idi. Yine genç sahabeler arasında ismi 

meşhur olanlardan Muaz bin Cebel radıyallahu 

anh ise Müslüman olduğunda on sekiz yaşında idi. 

Ve daha niceleri… İ’lay-ı Kelimetullah işte bu aziz 

ve kıymetli kadronun omuzlarında yükseldi.

İ’lay-ı kelimetullah demişken… Biraz da bu ta-
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deki ıstılahi manasını düşününce bu her türlü 

küfür, şirk ve ilhada karşı Allah’ın varlığını, birliğini, 

İslam’ın yüceliğini ve Kur’an-ı Keriminin üstünlü-

ğünü savunmak manâsına gelir.
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manası ne demek ıstılahi mana ne demek… Şimdi 

bir kelimenin sözlük manası demek adı üstünde 

sözlüğü açıp orada yazılan manâ ne ise buna söz-

lük manası denir. Istılahi mânâ ise belirli bir konu-

daki özel anlam demektir. Mesela ağız kelimesine 
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Peygamber efendimiz aleyhisselam on sekiz 

yaşındaki Usame b. Zeyd’i radıyallahu anh ordu-

nun başına komutan tayin ederken, çocuk yaşla-

rından itibaren Hz. Ali’ye radıyallahu anh önemli 

görevler verirken gençlere güveniyor; sahip ol-

dukları meziyetleri ve kabiliyetlerini hayata geçir-

melerine imkân sağlıyordu.

İslâm’ın o zorlu yıllarında da gençleri görürüz. 

Hz. Ali radıyallahu anh İslâm’ın sancaktarlığını ya-

parken Fahr-i Âlem’in sallallahu aleyhi ve sellem 

hicretinde O’nun yatağına yatarak canını feda et-

meye hazırlanırken bir gençti. Gençliğin medar-ı 

iftiharı bir genç… Allah’ın aslanı diye adlandırılan 

o Hazret-i Ali ki peygamberimizden sonra velilerin 

yolu diye adlandırılan velayet yolunun sultanı, 

mana âleminin eşsiz bir deryası oldu.

Genç bir köle iken İslam’la müşerref olan, 

bütün eza ve cefalara rağmen “ehad” diye hay-

kırmaktan vazgeçmeyen müezzinlerin seyyidi Hz. 

Bilal-i Habeşî de bir gençti.

Çok zengin ve narin biri iken İslâm’la şereflen-

dikten sonra türlü işkencelere maruz kalmış, 

Uhud’da sancağı taşırken Rasulullah’ı sallallahu 

aleyhi ve sellem koruma uğrunda şehid edilen 

Mus’ab bin Umeyr radıyallahu anh da bir gençti.

“Efendimiz aleyhisselamın sahabi kadrosun-

dan sonra İslam’a en büyük hizmeti yapanlar 

Türklerdir” diyen Seyyid Ahmet Arvasi Hasbihal 

isimli eserinde İ’lay-ı Kelimetullah ile Nizam-ı 

Âlem tabirini de beraber kullanır. Zira Türk milleti 

İ’lay-ı Kelimetullah davasıyla birlikte âleme nizam 

getirmişlerdir. Arvasi hoca bahsi geçen eserinde 

Nizâm-ı Âlemi şöyle tarif eder:

“Nizamı âlem sözlük manası itibarı ile dünya-

ya ve kâinata hâkim olan düzen demektir. Türk-

İslam kültür ve medeniyeti açısından ise nizamı 

âlem Allah’ın bütün varlıkları kuşatan emir ve öl-

çüleri manasına gelir. Canlı cansız bütün kâinatın 

ve tabiatın ilahi ve umumi bir nizam içinde bulun-

masını ifade eder. Nizamı âlem Allah’tan başkası-

na kul olmamak, hukukun üstünlüğüne inanmak 

demektir. Atalarımız Nizamı Âlem için, inandıkları 

ve bağlandıkları hukukun üstünlüğüne gölge dü-

şürmemek için mücadele etmişlerdir. Özellikle Os-

manlı ile bütün dünyaya örnek olan muhteşem di-

siplinimizin temelinde bu şuur vardır.”

Peki ya Türk milletinin gençleri? Şüphesiz ki 

Türk milleti de İ’lay-ı Kelimetullah yolunda öne 

çıkmış nice gençleri bağrından çıkarmıştır. Bu 

kutlu dava Abdülkerim Satuk Buğra Han ile başla-

mış Tuğrul Bey ile siyasi olarak anlam kazanmış, 

Muhammed Alpaslan olarak Malazgirt’e mührünü 

vurmuş, Sultan Fatih ile peygamber müjdesine 

kavuşmuş ve nihayet Yavuz Sultan Selim ile Haz-

reti Peygamberin kutlu vekili olarak hayat bul-

muştur.

İlk Müslüman Türk hükümdarı olan Buğra 

Han tahta çıktığında henüz 25 yaşında, Sultan Al-

parslan 35 yaşında idi.

Sultan 2. Mehmed’in 12 yaşına geldiğinde ba-

basının tahttan feragat edip tahtı oğluna bırak-

ması ise milletimizin gençlere verdiği değerin em-

salsiz bir numunesidir. Bu gelişme üzerine Os-

manlı tahtında bir “çocuk” olduğunu düşünen ve 

bu sebeple savaş için Haçlı ordusu toplayıp Os-

manlı‘nın üzerine saldırmaya karar verenlerin boz-

guna uğramasının altında yatan sebep ise çocuk 

olarak gördükleri Sultan 2. Mehmed’in keskin ze-

kâsından başka bir şey değildir. Savaş hazırlıkları-

nı haber alan Sultan 2. Mehmed babasını çağırır 

fakat babası artık padişah sensin diyerek ona 

olan itimadı sebebiyle gelmez. Bunun üzerine Sul-

tan 2. Mehmed babasına şu tarihi mesajı yollar:

“Baba! Eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordu-

nun başına geçiniz, yok eğer padişah ben isem 

size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz.”

Henüz çocuk sayılan birisi için ne kadar da kes-

kin bir zekâ ürünüdür bu cevap!

Sultan 2. Mehmed tahta iki kez çıkmış birisidir. 

Henüz 19 yaşında tahta çıkmış iken İstanbul’u fet-

hetmek için hazırlık yapan Sultan 2. Mehmed 

unvan olarak Fatih namıyla anıldığında 21 yaşın-

da idi. Torunu Sultan Selim ise Osmanlı padişah-

ları içinde ilk halife olduğunda 47 yaş civarında 

idi.

Yaşlar farklılık arz etse de değişmeyen bir ha-

kikat var ki o da Asr-ı Saadetten Karahanlı’ya 

sonra Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar İ’lay-ı Keli-

metullah davası ve Nizâm-ı Âlem hep var oldu. Ve 

bu dava var oldukça yaşları değişse bile bu dava-

ya hizmet edenler her daim genç kaldılar.

Son devir Osmanlı ulemasının en mühim isim-
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Hz. Peygamber’in kendisini küçük olduğu gerekçe-

siyle geri çevirebileceğini oysa şehit olmayı arzu et-

tiğini söylemiş ve gerçekten de adı geçen savaşta 

on altı yaşında iken şehit edilmiştir.

Bundan başka hicri 86’da yüz yaşlarında vefat 

eden ve Hudeybiye’de yirmi yaşlarında bir delikanlı 

olduğu anlaşılan Abdullah b. Ebî Evfâ on yedi yaş-

larında, Abdullah b. Yezîd el-Hatmi on altısında 

meşhur Bey’atu’r-Rıdvân’da Allah için canlarını ve-

receklerine söz verdikleri de yine İslam kaynakla-

rında sabittir.

Osman b. Talha radıyallahu anh Hudeybiye son-

rası Hz. Peygamber’e Müslüman olmak için geldi-

ğinde daha gençliğinin baharındaydı. Babası Talha 

b. Ebî Talha ise en tehlikeli İslâm düşmanlarından-

dı.

Zübeyr b. El-Avam Müslüman olduğunda on iki 

yaşındaydı. Amcası ise ona Müslüman olduğundan 

dolayı işkence yaptı. Talha b. Ubeydullah radıyalla-

hu anh Müslüman gençliğin önde gelen simaların-

dan biri iken annesi Sa’be, müşrikler adına oğluna 

işkence yapıyordu.

İlk Müslümanların çok büyük bir nisbeti genç-

lerden müteşekkildir. En nüfuzlu ailelerin, en nü-

fuzlu soyların gençleri Müslüman olmuşlardı. Hz. 

Peygamber’in kutlu davasında destek olan ve onu 

yalnız bırakmayan gençlerden bazı simaları burada 

zikredeceğiz.

Hz. Ali radıyallahu anh Müslüman olduğunda 

on yaşlarındaydı.

Hz. Ali’nin abisi Cafer b. Ebî Talib yirmi yaşların-

daydı.

Habbâb b. El-Eret radıyallahu anh on altı yaşın-

daydı.

Sa’d b. Ebî Vakkas radıyallahu anh on dokuz ya-

şındaydı.

Talha b. Ubeydullah radıyallahu anh da Hz. Pey-

gamber döneminin önemli gençlerinden biridir. 

Özellikle Uhud Savaşı’nda Hz. Peygamber’i bütün 

gayretleriyle koruması ve kendi vücudunu ona 

siper etmesiyle dikkat çeken Talha radıyallahu anh 

on dört veya on sekiz yaşlarındaydı.

Dilerseniz bu genç sahabilerden birkaçından 

birer menkıbe ile bahsedelim. Enes b. Mâlik radı-

yallahu anh anlatıyor:

“Ebû Talha radıyallahu anh Uhud Savaşı günü 

Rasûlullah’ın önünde durmuş, müşriklere ok atı-

yordu. Rasûlullah da onu kendisine siper edinmiş-

ti. Ebû Talha radıyallahu anh güzel bir atıcıydı. Her 

bir ok atışında Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem okunun nereye düştüğünü görmek için bede-

nini onun bedeninin ardından çekiyordu. Ebû 

Talha ise ayağa kalkarak ve göğsünü genişleterek 

şöyle diyordu:

– Anam babam size feda olsun yâ Rasûlullah! 

Ardımdan ayrılmayın ki size herhangi bir ok isabet 

etmesin. Göğsüm sizin göğsünüzün önünde 

olsun!

Ebû Talha radıyallahu anh kendisini Rasûlul-

lah’ın sallallahu aleyhi ve sellem önüne set çeke-

rek ona siper oluyor ve:

– Yâ Rasûlullah! Ben güçlü, kuvvetliyim. 

Bütün ihtiyaçların için beni gönder; bana neyi di-

lersen onu emret, diyordu.”

Bilhassa İslâmi ilimlerde otorite olan ve Müslü-

man olur olmaz Kur’an’ı müşriklerin arasında oku-

yacak kadar cesaretli olan, cılız fiziğine rağmen 

küfrün elebaşlarına meydan okuyan genç sahabi-

lerden biri, Abdullah b. Mesud radıyallahu anh’tır. 

İslâm’a girdiğinde on altı yaşındaydı.

Mekke döneminde tebliğ ve irşat faaliyetleri 

için evini Hz. Peygamber’e sallallahu aleyhi ve sel-

lem tahsis etmesiyle meşhur Erkam b. Ebî’l-

Erkam on altı yaşlarındaydı.

Hicret esnasında yirmi yedi yaşlarında olan ve 

on yedi yaşları civarında İslâm’ı kabul ettiği anlaşı-

lan Hz. Ebu Bekir’in radıyallahu anh kızı Esma ra-

dıyallahu anha ilk Müslümanlardan olma şerefine 

sahiptir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sel-

lem hicreti için elinden gelen her türlü yardımı yap-

mış ve onun hicretinde çok önemli rol oynamıştır.

Yusuf b. Mâcişûn anlatıyor:

Ben, kardeşimin oğlu ve amcamın oğlu henüz 

küçükken İbni Şihab’a hadis soruyorduk. Bize 

şöyle dedi; “Yaşınız küçük diye kendinizi hor gör-

meyin! Hz. Ömer radıyallahu anh kendisine zor ve 

karışık gelen bir iş olursa gençleri çağırır ve onlar-

la istişare ederdi. Onların keskin zekâlarından isti-

fade etmek isterdi.”

Asr-ı Saadetteki gençlerin, o çağda Allah’ın di-

ninin yayılmasında ve yaşanmasında büyük katkı-

lar sağlaması dikkat çekicidir.
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yolu diye adlandırılan velayet yolunun sultanı, 

mana âleminin eşsiz bir deryası oldu.

Genç bir köle iken İslam’la müşerref olan, 

bütün eza ve cefalara rağmen “ehad” diye hay-

kırmaktan vazgeçmeyen müezzinlerin seyyidi Hz. 

Bilal-i Habeşî de bir gençti.

Çok zengin ve narin biri iken İslâm’la şereflen-

dikten sonra türlü işkencelere maruz kalmış, 

Uhud’da sancağı taşırken Rasulullah’ı sallallahu 

aleyhi ve sellem koruma uğrunda şehid edilen 

Mus’ab bin Umeyr radıyallahu anh da bir gençti.

“Efendimiz aleyhisselamın sahabi kadrosun-

dan sonra İslam’a en büyük hizmeti yapanlar 

Türklerdir” diyen Seyyid Ahmet Arvasi Hasbihal 

isimli eserinde İ’lay-ı Kelimetullah ile Nizam-ı 

Âlem tabirini de beraber kullanır. Zira Türk milleti 

İ’lay-ı Kelimetullah davasıyla birlikte âleme nizam 

getirmişlerdir. Arvasi hoca bahsi geçen eserinde 

Nizâm-ı Âlemi şöyle tarif eder:

“Nizamı âlem sözlük manası itibarı ile dünya-

ya ve kâinata hâkim olan düzen demektir. Türk-

İslam kültür ve medeniyeti açısından ise nizamı 

âlem Allah’ın bütün varlıkları kuşatan emir ve öl-

çüleri manasına gelir. Canlı cansız bütün kâinatın 

ve tabiatın ilahi ve umumi bir nizam içinde bulun-

masını ifade eder. Nizamı âlem Allah’tan başkası-

na kul olmamak, hukukun üstünlüğüne inanmak 

demektir. Atalarımız Nizamı Âlem için, inandıkları 

ve bağlandıkları hukukun üstünlüğüne gölge dü-

şürmemek için mücadele etmişlerdir. Özellikle Os-

manlı ile bütün dünyaya örnek olan muhteşem di-

siplinimizin temelinde bu şuur vardır.”

Peki ya Türk milletinin gençleri? Şüphesiz ki 

Türk milleti de İ’lay-ı Kelimetullah yolunda öne 

çıkmış nice gençleri bağrından çıkarmıştır. Bu 

kutlu dava Abdülkerim Satuk Buğra Han ile başla-

mış Tuğrul Bey ile siyasi olarak anlam kazanmış, 

Muhammed Alpaslan olarak Malazgirt’e mührünü 

vurmuş, Sultan Fatih ile peygamber müjdesine 

kavuşmuş ve nihayet Yavuz Sultan Selim ile Haz-

reti Peygamberin kutlu vekili olarak hayat bul-

muştur.

İlk Müslüman Türk hükümdarı olan Buğra 

Han tahta çıktığında henüz 25 yaşında, Sultan Al-

parslan 35 yaşında idi.

Sultan 2. Mehmed’in 12 yaşına geldiğinde ba-

basının tahttan feragat edip tahtı oğluna bırak-

ması ise milletimizin gençlere verdiği değerin em-

salsiz bir numunesidir. Bu gelişme üzerine Os-

manlı tahtında bir “çocuk” olduğunu düşünen ve 

bu sebeple savaş için Haçlı ordusu toplayıp Os-

manlı‘nın üzerine saldırmaya karar verenlerin boz-

guna uğramasının altında yatan sebep ise çocuk 

olarak gördükleri Sultan 2. Mehmed’in keskin ze-

kâsından başka bir şey değildir. Savaş hazırlıkları-

nı haber alan Sultan 2. Mehmed babasını çağırır 

fakat babası artık padişah sensin diyerek ona 

olan itimadı sebebiyle gelmez. Bunun üzerine Sul-

tan 2. Mehmed babasına şu tarihi mesajı yollar:

“Baba! Eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordu-

nun başına geçiniz, yok eğer padişah ben isem 

size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz.”

Henüz çocuk sayılan birisi için ne kadar da kes-

kin bir zekâ ürünüdür bu cevap!

Sultan 2. Mehmed tahta iki kez çıkmış birisidir. 

Henüz 19 yaşında tahta çıkmış iken İstanbul’u fet-

hetmek için hazırlık yapan Sultan 2. Mehmed 

unvan olarak Fatih namıyla anıldığında 21 yaşın-

da idi. Torunu Sultan Selim ise Osmanlı padişah-

ları içinde ilk halife olduğunda 47 yaş civarında 

idi.

Yaşlar farklılık arz etse de değişmeyen bir ha-

kikat var ki o da Asr-ı Saadetten Karahanlı’ya 

sonra Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar İ’lay-ı Keli-

metullah davası ve Nizâm-ı Âlem hep var oldu. Ve 

bu dava var oldukça yaşları değişse bile bu dava-

ya hizmet edenler her daim genç kaldılar.

Son devir Osmanlı ulemasının en mühim isim-

1110
AĞUSTOS/EYLÜL 2019 AĞUSTOS/EYLÜL 2019

Hz. Peygamber’in kendisini küçük olduğu gerekçe-

siyle geri çevirebileceğini oysa şehit olmayı arzu et-

tiğini söylemiş ve gerçekten de adı geçen savaşta 

on altı yaşında iken şehit edilmiştir.

Bundan başka hicri 86’da yüz yaşlarında vefat 

eden ve Hudeybiye’de yirmi yaşlarında bir delikanlı 

olduğu anlaşılan Abdullah b. Ebî Evfâ on yedi yaş-

larında, Abdullah b. Yezîd el-Hatmi on altısında 

meşhur Bey’atu’r-Rıdvân’da Allah için canlarını ve-

receklerine söz verdikleri de yine İslam kaynakla-

rında sabittir.

Osman b. Talha radıyallahu anh Hudeybiye son-

rası Hz. Peygamber’e Müslüman olmak için geldi-

ğinde daha gençliğinin baharındaydı. Babası Talha 

b. Ebî Talha ise en tehlikeli İslâm düşmanlarından-

dı.

Zübeyr b. El-Avam Müslüman olduğunda on iki 

yaşındaydı. Amcası ise ona Müslüman olduğundan 

dolayı işkence yaptı. Talha b. Ubeydullah radıyalla-

hu anh Müslüman gençliğin önde gelen simaların-

dan biri iken annesi Sa’be, müşrikler adına oğluna 

işkence yapıyordu.

İlk Müslümanların çok büyük bir nisbeti genç-

lerden müteşekkildir. En nüfuzlu ailelerin, en nü-

fuzlu soyların gençleri Müslüman olmuşlardı. Hz. 

Peygamber’in kutlu davasında destek olan ve onu 

yalnız bırakmayan gençlerden bazı simaları burada 

zikredeceğiz.

Hz. Ali radıyallahu anh Müslüman olduğunda 

on yaşlarındaydı.

Hz. Ali’nin abisi Cafer b. Ebî Talib yirmi yaşların-

daydı.

Habbâb b. El-Eret radıyallahu anh on altı yaşın-

daydı.

Sa’d b. Ebî Vakkas radıyallahu anh on dokuz ya-

şındaydı.

Talha b. Ubeydullah radıyallahu anh da Hz. Pey-

gamber döneminin önemli gençlerinden biridir. 

Özellikle Uhud Savaşı’nda Hz. Peygamber’i bütün 

gayretleriyle koruması ve kendi vücudunu ona 

siper etmesiyle dikkat çeken Talha radıyallahu anh 

on dört veya on sekiz yaşlarındaydı.

Dilerseniz bu genç sahabilerden birkaçından 

birer menkıbe ile bahsedelim. Enes b. Mâlik radı-

yallahu anh anlatıyor:

“Ebû Talha radıyallahu anh Uhud Savaşı günü 

Rasûlullah’ın önünde durmuş, müşriklere ok atı-

yordu. Rasûlullah da onu kendisine siper edinmiş-

ti. Ebû Talha radıyallahu anh güzel bir atıcıydı. Her 

bir ok atışında Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem okunun nereye düştüğünü görmek için bede-

nini onun bedeninin ardından çekiyordu. Ebû 

Talha ise ayağa kalkarak ve göğsünü genişleterek 

şöyle diyordu:

– Anam babam size feda olsun yâ Rasûlullah! 

Ardımdan ayrılmayın ki size herhangi bir ok isabet 

etmesin. Göğsüm sizin göğsünüzün önünde 

olsun!

Ebû Talha radıyallahu anh kendisini Rasûlul-

lah’ın sallallahu aleyhi ve sellem önüne set çeke-

rek ona siper oluyor ve:

– Yâ Rasûlullah! Ben güçlü, kuvvetliyim. 

Bütün ihtiyaçların için beni gönder; bana neyi di-

lersen onu emret, diyordu.”

Bilhassa İslâmi ilimlerde otorite olan ve Müslü-

man olur olmaz Kur’an’ı müşriklerin arasında oku-

yacak kadar cesaretli olan, cılız fiziğine rağmen 

küfrün elebaşlarına meydan okuyan genç sahabi-

lerden biri, Abdullah b. Mesud radıyallahu anh’tır. 

İslâm’a girdiğinde on altı yaşındaydı.

Mekke döneminde tebliğ ve irşat faaliyetleri 

için evini Hz. Peygamber’e sallallahu aleyhi ve sel-

lem tahsis etmesiyle meşhur Erkam b. Ebî’l-

Erkam on altı yaşlarındaydı.

Hicret esnasında yirmi yedi yaşlarında olan ve 

on yedi yaşları civarında İslâm’ı kabul ettiği anlaşı-

lan Hz. Ebu Bekir’in radıyallahu anh kızı Esma ra-

dıyallahu anha ilk Müslümanlardan olma şerefine 

sahiptir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sel-

lem hicreti için elinden gelen her türlü yardımı yap-

mış ve onun hicretinde çok önemli rol oynamıştır.

Yusuf b. Mâcişûn anlatıyor:

Ben, kardeşimin oğlu ve amcamın oğlu henüz 

küçükken İbni Şihab’a hadis soruyorduk. Bize 

şöyle dedi; “Yaşınız küçük diye kendinizi hor gör-

meyin! Hz. Ömer radıyallahu anh kendisine zor ve 

karışık gelen bir iş olursa gençleri çağırır ve onlar-

la istişare ederdi. Onların keskin zekâlarından isti-

fade etmek isterdi.”

Asr-ı Saadetteki gençlerin, o çağda Allah’ın di-

ninin yayılmasında ve yaşanmasında büyük katkı-

lar sağlaması dikkat çekicidir.



Eterya’nın varlığından ve plânlarından haberdar 

olmuştur). Sadrazamın emriyle bir gece yarısı 

sonrası patrikhane basılır. Belgelere el konulur. 

Patrikhane’nin o tarihte bir “Gerilla Merkezi” ola-

rak çalıştığı ortaya çıkar. Patrik başta olmak üzere 

sorumlu bulunanlar yargılanır ve suçları sabit gö-

rülenler çeşitli cezalara çarptırılır. Bu arada Patrik 

V. Gregorius idam cezası almıştır. Patrikhane’nin 

orta kapısının önünde infaz edilir. Patrik V. Grego-

rius mektubunda şunları yazmıştır:

"Türkleri, maddeten ezmek ve yenmek müm-

kün değildir. Çünkü Türkler çok sabırlı ve muka-

vemetli insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzeti 

nefis sahibidirler. Bu hasletleri de dinlerine bağlı-

lıklarından kadere rıza göstermelerinden, anane-

lerinin kuvvetinden; padişahlarına, kumandanla-

rına büyüklerine olan itaatlerinden gelmektedir. 

Türkler zekidirler ve kendilerini müspet yolda 

sevk ve idare edecek reislere sahip oldukları müd-

detçe de çalışkandırlar. Gayet kanaatkârdırlar.

Türkler'de evvela itaat duygusunu kırmak ve 

manevi bağlarını yok etmek, dini metanetlerini 

zaafa uğratmak icap eder. Bunun da en kısa yolu, 

milli ve manevi ananelerine uymayan harici fikir-

ler ve davranışlara onları alıştırmaktır.

Türkler, dış yardımı reddederler; haysiyet duy-

guları, buna manidir. Velev ki geçici bir süre için 

zahiri kuvvet verse de Türkleri dış yardıma alıştır-

malıdır. Maneviyatları sarsıldığı gün, Türkleri ken-

dilerinden şeklen çok kudretli, kalabalık ve zahi-

ren hâkim kudretler önünde zafere götüren asıl 

kudretleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstün-

lüğü ile yıkmak mümkün olabilecektir.

Bu sebeple Osmanlı Devleti'ni tasfiye için mü-

cerred olarak harp meydanındaki zaferler kâfi de-

ğildir ve hatta sadece bu yolda yürümek, Türkler' 

in haysiyet ve vakarını tahrik edeceğinden haki-

katlere nüfuz etmelerine sebep olabilir.

Yapılacak olan, Türkler'e bir şey hissettirme-

den bünyelerindeki bu tahribi tamamlamaktır."

Gregorius yaptığı casusluklar açığa çıkmış ve 

idam edilmiştir. Vasiyetinde ise;

"Bizans kartalı havalanacak, ayin tamamlana-

cak ve Türkler İstanbul'dan kovulacaktır. Bu ger-

çekleşinceye dek bu kapı kapalı kalacaktır" de-

miştir.

Evet, mektup bu şekilde… Bu arada bir bilgi 

daha paylaşmak isterim. Patrik’in önünde asıldığı 

kapı o günden bu güne kapalı...

2019 yılındayız ve aradan 198 yıl geçmiş ol-

masına rağmen, o kapı bir an bile açılmadı.

Bu konu bir televizyon programında Patrik Bar-

tolomeus’a “Önünde bir Türk büyüğü asılmadık-

ça asla açılmayacağı söylenen bu kapıyı, Türk hal-

kına karşı bir jest olması ve bu tür iddiaların ger-

çeği yansıtmadığını gösterme adına sembolik de 

olsa birkaç dakikalığına şöyle bir aralayamaz mı-

sınız?” şeklinde sorulunca Bartolomeus şu cevabı 

verdi:

“Bunu benden önceki patrikler yapamadıkları 

gibi, ben dahi yapamam. Böyle bir şey asla söz ko-

nusu olamaz...”

Bu cevap Türk düşmanlarının kin ve din husu-

sunda çok hassas olduğunu gösteriyor.

Biz Allahu Teâla’dan başka kimseden korkma-

yız evvel Allah! Ama üstümüze düşen bir milli va-

zife var ki gençlerimizi Türk-İslam ülküsüne göre 

yetiştirmek ve muhafaza etmek…

Her devirde hak ve hakikate susamış gençlik, 

günümüzde de fıtratının meyline uyarak büyük 

bir iştiyakla iyiyi-güzeli arayış içindedir. Bu arayış, 

hiç şüphesiz ki gönül erbabı manevi mimarların 

elinde gerçek olgunluğuna ulaşacaktır. Asr-ı Sa-

adette bu manevi mimar bizzat Peygamberimiz 

aleyhisselamdır. Türkistan’da Hoca Ahmet Yese-

vi, Osman Gazi’de Şeyh Edebali, II. Murad’da 

Hacı Bayram-ı Veli, Fatih’de Akşemseddin, Kanu-

ni’de Beşiktaşlı Yahya Efendi’dir. Türk gençliği Pir-

i Türkistan’dan Seyyid Ahmet Arvasi’ye varıncaya 

kadar nice ulularla İ’lay-ı Kelimetullah için canını 

ortaya koymuş ecdadına baksa yeter. Satuk 

Buğra Han’dan şehit Muhsin Yazıcıoğlu’na kadar 

nice liderlerle yücelmiş bu dava biiznillah kıyame-

te kadar sürecektir. Hakiki olan dava her zaman 

taze ve gençtir. Genç dava ise her zaman ve her 

yerde genç insanı fethetmeye devam edecek.

Sözlerimi şehit Muhsin Başkanın sözleri ile bi-

tiriyorum:

"Siz Alperenlerim, daima ümitvâr olunuz. Biz 

seferle mükellefiz, zaferi eğer Allah nasip ederse 

muzaffer oluruz. Karıncanın hacca gitme misali 

varırsak hacıyız, varamazsak ölürüz."
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lerinden biri olan ve Başkale ulemasından sayılan 

Seyyid Taha (Arvasi) efendinin bir makalesinde 

Türk milleti hakkında bahsettiği şu paragraf ne 

kadar da takdire şayandır:

“Kim ne derse desin İslam kavimlerinin pîşvâsı, 

başbuğu Türklerdir. Türkler bin seneden beri İslam 

milletini himaye etmişlerdir. İşte Gazneli Mahmud! 

İşte Selçuklu Sultanı Alp Arslan! İşte Fatih! İşte 

Selim! Türklerin bunlara ve bunların emsaline ba-

karak övünmeye hakları vardır. Avrupalı tarihçilerin 

ve müsteşriklerin İslam dinini himaye edenler 

Türklerdir sözü ne kadar da doğrudur. Ecdadları ile 

övünmeye hakları vardır.”

Rumi 8 Mart 1336 (Miladi 8 Mart 1920) yılında 

yayınlanan bir makaleye ait bu paragrafın sahibi-

nin aslen Arap olduğunu da belirtmek isterim.

İşte bu şekilde bir ecdadı olan Türk milleti daha 

sonraki dönemlerde de çeşitli vesilelerle veya araç-

larla İslam’ı muhafaza etmeye veya İslam’la yoğ-

rulmuş bu cennet vatan için kanını, canını feda et-

meye hep gayret etmiştir. Komünizmin bir fırtına 

gibi önüne geleni kasıp kavurduğu zamanlarda bil-

hassa Arvasi hocanın mefkûresiyle donanmış 

gençler yine canlarını hiçe sayarak İ’lay-ı Kelime-

tullah için vuruşmuşlar, şehit olmuşlardır. Şehit 

Ruhi Kılıçkıran ile başlayan bu dava Şehit Muhsin 

Yazıcıoğlu ile adeta Türk milletinin sinesinde yeni-

den kendine hayat bulmuş ve bu uğurda Fırat Yıl-

maz Çakıroğlu da son şehidimiz olmuştur.

Bütün bunlar göstermektedir ki İ’lay-ı Kelime-

tullah davası ve Nizâm-ı Âlem Asr-ı Saadetten gü-

nümüze kadar her dâim gençlerin canlarıyla, kan-

larıyla dipdiri taptaze kalmış bir davanın adıdır. Ne 

mutlu bizlere ki Sahabe-i Kiram efendimizden 

sonra bin yıldır bu davanın sancağı Türk milletinin 

elinde dalgalanmaktadır. Türk milleti bid’atsiz bir 

şekilde, ehli sünnet caddesinden ayrılmadığı müd-

detçe bu davanın sancaktarlığı yine bu millete 

nasip olacaktır. Her yaz sonrası sonbahar gelse 

de, sonbaharı kış takip etse de bilinmelidir ki her 

kıştan sonra yine bir çiçek açacak ve bahar gele-

cektir. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çi-

çekle başlar meseli bizler için en büyük ümittir.

Bu ümidi her zaman koruyarak gençlerimizi iyi 

yetiştirmeli, onları İslam’ın ana caddesinin dışına 

çağıran zararlı akımlardan korumak mecburiye-

tindeyiz. Türk düşmanları gayet iyi bilirler ki Türk 

milleti İslam’dan uzaklaştıkça onları yenmek ko-

laydır. İslam’ı terk etmeyen bir Türk milleti ise asla 

yenilmez. Bunu bildikleri için daima dinimize 

hücum edenler olacaktır. Milletçe vazifemiz bu ta-

arruzlara karşı gençlerimizi muhafaza etmektir. 

Bunu tarihi bir vaka ve vesika ile izah edelim. Siz-

lerle Fener Rum Patriği Gregorius'un 1821 yılında, 

işbirliği içerisinde bulunduğu Rus Çarı Aleksandr'a 

yazdığı çok gizli mektubu paylaşmak istiyorum.

Önce mektubun nasıl ele geçtiği hakkında bilgi 

verelim: Olay kısaca şöyle… Mora yarımadasında 

büyük bir Rum isyanı (Patras Vakası) patlak verir 

(1820-1821 yılları). İsyancılar binlerce Türk’u kat-

lederler. Bebekler ana karnında süngülenir. Kızlar, 

gelinler dağa kaldırılır. O tarihte Sultan II. Mah-

mud, Sadrazam Benderli Ali Paşa’yı isyanı bastır-

makla görevlendirir. İsyan bastırıldıktan sonra tah-

kikat genişletilir. İsyana adı karışanlar bir bir yaka-

lanıp yargılanır. Ele geçen belgeler arasında Fener 

Rum Patriği V. Gregorius’un Rus Çarı II. Ale-

xandr’a yazdığı “ihanet mektubu” da vardır 

(başka bir kayda göre, Patrik’in mektubu, Rus bas-

kısından kaçarak İstanbul’a gelen Kırımlı Yunus 

Bey tarafından Sadrazam Benderli Ali Paşa’ya ve-

rilmiş, böylece Ali Paşa gizli Rum Cemiyeti Etniki 



Eterya’nın varlığından ve plânlarından haberdar 

olmuştur). Sadrazamın emriyle bir gece yarısı 

sonrası patrikhane basılır. Belgelere el konulur. 

Patrikhane’nin o tarihte bir “Gerilla Merkezi” ola-

rak çalıştığı ortaya çıkar. Patrik başta olmak üzere 

sorumlu bulunanlar yargılanır ve suçları sabit gö-

rülenler çeşitli cezalara çarptırılır. Bu arada Patrik 

V. Gregorius idam cezası almıştır. Patrikhane’nin 

orta kapısının önünde infaz edilir. Patrik V. Grego-

rius mektubunda şunları yazmıştır:

"Türkleri, maddeten ezmek ve yenmek müm-

kün değildir. Çünkü Türkler çok sabırlı ve muka-

vemetli insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzeti 

nefis sahibidirler. Bu hasletleri de dinlerine bağlı-

lıklarından kadere rıza göstermelerinden, anane-

lerinin kuvvetinden; padişahlarına, kumandanla-

rına büyüklerine olan itaatlerinden gelmektedir. 

Türkler zekidirler ve kendilerini müspet yolda 

sevk ve idare edecek reislere sahip oldukları müd-

detçe de çalışkandırlar. Gayet kanaatkârdırlar.

Türkler'de evvela itaat duygusunu kırmak ve 

manevi bağlarını yok etmek, dini metanetlerini 

zaafa uğratmak icap eder. Bunun da en kısa yolu, 

milli ve manevi ananelerine uymayan harici fikir-

ler ve davranışlara onları alıştırmaktır.

Türkler, dış yardımı reddederler; haysiyet duy-

guları, buna manidir. Velev ki geçici bir süre için 

zahiri kuvvet verse de Türkleri dış yardıma alıştır-

malıdır. Maneviyatları sarsıldığı gün, Türkleri ken-

dilerinden şeklen çok kudretli, kalabalık ve zahi-

ren hâkim kudretler önünde zafere götüren asıl 

kudretleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstün-

lüğü ile yıkmak mümkün olabilecektir.

Bu sebeple Osmanlı Devleti'ni tasfiye için mü-

cerred olarak harp meydanındaki zaferler kâfi de-

ğildir ve hatta sadece bu yolda yürümek, Türkler' 

in haysiyet ve vakarını tahrik edeceğinden haki-

katlere nüfuz etmelerine sebep olabilir.

Yapılacak olan, Türkler'e bir şey hissettirme-

den bünyelerindeki bu tahribi tamamlamaktır."

Gregorius yaptığı casusluklar açığa çıkmış ve 

idam edilmiştir. Vasiyetinde ise;

"Bizans kartalı havalanacak, ayin tamamlana-

cak ve Türkler İstanbul'dan kovulacaktır. Bu ger-

çekleşinceye dek bu kapı kapalı kalacaktır" de-

miştir.

Evet, mektup bu şekilde… Bu arada bir bilgi 

daha paylaşmak isterim. Patrik’in önünde asıldığı 

kapı o günden bu güne kapalı...

2019 yılındayız ve aradan 198 yıl geçmiş ol-

masına rağmen, o kapı bir an bile açılmadı.

Bu konu bir televizyon programında Patrik Bar-

tolomeus’a “Önünde bir Türk büyüğü asılmadık-

ça asla açılmayacağı söylenen bu kapıyı, Türk hal-

kına karşı bir jest olması ve bu tür iddiaların ger-

çeği yansıtmadığını gösterme adına sembolik de 

olsa birkaç dakikalığına şöyle bir aralayamaz mı-

sınız?” şeklinde sorulunca Bartolomeus şu cevabı 

verdi:

“Bunu benden önceki patrikler yapamadıkları 

gibi, ben dahi yapamam. Böyle bir şey asla söz ko-

nusu olamaz...”

Bu cevap Türk düşmanlarının kin ve din husu-

sunda çok hassas olduğunu gösteriyor.

Biz Allahu Teâla’dan başka kimseden korkma-

yız evvel Allah! Ama üstümüze düşen bir milli va-

zife var ki gençlerimizi Türk-İslam ülküsüne göre 

yetiştirmek ve muhafaza etmek…

Her devirde hak ve hakikate susamış gençlik, 

günümüzde de fıtratının meyline uyarak büyük 

bir iştiyakla iyiyi-güzeli arayış içindedir. Bu arayış, 

hiç şüphesiz ki gönül erbabı manevi mimarların 

elinde gerçek olgunluğuna ulaşacaktır. Asr-ı Sa-

adette bu manevi mimar bizzat Peygamberimiz 

aleyhisselamdır. Türkistan’da Hoca Ahmet Yese-

vi, Osman Gazi’de Şeyh Edebali, II. Murad’da 

Hacı Bayram-ı Veli, Fatih’de Akşemseddin, Kanu-

ni’de Beşiktaşlı Yahya Efendi’dir. Türk gençliği Pir-

i Türkistan’dan Seyyid Ahmet Arvasi’ye varıncaya 

kadar nice ulularla İ’lay-ı Kelimetullah için canını 

ortaya koymuş ecdadına baksa yeter. Satuk 

Buğra Han’dan şehit Muhsin Yazıcıoğlu’na kadar 

nice liderlerle yücelmiş bu dava biiznillah kıyame-

te kadar sürecektir. Hakiki olan dava her zaman 

taze ve gençtir. Genç dava ise her zaman ve her 

yerde genç insanı fethetmeye devam edecek.

Sözlerimi şehit Muhsin Başkanın sözleri ile bi-

tiriyorum:

"Siz Alperenlerim, daima ümitvâr olunuz. Biz 

seferle mükellefiz, zaferi eğer Allah nasip ederse 

muzaffer oluruz. Karıncanın hacca gitme misali 

varırsak hacıyız, varamazsak ölürüz."
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lerinden biri olan ve Başkale ulemasından sayılan 

Seyyid Taha (Arvasi) efendinin bir makalesinde 

Türk milleti hakkında bahsettiği şu paragraf ne 

kadar da takdire şayandır:

“Kim ne derse desin İslam kavimlerinin pîşvâsı, 

başbuğu Türklerdir. Türkler bin seneden beri İslam 

milletini himaye etmişlerdir. İşte Gazneli Mahmud! 

İşte Selçuklu Sultanı Alp Arslan! İşte Fatih! İşte 

Selim! Türklerin bunlara ve bunların emsaline ba-

karak övünmeye hakları vardır. Avrupalı tarihçilerin 

ve müsteşriklerin İslam dinini himaye edenler 

Türklerdir sözü ne kadar da doğrudur. Ecdadları ile 

övünmeye hakları vardır.”

Rumi 8 Mart 1336 (Miladi 8 Mart 1920) yılında 

yayınlanan bir makaleye ait bu paragrafın sahibi-

nin aslen Arap olduğunu da belirtmek isterim.

İşte bu şekilde bir ecdadı olan Türk milleti daha 

sonraki dönemlerde de çeşitli vesilelerle veya araç-

larla İslam’ı muhafaza etmeye veya İslam’la yoğ-

rulmuş bu cennet vatan için kanını, canını feda et-

meye hep gayret etmiştir. Komünizmin bir fırtına 

gibi önüne geleni kasıp kavurduğu zamanlarda bil-

hassa Arvasi hocanın mefkûresiyle donanmış 

gençler yine canlarını hiçe sayarak İ’lay-ı Kelime-

tullah için vuruşmuşlar, şehit olmuşlardır. Şehit 

Ruhi Kılıçkıran ile başlayan bu dava Şehit Muhsin 

Yazıcıoğlu ile adeta Türk milletinin sinesinde yeni-

den kendine hayat bulmuş ve bu uğurda Fırat Yıl-

maz Çakıroğlu da son şehidimiz olmuştur.

