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SEVMEZ" 

Dr. Hasan KÜÇÜK 

"Kur'an'ın talimleriyle· Kavantyn-i 
tabiyye arasındq tam bir 
mutabakat mevcuttur! .. " 

Islam her şeyden önce bir hayat di
nidir. ·Onun bu hususiyeti, özünü ve nüve
sini teşkil eden Ku·r·an-ı Karlmin hayat 
kaynağı olan emirlerinden gelmektedir. 
Nitekim Kur'an-ı Kerimdeki ınsan hayatına 
yön veren motivasyonel hükümlerdeki 
müşterek espri. insan denen "Eşref-i 
Mahluk"un hayati fenomenlerini değer

lendirirken şu temel prensiplerden hare
ket eder: 

"Şayet insanoğlu ·her şev. den önce 
nerede olduğunu ve nereye doğru yöne!-· 
diğini bilseydi, şimdi ne yapması ve nasıl 

(Lovazon) 

yapması lazım geldığine daha iyi karar 
verebllirdl". 

Bu cihanşumQI ikazın manası sarlh
tir. Nitekim tarih boyunca insanın kendi 
benliğinden çok maçlde dikkatini çekmiş
tir. !3una mukabil kar-zarar bilançosu Ise 
daima insanın kendi aleyhine tecelli et-
miştir. ·Söz gelimi insan tarih boyuneo 

kendini ihmal ederek maddeye yönelmek 
ve ono daha fazla Iltifat etmekle, ondan 
temin edeceği avantajı kendi leyhine ko· 
nalize etmeği planlamı~ .. fakat çağlar bo
yu .giriştiği her yeni hamlede daima hayal 
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kırıklığına uğramıştır. Nihaye~ teknoloji
nin evrene hakim olacak boyutlara ulaş

tığı bu korkunç kabus da gene insanın 
bizzat kendi ·işgüzarlığının bir neticesi
dir! ... 

Ne var ki artık başer iradesinin kont
rolünden çıkmış bulunan teknoloji denen 
hırçın yapılı tablot azmanı kendi öz sa
hip ve hamisine dahi kan kusturmakta, 
korkulu rüyaıa·r göstermekte, kısaca her 
an kendini yutmağa azmetmiş vahşi bir 

·-ejderha gibi başı ucunda haykırma kta
dır. 

Peki ama insanoğlunun bu derece ci
lelere maruz kal!şı nedendir? Bu kabil ci
leler doldurarak, henüz bu dünyada iken 
en güzel surette yaratılmış. olmasının di
yetini bu şekilde mi ödemeli idi insan? 
işte, insan hayatındaki doğum-ölüm düa~ 
litesi icarisinde careyan eden maceranın 

temelinde yatan espri bu süalin cevabın
da· ifadesini bulmaktadır. Ne var ki tarih 
boyunca böyle bir süalin cevabını ne (is
lamın dışındaki) üniversal dinler, ne mit-

. hos (efsane)lar ne felsefe, ne mantık ve 
ne de materyalist, naturolist, animist ve
ya spritoalist doktrinlerden her hangi biri 
verebilmişlerdir. Hülasa insan zihnindeki 
tecessüsler bu korıuda her geçen gün bi
raz daha artan teknolojik bunalımın da· 
zorlaması neticesinde tatmin edici cevap-
lar beklemektedir. · 

Ne yazık ki insan idra!<ini fıtrat-ı as
liyesindeki asıl gayesinden uzaklaştıran 

sapık doktrinler insanoğlunun başına bun
ca gaileler açtıkları · yetmiyormuş gibi, 
el'an hezeyanlarını sürdürmekten de vaz
gecmemektedirler. Nitekim MOsevilik ve 
Hıristiyanlık g1bi, nubüwet ve risalet silsi
lesindaki ilahi espriyi idrak edemeyip, be
şeriyetin en son hidayet meş'alesine sı

t)ınmaları gerekirken . inat ve taassupları 

sebebiyle kendileri yapıp, kendileri tap
tıkları putları na dahi itimatları · kalmadığın
dan, ibadet namıria bir takım ritmik ha
reketler_in terennümünden ileri gecmeyip, 

DR. HASAN KÜÇ'ÜK 

mana itibariyle kilisenin izbe dıvarları 

arasına sıkışıp kalmış bir takım ·muga
lata ve safsatalar bir yana; 

Devirler bôyunca bilgelik ve hikmet 
namına uluorta ahkam kesegelmiş. fakat 
insanlığa huzur ve istikrar vadedecekleri 
yerde zaman ve mesailerinin en genişini 

birbirleriyle boğuşmal:< süretiyle beyhude 
geçirmiş, ya da en azından kısır müna- · 
koşalario boşa heder etmiş bulunan fey
lesoflar da insanlığa bu bapta pek az 
şeyler verebilmişlerdir. Hatta bir bakıma 
felsefenin insana temin edebildiği objek
tif bir.· avantaj ın· varlığından söz etmek 
aşırı iyimserlik olur!..(1 ) Realist dini dokt: 
rinler yerine felsefenin kaim kılınması, 

belki insanlığa sermayeden bir zarar ver
dirememişse de, istikbale matuf huzur ve 
saadet noktasından önemli· gayıplara se
bebiyet verdiğ_i inkar olunamaz. 