Bütün bunlar göstermektedir ki İ’lay-ı Kelime-

tullah davası ve Nizâm-ı Âlem Asr-ı Saadetten gü-

nümüze kadar her dâim gençlerin canlarıyla, kan-

larıyla dipdiri taptaze kalmış bir davanın adıdır. Ne 

mutlu bizlere ki Sahabe-i Kiram efendimizden 

sonra bin yıldır bu davanın sancağı Türk milletinin 

elinde dalgalanmaktadır. Türk milleti bid’atsiz bir 

şekilde, ehli sünnet caddesinden ayrılmadığı müd-

detçe bu davanın sancaktarlığı yine bu millete 

nasip olacaktır. Her yaz sonrası sonbahar gelse 

de, sonbaharı kış takip etse de bilinmelidir ki her 

kıştan sonra yine bir çiçek açacak ve bahar gele-

cektir. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çi-

çekle başlar meseli bizler için en büyük ümittir.

Bu ümidi her zaman koruyarak gençlerimizi iyi 

yetiştirmeli, onları İslam’ın ana caddesinin dışına 

çağıran zararlı akımlardan korumak mecburiye-

tindeyiz. Türk düşmanları gayet iyi bilirler ki Türk 

milleti İslam’dan uzaklaştıkça onları yenmek ko-

laydır. İslam’ı terk etmeyen bir Türk milleti ise asla 

yenilmez. Bunu bildikleri için daima dinimize 

hücum edenler olacaktır. Milletçe vazifemiz bu ta-

arruzlara karşı gençlerimizi muhafaza etmektir. 

Bunu tarihi bir vaka ve vesika ile izah edelim. Siz-

lerle Fener Rum Patriği Gregorius'un 1821 yılında, 

işbirliği içerisinde bulunduğu Rus Çarı Aleksandr'a 

yazdığı çok gizli mektubu paylaşmak istiyorum.

Önce mektubun nasıl ele geçtiği hakkında bilgi 

verelim: Olay kısaca şöyle… Mora yarımadasında 

büyük bir Rum isyanı (Patras Vakası) patlak verir 

(1820-1821 yılları). İsyancılar binlerce Türk’u kat-

lederler. Bebekler ana karnında süngülenir. Kızlar, 

gelinler dağa kaldırılır. O tarihte Sultan II. Mah-

mud, Sadrazam Benderli Ali Paşa’yı isyanı bastır-

makla görevlendirir. İsyan bastırıldıktan sonra tah-

kikat genişletilir. İsyana adı karışanlar bir bir yaka-

lanıp yargılanır. Ele geçen belgeler arasında Fener 

Rum Patriği V. Gregorius’un Rus Çarı II. Ale-

xandr’a yazdığı “ihanet mektubu” da vardır 

(başka bir kayda göre, Patrik’in mektubu, Rus bas-

kısından kaçarak İstanbul’a gelen Kırımlı Yunus 

Bey tarafından Sadrazam Benderli Ali Paşa’ya ve-

rilmiş, böylece Ali Paşa gizli Rum Cemiyeti Etniki 



sın. Evet, genç olarak yumruk ve fikir arasında 

ilahi meşrepli nikahı kıymalı her ikisini bünyene 

sindirmelisin. Burada kiminde yumruk ağırlıklı 

fikir kiminde fikir ağırlıklı yumruk olarak gözük-

mek ilahi takdir icabı. O yüzden genç su gibi bir 

keyfiyete sahip olmalı. An gelir buz kesilmeli, an 

gelir buhar olup uçmalı, an gelir sıvı gibi berrak ak-

malı. Yani kısacası gerektiği yerde gerekeni yap-

malı. Fikirse fikir, kavgaysa kavga demekten ka-

çınmadan meydan yerine dikilmeli. Vatanın iç ve 

dış düşmanlarla olabildiğince kuşatıldığı tarihin 

en hassas ve girift bir döneminde bunu yapmaya 

memuruz, buna mecburuz.

Genç kardeşim! Motor gürültüleri, savaşlar, 

esrar ve eroin dalgaları, fuhuş ve sapıklık, iyi ve 

kötü değer yargılarının ismiyle unutulmaya baş-

landığı bir zaman diliminde “fikrin beş para 

etmez” bir değer hükmüne indirildiği dünya çapı 

mekanda, yeni bir fikir çağı doğurmaya gebe ol-

malısın. Gerçek milliyetçiliği, milletin fikirde zaafı-

nı görmekle başlayacağı bir dava olarak ele 

almak ve milliyetçilik adına kabuk ve posa enani-

yetinden vazgeçmek ve kavim sevgisini “İslam ol-

duktan sonra” şartıyla düsturlaştırmak; ilimde, fi-

kirde, sanatta her şeyde peygamber ne dediyse 

gerçeğin ve toplamın onda olduğunu göstererek 

bu dallarda en üstünlüler arasında eser ve çilenle 

yer almalısın. Mademki varım o halde davam da 

vardır anlayışı içerisinde yapman gerekenleri en 

hassas ve en dakik ölçülerle yapıp meydan yerin-

de izzet ve şerefli dikileceksin. Allah için buğz, 

Allah için aşk ölçüsüne uygun şekilde baş nefret 

kutbu ile baş muhabbet kutbunu tayin etmiş ola-

rak tarihi lif lif ayıklayarak gerçek ve sahte kahra-

manları ortaya sereceksin. Hafızasını kaybetmiş 

bir insan nasıl gelecek karşısında çaresiz kalır, 

dost ve düşmanını tanıyamazsa tarihi hafızası dü-

zelmeyen bir millet de istikbale dair ümitleri ye-

şertemez. Sağlam ve emin adımlarla ileriye 

dönük hamle gücünü gösteremez. Tarihini en 

doğru şekilde bilip öğrenmek en büyük görev 

aşkın olmalı.

Genç kardeşim! Yüce peygamber diyor ki: 

“Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir ay bir 

hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek; bir 

günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar ça-

buklaşacak, hiçbir şeyde bereket kalmayacak.”

Ahir zaman peygamberinin ahir zaman hadis-

lerinden. Zamanın temposu öyle hızlı ki duygu, 

düşünce ve irademizin elimizden alındığı bir anlar 

silsilesini yaşıyoruz, sele kapılan bir saman çöpü 

gibi hissediyoruz kendimizi. Değerler geliyor 

daha ısınamadan yepyeni değerlerle kuşatılıyo-

ruz önceki değerleri yıkan. Neye inanacağımızı şa-

şırdık. Tüketecek ve öyle yaşayacaksın. Var olma 

sürecin ünlülerin rol aldığı reklamlardaki imaja 

göre belirleniyor. İnsanın başlıca üç cihazı var; 

hazmi (yeme-içme) yani mideye bağlı, tenasül 

(cinsellik) cihazı karşı cinse meyil olma, dimağ 

(fikretme) cihazı ilim ve eser doğurma. Tarihin 

başlangıcından itibaren insan iki yol üzere hayatı-

na yön verir, yaşar. Hazcılık ve fazilet. Hazcı ötele-

ri kurcalamaktan vazgeçmiş bütün hesaplarını bu 

dünya da yapan, cinsi ve mide cihazını olanca ceh-

diyle çalıştırmaya çalışan sureten bir insan konu-

munda. Hazcının hedefinde dimağ cihazı mide ve 

cinsi cihazın çalışması için görev görür. Çağındaş-

ları ve kapitalistler tarafından oluşturulan bu sis-

temde yani hazcı anlayışta dimağ cihazı nohut ta-

nesi kadar küçülmüş, mide ve cinsi cihaz olabildi-

ğince azmanlaştırılmıştır. Hazcı olasın ki fikretme-

yesin, her gelen düşünceyi sorgulamadan alasın. 

Hazcı olacaksın ki tüketim zincirine tamamen ek-

lemlenebilesin, ben yalnız ben derken fert ve ce-

miyet arasındaki dengeyi kaybedip koyun sürüsü 

gibi güdülebilesin. Biz amenna Müslümanız, fazi-

lete göre yaşamalı, her gelen fikir ve anlayışı 

dünya görüşümüze göre değerlendirmeliyiz. Biz 

gücümüz yettiğimizce sağdan, soldan önden ve 

arkadan şu kadar evden mesulüz. Hastaysa ziya-

ret etmeli, iyi temennide bulunmalı, komşumuza 

duamızla şifa olmaya gayret etmeliyiz. Yaptığımız 

bir yemeğin kokusunu komşumuz duyarsa onla 

paylaşmayı bilmeliyiz. Biz aynı yerde oturup yıl-

larca birbirinden habersiz insanlar yumağı ola-

mamalıyız. Biz komşumuzla selamlaşmalı, gidip 

gelmeliyiz. Biz komşumuzun öldüğünü apart-

manda ceset kokusunun her tarafı sardığında öğ-

renmemeliyiz. Biz fazilete göre yaşayacağız. 

Hazmi cihazı vücudumuzun diri olması için, cinsi 

cihazımızı aşkımızın meyvesi yeni nesillere gebe 

olması için elbette çalıştıracağız. İslam fıtrat dini, 

DAVA TAŞIYICISI GENÇLİK
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Anadolu ve gençlik… Gençlik ve Anadolu… Bu 

toprakların kokusuna aşina olan insanların yürek-

lerinde yer eden iki tabir. Anadolu nasırlı ellerle, kı-

nalı saçlı ninelerin diyarı. Anadolu; alınları fikir çiz-

gili, yürekleri derin ezgili dedelerin duasına mazhar 

yeri. Anadolu medeniyetler ocağı veliler bucağı. 

Anadolu Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya 

geçit yeri. Bu yer olmadan bu yere sahip çıkılma-

dan ne Batı Doğu’yu ne de Doğu Batı’yı fethedebi-

lir. Anadolu haçlıların kutsal toprakları Kudüs’ü elde 

etmek için nal seslerinin uğultularında yol aldığı 

mekan. Anadolu aleme nizam vermek cehdiyle 

yanıp tutuşan mücahitlerin Batı’yı fethetmek ve 

dize getirmek için yurt edindikleri ocak.

Gençlik ve Anadolu… Anadolu ve gençlik… 

Gençlik çocuğun geleceği, ihtiyarın geçmişi. Genç-

lik çocuk ile ihtiyar arasında tıpkı Anadolu gibi bir 

geçit yeri. Geçit yerlerinin yükü ağır olur. Rabbim 

kimseye kaldıramayacağı yükü vermez. Vermişse 

kaldırmalı ve varlık keşfinde meçhul alemi malum 

kılmalısın. Genç çocuğa tecrübe ve bilgisini aktarır-

ken ihtiyarın tecrübe ve bilgilerinden faydalanmalı, 

çocuk genç ve ihtiyar arasında ideal birlik ve anla-

yışı sağlamalı. Aksi takdirde zincirin halkası kopar, 

tespih taneleri dağılır gider. Gençlik hazine. Hazi-

neler kıymetli olur, kıymetler doğru yerlere har-

canmalı. Bir mütefekkir eğlence ve sefahata dal-

mış bir millet ihtiyarlamıştır der. Buradan mülhem 

eğlence ve sefahata dalmış birine genç denir mi? 

Asla. Eser ve çile ile yanıp tutuşan ihtiyara genç 

denmez mi? Elbette. Demek ki dikkat edeceğimiz 

husus gençlik yaşla sınırlı bir şey değil. Gençlik 

her şeyden ruhi bir durum. Kalıp edasını aşan bir 

anlayış. Bütün dava adamlarının arzusu ve hayali 

davalarına bağlı ve sadık gençleri peşlerine tak-

mak olmuştur. Davalarını layıkıyla anlayan gençle-

ri gördüklerinde misyonlarını gerçekleştirdikleri 

inancını taşımışlardır. Dava gençlerle yürür ve 

büyür, dava gençlerle heyecan kazanır ve zafer 

edasına bürünür. O halde her hal ve şartta genç ol-

malı, yaramızı her an deşmeli ve tazelenmeliyiz. 

Allah resulünün çevresini saran sahabe kadrosu-

nun hepsi bir gençtir. Bir büyüğün ifadesiyle biz 

onları görseydik bunlar deli mi, onlar bizi görseler-

di bunlar Müslüman mı derlerdi. Siz bu deliyi kara 

sevdalıya çevirebilirsiniz. Fikirden mahrum yum-

ruk ehli olursan yıkarsın, yapmaya çare bulamaz-

sın; yumruktan mahrum fikir ehli olursan çaresiz 

kalır, eşya ve hadiselere fikrini nakşedemezsin. 

Maddi ve manevi medeniyetini ortaya koyamaz-

Bahattin YEŞİLOĞLU



sın. Evet, genç olarak yumruk ve fikir arasında 

ilahi meşrepli nikahı kıymalı her ikisini bünyene 

sindirmelisin. Burada kiminde yumruk ağırlıklı 

fikir kiminde fikir ağırlıklı yumruk olarak gözük-

mek ilahi takdir icabı. O yüzden genç su gibi bir 

keyfiyete sahip olmalı. An gelir buz kesilmeli, an 

gelir buhar olup uçmalı, an gelir sıvı gibi berrak ak-

malı. Yani kısacası gerektiği yerde gerekeni yap-

malı. Fikirse fikir, kavgaysa kavga demekten ka-

çınmadan meydan yerine dikilmeli. Vatanın iç ve 

dış düşmanlarla olabildiğince kuşatıldığı tarihin 

en hassas ve girift bir döneminde bunu yapmaya 

memuruz, buna mecburuz.

Genç kardeşim! Motor gürültüleri, savaşlar, 

esrar ve eroin dalgaları, fuhuş ve sapıklık, iyi ve 

kötü değer yargılarının ismiyle unutulmaya baş-

landığı bir zaman diliminde “fikrin beş para 

etmez” bir değer hükmüne indirildiği dünya çapı 

mekanda, yeni bir fikir çağı doğurmaya gebe ol-

malısın. Gerçek milliyetçiliği, milletin fikirde zaafı-

nı görmekle başlayacağı bir dava olarak ele 

almak ve milliyetçilik adına kabuk ve posa enani-

yetinden vazgeçmek ve kavim sevgisini “İslam ol-

duktan sonra” şartıyla düsturlaştırmak; ilimde, fi-

kirde, sanatta her şeyde peygamber ne dediyse 

gerçeğin ve toplamın onda olduğunu göstererek 

bu dallarda en üstünlüler arasında eser ve çilenle 

yer almalısın. Mademki varım o halde davam da 

vardır anlayışı içerisinde yapman gerekenleri en 

hassas ve en dakik ölçülerle yapıp meydan yerin-

de izzet ve şerefli dikileceksin. Allah için buğz, 

Allah için aşk ölçüsüne uygun şekilde baş nefret 

kutbu ile baş muhabbet kutbunu tayin etmiş ola-

rak tarihi lif lif ayıklayarak gerçek ve sahte kahra-

manları ortaya sereceksin. Hafızasını kaybetmiş 

bir insan nasıl gelecek karşısında çaresiz kalır, 

dost ve düşmanını tanıyamazsa tarihi hafızası dü-

zelmeyen bir millet de istikbale dair ümitleri ye-

şertemez. Sağlam ve emin adımlarla ileriye 

dönük hamle gücünü gösteremez. Tarihini en 

doğru şekilde bilip öğrenmek en büyük görev 

aşkın olmalı.

Genç kardeşim! Yüce peygamber diyor ki: 

“Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir ay bir 

hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek; bir 

günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar ça-

buklaşacak, hiçbir şeyde bereket kalmayacak.”

Ahir zaman peygamberinin ahir zaman hadis-

lerinden. Zamanın temposu öyle hızlı ki duygu, 

düşünce ve irademizin elimizden alındığı bir anlar 

silsilesini yaşıyoruz, sele kapılan bir saman çöpü 

gibi hissediyoruz kendimizi. Değerler geliyor 

daha ısınamadan yepyeni değerlerle kuşatılıyo-

ruz önceki değerleri yıkan. Neye inanacağımızı şa-

şırdık. Tüketecek ve öyle yaşayacaksın. Var olma 

sürecin ünlülerin rol aldığı reklamlardaki imaja 

göre belirleniyor. İnsanın başlıca üç cihazı var; 

hazmi (yeme-içme) yani mideye bağlı, tenasül 

(cinsellik) cihazı karşı cinse meyil olma, dimağ 

(fikretme) cihazı ilim ve eser doğurma. Tarihin 

başlangıcından itibaren insan iki yol üzere hayatı-

na yön verir, yaşar. Hazcılık ve fazilet. Hazcı ötele-

ri kurcalamaktan vazgeçmiş bütün hesaplarını bu 

dünya da yapan, cinsi ve mide cihazını olanca ceh-

diyle çalıştırmaya çalışan sureten bir insan konu-

munda. Hazcının hedefinde dimağ cihazı mide ve 

cinsi cihazın çalışması için görev görür. Çağındaş-

ları ve kapitalistler tarafından oluşturulan bu sis-

temde yani hazcı anlayışta dimağ cihazı nohut ta-

nesi kadar küçülmüş, mide ve cinsi cihaz olabildi-

ğince azmanlaştırılmıştır. Hazcı olasın ki fikretme-

yesin, her gelen düşünceyi sorgulamadan alasın. 

Hazcı olacaksın ki tüketim zincirine tamamen ek-

lemlenebilesin, ben yalnız ben derken fert ve ce-

miyet arasındaki dengeyi kaybedip koyun sürüsü 

gibi güdülebilesin. Biz amenna Müslümanız, fazi-

lete göre yaşamalı, her gelen fikir ve anlayışı 

dünya görüşümüze göre değerlendirmeliyiz. Biz 

gücümüz yettiğimizce sağdan, soldan önden ve 

arkadan şu kadar evden mesulüz. Hastaysa ziya-

ret etmeli, iyi temennide bulunmalı, komşumuza 

duamızla şifa olmaya gayret etmeliyiz. Yaptığımız 

bir yemeğin kokusunu komşumuz duyarsa onla 

paylaşmayı bilmeliyiz. Biz aynı yerde oturup yıl-

larca birbirinden habersiz insanlar yumağı ola-

mamalıyız. Biz komşumuzla selamlaşmalı, gidip 

gelmeliyiz. Biz komşumuzun öldüğünü apart-

manda ceset kokusunun her tarafı sardığında öğ-

renmemeliyiz. Biz fazilete göre yaşayacağız. 

Hazmi cihazı vücudumuzun diri olması için, cinsi 

cihazımızı aşkımızın meyvesi yeni nesillere gebe 

olması için elbette çalıştıracağız. İslam fıtrat dini, 

DAVA TAŞIYICISI GENÇLİK
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Anadolu ve gençlik… Gençlik ve Anadolu… Bu 

toprakların kokusuna aşina olan insanların yürek-

lerinde yer eden iki tabir. Anadolu nasırlı ellerle, kı-

nalı saçlı ninelerin diyarı. Anadolu; alınları fikir çiz-

gili, yürekleri derin ezgili dedelerin duasına mazhar 

yeri. Anadolu medeniyetler ocağı veliler bucağı. 

Anadolu Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya 

geçit yeri. Bu yer olmadan bu yere sahip çıkılma-

dan ne Batı Doğu’yu ne de Doğu Batı’yı fethedebi-

lir. Anadolu haçlıların kutsal toprakları Kudüs’ü elde 

etmek için nal seslerinin uğultularında yol aldığı 

mekan. Anadolu aleme nizam vermek cehdiyle 

yanıp tutuşan mücahitlerin Batı’yı fethetmek ve 

dize getirmek için yurt edindikleri ocak.

Gençlik ve Anadolu… Anadolu ve gençlik… 

Gençlik çocuğun geleceği, ihtiyarın geçmişi. Genç-

lik çocuk ile ihtiyar arasında tıpkı Anadolu gibi bir 

geçit yeri. Geçit yerlerinin yükü ağır olur. Rabbim 

kimseye kaldıramayacağı yükü vermez. Vermişse 

kaldırmalı ve varlık keşfinde meçhul alemi malum 

kılmalısın. Genç çocuğa tecrübe ve bilgisini aktarır-

ken ihtiyarın tecrübe ve bilgilerinden faydalanmalı, 

çocuk genç ve ihtiyar arasında ideal birlik ve anla-

yışı sağlamalı. Aksi takdirde zincirin halkası kopar, 

tespih taneleri dağılır gider. Gençlik hazine. Hazi-

neler kıymetli olur, kıymetler doğru yerlere har-

canmalı. Bir mütefekkir eğlence ve sefahata dal-

mış bir millet ihtiyarlamıştır der. Buradan mülhem 

eğlence ve sefahata dalmış birine genç denir mi? 

Asla. Eser ve çile ile yanıp tutuşan ihtiyara genç 

denmez mi? Elbette. Demek ki dikkat edeceğimiz 

husus gençlik yaşla sınırlı bir şey değil. Gençlik 

her şeyden ruhi bir durum. Kalıp edasını aşan bir 

anlayış. Bütün dava adamlarının arzusu ve hayali 

davalarına bağlı ve sadık gençleri peşlerine tak-

mak olmuştur. Davalarını layıkıyla anlayan gençle-

ri gördüklerinde misyonlarını gerçekleştirdikleri 

inancını taşımışlardır. Dava gençlerle yürür ve 

büyür, dava gençlerle heyecan kazanır ve zafer 

edasına bürünür. O halde her hal ve şartta genç ol-

malı, yaramızı her an deşmeli ve tazelenmeliyiz. 

Allah resulünün çevresini saran sahabe kadrosu-

nun hepsi bir gençtir. Bir büyüğün ifadesiyle biz 

onları görseydik bunlar deli mi, onlar bizi görseler-

di bunlar Müslüman mı derlerdi. Siz bu deliyi kara 

sevdalıya çevirebilirsiniz. Fikirden mahrum yum-

ruk ehli olursan yıkarsın, yapmaya çare bulamaz-

sın; yumruktan mahrum fikir ehli olursan çaresiz 

kalır, eşya ve hadiselere fikrini nakşedemezsin. 

Maddi ve manevi medeniyetini ortaya koyamaz-

Bahattin YEŞİLOĞLU



lirleyici. Sevgide seven seveni kıskanmalı. Seven 

sevilenin gözlerinde billurlaşmalı. Sevgide her iki 

taraf da avcı ve avlanan olmalı. Kim avcı kim avla-

nan sorgulanmamalı. Her iki halden de mesut 

olunmalı. Sevgi ölçülerle yaşanmalı göz planına, 

dikilmemeli. Göz planına dikilirse başkalarını tah-

rik etmez misin? Onların kötü niyet ve hedefleri-

ne maruz kalmaz mısın? Sevgide kadın sarılan, 

erkek saran olmalı. Erkek eksiğini giderip kadın 

gurbet hayatını sona erdirmeli. Biri maviliklerde 

yüzerken diğeri sabah vaktinde güneşin sıcaklığı-

nı duymalı. Erkek koşmalı, kadın koşturmalı. 

Erkek bulmalı, kadın buldurmalı. Velhasıl biri Mec-

nun diğeri Leyla olmalı. Leyla olmadan Mecnun’u 

beklememeli, Mecnun olmadan çöllere düşme-

meli. Mecnun ve Leyla oldun mu bak o zaman 

visal olmak neymiş görürsün ve tüm geçmiş ya-

şantına yanarsın. Öyle bir devirdeyiz ki kızların er-

keksi erkeklerin kızvari görünüşlerine tanıklık edi-

yoruz. Erkekte olması gereken gösterişten uzak 

sade ve güzel, lisanı ve yiğitliğiyle cezbedici ol-

ması. Artık erkekler ayna karşısında kadından 

daha çok vakit ayırır hale geldi. Bu tipler yok met-

roseksüel, şu bu diye isimlendiriliyor. Gerçekte er-

kekten ve kadından başka her şeye benziyorlar. 

Kimliksizleştiklerinin ve yozlaştıklarının farkında 

değiller. Süslenmesi gereken kadın, sade olması 

gereken erkek. Her ikisi de ancak böyle güzel olu-

yor. Her iki cinsin bütün ukdesi dışa dönük bedeni 

hedef alıcı faaliyetler. İçine bakan, kalbini tezkiye 

eden ve çeki düzen veren yok. Halbuki bedenle 

ne kadar meşgul olsan sonunda zamana yenilip 

solacak ve pörsüyecek. Gençliğinden ve diriliğin-

den eser kalmayacak. Kalp öyle mi? Rabbimizin 

nihai manada nazarına hedef. Her şey kalbimiz-

deki niyete göre değerleniyor. Kalbi güzel olanlar 

seviliyor. Kalbi güzel olanlar dost bulup dost olu-

yorlar. Kalbi güzel olanlar bir yastıkta kocayıp her 

gün birbirine güzel ve içli duygularla bakıyorlar. 

Kalbi güzel olanlar sessizlikte zaman ve mekan 

ötesinin dilini konuşabiliyorlar.

Genç kardeşim! Yaşı ellili yıllara gelmiş biri ola-

rak buradan bütün yüreğimle size hitap etme te-

laşındayım. Kim bilir belki de sizin anneniz ve ba-

banız yaşınızdayım. Evet, biz sizden önceki nesil-

ler olarak televizyon denilen sihirli bir kutu ile ta-

nıştık. Bu sihirli kutuyu evimizin baş köşesine 

oturttuk. Yemek yerken, misafir ağırlarken her 

daim gözlerimiz ve kulaklarımızı ona kapılarak 

muhatap olduk. İzleye izleye günah dediklerimizi 

kanıksayarak alışkanlık haline getirdik. Boşanmış 

ve ahlaki bir erdemi olmayan sanatçı müsvedde-

lerinin evlilik programlarında evliliğe dair akıl 

aldık. Kıçı başı açık kadınların programlarında 

“Hocam İslam’da bu var mı, İslam bu husus üze-

rine ne diyor” diye soruların karşısında dine dair 

fetva ve anlatımlarda bulunan hoca kılıklı tiplerle 

dinimizi öğrendik. Ardımıza baktığımızda bütün 

değerleri yitirdiğimizi gördük, yine de tedbir ala-

madık. Şimdi seninle birlikte televizyondan beter 

cep telefonu ve bilgisayarla muhatabız. Annemiz 

kaybolsa, evladımız yitse cep telefonu kayboldu-

ğu kadar çırpınmayız. Herkes odasına kapılmış sa-

baha dek bütün dikkatiyle usanmadan bu aletin 

başında vakit tükettiğinin farkında değil. Ne aile 

kaldı ne sohbet ne de yediklerimizde bir tat… Had-

dini aşan her şey zıddına inkılap eder. Yani size 

vermek istediklerinin tersine bir durum oluşturur. 

Parkta yürüyorum, gençler yıldızların ürpertici gö-

rüntüsünden habersiz, rüzgarın saçlarını okşa-

masından ve tenini öpmesinden yoksun cep tele-

fonu başında ona bağlı vakit geçiriyorlar. Birbiriy-

le sohbet etmiyorlar, her ikisini de birbirine bağla-

yan cep telefonu. İnsan eserinin mahkumu. 

İnsan eserini putlaştırmış, kendinde ve kainatta 

olan birçok şeyin mucizeliğinin farkında olmadan 

cep telefonu hayranı. Gözü kulağı yeni model 

çıksa da alsam ve hava atsam sanal dünyada ya-

şamımı sürdürsem. En büyük davamız makine-

leşme-teknoloji davasını halletmek olmalı. Tek-

nolojiye esir olmadan onu mahkum altına alıcı 

imanı müeyyideye kavuşmayı gerçekleştirmeli-

yiz. Peki o imanı müeyyide ne? Elbette ötelere de 

göz dikici bu dünyanın da hakkını verici İslam. 

Son ve kamil din. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu 

dünya için, hemen ölecekmiş gibi öteki dünya için 

çalış diyen İslam. Burası yalan dünya, fani yer. 

Asıl vatan olarak ahireti gösteren, burada ne ya-

parsan yap doymak yok, her şey eksik ve kesik 

diyen İslam. Gelin her şeyi yeniden keşfedercesi-

ne, baştan öğreniyormuşçasına hazinemize eğil-

meye. Allah’ın selamı üzerinize olsun…
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bunu inkar etmez. Bunlar insanın hayatına güzellik 

katan şeyler, zevkler. Lakin ölçüler var seni sana bı-

rakmayan, senle yaradan arasındaki perdeleri yır-

tıp atan, senle yaradanı birbirine yakınlaştıran. Öl-

çümüz gereği hazmi ve cinsi cihazımız dimağ ciha-

zımızın emri altında olacak. Bu iki cihaz dimağ ci-

hazına teslim olacak ve her dediğini uygulayacak. 

Az uyu, az ye, az konuş düsturuyla hareket 

edecek. İnsanı insan yapan hayvandan ayıran 

unsur akletmesi, fikretmesi ve ahlaki bir varlık ol-

ması. O yüzden dimağ cihazı aziz ve önde tutulma-

lı. Eğer mide cihazı hedef olsaydı, inek benden çok 

yiyor diye inek olmak daha iyi olurdu. Eğer cinsi ci-

hazın çalışması gaye yapılsaydı falan filan şu hay-

van olmak daha çok çarpıcı gelirdi. Dikkat kesilin 

hazcılıkta hayvanlaşma meyli artarken, duygular 

kabalaşırken fazilette insani hakikate doğru yelken 

açıp hislerimizi latifleştirirken kanatlandırıyoruz.

Genç kardeşim! Yüce peygamber ahir zamana 

dair şöyle diyor: “Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı ka-

dınlar zuhur edecek”, “Erkekler kendilerini kadınla-

ra, kadınlar da erkeklere benzetecekler.” Kainatın 

yüzü suyu hürmetine yaratıldığı varlığın tacı pey-

gamberimiz otururken bir genç gelir ve zina yap-

mak için izin ister. Etrafında dostları, sahabe 

(örnek nesil) celallenip genci hedef almaktalar. 

Allah’ın resulü gayet sakin tebessüm eden nurlu yü-

züyle gençle konuşmaya başlar. Sahabeye de duy-

gularını yatıştırmak, olacakları izlemek ve hikmet 

kapılarını ardına kadar açmak kalır. Peygamberi-

miz gence ablan, annen, halan, teyzen var mı min-

valinde sorular sorar ve hepsinden de müsbet ce-

vaplar alır. Güzeller güzeli gaye insan onların zina 

yapmasını ister miydin sorusuna “hayır” cevabını 

alır. Gence zina yapacağın kadın birinin annesi, ab-

lası, halası, teyzesi olmaz mı karşılığını verir. Genç 

sükutun ırmağına kapılmış hakikate yıldırımvari çar-

pılmıştır. Ve oradan alması gerekeni almış, tövbe 

kapılarına dayanmış yoluna huzurla koyulur. Saha-

be ve genç hikmet diyarında yeni hikmetlere ka-

vuşmuştur. İlahi ferman kendine yapılmak isteme-

diğin şeyi sende başkasına yapma demektedir. Sa-

dece bu ölçü göklerde mahyalaştırılsa kalplere ka-

zınsa münasebetlerimizde sorun kalır mı? İnsanlar 

arasında kavga sürer ve nefret duygularının esa-

mesi okunur mu?

Tesettürlü, tesettürsüz, Müslüman, Müslüman 

olmayan insanların çok rahat el ele tutuştuklarına, 

ilahi ölçülere aykırı hareket ettiklerine tanık oluyo-

ruz. Parklarda, otobüslerde, sokaklarda caddeler-

de olabildiğince insan hedeflerinin yoğun olduğu 

her yerde iki cinsin uygunsuz hareketleri. Yüzle-

rinde hiçbir utanma yüz kızarmaya dair belirti yok. 

Günahlarında nedamet (pişmanlık) unsuru yok. 

Emin ve ukalalar, özgürlüklerine sonuna kadar sa-

dıklar. Hangi özgürlükse… Birbirlerine olan tutku-

larını insanların gözleri önünde olabildiğince yaşa-

ma arzusundalar. Hâlbuki sevgi ne kadar mahrem 

planda olursa o kadar değerli ve güçlü olur. Baş-

kalarına yaşam tarzlarını gösterme bir manevi has-

talık. Farkında mısınız ne kadar çabuk ayrılıyor, ya-

ralanmış bir kalbe sahip olmadan ne çabuk sevgili 

değiştiriyorsunuz. Sizinki hayvan özgürlüğü. Bizce 

hürriyet hakikate esirlik olmalı. Hakikate esir ola-

mazsan azgın nefsinin emrinde günah çukurunda 

debelenirsin. Tesettürlü kızlarımızı Faruki mizaçlı 

Hazreti Ömer efendimiz görseydi nasıl celallenir-

di. Beynine kan damlayarak bütün öfkesiyle ya bu 

örtünün hakkını ver yahut bunu çıkar derdi. Bütün 

mesele neysen ne olmak istiyorsan onun hakkını 

vermek değil mi? Ehliyetin yoksa araba kullana-

mazsın tıpa dair eğitimin yoksa tabiplik edemez-

sin. Yaparsan hem kendine hem de başkalarına 

zarar verirsin. Tesettür İslam’ın şiarı. Kadını haki-

kate esir edip nefsini ruhun emrinde köle haline 

getiren bir sembol. Tesettür kadın için hürriyetin 

remzi. O halde bunu ayaklar altına alıcı nasıl hare-

ket eder, zina halde cemiyet planında günahı ale-

nileştirirsin. İslam’ın izzet ve şerefini korumaz 

kendi şahsında maskara haline getirirsin. Yazık ki 

yazık kendine gel güzel kızım. Tesettür seni örter, 

perdeler. Örtü ve perde ile sır dairesine girer, 

erkek tarafında efsunlu gözükür ve cazibeli olur-

sun. Örtü kadını erkek gözünde kıymetlendirir, 

hor ve hakir bakışlardan muhafaza eder. Cemiyet-

te gördüğün binlerce hadise bu tanıklığı sana her 

gün fazlasıyla yaşatmıyor mu? Hangi kadınlar de-

ğersiz hangi erkeklerin lafına ve kötü bakışlarına 

maruz kalıyor. Tesettür kadında erkek tarafından 

haşyet ve hürmet ifadesi belirtir. Erkek düğmeleri-

ni ilikler ve kendine çeki düzen verir. Nihai mana-

da tesettür içinde kadın şahsiyeti ve duruşuyla be-



lirleyici. Sevgide seven seveni kıskanmalı. Seven 

sevilenin gözlerinde billurlaşmalı. Sevgide her iki 

taraf da avcı ve avlanan olmalı. Kim avcı kim avla-

nan sorgulanmamalı. Her iki halden de mesut 

olunmalı. Sevgi ölçülerle yaşanmalı göz planına, 

dikilmemeli. Göz planına dikilirse başkalarını tah-

rik etmez misin? Onların kötü niyet ve hedefleri-

ne maruz kalmaz mısın? Sevgide kadın sarılan, 

erkek saran olmalı. Erkek eksiğini giderip kadın 

gurbet hayatını sona erdirmeli. Biri maviliklerde 

yüzerken diğeri sabah vaktinde güneşin sıcaklığı-

nı duymalı. Erkek koşmalı, kadın koşturmalı. 

Erkek bulmalı, kadın buldurmalı. Velhasıl biri Mec-

nun diğeri Leyla olmalı. Leyla olmadan Mecnun’u 

beklememeli, Mecnun olmadan çöllere düşme-

meli. Mecnun ve Leyla oldun mu bak o zaman 

visal olmak neymiş görürsün ve tüm geçmiş ya-

şantına yanarsın. Öyle bir devirdeyiz ki kızların er-

keksi erkeklerin kızvari görünüşlerine tanıklık edi-

yoruz. Erkekte olması gereken gösterişten uzak 

sade ve güzel, lisanı ve yiğitliğiyle cezbedici ol-

ması. Artık erkekler ayna karşısında kadından 

daha çok vakit ayırır hale geldi. Bu tipler yok met-

roseksüel, şu bu diye isimlendiriliyor. Gerçekte er-

kekten ve kadından başka her şeye benziyorlar. 

Kimliksizleştiklerinin ve yozlaştıklarının farkında 

değiller. Süslenmesi gereken kadın, sade olması 

gereken erkek. Her ikisi de ancak böyle güzel olu-

yor. Her iki cinsin bütün ukdesi dışa dönük bedeni 

hedef alıcı faaliyetler. İçine bakan, kalbini tezkiye 

eden ve çeki düzen veren yok. Halbuki bedenle 

ne kadar meşgul olsan sonunda zamana yenilip 

solacak ve pörsüyecek. Gençliğinden ve diriliğin-

den eser kalmayacak. Kalp öyle mi? Rabbimizin 

nihai manada nazarına hedef. Her şey kalbimiz-

deki niyete göre değerleniyor. Kalbi güzel olanlar 

seviliyor. Kalbi güzel olanlar dost bulup dost olu-

yorlar. Kalbi güzel olanlar bir yastıkta kocayıp her 

gün birbirine güzel ve içli duygularla bakıyorlar. 

Kalbi güzel olanlar sessizlikte zaman ve mekan 

ötesinin dilini konuşabiliyorlar.

Genç kardeşim! Yaşı ellili yıllara gelmiş biri ola-

rak buradan bütün yüreğimle size hitap etme te-

laşındayım. Kim bilir belki de sizin anneniz ve ba-

banız yaşınızdayım. Evet, biz sizden önceki nesil-

ler olarak televizyon denilen sihirli bir kutu ile ta-

nıştık. Bu sihirli kutuyu evimizin baş köşesine 

oturttuk. Yemek yerken, misafir ağırlarken her 

daim gözlerimiz ve kulaklarımızı ona kapılarak 

muhatap olduk. İzleye izleye günah dediklerimizi 

kanıksayarak alışkanlık haline getirdik. Boşanmış 

ve ahlaki bir erdemi olmayan sanatçı müsvedde-

lerinin evlilik programlarında evliliğe dair akıl 

aldık. Kıçı başı açık kadınların programlarında 

“Hocam İslam’da bu var mı, İslam bu husus üze-

rine ne diyor” diye soruların karşısında dine dair 

fetva ve anlatımlarda bulunan hoca kılıklı tiplerle 

dinimizi öğrendik. Ardımıza baktığımızda bütün 

değerleri yitirdiğimizi gördük, yine de tedbir ala-

madık. Şimdi seninle birlikte televizyondan beter 

cep telefonu ve bilgisayarla muhatabız. Annemiz 

kaybolsa, evladımız yitse cep telefonu kayboldu-

ğu kadar çırpınmayız. Herkes odasına kapılmış sa-

baha dek bütün dikkatiyle usanmadan bu aletin 

başında vakit tükettiğinin farkında değil. Ne aile 

kaldı ne sohbet ne de yediklerimizde bir tat… Had-

dini aşan her şey zıddına inkılap eder. Yani size 

vermek istediklerinin tersine bir durum oluşturur. 

Parkta yürüyorum, gençler yıldızların ürpertici gö-

rüntüsünden habersiz, rüzgarın saçlarını okşa-

masından ve tenini öpmesinden yoksun cep tele-

fonu başında ona bağlı vakit geçiriyorlar. Birbiriy-

le sohbet etmiyorlar, her ikisini de birbirine bağla-

yan cep telefonu. İnsan eserinin mahkumu. 

İnsan eserini putlaştırmış, kendinde ve kainatta 

olan birçok şeyin mucizeliğinin farkında olmadan 

cep telefonu hayranı. Gözü kulağı yeni model 

çıksa da alsam ve hava atsam sanal dünyada ya-

şamımı sürdürsem. En büyük davamız makine-

leşme-teknoloji davasını halletmek olmalı. Tek-

nolojiye esir olmadan onu mahkum altına alıcı 

imanı müeyyideye kavuşmayı gerçekleştirmeli-

yiz. Peki o imanı müeyyide ne? Elbette ötelere de 

göz dikici bu dünyanın da hakkını verici İslam. 

Son ve kamil din. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu 

dünya için, hemen ölecekmiş gibi öteki dünya için 

çalış diyen İslam. Burası yalan dünya, fani yer. 