REALiTEYE DÖNÜŞ GEREKLiLiGi: 

Manevi bilimler acısından da önem
li bir değer taşıyan ve son yarımyüzyıl
danberi insan realitesini daha gerçekel 
bir gözle tetkik etmeğe başlamış bulu· 
nan "Felsefi Antropoloji"ye göre de ar
tık insan realiteye "(kendisine) dönme
lidir. insan hayatına yön verebilecek en 
ciddi ve reel doktrinlerin özü ve esasını 

ise beşeriyetın de hidayet meş'alesi, . en 
son ve en mükemmel din ~olan "ish3m" 
teşkil etmektedir. Nitekim islamın insanı 

hayata bağlayan doktriner esprisi: ''Dün
ya icin ahireti, ahiret icin de dünyayı terk 
etmemek:' esasına dayanır. Nitekim Kur'
an-ı Kerimde bu konuda şöyle buyurulur: 
"Allahın sana verdiği (maldan harcayıp) 

(1) Şu kadar ki bu konuda bir reaksiyon 
olarak zuhur etmiş isiilm felsefesini_ 
kasdetmlyoruz tabii olarak. Esasen ls
lllmda mutlak anlamda rationallst· bir 

. felsefe olmayıp, taabhüdi ve ·talill ka-
rakterde ve islamın harim-i ısfuetine 
felsefe silahiyle yönelecek tehllkelere 
karııı bir· tedblr vardır! .. 

198 •8 TEMMUZ- AGUSTOS 1979 10 CİLT: lS - SAYI: 4 ·8 DlYANET DERG1S! •(~;) 



İSLA.liUN DOKTRİNER HUSUSİYETLER! KARŞISINDA TARİH!:!•< HüKMÜ 

ahiret yurdunu ara. Dünyadan naslblnl de 
unutma. Allah'ın ·sana lhsan ettiği gibi sen 

·de (Insanlara -sadaka vererek} ihsançfa · 
bulun. Yer yüzünde fesat arama. Çünkü 
Allah Fesatçıları sevmez"(2) Görülüyor ki 
bu ihtarlar, insan hayatına temelden is
tikamet verecek nitelikteki ·ana prensipler
dir. Dünya hayatı ile ahiret hayatı ara
·sında tam, sürekli ve rrfantıki bir muvaze
ne kurma e·sasına hedef alan bu hüküm. 
aynı zamanda insanı hayata bağlayan, 

hatta son derece aktifleştiren/mativasyo· 
nel bir prensiptir. Nitekim -bG hükQmdel<i 
espri aynı zamanda insan hayatının fizyo. 
psikolojik ve -sosyo-fenomenolojik özellik
leri yönünden de değerlendirilecek olursa 
görülecektir ki, doğum-ölüm düalitesi içe
risinde cereyan eden hayat macerası dün
ya ve ahiret gibi iki kavram üzerinde dev
rini tamamlamaktadır. Işte bu sebepledir 
l<i, ne materyalizmin iddia ettiği gibi sırf 

maddeye, yani dünyaya bağlanıp ahireti 
terk etmek,. ne. de spritüalizm, mlstiszim, 
bilhassa ıskolastisizm gibi insan dikkatini 
tamamen dünyadan koparıp, kayıtsız şart
sız ahirete çevirmek isteyen doktrinler
den hiç birisi insan denen bu nesnenin 
reel varlık yapısını hakkiyie tanımamak
tadırlar. 

Diğer taraftan islamın dışında kalan 
her çeşitten... izm'ler felsefesinin _ iflasa· 
mahkum demagojilerinden hiç birisi, ci
han tarihinin (nübüvvet ve risalet silsile
sine göre) son safhasında imrar-ı hayat 
eylemekte bulunan insanlığı tatmin ede
memektedirler, çünkü bu günkü bunalı-

- mın asıl sebebi de bu noktada düğüm
lenmektedir! .. 

·şu halde yapılacak en akıllıca iş 

hiç zaman kaybedilmedilmeden realiteye 
dönüş olmalıdır. Çünkü böyle bir davra-

. nış en akıllıca verilmiş karar olacaktır: 

Beşeriyetin. böyle bir kararla islami reali
teye dönüşündaki en büyük avantajı, ken
di mutluluğuna kavuşması de'mektir. Ni- · 
tekim şu muhakemeyi en basit istidlal 

bile göstermektedir ki; çok eski devir
lerden miras kalma ... izm ... ler felsefe
sinin ifiasa mahkum nazariyelerinde . ol· 
duğu gibi. .günümüzde de· birbirleriyle 
kıyasıya mücadele eden kapıtalizm, libe-
ralizm. sosyalizm, lcomünizm, faş1m vb. 

gibi ölçü ve ferman tanımayan, hatta fikri 
v~ medeni mücadele usullerini silahlı 

eylemiere çevirerek kendi hesabına nihai 
hedefe ulaşma sevdasına kapılmış çağ

daş ideolalik ·çalkantılar da maalesef in-' 
sanlığa daha ·huzurlu bir yarın vadede
memektedirler. Esasen insanlık böyle ma
kOs bir akşamın sabahından hayır bekle
yemez hale gelmiştir! Şu halde verilecek 
en mal<ül ve mantıld karar süratle "is
lami Reallte"ye dönüş olmalıdır. 

iSLAMI REALiTE NEDiR, 
NE DEGiLDiR? 

_ islami reallte denince biz başer ta
rihinin tabii tekamülundeki sevr dikkate a
lınacak olursa onun şu andaki bulunduğu 
noktayı kastediyoruz. Yoksa Türkiye'de 
reallteyi kendi doğmatik ve sakat mantı
ğına göre yorumlayarak islami terlm ve 
kavramıara karşı allerji duyma illetine 
müptela bir tal<ım söz ve fikir vitriyoz
ları bulunmaktadır ki, şayet meselayi ken
di sakat kafa yapılarına göre yor~mla

mağa kalkışacak olurlarsa boşuna zah
met etmes!nler ve peşinen onların onla
yabilecekleri bir tarzda meseleyi . vazede
cek olursak, endişelerine mahal kalma
yacaktır; zira islami realite deyimiyle kli
şeleşmiş bir düzen değişikliği kastolun
mamakta aksine; 

- "Doğrudan doğruya Kur'andan alıp 

ilhamı, 

Asr'ın idrakine söyletmaliyiz islamı" 

vecizesindeki derin mana kastolunmakta-
dır islami realite kavraramından. En bo-

(2) El-Kasaa ııt:ı.resi Ayet 77. 
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sit bir mantığın dahi kavrayabileceği böy
le bir tutum, en zahmetsiz ve külfetsiz, 
-zaman ve enerji tasarrufu yönünden de 
en makul alanıdır. Yoksa Türk toplumun
daki sosyal düzenin 50-100 sene. ·geri 
çevrilmesi . gerektiğini tensip ve tavsiye 
edecek. her hangi bir kafa yapısının isla-. 
ml realiteyi hakkiyie kavrayabilmiş oluşu 

dahi düşünülemez!.. 

Binaenaleyh, yukarıda sözü edilen, 
dolayısıyla müslüman ·Türk toplumunun 
özellikle son yarım yüzyıldanbarı içine iti
dlği psiko~sosyal ve sos-yokültürel, neti
cede ahlaki ve ekonomik bunalımlardan 
kurtulmasından en son ümit ve çare ola
rak görülen islami realite, tarihin en son 
hükmüdür. Nitekim Türk toplumunun en 
bunalımlı anlarında er\ ciddi tedbirler o
radan . gelmiştir. Hatta son yıllarda vata
nımızın selameti ve ordumuzun güçle~me
Si için kurulmuş vakıflarımıza en tatmin
kar yardımlar Diyenet işleri Başkanlığımı
zm samimi delatleriyle islami hayatın bil
fiil yaşandığı çevrelerden yapılmıştır ve 
yapılmaktadır. Bu hepimiz için ·bir gurur 
vesilesidir. işte islami realite budur ve 
bunu yapar luzOmunda!.. 

Diğer taraftan başer tarahinin gö
rüş zaviyesinin sıfıra müncer olduğu nok
taya kadar inilmasi mümkün olsa da ba
kılsa ,görülecektir ki ilk insan beşeriye

tin mebde'i ·alan kişi bir peygamberdir. Şu 
halde bir peygamberin . kuracağı sosyal 
düzen dinsizlik ve medeniyetsizlik ola
maz! Aksine ilk insan cemiyet! dini ve 
medeni bir c~miyettir! Bu noktada bütün 
mitolojik kaynakların ittifak etmesi gere
kirken, ne gariptir ki bir· kısım muharref 
tarihler ilkel toplumu barbar ve vahsi o
larak nitelendirirler. Yanlıştır bu _ hü_küm! 
Şayet böyle bir toplum numunesi varsa. 
bu sonradan soysuzlaşmış olabilir!. .. 