Asıl vatan olarak ahireti gösteren, burada ne ya-

parsan yap doymak yok, her şey eksik ve kesik 

diyen İslam. Gelin her şeyi yeniden keşfedercesi-

ne, baştan öğreniyormuşçasına hazinemize eğil-

meye. Allah’ın selamı üzerinize olsun…
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bunu inkar etmez. Bunlar insanın hayatına güzellik 

katan şeyler, zevkler. Lakin ölçüler var seni sana bı-

rakmayan, senle yaradan arasındaki perdeleri yır-

tıp atan, senle yaradanı birbirine yakınlaştıran. Öl-

çümüz gereği hazmi ve cinsi cihazımız dimağ ciha-

zımızın emri altında olacak. Bu iki cihaz dimağ ci-

hazına teslim olacak ve her dediğini uygulayacak. 

Az uyu, az ye, az konuş düsturuyla hareket 

edecek. İnsanı insan yapan hayvandan ayıran 

unsur akletmesi, fikretmesi ve ahlaki bir varlık ol-

ması. O yüzden dimağ cihazı aziz ve önde tutulma-

lı. Eğer mide cihazı hedef olsaydı, inek benden çok 

yiyor diye inek olmak daha iyi olurdu. Eğer cinsi ci-

hazın çalışması gaye yapılsaydı falan filan şu hay-

van olmak daha çok çarpıcı gelirdi. Dikkat kesilin 

hazcılıkta hayvanlaşma meyli artarken, duygular 

kabalaşırken fazilette insani hakikate doğru yelken 

açıp hislerimizi latifleştirirken kanatlandırıyoruz.

Genç kardeşim! Yüce peygamber ahir zamana 

dair şöyle diyor: “Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı ka-

dınlar zuhur edecek”, “Erkekler kendilerini kadınla-

ra, kadınlar da erkeklere benzetecekler.” Kainatın 

yüzü suyu hürmetine yaratıldığı varlığın tacı pey-

gamberimiz otururken bir genç gelir ve zina yap-

mak için izin ister. Etrafında dostları, sahabe 

(örnek nesil) celallenip genci hedef almaktalar. 

Allah’ın resulü gayet sakin tebessüm eden nurlu yü-

züyle gençle konuşmaya başlar. Sahabeye de duy-

gularını yatıştırmak, olacakları izlemek ve hikmet 

kapılarını ardına kadar açmak kalır. Peygamberi-

miz gence ablan, annen, halan, teyzen var mı min-

valinde sorular sorar ve hepsinden de müsbet ce-

vaplar alır. Güzeller güzeli gaye insan onların zina 

yapmasını ister miydin sorusuna “hayır” cevabını 
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sükutun ırmağına kapılmış hakikate yıldırımvari çar-

pılmıştır. Ve oradan alması gerekeni almış, tövbe 
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ruz. Parklarda, otobüslerde, sokaklarda caddeler-

de olabildiğince insan hedeflerinin yoğun olduğu 

her yerde iki cinsin uygunsuz hareketleri. Yüzle-
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geleceği hakkında nasıl bir bilgiye sahiptir? Bir 

genç nasıl bir bakış açısına sahiptir, kendine ait 

nasıl bir görüntü taşır?

Bugün gençlerimiz çok ve çeşitli sorunlarla 

karşı karşıya bulunmaktadır. Gençlerin sorunlarını 

sadece gençlerin sorunu olarak ele almak yanlış-

tır. Zira gençler toplumun en büyük kesimini mey-

dana getirmektedirler. Bu nedenledir ki kavram-

sal bir tanımlama yaparken “gençliğin sorunları” 

yerine “gençlik sorunları” demek daha doğrudur. 

Çünkü bu sorunlar, toplumumuzun tamamının so-

runudur.

Gençlik sorunlarının çeşitli nedenleri bulun-

maktadır. Bu sorunların bir kısmı, gençlerin ken-

disinden; yani yaşları gereği hayatı algılama bi-

çimlerinden kaynaklanmaktadır. Ancak çok 

büyük bir kısmı ise bölgeler arası gelişmişlik fark-

ları, cinsiyet, gelenekler (töreler), dini algılama-

lar, aile içi iletişim bozuklukları, demografik yapı 

ve istihdam politikaları gibi çok ciddi gerekçelere 

dayanmaktadır.

Farkındalığı yüksek, idealleri, inanç ve değer-

leri olan gençlerin birliğinin toplumun gelişmesin-

de, ülkenin önünün açılmasında son derece 

büyük bir rol oynayacağına şüphe yoktur. Aynı şe-

kilde kişisel ve ahlaki zaafları olan, taklitçi, tüketi-

ci ve inançsız bir gençlik, gelecekte kilit noktaları 

tıkayacak ve ilerleme sürecindeki ülkemizin hare-

ket alanını azaltacaktır.

Günümüz gençliğinin karşı karşıya olduğu teh-

likeler düşünüldüğünde, şu olumsuz ihtimalin de 

yadsınamayacak kadar mümkün göründüğünü 

söyleyebiliriz. Küreselleşen yeni dünya düzeni 

gençliği bir nevi yozlaşma sürecine çekmekte, 

genç nüfusuyla avantajlı durumdaki ülkemizin bu 

anlamda elini zayıflatmaya çalışmaktadır. Yaygın 

popüler kültür ise gençliğin taşıdığı cesaret ve 

umut filizlerini fark ettirmeden ezecek ve birey 

olarak silikleştirecek en büyük düşmandır.

Gençlik; herhangi bir siyasi düşüncenin, bir 

markanın ya da sosyal bir düzenin kullanımında 

olmamalıdır. Bilakis gençlerden beklenen siyase-

te, ekonomiye ve sosyal hayata yön verebilecek 

düzeyde objektif, pozitif ve birikimli olmalarıdır. 

Tamamen para ve konfor kaygısı aşılanmaya çalı-

şılan günümüz gençliği, materyalist bir akımın et-

kisi altına alınmakta, böylece değerlerinden ve ta-

rihinden kopuk bir nesil yetiştirilmektedir. Ülkemi-

zin ise hak ettiği gibi bir gelecek için, heba 

edecek tek bir genci bile olamaz. Öyleyse gençli-

ğin sorunları ve çözümleri, gündemin en önemli 

konularından biri olmaya devam edecektir.

Biyolojik, psikolojik, kültürel ve toplumsal 

özellikleriyle çocuklukla yetişkinliği birbirine bağ-

EN DEĞERLİ HAZİNE:

GENÇLİĞİMİZ
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Daha önce birçok yazıda ifade edilmiştir ancak 

tekrar etmekte yarar var. “Genç” kelimesi, Fars-

ça’da “hazine” anlamına gelmektedir. Buna binaen 

diyebiliriz ki gençlik insan ömrünün hazinesidir. Bu 

hazineyi değerlendirme şekline göre insan, ya 

büyük bir zenginliğe ulaşır ya da feci bir iflas ve hüs-

rana uğrar. Gençler, her milletin en değerli varlığı-

dır. Gençliğin taşıdığı değer; toplumla gelecek ara-

sında bir bağ kurulmasını ve ulusların tarihi varlığı-

nı geleceğe taşımasını sağlayacak en önemli araç 

olmasından kaynaklanmaktadır.

Gençlik, milletlerin hayatında son derece 

önemli bir yere sahiptir. Zira gençlik, her milletin ge-

leceği ve en mühim güç kaynağıdır. Kendi gelece-

ğini teminat altına almak, milli ve manevi değerle-

rini muhafaza etmek isteyen her toplum, gençleri-

ne önem vermelidir. Onları bilgili, görgülü ve üstün 

karakter sahibi nesiller olarak yetiştirmelidir. Ancak 

böyle milletler geleceğe ümitle bakabilir.

Bunun aksine genç nesillerini ihmal eden, talim 

ve terbiyelerine önem vermeyen, onların sadece 

aklını ve bedenini besleyip gönlünü, ruhunu aç bı-

rakan milletler ise kan ve gözyaşlarıyla tarih sah-

nesinden silinip giderler.

İnsanoğlu toplum halinde yaşadığından beri 

gençliğe özel önem vermiş, ona övgüler düzmüş, 

ona kültürü aktarmak için bilgi ve hikmet dolu söz-

ler etmiştir. Sokrat, Heraklit, Konfüçyüs vs. hangi 

bilge kişiye hangi din ulusuna bakacak olsak mu-

hakkak gençliğe yönelik sözler ettiklerini görürüz. 

Sadece onlar değil. Büyük anlatılar, ideolojiler de 

gençliğe görevler çıkartmıştır. Milliyetçilik, milletin 

ebedi hayatını onlara emanet eder; sosyalizm, 

gençlerin omuzlarında yükselecek bir yeni top-

lumsal düzen hayal eder. Biz de ulus devlet olarak 

kurulurken gençliğe yönelik güçlü bir repertuar 

oluşturmuş bir ülkeyiz.

Peygamber Efendimiz’in gençliğe büyük önem 

verdiği görülmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v) 

daha risaletinin ilk günlerinden itibaren gençlerle 

yakından ilgilendi. Onları gönül ikliminde yetiştir-

di. Bu sayededir ki genç sahabeler, İslam’ın çile 

dolu ilk yıllarında imanları uğruna bin bir türlü iş-

kence ve eziyete katlanabildiler. Peygamber, deve 

ile yolculuk yaparken bazen gençleri terkisine alır-

dı. Usame bin Zeyd, Muaz bin Cebel, Hz. Abbas’ın 

oğulları Fadl, Kusem ve Ubeydullah gibi gençleri 

terkisine alıp onlara ilim ve edep taliminde bulun-

muştur.

Gençlik, bedensel diriliğin, ataklığın, gözü pek-

liğin olduğu kadar hayat denilen o uğrakta yaşa-

maya başlamanın, kendi yolunu ve yöntemini seç-

menin de başlangıç dönemidir. Ülkeler, toplumlar 

için onların gelecekleridir. Eski kuşaklar yavaş 

yavaş tarih sahnesinden çekilirken yenileri öne çı-

kacağına göre onlara kaçınılmaz yol açma hali, 

gençliğin her dönem önemsenmesini, “biçim ve-

rilmesini”; kültürün, hayat tarzının taşıyıcıları ola-

rak tanımlanmalarını gerektirir. En hayati kararlar 

gençlikte verilir. Çünkü gençler farklılıklara ve yeni 

gelişmelere uyum sağlama noktasında yaşlılara 

nazaran daha elverişlidirler.

Gençlikten söz açıldığı şu noktada davranışları 

kontrol etmenin ve yönlendirmenin en zor olduğu 

yıllardan söz ediyoruz demektir. İnsan, gençlik yıl-

larında kendi kişisel özellikleri, arzuları, hayatı ve 
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ebedi hayatını onlara emanet eder; sosyalizm, 

gençlerin omuzlarında yükselecek bir yeni top-

lumsal düzen hayal eder. Biz de ulus devlet olarak 
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Peygamber Efendimiz’in gençliğe büyük önem 

verdiği görülmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v) 

daha risaletinin ilk günlerinden itibaren gençlerle 

yakından ilgilendi. Onları gönül ikliminde yetiştir-

di. Bu sayededir ki genç sahabeler, İslam’ın çile 

dolu ilk yıllarında imanları uğruna bin bir türlü iş-

kence ve eziyete katlanabildiler. Peygamber, deve 

ile yolculuk yaparken bazen gençleri terkisine alır-

dı. Usame bin Zeyd, Muaz bin Cebel, Hz. Abbas’ın 
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Gençlik, bedensel diriliğin, ataklığın, gözü pek-

liğin olduğu kadar hayat denilen o uğrakta yaşa-

maya başlamanın, kendi yolunu ve yöntemini seç-

menin de başlangıç dönemidir. Ülkeler, toplumlar 

için onların gelecekleridir. Eski kuşaklar yavaş 

yavaş tarih sahnesinden çekilirken yenileri öne çı-

kacağına göre onlara kaçınılmaz yol açma hali, 

gençliğin her dönem önemsenmesini, “biçim ve-

rilmesini”; kültürün, hayat tarzının taşıyıcıları ola-

rak tanımlanmalarını gerektirir. En hayati kararlar 

gençlikte verilir. Çünkü gençler farklılıklara ve yeni 

gelişmelere uyum sağlama noktasında yaşlılara 

nazaran daha elverişlidirler.

Gençlikten söz açıldığı şu noktada davranışları 

kontrol etmenin ve yönlendirmenin en zor olduğu 

yıllardan söz ediyoruz demektir. İnsan, gençlik yıl-

larında kendi kişisel özellikleri, arzuları, hayatı ve 

Dr. Gökhan DEMİR
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layan bir köprü olarak değerlendire-

bileceğimiz “gençlik”, çok boyutlu bir 

dönem olmanın güçlüklerini kapsa-

maktadır. Kültürümüzde “delikanlı-

lık” olarak tanımlanan bu dönem ki-

mine göre “fırtına, stres” dönemi, ki-

mine göre “sessiz çalkantı” olarak ni-

telendirilmektedir. Tanımlamalardaki 

farklılıklar ve vurgulamalar her ne şe-

kilde olursa olsun gençlik, ikinci bir 

doğum süreci olarak yetişkinler ara-

sında yerini ve konumunu alabilme-

yi; belli bilgi, beceri ve tecrübe kaza-

nabilmeyi ifade eder. Gençlik dönemi 

ana- babaya bağımlılıktan bağlılığa 

geçişi; topluma aktif, üretken sorum-

lu bir birey olarak katılımı ifade eder. 

Gencin içinde bulunduğu topluma so-

rumlu ve aktif bir birey olarak katılımı 

kolayca gerçekleşebilecek bir süreç 

değildir. “Sosyal olgunluğa erişmek” 

olarak ele aldığımız bu dönem için-

deki gencin üç önemli boyutu olan 

bağımsızlık, kimlik ve cinsel kimliğe uygun olan 

davranışları kazanarak topluma üretken bir birey 

olarak katılabilmeyi başarabilmesi oldukça önemli-

dir.

Sonuç olarak; hal, sâridir (bulaşıcıdır) yani in-

sandan insana geçicidir. Kişi hayırlı bir insanla ar-

kadaş olursa hayra yönelir, kötü biriyle beraber 

olursa kötü tesire maruz kalır. Bu hal insan psikolo-

jisinin en temel kanunlarından biridir. İnsan kimi 

sever ve kiminle beraber olursa, onun hali ile halle-

nir. Zira insanoğlunun şahsiyet ve karakteri, diğer 

insanlarınkine benzemeye ve onları taklit etmeye 

meyillidir. Dolayısıyla insan, farkında olarak veya ol-

madan, muhabbet ve ünsiyet gösterdiği başka bi-

rinin özelliklerini kopyalayıverir. Bu durum, özellik-

le kişilik ve karakterin olgunlaştığı gençlik devre-

sinde çok daha önemlidir.

Geçmiş zamanlarda olup bitenleri kuru gürültü-

lerle eleştirmek de çözüm değildir. Sorun tespit 

edildikten sonra yapılması gereken geçmişe ibret 

gözüyle bakmasını bilip hali yani bugünü gereği 

gibi değerlendirip bunun sonucu olarak da yarını 

yani geleceği kazanmamız gerekmektedir.

Yiğit genç! Sen, büyük bir milletin devamı ve 

torunusun! Faziletlerle dolu bir medeniyetin ta-

kipçisi, şanlı bir mazinin bugünkü temsilcisisin. 

Ruhun daima bu şuurla yoğrulsun, şahsiyetin bu 

ağırbaşlılık ile olgunlaşsın. Zira Necip Fazıl’ın dedi-

ği gibi: “Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğen-

meyen meyve, olgunlaşmadan çürür.”

"Gençler, ihtiyarlar istisnasız size dayanır, size 

inanır. İnsan, nefsinin bekası kadar neslinin beka-

sına da azimlidir. Biz gideceğiz... Hepimiz daha da 

ihtiyarlayacağız. Belki bazılarımızın içine ihtiyarlık 

zamanında yeni ihtiraslar dolacak. Ama bilin ki 

her şey gençliğindir. Benim yerimi dolduracak 

olan bir genç gelecektir. Onun kim olduğunu bey-

hude aranızda aramayın. Belki o bugün hiç kimse-

nin ummadığı mütevazı bir köşede kendisini, bir 

yükseliş bayrağını devam ettirmeye hazırlıyor. El-

bette hepimiz o meçhul kimseyi arasında sakla-

yan gençliğe inanıyoruz.”

Metin SAVAŞ

Gençlik söz konusu edildiğinde, doğru yanlış 

bütün düşünceleri ele alırken, gerçekçiliği de göz 

ardı etmemek gerekiyor. Gerçek şudur ki toplum-

daki gençlerin farklı eğilimleri bulunmaktadır. Bir 

diğer gerçek ise ne kadar çaba gösterirsek göste-

relim, toplumdaki gençliğin bütününü kendi ülkü-

lerimize kazanamayız. Fakat bu yalın gerçeklik biz-

leri karamsarlığa ve umutsuzluğa sürüklemeye-

cektir. Aslında herkes gençliği kazanmak ve kur-

tarmak istiyor. Herkes kendi davasını doğru bildi-

ği için toplumdaki gençlerin her biri kazanılmaya 

aday görülür ve kurtarılmaya da muhtaç kabul 

edilirler. Bir başka gerçeklik ise şudur ki davaya 

kazanılmış az sayıdaki gençle büyük işler başar-

manın mümkün olduğudur. Bundan şunu kaste-

diyoruz; sayıya bakmayacağız, etrafımızda topla-

yabildiğimiz gençlerin niceliğinden ziyade nitelik-

lerine kenetleneceğiz. Kalabalık olmak tabii ki 

önemlidir ama başıboş bir kalabalık (bu ifadeyle 

kuru kalabalığı kastediyorum) dava için yüktür. 

Pek çok defalar söylemişimdir: Her alanda bin 

genç yetiştirebilirsek bu iktidar demektir. Siyasi ik-

tidar ancak kültürel iktidarla mümkün olabilir. Kül-

tür her şeydir. Aynı nesilden gençleri sahiplenip iş-

leyerek 1000 bilim adamı yetiştirmek, 1000 sa-

natçı yetiştirmek, 1000 bürokrat yetiştirmek ve 

hatta 1000 işadamı yetiştirmek o toplumun gidi-

şatını değiştirmek demektir. Haliyle bu her alan-

daki 1000’er genç rastgele seçilmeyecektir. Onlar 

en iyiler olacaktır. Bu en iyiler domino taşı etkisiy-

le toplumun bütününe yön vereceklerdir.

Aynı nesilden 1000 bilim adamı dediğimizde 

uzay fiziğinden arkeolojiye, sosyolojiden psikolo-

jiye ve ilahiyata bütün bilim dallarını düşünmemiz 

gerekiyor. 1000 sanatçı dediğimizde bestekârdan 

ressama, yazardan heykeltıraşa yine bütün sanat 

dallarını kapsayıcı bir ufuk lâzımdır. 1000 bürok-

rat dediğimizde ise diplomatından politikacısına, 
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kilde olursa olsun gençlik, ikinci bir 

doğum süreci olarak yetişkinler ara-
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yi; belli bilgi, beceri ve tecrübe kaza-
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bağımsızlık, kimlik ve cinsel kimliğe uygun olan 

davranışları kazanarak topluma üretken bir birey 

olarak katılabilmeyi başarabilmesi oldukça önemli-

dir.

Sonuç olarak; hal, sâridir (bulaşıcıdır) yani in-

sandan insana geçicidir. Kişi hayırlı bir insanla ar-

kadaş olursa hayra yönelir, kötü biriyle beraber 

olursa kötü tesire maruz kalır. Bu hal insan psikolo-

jisinin en temel kanunlarından biridir. İnsan kimi 

sever ve kiminle beraber olursa, onun hali ile halle-

nir. Zira insanoğlunun şahsiyet ve karakteri, diğer 

insanlarınkine benzemeye ve onları taklit etmeye 
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Geçmiş zamanlarda olup bitenleri kuru gürültü-
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edildikten sonra yapılması gereken geçmişe ibret 

gözüyle bakmasını bilip hali yani bugünü gereği 

gibi değerlendirip bunun sonucu olarak da yarını 

yani geleceği kazanmamız gerekmektedir.

Yiğit genç! Sen, büyük bir milletin devamı ve 

torunusun! Faziletlerle dolu bir medeniyetin ta-

kipçisi, şanlı bir mazinin bugünkü temsilcisisin. 

Ruhun daima bu şuurla yoğrulsun, şahsiyetin bu 

ağırbaşlılık ile olgunlaşsın. Zira Necip Fazıl’ın dedi-

ği gibi: “Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğen-

meyen meyve, olgunlaşmadan çürür.”

"Gençler, ihtiyarlar istisnasız size dayanır, size 

inanır. İnsan, nefsinin bekası kadar neslinin beka-

sına da azimlidir. Biz gideceğiz... Hepimiz daha da 

ihtiyarlayacağız. Belki bazılarımızın içine ihtiyarlık 

zamanında yeni ihtiraslar dolacak. Ama bilin ki 

her şey gençliğindir. Benim yerimi dolduracak 

olan bir genç gelecektir. Onun kim olduğunu bey-

hude aranızda aramayın. Belki o bugün hiç kimse-

nin ummadığı mütevazı bir köşede kendisini, bir 

yükseliş bayrağını devam ettirmeye hazırlıyor. El-

bette hepimiz o meçhul kimseyi arasında sakla-

yan gençliğe inanıyoruz.”

Metin SAVAŞ

Gençlik söz konusu edildiğinde, doğru yanlış 

bütün düşünceleri ele alırken, gerçekçiliği de göz 

ardı etmemek gerekiyor. Gerçek şudur ki toplum-

daki gençlerin farklı eğilimleri bulunmaktadır. Bir 

diğer gerçek ise ne kadar çaba gösterirsek göste-

relim, toplumdaki gençliğin bütününü kendi ülkü-

lerimize kazanamayız. Fakat bu yalın gerçeklik biz-

leri karamsarlığa ve umutsuzluğa sürüklemeye-

cektir. Aslında herkes gençliği kazanmak ve kur-

tarmak istiyor. Herkes kendi davasını doğru bildi-

ği için toplumdaki gençlerin her biri kazanılmaya 

aday görülür ve kurtarılmaya da muhtaç kabul 

edilirler. Bir başka gerçeklik ise şudur ki davaya 

kazanılmış az sayıdaki gençle büyük işler başar-

manın mümkün olduğudur. Bundan şunu kaste-

diyoruz; sayıya bakmayacağız, etrafımızda topla-

yabildiğimiz gençlerin niceliğinden ziyade nitelik-

lerine kenetleneceğiz. Kalabalık olmak tabii ki 

önemlidir ama başıboş bir kalabalık (bu ifadeyle 

kuru kalabalığı kastediyorum) dava için yüktür. 

Pek çok defalar söylemişimdir: Her alanda bin 

genç yetiştirebilirsek bu iktidar demektir. Siyasi ik-

tidar ancak kültürel iktidarla mümkün olabilir. Kül-

tür her şeydir. Aynı nesilden gençleri sahiplenip iş-

leyerek 1000 bilim adamı yetiştirmek, 1000 sa-

natçı yetiştirmek, 1000 bürokrat yetiştirmek ve 

hatta 1000 işadamı yetiştirmek o toplumun gidi-

şatını değiştirmek demektir. Haliyle bu her alan-

daki 1000’er genç rastgele seçilmeyecektir. Onlar 

en iyiler olacaktır. Bu en iyiler domino taşı etkisiy-

le toplumun bütününe yön vereceklerdir.

Aynı nesilden 1000 bilim adamı dediğimizde 
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jiye ve ilahiyata bütün bilim dallarını düşünmemiz 
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rat dediğimizde ise diplomatından politikacısına, 



raplı emeğine değil, göz kamaştırıcı eserine düş-

kündürler.”

Topçu bununla şekilciliği kastediyor. Avrupalı-

nın göz kamaştırıcı eserine düşkünlük nedir? Bu-

günlerimiz için söylersek mesela cep telefonudur. 

Bizler onların emeğine ter dökmeden ortak olu-

yoruz, hazıra konuyoruz, onlar cep telefonunu ta-

sarlayabilecek konuma nasıl ulaşmışlardır pek de 

merak etmiyor ve yeterince umursamıyoruz.

Batılılar evet teknolojide bugün için çok ileri-

dedirler fakat onları bu duruma sürükleyen şart-

ları bizim kavramamız gerekiyor. Bu konuda çok 

şeyler söylenebilirse de Batılının birkaç asır bo-

yunca çok fazla çalışarak şimdiki durumuna yük-

seldiği apaçık ortadadır. Tabii burada hemen 

şöyle bir itiraz geliyor: Efendim, Batılılar dünyayı 

birkaç yüzyıl sömürerek şimdiki durumlarına ge-

lebilmişlerdir! Bu söylem şeksiz şüphesiz doğru ol-

makla beraber Batılıların birkaç asır müddetle çok 

fazla çalıştıkları gerçeğini değiştirmiyor. Biz Türk-

ler şu karşılığı verebilmeliyiz: Avrupa, dünyayı 

iliklerine kadar sömürerek başarmıştır. Biz Türk-

ler ve Müslümanlar ise insanlığı sömürmeksizin 

başarıya ulaşılabileceğini bütün dünyaya göste-

receğiz!

Türk gençliğinin mukaddes hedefi bu olmalı-

dır. Pis Avrupa veya Kahrolsun Masonlar diyerek, 

nutuk çekerek ve slogan atarak bir yere varama-

dığımızı hep görüyoruz. Şu halde çene yarıştır-

mak yerine zekâlarımızı yarıştıracağız. Unutma-

yalım ki bizler Selçuklu Türkiye’sinde robot üret-

miş El Cezeri gibilerin torunlarıyız. Atalarımızın 

bin yıl önceki kıt imkânlarla başardıklarını kendi-

mize ders edineceğiz ve bugünün teknolojik im-

kânlarıyla çok daha büyük işler başarmanın peşi-

ne düşeceğiz. Ahmet Mithat Efendi Tercüman-ı 

Hakikat gazetesindeki yazılarından birinde şöyle 

der: “Ruhları daim ıstırapta çünkü fikirleri daim iş-

tibahta (şüphede)dir.” İşte bugünün gençliği bu 

şüpheden sıyrılacak. Bugünün gençliği “Adamlar 

yapıyor kardeşim,” demeyecek. Bugünün gençli-

ği “Eller aya biz yaya” söylemini terk edecek. “Biz 

adam olmayız kardeşim,” yılgınlığını bugünün 

gençliği elinin tersiyle itekleyecek, kendinden 

şüphe etmeyi artık bırakacak ve diyecek ki: “Yedi 

sekiz asır önceki atalarım robot tasarlayabildiyse 

ben de bugün uzayı keşfe çıkabilirim!” Türk genç-

liği büyük düşünecek. Bir genç kendisini toplum 

ve dava içinde ufak bir nokta olarak görse bile 

aynı genç kendi varlığını büyük Türk milletinin bir 

organı olarak düşünüp büyük işlere soyunma ce-

saretini kendisine telkin edecek. Her birimiz tek 

tek küçük insanlarız ama Türklüğümüzün şu-

uruyla tek kişi değiliz. Bir bütün olduğumuza göre 

o bütünün büyüklüğü derecesinde ruhlarımız da 

büyüktür.

Bundan birkaç ay önce Yalova Alperen 

Ocağı’na davet edilmiştim. Benden Nihal Atsız’ın 

insanî yönünü anlatmamı talep etmişlerdi. Put-

laştırmadan anlatmak esastır. Ocak sohbeti son-

rasında Alperen Ocaklı gençlerle saatlerce ayrıca 

sohbet ettiğimizde gördüm ki günümüz Türk 

gençliğinin ufku bambaşkadır. Bu başkalığı diğer 

ocaklardaki ve derneklerdeki gençlerde de yaka-

lıyorum. Bütün şehirlerimizdeki şimdiki gençlik 

(tabii ki okuyan, düşünen, sorgulayan, eğitimli 

gençlik) bizlere umut aşılıyor. Her gittiğim yerde 

görüyorum ki Türkiye başaracaktır. Ama haliyle 

nasılsa başaracağız diyerek rehavete kapılırsak 

çuvallamamız kaçınılmaz olur. Allah çalışana hak-

kını veriyor. Kur’an âyetleri bunu vurguluyor 

zaten. İyilik yolunda çalışana da kötülük yolunda 

çalışana da karşılığı veriliyor. Britanya Krallığı kö-

tülük uğrunda çok çalışmış ve üzerinde güneşin 

batmadığı bir imparatorluk kurmuştur. Demek ki 

çalışırsanız hakkınızı alırsınız. Tembellik tutsaklık-

tır.
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ekonomistinden mülkiyelisine yine geniş bir yelpa-

zede ülkenin kaderine ivme kazandırabilecek yük-

sek zekâları kastediyoruz. Bu yüksek zekâların 

dâhi olmaları gerekmiyor. Zihin çalıştıkça açılır. 

İşleyen demir paslanmaz ve çalıştırılmayan zekâlar 

gün geçtikçe körelir. İşte bizler fedakârca çalışmayı 

göze alabilecek, yılmayacak, kendilerinden fazla 

olarak davayı düşünebilecek bir seçkin gençlik tay-

fası yetiştirebilmeliyiz. Dehâların gelmesini bekler-

sek çok zaman kaybederiz. Türk milletine dur 

durak bilmeksizin zekâlarını işletecek seçkin bir 

gençlik kadrosu gerekmektedir. Ocaklarımızdaki 

ve derneklerimizdeki gençlerin sayısı bir avuçtan 

biraz fazla olabilir. Fakat bu bir avuçluk kadro kos-

koca bir milletin tâlihini değiştirebilir. Toplumdaki 

bütün gençlerden aynı heyecanı beklemek hayal-

ciliktir. Bununla birlikte birkaç bin iyi yetiştirilmiş 

genç ileride kilit noktalara konuşlandıklarında 

diğer bütün gençleri özendirici duruma yükselirler. 

Mesela Aziz Sancar özendirici bir karakterdir. Şimdi 

artık pek çok gencimiz “Ben de onun gibi olabili-

rim” demeye koyulmuştur. Biz gençlerimize hep 

geçmişi gösterdik, geçmişimizdeki dava adamları-

nı işaret ettik. Tabii ki geçmişimiz gücümüzdür 

ama o geçmişteki büyük adamlar sadece kitaplar-

da ve konferans salonlarındaki konuşmalarda 

gençliğin karşısına çıkıyorlar. Onlar bugünün 

gençliğinin göremedikleri efsanevi kimselerdir. Oy-

saki Aziz Sancar kanlı canlı bir dava adamı olarak 

bugünün gençliğinin gözleri önünde durmaktadır. 

Demek ki Aziz Sancar gibilerin çoğalmasını sağla-

yacak esaslı bir hamleye ihtiyacımız var. Bu mille-

tin bugünkü gençliğinden Oktay Sinanoğlu gibi, 

Aziz Sancar gibi 1000 bilim adamı yetiştirmemiz 

ütopya değildir. Bu bin kişinin her biri Nobel alma-

yacak ama her biri parmakla gösterilen çalışmala-

ra soyunacak.

Nurettin Topçu Yarınki Türkiye adlı kitabında 

bakınız ne diyor: “Dünyamızda günlük hayatını sa-

dece saadet ekmeğine banarak yaşayan milletler, 

idealsiz milletler, Avrupalının ancak tekniğini mem-

leketlerine sokabilmiş olabilen milletlerdir. Onlar, 

büyük milletlerin ıstıraplarının değil, saadetlerinin 

sırrını araştıranlardır. Onlar, büyük milletlerin ıstı-



raplı emeğine değil, göz kamaştırıcı eserine düş-

kündürler.”

Topçu bununla şekilciliği kastediyor. Avrupalı-

nın göz kamaştırıcı eserine düşkünlük nedir? Bu-

günlerimiz için söylersek mesela cep telefonudur. 

Bizler onların emeğine ter dökmeden ortak olu-

yoruz, hazıra konuyoruz, onlar cep telefonunu ta-

sarlayabilecek konuma nasıl ulaşmışlardır pek de 
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o bütünün büyüklüğü derecesinde ruhlarımız da 
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çuvallamamız kaçınılmaz olur. Allah çalışana hak-
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leketlerine sokabilmiş olabilen milletlerdir. Onlar, 
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dığı şeyler, değerler kendi zaman ve şartlarıyla 

mukayyettir ve sınırlıdır. İşte nesiller arası çatış-

ma konusu olan hususlar kaçınılmaz olarak, fark-

lılaşmaya sebebiyet vermektedir. Zaten tarih bo-

yunca olduğu gibi, zamanımızda da eğitim ve öğ-

retim hayatı ile ilgili serdedilen şikayetler, ortaya 

çıkan bu farklılıkların aşılarak, ortak ve benzer de-

ğerler ıskalasının toplum kesimlerinde umumi ola-

rak benimsenmesini başaramamaktan kaynakla-

nır. Türk milli eğitim sistemi ve özel olarak din eği-

timi ve öğretimi alanıyla ilgili uzun zamanlı şika-

yetlerin temerküz ettiği nokta, Tanzimat öncesin-

den günümüze kadar, modernleşme tarihi süre-

since yaşanmakta olan hızlı değişim süreci sebe-

biyle, geleneksel-modern değerlerin imtizacı ile 

görece sabit ve ortak değerleri içine alan bir kül-

tür hayatının kurulamaması ve eğitim ve öğretim 

süreciyle ortak bir kültürün gençlere aktarılama-

ması halini işaret eder. Toplum hayatının her sek-

töründeki karmaşa, siyasi, sosyolojik ve dini top-

lumsal gruplar arasındaki dağınıklık ve çatışma-

nın nirengi noktası da ortak ve yaygın olarak be-

nimsenebilecek bir din anlayışına ulaşamamak 

yatmaktadır.

Meseleyi ele aldığımız konu ile irtibatlandıra-

cak olursak, kültür alanının en önemli ve yapıcı 

unsuru inançlar ve değerlerden oluşur. İnanç ve 

değerlerin kaynağı ise dindir. Başka bir ifade ile 

kültürün çekirdeğini teşkil eden esasen 

“maddi/somut” kültür unsurları değil, kültürün 

“manevi” boyutudur. Kültürün arka planı bu ma-

nevi inanç, tutum ve tavırlardan mürekkep inanç 

ve değerlerden meydana gelir. Acaba bir dünya 

görüşünde din, nasıl kültürün manevi boyutunu 

oluşturur? Kültür yapıcı bir sistem rolü oynayan 

din, bir inançlar bütünüdür ve doğal-toplumsal 

dünyadaki her insan eylemine doğrudan veya do-

laylı olarak etki eder. İnsan bir değer varlığı oldu-

ğu için, hayata anlam katan her değer inançlar-

dan beslenir. Bir başka ifade ile dinin helal ve 

haram ölçüsü, ahlakın iyi-kötü, hukukun meşru-

gayri meşru, düşüncenin doğru-yanlış, estetiğin 

güzel-çirkin ölçüsü kültürel değerlerin kriterini teş-

kil eder. Kültür; insanın kişisel, doğal ve sosyal ha-

yatında karşılaştığı problemleri çözme biçimi ola-

rak tanımlandığına göre, dini inançlar hayatın her 

etkinliğini anlamlandıran kuşatıcı bir genişliğe sa-

hiptir. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bahse 

konu olan dini inançların dünya görüşü içinde ra-

fine hale gelmesi ciddi bir ilim ve tefekkür cehdi 

ve çabası gerektirir. Yoksa bugünkü gibi vülgari-

ze/avami, kaba ve dışlayıcı bir din anlayışı kültü-

rün değerler alanını zayıflatır, besleyemez. Böyle-

ce onu işlevsiz hale getirir. Esasen tartıştığımız 

konu bu noktada düğümlenmektedir.

Kültüre içkin bir tabiat kazandıran din, nasıl 

oluyor da günümüzde sahip olduğu işlevleri yeri-

ne getirememekte ve çeşitli toplumsal kesimler 

nezdinde materyalizm, ateizm ve deizm gibi din 

dışı veya din karşıtı dünya görüşleri onun işlevle-

rine talip olur hale gelmiştir?

Din insanlık tarihinin en evrensel değeridir. 

Dinsiz bir toplum olmadığına göre, dinin geleceği 

ve devamlılığı tartışmasız bir sabitedir. İnsanlar 

için tatmin edici ve anlam katıcı olma özelliğini 

kaybeden bir inanç sistemi karşısında insanlar din-

den uzaklaşmaz, yeni bir anlam arayışına girerler. 

Modern ideolojiler dinlerin tatmin etmekten uzak 

kaldığı vicdanlar üzerinde bir din işlevi görmüş-

lerdir. Ancak Tanrı yerine konan varlıklar, hiçbir 

TÜRK GENÇLİĞİNİN MESELELERİ,
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Türkiye kamuoyu bir süredir din ve modernlik 

etrafında şekillenen çatışma ve tartışma konuları 

ekseninde gündeme oturan meselelerle meşgul ol-

maktadır. Bu meselelerden birini de gençlik ve 

deizm tartışması teşkil etmektedir. Genel olarak 

toplumda görece dindarlaşma hızlı bir seyir takip 

ederken öyle ki siyasette, eğitimde, ticarette din-

sel/İslamî referansların ölçüsüz bir biçimde artma-

sı aşikardır. Dindar görüntü ve sembollerin nere-

deyse baskın bir karaktere dönüştüğü böyle bir or-

tamda, genç kitlelerin bu özü kaybolmuş baskın 

dini karakterden rahatsız olduğu için deizme yö-

neldiği iddiası her geçen gün güç kazanmaktadır.

Böyle bir iddianın gündemde olması hem müs-

pet hem de menfi tedailere sahip çift yönlü değer-

lendirmelere açık görünmektedir. Müspettir, çünkü 

elan yaşanmakta olan ve görmezden gelinmesi 

mümkün olmayan sosyal ve insani problemleri, 

dini perdeleme olmaksızın, olduğu gibi görme fır-

satını bize vermektedir. Bir başka ifade ile nasıl bir 

dünyada yaşadığımızı ve ne ile karşı karşıya oldu-

ğumuzu görme ve bilme imkanı verecek bir hal ile 

yüz yüzeyiz. Menfidir, çünkü içinde yaşanılan çağın 

okuması doğru yapılamadığı için verilen tepkiler ve 

çözüm teklifleri, dini perdeleme dolayısıyla, “deve 

kuşu” misali yanlış veya eksik tutum ve tavırlardan 

uzak değildir. Meseleyi görmezden gelmek ya da 

ertelemek, hatta bu tip iddiaları “dış güçlere” bağ-

lamak veya gerçekdışı göstermek asla doğru bir 

tavır değildir.

Mesela Şükrü Hanioğlu, deist yönelişleri “mer-

diven altı” din anlayışlarının çoğulcu toplumda 

meydana getirdiği baskıya karşı bir tepki ve karşı 

karşıya kalınan meselelere karşı tatminkar cevap 

üretemeyen din algısına karşı bir çığlık, bir itiraz ve 

yeni bir var olma mücadelesi olarak görmekte ve 

bu tip yönelişlerin artık yadsınamaz bir biçimde 

gündemimizde olduğunu söylemektedir.

Yine “biz merkezli yaklaşım ve özgünlük varsa-

yımıyla değerlendirmediğimiz takdirde Türki-

ye'deki güncel "deizm" tartışmasının gelişmiş 

post-modern toplumlarda daha kolay gözlemle-

nen bir olguya atıfta bulunduğunu görmek zor de-

ğildir” demektedir. Ayrıca, "hoşa gitmeyen olgular 

ile kavga etme" geleneği ile "devlet müdahalesi" 

beklentisinin son derece güçlü olduğu bir toplum-

da, karmaşık gelişmeleri “anlamaya çalışma” yeri-

ne, "suçluyu belirleyerek savaş açmanın” tercih 

edilmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu kavrayış, söz ko-

nusu gelişmeyi "günah keçileri yaratarak" ve 

"devlet eliyle" engellemenin ne denli zor olduğu-

nu da ortaya koyacaktır.

Gençlik Niçin Deizme Yöneliyor?