Şu halde beşer tarihinin özü ve ma
hiyeti dini ve madeni doktriner realiteye 
istinat etmektedir. Kısaca insan idrekini 

DR. HASAN Küçtl'K 

gayesinden septırma gayreti · içinde bu
lunan tarih ve sosyoloji adına bir takım 
ihanet tomarları, başer hayatının aslını 
insanlığın yüzkarası sayılabilecek sıfatiar

Ia telvis eyleme gayretindedirler. Şayet 

böyle olsaydı, yani insanlık vahşetten me
deniyete doğru gelişseydi, bu günü dü
nünden daha mutlu olması gerekirdi. Hal
buki insanlık daima geçmişteki mutluluğa 
hdsret duymaktadı rı Vakıa insan hayatın
da bir değişiklik vardır; fakat bu, yeni ke
şifler, sanat, teknik ve teknolojik alanda
ki ilerlemeler şeklinde olup, netice itiba-

. riyle bunlar "insan oğlunun kendi mahi
yeti ve novumu(özü)na ait realiteden yeni 
yeni haberdar olması! .. anlamı!ladır. Çün
kü ınsan, maddenin kaba analizinden ken
di sprltüalist reelitesine henüz inebilme 
düzeyine ulaşabilmiştir; fakat o realiteyi 
hiç bir zaman tam olarak kavrayamıya

caktır! .. Çünkü ruhun mahiyetini kavraya
bilmek için insan aklı yetersizdir(3). 

Hatta islami realite denince bir anda 
nev-i beşerin ilk fıtratı sahnesine kadar 
uzanıp oradaki şu cihanşumOI ihtara ku
lak venlmlştir: 

(Adem ruh lle ceset arasında 

iken ben peygamberdim!) işte bu 
işarit beşeriyet~ zulmetten nura çıkar

mak, ins ve cinne hidayet yolunu göster
mek, alemiere de rahmet olmak üzere 
gönderilmiştr, dünya ve ahiret saadetinin 
rehberi, iki cihanın da serveri Hz. Mu
hammed (S.A.S.) in de ilk ve son ihtarı

dır. 

Kısaca bütün bu gerçeklerden dola
yıdır ki maşeri vicdanda ·SOn şeklini· al
mış bulunan tarihin ezeli hükmüne isti
naden diyoruz ki, başeriyat maruz kal
dığı maddi-manevi her türlü bunalımlar
dan bir an önce kurtulmak istiyorsa rea-

(3) Sana ruhu sorarlar. De Id Ruh, Rabbl
min emri .(cümleslndend!r) Zaten size 
az bir illmden baı;kaaı verllmem!ııtlr. 

(El-İsra süresı Ayet 85) 
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liteye, yani özü ve mahiyeti olan "islam"a 
dönmali ve ona sımsıkı sarılmalıdır. Bu/ 

' en son care, hatta en son ümittir!.. Çün-
kü: "Müslumanlık dünyanın kıvamı olan 
bir dindir ki, menbe-ı Kur'andır. · Kur'an· 
medeniyet cihanının istinat ettiği temel
leri muhtevidir. Müslümanlık yeryüzünden 
kalkacak olursa dünya sarsılır! .. " (''). 

Evet garbın şöhretli mütefekkirlerin
lerinden Gaston Kar islami realiteye dö~ 
nüşün lüzumunu bu sözlerle ifade eder. 
Bütün dünya Teosokistleri cemiyeti reisi 
madam "Anbezant" ise konferanslarından 
birinde islamiyat hakkındaki düşüncelerini 
şöyle dile getirir: "Müslümanlar Kur'anı 

daimi· bir mucize telakki etmektedirler. 
Bence' de Kur'anın sebebi vahiy olan he
defi tahakkuk etmiş olması bu telakkiyi 

te'yit eylemektedir. Evet Kur'an daimi bir 
mucize olup hedefi tahakkuk etmiştir! .. " 

işte islamın doktriner hususiyeti kar
şısında maşeri vicdanın ve tarihin gerçel< 
hükmü budur. Yoksa· müslümanlar için 
kendilerine dahi hayrı olmayan ne şark

tan, ne garbtan bir fayda beklemek en 
azından abesle· iştiğaldir. Müslüman için 
ancak müslümandan hayır beklenebilir. 
Müslümanlar ancak önce kendi arçılann
da kaynaşmalı, sonra da bütün başeriyat 
bu ebedi sırra sarılmalıdır. Ancak son 
kurtuluş çaresi buradadır. 

(4) Garbın ünlü söz v_e fikir vitiryozlarından 
Gaston Kar. tslll.m!yet haklnndaki araş
brmalarından birinde· islil.miyet ve Kur' 
anı Kerim haklnndaki görüşlerini yu
karıdaki ctimlelerle ifade eder. 
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