Nesiller arası çatışma ve gençliğin rol model 

arayışları insanlık tarihi boyunca toplumların eği-

tim-öğretim ve kültür hayatını meşgul etmiş bir 

hadisedir. Değişim hızının düşük olduğu gelenek-

sel toplumlarda daha az şiddette olmak üzere, de-

ğişim hızının ve miktarının arttığı modern toplum-

larda benzer çatışma emareleri daha şiddetli ya-

şanmaktadır. Yaşanılan fiziki ve sosyal çevrede 

müşahede edilen değişim ve farklılaşma, toplum 

fertlerinin birbirine benzemesini sağlayan ortak 

kültürün de değişmesini getirdiği için, bir önceki 

ve bir sonraki neslin birikmiş kültürü değişmeden 

paylaşması pek mümkün olmamaktadır. Dolayı-

sıyla eğitim ve öğretim aracılığıyla gerçekleştirilen 

kültür nakil sürecinde birikmiş değerlerin 

aynen ve değişmeden nakli kolay 

olmamaktadır. Kültürü oluş-

turan zaman ve şartlar 

değiştiği zaman, her 

neslin kültürden anla-
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dığı şeyler, değerler kendi zaman ve şartlarıyla 
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ğerler ıskalasının toplum kesimlerinde umumi ola-
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timi ve öğretimi alanıyla ilgili uzun zamanlı şika-

yetlerin temerküz ettiği nokta, Tanzimat öncesin-

den günümüze kadar, modernleşme tarihi süre-

since yaşanmakta olan hızlı değişim süreci sebe-

biyle, geleneksel-modern değerlerin imtizacı ile 

görece sabit ve ortak değerleri içine alan bir kül-

tür hayatının kurulamaması ve eğitim ve öğretim 

süreciyle ortak bir kültürün gençlere aktarılama-

ması halini işaret eder. Toplum hayatının her sek-

töründeki karmaşa, siyasi, sosyolojik ve dini top-

lumsal gruplar arasındaki dağınıklık ve çatışma-

nın nirengi noktası da ortak ve yaygın olarak be-

nimsenebilecek bir din anlayışına ulaşamamak 

yatmaktadır.

Meseleyi ele aldığımız konu ile irtibatlandıra-

cak olursak, kültür alanının en önemli ve yapıcı 

unsuru inançlar ve değerlerden oluşur. İnanç ve 

değerlerin kaynağı ise dindir. Başka bir ifade ile 

kültürün çekirdeğini teşkil eden esasen 

“maddi/somut” kültür unsurları değil, kültürün 

“manevi” boyutudur. Kültürün arka planı bu ma-

nevi inanç, tutum ve tavırlardan mürekkep inanç 

ve değerlerden meydana gelir. Acaba bir dünya 

görüşünde din, nasıl kültürün manevi boyutunu 

oluşturur? Kültür yapıcı bir sistem rolü oynayan 

din, bir inançlar bütünüdür ve doğal-toplumsal 

dünyadaki her insan eylemine doğrudan veya do-

laylı olarak etki eder. İnsan bir değer varlığı oldu-

ğu için, hayata anlam katan her değer inançlar-

dan beslenir. Bir başka ifade ile dinin helal ve 

haram ölçüsü, ahlakın iyi-kötü, hukukun meşru-

gayri meşru, düşüncenin doğru-yanlış, estetiğin 

güzel-çirkin ölçüsü kültürel değerlerin kriterini teş-

kil eder. Kültür; insanın kişisel, doğal ve sosyal ha-

yatında karşılaştığı problemleri çözme biçimi ola-

rak tanımlandığına göre, dini inançlar hayatın her 

etkinliğini anlamlandıran kuşatıcı bir genişliğe sa-

hiptir. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bahse 

konu olan dini inançların dünya görüşü içinde ra-

fine hale gelmesi ciddi bir ilim ve tefekkür cehdi 

ve çabası gerektirir. Yoksa bugünkü gibi vülgari-

ze/avami, kaba ve dışlayıcı bir din anlayışı kültü-

rün değerler alanını zayıflatır, besleyemez. Böyle-

ce onu işlevsiz hale getirir. Esasen tartıştığımız 

konu bu noktada düğümlenmektedir.

Kültüre içkin bir tabiat kazandıran din, nasıl 

oluyor da günümüzde sahip olduğu işlevleri yeri-

ne getirememekte ve çeşitli toplumsal kesimler 

nezdinde materyalizm, ateizm ve deizm gibi din 

dışı veya din karşıtı dünya görüşleri onun işlevle-

rine talip olur hale gelmiştir?

Din insanlık tarihinin en evrensel değeridir. 

Dinsiz bir toplum olmadığına göre, dinin geleceği 

ve devamlılığı tartışmasız bir sabitedir. İnsanlar 

için tatmin edici ve anlam katıcı olma özelliğini 

kaybeden bir inanç sistemi karşısında insanlar din-

den uzaklaşmaz, yeni bir anlam arayışına girerler. 

Modern ideolojiler dinlerin tatmin etmekten uzak 

kaldığı vicdanlar üzerinde bir din işlevi görmüş-

lerdir. Ancak Tanrı yerine konan varlıklar, hiçbir 

TÜRK GENÇLİĞİNİN MESELELERİ,

DİN VE DEİZM TARTIŞMALARI
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Türkiye kamuoyu bir süredir din ve modernlik 

etrafında şekillenen çatışma ve tartışma konuları 

ekseninde gündeme oturan meselelerle meşgul ol-

maktadır. Bu meselelerden birini de gençlik ve 

deizm tartışması teşkil etmektedir. Genel olarak 

toplumda görece dindarlaşma hızlı bir seyir takip 

ederken öyle ki siyasette, eğitimde, ticarette din-

sel/İslamî referansların ölçüsüz bir biçimde artma-

sı aşikardır. Dindar görüntü ve sembollerin nere-

deyse baskın bir karaktere dönüştüğü böyle bir or-

tamda, genç kitlelerin bu özü kaybolmuş baskın 

dini karakterden rahatsız olduğu için deizme yö-

neldiği iddiası her geçen gün güç kazanmaktadır.

Böyle bir iddianın gündemde olması hem müs-

pet hem de menfi tedailere sahip çift yönlü değer-

lendirmelere açık görünmektedir. Müspettir, çünkü 

elan yaşanmakta olan ve görmezden gelinmesi 

mümkün olmayan sosyal ve insani problemleri, 

dini perdeleme olmaksızın, olduğu gibi görme fır-

satını bize vermektedir. Bir başka ifade ile nasıl bir 

dünyada yaşadığımızı ve ne ile karşı karşıya oldu-

ğumuzu görme ve bilme imkanı verecek bir hal ile 

yüz yüzeyiz. Menfidir, çünkü içinde yaşanılan çağın 

okuması doğru yapılamadığı için verilen tepkiler ve 

çözüm teklifleri, dini perdeleme dolayısıyla, “deve 

kuşu” misali yanlış veya eksik tutum ve tavırlardan 

uzak değildir. Meseleyi görmezden gelmek ya da 

ertelemek, hatta bu tip iddiaları “dış güçlere” bağ-

lamak veya gerçekdışı göstermek asla doğru bir 

tavır değildir.

Mesela Şükrü Hanioğlu, deist yönelişleri “mer-

diven altı” din anlayışlarının çoğulcu toplumda 

meydana getirdiği baskıya karşı bir tepki ve karşı 

karşıya kalınan meselelere karşı tatminkar cevap 

üretemeyen din algısına karşı bir çığlık, bir itiraz ve 

yeni bir var olma mücadelesi olarak görmekte ve 

bu tip yönelişlerin artık yadsınamaz bir biçimde 

gündemimizde olduğunu söylemektedir.

Yine “biz merkezli yaklaşım ve özgünlük varsa-

yımıyla değerlendirmediğimiz takdirde Türki-

ye'deki güncel "deizm" tartışmasının gelişmiş 

post-modern toplumlarda daha kolay gözlemle-

nen bir olguya atıfta bulunduğunu görmek zor de-

ğildir” demektedir. Ayrıca, "hoşa gitmeyen olgular 

ile kavga etme" geleneği ile "devlet müdahalesi" 

beklentisinin son derece güçlü olduğu bir toplum-

da, karmaşık gelişmeleri “anlamaya çalışma” yeri-

ne, "suçluyu belirleyerek savaş açmanın” tercih 

edilmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu kavrayış, söz ko-

nusu gelişmeyi "günah keçileri yaratarak" ve 

"devlet eliyle" engellemenin ne denli zor olduğu-

nu da ortaya koyacaktır.

Gençlik Niçin Deizme Yöneliyor?

Nesiller arası çatışma ve gençliğin rol model 

arayışları insanlık tarihi boyunca toplumların eği-

tim-öğretim ve kültür hayatını meşgul etmiş bir 

hadisedir. Değişim hızının düşük olduğu gelenek-

sel toplumlarda daha az şiddette olmak üzere, de-

ğişim hızının ve miktarının arttığı modern toplum-

larda benzer çatışma emareleri daha şiddetli ya-

şanmaktadır. Yaşanılan fiziki ve sosyal çevrede 

müşahede edilen değişim ve farklılaşma, toplum 

fertlerinin birbirine benzemesini sağlayan ortak 

kültürün de değişmesini getirdiği için, bir önceki 

ve bir sonraki neslin birikmiş kültürü değişmeden 

paylaşması pek mümkün olmamaktadır. Dolayı-

sıyla eğitim ve öğretim aracılığıyla gerçekleştirilen 

kültür nakil sürecinde birikmiş değerlerin 

aynen ve değişmeden nakli kolay 

olmamaktadır. Kültürü oluş-

turan zaman ve şartlar 

değiştiği zaman, her 

neslin kültürden anla-

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL



Tanzimat’tan bu yana çeşitli toplum sektörlerinde 

tecrübe edilen radikal/mecburi değişim ve dönü-

şüm hamleleri, çaresizlik içinde kalan bir toplu-

mun zaruret kaynaklı yeni yol arayışlarını temsil 

eder. Yoksa olan biteni, yalın bir “din düşmanlığı” 

ile açıklamak veya ona sığınarak “dine sahip çıktı-

ğını” ima etmek, meseleyi çözmediği gibi, yukarı-

da zikredilen zafiyetleri örtmeye yarar.

Kültürel Boşluk, Anlam Kaybı ve 

Deizme Yöneliş

Deizm, Batı'nın on altıncı asır sonrası dinî, fel-

sefî ve siyasî tartışmasında önemli bir yer işgal et-

miştir. Hıristiyanlar deizme doğal olarak, Hıristi-

yanlığın geleceği açısından önemli bir tehdit oluş-

turabilecek husus olarak dikkat çekerken, bir öl-

çüde anlamlı bir öngörüde bulunmuştur.

İlerleyen asırlarda yeni ortaya çıkan dini, siya-

si ve felsefi düşünce problemleri farklı "deizm" yo-

rumları İngiltere başta olmak üzere Avrupa top-

lumlarında hatırı sayılır bir ilgi uyandırır. Neticede 

aydınlanma hareketinin gelişimine katkı sağla-

mıştır.

Deizm süreç içinde iki temel bileşeni olan Tanrı 

ile aklı bağdaştırma yaklaşımında önemli bir dö-

nüşüm yaşamıştır. Klasik deizm söz konusu bağ-

daştırmayı "vahiy" temelinde sağlamaya çalışır-

ken, modern deizm aklı ön plana çıkararak dini 

dogma ve teolojiden arındırmaya çalışmıştır. 

Diğer bir ifade ile yeni deizm "dinî bir ethos"un 

"dinî bir pathos"un önüne geçtiği, daha sonra ise 

"logos"a evrilerek sadece ahlâk oluşturma ama-

cıyla işlevselleştirildiği bir yaklaşımı dile getirmeye 

başlamıştır. Bugün bizde de dinin beslemekten 

aciz kaldığı için, her alanda eksikliği hissedilen 

yeni bir ahlak arayışı ve oluşturma çabasının oldu-

ğunu söyleyebiliriz. Çünkü ahlakın kaynağı din ol-

ması gerekirken, toplumda gözlemlenen dindar 

davranışı ve algısı ile beklenen ahlaki eylem ve er-

demler arasındaki mesafe gittikçe açılırken, söz 

ve eylem arasındaki boşluk gittikçe büyümektedir.

Tarihi arka plan açısından bakılınca, Osmanlı 

düşünce tarihinde kapsamlı bir "deizm" tartışma-

sından bahsetmek mümkün değildir. On doku-

zuncu asrın son çeyreğinde ivme kazanan ve 

İkinci Meşrutiyet Dönemi entelektüel mahfillerin-

de etkili olan "dinlerin geleceği" öngörüleri de 

Ernst Haeckel'in monizmini uyarlama çabaları bir 

kenara bırakılırsa, Alman vülger materyalizminin 

ana akım yaklaşımlarını yansıtmıştır. Dolayısıyla 

Cumhuriyet sonrasında gözlemlenen, dini top-

lumsal alandan çıkartma ve "bireysel" düzeye in-

dirgeme çabaları, "deizm" benzeri bir düşünsel 

arka plana sahip olmamıştır. Zira Türk toplumun-

da derinlikli bir dini tefekkür, sosyal, siyasi ve fel-

sefi düşünce geleneği inşa edilemediği için, tartı-

şılan ve ele alınan meseleler, Batı düşüncesinden 

ödünç alınan fakat sosyolojik ve teorik zemini ol-

mayan hayali beklentiler üzerinden devşirilmiştir. 

Bu alanda uygulanan siyasetler de böylesi bir fikrî 

zemine dayanmayarak, 1905'te zaferini tescil 

eden anti-klerikalist, çatışmacı Fransız laikliğini 

taklide çalışmıştır. Bu katı ve "din-bilim çatışması" 

temelli yaklaşımın içerdiği sakıncaları gören Ab-

dullah Cevdet benzeri entelektüeller, Jean- Marie 

Guyau'dan mülhem bir yaklaşımla, "dinin orta-

dan kalkacağı" geleceğin toplumunda, bireyleri 

her türlü dogmadan arındırılmış, "vecibesiz ve 

müeyyidesiz" bir "inanç" ile teçhiz etmenin ge-

rekliliğini vurgulamışlardır.

Bu yaklaşıma göre İslâm'dan "din" olarak 

değil ama "ahlâkî ilkeler" bazında yararlanılarak 

şekillendirilecek yeni "inanç", bireyi "felsefî" an-

lamda dindarlaştıracaktı. Ancak "geleceğin din 

yokluğunun” bilim tarafından kolaylıkla dolduru-

lacağını varsayan kaba Cumhuriyet bilimciliği bu 

yaklaşıma fazla ilgi göstermemiştir. Buna karşılık 

bazı dini grupların, aklı imana monte edip doğa bi-

limlerine yönelişi, taklidi imandan tahkiki imana 

geçiş aracı olarak bilimi adeta takdis etmesi, 

İslam dünyasının dünyevi alandaki zafiyetlerini or-

tadan kaldırmaya yönelik pratik bir çözüm yolu 

olarak sunulmuştur. Din anlayışını fen bilimlerinin 

bulgularını mistik, ezoterik olarak açıklayıcı ve 

izah edici yorumlarla meşrulaştırarak fen bilimleri 

eğitimi ve öğretimini merkeze alması, başta Hin-

distan örneği olmak üzere, son yıllarda nasıl bir 

neticeye ulaştığı görülmüştür. Halbuki bilim felse-

fesi ve yöntemi açısından modern bilimin dayan-

dığı prensipler ile dinin inanç esaslarının metodo-

lojik olarak bir birini yadsıyan alanlar olduğu gö-

rülememiştir.
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zaman yüce Tanrı inancının ve peygamber inancı-

nın gereklerini yerine getirememiştir. Komünizm, 

faşizm gibi ideolojilerin teorisyenleri, mensupları 

tarafından yüceltilmişler ancak sahici bir peygam-

ber rolü oynayamamışlardır. Bu bağlamda Avru-

pa’da Katolikliğin yerini Protestanlığın alması, mo-

dern zamanlarda karşı karşıya kalınan yeni durum-

lara bir “çözüm sunma” ve “anlam” katma ihtiyacı 

ve çabasıyla alakalıdır. Bizdeki “din ve güncelleme” 

tartışmaları da toplumda duyulan aynı ihtiyaç ve 

çabanın yansımasıdır.

Sürekli değişen hayat karşısında değişmeyen 

cevaplar vermek, anlam alanını gittikçe fakirleştirir. 

Din değişmediği halde, doğal ve toplumsal şartlar 

değişiyor ve değişen şartlar karşısında dini düşün-

ce aynı tepkileri veriyorsa, zamanla tatmin edici ol-

maktan uzaklaşan inanç ve yorumlar, yenileriyle 

yer değiştirmeye başlar. İnanç adına dile getirilen 

şeyler, insanın ihtiyaçlarına denk düşmediği 

zaman, insanlar dini anlamda daralmalar yaşama-

ya başlar. Bunu dini kavramlarla ifade edecek olur-

sak, dini olan yani “ma’ruf” olan, dini otorite ve 

alimler tarafından evrensel ölçekte açıklanarak, yo-

rumlanarak toplum hayatına ve düşünce dünyası-

na takdim edilemediği zaman, mevcut dini dünya 

görüşü dini daralmadan dolayı “nehy-i anil mün-

ker” yapmaya başlar. Demek istiyoruz ki, şimdiki 

zamanda olanın evrensel ölçekte bilgisine, görgü-

süne sahip olamayan dini otorite ve din anlayışı, 

olanı anlamak, açıklamak ve izah etmek yerine, 

“neler yapılırsa insan dinin dışına çıkar” sorusuyla 

uğraşmaya başlar. İnsanların acil ihtiyaçlarını kar-

şılamak yerine, temkin ve sınırlama ile hareket 

eden dini anlayış kendini tekrar etmek durumun-

da kalır, gerçek dünyadan kopar ve reel dünyanın 

dışına kayar. Sürekli değişen ve akmakta olan 

hayat ise, dinin dışında bir yol arayışına girerek 

kendi mecrasını bulmaya çalışır. Bugünün dünya-

sı, İslam dünyası böylesi bir çaresizlik içinde kıv-

ranmaktadır. Nehy-i anil müker tavrının insanı, 

toplumu taşıyacağı yer ise, öncelikle insanlar ha-

yata karşı “hile-i şer’iyye” yöntemini kullanarak 

hem hayatın hem de dinin sınırlarını zorlayarak ya-

şamaya mecbur kalacağı bir boşluk durumudur. 

Hal böyle olunca, hayatın mecburiyet ve zaruret-

leri ile dini emirler ve inançlar karşı karşıya gelir. Hi-

le-i şer’iyye de belli bir noktaya kadar ihtiyacı kar-

şılayacağı için, insanlar zamanla dinin dışında 

çözüm yolları aramaya başlarlar. Zira din adına 

söylenen şeyler çoğalır ama hayatın realiteleri aşı-

lamaz bir dağ haline gelir. İşte modernleşme tari-

himiz boyunca dini anlamda yüz yüze olduğumuz 

ana meseleler, tartışma ve çatışma noktaları, dini 

dünya görüşünün sığlığı ve sınırlılığı ile maluldür. 
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Bu alanda uygulanan siyasetler de böylesi bir fikrî 

zemine dayanmayarak, 1905'te zaferini tescil 
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taklide çalışmıştır. Bu katı ve "din-bilim çatışması" 

temelli yaklaşımın içerdiği sakıncaları gören Ab-

dullah Cevdet benzeri entelektüeller, Jean- Marie 

Guyau'dan mülhem bir yaklaşımla, "dinin orta-

dan kalkacağı" geleceğin toplumunda, bireyleri 

her türlü dogmadan arındırılmış, "vecibesiz ve 

müeyyidesiz" bir "inanç" ile teçhiz etmenin ge-

rekliliğini vurgulamışlardır.

Bu yaklaşıma göre İslâm'dan "din" olarak 

değil ama "ahlâkî ilkeler" bazında yararlanılarak 

şekillendirilecek yeni "inanç", bireyi "felsefî" an-

lamda dindarlaştıracaktı. Ancak "geleceğin din 

yokluğunun” bilim tarafından kolaylıkla dolduru-

lacağını varsayan kaba Cumhuriyet bilimciliği bu 
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İslam dünyasının dünyevi alandaki zafiyetlerini or-

tadan kaldırmaya yönelik pratik bir çözüm yolu 
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zaman yüce Tanrı inancının ve peygamber inancı-

nın gereklerini yerine getirememiştir. Komünizm, 

faşizm gibi ideolojilerin teorisyenleri, mensupları 

tarafından yüceltilmişler ancak sahici bir peygam-

ber rolü oynayamamışlardır. Bu bağlamda Avru-

pa’da Katolikliğin yerini Protestanlığın alması, mo-

dern zamanlarda karşı karşıya kalınan yeni durum-

lara bir “çözüm sunma” ve “anlam” katma ihtiyacı 

ve çabasıyla alakalıdır. Bizdeki “din ve güncelleme” 

tartışmaları da toplumda duyulan aynı ihtiyaç ve 

çabanın yansımasıdır.
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yer değiştirmeye başlar. İnanç adına dile getirilen 

şeyler, insanın ihtiyaçlarına denk düşmediği 

zaman, insanlar dini anlamda daralmalar yaşama-

ya başlar. Bunu dini kavramlarla ifade edecek olur-
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rumlanarak toplum hayatına ve düşünce dünyası-
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etmektedirler. Böylelikle rol model olarak benim-

semek istedikleri büyüklerin tavır ve davranışla-

rıyla, inandıkları ve temsil ettikleri kutsallıkların 

gerektirdiği tavır ve davranışları mukayese ede-

rek, aradaki mesafenin gittikçe açıldığını görmek-

tedirler. Bir başka ifade ile anne-babalar dinden 

geçiniyor, gençler bu duruma isyan ediyor, teori 

ile pratik, inanç ile eylem arasındaki çelişkileri gö-

rüyor ve kendi kendine yeni sorular soruyor ama 

tatmin edici cevaplar bulamıyor. Neticede ebe-

veynler ortalığı batırmışsa, çocuklar onlara isyan 

ederek kendisini onlardan ayrıştırır. Zira herkes 

kendi zamanının çocuğudur.

Bilginin yaygınlaşması, bireyciliğin yükselişi, 

kapitalist tüketim toplumunun kökleşmesi, dijital 

iletişim devrimi, yirminci asır pozitivizminin tortu-

su ile ampirizmin popüler kültür üzerindeki etkisi 

ve nesiller arası bağlantının zayıflaması ve benze-

ri nedenlerle, genç nesiller eski ve yeni arasındaki 

dindarlık göstergelerini değiştirmeye çabalamak-

tadır. Zira gençler bugün dine, "arzularının ger-

çekleşmesine yardımcı olacak" ama "yaşamları-

nın akışında değişim yaratmayacak," onlardan ta-

leplerde bulunmayacak, kurallar dayatmayan, 

"toplumsal değil, şahsî düzeyde iletişim kuracak-

ları" bir kaynak olarak yaklaşmakta ve onu işlev-

selleştirmektedir. Bunun neticesinde örgütlen-

miş, kurumsal dinin yerini işlevselleştirilmiş, bi-

reysel "inanç" almakta, Tanrı ise "sorunlu dö-

nemlerde yardıma koşan" ama adanma, itaat ve 

disiplin çerçevesinde ibadet talep etmeyen bir "te-

rapist" olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu ise 

tanrının varlığını inkâr etmeyen ama onun ihtiyaç 

duyulmadıkça gündelik yaşama müdahale etme-

diğini varsayan, benzeri şekilde, ahlâkî karakterli 

ama yükümlülükten kaçınan bir inancı şekillen-

dirmektedir.

Son tahlilde burada sayılmayan ancak dini dü-

şünce ve hayat ile ilgili bütün eksiklikleri objektif 

olarak tespit etmek ve bu alanda ciddi çalışmalar 

yapmak ülke adına yarınlara, din adına hesap gü-

nüne inananların boynunun borcudur. Bu konuda 

dış güçlerin hiçbir engelleyici rolü yoktur! Dinin 

muhatabı akıl ve iz’an sahibi mü’minlerdir!
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Sonraki yıllarda Cumhuriyetin ilk dönem mo-

dernleşme sürecine egemen olan "sekülerleşme-

nin dinleri tedricen ortadan kaldıracağı" tezinin 

doğru olmadığını kanıtlamıştır. Dinlerin ortadan 

kalkmadığı, modern kurumların- demokrasi ve eği-

tim gibi- yaygınlaşmasıyla topluma eklemlenen din-

dar kesimlerin modernleşme sürecine katılmaları 

farklı ve yer yer bir biriyle çelişen din anlayışlarını 

ortaya çıkarmıştır. Gelenekle bağları okullarda ve 

ailede aldıkları din bilgisiyle sınırlı olan ve yüzleri 

şimdiki zamana ve geleceğe dönük gençlerin ken-

dilerini ait hissedecekleri sağlıklı bir sosyal grup ve 

din yorumuyla buluşmalarının mümkün olmayışı, 

gençlerin o yıllarda din dışı ideolojilere yöneldikle-

rini göstermektedir.

Esasen sağlıklı din anlayışının, yaşanan reel ger-

çeklikleri- siyasi, sosyal vs.- realiteden kopmadan 

tek tek izah eden, ama bunları yaparken evrensel 

referans ve değerleri bir üst ilkeye bağlayarak ma-

nevi bir anlam bütünlüğü içinde hayatı anlamlandı-

ran bir din takdimine bağlı olduğu unutulmamalı-

dır.

Meselelerimiz

Deizm bir anlamıyla “Allahçılık” demek oldu-

ğundan, aslında gençler, bütün dünyada samimi 

bir biçimde katılabilecekleri bir dini dünya görüşü 

ve hayat tarzı aramaktadır. Zira peygamberler, hep 

bir din ile mücadele etmiş ve Peygamber Efendi-

miz evrensel tevhid inancını tashih ederek insanlığı 

İslam ile özgürleştirmiştir.

Çağımızın meselesi, yukarıda ifade edildiği 

üzere, değişim süreçlerinin bir neticesi olarak dinin 

hayata anlam katma işlevini yitirmesi vakıasıdır. 

Din hayata anlam katma işlevini yitirirse insanlar 

yeni anlam arayışlarına yönelir. Din ortadan kalk-

maz ama din yerine ikame edilen yarı ilmi ve dini 

ideolojiler ortaya çıkar. Reel dünyadan kopuk uçuk 

konular, kişi ve kişiliklere bel bağlayan, uç dini an-

layışlar boy göstermeye başlar. İmanı kurtarma id-

diasıyla var olan farklı tipte ve çeşitli öncelikleri 

olan din anlayışları fiilen ülkemizde mevcuttur.

Çağımıza bir dünya görüşü ve hayat tarzı ola-

rak takdim edilmesi gereken İslam, işlenmemiş bir 

maden gibi önümüzde iken, İslam dünyası ve Tür-

kiye’nin tecrübesi, açıkça söylemek gerekirse, bu-

günün dünyasında Müslümanlığın neyi açıklaya-

madığını ortaya çıkarmıştır. İmanlı, mutlu, huzurlu 

bir hayat, gündelik hayat, iş hayatı - ekonomiden 

siyasete, ahlaktan hukuka, kültürden sanata-, 

aile ve komşuluk ilişkileri, diğer grup ve insanlarla 

ilişkiler, etnik ve dini farklılıklarla münasebet vs. 

gibi insanın her gün yüz yüze olduğu insani ilişki-

ler ağının toplumsal bir düzen içinde nasıl kurgu-

lanacağı belirsizliğini sürdürmektedir. Her mesele-

nin başına İslam kelimesini yerleştirmekle o şey 

dini bir renk ve ton kazanmamaktadır. Din eğitimi 

ve öğretimi ile ilgili resmi, gayri resmi kurumsal ya-

pılar birbirleriyle uyumlu bir birliktelikten ziyade, 

karşıt bilgi yapıları olarak, yer yer etkileşime kapa-

lı olarak kendilerini üretmektedir. Resmi din eğiti-

mi ve öğretimi vicdanları tatmin edecek zenginli-

ğe ve derinliğe ulaşamadığından, dini gelişim, sos-

yalleşme ve yetkinlik geleneksel toplumsallıkları 

temsil eden cemaat organizasyonlarıyla- hiyerar-

şik, otoriter yapı, yayınlar, sohbet vs.- sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Türk modernleşmesinin modern 

dünya ile etkileşim içinde yaşadığı iki binli yıllarda, 

önceleri şehrin kenarına veya taşraya sığınan dini 

cemaatler şehre çadır kurmuşlardır. Dini roman-

tizmle tebcil edilen iktidar imkanlarıyla, çadırın 

içindekiler, dışarıyla temas kurmayı öğrendiler ve 

kendi evrenlerinde teneffüs ettiklerinden farklı 

yeni hava mekanlarını ve ortamlarını keşfettiler. 

Kendi dışındaki geniş ve bir o kadar büyük dünya 

ile karşılaştılar ve dar, kapalı ve gizli inanç ve bilgi 

dünyalarında yapageldikleri ezberden koptular. 

İki yönlü bir etkiye sahip olan bu durum karşısın-

da, bir kısmı yenilenme endişesiyle değişim-

dönüşüm içerisine girerken, bir kısmı da iki ortam 

arasındaki yoğunluk farkından dolayı çürüme be-

lirtileri göstermeye başladı.

Bugün yaşanan tartışmalara kaynaklık eden 

en önemli faktörlerden biri de ebeveyn dindarlığı-

dır. Kurumaya yüz tutmuş gelenekten beslenmek-

le birlikte, tarihsel süreç içinde ikircikli bir kimlik ve 

kişiliği temsil eden ebeveynler, yer yer mazur gö-

rülmekle birlikte, yeni nesillerin gözünde tatmin 

edici örneklik yapamamaktadırlar. Yeni nesiller 

ebeveynlerinden tevarüs ettiği dini tavır, davranış 

ve görüntülerin, kendi zamanlarında samimi ve sa-

hici olmaktan ne kadar uzak olduğunu müşahede 
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ler. Bugünse gençlik hakkındaki en öne çıkan 

imge, banliyö gençliği ve tehlike, suç, kriz, şiddet.”

Günümüz gençlerini tanımlanırken ekonomik 

bağımsızlığının peşinde, aldığı eğitimde başarılı 

olabilme çabasında, bireyselleşmenin ana figürle-

rinden biri hâline dönüşmüş ve dolayısıyla “özgür-

lük” kavramı etrafında kendisine sosyal bir zemin 

yaratma arayışında, bu hâliyle kimi kez materyalist 

olarak değerlendirilen, bazen de değişimin dina-

mosu olarak görülen karmaşık tanımlar da söz ko-

nusudur. Homojen bir tanımdan ziyade heterojen 

tanımlar ile gençlik tanımlanmaya çalışılmaktadır. 

Bu noktada en genel anlamıyla gençlik üzerine üç 

temel bakış açısının varlığından bahsedilmektedir.

İlki Herbert Marcuse'a aittir. Marcuse, gençliği 

bütün yönleriyle homojen bir kitle olarak kabul et-

mektedir.

Diğer bir yaklaşım ise Pierre Bourdieu tarafın-

dan dile getirilmekte ve gençliğin asla homojen bir 

yapı arz etmediğini bilakis aynı toplumda sosyal 

statüleri farklı gençlerden söz edilebileceğini iddia 

etmektedir. Ekonomik durum, eğitim süreci ve bir 

işe sahip olup olmayışıyla veya ne tür bir işte çalış-

tığıyla doğrudan alakalı olarak gençlerin birbirin-

den farklılık gösterdiği ve böylelikle homojen bir 

gençlikten söz edilemeyeceğini düşünmektedir.

Üçüncü görüşün sahibi François Dubet ise her 

iki görüşün dışında ve fakat ikisini birleştiren bir 

yaklaşımla, gençler her ne kadar bulundukları sos-

yal statüye göre farklı gençlikleri temsil ediyor ol-

salar da yaşadıkları dönemin ortak olması ve aynı 

sosyo-kültürel ortamdan etkilenmeleri açısından 

bazı ortaklıkları da yaşamaktadırlar. François 

Dubet yaşanan bu karmaşık hâli şöyle izah etmek-

tedir; günümüzde gençlik “içi boş bir demagoji” hâ-

line dönüşmüştür, dahası gençlik dönemi bir ken-

dini ispat çabası olarak algılanır olmuştur. Gençlik 

dönemi kişilik gelişme ve ispat dönemi olarak 

âdeta bir sınav havasında şekillenirken bir de 

gençler eğitim alanında pek çok sınava tabi tutul-

makta, başarılı-başarısız olarak sınıflandırılmakta-

dırlar. Bu ise kıyasıya bir mücadeleyi kaçınılmaz kıl-

makta, gençlik dönemi pek çok sorunun aynı anda 

halledilmesi gereken bir sınav dönemine dönüş-

mektedir.

20. yüzyılın gençliğini analiz edebilmek açısın-

dan özellikle Margaret Mead'ın 1970'lerde kaleme 

aldığı “Kültür ve Bağımlılık: Kuşaklararası Uçurum 

Üzerine Bir Çalışma” adlı eseri gençlik ve kuşak so-

rununa ilişkin belirli ipuçları sunmaktadır. Mead'a 

göre gençliği analiz edebilmek için üç farklı toplum 

tipinden hareketle bir okuma yapılması gerekmek-

tedir. Birincisi gençlerin eğitiminin yetişkinler tara-

fından sağlandığı, atalarından öğrendikleri bir sos-

yal yapıya dayanmakta olduğu geleneksel toplum 

tipi. Bu toplum tipinde yetişkinler gençlerin sosyal-

leşebilmesi için tüm gereksinimlerin tedarik edicisi 

konumundadır. Burada gençliğin önündeki tek 

model yetişkinlerdir.

İkinci toplum tipi olan modern toplumda genç-

lerin eğitim sürecinde hem yetişkinlerin rolü vardır 

hem de akran gruplarının ve kitle iletişim araçları-

nın. Bu toplum tipinde gençler kültürü ve hayatı ak-

ranlarından öğrenmektedirler. Bu süreçte kuşak 

çatışması kaçınılmazdır ve gençler ancak yetişkin-

lere karşı çıkarak bağımsız hale gelebilmektedirler.

Margaret Mead'ın son toplum tipi ise yaşlıların 

gençlerden öğrendiği kültürdür. Süreç yetişkinle-

rin kültürel katılımı çocuklarından öğrenmek sure-

tiyle hayata geçirmeleri anlamına gelmekte ve gü-

nümüz toplumlarını temsil etmektedir. Gençler 

artık yetişkinlerden bir şey öğrenemezler. Zira ye-

tişkinler değişime ayak uyduramamaktadır. Genç-

ler sadece akranlarından bir şeyler öğrenebilir 

hâle gelmişlerdir. Bu durum, kuşaklararası bir ça-

tışmadan çok öte bir dönem olarak kuşaklararası 

uçurum dönemi olarak tanımlanmaktadır.

François Dubet tam da bu noktada, Mead'ın bu 

üçlü gençlik okumasına bir yorum katarak her üç 

sosyalleşme sürecinin de aynı anda görülebildiği 

bir toplumsal yapıyı tanımlama çabasında bulun-

maktadır. Dubet'e göre gençler eski bir dünyaya 

doğdukları için postfigüratif, yetişkinlerden ve ak-

ranlarından etkilendikleri için kofigüratif; yeni dün-

yaya ayak uyduramayan yetişkinlerden bağımsız-

laşarak daha çok arkadaşları üzerinden sosyalleş-

tikleri için de prefigüratif bir toplumun üyesidirler.

Sosyoloji kuramlarının gençlik konusuna yakla-

şımları ve tanımlamalarında birtakım farklılıklar bu-

lunmaktadır. Yapısal-fonksiyonalist kuramın genç-

lik tanımı; “gencin toplumda var olan yetişkin rol-

lerini kazanma sürecinde bulunan bir geçiş döne-

mi insanı olarak tanımlandığı” şeklindedir. Bu açı-

dan genç toplumsal yapıda içkin bulunan sosyo-

kültürel eğilimlerin taşıyıcısı, uygulayıcısı ve sürdü-

rücüsü rolünü yerine getiren bir geçiş dönemi in-
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Bu yazının konusu sosyolojinin gençlik konusu-

nu nasıl ele aldığıdır. Sosyolojik kuramlar ve sosyo-

loglar yoğun olarak gençlik konusu ile de ilgilenmiş-

lerdir. Gençlik sosyolojisi, sosyolojinin bir alt dalı ola-

rak “gençlik” konusu ile ilgilenmektedir.

Çocukluk ile yetişkinlik arasında yer aldığı kabul 

edilen gençlik dönemi, bir sosyo-psiko-biyolojik şe-

killenme ve toplumsal karakteri kazanma anlamın-

da gelişme dönemi olarak tanımlanmaktadır. Genç 

olmak, toplumsal ve tarihsel gelişme sürecinde nes-

nel bir toplumsal katmanın üyesi olmak demektir. 

Dolayısıyla tarihsel açıdan gençlik; toplumların ge-

leceği olarak varsayılmış, toplumların gelişmesinde 

üstlendiği rol sebebiyle her zaman gündemde ol-

muştur. Gençlik içinde yaşadığı toplumla dinamik 

bir bağ kuran, toplumsal gelişme ve değişimlere 

aktif olarak katılan ve kimi zaman yön veren bir top-

lumsal kategoridir.

Gençlik, sadece belli bir döneme ait bir toplum-

sal olgu olmadığı için dönemler üstü bir sosyo-

tarihsel kategoriyi temsil etmekte, toplumdan top-

luma değişebilen bir sosyal gerçekliğe yaslanmak-

tadır.

Gençlik dönemini, biyolojik bir temele dayanan 

ve toplumsal yapı içerisinde anlamlı olarak kabul 

eden tanımların yanında, gençliği oluşturulmuş bir 

sosyal statü ve kurgulanmış bir toplumsal adlandır-

ma düzeyinde değerlendiren sosyolojik yaklaşımlar 

mevcuttur. Bu bakış açısına göre; gençlik kavramı 

en temelde üç şekilde kullanılmaktadır. Birincisi, be-

beklikten yetişkinliğe uzanan sürecin ara kesitini 

oluşturan bir dönemi içerecek şekilde. İkincisi, “te-

enager” olarak tanımlanan ve on ila yirmi yaş ara-

sındakiler üzerine yapılan araştırmaları ve ortaya 

atılan kuramları tanımlamak için kullanılan bir tanı-

mı içerecek şekilde; üçüncüsü ise sanayileşmiş top-

lumlarda kentleşmenin beraberinde getirdiği duy-

gusal ve toplumsal sorunları tanımlamak için kulla-

nılan bir kavramı ifade edecek şekildedir.

Francois Dubet tarih boyunca gençlik tanımla-

maları hakkında kapsamlı bir özetleme yapmakta-

dır. Ona göre; “Gençlik hakkındaki en yaygın bas-

makalıp: sorumsuzluk, gevşeklik, ahlak ve kültü-

rün bozulması, saygısızlık, hâliyle de tehlike. Mo-

dern eğitim değerlerine göreyse gençlik toplumun 

dayatmalarına karşıtlık, kendiliğini öne çıkarma, 

yeni ve özgür bir dünya, tarihin motoru olmak gibi 

çağrışımlar yapmakta. Kimilerine göre modern 

gençlik tüketimle damgalanmış, konfor ve narsi-

sizmle tanımlı çünkü hiçbir sorumluluk almıyorlar, 

kendilerine bu imkân verilmiyor da. Kimilerine gö-

reyse gençlik, toplumun kurbanı. Ve bundan ötürü 

asi, enerjik, militan ve yaratıcı. Dolayısıyla bu 

durum suç, şiddet ve zevk kültürünü de beraberin-

de getiriyor. Bazı gençlik klişeleri ise; Goethe'den 

Rimbaud'ya 19. yy gençliği romantik ve isyankârdı. 

60'lar ve özellikle 68 nesli devrimciydi, ütopyacıydı. 

80'lerinkiyse tüketimci ve içe kapanık. Bunlar klişe-
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reyse gençlik, toplumun kurbanı. Ve bundan ötürü 

asi, enerjik, militan ve yaratıcı. Dolayısıyla bu 

durum suç, şiddet ve zevk kültürünü de beraberin-

de getiriyor. Bazı gençlik klişeleri ise; Goethe'den 

Rimbaud'ya 19. yy gençliği romantik ve isyankârdı. 

60'lar ve özellikle 68 nesli devrimciydi, ütopyacıydı. 

80'lerinkiyse tüketimci ve içe kapanık. Bunlar klişe-
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Kuramsal yaklaşımların dışında iki sosyologun 

da gençlik konusuna önemli görüşler öne sürdük-

leri görülmektedir. Bu sosyologlardan ilki olan Tal-

colt Parsons, gencin kişiliğinin toplumsal sisteme 

bağlı bir şekilde geliştiğini, sosyal sistem içinde biz-

zat sistemi üreten üyelerin tamamının genç insan-

dan bazı toplumsal rolleri gerçekleştirmesi gerek-

tiği yönünde beklenti içerisinde olduklarını söyle-

mektedir. Dolayısıyla gençlerin sosyal sistemle bü-

tünleşmesi süreci, kendilerinden beklenilen rolleri 

yerine getirebilmelerine ve toplumun tüm üyeleri-

nin tutumlarına bağlı olarak şekillenecektir.

Parsons'a göre gençlik değerleri yararlılık dü-

zeyine göre değil toplumda etkili olma durumuna 

göre değerlendirilmelidir. Parsons, gençlerin sos-

yalleşmelerinde okulların önemli bir görev üstlen-

diğini düşünmektedir. Ona göre okullar, hem top-

lum kültürünü gençlere öğretmek ve benimset-

mek için birer araçtır hem de gençlerin toplum içe-

risinde yeteneklerine ve ilgililerine göre kendilerini 

konumlandırmalarına yardımcı olan bir sosyalleş-

tirme vasıtasıdır. Gençlikle ilgili olarak Parsons'ın 

bir başka yaklaşımı da gençliğin “güvenlik supabı” 

mekanizması olarak değerlendirilmesidir. Par-

sons'a göre gençlik kültürü çerçevesinde oluşan 

birtakım davranış biçimleri ve gençlik alışkanlıkla-

rı-modaları, aslında toplum tarafından hoş görül-

melidir. Zira gençlik döneminin birer yansıması 

olan bu davranış ve inanış biçimleri, aslında top-

lumsal yapının belirli oranda rahatlamasını ve da-

hası gençlerin toplumsal yapının genel eğilimin-

den sapmasını engelleyecek bir potansiyele sahip-

tir. Dolayısıyla gençlik döneminde görülen akımla-

ra, modalara yetişkinler hoş görü ile yaklaşmalı ve 

gençliğin toplumsal yapıdan sapma potansiyeli bu 

sayede durgun hâle kavuşturulmalıdır.

Gençlik tanımlamalarında yer verilmesi gere-

ken diğer sosyolog ise Shmuel Noah Eisenstadt'tır. 

Eisenstadt, gençlik dönemini çocukluktan yetiş-

kinliğe geçiş ve böylelikle toplumun bir üyesi olma 

süreci olarak değerlendirir. Fiziksel ve cinsel açı-

dan artık çocukluktan çıkan genç, bu dönemde 

kendini bir yetişkin olmaya hazırlamaktadır. Genç-

lik dönemi, çocukların kendilerini kontrol etme ve 

yetişkin özellikleri kazanma sürecidir. Eisenstadt'a 

göre gençlik dönemi de toplumdaki diğer yaş 

grupları gibi, biyolojik temelden öte sosyal anlam-

da yapılanmasına ve anlam ifade etmesine göre 

tasnif edilebilecek bir sosyal grubun tecrübelerinin 

toplamını ifade etmektedir. Bu durum gençlik so-

runları olarak tanımlanabilecek olan olgunun mo-

dernleşme süreçleri ile birlikte iki şekilde meydana 

çıkması ile sonuçlanmıştır: Bunlardan birincisi sa-

nayileşme, göç ve sosyal bozulmayla ilişkili olarak 

“kenar mahalle toplumu” ve “çete” kavramlarının 

gençlik sorunları ile birlikte anılır olmasıdır. İkincisi 

ise toplumun yeni kültürel kodlarına ve siyasi yapı-

sına karşı bireyselliği içinde barındıran gençlik ve 

öğrenci hareketleri-örgütleri ile gençlik sorunları-

nın gündemleşmesidir.

Eisenstadt, insanların biyolojik gelişim süreçle-

rini de göz ardı etmemiş; hem biyolojik hem de 

sosyolojik faktörlerin gençlik dönemi üzerinde be-

lirleyici olduğuna dikkat çekmiştir. Ona göre genç-

lik aşaması; kişisel kimliğin arandığı, geleceğe yö-

nelimin geliştiği bir zaman dilimi ile ahlaksal ilke ve 

değerlerin değerlendirildiği bir dönemi tasvir et-

mektedir. Nitekim tüm bu süreçler, gencin yetişkin 

hayatına hazırlandığı bir geçiş dönemi ve yine gen-

cin kişisel vaziyet alışları ile toplumsal değerler ara-

sında bir ilişki kurma arayışının bir yansımasıdır.

Hem Parsons hem de Eisenstadt ortak olarak 

gençlik dönemini, ailede edinilen rollerden yetiş-

kin rollerine geçiş olarak tanımlamaktadırlar. Yine 

her ikisine göre gencin sosyalleşmesinde ikincil 

öneme sahip sosyalleşme araçları okullar ve genç-

lik organizasyonlarıdır. Bu iki sosyalleşme aracına 

yardımcı olarak ise akran grupları devreye girmek-

tedir.

Gençlik konusunda sosyologların ve sosyoloji 

kuramlarının açıklama ve tanımlarına bakıldığında 

farklı açıklamalarla beraber ortak özelliklerin de 

mevcut olduğu görülmektedir. Açıklamalarda 

gençliğin hangi çerçevede tanımlanmaya çalışıldı-

ğı, biyolojik olarak tekabül ettiği devre, yaş aralığı 

ve toplumsal dönemin belirlenmesi noktasında çe-

şitlilik görülmektedir. Fizyolojik ve psikolojik geliş-

meler noktasında ise ortak bir bakış açısı söz ko-

nusudur. Gençlerin heyecanlı, hareketli, cinsel duy-

gularının yoğun olduğu, özgürlüğüne düşkün, ba-

ğımsızlık arayışı içerisinde şekillendiği, yetişkinler-

le çatışma içerisinde bulunduğu ve böylelikle 

kendi kimliğini ve toplumsal statüsünü oluşturma-

ya çalıştığı ve bir yetişkinliğe geçme sürecinde ol-

dukları konularında sosyologlar ve kuramlar ara-

sında görüş birliği bulunmaktadır.
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sanıdır. Genç, bu yeni rolü üstlenirken toplumun 

tüm fertleriyle, özellikle de yetişkinlerle daha aktif 

bir ilişkiye geçer ve bu süreçte yetişkin ile genç ara-

sında önemli bir toplumsal etkileşim yaşanmaktadır. 

Gençlik dönemi bir geçiş dönemidir. Bu nedenle bir 

insandan beklenebilecek tüm aşırılıklar ve farklılık-

lar genç insanda da aynı oranda görülebilmektedir. 

Bu durum gencin toplumla bütünleşmesi konusun-

da birtakım zorlukları yaşaması ve üstlenmesini de 

gerekli kılmaktadır. Yapısal-fonksiyonalistler bun-

dan dolayı genç insanın toplumla bütünleşmesi sü-

reciyle de yakından ilgilenmişlerdir. Kuramcılar, top-

lumla bütünleşemeyen gençliğin topluma yabancı-

laşması, daha sonrasında ise bu durumun bir kuşak 

farklılaşmasına dönüşmesine dikkat çekmişlerdir. 

Yapısal- fonksiyonalistler bu farklılaşmanın temelin-

de yaş temelli bir toplumsal rol ayrımının mevcut ol-

duğunu, gençlerin kendilerine verilmeyen toplum-

sal statüleri için yetişkinlerle sorun yaşadıklarını 

veya kuşak çatışmasının meydana geldiğini kabul et-

mişlerdir.

Yapısal-fonksiyonalist gençlik kuramının şekil-

lenmesinde James Coleman'ın önemli bir yeri var-

dır. Coleman, endüstri toplumlarında yaşanan top-

lumsal değişmelere paralel olarak gençliğin sosyal 

tanımında da değişmeler yaşandığını düşünmekte-

dir. Coleman, Mead'ın kofigüratif olarak tanımladığı 

toplum tipine yakın bir tanımlamayla, ebeveyn ile 

genç arasında yaşanan değişmeyi tanımlayarak du-

rumu izah etmektedir. Ona göre, ebeveynlerin 

gençler üzerinde geleneksel olarak devam eden öğ-

retici rollerinde ve kendi becerilerini aktarıcı model-

lerinde önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Artık ye-

tişkinler kendi düşledikleri gibi bir genç yetiştireme-

mektedir ve gençlerin sosyalleşme zeminlerinde ya-

şanan farklılaşmalar sebebiyle akran gruplarının 

gencin üzerindeki etkisi hızla artmaktadır. Endüstri-

leşme süreci ile ebeveyn-genç arasındaki ilişkinin ilk 

değişimi, okullaşma süreci ile başlamış ve aile ile 

genç nesil arasında okulun sosyalleştirici etkisi ile 

öğretmenlerin gençler için rol-model olması paralel 

etkiler yaratmıştır. Yeni dönemde ise hem ailenin 

hem de öğretmenlerin sosyalleştirici rolleri azalmış 

bunun yerine akran ilişkilerinin belirleyici bir etkinli-

ği oluşmuştur. Dolayısıyla Coleman, hem üniversi-

teliler üzerinde yapmış olduğu pek çok araştırma-

dan hareketle hem de gencin sosyalleşmesi süre-

cinde yaşanan değişime dayanarak artık bağımsız 

bir genç toplumundan bahseder hâle gelmiştir.

Diğer bir yaklaşım da Sembolik Etkileşimci ku-

ramdır. Sembolik Etkileşimci kurama göre gençlik 

dönemi, bir kişilik gelişmesi sürecini ifade etmekte-

dir. Kuramın, temelde bireye yapmış olduğu vurgu, 

gencin sosyalleşme sürecinde de kendisini göster-

mektedir. Gencin kişiliğinin gelişmesi sürecinde kül-

türün ve toplumsal rolün, gencin davranış ve duy-

gularının gelişmesinde önemli bir rolü söz konusu-

dur. Kuram, gencin toplumun arzu ettiği ve kabul 

gördüğü davranışları yapmak suretiyle ödüllendiri-

lerek olgunlaştığını düşünmekte, toplumsal kabul-

lere aykırı davranışların ise sosyalleşme sürecinde 

cezalandırma ile neticelendiğine dikkat çekmekte-

dir. Orta ve alt tabaka gençlerinin sosyalleşme sü-

reçlerinde de gözle görülür farklılıklar bulunduğu-

na dikkat çeken kuramcılar, orta tabaka gençlerinin 

daha ziyade saygınlık, sosyal pozisyon, başarı, ka-

riyer ve ahlak odaklı bir kültürel beklentiyi öncele-

diklerini; alt tabaka gençlerin ise daha ziyade geçi-

ci ve kısa vadeli zevkler peşinde koştuklarını vurgu-

lamaktadırlar. Sembolik Etkileşimcilerin, toplumsal 

ilişkilerde yetişkinlerin ne söylediklerinden ziyade 

gencin kişiliğine ve davranışına yön verecek davra-

nışları ve bu süreçte yetişkinlerin ne gibi rol model-

ler geliştirdikleri üzerine yoğunlaşmakta oldukları 

görülmektedir.

Çatışmacı Kuram ise gençlik konusunu işçi 

gençler ve genç emeği üzerinden bir okumaya tabi 

tutmaktadır. Karl Marx, gencin davranışları üzerin-

de sahip olduğu mesleğin ve içinde bulunduğu sos-

yal sınıfın belirleyici olduğunu kabul etmektedir. 

Genç insan, içerisinde yaşadığı sosyal sınıfın, kültür 

havzasının, çalışma koşullarının ve bağlı bulundu-

ğu ya da kendisini ait hissettiği sosyal organizas-

yonların etkisine açıktır ve gencin davranışları tüm 

bu süreçlerden azami ölçüde etkilenmektedir. Aynı 

şekilde, endüstri toplumlarında yaşanan hızlı top-

lumsal değişme, birtakım sosyal sorunlara sebep ol-

makta ve bu süreç gencin de bazı toplumsal sorun-

larla karşılaşması ile neticelenmektedir. Bu durum-

da yetişkinler ile gençler arasında yaşanan sorun-

lar derinleşmekte, süreç kaçınılmaz olarak kuşak 

çatışmasına dönüşmektedir. Sonuç olarak genç in-

sanın eylemlerinde birtakım sapkın davranışlar 

oluşmakta, bu durum genci toplumsal ilişkilerde 

güven eksikliği ve amaç belirleyememe gibi birta-

kım olumsuz sonuçlara doğru sürüklemektedir.



Kuramsal yaklaşımların dışında iki sosyologun 

da gençlik konusuna önemli görüşler öne sürdük-

leri görülmektedir. Bu sosyologlardan ilki olan Tal-

colt Parsons, gencin kişiliğinin toplumsal sisteme 

bağlı bir şekilde geliştiğini, sosyal sistem içinde biz-

zat sistemi üreten üyelerin tamamının genç insan-

dan bazı toplumsal rolleri gerçekleştirmesi gerek-

tiği yönünde beklenti içerisinde olduklarını söyle-

mektedir. Dolayısıyla gençlerin sosyal sistemle bü-

tünleşmesi süreci, kendilerinden beklenilen rolleri 

yerine getirebilmelerine ve toplumun tüm üyeleri-

nin tutumlarına bağlı olarak şekillenecektir.

Parsons'a göre gençlik değerleri yararlılık dü-

zeyine göre değil toplumda etkili olma durumuna 

göre değerlendirilmelidir. Parsons, gençlerin sos-

yalleşmelerinde okulların önemli bir görev üstlen-

diğini düşünmektedir. Ona göre okullar, hem top-

lum kültürünü gençlere öğretmek ve benimset-

mek için birer araçtır hem de gençlerin toplum içe-

risinde yeteneklerine ve ilgililerine göre kendilerini 

konumlandırmalarına yardımcı olan bir sosyalleş-

tirme vasıtasıdır. Gençlikle ilgili olarak Parsons'ın 

bir başka yaklaşımı da gençliğin “güvenlik supabı” 

mekanizması olarak değerlendirilmesidir. Par-

sons'a göre gençlik kültürü çerçevesinde oluşan 

birtakım davranış biçimleri ve gençlik alışkanlıkla-

rı-modaları, aslında toplum tarafından hoş görül-

melidir. Zira gençlik döneminin birer yansıması 

olan bu davranış ve inanış biçimleri, aslında top-

lumsal yapının belirli oranda rahatlamasını ve da-

hası gençlerin toplumsal yapının genel eğilimin-

den sapmasını engelleyecek bir potansiyele sahip-

tir. Dolayısıyla gençlik döneminde görülen akımla-

ra, modalara yetişkinler hoş görü ile yaklaşmalı ve 

gençliğin toplumsal yapıdan sapma potansiyeli bu 

sayede durgun hâle kavuşturulmalıdır.

Gençlik tanımlamalarında yer verilmesi gere-

ken diğer sosyolog ise Shmuel Noah Eisenstadt'tır. 

Eisenstadt, gençlik dönemini çocukluktan yetiş-

kinliğe geçiş ve böylelikle toplumun bir üyesi olma 

süreci olarak değerlendirir. Fiziksel ve cinsel açı-

dan artık çocukluktan çıkan genç, bu dönemde 

kendini bir yetişkin olmaya hazırlamaktadır. Genç-

lik dönemi, çocukların kendilerini kontrol etme ve 

yetişkin özellikleri kazanma sürecidir. Eisenstadt'a 

göre gençlik dönemi de toplumdaki diğer yaş 

grupları gibi, biyolojik temelden öte sosyal anlam-

da yapılanmasına ve anlam ifade etmesine göre 

tasnif edilebilecek bir sosyal grubun tecrübelerinin 

toplamını ifade etmektedir. Bu durum gençlik so-

runları olarak tanımlanabilecek olan olgunun mo-

dernleşme süreçleri ile birlikte iki şekilde meydana 

çıkması ile sonuçlanmıştır: Bunlardan birincisi sa-

nayileşme, göç ve sosyal bozulmayla ilişkili olarak 

“kenar mahalle toplumu” ve “çete” kavramlarının 

gençlik sorunları ile birlikte anılır olmasıdır. İkincisi 

ise toplumun yeni kültürel kodlarına ve siyasi yapı-

sına karşı bireyselliği içinde barındıran gençlik ve 

öğrenci hareketleri-örgütleri ile gençlik sorunları-

nın gündemleşmesidir.

Eisenstadt, insanların biyolojik gelişim süreçle-

rini de göz ardı etmemiş; hem biyolojik hem de 

sosyolojik faktörlerin gençlik dönemi üzerinde be-

lirleyici olduğuna dikkat çekmiştir. Ona göre genç-

lik aşaması; kişisel kimliğin arandığı, geleceğe yö-

nelimin geliştiği bir zaman dilimi ile ahlaksal ilke ve 

değerlerin değerlendirildiği bir dönemi tasvir et-

mektedir. Nitekim tüm bu süreçler, gencin yetişkin 

hayatına hazırlandığı bir geçiş dönemi ve yine gen-

cin kişisel vaziyet alışları ile toplumsal değerler ara-

sında bir ilişki kurma arayışının bir yansımasıdır.

Hem Parsons hem de Eisenstadt ortak olarak 

gençlik dönemini, ailede edinilen rollerden yetiş-

kin rollerine geçiş olarak tanımlamaktadırlar. Yine 

her ikisine göre gencin sosyalleşmesinde ikincil 

öneme sahip sosyalleşme araçları okullar ve genç-

lik organizasyonlarıdır. Bu iki sosyalleşme aracına 

yardımcı olarak ise akran grupları devreye girmek-

tedir.

Gençlik konusunda sosyologların ve sosyoloji 

kuramlarının açıklama ve tanımlarına bakıldığında 

farklı açıklamalarla beraber ortak özelliklerin de 

mevcut olduğu görülmektedir. Açıklamalarda 

gençliğin hangi çerçevede tanımlanmaya çalışıldı-

ğı, biyolojik olarak tekabül ettiği devre, yaş aralığı 

ve toplumsal dönemin belirlenmesi noktasında çe-

şitlilik görülmektedir. Fizyolojik ve psikolojik geliş-

meler noktasında ise ortak bir bakış açısı söz ko-

nusudur. Gençlerin heyecanlı, hareketli, cinsel duy-

gularının yoğun olduğu, özgürlüğüne düşkün, ba-

ğımsızlık arayışı içerisinde şekillendiği, yetişkinler-

le çatışma içerisinde bulunduğu ve böylelikle 

kendi kimliğini ve toplumsal statüsünü oluşturma-

ya çalıştığı ve bir yetişkinliğe geçme sürecinde ol-

dukları konularında sosyologlar ve kuramlar ara-

sında görüş birliği bulunmaktadır.

3332
AĞUSTOS/EYLÜL 2019 AĞUSTOS/EYLÜL 2019

sanıdır. Genç, bu yeni rolü üstlenirken toplumun 

tüm fertleriyle, özellikle de yetişkinlerle daha aktif 

bir ilişkiye geçer ve bu süreçte yetişkin ile genç ara-

sında önemli bir toplumsal etkileşim yaşanmaktadır. 

Gençlik dönemi bir geçiş dönemidir. Bu nedenle bir 

insandan beklenebilecek tüm aşırılıklar ve farklılık-

lar genç insanda da aynı oranda görülebilmektedir. 

Bu durum gencin toplumla bütünleşmesi konusun-

da birtakım zorlukları yaşaması ve üstlenmesini de 

gerekli kılmaktadır. Yapısal-fonksiyonalistler bun-

dan dolayı genç insanın toplumla bütünleşmesi sü-

reciyle de yakından ilgilenmişlerdir. Kuramcılar, top-

lumla bütünleşemeyen gençliğin topluma yabancı-

laşması, daha sonrasında ise bu durumun bir kuşak 

farklılaşmasına dönüşmesine dikkat çekmişlerdir. 

Yapısal- fonksiyonalistler bu farklılaşmanın temelin-

de yaş temelli bir toplumsal rol ayrımının mevcut ol-

duğunu, gençlerin kendilerine verilmeyen toplum-

sal statüleri için yetişkinlerle sorun yaşadıklarını 

veya kuşak çatışmasının meydana geldiğini kabul et-

mişlerdir.

Yapısal-fonksiyonalist gençlik kuramının şekil-

lenmesinde James Coleman'ın önemli bir yeri var-

dır. Coleman, endüstri toplumlarında yaşanan top-

lumsal değişmelere paralel olarak gençliğin sosyal 

tanımında da değişmeler yaşandığını düşünmekte-

dir. Coleman, Mead'ın kofigüratif olarak tanımladığı 

toplum tipine yakın bir tanımlamayla, ebeveyn ile 

genç arasında yaşanan değişmeyi tanımlayarak du-

rumu izah etmektedir. Ona göre, ebeveynlerin 

gençler üzerinde geleneksel olarak devam eden öğ-

retici rollerinde ve kendi becerilerini aktarıcı model-

lerinde önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Artık ye-

tişkinler kendi düşledikleri gibi bir genç yetiştireme-

mektedir ve gençlerin sosyalleşme zeminlerinde ya-

şanan farklılaşmalar sebebiyle akran gruplarının 

gencin üzerindeki etkisi hızla artmaktadır. Endüstri-

leşme süreci ile ebeveyn-genç arasındaki ilişkinin ilk 

değişimi, okullaşma süreci ile başlamış ve aile ile 

genç nesil arasında okulun sosyalleştirici etkisi ile 

öğretmenlerin gençler için rol-model olması paralel 

etkiler yaratmıştır. Yeni dönemde ise hem ailenin 

hem de öğretmenlerin sosyalleştirici rolleri azalmış 

bunun yerine akran ilişkilerinin belirleyici bir etkinli-

ği oluşmuştur. Dolayısıyla Coleman, hem üniversi-

teliler üzerinde yapmış olduğu pek çok araştırma-

dan hareketle hem de gencin sosyalleşmesi süre-

cinde yaşanan değişime dayanarak artık bağımsız 

bir genç toplumundan bahseder hâle gelmiştir.

Diğer bir yaklaşım da Sembolik Etkileşimci ku-

ramdır. Sembolik Etkileşimci kurama göre gençlik 

dönemi, bir kişilik gelişmesi sürecini ifade etmekte-

dir. Kuramın, temelde bireye yapmış olduğu vurgu, 

gencin sosyalleşme sürecinde de kendisini göster-

mektedir. Gencin kişiliğinin gelişmesi sürecinde kül-

türün ve toplumsal rolün, gencin davranış ve duy-

gularının gelişmesinde önemli bir rolü söz konusu-

dur. Kuram, gencin toplumun arzu ettiği ve kabul 

gördüğü davranışları yapmak suretiyle ödüllendiri-

lerek olgunlaştığını düşünmekte, toplumsal kabul-

lere aykırı davranışların ise sosyalleşme sürecinde 

cezalandırma ile neticelendiğine dikkat çekmekte-

dir. Orta ve alt tabaka gençlerinin sosyalleşme sü-

reçlerinde de gözle görülür farklılıklar bulunduğu-

na dikkat çeken kuramcılar, orta tabaka gençlerinin 

daha ziyade saygınlık, sosyal pozisyon, başarı, ka-

riyer ve ahlak odaklı bir kültürel beklentiyi öncele-

diklerini; alt tabaka gençlerin ise daha ziyade geçi-

ci ve kısa vadeli zevkler peşinde koştuklarını vurgu-

lamaktadırlar. Sembolik Etkileşimcilerin, toplumsal 

ilişkilerde yetişkinlerin ne söylediklerinden ziyade 

gencin kişiliğine ve davranışına yön verecek davra-

nışları ve bu süreçte yetişkinlerin ne gibi rol model-

ler geliştirdikleri üzerine yoğunlaşmakta oldukları 

görülmektedir.

Çatışmacı Kuram ise gençlik konusunu işçi 

gençler ve genç emeği üzerinden bir okumaya tabi 

tutmaktadır. Karl Marx, gencin davranışları üzerin-

de sahip olduğu mesleğin ve içinde bulunduğu sos-

yal sınıfın belirleyici olduğunu kabul etmektedir. 

Genç insan, içerisinde yaşadığı sosyal sınıfın, kültür 

havzasının, çalışma koşullarının ve bağlı bulundu-

ğu ya da kendisini ait hissettiği sosyal organizas-

yonların etkisine açıktır ve gencin davranışları tüm 

bu süreçlerden azami ölçüde etkilenmektedir. Aynı 

şekilde, endüstri toplumlarında yaşanan hızlı top-

lumsal değişme, birtakım sosyal sorunlara sebep ol-

makta ve bu süreç gencin de bazı toplumsal sorun-

larla karşılaşması ile neticelenmektedir. Bu durum-

da yetişkinler ile gençler arasında yaşanan sorun-

lar derinleşmekte, süreç kaçınılmaz olarak kuşak 

çatışmasına dönüşmektedir. Sonuç olarak genç in-

sanın eylemlerinde birtakım sapkın davranışlar 

oluşmakta, bu durum genci toplumsal ilişkilerde 

güven eksikliği ve amaç belirleyememe gibi birta-

kım olumsuz sonuçlara doğru sürüklemektedir.



karşı, her dem uyanık olma kararlığı ile karşılık ver-

mek durumundayız. Her dem uyanık olmak, her 

an kendimizi muhasebe etmeyi gerektirir, yani her 

dem pişmeyi, yolda olmayı, yoldan çıkmamayı, 

yolda yani ocakta kalmayı. Ocaklarımız, yolda ol-

mayı, yolda bulunmayı, bir istikamet üzere yürü-

meyi kendisine ilke, Türk gençliğine millî ve ma-

nevî istikamet doğrultusunda yol çizmeyi kendisi-

ne ülkü edinmiştir.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi sözlük karşılığı 

“toy” olan, ham olan gençliği, pişirmek ve bir yola 

revan eylemek biz ocakların, ocaklıların aslî vazi-

fesidir. Bir milletin geleceğini, almakta olduğu isti-

kamet tayin eder. Bu istikamette lokomotif unsur 

gençliktir. Gençliğe doğru bir istikamet üzere yol 

göstermek, milletin hem varlığı hem de devamlılı-

ğı açısından hayati bir meseledir. Bu dönemde 

gençliğimiz edebiyattan sanata, kültürden dile, mi-

mariden ahlaka her hususta değer normlarını kay-

betme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Böyle bir durumda biz ocaklara her alanda müca-

dele etme sorumluluğu düşmektedir. Bir milleti 

millet yapan bütün değerlere sahip çıkma, değer-

leri ortaya çıkaran, destekleyen bütün alanlarda 

gayret içerisinde olmak zorundayız. Nurettin 

Topçu, “Gençlik, geleceğin tohumudur. Bu tohu-

mun özüne bakarak yarınımızı keşfetmek müşkül 

olmayacaktır.” der. Gençliğin, özüne dönmesi, 

neşet ettiği toprağa eğilmesi, kendi vicdanıyla mu-

hasebe yapması, vicdanî sesinin sınırlarını belirle-

yen kendine özgü ahlakî normlara kulak vermesi 

gerekir. İstikbâle emin ve kararlı adımlarla yürü-

yebilmesi, nereden geldiğini ve nereye gideceğini 

tayin edebilmek için bulunduğu yerin farkına var-

ması elzemdir. Ahlâkî erozyon tehlikesiyle karşı 

karşıya bulunduğumuz günümüzde ahlâkî norm-

ların temel düstur olduğunu, millete dair bütün de-

ğerler manzumesinin ahlaki normlar üzerine inşa 

edildiğini, kutsalların yine ahlâkî normlar üzerinde 

yükselen hayati kavramlar olduğunu, ahlâktan 

yoksun kavram dünyasının değerini yitirip içinin 

boşalacağını gençlerimize planlı ve programlı bir 

şekilde anlatmamız gerekir. Din, dil, bayrak, 

vatan, devlet gibi bir milleti ayakta tutan temel di-

namikleri maziden aldığı hüviyetten kopardığımız 

takdirde kavramsal kargaşalara yol açarak, bir mil-

letin kimliğini koruyan bu temel değerleri hamasi 

nutuklara terk etmiş oluruz. Demek ki, sadece ah-

laki normlara sahip olmak yetmez. Ahlaki norm-

larla beslenen vazgeçilmez, olmazsa olmaz kut-

sallarımızı da millet olarak korumamız icap eder.

Din, sadece salt bir kurallar bütünü değil, he-

lal-haram dairesinde milletin tarihsel süreç içeri-

sinde beslene beslene günümüze taşımış olduğu 

değer yargılarıyla, hayat tarzıyla etkileşim içeri-

sinde olan bir ahenk çerçevesidir. Dini inancımıza, 

kendi milli kimliğimizden gelen üslûbu giydireme-

diğimiz takdirde din, hayatiyetini yitirerek günde-

mimizden kopuk bir hurafeler yığını haline dönü-

şebilir. Bu yüzden dinî inancın millî üslubunu 

gençlerimize anlatmak önemlidir. Sadece anlat-

mak da yetmez, gençliğin anlatılanları anlayıp an-

lamlandırıp bir anlam dünyası inşa edebilmesi için 

dilimizi gerek gramer, gerek üslup ve incelik bakı-

mından iyi öğrenmesi gerekir. Dil sadece inanç sis-

temimizi aktarmanın bir aracı değil, aynı zamanda 

bizi biz yapan tarihsel, ontolojik, epistemolojik sü-

recimizin de yeniden anlamlandırılması bakımın-

dan kıymetlidir. Bir de dilin geleceğe dönük bir 

yüzü vardır. İnsan, rüyalarını kendi ana dilinde 

görür ve kelime haznesi ne kadar genişse o geniş-

lik nispetinde hayal kurar. İçinde bulunduğumuz 

ânın geleceği kıymetlendirme araçları olan rüya 

ve hayal, ne kadar bu toprağın diliyle, mazinin hâli 

ile beslenmişse, bizden ve bize ait olan bir ülkü 

inancının da itici gücü olur. Böyle bir rüya-hayal-

ülkü bütünlüğü, bize ait bir geleceğin inşasında 

harç unsuru olur.

Türk-İslâm ülküsünün inşası yolunda, gençli-

ğimize istikamet vermek, millî manevî teçhizatlar-

la donatılmış bir Alperen nesil yetiştirmek, bu 

nesle İ’lâ-yı Kelimetullah için Nizâm-ı Âlem davası 

yolunda gayret kemeri kuşandırmak, ocaklarımı-

zın temel şiarıdır. Şehid Liderimiz Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun, “Ver kurtul, vur kurtul değil. / Çalış kurtul / 

Sev kurtul / Oku kurtul / Düşün Kurtul!” dediği 

gibi, ocaklar ve ocaklılar olarak sana diyoruz ki: 

Gel beraber çalışalım, gel beraber sevelim, gel be-

raber okuyalım, gel beraber düşünelim, gel bera-

ber yarınların güçlü Türkiye’sini oluşturacak bir 

nesil inşa edelim.

GENÇLİĞİM,
BENİM GELECEĞİM!
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Bir milletin yoğun genç nüfusu barındırması, 

üzerinde dikkatle durulması gereken önemli husus-

lardan biridir. Yoğun bir genç nüfusa sahip olmak, 

milletin geleceği adına zaman zaman hem avanta-

ja hem de dezavantaja dönüşebilir. Eğer gençliği 

yüksek değer yargılarıyla besleyip istikbale doğru 

emin adımlarla yürüyen bir güç haline dönüştürebi-

lirseniz bu durum millet için bir avantaj; yok eğer 

genç nüfusa gerekli ehemmiyeti gösteremeyip 

değer ölçülerinden bîhaber, başıboş bir duruma sü-

rüklerseniz o genç nüfus bir milletin geleceği adına 

potansiyel bir tehlike haline dönüşebilir. Bütün bun-

ları göz önüne alarak genç nüfusun disiplinli ve 

ciddi eğitim, öğretim ve terbiye tedrisatından geçi-

rilmesi en önemli meselemizdir. Peki, böylesine 

ciddi bir meselede ocaklara, biz ocaklılara düşen so-

rumluluk nedir? Ocaklarımız bu meselenin neresin-

de yer almakta, gençlik üzerinde rolü ve etkisi ne öl-

çüde olmakta?

Bu suallere cevap aramadan, evvela hem me-

selemizin öznesini oluşturması, hem de konumu-

zun havada kalmaması bakımından “genç” kelime-

sinin manasını irdelememiz icap eder. TDK’nın söz-

lüğüne baktığımızda “Yaşı ilerlememiş olan, geliş-

mesini tamamlamamış olan, dinç, zihin bakımın-

dan yeterince gelişmemiş, toy, yeni gelişmekte 

olan” gibi manalar içermektedir. İslam literatürüne 

baktığımız zaman da gençliğin en yüksek hareket 

ve hamle gücünü içinde barındırdığını görmekte-

yiz. Tecrübeden yoksun, toy, gelişmeye muhtaç, 

yüksek hareket ve hamle gücüne sahip bir gençli-

ğin önüne doğru ve en uygun yol haritası konulma-

dığı takdirde millette açabileceği tahribatı tahayyül 

etmek zor olmasa gerek.

Bugün gerek Batı, gerek Doğu toplumlarına bak-

tığımızda genç nesillerin hâli içler acısı bir manzara 

arz etmekte; Batı, oryantalist zihniyetinin bedelini 

genç nesillerine ödetmekte, Doğu ise miskin hâli-

nin faturasını genç nesillerine kesmekte. Bu du-

rumda, hem Doğu-Batı geçiş güzergâhında bulu-

nan coğrafî konumumuz gereği, hem de adalet gü-

neşimizi Doğu’dan Batı’ya fevc fevc yaymanın 

kadîm sorumluluğu ve ağırlığı nispetince 

Doğu’nun, Batı’nın hasretini çektiği huzur iklimini 

taşıma kararlılığı necip Türk milletinin aziz gençli-

ğine düşmektedir. İşte bu hususta, Müslüman 

Türk’ün ümidi, mazlumların umudu, insanlığın hu-

zuru olabilmeye namzet bir gençliği yetiştirebilme-

nin şuur ve idrakinde olma ve bu hedef üzere yol 

alma kararlılığı biz ocaklara, ocaklılara düşen en 

mühim vazifedir.

Biyolojik olarak fıtrat gereği beşer, korunma iç-

güdüsü icabı bir arada bulunma, topluluk halinde 

hayat sürme zorunluluğuna tâbîdir. Beşerin fert te-

killeri olarak bir araya gelme zorunluluğu, ferdin bi-

yolojik yapısını aşan, değer yargılarını içinde barın-

dıran içtimaî karaktere bürünmeyi de beraberinde 

getirir. Bir düzen kurma, bir arada yaşama, toplu-

mun kendini koruması gibi içtimaî zorunluluklar 

kemmiyet dairesinden ziyade, keyfiyet dairesinin 

normlarıdır. Aslında bu süreç, beşerin insanlığa 

doğru yürüyüşünün serüvenidir. Tam da bu nokta-

da, Batı’nın geçirdiği humma nöbetlerini bütün in-

sanlığa tutturma çabasının ürünü olan, adına kü-

reselleşme dediğimiz salgın hastalık insanlığı fıtra-

tına aykırı, ters istikamette sonu karanlık bir ma-

ceraya sürükleme gayretidir. Dünyanın genel yapı-

sından, özelimize, yani kendi topraklarımıza dö-

necek olursak iletişim araçlarının hızlı ve etkili bi-

çimde yaygınlaşması neticesinde bizim genç nesil-

lerimizin de küreselleşme sürecinden ciddi bir şe-

kilde etkilendiğini görmekteyiz. Ferdi yalnızlaştır-

ma, fıtrî kodlarla oynama, içinden çıkılmaz buh-

ranların içine sürükleme gayretlerine karşı muka-

vemet göstermek, finali “milletim nev’i beşer, va-

tanım rûy-i zemin” cümlesiyle yapmak isteyenlere 
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karşı, her dem uyanık olma kararlığı ile karşılık ver-

mek durumundayız. Her dem uyanık olmak, her 

an kendimizi muhasebe etmeyi gerektirir, yani her 

dem pişmeyi, yolda olmayı, yoldan çıkmamayı, 

yolda yani ocakta kalmayı. Ocaklarımız, yolda ol-

mayı, yolda bulunmayı, bir istikamet üzere yürü-

meyi kendisine ilke, Türk gençliğine millî ve ma-

nevî istikamet doğrultusunda yol çizmeyi kendisi-

ne ülkü edinmiştir.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi sözlük karşılığı 

“toy” olan, ham olan gençliği, pişirmek ve bir yola 

revan eylemek biz ocakların, ocaklıların aslî vazi-

fesidir. Bir milletin geleceğini, almakta olduğu isti-

kamet tayin eder. Bu istikamette lokomotif unsur 

gençliktir. Gençliğe doğru bir istikamet üzere yol 

göstermek, milletin hem varlığı hem de devamlılı-

ğı açısından hayati bir meseledir. Bu dönemde 

gençliğimiz edebiyattan sanata, kültürden dile, mi-

mariden ahlaka her hususta değer normlarını kay-

betme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Böyle bir durumda biz ocaklara her alanda müca-

dele etme sorumluluğu düşmektedir. Bir milleti 

millet yapan bütün değerlere sahip çıkma, değer-

leri ortaya çıkaran, destekleyen bütün alanlarda 

gayret içerisinde olmak zorundayız. Nurettin 

Topçu, “Gençlik, geleceğin tohumudur. Bu tohu-

mun özüne bakarak yarınımızı keşfetmek müşkül 

olmayacaktır.” der. Gençliğin, özüne dönmesi, 

neşet ettiği toprağa eğilmesi, kendi vicdanıyla mu-

hasebe yapması, vicdanî sesinin sınırlarını belirle-

yen kendine özgü ahlakî normlara kulak vermesi 

gerekir. İstikbâle emin ve kararlı adımlarla yürü-

yebilmesi, nereden geldiğini ve nereye gideceğini 

tayin edebilmek için bulunduğu yerin farkına var-

ması elzemdir. Ahlâkî erozyon tehlikesiyle karşı 

karşıya bulunduğumuz günümüzde ahlâkî norm-

ların temel düstur olduğunu, millete dair bütün de-

ğerler manzumesinin ahlaki normlar üzerine inşa 

edildiğini, kutsalların yine ahlâkî normlar üzerinde 

yükselen hayati kavramlar olduğunu, ahlâktan 

yoksun kavram dünyasının değerini yitirip içinin 

boşalacağını gençlerimize planlı ve programlı bir 

şekilde anlatmamız gerekir. Din, dil, bayrak, 

vatan, devlet gibi bir milleti ayakta tutan temel di-

namikleri maziden aldığı hüviyetten kopardığımız 

takdirde kavramsal kargaşalara yol açarak, bir mil-

letin kimliğini koruyan bu temel değerleri hamasi 

nutuklara terk etmiş oluruz. Demek ki, sadece ah-

laki normlara sahip olmak yetmez. Ahlaki norm-

larla beslenen vazgeçilmez, olmazsa olmaz kut-

sallarımızı da millet olarak korumamız icap eder.

Din, sadece salt bir kurallar bütünü değil, he-

lal-haram dairesinde milletin tarihsel süreç içeri-

sinde beslene beslene günümüze taşımış olduğu 

değer yargılarıyla, hayat tarzıyla etkileşim içeri-

sinde olan bir ahenk çerçevesidir. Dini inancımıza, 

kendi milli kimliğimizden gelen üslûbu giydireme-

diğimiz takdirde din, hayatiyetini yitirerek günde-

mimizden kopuk bir hurafeler yığını haline dönü-

şebilir. Bu yüzden dinî inancın millî üslubunu 

gençlerimize anlatmak önemlidir. Sadece anlat-

mak da yetmez, gençliğin anlatılanları anlayıp an-

lamlandırıp bir anlam dünyası inşa edebilmesi için 

dilimizi gerek gramer, gerek üslup ve incelik bakı-

mından iyi öğrenmesi gerekir. Dil sadece inanç sis-

temimizi aktarmanın bir aracı değil, aynı zamanda 

bizi biz yapan tarihsel, ontolojik, epistemolojik sü-

recimizin de yeniden anlamlandırılması bakımın-

dan kıymetlidir. Bir de dilin geleceğe dönük bir 

yüzü vardır. İnsan, rüyalarını kendi ana dilinde 

görür ve kelime haznesi ne kadar genişse o geniş-

lik nispetinde hayal kurar. İçinde bulunduğumuz 

ânın geleceği kıymetlendirme araçları olan rüya 

ve hayal, ne kadar bu toprağın diliyle, mazinin hâli 

ile beslenmişse, bizden ve bize ait olan bir ülkü 

inancının da itici gücü olur. Böyle bir rüya-hayal-

ülkü bütünlüğü, bize ait bir geleceğin inşasında 

harç unsuru olur.

Türk-İslâm ülküsünün inşası yolunda, gençli-

ğimize istikamet vermek, millî manevî teçhizatlar-

la donatılmış bir Alperen nesil yetiştirmek, bu 

nesle İ’lâ-yı Kelimetullah için Nizâm-ı Âlem davası 

yolunda gayret kemeri kuşandırmak, ocaklarımı-

zın temel şiarıdır. Şehid Liderimiz Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun, “Ver kurtul, vur kurtul değil. / Çalış kurtul / 

Sev kurtul / Oku kurtul / Düşün Kurtul!” dediği 

gibi, ocaklar ve ocaklılar olarak sana diyoruz ki: 

Gel beraber çalışalım, gel beraber sevelim, gel be-

raber okuyalım, gel beraber düşünelim, gel bera-

ber yarınların güçlü Türkiye’sini oluşturacak bir 

nesil inşa edelim.
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Bir milletin yoğun genç nüfusu barındırması, 

üzerinde dikkatle durulması gereken önemli husus-

lardan biridir. Yoğun bir genç nüfusa sahip olmak, 
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nalımlar bir şeylerin yanlış gittiğinin işaretidir. Al-

peren Ocakları bu konuda eğitim verir. Yanlışların 

düzeltilmesi için gayretler sarf edilir.

Hem Allah'ın râzı olacağı hem de insanların 

râzı olacağı bir insan yetiştirmek, Alperen Ocakla-

rının hedefidir.

Zehir akıtan sektör piyasası; dijital oyunlar... 

Bu sektörün yakıcı-yıkıcı-eritici zararlarını berta-

raf etmek için Alperen Ocakları gayret içindedir.

Rasulullah aleyhissalatu vesselâmın 1400 yıl 

sonraki talebeleri gibi gençlik yetiştirme azmi ve 

cehdi vardır.

Erozyona uğrayan değerlerimizin, örf, âdet, 

gelenek-göreneklerimizin yeniden yaşanması mis-

yonunu Alperen Ocakları üstlenmektedir.

Ocağın eğitimine devam eden manevi havası-

nı teneffüs eden insanlarda ahiret inancı gelişir. 

Bencillik, cimrilik, kibir, azgınlık, hırsızlık, acıma-

sızlık, vahşet ve benzeri kötülükler körlenir. 

Çünkü bir gün, her hesabın sorulacağına inan-

maktadır. Allah (c.c.) korkusu gelişmiştir.

Kalp- beyin - vücut düsturu var Alperen Ocak-

larında. "Kalbimden geçeni Allah biliyor. Ne düşü-

nürsem Allah biliyor. Nerede olursam olayım 

Allah beni görüyor." Bunları öğrenerek yetişen 

genç, günahlardan uzak durur. Bayrağa, memle-

kete, devlete ihanet etmez. Helal kazançta çok ti-

tizdir. Vatan savunmasında hep en öndedir. Yanlış 

yerlerde dolaşabilir mi? Dolaşamaz. İhanet içinde 

olabilir mi? İhanet içinde olamaz. Ceddine haka-

ret edebilir mi? Ceddine hakaret edemez.

Gençlikte edep olacak, hâyâ olacak. Televiz-

yonun, internetin edebine giriyoruz. Kaybediyo-

ruz. Alperen Ocakları kurtuluş ve tedavi çareleri 

arıyor. İnsanın en belli vasfı hâyâdır, edeptir. 

Kadın ve erkeğe tesettür farzdır. Çünkü biz Müs-

lümanız, İslâm üzereyiz.

Madde bağımlılığı ve uyuşturucudan, alkol-

den gençleri uzak tutan bir ocaktır Alperen Ocak-

ları.

Ocağa gelenler aile kültürünü öğrenirler. Al-

peren gençliği tarihini sever ve okur. Çünkü tarih 

okuyanın aklı çoğalır. Dinimizi doğru öğrenir.

Postmodern kültür, gençliğimizin değerlerini 

silip ruhsuz asi bir gençlik yetişsin istiyor. Böyle gi-

derse 2 veya 3 kuşak sonra kendi değerlerine ya-

bancı bir nesil yetişir. Allah korusun. Alperen 

Ocakları bu tehlikeleri dikkate alarak öncü nesil 

yetiştirmek istiyor. Bütün bunlar hayal midir? Ger-

çekleşir elbette.

Bizim kendi fikrî, ahlakî, kültürel değerlerimiz-

le ayakta durmamız gerekiyor. Ocak eğitimi alan-

lar şaşırmadan yollarında berdevam olurlar.

Allah'a emanet olunuz.

GENÇLİĞİMİZİN DERTLERİ,

KEDERLERİ, SIKINTILARI VE REÇETESİ: 

ALPEREN OCAKLARI
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Denizler, okyanuslar bünyesine uymayanları dı-

şarı atar. Bir dalga ile sahile vururlar. Artık onlar çer 

çöp hükmündedir. Hiçbir şeye yaramazlar.

İlây-ı kelimetullah hedefiyle, inancıyla, gaye-

siyle, ruhuyla, şuuruyla, heyecanıyla kurulan ocak-

lar da aynen böyledir. Denizler ve okyanuslar misa-

li.

Alperen Ocakları da bu hedefle, bu gayeyle, bu 

inançla, bu heyecanla, bu azimle kuruldu. Kurucu-

su temiz, tertemiz olduğu kadar Kur'an'a ve sün-

net-i seniyyeye bağlı bir Müslüman: Muhsin Yazıcı-

oğlu… Hedef İlây-ı kelimetullah... Peygamberimiz 

Hz. Muhammed'in (s.a.v) hedefi de İlây-ı kelime-

tullah... Hz. Ebu Bekir, Hz Ömer, Hz Osman, Hz Ali 

(radıyallahu anhum) hedefleri de İlây-ı kelimetul-

lah... Selahaddin Eyyubi'nin hedefi de İlây-ı keli-

metullah. Alparslan'ın yine İlây-ı kelimetullah…

Osmanlı Beyliği devlete dönüşürken hedef 

İlây-ı kelimetullah. Bu hedeften uzaklaşınca, uzak-

laştırılınca duraklama ve çöküş başlıyor.

Alperen Ocakları da aynı hedefle kuruldu. Bu 

ocağa gelenler, girenler nasiplerini alırlar.

Ocağın örfü, âdeti vardır. Kuralları vardır. Töresi 

vardır. Namusu, şerefi, haysiyeti vardır. Geleneği 

göreneği vardır. Her Alperen bunlara riayet eder. Ri-

ayet etmeyenler dalgayı yer ve uzaklaşır.

Alperen Ocakları bir akademi gibidir. İslami ve 

yerli kültüre uygun inşa edilmiştir. Öğretir ve eğitir.

Alperen Ocaklarına gelen her genç öncelikle ec-

dadımız gibi ocağa girişte alp selâmı ile kalbî selâm 

ile girer. Çıkışta tekrar kalbî selâm ile, alp selâmı ile 

çıkar. Kalbini, yüzünü içeri doğru çevirerek çıkar. 

Otururken ataları gibi oturur. Ya bağdaş ya dizüstü 

ya da bir ayak üzerine oturup öteki dizini dik tutar. 

Konuşmalarında hürmet, edep, sevgi ve muhab-

bet vardır. Dilinden dikenler dökülmez. Büyükleriy-

le hürmetle konuşur. Küçükleriyle konuşmada ise 

sevgi ve muhabbet dikkati çeker.

Anne babaya karşı gelenler, Alperen Ocakları-

na devam ederse ebeveyne hürmet eden, saygı 

gösteren kıvama gelir.

Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksulla-

ra, komşuya, yolcuya iyi davrananlardan olur.

Elbisesiyle, eşyalarıyla iyi geçinir; olgunluğa 

erişir.

Alperen Ocaklarında otokontrol sistemi vardır. 

Yolda, sokakta, parkta gezerken hassas davranır 

ve konuşur. Bir ocak arkadaşı görürse ne cevap 

verir?

Markette, pazarda alışveriş yapar iken tadına 

bakmak hilesiyle ürünlerden atıştırmaz. Kul hakkı-

dır. Yaradan görüyor çünkü. Kul hakkına çok dik-

kat eder. Bitkiler ve hayvanlar da Yaradan'ın kulu-

dur.

İman-ibadet-muamelat halkalarını hakkıyla bir-

birine bağlar. Bilir ki muamelat iyi değil ise iman 

ve ibadet birbirinden uzaklaşır.

Ocaklarda paraya makama kul-köle olan değil, 

Allah'a kul olan nesiller yetişir.

Alperen Ocakları ağaç fidan iken eğilir, yetişti-

rilir düsturunu önemsiyor.

Gençlerin, günümüzde din ve maneviyata ilgi-

leri azalıyor. Alperen Ocakları, bunun hâl çarelerini 

bulup tedavi ediyor.

Ocak eğitimine devam edenler ateist, deist, Fa-

şist, Sosyalist, Komünist, Kapitalist, Hümanist, 

Emperyalist, Budist, Sekülerist, Materyalist, Pozi-

tivist, Darwinist, Firavunist, Psikanalist, Paganist, 

Liberalist, Nasyonalist, Fetişist tuzağına düşmez-

ler biiznillah.

Ocak inkar fırtınalarından korunan bir sığınak 

gibidir. Gençlerin ekran esaretinden kurtulmaları 

için çareler üretir.

Toplumda ve gençliğimizde ortaya çıkan bu-
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O 1985’te Tibyan Yayınlarını kurdu ve sahabe-

ye çirkin sözlerle saldırması ile meşhur Mevdu-

di’nin yazdığı Tefhîm’ül Kur’an olmak üzere birçok 

dini(!) eserin redaksiyon kurulunda yer aldı. Şubat 

1998'ten 2011'e kadar Yeni Şafak gazetesinde 

köşe yazarlığı yapan Cündioğlu 05.02.2011 tari-

hinde “Son Günahım” adlı yazısı ile Yeni Şafak ga-

zetesindeki yazılarına son verdi. Anlamın Buhar-

laşması ve Kur’an (1995), Cenab-ı Aşk’a Dair 

(2004), Cemil Meriç: Bir Mabed Bekçisi / İşçisi / Sa-

vaşçısı (3 cilt, 2006, 2007), Hz. İnsan (2009) gibi 

birçok eser kaleme alan Cündioğlu hali hazırda ya-

zılarına ve söyleşilerine devam etmektedir.

Cündioğlu’nun kültürel yaşamını bölümlere 

ayırmak imkânsız. Düzenli bir yükselme yahut belli 

bir dünya görüşü çerçevesinde gelişme ve ilerle-

me söz konusu değil. Aynı yıl içerisinde birbirine zıt 

farklı oluşumları savunması, onların suret ve ma-

nasına bürünmesi mümkün. Bu sebeple 1981’den 

itibaren ilim ve hikmet anlamında düzenli bir ilerle-

me görüntüsü yok. Bu durum aynı zamanda 

“aktör” yakıştırmamızı doğuran sebeptir. Çünkü bu-

lunduğu ortamın, ilgi ve alaka gördüğü yerin kimli-

ğine, şu yahut bu şekilde elde ettiği statünün rolü-

ne rahatlıkla bürünebilmektedir. Gömlek değiştir-

mesine gerek yoktur, gezi parkı olaylarında olduğu 

gibi giydiği gömlek her zemine uygundur. Bazen 

aydın, bazen acı çeken talebe, bazen hakikat ara-

yışı içinde olan derviş, bazen de bir devrimci yahut 

kemalist rolüne bürünebilir. Bu hali takdire şayan-

dır. Çünkü o çok iyi bir aktördür.

Felsefi Bilgisi ve Dünya Görüşü

Cündioğlu’nun felsefi bilgisi ortalamanın altın-

da ve satıhçılık oldukça revaçta. Sistemli bir duru-

şu, net bir ideolojik bakışı ve kuramlar üzerine mu-

hakemesi bu yüzden neredeyse hiç yok. Mesela 

eserlerinde Hegel’i, Decartesi’ı yahut Leibniz’i 

hatta Farabi’yi, Cürcani’yi şöyle adam akıllı anlatan 

tek bir makale bulamazsınız. Felsefe’nin Türkçesi 

eseri bile satıhta kalmış, derinliği olmayan, lise se-

viyesini aşamayan bir takım yorumlarla, tekrarlar-

la doludur. Dini yahut felsefi mevzularda anlayış o 

kadar zayıflar ki bir an gelmiş “Hikmet mü’minin yi-

tiğidir. Nerede bulursa almalıdır.” hadisi şerifini gü-

lünç tevillerle inkâr etmiştir. Öyle ki bu hadisi şerife 

“uydurulmuş söz” muamelesi yapan Cündioğlu bu 

hadis sebebiyle “halkın direnme noktaları zaafa uğ-

ratılmıştır” der. Bu hadisi inkâr ederken kullandığı 

argümana gelince: “Her şeyden önce hikmet 

mü’minlerin değil, kâfirlerin yitiğidir. Çünkü 

mü’min zaten hikmeti bulmuş kimselerin sıfatıdır 

ve ehl-i hikmet bizatihi mü’minlerdir. Hikmeti kay-

betmiş olan, hikmetten mahrum olan kimseler 

mü’minler değil kâfirlerdir.”(Cündioğlu, 2010:105)

Bin cinayet bir arada; ne hikmeti bilir ne felse-

feyi. Hadiste ki manayı anlamadığı gibi işin sırriliği-

ni bile sezemiyor ve satıhta takılıp kalıyor. Oysa 

İslâm tefekkür tarihi boyunca “hikmet” kavramına 

pek çok farklı mânâ verilmiştir. Bunlardan en meş-

huru “eşyanın hakikatini, yâni eşyayı olduğu gibi 

bilme ilmi” tanımıdır. İbn Arabî Hazretleri, en 

önemli eserlerinden birine “Füsûsu’l Hikem-
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Dil bir cephesiyle kelimelerde surete bürünmüş 

mana… Dili oluşturan remzler bu mananın kısmi ta-

şıyıcısı. Şiir idraki ile bakarsak ifade ediş şekline 

göre sayısız mana. Dil, hem düşüncenin dışa vuru-

mu hem de düşünceyi geliştiren bir kuvvet. Düşü-

nülen şey, dilin tesiri ile sürekli olarak tekrar tekrar 

yenilenir ve bir forma kavuşur. Malum olduğu üzere 

insanlar kelimeler, semboller ve imajlarla düşünür. 

Böylesi bir giriş, başlığımıza taşıdığımız “bar” ve 

“aktör” kelimelerine açıklık getirmek için.

Bar kelimesi genel anlamı ile danslı, içkili eğlen-

ce yeri ve ayaküstü içki içilen mekân olarak bilin-

mekte. Ayrıca Anadolu'nun doğu ve kuzey bölge-

sinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele 

tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir halk oyununun 

adı olarak da kullanılmakta. Aktör ise; oyuncu, bir 

karakteri canlandıran (aktör veya aktris), herhangi 

bir yapımda rol alan ve sinema, televizyon, tiyatro 

veya radyoda mesleğini yapan sanatçı. Mecazi ola-

rak kendini olduğundan başka türlü gösterebilen, 

gösteren kimseye verilen ad.

Barda cilalı aktör: kirli bir mekânda parlatılmış 

aktör...

Bütün insanlar arayış içindedir; kendi hakikati-

nin, kendi sırrının arayışı. Samimi yahut değil Cündi-

oğlu da bu manada bir arayış sahibi. Her öğrendiği 

şey insanda bir şeyleri değiştirir. Eşya ve hadiselerin 

değişimi karşısında şuur kendini yenileme ihtiyacı 

duyar. Zihinde “Mutlak Fikir” yahut bu mutlak fikre 

nisbet edilen bir “doğru düşünce” varsa kişi asıl olanı 

sabit tutarak istikamet üzere anlayışını tazeler. Bu 

ise onu fikirde ve keşifte zirvelere taşır. Eğer kendi-

siyle hareket edeceği bir “doğru düşünce” yoksa 

yeni öğrenilen şey, kişiyi savrulma denilen hadiseyle 

baş başa bırakır ve bu durum onu beklenmedik yer-

lere götürebilir. Bu ölçüt, iyi veya kötü, bir karakter 

ortaya koymuş olanlar için geçerlidir. Nihayetinde bir 

aktör kimi zaman bonkör, kimi zaman cimri, kimi 

zaman hâkim, kimi zaman hırsız, kimi zaman kahra-

man, kimi zaman bir veli gibi farklı karakterleri can-

landırabilir. Böyle bir şahsiyetin dünyası gösteri dün-

yasından ibarettir. Gösterisini iyi yapmak, rolünün 

getirdiği metni ezberlemek ve senaryonun akışı 

içinde bu role doğaçlama bir şeyler katmak zorun-

dadır. Aktörün canlandırdığı rol gerçeğe ne kadar 

yakınsa seyircinin alkışı ve ilgisi de o çapta olacaktır.

Cündioğlu’nun Kısa Yaşam Öyküsü

Kırım göçmeni bir ailenin oğlu, 1962 İstanbul 

doğumlu. İnternet fenomeni, yazar ve aforizma 

üreticisi. Eğitim hayatı lise terkten sonra meçhul. 

Yazı hayatına başlaması Nisan 1981’den itibaren 

ve merkezde Kur’an ilimleri var. Bu sahaya ilgisi ise 

1978 yılında girdiği ve parçalar halinde dört yıla 

yakın cezaevi hayatında yaşadıklarından. Nitekim 

o günlerde birçok şahıs cezaevindeki baskının do-

ğurduğu havadan olsa gerek, yepyeni bir kimlikle 

dışarı çıkıyordu. Cündioğlu da bunlardan biri idi. 

İçeri ülkücü olarak girmiş ama 1979’da İran devri-

min doğurduğu heyecanla “İrancı” çıkmıştı. Ara-

dan birkaç yıl geçmeden kısmen mealciliğe kaymış 

fakat kısa sürede kendini toparlamıştı. Bunun hikâ-

yesi kendi diliyle şöyle: “Sadece Kuran-ı Kerim’i an-

lamaya odaklanmıştım. O dönemde böyle bir eği-

lim vardı. Ben o eğilim içerisindeydim. Sonra bu eği-

limin içinden mealcilik diye bir hareket çıktı. Mesela 

sonradan Edip Yüksel, Yaşar Nuri Öztürk gibi isim-

ler de bu eğilimden etkilendi. Gelenekle problemi 

olan, yaşayan İslam’la problemi olan bütün ente-

lektüeller daha derinde kirlenmemiş, saf bir köken, 

bir kaynak arayışına girmişlerdi. Ne olabilir bu, 

Kur’an olabilir. Bir de peygamber efendimizin uy-

gulamaları olabilir. Uygulamalar konusunda sorun-

lar var, kesinlik taşımıyor, o halde elimizde gözü-

müzü kapayarak yaslanabileceğimiz tek dayanak 

Kur’an kalıyordu, bense gözümü açarak sadece 

Kur’an’a dayanmayı tercih ettim.”(Yeni Aktüel Ha-

ziran 2011)
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O 1985’te Tibyan Yayınlarını kurdu ve sahabe-

ye çirkin sözlerle saldırması ile meşhur Mevdu-

di’nin yazdığı Tefhîm’ül Kur’an olmak üzere birçok 

dini(!) eserin redaksiyon kurulunda yer aldı. Şubat 

1998'ten 2011'e kadar Yeni Şafak gazetesinde 

köşe yazarlığı yapan Cündioğlu 05.02.2011 tari-

hinde “Son Günahım” adlı yazısı ile Yeni Şafak ga-

zetesindeki yazılarına son verdi. Anlamın Buhar-

laşması ve Kur’an (1995), Cenab-ı Aşk’a Dair 

(2004), Cemil Meriç: Bir Mabed Bekçisi / İşçisi / Sa-

vaşçısı (3 cilt, 2006, 2007), Hz. İnsan (2009) gibi 

birçok eser kaleme alan Cündioğlu hali hazırda ya-

zılarına ve söyleşilerine devam etmektedir.

Cündioğlu’nun kültürel yaşamını bölümlere 

ayırmak imkânsız. Düzenli bir yükselme yahut belli 

bir dünya görüşü çerçevesinde gelişme ve ilerle-

me söz konusu değil. Aynı yıl içerisinde birbirine zıt 

farklı oluşumları savunması, onların suret ve ma-

nasına bürünmesi mümkün. Bu sebeple 1981’den 

itibaren ilim ve hikmet anlamında düzenli bir ilerle-

me görüntüsü yok. Bu durum aynı zamanda 

“aktör” yakıştırmamızı doğuran sebeptir. Çünkü bu-

lunduğu ortamın, ilgi ve alaka gördüğü yerin kimli-

ğine, şu yahut bu şekilde elde ettiği statünün rolü-

ne rahatlıkla bürünebilmektedir. Gömlek değiştir-

mesine gerek yoktur, gezi parkı olaylarında olduğu 

gibi giydiği gömlek her zemine uygundur. Bazen 

aydın, bazen acı çeken talebe, bazen hakikat ara-

yışı içinde olan derviş, bazen de bir devrimci yahut 

kemalist rolüne bürünebilir. Bu hali takdire şayan-

dır. Çünkü o çok iyi bir aktördür.

Felsefi Bilgisi ve Dünya Görüşü

Cündioğlu’nun felsefi bilgisi ortalamanın altın-

da ve satıhçılık oldukça revaçta. Sistemli bir duru-

şu, net bir ideolojik bakışı ve kuramlar üzerine mu-

hakemesi bu yüzden neredeyse hiç yok. Mesela 

eserlerinde Hegel’i, Decartesi’ı yahut Leibniz’i 

hatta Farabi’yi, Cürcani’yi şöyle adam akıllı anlatan 

tek bir makale bulamazsınız. Felsefe’nin Türkçesi 

eseri bile satıhta kalmış, derinliği olmayan, lise se-

viyesini aşamayan bir takım yorumlarla, tekrarlar-

la doludur. Dini yahut felsefi mevzularda anlayış o 

kadar zayıflar ki bir an gelmiş “Hikmet mü’minin yi-

tiğidir. Nerede bulursa almalıdır.” hadisi şerifini gü-

lünç tevillerle inkâr etmiştir. Öyle ki bu hadisi şerife 

“uydurulmuş söz” muamelesi yapan Cündioğlu bu 

hadis sebebiyle “halkın direnme noktaları zaafa uğ-

ratılmıştır” der. Bu hadisi inkâr ederken kullandığı 

argümana gelince: “Her şeyden önce hikmet 

mü’minlerin değil, kâfirlerin yitiğidir. Çünkü 

mü’min zaten hikmeti bulmuş kimselerin sıfatıdır 

ve ehl-i hikmet bizatihi mü’minlerdir. Hikmeti kay-

betmiş olan, hikmetten mahrum olan kimseler 

mü’minler değil kâfirlerdir.”(Cündioğlu, 2010:105)

Bin cinayet bir arada; ne hikmeti bilir ne felse-

feyi. Hadiste ki manayı anlamadığı gibi işin sırriliği-

ni bile sezemiyor ve satıhta takılıp kalıyor. Oysa 

İslâm tefekkür tarihi boyunca “hikmet” kavramına 

pek çok farklı mânâ verilmiştir. Bunlardan en meş-

huru “eşyanın hakikatini, yâni eşyayı olduğu gibi 

bilme ilmi” tanımıdır. İbn Arabî Hazretleri, en 

önemli eserlerinden birine “Füsûsu’l Hikem-
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Dil bir cephesiyle kelimelerde surete bürünmüş 

mana… Dili oluşturan remzler bu mananın kısmi ta-

şıyıcısı. Şiir idraki ile bakarsak ifade ediş şekline 

göre sayısız mana. Dil, hem düşüncenin dışa vuru-

mu hem de düşünceyi geliştiren bir kuvvet. Düşü-

nülen şey, dilin tesiri ile sürekli olarak tekrar tekrar 

yenilenir ve bir forma kavuşur. Malum olduğu üzere 

insanlar kelimeler, semboller ve imajlarla düşünür. 

Böylesi bir giriş, başlığımıza taşıdığımız “bar” ve 

“aktör” kelimelerine açıklık getirmek için.

Bar kelimesi genel anlamı ile danslı, içkili eğlen-

ce yeri ve ayaküstü içki içilen mekân olarak bilin-

mekte. Ayrıca Anadolu'nun doğu ve kuzey bölge-

sinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele 

tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir halk oyununun 

adı olarak da kullanılmakta. Aktör ise; oyuncu, bir 

karakteri canlandıran (aktör veya aktris), herhangi 

bir yapımda rol alan ve sinema, televizyon, tiyatro 

veya radyoda mesleğini yapan sanatçı. Mecazi ola-

rak kendini olduğundan başka türlü gösterebilen, 

gösteren kimseye verilen ad.

Barda cilalı aktör: kirli bir mekânda parlatılmış 

aktör...

Bütün insanlar arayış içindedir; kendi hakikati-

nin, kendi sırrının arayışı. Samimi yahut değil Cündi-

oğlu da bu manada bir arayış sahibi. Her öğrendiği 

şey insanda bir şeyleri değiştirir. Eşya ve hadiselerin 

değişimi karşısında şuur kendini yenileme ihtiyacı 

duyar. Zihinde “Mutlak Fikir” yahut bu mutlak fikre 

nisbet edilen bir “doğru düşünce” varsa kişi asıl olanı 

sabit tutarak istikamet üzere anlayışını tazeler. Bu 

ise onu fikirde ve keşifte zirvelere taşır. Eğer kendi-

siyle hareket edeceği bir “doğru düşünce” yoksa 

yeni öğrenilen şey, kişiyi savrulma denilen hadiseyle 

baş başa bırakır ve bu durum onu beklenmedik yer-

lere götürebilir. Bu ölçüt, iyi veya kötü, bir karakter 

ortaya koymuş olanlar için geçerlidir. Nihayetinde bir 

aktör kimi zaman bonkör, kimi zaman cimri, kimi 

zaman hâkim, kimi zaman hırsız, kimi zaman kahra-

man, kimi zaman bir veli gibi farklı karakterleri can-

landırabilir. Böyle bir şahsiyetin dünyası gösteri dün-

yasından ibarettir. Gösterisini iyi yapmak, rolünün 

getirdiği metni ezberlemek ve senaryonun akışı 

içinde bu role doğaçlama bir şeyler katmak zorun-

dadır. Aktörün canlandırdığı rol gerçeğe ne kadar 

yakınsa seyircinin alkışı ve ilgisi de o çapta olacaktır.

Cündioğlu’nun Kısa Yaşam Öyküsü

Kırım göçmeni bir ailenin oğlu, 1962 İstanbul 

doğumlu. İnternet fenomeni, yazar ve aforizma 

üreticisi. Eğitim hayatı lise terkten sonra meçhul. 

Yazı hayatına başlaması Nisan 1981’den itibaren 

ve merkezde Kur’an ilimleri var. Bu sahaya ilgisi ise 

1978 yılında girdiği ve parçalar halinde dört yıla 

yakın cezaevi hayatında yaşadıklarından. Nitekim 

o günlerde birçok şahıs cezaevindeki baskının do-

ğurduğu havadan olsa gerek, yepyeni bir kimlikle 

dışarı çıkıyordu. Cündioğlu da bunlardan biri idi. 

İçeri ülkücü olarak girmiş ama 1979’da İran devri-

min doğurduğu heyecanla “İrancı” çıkmıştı. Ara-

dan birkaç yıl geçmeden kısmen mealciliğe kaymış 

fakat kısa sürede kendini toparlamıştı. Bunun hikâ-

yesi kendi diliyle şöyle: “Sadece Kuran-ı Kerim’i an-

lamaya odaklanmıştım. O dönemde böyle bir eği-

lim vardı. Ben o eğilim içerisindeydim. Sonra bu eği-

limin içinden mealcilik diye bir hareket çıktı. Mesela 

sonradan Edip Yüksel, Yaşar Nuri Öztürk gibi isim-

ler de bu eğilimden etkilendi. Gelenekle problemi 

olan, yaşayan İslam’la problemi olan bütün ente-

lektüeller daha derinde kirlenmemiş, saf bir köken, 

bir kaynak arayışına girmişlerdi. Ne olabilir bu, 

Kur’an olabilir. Bir de peygamber efendimizin uy-

gulamaları olabilir. Uygulamalar konusunda sorun-

lar var, kesinlik taşımıyor, o halde elimizde gözü-

müzü kapayarak yaslanabileceğimiz tek dayanak 

Kur’an kalıyordu, bense gözümü açarak sadece 

Kur’an’a dayanmayı tercih ettim.”(Yeni Aktüel Ha-

ziran 2011)
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ilk direniş olduğu halde, yetkililer ne yazık ki bu 

doğal tepkiyi anlamakta fevkalade yetersiz kalmış, 

ne olup bittiğini sağlıklı biçimde okumayı bir türlü 

becerememiştir, üstüne üstlük demokratik yöne-

timlere özgü iletişim kanallarının zenginliğinden ya-

rarlanmak yerine, iki hafta boyunca halkın karşısı-

na bir tek isimden başkasını çıkarmaya cesaret 

bile edememişlerdir.”(Cündioğlu, Hürriyet)

Din Anlayışı ve Bilgisi

Dinin genel anlamıyla insanlara, yaratılış gaye-

sini ve varoluş hikmetini bildiren, onların “iyi, 

doğru ve güzel” istikametinde yetişmesini ve o 

halde ilahi huzura çıkmasını sağlayan kanunlar bü-

tünüdür. Bu kanunların niçin ve nasılına dair ana 

kaynak Allah’ın kitabı ve gönderdiği Peygamber-

lerdir. Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin deyişiyle: “Din, 

akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği gerçekleri 

benimsemeye çağıran ilâhî bir kanundur.” 

Kur’an’da ise “Allah katında din şüphesiz 

İslâm’dır”(Âl-i İmrân 3/19) buyrulmuştur. Bu çer-

çevede din erdirici ve kurtarıcıdır. Dindarların ek-

sikliği yahut insanların sapkınlığı dine ve dinin ga-

yesine bir zarar vermez. Din baştan sona hikmet-

tir. Hikmet sahibi ise Hakîm. Din akıl sahiplerini mu-

hatap alır ve onlardan eşyanın hakikatini araştır-

malarını talep ettiği gibi, dünyayı Allah’ın istediği 

gibi güzelleştirmeyi, kâinatı anlamayı, şükretmeyi 

ve ibadet etmelerini de ister. Bütün bunların toplu-

luk hakikati çerçevesinde adı kulluktur. Kul; şükre-

den bilim adamı, dua eden tüccar, hayret eden sa-

natkâr, yaratmayı anlamaya gayret eden aktör, va-

roluş sancısı çeken hakîm, ilahi sırrı kurcalamaya 

gayret eden aşk ehlidir. Bütün bunlar bilinmedi mi 

din anlayışı satıhta ve Batı Aydınlanmacılarının 

Hristiyanlık karşısında geliştirdikleri Din felsefesi 

sadedinde kalır. Cündioğlu da bu daireden besle-

nip orada tıkanıp kalanlardan. Nitekim bir konuş-

masında şöyle der: “Din insanı ısıtır ama aydınlat-

maz, bilim insanı aydınlatır ama ısıtmaz. İkisiyle de 

ilişkili olan tek etkinlik, insani etkinlik felsefedir. Fel-

sefe bilimi esas aldığından, filozof bilim adamının 

söylediklerinin altında değil üstünde yer aldığın-

dan dünyayı sürekli açıklama iddiasındadır, haki-

kati talep eder.”(Cündioğlu, 2018.12.28)

Cündioğlu bu sözleriyle dinin “bütün fikir” tav-

rını kenara itmiş, felsefeyi ise öncelemiştir. Oysa 

“doğru düşünce olmadan düşünme faaliyeti ola-

maz” hakikati çerçevesinde “ilk doğru” olmadan 

düşünce üretilemez gerçeği en sıradan idrak sa-

hipleri için bile bedahet ifade eder. İlk doğru ise in-

sani değil ilahi olmak zorundadır ki insan onunla 

düşünebilsin. Nihayetinde bir düşünme faaliyeti 

olan felsefe ilk doğrudan mahrum kaldığı zaman 

ortaya çıkmaz, çıkamaz. İlk doğru ise Hz. Âdem-

le… İlk Peygamberin isimlere, eşya ve hadiseye vu-

kufiyeti düşünüldüğünde, “Peygamberler bildir-

mezse, ortada kekeme olarak dolaşan, ağzından 

mânâlı tek kelime çıkmayan ilkel yaratıklar” söz ko-

nusu olurdu. İlimde, fende, ahlâkta, edepte, araç 

ve inşaat yapımından hâsılı insana mahsus ne 

varsa insanlığa öğreten ve bildiren Peygamberler-

di.

Bir başka yerde Cündioğlu şöyle der: “Âdem ile 

Havva’nın cennetten kovulma sebebi nedir? Elma 

ile sembolize edilen cinsel ilişki.” Ve bu ifadesini, 

üzerinde birçok âlimin ittifak ettiği mesele olarak 

takdim eder. Oysa ne böyle bir ittifak vardır ne 

böyle bir deyiş. Bu ifade Batı mitolojisinde eskato-

lojik çalışmalar yapan din felsefecilerinin yorumu-

dur. Kur’an ve Sünnet ehlinin bu husustaki icması 

açıktır: Hz. Âdem (as) ile Hz. Havva'nın cennetten 

çıkarılmasına sebeb olan şey, cinsi münasebette 

bulunmaları değil kendilerine yasaklanan meyveyi 

yemeleridir. Ve bu yasak meyveyi yedikleri dö-

nemde Hz. Havva, Hz. Âdem’in eşidir. Bu hâl Ba-

kara suresi 35.a yette şöyle belirtilmiştir: “Dedik ki: 

'Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada di-

lediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaş-

mayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”(Cündioğlu, 

2018.12.10)

Ve yine aynı konuşmada Cündioğlu “Ulema der 

ki ilk kıyası şeytan yaptı. Kıyas nedir? Akıl yürüt-

mektir. İblisin en büyük özelliği aklı ve zekâsıdır. 

Aynı Prometus gibi. Ateşten yaratılmıştır.” der. Ko-

nuşmasının devamında mitoloji ile dini anlatımları 

karşılaştırırken öyle bir noktaya gelir ki dinleyicide 

“şeytan hayranlığı” başlar. Korku ve endişe verici 

bir kafa bulanıklığı içerisinde devam eden konuş-

ma bir ara şu ifadelerle karikatürleşir: “Meleklerin 

içinde Azrail var, bilmem ne var, hepsi olumlu 

değil. Meleklerin bir kısmı zarar veriyor. Meleklerin 

aslı nedir? Cindir. Şeytanın aslı nedir? Cindir. O yüz-

den şeytan cinlerdendir. İns ve Cin birbirinin zıddı-
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Hikmetlerin Özü” diyerek hakikate mahsus kılınan 

ve bedahet ifâde etmeye başlayan irfânî bilgiyi “hik-

met” diye adlandırmıştır. İmam-ı Gazâlî Hazretleri 

ise İhyâ’sında şöyle der: “Zamanımızda tabibe, 

saire, müneccime hatta daha düşük kimselere bile 

‘Hakîm’ deniliyor. Hâlbuki ‘Hikmet’ Allah’ın övdüğü 

ilimdir. Nitekim bu hususta şöyle buyurur: ‘Allah di-

lediğine hikmet ihsan eder. Kime ki hikmet verilmiş-

se, muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve 

öğütleri ancak olgun akıl sahipleri düşünür.’” (Gazâ-

lî1989:99)

Felsefe ise Yunanca “philia (sevgi)- sophia (hik-

met)” kavramlarından oluşur ve “philosophia-

hikmet sevgisi” anlamına gelmektedir. Philosophos 

(filozof) ise hikmeti seven, bilgiyi arayan ve ona 

ulaşmak isteyen kimsedir. Cündioğlu bu tanımdan 

hareketle mezkûr hadisi herhangi bir söz mesabesi-

ne çekiyor ve hadisi inkâr ediyor. Cündioğlu, “ilmi 

mantık” üzerine dersler vermesine rağmen burada-

ki inceliği fark edemiyor ve paradoksa düşüyor. 

Bunun sebebi ise sistemlik çapta dünya görüşün-

den mahrumluk. Dünya görüşü, üzerinde yaşadığı-

mız âlemin gayesini, hayatın anlamını, varoluşunu, 

amacını, değerini ve içerisinde bulunduğumuz çağı 

tanıyıp anlamamızı, kavramamızı sağlayan sistema-

tik düşünme ve anlayıştır. Dünya görüşü, dinî, felse-

fî, siyasî olsun insanın hayata bakış açısını gösterir; 

sağlıklı düşünme, yönetilme ve yaşama imkânının 

önünü açar. Bütün fikri şart koştuğu ve başıboşluk-

tan uzak tuttuğu içinde rastgeleliğe ve fikirsizlik gibi 

malayani hastalıklara müsaade etmez. Çağın ihti-

yacına göre ve içtimaî diyalektiğin işleyişine bağlı 

olarak gelişip büyür. Cündioğlu bu genişlikte bir sis-

temden mahrumdur. O mahrumiyetin farkında ola-

rak açığını yahut şöyle diyelim ruhun o yöndeki ih-

tiyacını gidermek için “sol” düşünme tarzına, fikir 

mihrakına yönelir. Bunu da şöyle açıklar: “Sağcılık 

her zaman sığdı, hep de böyle olacak. Çünkü sağ-

cılık her zaman tatmine dayalıdır, sol tatminsizli-

ğe… O yüzden dinin özünü sol bir refleks olarak al-

gılarım. Politik tutumumu karakterize eden de bu 

muhalif reflekse sadakattir. Din iktidarla işbirliği 

yaptığı anda erkeksi bir görünüm alır, temel özellik-

lerini kaybeder… Sağ tatmin olmuşların ideolojisi-

dir. Sığlık tatminden geliyor. Tatmin olduğunu sa-

nanların çoğu sığ kimselerdir. Tatmin olmanın ge-

tirdiği bir arayışsızlık, bir kuruluk vardır sağda. O 

yüzden sağ edebiyat olmaz.”(Yeni Aktüel Haziran 

2011)

Cündioğlu’nun sol pencereden bakışı sadece te-

oride değil Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi pra-

tikte de söz konusudur. Nitekim Gezi olaylarının ol-

duğu tarihlerde, Aydın Doğan’ın sahibi olduğu dö-

nemde, Hürriyet Gazetesinde, “Taksim Manifesto-

su” başlıklı bir yazı yazar. Bu yazıda mevcut iktidara 

sert eleştiriler getirdiği gibi ülkeyi kana bulayan, on-

larca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan 

Gezi çapulcularını desteklemiştir. Yazıdan bir ifade 

aynen şöyle: “Taksim direnişi, İstanbul'un tarihin-

de İstanbul'un yüzü suyu hürmetine gerçekleşen 



ilk direniş olduğu halde, yetkililer ne yazık ki bu 

doğal tepkiyi anlamakta fevkalade yetersiz kalmış, 

ne olup bittiğini sağlıklı biçimde okumayı bir türlü 

becerememiştir, üstüne üstlük demokratik yöne-

timlere özgü iletişim kanallarının zenginliğinden ya-

rarlanmak yerine, iki hafta boyunca halkın karşısı-

na bir tek isimden başkasını çıkarmaya cesaret 

bile edememişlerdir.”(Cündioğlu, Hürriyet)

Din Anlayışı ve Bilgisi

Dinin genel anlamıyla insanlara, yaratılış gaye-

sini ve varoluş hikmetini bildiren, onların “iyi, 

doğru ve güzel” istikametinde yetişmesini ve o 

halde ilahi huzura çıkmasını sağlayan kanunlar bü-

tünüdür. Bu kanunların niçin ve nasılına dair ana 

kaynak Allah’ın kitabı ve gönderdiği Peygamber-

lerdir. Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin deyişiyle: “Din, 

akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği gerçekleri 

benimsemeye çağıran ilâhî bir kanundur.” 

Kur’an’da ise “Allah katında din şüphesiz 

İslâm’dır”(Âl-i İmrân 3/19) buyrulmuştur. Bu çer-

çevede din erdirici ve kurtarıcıdır. Dindarların ek-

sikliği yahut insanların sapkınlığı dine ve dinin ga-

yesine bir zarar vermez. Din baştan sona hikmet-

tir. Hikmet sahibi ise Hakîm. Din akıl sahiplerini mu-

hatap alır ve onlardan eşyanın hakikatini araştır-

malarını talep ettiği gibi, dünyayı Allah’ın istediği 

gibi güzelleştirmeyi, kâinatı anlamayı, şükretmeyi 

ve ibadet etmelerini de ister. Bütün bunların toplu-

luk hakikati çerçevesinde adı kulluktur. Kul; şükre-

den bilim adamı, dua eden tüccar, hayret eden sa-

natkâr, yaratmayı anlamaya gayret eden aktör, va-

roluş sancısı çeken hakîm, ilahi sırrı kurcalamaya 

gayret eden aşk ehlidir. Bütün bunlar bilinmedi mi 

din anlayışı satıhta ve Batı Aydınlanmacılarının 

Hristiyanlık karşısında geliştirdikleri Din felsefesi 

sadedinde kalır. Cündioğlu da bu daireden besle-

nip orada tıkanıp kalanlardan. Nitekim bir konuş-

masında şöyle der: “Din insanı ısıtır ama aydınlat-

maz, bilim insanı aydınlatır ama ısıtmaz. İkisiyle de 

ilişkili olan tek etkinlik, insani etkinlik felsefedir. Fel-

sefe bilimi esas aldığından, filozof bilim adamının 

söylediklerinin altında değil üstünde yer aldığın-

dan dünyayı sürekli açıklama iddiasındadır, haki-

kati talep eder.”(Cündioğlu, 2018.12.28)

Cündioğlu bu sözleriyle dinin “bütün fikir” tav-

rını kenara itmiş, felsefeyi ise öncelemiştir. Oysa 

“doğru düşünce olmadan düşünme faaliyeti ola-

maz” hakikati çerçevesinde “ilk doğru” olmadan 

düşünce üretilemez gerçeği en sıradan idrak sa-

hipleri için bile bedahet ifade eder. İlk doğru ise in-

sani değil ilahi olmak zorundadır ki insan onunla 

düşünebilsin. Nihayetinde bir düşünme faaliyeti 

olan felsefe ilk doğrudan mahrum kaldığı zaman 

ortaya çıkmaz, çıkamaz. İlk doğru ise Hz. Âdem-

le… İlk Peygamberin isimlere, eşya ve hadiseye vu-

kufiyeti düşünüldüğünde, “Peygamberler bildir-

mezse, ortada kekeme olarak dolaşan, ağzından 

mânâlı tek kelime çıkmayan ilkel yaratıklar” söz ko-

nusu olurdu. İlimde, fende, ahlâkta, edepte, araç 

ve inşaat yapımından hâsılı insana mahsus ne 

varsa insanlığa öğreten ve bildiren Peygamberler-

di.

Bir başka yerde Cündioğlu şöyle der: “Âdem ile 

Havva’nın cennetten kovulma sebebi nedir? Elma 

ile sembolize edilen cinsel ilişki.” Ve bu ifadesini, 

üzerinde birçok âlimin ittifak ettiği mesele olarak 

takdim eder. Oysa ne böyle bir ittifak vardır ne 

böyle bir deyiş. Bu ifade Batı mitolojisinde eskato-

lojik çalışmalar yapan din felsefecilerinin yorumu-

dur. Kur’an ve Sünnet ehlinin bu husustaki icması 

açıktır: Hz. Âdem (as) ile Hz. Havva'nın cennetten 

çıkarılmasına sebeb olan şey, cinsi münasebette 

bulunmaları değil kendilerine yasaklanan meyveyi 

yemeleridir. Ve bu yasak meyveyi yedikleri dö-

nemde Hz. Havva, Hz. Âdem’in eşidir. Bu hâl Ba-

kara suresi 35.a yette şöyle belirtilmiştir: “Dedik ki: 

'Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada di-

lediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaş-

mayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”(Cündioğlu, 

2018.12.10)

Ve yine aynı konuşmada Cündioğlu “Ulema der 

ki ilk kıyası şeytan yaptı. Kıyas nedir? Akıl yürüt-

mektir. İblisin en büyük özelliği aklı ve zekâsıdır. 

Aynı Prometus gibi. Ateşten yaratılmıştır.” der. Ko-

nuşmasının devamında mitoloji ile dini anlatımları 

karşılaştırırken öyle bir noktaya gelir ki dinleyicide 

“şeytan hayranlığı” başlar. Korku ve endişe verici 

bir kafa bulanıklığı içerisinde devam eden konuş-

ma bir ara şu ifadelerle karikatürleşir: “Meleklerin 

içinde Azrail var, bilmem ne var, hepsi olumlu 

değil. Meleklerin bir kısmı zarar veriyor. Meleklerin 

aslı nedir? Cindir. Şeytanın aslı nedir? Cindir. O yüz-

den şeytan cinlerdendir. İns ve Cin birbirinin zıddı-
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Hikmetlerin Özü” diyerek hakikate mahsus kılınan 

ve bedahet ifâde etmeye başlayan irfânî bilgiyi “hik-

met” diye adlandırmıştır. İmam-ı Gazâlî Hazretleri 

ise İhyâ’sında şöyle der: “Zamanımızda tabibe, 

saire, müneccime hatta daha düşük kimselere bile 

‘Hakîm’ deniliyor. Hâlbuki ‘Hikmet’ Allah’ın övdüğü 

ilimdir. Nitekim bu hususta şöyle buyurur: ‘Allah di-

lediğine hikmet ihsan eder. Kime ki hikmet verilmiş-

se, muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve 

öğütleri ancak olgun akıl sahipleri düşünür.’” (Gazâ-

lî1989:99)

Felsefe ise Yunanca “philia (sevgi)- sophia (hik-

met)” kavramlarından oluşur ve “philosophia-

hikmet sevgisi” anlamına gelmektedir. Philosophos 

(filozof) ise hikmeti seven, bilgiyi arayan ve ona 

ulaşmak isteyen kimsedir. Cündioğlu bu tanımdan 

hareketle mezkûr hadisi herhangi bir söz mesabesi-

ne çekiyor ve hadisi inkâr ediyor. Cündioğlu, “ilmi 

mantık” üzerine dersler vermesine rağmen burada-

ki inceliği fark edemiyor ve paradoksa düşüyor. 

Bunun sebebi ise sistemlik çapta dünya görüşün-

den mahrumluk. Dünya görüşü, üzerinde yaşadığı-

mız âlemin gayesini, hayatın anlamını, varoluşunu, 

amacını, değerini ve içerisinde bulunduğumuz çağı 

tanıyıp anlamamızı, kavramamızı sağlayan sistema-

tik düşünme ve anlayıştır. Dünya görüşü, dinî, felse-

fî, siyasî olsun insanın hayata bakış açısını gösterir; 

sağlıklı düşünme, yönetilme ve yaşama imkânının 

önünü açar. Bütün fikri şart koştuğu ve başıboşluk-

tan uzak tuttuğu içinde rastgeleliğe ve fikirsizlik gibi 

malayani hastalıklara müsaade etmez. Çağın ihti-

yacına göre ve içtimaî diyalektiğin işleyişine bağlı 

olarak gelişip büyür. Cündioğlu bu genişlikte bir sis-

temden mahrumdur. O mahrumiyetin farkında ola-

rak açığını yahut şöyle diyelim ruhun o yöndeki ih-

tiyacını gidermek için “sol” düşünme tarzına, fikir 

mihrakına yönelir. Bunu da şöyle açıklar: “Sağcılık 

her zaman sığdı, hep de böyle olacak. Çünkü sağ-

cılık her zaman tatmine dayalıdır, sol tatminsizli-

ğe… O yüzden dinin özünü sol bir refleks olarak al-

gılarım. Politik tutumumu karakterize eden de bu 

muhalif reflekse sadakattir. Din iktidarla işbirliği 

yaptığı anda erkeksi bir görünüm alır, temel özellik-

lerini kaybeder… Sağ tatmin olmuşların ideolojisi-

dir. Sığlık tatminden geliyor. Tatmin olduğunu sa-

nanların çoğu sığ kimselerdir. Tatmin olmanın ge-

tirdiği bir arayışsızlık, bir kuruluk vardır sağda. O 

yüzden sağ edebiyat olmaz.”(Yeni Aktüel Haziran 

2011)

Cündioğlu’nun sol pencereden bakışı sadece te-

oride değil Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi pra-

tikte de söz konusudur. Nitekim Gezi olaylarının ol-

duğu tarihlerde, Aydın Doğan’ın sahibi olduğu dö-

nemde, Hürriyet Gazetesinde, “Taksim Manifesto-

su” başlıklı bir yazı yazar. Bu yazıda mevcut iktidara 

sert eleştiriler getirdiği gibi ülkeyi kana bulayan, on-

larca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan 

Gezi çapulcularını desteklemiştir. Yazıdan bir ifade 

aynen şöyle: “Taksim direnişi, İstanbul'un tarihin-

de İstanbul'un yüzü suyu hürmetine gerçekleşen 



kendi sırrına yakınlaştıkça buldum diyememenin ıs-

tırabı belki de sevinci ile aramaya devam etmekte. 

Aktör de nihayetinde bir arayış içindedir. Bir ola-

mayışın çırpınışı, bir ezikliğin dışavurumu. Öyle ki 

bu kelimeler ona ait: “dindar bilinç düşünmeyi öğ-

rendikçe Allah’ın yerini tanrı alır, çünkü bu süreçte 

tikelden tümele, yerelden evrensele yükselmiş 

olur. Dil dua ederken Allah’a (sözcük), zihin düşü-

nürken tanrıya (kavram) gereksinim duyar. Sözcü-

ğün ait olduğu bir ulus vardır, kavramınsa yoktur.” 

(Tweet 17 Haziran 2019: 12.59)

Cündioğlu 2019’da bunları söylerken 2010’da 

ise şöyle diyordu: “Sesime kulak ver ey talib, ne fı-

sıldıyorum, ne de mırıldanıyorum, bak, açıkça 

senin de duyabileceğin biçimde, hem de sükûnet-

le muradımı ifade ediyorum: Tanrı öldü ama Allah 

yaşıyor!” Unutmadan, o günlerde Cündioğlu’nun 

üstünde Yeni Şafak yazarı elbisesi vardı ve muha-

fazakâr bir kitleye sesleniyordu. Gezi çapulcuları 

henüz doğmamış Cündioğlu Hürriyet gazetesinin 

magazin ekinde manifestolar döktürmüyordu.

Vahiy Akla mı Tabi Olmalı?

Lügatlerde gizli konuşma, gönderme, emir, işa-

ret, ilham gibi anlamlara gelen vahiy, “Allah 

Teâlâ’nın dilediği şeyleri peygamberlerine, mahi-

yeti bizce tam olarak bilinmeyen bir yolla bildirme-

si” demektir. Vahiy; Allah’la Peygamberi arasındaki 

sır. Biz bu sırra dair izleri Peygamberin daveti ve an-

latımı ile öğreniyoruz. Vahiy sadece peygamberle-

re gelen kesin, değişmez ve daima hakikati ifade 

eden ilahi kaynaklı bilgi. Akli bilgi, beşere mahsus 

ve aklın yürütme ilkeleri çerçevesinde elde edilen 

bilgi. Vahiyden farkı değişime açık olması ve hata 

barındırma ihtimalinin yüksek olması. Üstad’ın şiir 

idraki diliyle ruhlara kazıdığı şu söz mevzumuza 

ışık tutucudur: Bu iş ne akılla olur ne akılsız. Yine 

Üstad’dan öğrendiğimiz veçhile “Şeriat akla hitap 

eder. Teklif akladır, mükellef akıldır.” Kıvam ve 

denge unsurunu yakaladıysanız mesele şimdi 

daha iyi anlaşılır.

Şu ifadeler katıldığı bir televizyon programında 

Cündioğlu’na ait: “Fârâbî’nin önerdiği bir çözümü 

biraz daha geliştiriyorum. Fârâbî diyor ki felsefe 

dine değil, din felsefeye tabi olmalıdır. Ben de akıl 

vahye değil, vahiy akla tabi olmalıdır diyorum. 

Çünkü burada, tanrısal vahiy, insanî akla tabi ol-

malıdır demiyorum, bu aklı da biz yapmadık ki. İki 

kere iki dört etmese ne güzel yani. Ama benim 

elimde değil yani. İki kere ikinin dört ettiğini akıl ba-

ğımsız olarak onaylıyor. O yüzden akıl da, vahiy de 

tanrıdan olduğu kabul edildiğinde iki tanrısal ilke 

arasında çatışma olduğunu kabul etmek zorunda-

yız. O yüzden ben diyorum ki, yerel olan evrensel 

olana tabi olmalıdır. İnanç düşünceye tabi olmalı, 

inanç düşünceye bir hazırlık olmalı...”

Sayısız yanlış. Hele “aklı biz yapmadık ki” gibi 

argümanla aklı yüceltmek, ilkokul çocuğu yapmaz 

bunu. Bu mantıkla gidersek şeytanı da Allah yarat-

tı. Hadi her dediğini kabul edelim. Böyle bir kıyas 

hangi “aklın” ürünüdür? Diğer taraftan insan aklını 

ve aklın ürünlerini vahiyden üstün tutmak cahiliye 

geleneğidir. Akıl “anlama memuriyeti” boyunca sü-

rekli olgunlaşmakta, yeni verilere ulaştıkça ve 

keşif sahasını genişlettikçe daha önce edindiği bil-

gileri değiştirmekte yahut anlamadığı vahyi daha 

iyi anlamaya başlamaktadır. Bilimin gelişmesi bu 

veri zenginleşmesine ve zihin serüvenine bağlı 

değil midir?

Aynı metinde Cündioğlu’nun peş peşe ne dedi-

ğinden habersiz başarısız kıyasları: “O yüzden akıl 

da, vahiy de tanrıdan olduğu kabul edildiğinde iki 

tanrısal ilke arasında çatışma olduğunu kabul 

etmek zorundayız.” Niye ki? İslâm’da ikisi de 

O’ndan ve hiçte bir çatışma söz konusu değil. Yok, 

derdin İslâmsız akılsa, zaten o akıl kendini vahiy-

den bağımsız konuma getirdiğinden, bir nevi ken-

dini putlaştırdığından bu çatışma vahiyle aklın 

değil, vahye teslim olmuş akıl ile vahiy tanımaz akıl 

arasındaki çatışma olur.

Pornografik Film Analizcisi

Sinema kendi başına bir dil, özel bir anlatım 

aracı. Görüntü ve sesler bu dilin unsurları. Senaryo 

roman ve hikâyeden farklı olarak daha çok sine-

maya mahsus bir anlatım tekniği. Ses, efekt ve 

müzik gerçeklik duygusunu artırmakla beraber ka-

lıcı bir telkin aracı. Ferdi değil senarist, yönetmen, 

aktör, ışık, set ve sairden oluşan bir ekip ürünü. 

Her sanatın bir icracısı olduğu gibi münekkidi de 

vardır. Olmalıdır da! Cündioğlu bu mânâda eleştiri-

lerini veyahut taksirlerini bu eserde kaleme almış: 

Sinema ve Felsefe. Bu eserde sinema ile bilgiler 

verdiği gibi birçok filmin tahliline de girmiş. Övdü-
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dır. İns ünsiyetten gelir, tanışık olan. Cin yabancı 

olan, yabanıl demektir, tanınmaz olan, görünmez 

olan. Cin yabanıl aynı zamanda düşman olandır. 

İşte bunların kötü olanlarına cin iyi olanlarına melek 

deniyor. Meleklerden olan şeytan cinlerin başına ge-

çiyor.”(Cündioğlu, 2018.12.10)

Böylesi bir çamur içinde insan nereden başla-

sam diye şaşırıyor. İlk kıyastan ele alalım. Ulema 

böyle bir şey demiyor. Birkaç kişinin birilerini tenkid 

için dile getirdiği bir durum. Kaldı ki ilk kıyas şeyta-

nın ki değil. Kıyas yapmak ise kötü bir şey değil. 

Kötü olan yanlış kıyas yapmaktır. Nitekim şeytan 

yanlış kıyas yapmış ve bunun karşılığında huzurdan 

kovulmuş ve lanetlenmiştir. Böylesi bir neticeyi do-

ğuran kıyas sahibi akılsızlığın sembolü olur, aklın 

değil. Doğru kıyasa, “akıl ve zekâ” hesabı sağlam kı-

yasa -bir cephesiyle- şu ayet güzel misaldir.(En doğ-

rusunu Allah bilir): “Rabbin meleklere ‘Ben yeryü-

zünde bir halife var edeceğim’ demişti; melekler, 

‘Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini 

mi var edeceksin? Oysa biz seni överek yüceltiyor 

ve Seni devamlı takdis ediyoruz’ dediler; Allah ‘Ben 

şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim’ dedi.” (Bakara, 

2/30)

Kaldı ki, eğer akıl yürütmek kötü bir şey olsaydı 

Rabbimiz Kur’an’da “Hala akletmez misiniz?” diye 

buyurmazdı. Cenneti ve cehennemi yaratıp kıyasla-

mamıza imkân vermezdi. Birde şu var; şeytan akıl 

yürüttüğü için sapıtmadı, kibrinden dolayı sapıttığı 

için bile bile yanlış akıl yürüttü. Üstelik Allah’ın uya-

rısına rağmen Allah’a karşı gelmiş ve bu yanlış kıya-

sında ısrar etmiştir. Cündioğlu bu mevzuyu anlatır-

ken Yunan Mitolojisinde Prometeus’la benzetme ya-

pıyor ve onun Zeus karşıtı ama insan yanında oldu-

ğunu, şeytanın ise hem Allah karşıtı hem insanı yol-

dan çıkarıcı düşman olduğunu söylüyor. Hem teşbih 

hatalı hem de nisbetler arası ilişki. Ve dinleyicide 

Kur’an’daki şeytan anlatımı sanki Prometeus’un 

farklı bir kopyası gibi algılanıyor. Bu kısımda Cündi-

oğlu’nun niyeti bu olmayabilir ama hani “ilm-i man-

tık” dersleri veren bir zat ya, önermeler zincirinin 

“kapalı-açık” durumlarını iyi hesap etmesi, sağlıklı 

bir düşünme faaliyeti oluşturması gerekiyor.

Ve melek ve cinlerin mahiyeti, yaratılışı bahsi. 

İcmaen âlimler ittifak etmişlerdik ki melekler nur-

dan yaratılmıştır ve cin taifesinden değildir. Şeytan 

ateşten yaratılmış olup meleklerden biri veya onla-

rın “hocası” veya “başkanı” olduğuna dair ortaya 

atılan görüşlerin kaynağı İslâm değil Hristiyanlıktır.

Asli Dilden Uydurukçaya 

Terfi ve Ergen Avcılığı

Asli dil, İslam alfabesi üstüne serpilmiş binlerce 

yıllık birikim. Uydurukça dil; Anadolu insanını kök-

lerinden koparmak için her on yılda bir dilde yapı-

lan tahrifatla Latin alfabesi üzerinde üretilen keli-

meler. Cündioğlu bir dönem böylesi bir dilin kulla-

nılmasından oldukça rahatsız ve bu rahatsızlığı ese-

rine şöyle yansıyor: “Çünkü ilahiyatçılarımızın 

önemli bir kısmı klasik metinleri tercümeye cüret et-

tiklerinde, güya kendilerince tercüme ettikleri ese-

rin mazide kalmış, eskimiş, günümüzle alâkası kal-

mamış dudak bükülecek hafife alınacak hususiyet-

lerini törpülemeyi ya da klasik bir eseri güncelleş-

tirmeyi, modernleştirmeyi bir marifet addediyorlar. 

Asırlık metinleri sanki bugün yazılmış gibi Türkçeye 

çevirirlerse daha itibarlı bir iş yapmış olacaklarını sa-

nıyorlar.

İmam-ı Gazâlî’nin diline a priori posteriori te-

rimlerin yakıştırmayı İbn Sina’ya “ontoloji episte-

moloji” dedirtmeyi, klasik medrese metinlerini 

içlem, kaplam, çağrışım, o’lup, ne’lik gibi sözcük-

lerle yenilemeyi utanılacak değil, bilakis övünü-

lecek bir müdahale gibi telakki ediyorlar.”(Cündioğ-

lu 2010:125)

Böyle diyen Cündioğlu bakın Mayıs 2019’da ya-

yınlamış bir tweetinde ne diyor: “Dinsel bilinç daha 

en baştan insanı, yani kendini tanrının karşıtı (köle) 

olarak tanımladığı için asla düşlemsel yanından 

kopmak istemez ve emziğini bırakmak istemeyen 

çocuk gibi us düzeyine çıkmamakta direnir. Bu yüz-

den şeytan insanın en huzursuz yanını simgeler: 

Ussal yanını.”(Tweet 01:05 - 30 May 2019)

Şimdi böylesi bir ifade tarzına ironik olsun diye 

şöyle cevap vermek icab eder: Eytişimsel olarak bi-

reyin nesneler karşısında değişen bilinç oranı aynı 

bireyin imgelemsel anlamda düşsel bağını artırır. 

Bu eskatolojik bir olaya kapı araladığı gibi ussal ger-

çekliğe de yol açabilir. Bir çeşit görünç durumu. 

Şeytanın ussallığı ise Dücane’nin izleği ile ilgili bir 

sorunsal.

İnsan gizli bir hazine. İçe doğru derinleşerek 

dışa doğru genişleyerek keşfedilmeyi bekleyen 

müthiş hazine. İlâhî sırdan pay halinde “İnsan” 



kendi sırrına yakınlaştıkça buldum diyememenin ıs-

tırabı belki de sevinci ile aramaya devam etmekte. 

Aktör de nihayetinde bir arayış içindedir. Bir ola-

mayışın çırpınışı, bir ezikliğin dışavurumu. Öyle ki 

bu kelimeler ona ait: “dindar bilinç düşünmeyi öğ-

rendikçe Allah’ın yerini tanrı alır, çünkü bu süreçte 

tikelden tümele, yerelden evrensele yükselmiş 

olur. Dil dua ederken Allah’a (sözcük), zihin düşü-

nürken tanrıya (kavram) gereksinim duyar. Sözcü-

ğün ait olduğu bir ulus vardır, kavramınsa yoktur.” 

(Tweet 17 Haziran 2019: 12.59)

Cündioğlu 2019’da bunları söylerken 2010’da 

ise şöyle diyordu: “Sesime kulak ver ey talib, ne fı-

sıldıyorum, ne de mırıldanıyorum, bak, açıkça 

senin de duyabileceğin biçimde, hem de sükûnet-

le muradımı ifade ediyorum: Tanrı öldü ama Allah 

yaşıyor!” Unutmadan, o günlerde Cündioğlu’nun 

üstünde Yeni Şafak yazarı elbisesi vardı ve muha-

fazakâr bir kitleye sesleniyordu. Gezi çapulcuları 

henüz doğmamış Cündioğlu Hürriyet gazetesinin 

magazin ekinde manifestolar döktürmüyordu.

Vahiy Akla mı Tabi Olmalı?

Lügatlerde gizli konuşma, gönderme, emir, işa-

ret, ilham gibi anlamlara gelen vahiy, “Allah 

Teâlâ’nın dilediği şeyleri peygamberlerine, mahi-

yeti bizce tam olarak bilinmeyen bir yolla bildirme-

si” demektir. Vahiy; Allah’la Peygamberi arasındaki 

sır. Biz bu sırra dair izleri Peygamberin daveti ve an-

latımı ile öğreniyoruz. Vahiy sadece peygamberle-

re gelen kesin, değişmez ve daima hakikati ifade 

eden ilahi kaynaklı bilgi. Akli bilgi, beşere mahsus 

ve aklın yürütme ilkeleri çerçevesinde elde edilen 

bilgi. Vahiyden farkı değişime açık olması ve hata 

barındırma ihtimalinin yüksek olması. Üstad’ın şiir 

idraki diliyle ruhlara kazıdığı şu söz mevzumuza 

ışık tutucudur: Bu iş ne akılla olur ne akılsız. Yine 

Üstad’dan öğrendiğimiz veçhile “Şeriat akla hitap 

eder. Teklif akladır, mükellef akıldır.” Kıvam ve 

denge unsurunu yakaladıysanız mesele şimdi 

daha iyi anlaşılır.

Şu ifadeler katıldığı bir televizyon programında 

Cündioğlu’na ait: “Fârâbî’nin önerdiği bir çözümü 

biraz daha geliştiriyorum. Fârâbî diyor ki felsefe 

dine değil, din felsefeye tabi olmalıdır. Ben de akıl 

vahye değil, vahiy akla tabi olmalıdır diyorum. 

Çünkü burada, tanrısal vahiy, insanî akla tabi ol-

malıdır demiyorum, bu aklı da biz yapmadık ki. İki 

kere iki dört etmese ne güzel yani. Ama benim 

elimde değil yani. İki kere ikinin dört ettiğini akıl ba-

ğımsız olarak onaylıyor. O yüzden akıl da, vahiy de 

tanrıdan olduğu kabul edildiğinde iki tanrısal ilke 

arasında çatışma olduğunu kabul etmek zorunda-

yız. O yüzden ben diyorum ki, yerel olan evrensel 

olana tabi olmalıdır. İnanç düşünceye tabi olmalı, 

inanç düşünceye bir hazırlık olmalı...”

Sayısız yanlış. Hele “aklı biz yapmadık ki” gibi 

argümanla aklı yüceltmek, ilkokul çocuğu yapmaz 

bunu. Bu mantıkla gidersek şeytanı da Allah yarat-

tı. Hadi her dediğini kabul edelim. Böyle bir kıyas 

hangi “aklın” ürünüdür? Diğer taraftan insan aklını 

ve aklın ürünlerini vahiyden üstün tutmak cahiliye 

geleneğidir. Akıl “anlama memuriyeti” boyunca sü-

rekli olgunlaşmakta, yeni verilere ulaştıkça ve 

keşif sahasını genişlettikçe daha önce edindiği bil-

gileri değiştirmekte yahut anlamadığı vahyi daha 

iyi anlamaya başlamaktadır. Bilimin gelişmesi bu 

veri zenginleşmesine ve zihin serüvenine bağlı 

değil midir?

Aynı metinde Cündioğlu’nun peş peşe ne dedi-

ğinden habersiz başarısız kıyasları: “O yüzden akıl 

da, vahiy de tanrıdan olduğu kabul edildiğinde iki 

tanrısal ilke arasında çatışma olduğunu kabul 

etmek zorundayız.” Niye ki? İslâm’da ikisi de 

O’ndan ve hiçte bir çatışma söz konusu değil. Yok, 

derdin İslâmsız akılsa, zaten o akıl kendini vahiy-

den bağımsız konuma getirdiğinden, bir nevi ken-

dini putlaştırdığından bu çatışma vahiyle aklın 

değil, vahye teslim olmuş akıl ile vahiy tanımaz akıl 

arasındaki çatışma olur.

Pornografik Film Analizcisi

Sinema kendi başına bir dil, özel bir anlatım 

aracı. Görüntü ve sesler bu dilin unsurları. Senaryo 

roman ve hikâyeden farklı olarak daha çok sine-

maya mahsus bir anlatım tekniği. Ses, efekt ve 

müzik gerçeklik duygusunu artırmakla beraber ka-

lıcı bir telkin aracı. Ferdi değil senarist, yönetmen, 

aktör, ışık, set ve sairden oluşan bir ekip ürünü. 

Her sanatın bir icracısı olduğu gibi münekkidi de 

vardır. Olmalıdır da! Cündioğlu bu mânâda eleştiri-

lerini veyahut taksirlerini bu eserde kaleme almış: 

Sinema ve Felsefe. Bu eserde sinema ile bilgiler 

verdiği gibi birçok filmin tahliline de girmiş. Övdü-
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dır. İns ünsiyetten gelir, tanışık olan. Cin yabancı 

olan, yabanıl demektir, tanınmaz olan, görünmez 

olan. Cin yabanıl aynı zamanda düşman olandır. 

İşte bunların kötü olanlarına cin iyi olanlarına melek 

deniyor. Meleklerden olan şeytan cinlerin başına ge-

çiyor.”(Cündioğlu, 2018.12.10)

Böylesi bir çamur içinde insan nereden başla-

sam diye şaşırıyor. İlk kıyastan ele alalım. Ulema 

böyle bir şey demiyor. Birkaç kişinin birilerini tenkid 

için dile getirdiği bir durum. Kaldı ki ilk kıyas şeyta-

nın ki değil. Kıyas yapmak ise kötü bir şey değil. 

Kötü olan yanlış kıyas yapmaktır. Nitekim şeytan 

yanlış kıyas yapmış ve bunun karşılığında huzurdan 

kovulmuş ve lanetlenmiştir. Böylesi bir neticeyi do-

ğuran kıyas sahibi akılsızlığın sembolü olur, aklın 

değil. Doğru kıyasa, “akıl ve zekâ” hesabı sağlam kı-

yasa -bir cephesiyle- şu ayet güzel misaldir.(En doğ-

rusunu Allah bilir): “Rabbin meleklere ‘Ben yeryü-

zünde bir halife var edeceğim’ demişti; melekler, 

‘Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini 

mi var edeceksin? Oysa biz seni överek yüceltiyor 

ve Seni devamlı takdis ediyoruz’ dediler; Allah ‘Ben 

şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim’ dedi.” (Bakara, 

2/30)

Kaldı ki, eğer akıl yürütmek kötü bir şey olsaydı 

Rabbimiz Kur’an’da “Hala akletmez misiniz?” diye 

buyurmazdı. Cenneti ve cehennemi yaratıp kıyasla-

mamıza imkân vermezdi. Birde şu var; şeytan akıl 

yürüttüğü için sapıtmadı, kibrinden dolayı sapıttığı 

için bile bile yanlış akıl yürüttü. Üstelik Allah’ın uya-

rısına rağmen Allah’a karşı gelmiş ve bu yanlış kıya-

sında ısrar etmiştir. Cündioğlu bu mevzuyu anlatır-

ken Yunan Mitolojisinde Prometeus’la benzetme ya-

pıyor ve onun Zeus karşıtı ama insan yanında oldu-

ğunu, şeytanın ise hem Allah karşıtı hem insanı yol-

dan çıkarıcı düşman olduğunu söylüyor. Hem teşbih 

hatalı hem de nisbetler arası ilişki. Ve dinleyicide 

Kur’an’daki şeytan anlatımı sanki Prometeus’un 

farklı bir kopyası gibi algılanıyor. Bu kısımda Cündi-

oğlu’nun niyeti bu olmayabilir ama hani “ilm-i man-

tık” dersleri veren bir zat ya, önermeler zincirinin 

“kapalı-açık” durumlarını iyi hesap etmesi, sağlıklı 

bir düşünme faaliyeti oluşturması gerekiyor.

Ve melek ve cinlerin mahiyeti, yaratılışı bahsi. 

İcmaen âlimler ittifak etmişlerdik ki melekler nur-

dan yaratılmıştır ve cin taifesinden değildir. Şeytan 

ateşten yaratılmış olup meleklerden biri veya onla-

rın “hocası” veya “başkanı” olduğuna dair ortaya 

atılan görüşlerin kaynağı İslâm değil Hristiyanlıktır.

Asli Dilden Uydurukçaya 

Terfi ve Ergen Avcılığı

Asli dil, İslam alfabesi üstüne serpilmiş binlerce 

yıllık birikim. Uydurukça dil; Anadolu insanını kök-

lerinden koparmak için her on yılda bir dilde yapı-

lan tahrifatla Latin alfabesi üzerinde üretilen keli-

meler. Cündioğlu bir dönem böylesi bir dilin kulla-

nılmasından oldukça rahatsız ve bu rahatsızlığı ese-

rine şöyle yansıyor: “Çünkü ilahiyatçılarımızın 

önemli bir kısmı klasik metinleri tercümeye cüret et-

tiklerinde, güya kendilerince tercüme ettikleri ese-

rin mazide kalmış, eskimiş, günümüzle alâkası kal-

mamış dudak bükülecek hafife alınacak hususiyet-

lerini törpülemeyi ya da klasik bir eseri güncelleş-

tirmeyi, modernleştirmeyi bir marifet addediyorlar. 

Asırlık metinleri sanki bugün yazılmış gibi Türkçeye 

çevirirlerse daha itibarlı bir iş yapmış olacaklarını sa-

nıyorlar.

İmam-ı Gazâlî’nin diline a priori posteriori te-

rimlerin yakıştırmayı İbn Sina’ya “ontoloji episte-

moloji” dedirtmeyi, klasik medrese metinlerini 

içlem, kaplam, çağrışım, o’lup, ne’lik gibi sözcük-

lerle yenilemeyi utanılacak değil, bilakis övünü-

lecek bir müdahale gibi telakki ediyorlar.”(Cündioğ-

lu 2010:125)

Böyle diyen Cündioğlu bakın Mayıs 2019’da ya-

yınlamış bir tweetinde ne diyor: “Dinsel bilinç daha 

en baştan insanı, yani kendini tanrının karşıtı (köle) 

olarak tanımladığı için asla düşlemsel yanından 

kopmak istemez ve emziğini bırakmak istemeyen 

çocuk gibi us düzeyine çıkmamakta direnir. Bu yüz-

den şeytan insanın en huzursuz yanını simgeler: 

Ussal yanını.”(Tweet 01:05 - 30 May 2019)

Şimdi böylesi bir ifade tarzına ironik olsun diye 

şöyle cevap vermek icab eder: Eytişimsel olarak bi-

reyin nesneler karşısında değişen bilinç oranı aynı 

bireyin imgelemsel anlamda düşsel bağını artırır. 

Bu eskatolojik bir olaya kapı araladığı gibi ussal ger-

çekliğe de yol açabilir. Bir çeşit görünç durumu. 

Şeytanın ussallığı ise Dücane’nin izleği ile ilgili bir 

sorunsal.

İnsan gizli bir hazine. İçe doğru derinleşerek 

dışa doğru genişleyerek keşfedilmeyi bekleyen 

müthiş hazine. İlâhî sırdan pay halinde “İnsan” 



Nitekim Aydınlanma filozofları organik dünya gö-

rüşü ve mekanik dünya görüşü ayrımlarını kulla-

narak insanlık tarihini, dinleri ve felsefi düşünce bi-

rikimini mânâlandırmaya çalışırlar. Cündioğlu’nun 

beslendiği Batıcı tarih yazımı organik ve mekanik 

dünya görüşünü tartışırken Aydınlanma öncesi or-

ganik dünya görüşünü iki ayrı dönem olarak ele 

alır. Bunlardan ilki M.Ö. 4000’li yıllardan Ortaçağ’a 

kadar olan dönem, ikincisi ise Ortaçağ dönemidir. 

Mekanik dünya görüşü ise Copernicus, Galileo ve 

Newton’a kadar kökleri uzanan, Aydınlanma ve 

Moderniteyle zenginleşen mekanik dünya anlayı-

şıdır. Mekanik anlayışın temelinde dünya saat mi-

sali bir makine olarak tasavvur edilir. Cansız kabul 

edilen bu makinenin bozulan parçaları değiştirile-

rek yola devam edilebilir. İslâm ise hadiseye bütün 

üzerinden bakar. Tabiatı ötekileştirmez, değersiz-

leştirmez ve sömürü aracı olarak görmez.

Diğer taraftan aynı TV programında İslâm te-

fekkürünün ilk bin yılını red çapında subûtî sıfatla-

ra getirdiği yorum. Sübuti sıfatlardan “kelam, 

semi’ ve basîr”e niye ihtiyaç duyuldu ki demesi ve 

ardından bu sıfatları beşerileştirici argümanlar kul-

lanması, tenzihin sadece selbi sıfatlara mahsus bir 

durum olduğunu söylemesi vs. Oysa bu hususta ki 

ayeti kerime açık ve nettir: “...A llah’ın âyetleri hak-

kında münakaşa edenlerin sinelerinde, ancak, ye-

tişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen Allah’a sığın. 

Şüphesiz O, Semi’dir, Basîr’dir.” (Mü’min, 40/56). 

Hatırlatalım: Semi’, gizli aşikâr her şeyi işiten 

demek; Basîr, aydınlık karanlık, uzak yakın, büyük 

küçük her şeyi gören ve müşahede eden demektir. 

Allah yarattığı mahlûkatın hiçbirine benzemez ve 

onlardan münezzehtir. İnsan idrakinin kavrayabil-

diği, hayalinin ulaşabildiği, ilim ve hikmet yoluyla 

ifade edebildiği her türlü ifadeden, imajdan, sem-

bolden uzak bir işitme ve görme söz konusudur.

Netice

Aslında Cündioğlu’na dair söylenecek çok şey 

var. Fakat nereden tutulsa elde kaldığı için yazımızı 

burada noktalıyoruz. Cündioğlu’nun yeni ve kendi 

keşfiymiş gibi söylediği şeyler hem yeni değil hem 

de kendi keşfi değil. Kelam ve felsefe kitaplarında 

mevcut olan, bildik eski sözleri hem de çok kötü 

bir sunum ve önermeler zinciri ile yeniden söylü-

yor. Bu hâl Cündioğlu’nun kendini göstermek iste-

yen ergen benzeri bir arayış olarak görünüyor. Eğ-

lensin diyeceğiz ama bir de işin edebi var, fikrin bir 

namusu, entelektüel çabanın bir onuru var. Bu 

yazı bu sebeple kaleme alındı; hem tenkid edilene, 

hem okuyana, hem de yazana faydası olsun diye.
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ğü kadar acımasızca yerdikleri de var. Martin Scor-

sese tarafından yönetilen Hz. İsa’nın yolculuğunu 

anlatan, Nikos Kazantzakis’in bir romanından uyar-

lanan “Günaha Son Çağrı” filmini överken hatta içe-

risinde haddi aşan cinselliği normal karşılarken 

diğer taraftan Said Nursi’nin hayatından bir kesitin 

beyaz perdeye aktarıldığı yönetmenliğini Mehmet 

Tanrısever’in yaptığı “Hür Adam”ı aşağılayarak eleş-

tirir. Milli Sinema olarak öne çıkmış Mesut Uçakan 

ve Yücel Çakmaklı sanki bu ülkede hiç yaşamamış 

gibi Cündioğlu’nun listesinde yok gibidir.

Cündioğlu’nun Sinema ve Felsefe adlı eserine 

koymadığı, bir kısmını Hürriyet Gazetesi ekinde ka-

leme aldığı sinema tahlilleri de var. Bunlardan biride 

Nudist Yahudi bir ailenin çocuğu olan Larsvon 

Trier’in 2013 yapımı Nyphomaniac adlı pornografik 

filmi. Nymphomaniac’ta seks bağımlısı, ilişkiye gir-

mediğinde huzursuz bir kadın olan Joe’yu (Charlot-

te Gainsbourg) merkezine alan film, başkarakteri-

nin doğumundan 50 yaşına kadar olan hayatına, 

özellikle de cinsel serüvenlerine odaklanıyor. Cündi-

oğlu bu filmin yönetmeni üzerine 30 sayfalık bir tah-

lil kaleme alıyor ve yazının içerisinde bu filmden 

şöyle bahseder: “Nyphomaniac pornografik bir film 

değil, bilakis örtündükçe örtünen sembolik bir yapı-

ya sahip, o nedenle de alegorik metinler gibi tefsir 

(commentary) değil, sembolik metinler gibi tevil 

(hermeneutik) edilmek zorunda. İsteksizce de olsa 

hakikatine işaretle giysilerini üzerinden çıkarmaya 

cüret etmemizin bir nedeni de işbu zorunluluk 

zaten. Tamı tamına sevimsiz bir ödev. Kalemin gü-

nahı. Düşünmenin kefareti. Yorumsamanın nesnesi 

bir retrospektif olunca, belki bu günah bağışlanabi-

lir, aksi takdirde, ehlince malum olduğu üzere, fel-

sefede de, sanatta da simgeleri böylesine açık kıl-

manın kefareti kolay kolay ödenemez. İtiraf kadar 

hakikati ifşa da suçtur çünkü” ve şöyle devam 

eder: “Filmin mimarisinin temelinde yer alan kar-

şıtlık, hatta çatışma, iki kavram (orgazm ve aşk) 

aracılığıyla sembolize edilir ve bir ‘sinema delisi’ 

(nymphomaniac) olarak Joe’nun öyküsünde güçlü 

doyum talebi (orgazm), yönetmenin sinema tutku-

sunu belirleyen temel etken olarak yüceltilirken, 

aşk bu doyum talebini yaralayan olumsuz bir unsur 

olarak ısrarla dışarıya atılmak istenir. Filmin asıl öy-

küsü de budur, yani Larsvon Trier’in orgazm ile 

aşk, başka bir deyişle crucifixion ile transfiguration 

arasında salınan sinematografisinin temel uğrakla-

rı.” (Cündioğlu, 2016)

Cehalette Sınır yok

Felsefi, dini ve ilmi bilgisi hep dış yüzden ve de-

rinlikten mahrum. Oldukça dağınık biz zihni var ve 

bu sebeple söyledikleri sürekli birbiri ile çelişiyor ve 

değişken. Bir miktar kelam ve akaid bilgisine sahip 

sıradan bir okur Cündioğlu’nun söylediklerinin ne 

kadar basit ve satıhta kaldığını rahatlıkla görür. Cün-

dioğlu başarısını (!) dinleyicilerin bu yöndeki eksik-

liklerinden alıyor. Şu ifadeler çıktığı bir TV progra-

mından: “Müslümanlar niye sünnet olduğunu bil-

mez. Yahudilik âdetidir. Sahabeden anlatımda yok-

tur. (...) Diyanet bir açıklama yapar herhalde. ‘Mu-

hayyileyi doyuran yani işiten gören sıfatların ussal 

temeli nedir?’ diye sorsak izah edemezler.” Subûtî 

sıfatlardan bahsederken “Ulemanın bu sıfatlarla or-

ganik bir tanrı tasavvuruna girmiştir. Yani her şey 

canlıdır, her şey ruhlarla doldur. (...) Özellikle yeni-

çağla birlikte mekanik dünya görüşüne geçildi. Ev-

reni anlamdırma bakımından canlı kavramı mahi-

yet değiştirdi. Cep telefonu canlı bir madde değil-

dir. Şu anda elektromanyetik bir dönemdeyiz. Diji-

tal bir çağdayız. Şimdi organik canlı bir tanrı tasav-

vuruna sahip olan bir mümin, Yahudilerde böyle 

inanıyor Hristiyanlarda. Dolayısıyla ellerindeki kut-

sal metin bu şekilde tarif ediyor. Bu tarife itiraz ede-

bilir mi bir mü’min. Ancak şöyle bir sorunu var. 

İçinde yaşadığı çağla irtibat kurmak istediğinde 

inandığı tanrısıyla, Rabbiyle, bu içinde bulunduğu 

dünya arasında korelasyonu kuramıyor. (...)” (Ha-

bertürk, 2019)

Bu bakış açısı Batı tarzı bir düşünme anlayışı-

nın, Batı tarzı düşünce tarihi yazımının neticesidir. 



Nitekim Aydınlanma filozofları organik dünya gö-

rüşü ve mekanik dünya görüşü ayrımlarını kulla-

narak insanlık tarihini, dinleri ve felsefi düşünce bi-

rikimini mânâlandırmaya çalışırlar. Cündioğlu’nun 

beslendiği Batıcı tarih yazımı organik ve mekanik 

dünya görüşünü tartışırken Aydınlanma öncesi or-

ganik dünya görüşünü iki ayrı dönem olarak ele 

alır. Bunlardan ilki M.Ö. 4000’li yıllardan Ortaçağ’a 

kadar olan dönem, ikincisi ise Ortaçağ dönemidir. 

Mekanik dünya görüşü ise Copernicus, Galileo ve 

Newton’a kadar kökleri uzanan, Aydınlanma ve 

Moderniteyle zenginleşen mekanik dünya anlayı-

şıdır. Mekanik anlayışın temelinde dünya saat mi-

sali bir makine olarak tasavvur edilir. Cansız kabul 

edilen bu makinenin bozulan parçaları değiştirile-

rek yola devam edilebilir. İslâm ise hadiseye bütün 

üzerinden bakar. Tabiatı ötekileştirmez, değersiz-

leştirmez ve sömürü aracı olarak görmez.

Diğer taraftan aynı TV programında İslâm te-

fekkürünün ilk bin yılını red çapında subûtî sıfatla-

ra getirdiği yorum. Sübuti sıfatlardan “kelam, 

semi’ ve basîr”e niye ihtiyaç duyuldu ki demesi ve 

ardından bu sıfatları beşerileştirici argümanlar kul-

lanması, tenzihin sadece selbi sıfatlara mahsus bir 

durum olduğunu söylemesi vs. Oysa bu hususta ki 

ayeti kerime açık ve nettir: “...A llah’ın âyetleri hak-

kında münakaşa edenlerin sinelerinde, ancak, ye-

tişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen Allah’a sığın. 

Şüphesiz O, Semi’dir, Basîr’dir.” (Mü’min, 40/56). 

Hatırlatalım: Semi’, gizli aşikâr her şeyi işiten 

demek; Basîr, aydınlık karanlık, uzak yakın, büyük 

küçük her şeyi gören ve müşahede eden demektir. 

Allah yarattığı mahlûkatın hiçbirine benzemez ve 

onlardan münezzehtir. İnsan idrakinin kavrayabil-

diği, hayalinin ulaşabildiği, ilim ve hikmet yoluyla 

ifade edebildiği her türlü ifadeden, imajdan, sem-

bolden uzak bir işitme ve görme söz konusudur.

Netice

Aslında Cündioğlu’na dair söylenecek çok şey 

var. Fakat nereden tutulsa elde kaldığı için yazımızı 

burada noktalıyoruz. Cündioğlu’nun yeni ve kendi 

keşfiymiş gibi söylediği şeyler hem yeni değil hem 

de kendi keşfi değil. Kelam ve felsefe kitaplarında 

mevcut olan, bildik eski sözleri hem de çok kötü 

bir sunum ve önermeler zinciri ile yeniden söylü-

yor. Bu hâl Cündioğlu’nun kendini göstermek iste-

yen ergen benzeri bir arayış olarak görünüyor. Eğ-

lensin diyeceğiz ama bir de işin edebi var, fikrin bir 

namusu, entelektüel çabanın bir onuru var. Bu 

yazı bu sebeple kaleme alındı; hem tenkid edilene, 

hem okuyana, hem de yazana faydası olsun diye.
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ğü kadar acımasızca yerdikleri de var. Martin Scor-

sese tarafından yönetilen Hz. İsa’nın yolculuğunu 

anlatan, Nikos Kazantzakis’in bir romanından uyar-

lanan “Günaha Son Çağrı” filmini överken hatta içe-

risinde haddi aşan cinselliği normal karşılarken 

diğer taraftan Said Nursi’nin hayatından bir kesitin 

beyaz perdeye aktarıldığı yönetmenliğini Mehmet 

Tanrısever’in yaptığı “Hür Adam”ı aşağılayarak eleş-

tirir. Milli Sinema olarak öne çıkmış Mesut Uçakan 

ve Yücel Çakmaklı sanki bu ülkede hiç yaşamamış 

gibi Cündioğlu’nun listesinde yok gibidir.

Cündioğlu’nun Sinema ve Felsefe adlı eserine 

koymadığı, bir kısmını Hürriyet Gazetesi ekinde ka-

leme aldığı sinema tahlilleri de var. Bunlardan biride 

Nudist Yahudi bir ailenin çocuğu olan Larsvon 

Trier’in 2013 yapımı Nyphomaniac adlı pornografik 

filmi. Nymphomaniac’ta seks bağımlısı, ilişkiye gir-

mediğinde huzursuz bir kadın olan Joe’yu (Charlot-

te Gainsbourg) merkezine alan film, başkarakteri-

nin doğumundan 50 yaşına kadar olan hayatına, 

özellikle de cinsel serüvenlerine odaklanıyor. Cündi-

oğlu bu filmin yönetmeni üzerine 30 sayfalık bir tah-

lil kaleme alıyor ve yazının içerisinde bu filmden 

şöyle bahseder: “Nyphomaniac pornografik bir film 

değil, bilakis örtündükçe örtünen sembolik bir yapı-

ya sahip, o nedenle de alegorik metinler gibi tefsir 

(commentary) değil, sembolik metinler gibi tevil 

(hermeneutik) edilmek zorunda. İsteksizce de olsa 

hakikatine işaretle giysilerini üzerinden çıkarmaya 

cüret etmemizin bir nedeni de işbu zorunluluk 

zaten. Tamı tamına sevimsiz bir ödev. Kalemin gü-

nahı. Düşünmenin kefareti. Yorumsamanın nesnesi 

bir retrospektif olunca, belki bu günah bağışlanabi-

lir, aksi takdirde, ehlince malum olduğu üzere, fel-

sefede de, sanatta da simgeleri böylesine açık kıl-

manın kefareti kolay kolay ödenemez. İtiraf kadar 

hakikati ifşa da suçtur çünkü” ve şöyle devam 

eder: “Filmin mimarisinin temelinde yer alan kar-

şıtlık, hatta çatışma, iki kavram (orgazm ve aşk) 

aracılığıyla sembolize edilir ve bir ‘sinema delisi’ 

(nymphomaniac) olarak Joe’nun öyküsünde güçlü 

doyum talebi (orgazm), yönetmenin sinema tutku-

sunu belirleyen temel etken olarak yüceltilirken, 

aşk bu doyum talebini yaralayan olumsuz bir unsur 

olarak ısrarla dışarıya atılmak istenir. Filmin asıl öy-

küsü de budur, yani Larsvon Trier’in orgazm ile 

aşk, başka bir deyişle crucifixion ile transfiguration 

arasında salınan sinematografisinin temel uğrakla-

rı.” (Cündioğlu, 2016)

Cehalette Sınır yok

Felsefi, dini ve ilmi bilgisi hep dış yüzden ve de-

rinlikten mahrum. Oldukça dağınık biz zihni var ve 

bu sebeple söyledikleri sürekli birbiri ile çelişiyor ve 

değişken. Bir miktar kelam ve akaid bilgisine sahip 

sıradan bir okur Cündioğlu’nun söylediklerinin ne 

kadar basit ve satıhta kaldığını rahatlıkla görür. Cün-

dioğlu başarısını (!) dinleyicilerin bu yöndeki eksik-

liklerinden alıyor. Şu ifadeler çıktığı bir TV progra-

mından: “Müslümanlar niye sünnet olduğunu bil-

mez. Yahudilik âdetidir. Sahabeden anlatımda yok-

tur. (...) Diyanet bir açıklama yapar herhalde. ‘Mu-

hayyileyi doyuran yani işiten gören sıfatların ussal 

temeli nedir?’ diye sorsak izah edemezler.” Subûtî 

sıfatlardan bahsederken “Ulemanın bu sıfatlarla or-

ganik bir tanrı tasavvuruna girmiştir. Yani her şey 

canlıdır, her şey ruhlarla doldur. (...) Özellikle yeni-
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Ülkü diye bir güzele tutuldum oğul
Saçları Trakya'ydı, Ege'yi andırırdı gözleri
Ana baba, sılayı unuttum oğul
Türkistan kokardı, baldan tatlıydı sözleri

Gördüm ki ülküm ufukları kaplamakta oğul
Bir köşesinde Haremeyn diğeri Çin Seddi'nde
Gazze ile Gagavuzya'ya aynı aşkla bakmakta oğul
Batum da yârime benzemekte Gümülcine de

Hilal kaşına şiirler söyledim oğul
Yıldızlar şahidim olsun diye bekledim
Gülün diyarınaydı hasretim oğul
Kimisinde horon idim, kimisinde zeybeğim

Anadolu'nun saflığını kalbinde aradım oğul
Güzelliğinden Kırım'a yansımış mı diye baktım
Kudüs'ü saçlarına benzetip taradım oğul
Üsküp ile Bosna'da dalgalanan sancaktım

Açe'de beklenen umuttum oğul
Yemen çöllerinde gül gibiydim
Atıma Tuna'dan su tuttum oğul
Türklükle İslam'ı ruh ikizi bilirdim

Kafkasya'da Şeyh Şamildim oğul
Zikir ve şükür ile diz çöktürdüm ayıya
Keş dağlarının Yusufu idim oğul
Atıldım güneş görmez kuyuya

Azerbaycan'da Elçibeydim oğul
Yemen türküsüneydi gözyaşlarım
Batı Trakya'nın Sadık Ahmetiydim oğul
İlk kelamıma Anadolum diye başlarım

Bazen Haşim Taçi oldum bazen Dudayev oğul
Bilge kral da diyen oldu Türkistanlı İsa Yusuf da
Mustafa Cemiloğlu gibi sürgünüm yeniden oğul
Gayrisiyle aynı nefesi çekmedim hiçbir solukta

Hak aşığı Sudanlı zenci Musaydım oğul
Vatanımı hilalin yıldızın gölgesi bildim
Plevne'de bırakma bizi denilen Osmandım oğul
Gidersen ne olacağız denildiği için şehidim

Efendimin (sav) diyarında raylara keçeydim oğul
Beni çiğnesinler de rahatsız etmesinler gülümü
Mekke'ye düşme sevdasında kar tanesiydim oğul
Allah'ın mülkünde tek O'na adadım ömrümü

Hicazda Fahrettin paşaydım oğul
Açlığım Efendimi (sav) hatırlatmaktaydı
Kalbimi bırakırsam nasıl yaşardım oğul
Çakallar karşıma kardeş kılığında çıkmaktaydı

Dağıstan'da baş üzere hilal ile yıldızım oğul
Günüllerden izin alıp Ahıska'ya misafirliğim
Sancaktan çıkıp Kâbe'de bitsin şu sızım oğul
Musul ile Kerkük'le kurulsun istedim birliğim

Van'dan gelen gönül eriydim oğul
Bazen muhabbete, bu son gelişim vedaya
Vatanı da sevdayı da onunla tanıdım oğul
Son reisi uğurlayıp varmak niyetim sılaya

Ata topraklarından yine çıksın atlar oğul
Dayanalım yeniden eflak diyarlarına
Gülsün yeniden Afrika'da suratlar oğul
Kavuşsunlar bunca kıştan sonra bahara

Muhsinlerde hak ve hakikat sevdasıyım oğul
Nizamı aleme adanmış genç bir fidanım
Temelini attım hayalimdeki dünyanın oğul
Zamanın Hamzası (ra) misali pehlivanım

Sevdiğim yarim bil ki sende açtım gözlerimi
Kalbimde çarpıntı oldun, yüzümdeki mutluluk
Abdullah mizaçlı alperenler dinlesin sözlerimi
İlay'ı kelimetullah yolunda sonlansın seyrü süluk

Size derim emanetime sahip çıkasınız alperenlerim
Dünya durdukça mazlumların yanında bir siz kalacaksınız
Kulak asmayın seslerine meydanı boş bulup kükreyenlerin
Bal yemeye alışkın olanları bal yaparken bulamayacaksınız

Sevin insanları birini diğerinden ayırmayın
Ötüken için de atsın kalbiniz Arakan'a da
Adaletle hükmedin zinhar ondan şaşmayın
Türk'ü de sevin yaratandan ötürü Arap'ı da

Dik durun düz yürüyün eğilip bükülmeyin
Bilin ki aldığınız nefese sahip değilsiniz
Fırıldak olup her gün bir köşede sürünmeyin
Esaret yakışmaz siz bozkurt yüreklisiniz

Aldırmayın birilerinin varlık içinde yüzdüklerine
Azrail fakire gelir de edebiyatını sevenlere gelmez mi?
Kulak verin Efendimizin (sav) Ömer'e (ra) dediklerine
Dünya onların, ahiret bizim olsun olmaz mı?
                                                               

VATAN 
BİZİ BEKLER

Anadolu, Orta Asya, Balkanlar,
Bir ananın öz evladıdır onlar.
Orta Doğu, Türkistan ve Kafkaslar,
Cihan yıkılsa ayrılamaz bunlar.

Ömrünü uğruna adamış Aliya'nın,
Yaralı Bosna'sı bizi bekler.
Evladını yitirmiş gamlı ananın,
Boynu bükük Kudüs'ü bizi bekler.

Arakan'dan çıkan utanç resmini,
Anlatmaya yeter mi cümleler?
Yavuz Selim'in aziz hatırası,
Gök bayraklı Kerkük'üm bizi bekler.

Mahzundur hep Kosovalı analar.
Zaman geçse de kapanmaz yaralar.
Geçsek de biz, vazgeçmez ki kal'alar.
Türk'ün rüyası Balkan, bizi bekler.

Binbir gece masalları diyarı,
İslam'ın şehri Bağdat, bizi bekler.
Mercidabık'ın eşsiz zaferi,
Kültür beşiği Halep, bizi bekler.

Yesevi'nin yaktığı iman ateşi,
Türkistan alperenlerini bekler.
Bilmem geriye gelir mi o günler?
Viyana'ya dayanan o çılgın Türkler…

Peygamberin müjdesini verdiği,
İmanlı bozkurt ordusudur onlar.
Yedi düvelin çaresiz kaldığı,
İslam'ın son ordusu bunlar.

Cihanın önünde diz çöktüğü çınar,
Artık gölge vermez, yüreğim yanar.
Haydi kalk, doğrul, kendine gel!
Türk-İslam sancağı bizi bekler.

Küffarı dize getiren yiğitler,
Anlatamaz sizi, ne kıt'alar ne beyitler,
Haydi! Hep bir ağızdan yükselsin tekbirler.
Allahuekber, Allahuekber…

                  Muhammed Şükrü Yıldız

ALPEREN OCAKLARI

Yol doğruluk yoludur, bir eğri iz olmaz.
Aşka Bismillah'tır Alperen Ocakları.
Ocak, Yesevi'den kalmadır; boş söz olmaz.
Kelamı Allah'tır Alperen Ocakları.
Aşka Bismillah'tır Alperen Ocakları.

Çakalın işidir bu, aslana ilişir.
Dağda aslanlarımız çakalla dövüşür.
İçinde ne kahraman aslanlar yetişir.
Bir karargâhtır Alperen Ocakları.
Aşka Bismillah'tır Alperen Ocakları.

Engeli çok olsa da hayat yolunda,
Alperen gider daima rahat yolunda.
Fethe koşan Fatihimin cihat yolunda,
Kutlu bir dergâhtır Alperen Ocakları.
Aşka Bismillah'tır Alperen Ocakları.

Yıldız olup da karanlığa taşanlara,
Düşmanı Allah Allah deyip aşanlara,
İlelebet, Hakk'ın yolunda koşanlara,
Hep ikametgâhtır Alperen Ocakları.
Aşka Bismillah'tır Alperen Ocakları.

İnsan mı denir ona, yaşar para için?
İş yapan görülmez, hayır ve haya için.
Edepten, ahlaktan yaralı dünya için...
Bulunmaz cerrahtır Alperen Ocakları.
Aşka Bismillah'tır Alperen Ocakları.

Bir Alperen, doğuştan kalkarmış hücuma.
Ahlakı taşırmış; dağ, bayır, uçuruma...
Edepsizliğin kol gezdiği her topluma,
Elhamdülillah'tır Alperen Ocakları.
Aşka Bismillah'tır Alperen Ocakları.

Yiğit etrafına zalim dolsa ne çıkar?
Baharlar tükenmez, güller solsa ne çıkar?
Her yan, zifiri karanlık olsa ne çıkar?
Doğacak sabahtır Alperen Ocakları.
Aşka Bismillah'tır Alperen Ocakları.

Peygambere komşuluktur şehidin yeri.
Bir yiğit var ki o, şehitlerin önderi.
Yeni baştan yetiştirmeye Muhsinleri,
Esas girizgahtır Alperen Ocakları.
Aşka Bismillah'tır Alperen Ocakları.

                         Muhammed Muhammedoğlu

ÜLKÜ ADLI YAR

 Ademoğlu Abdullah

T Ü R K - İ S L A M Ü L K Ü S Ü v e A L P E R E N O C A K L A R I T Ü R K - İ S L A M Ü L K Ü S Ü v e A L P E R E N O C A K L A R I
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Neden geldik dünyaya, neden varız?
Oysa sözde hepimiz, Müslümanlarız.
Dağılmış, bin parçaya bölünmüş narız,
Tane tane dökülmüş, yazın yağan karız.

Ve bir olur ateşe karşı dalgalanır akarız,
Yardım eder, kucak açar halden anlarız,
Bin canımız olsa feda, Allah için yakarız,
İslam sancağını cihanın göbeğine asarız!

Kimi zaman Fatih, kimi zaman Alparslanız,
Mermi olmasa düşmana taş atanlarız,
Bizde korku yok, tankın altına yatanlarız,
Kimimiz sağ kimimiz mezarda yatanlarız.

TÜRK-İSLAM
 Adım adım ilerlerken tahtında tarihin
 Asırlara damga vurmuş, heybetin cesaretin
 Görmezler eşsiz ruh giymiş talihin
 Eksik olan benliğindeki ruh İslamiyet'in
 
 Tarihin şan şeref dolu bize kalan mirası
 Kürşad'ın cesaretinden yarınlara kalan şanı
 Kültigin'in doğru sözü bize kalan ilhamı
 Çağrı Bey'in attığı ok dünya nizamı
 
 Kınından çıkan pusatta adalet hoşgörü var
 Eğri yaydan çıkan okta doğruluk var
 Bayrak ki göklerin sahiplendiği dalgalanışında heybet var
 Devlet ki on altı noktaya aldırmamış büyük bir millet var
 
 Tarihin en güzel buluşması savaş meydanı
 Ürkek olmayana yakışan tanışma zamanı
 Rabbimin takdiri, yüceltmek işi yüceltti şanını
 Kimliğin tamam, eksik olan verildi hak tarafından
 
 Alpleri erginliğe ulaştıran İlay-ı Kelimetullah aşkı
 Okunmaz düşmanın esamesi, tekbirlerle kuşanınca pusatı
 Tarumar eylerken batılı, dünyaya koyduğun nizamı
 Özleyen, hasretini çeken mazlumlar var
 
 En güzel sadaları bırakan yiğitlerin var
 Arvas'tan çıkıp hakkı anlatan velilerin var
 Arayıp da bulamadığı çeşme başındaki huzurdan
 Şehadet şerbetini yudumlayan alperenlerin var
 
 Hilkatin hakkın tecellisiydi, tüm beşeriyeti durduran
 Neydi şehidimin kanına, hilal ile yıldızı konduran
 Zamanı, mekanı gaybın eşiğinde sırayla durduran
 Budur Türk İslam ülküsü, gönül tahtında oturan

                                                      Abdullah İğdi

Bazen de kahraman Kemal Paşalarız,
Bizler Çanakkale'yi geçilmez kılanlarız,
Güzergah şaşmaz, Allah yolunda olanlarız,
Yıkılsa da dünya, yalnız Hakk'a tapanlarız.

Ve bizler daima Abdülhamid Hanlarız,
Bir karış toprak için cihanı yakanlarız,
Anadolu'dan tut da Rumeli, Balkanlarız,
Masal gibi gelir ama tarihi yazanlarız.

Vatan için kan olup oluk oluk akanlarız,
Türk İslam uğruna her daim yananlarız,
Kahpelik o ki yalnız başına donanlarız,
Geçse de on asır, hala Muhsin Başkanlarız.

                              Mustafa Emre Yıldız

BİZ KİMİZ?

İ'lay-ı Kelimetullah davamız, 
Resul'ün ocağıdır ocağımız, 
Zafer İslam'ın aksa da kanımız, 
Biz Alpereniz Muhsindir başkanımız. 

Kanayan yaramızdır Filistin, Doğu Türkistan, 
Gözlerimizin önünde Halep, Arakan, Afganistan, 
Biz Türk'üz Müslümanız en önce. 
Yardım etmek görevdir kardeşlerimize! 

Bizim omuzlarımızda yükselecek kutlu ülkü,
Alperenler bitirecek elbet zulmü.
Kur'an ve sünnettir bize öncü.
Vuslat bildik dava uğrunda ölümü! 

Asya'dan Avrupa'ya,
Anadolu'dan cihana!
Nizam-ı Alem İ'lay-ı Kelimetullah uğruna.
Muhsindir başkanımız, işte budur dava.

                                 Muhammed Emin Avcı

BİZ ALPERENİZ

T Ü R K - İ S L A M Ü L K Ü S Ü v e A L P E R E N O C A K L A R I T Ü R K - İ S L A M Ü L K Ü S Ü v e A L P E R E N O C A K L A R I

TÜRK-İSLAM ÜLKÜSÜ
Hazreti Peygamberden aldık edep ve ahlakı
Zulüm görsek de tavrımız Hz. Eyyüb'ün sabrı
Hakk divanına varınca karınca alacaktır hakkını
Son nefese kadar sözümüz Türk-İslam ülküsü 

Sultan Alparslan'ın, Yavuz'un, Fatih'in yoludur yolumuz
Bilali Habeşi'dir, Ulubatlı Hasan'dır gururumuz
Koca reis gibi Keş Dağı'nda şehadet olsa da sonumuz 
Son nefese kadar özümüz Türk-İslam ülküsü 

Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler biter mi sandınız
Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın köpekliğine kandınız 
Mazlumların ahını alacağız, budur elbet andımız
Son nefese kadar mührümüz Türk-İslam ülküsü 

Bekler bizi Doğu Türkistan'da kardeş Uygurlar 
Oyun oynarken parçalanıyor bombalar altında çocuklar
Vatan uğruna şehit olanları bunlar öldü sanırlar
Tohum olur toprakta, açar Türk İslam ülküsü 

                                                          Yasin Şenyüz
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Alperen için sevmek ne kelime!
Veysel Karani gibi görmeden severiz.
Alperen için sevmek ne kelime!
Gülün kokusunu alır gibi severiz.
 
Alperen için sevmek ne kelime!
Geylani hazretleri gibi ibadetle severiz.
Alperen için sevmek ne kelime!
Kırıldığımız yerden çiçeklenir severiz.
 
Alperen için sevmek ne kelime!
Musab bin Umeyr gibi kolsuz severiz.
Alperen için sevmek ne kelime!
Siyah sancak düşmesin diye severiz.
 

ALPERENE

Ülkünü hedeflersen nice uzaklara
Beyin Galip Erdem ola
Gözlerin kılıçtan keskin olursa
Örsün Erol Güngör ola

Doğruluk çizgisi çizdiysen yola
Pusulan Ahmet Arvasi ola
Çoğa rağmen talip olduysan aza
Pirin Ahmet Yesevi ola

Öyle bir lider seç ki hep hakkı tuta
Öncün, liderin Yazıcıoğlu ola
Varlığına yemin ettiysen hakka
Elbet yürürsün tekrardan bu yola

                          Talha Kaydan
   

GENÇLİK
İSTERİM…
Gençlik isterim
Allah yolunda savaşan
Vatan için çabalayan
Yeri geldiğinde Yavuz 
Yeri geldiğinde Yunus olan
Gençlik isterim 
Kapitalizm çarkında kaybolmayan
Bir lokma ekmeğini kardeşiyle paylaşan
İlahi şiarla yoğrulan
Refah için değil felah için savaşan
Gençlik isterim
Mal mülk konusunda Hz. Ebubekir olan
Adalet konusunda Hz. Ömer olan
Gemisinde bütün insanlığa yer açan
Hak ateşinde yanan, kor olan
Gençlik isterim
İnsanca, hakça, kardeşçe dünya kuran
Gecesine gündüzü
Gündüzü gecesine katarak
Yılmadan, yıkılmadan çalışan
Gençlik isterim…
                               Fahrettin Akıncı

BİSMİLLAH…
Yürüdük bayrağı elimize aldığımız yerden,
Genç yaşta geçtik anadan, yardan, serden,
Çinlisi, Moskofu önümüzde secde ederken,
Ötüken'de uyanılacak sabahlara Bismillah...

Tarih ve Oğuz Ata şahittir necip Türk'ün ırkına,
Selam olsun Kürşad'a, kırk çerinin kırkına,
Dünya elbet varacak Türk'ün gücünün farkına,
Turanda uyanılacak sabahlara Bismillah...

Dinleyin dalkavuklar bakın beyler bakın, 
Turan için Avrupa, Roma, Vatikan'ı yakın,
Müslüman Türkün gücünü hafife almayın sakın,
Nizamı alemde uyanılacak sabahlara Bismillah...

                                Bilgehan Yahya Atasoy

BİZLERİ 
TANIRSIN
Ne derse desin el alem
Umrumuzda mı sanırsın
Dersek ki davamız nizam-ı alem
O vakit bizleri tanırsın.

Çıktık ta zamanında Horasan'dan
Bir elimizde kılıcımız öbüründe Kur'an
Otağımız Anadolu kokar buram buram
Belki bizleri tanırsın. 

Zalim dedi; Yavuz, Alparslan, Kürşat
Mazlum dedi; Edebali, Yunus, Yesevi
Tuğlar resmetti kendine hilali
Dersem belki tanırsın bizleri. 

Yılmadık davamızda yolundayız halen
Yardımcıdır yaradan, birliktir çarem
Bizsiz olmaz nizam bekler alem
Der cümle alem, bizlere Alperen!
           
                                Yasin Torğut

EY İNSAN!
Hedefsiz kaldıysan,
Üzülme ey insan.
Senin de olsun bir tasan,
Dertsiz Müslüman olmaz!

Doğu Türkistan, Suriye,
Zulüm görüyor ise...
Zâlime dur de,
Bu da yetmez, mazluma dost de!

Asla kesme ümidini,
Keşfet artık kendini,
Biliyorsun o su söndürmez İbrahim'in ateşini,
Fakat senin safın belli.

Nemrut'un yanında olmadın ya,
O putlara tapmadın ya,
Hak davâyı satmadın ya,
Artık her yer dar sana Urfa'da tut Sakarya'ya...
              
                                      Tunahan Çatal
 

Alperen için sevmek ne kelime!
Ömer Halisdemir gibi severiz.
Alperen için sevmek ne kelime!
Bu vatanı karşılıksız severiz.
 
Alperen için sevmek ne kelime!
Yasin Börü gibi Diyarbakır'ı severiz.
Alperen için sevmek ne kelime!
Allah rızası için kurban olur severiz.
 
Alperen için sevmek ne kelime!
Mecnun, Leyla gibi delice severiz.
Alperen için sevmek ne kelime!
Türk-İslam ocağını çok severiz.

                                 Enes Yıldız

ALPEREN İÇİN SEVMEK,
ALLAH RIZASI İÇİN SEVMEKTİR!

T Ü R K - İ S L A M Ü L K Ü S Ü v e A L P E R E N O C A K L A R I T Ü R K - İ S L A M Ü L K Ü S Ü v e A L P E R E N O C A K L A R I
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O C A K T A N H A B E R L E R O C A K T A N H A B E R L E R

ALPEREN OCAKLARI GENEL MERKEZİMİZ 2019 KURBAN 
ORGANİZASYONUNU SUDAN'DA GERÇEKLEŞTİRDİ

Alperen Ocakları Genel Merkezimizin Avrupa Nizamı Alem Federasyonu ile her yıl ortaklaşa düzenlediği 
kurban organizasyonu bu yıl Sudan'da gerçekleştirildi. Dış İlişkiler Koordinatörümüz Dr. Halil Kol'un 
öncülüğünde kurbanlar vekâletle kesildi. Ardından etler Sudanlı Müslüman kardeşlerimize dağıtıldı.  

ALPEREN OCAKLARI YALOVA İL BAŞKANLIĞIMIZIN GİRİŞİMLERİYLE 
AFGANİSTAN'DA MUHSİN YAZICIOĞLU YETİMHANESİ AÇILDI 

Alperen Ocakları Yalova İl Başkanlığımızın girişimleriyle Afganistan Şibirgan'da kurulan Muhsin Yazıcıoğlu 
Yetimhanesi'nin açılışı Genel Başkanımız Sn. Murat Aslan'ın da katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılışta 

konuşma yapan Genel Başkanımız; “Burada açılan bir yetimhaneden ne olur ki demeyin! Bu yetimhaneden 
yetişecek bir çocuk belki de bu toprakların istikbaline adını yazdıracak; bu topraklardaki huzurun, refahın, 

mutluluğun, birlik ve beraberliğin adı olacaktır. Söylediklerimi hamasi bir nutuk olarak algılamayın; bir 
hakikatin ifadesi, mâziden gelen bir gerçeğin işaretin ifadesi olarak ele alın. Biz biliyoruz ki bize Anadolu 

topraklarını vatan kılan, üç kıtaya adalet burcunu taşıtan manevi irade bu topraklardan zuhur etmiştir” dedi 
ve Peygamber Efendimizin (sav); “Ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse cennette şöyle beraberce 

bulunacağız.” hadis-i şeriflerini hatırlattı.

GENEL BAŞKANIMIZ SN. MURAT 
ASLAN AFGANİSTAN'DA BİR 
DİZİ ZİYARETTE BULUNDU

Genel Başkanımız Sn. Murat Aslan 
Afganistan programları kapsamında Şibirgan 
Valisi Sn. Mevlevi Lütfullah'ı, Mezar-ı Şerif 
Başkonsolosu Sn. Seçkin Alpay'ı, Maarif 

Vakfı'nı, Türkmen Oğuz Derneği'ni ziyaret 
ettiler ve ardından yetimhanede kalan 

çocuklarla bir araya geldiler.

ALPEREN OCAKLARI 
BAĞCILAR İLÇE 

BAŞKANLIĞIMIZIN AÇILIŞI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alperen Ocakları Bağcılar İlçe 
Başkanlığımızın açılışı yoğun bir 

katılımla gerçekleşti. Genel Başkanımız 
Sn. Murat Aslan'ın yaptığı açılış sonrası 
ilçe binasında dava arkadaşlarımız ile 

hasbihal edildi.
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GENEL BAŞKANIMIZ SN. MURAT 
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DİZİ ZİYARETTE BULUNDU
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ALPEREN OCAKLARI 
BAĞCILAR İLÇE 

BAŞKANLIĞIMIZIN AÇILIŞI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alperen Ocakları Bağcılar İlçe 
Başkanlığımızın açılışı yoğun bir 

katılımla gerçekleşti. Genel Başkanımız 
Sn. Murat Aslan'ın yaptığı açılış sonrası 
ilçe binasında dava arkadaşlarımız ile 

hasbihal edildi.



5554
AĞUSTOS/EYLÜL 2019 AĞUSTOS/EYLÜL 2019

O C A K T A N H A B E R L E R O C A K T A N H A B E R L E R

ALPEREN OCAKLARI KÜÇÜKCEKMECE İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZIN AÇILIŞI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Küçükçekmece İlçe 

Başkanlığımızın açılışı Genel Başkanımız Sn. Murat 
Aslan'ın da katılımlarıyla gerçekleştirildikten sonra 

ocak binasında hasbihal edildi.

ALPEREN OCAKLARI KONYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 

BULUŞMASI PROGRAMI TERTİP ETTİ
Alperen Ocakları Konya İl Başkanlığı Dış İlişkiler 

Biriminin organizesiyle 20 farklı ülkeden 
öğrenciler bir araya gelerek kaynaşma ve birlik 

buluşması gerçekleştirildi.

ALPEREN OCAKLARI 
SULTANBEYLİ İLÇE 

BAŞKANLIĞIMIZ FUTBOL 
TURNUVASI DÜZENLEDİ

Alperen Ocakları Sultanbeyli İlçe 
Başkanlığımız "Şehit Lider Muhsin 

Yazıcıoğlu Futbol Turnuvası" 
düzenledi. Genel Başkanımız Sn. 

Murat Aslan da final maçının 
ardından kazanan takıma madalya ve 

kupalarını takdim etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
SN. MİRSAT GENÇ DÜNYA 

MÜSLÜMAN TÜRKLERİ 
BULUŞMA ŞÖLENİNE KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Sn. Mirsat 
Genç Hatay Yayladağı Kızılgöl'de 

ikincisi düzenlenen Dünya Müslüman 
Türkleri Buluşma Şölenine katıldı.

ALPEREN OCAKLARI SAMSUN İL 
BAŞKANLIĞIMIZ KAMP PROGRAMI TERTİP 

ETTİ
Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığımız 

Geleneksel Turan Kampı düzenledi. Gençlerin 
yoğun katılımıyla gerçekleşen kamp programında 

üç gün boyunca seminerler ve birçok sportif 
faaliyet yapılırken çevre temizliği de unutulmadı.

ALPEREN OCAKLARI HATAY İL 
BAŞKANLIĞIMIZ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 

GERÇEKLEŞTİRDİ
Alperen Ocakları Hatay İl Başkanlığımız Habib 

Neccar Camii'nde sabah namazında buluştuktan 
sonra Habib Neccar Dağı'nda doğa yürüyüşü 

gerçekleştirdi.

ALPEREN OCAKLARI ADIYAMAN İL 
BAŞKANLIĞIMIZ KUR'AN KURSU VE 

İLMİHAL DERSLERİNE DEVAM EDİYOR
Alperen Ocakları Adıyaman İl Başkanlığımız her 

salı ve perşembe akşamı il ocak binasında Kur'an-
ı Kerim kursu ve akabinde ilmihal derslerine 

devam ediyor. Adıyamanlı gönüldaşlarımızdan 
Allah razı olsun diyor, selamlarımızı iletiyoruz.

ALPEREN OCAKLARI MUSTAFAKEMALPAŞA 
İLÇE BAŞKANLIĞIMIZ İHTİYAÇ SAHİBİ 

AİLELERE YARDIMDA BULUNDU
Alperen Ocakları Mustafakemalpaşa İlçe 

Başkanlığımız Kurban Bayramı'nda iki günde tam 
yetmiş dört aileye 185 kg et yardımında 

bulunarak bu mübarek günlerde yüzlerinin 
gülmesine vesile oldular.

ALPEREN OCAKLARI DENİZLİ İL 
BAŞKANLIĞIMIZ KURBAN 
BAYRAMINDA İKRAMDA 

BULUNDU
Alperen Ocakları Denizli İl 

Başkanlığımız Kurban Bayramı 
vesilesiyle Denizli halkına ikramda 
bulunarak bayramlarını tebrik etti.
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EHL-İ SÜNNET DAVASININ GÜR SESİ 

Yİ BAYRAM ALİ ÖZTÜRK HOCAEFENDİ'

HAİN BİR SUİKAST SONUCU ŞEHİD EDİLİŞİNİN 

13. SENEYİ DEVRİYESİNDE 

RAHMET VE DUA İLE ANIYORUZ. 

ALPEREN OCAKLARI HATAY İL 
BAŞKANLIĞIMIZA ATAMA YAPILDI

Genel Başkan Yardımcımız Sn. Mirsat Genç'in 
nezaretinde gerçekleşen görevlendirme ile 

Alperen Ocakları Hatay İl Başkanlığı vazifesine Av. 
Mahmut Urfalıoğlu atanmış olup ocağımız 

Hatay'da faaliyete geçmiştir. Mahmut başkanımıza 
görevinde muvaffakiyetler diler, hayırlı hizmetler 

yapabilmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederiz.

ALPEREN OCAKLARI KARABÜK İL 
BAŞKANLIĞIMIZA ATAMA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Karabük İl Başkanlığı görevine 

Ahmet Yasin Kaya atanmış olup yönetimiyle birlikte 
göreve başlamış bulunmaktadır. Ahmet Yasin 

başkanımıza vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, 
Kur'an ve sünnet-i seniyye ışığında hayırlı hizmetler 

yapabilmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyoruz.

ALPEREN OCAKLARI DENİZLİ İL 
BAŞKANLIĞIMIZDA DEVİR TESLİM TÖRENİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Denizli İl Başkanımız Sn. Mustafa Ali 

Oytun görevini Sn. Furkan Gezer'e devretmiştir. Mustafa 
Ali başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür eder, 

Furkan başkanımıza vazifesinde muvaffakiyetler dileriz.

ALPEREN OCAKLARI GAZİOSMANPAŞA 
İLÇE BAŞKANLIĞIMIZA ATAMA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı 

görevine Sn. Serhan Erkenci atanmıştır. 
Başkanımıza görevinde muvaffakiyetler dileriz

ALPEREN OCAKLARI VAN İL BAŞKANLIĞIMIZ AZERBAYCAN TÜRKÜ 
YETKİLİLERLE BİR ARAYA GELEREK ZİYARETLERDE BULUNDU
Alperen Ocakları Van İl Başkanlığımız; Azerbaycan Diaspora Bakanlığı 
desteği ile bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla Van'da bulunan 

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev, Uluslararası 
Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı 
Göksel Gülbey, Beynelxalq Diaspor Merkezi Sağlık Bölümü Başkanı Dr. 

Nurane Aliyeva ve beraberindeki heyet ile birlikte Tuşba İlçesine bağlı Alaköy 
mahallesine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında çocuklara oyuncak 

dağıtımının ardından mahalle halkı ile buluşulup Ermenilerin asılsız soykırım 
iddiaları İle ilgili mahalle sakinlerine bilgi aktarıldı.
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Alperenler bir aşılmaz dağdılar, 

Aydınlığa gönül verip yıldızları sağdılar… 

Nurlanıp nur üstü nurdan, 

Tekbirlerle doğdular… 

Tek başına destandılar, 

Tek başına çağdılar… 

Tufan olup sığmazlarken evrene, 

Sevgi olup gönüllere sığdılar… 

İman ile, erdem ile, aşk ile, 

İnsanlığı kenetleyen bağdılar… 

Ezandılar, mehterdiler, 

Sancaktılar, tuğdular…

ALPERENLER DESTANI

               Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu


