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Bismillahirrahmanirrahim.

E vvela alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd ederim. Allah’ın Resûlu’ne, 
aline ve ashabına salat ve selam olsun.

Sözlerimin başında hepinizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum: Allah’ın se-
lamı rahmeti bereketi üzerinize olsun.

Sevgili gençler! Sizlerle birlikte olmayı lütfettiği için Allah’a hamd edi-
yorum. Son 6-7 ay, hem ülkemizden hem de İslâm dünyasının muhtelif böl-
gelerinden gençlerin davetine mutlaka icabet etmeye çalışıyor, gençlerle otu-
rup sohbet ediyorum. Bu süre zarfında dünyanın muhtelif yerlerinde; Ma-
lezya’da, Pakistan’da, İngiltere’de, Bosna’da genç kardeşlerimle bir araya gel-
dim, onları dinledim. Sizin adınıza onların yüreklerine kulak verdim, soru-
larına cevap vermeye çalıştım. İtiraf etmeliyim ki bazı sorularına cevap ver-
mekte epey zorlandım.

Bu arada; camide, caminin dışında, konferanslarda, seminerlerde, ders-
lerde, mekteplerde, medreselerde, üniversitelerde; kullandığımız din dil ile, 
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dinî söylemlerimiz ile öğrencilerimizin dünyası arasındaki ilişkiyi yahut iliş-
kisizliği de yeniden gözlemleme imkânı buldum. Bugün aynı evde yaşayan iki 
kardeş arasında eğer bir yıllık fark varsa sanki kuşak farkı varmış gibi uçu-
rumların oluştuğu, çok hızlı bir değişimin yaşandığı, bilgiye artık çok hız-
lı bir şekilde ulaşmanın mümkün olduğu dünyamızda, gençlerin dünyası ile 
kendi dünyam arasında yahut bir önceki nesil ile bir sonraki neslin dünyası 
arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştım. İşte bu konuşmanın başlığını da bu ne-
denlerden dolayı “Gençliğin Dünyası ve İslâm” koyduk. Zira bugün gençli-
ğin dünyasını ve bu dünyada İslâm’ın yerini anlamak, geleceğimizi inşa et-
mek açısından en önemli vazifemiz olsa gerektir. Onun için sevgili gençler, 
bugün size vasiyet ya da nasihat etmeye değil sizin dünyanızı konuşmaya gel-
dim. Gerçekten kalbimizi birbirimize açarak, sizin dünyanızı birlikte konuş-
mak için huzurunuzdayım.

Gençliğin dünyasını anlamak için her şeyden önce insanı anlamamız ge-
rekiyor. İnsanın yaradılışını, var oluş gayesini, yeryüzündeki serüvenini çok 
iyi ve doğru anlamadan gençliğin dünyasına nüfuz etmemize imkân yok. Aynı 
şekilde gençliğin dünyasını anlamak için, bütün ahlâkî değerlerin hafızası olan 
fıtratı ve insanı insan kılan yüce değerleri ama aynı zamanda o değerlerden 
uzaklaştığında karşılaştığı/karşılaşacağı problemleri de bilmek mecburiyetin-
deyiz. Ve nihayet gençliğin dünyasını anlamak için insanın yeryüzündeki va-
zifelerini, yaratıcının kendisini halife olarak seçişini, kâinatı, evreni ve bütün 
insanlığı ona emanet edişini, insan ile Allah arasındaki misakı, sözleşmeyi an-
lamak, bilmek durumundayız. Aksi takdirde gençliğin dünyasını anlayamayız.

Genç kardeşlerim! Her şeyden önce, bugün içinde yaşadığımız dünya 
gençlerin kurduğu bir dünya değildir. Evet, sevgili gençler, bugün siz, sizden 
önceki nesillerin kurduğu bir dünyada yaşıyorsunuz. Bu gördüğümüz, içinde 
yaşadığımız dünya sizin eseriniz değil. Eğer bugünün dünyasında vicdan ve 
merhamet kıtlığı yaşanıyorsa bunun sebebi siz değilsiniz. Eğer bugünkü dün-
yada insanlık erdem ve fazilet yoksunluğu yaşıyorsa bunun suçlusu siz değil-
siniz. Çünkü bu dünyayı siz kurmadınız, onu önünüzde hazır buldunuz. Biz 
hazırladık bu dünyayı size. Eğer bugünkü dünyada savaşlar, sömürüler devam 
ediyorsa, obeziteden ölenlerin sayısı ile açlıktan ölenlerin sayısı birbirleriy-
le yarışıyorsa, bu sizin suçunuz değil. Çünkü bu dünyayı siz kurmadınız, onu 
miras olarak aldınız. Eğer haz ve hızın egemen olduğu bu dünyada bireysel-
lik ve hedonizm hakim olmuşsa, eğer bu dünyada baskı ve zulüm devam edi-
yorsa bunun vebali sizin değil.

Bununla beraber bilmeniz gereken bir şey daha var. Sizden sonrakilere 
de siz bir dünya bırakacaksınız. Sizden sonrakilerin dünyasını siz hazırlaya-
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caksınız. Siz bugün sizden önce bu dünyayı size emanet edenlerin lehine ve-
ya aleyhine konuştuğunuz gibi, sizden sonraki nesiller de sizi konuşacaklar. 
Sizin onlara iyi mi kötü mü bir dünya bıraktığınızı da onlar konuşacak, de-
ğerlendirecekler. Onun için size düşen, emanet olarak aldığınız dünyayı çok 
iyi değerlendirmek ve kendinizden sonrakilere güzel bir dünya bırakmaktır. 
Bizim içine düştüğümüz hataya düşmek istemiyorsanız, o zaman siz daha gü-
zel bir dünya kuracak ve daha güzel bir dünyayı bir sonrakilere miras olarak 
bırakacaksınız.

Zaman değerlidir, onu tüketmemeliyiz

Sevgili gençler! İnsan dünyaya bir kez gelir. Allah’ın her birimize ver-
diği bu süreye biz ‘ömür’ diyoruz. Ömür, eğer yeryüzünü imar etmişse, ya-
ratılış gayesine uygun yaşanmışsa ömür olur. Yoksa sadece zaman tüket-
mek olur. Ömür ile imar aynı kökten gelir. Aynı şekilde ömür ile mamur 
de aynı kökten gelir. Yüce Rabbimiz; bizi yerden yarattı ve bizden yeryüzü-
nü imar etmemizi istedi. Bir insan yeryüzünü imar ettiği oranda ömür ya-
şamış olur. Aksi takdirde zamanı tüketmiş, heba etmiş olur. Bir insan, yer-
yüzünde medeniyetin kuruluşuna katkıda bulunduğu, iyi işler yaptığı oran-
da ömür yaşamış olur.

Ömrün üç aşaması var; çocukluk, gençlik ve yaşlılık. Yüce Rabbimiz ki-
tabında, Rum sûresi 54. âyette; hayatın evrelerini birinci zayıf dönem, güç-
lü dönem, ikinci zayıf dönem ve ihtiyarlık dönemi diye tarif eder. Allah bi-
zi zayıf yarattı. İnsan yavrusu kadar çocukluğunda yardıma muhtaç başka bir 
yavru yoktur. Başka yavruları kendi haline bıraktığınızda, –kuşların yavrula-
rı bile– kendilerini kurtarabilecek bir mecali kendinde bulur ama insan yav-
rusunu kendi haline bıraktığınızda açlıktan ve susuzluktan ölmeye mahkum 
olur. Onun için çocukluk dönemi zayıf dönemdir.

O zayıflıktan sonra bize bir güç ve kuvvet verdi. İşte o kuvvet, şu an-
da sizin sahip olduğunuz kuvvettir. O güç, şu anda sahip olduğunuz güçtür. 
O güçlü dönemden sonra tekrar zayıf döneme döneriz ki, o da ihtiyarlıktır.

Çocukluk dönemi taklit dönemidir, gençlik dönemi tahkik dönemidir, 
ihtiyarlık dönemi tüketme dönemidir. Gençlikte ürettiğinizi, ihtiyarlığınız-
da tüketirsiniz. Gençliğinizde öğrendiğinizi, ihtiyarladığınızda öğretirsiniz. 
Onun için ömür sermayesi içinde vakit çok önemli ama gençlik dönemi çok 
daha önemlidir. Böyle olduğu içindir ki bütün peygamberleri Allah gençler-
den seçmiştir. Ta ki geleceğe güzel bir dünya kurabilsinler. İhtiyarlık döne-
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minde peygamber olarak seçilmiş hiçbir peygamber yoktur. İbn Abbas “Al-
lah gönderdiği her peygamberi gençlerden seçti” diyerek gençlere mesaj ve-
rir. “Hatta kendisine ilim verilen hiçbir âlim yoktur ki genç olmasın” demiş-
tir. Elimizde kitaplarını okuduğumuz nice büyük âlimler var. Bazı kanalla-
rın, İslâm adına çevirdiği tarihi filmler vardı. Hep 60-70 yaşlarında pir-i fa-
ni müslüman örnekler gösterirlerdi. Onunla aslında şu mesajı verdiler; İslâm 
60 yaşını aşmış pir-i fanilerin dinidir, gençlerin dini değildir. Bu din, genç-
lere hitap eden bir din değil mesajı verdiler böylelikle. Oysa hakikat öyle  
değildir.

Riyâzü’s-Sâlihîn diye muhalled bir eser var evlerimizde, kıymetli bir ha-
dis kitabıdır. Dünyanın her tarafında müslümanlar onu okurlar. İmam Ne-
vevî bu kitabı 22 yaşında te’lif etmiş, 37 yaşında da vefat etmiştir. İmam 
Gazâlî, en büyük usul kitabını 21 yaşında kaleme almış ve bize miras bırak-
mıştır. 51 yaşında da vefat etmiştir. Sizin o 100 yaşına yaklaşmış bir ihtiyar-
dan sadır olduğuna inandığınız İhya-u Ulumi’d-Din’i de 30’lu yaşlarında iken 
kaleme almıştır. Kesretten kinaye olması muhtemel yaygın bir iddiaya göre 
Gazâlî’nin hayatı yazdığı eserlere taksim edilirse her bir güne 80 sayfa düşü-
yormuş. Gazâlî’nin Eserleri diye bir doktora tezi var. Orada 507 kitap yaz-
dığı ifade ediliyor. Bir kütüphaneyi dolduracak kadar kitaptan söz ediyoruz. 
Onlar da öyle sıradan kitaplar değil. Felsefenin zirvesi denilebilecek kitaplar 
da var orada, usul-i fıkhın zirvesi denilebilecek eserler de. Gazâlî’nin kitapla-
rının isimlerinden bir medeniyet kurabilirsiniz.

Kendisine dediler ki: “Bu kadar kısa bir ömre, bu kadar çok şeyi nasıl 
sığdırdın?” O da şöyle cevap verdi: “Ben Allah’tan zaman içinde zaman iste-
dim. Her duamda ‘Rabbim hayat çok kısa ama yapacak çok iş var, bana za-
man içinde zaman lütfet ki kısa hayata çok hayırlı işler sığdırayım” diye Rab-
bime yalvardım.” Gazâlî, bu şekilde Gazâlî oldu.

Ümitsizliğe sevk etmek için değil, bizden de Gazâlîler çıksın diye şunu 
her yerde dile getirmeye çalışıyorum: Türkiye’de ilahiyat fakültelerimizin sa-
yısı 100’ü geçti. Acaba bir asır-iki asır sonra Gazâlî’nin İslâm Medeniyetine 
vurduğu damga kadar, 100 İlahiyat Fakültesi ve binlerce profesör olarak biz 
mührümüzü vurabilecek miyiz, sorusunu kendimize sorarak yolumuza de-
vam etmemiz lazım.

Gençler, İslâm ümmeti sizden Gazâlîler bekliyor. Ümmet sizden İbn-i Si-
nalar, Fahrettin Râzîler bekliyor. Yakın tarihimizin Muhammed İkballerini, 
Aliya İzzetbegoviçlerini, Mehmet Akiflerin ve daha nice âlimlerin yerini dol-
durmanızı bekliyor.
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Bütün peygamberler gençlerden seçildi

Bütün peygamberler gençlerden seçildi, dedik. Bunu biraz açalım mı? 
Hazret-i İbrahim, Mezopotamya medeniyetinin içinde Nemrut’a karşı o muh-
teşem tevhid mücadelesini verdiğinde genç bir delikanlıydı. Kur’ân’ın ifade-
si ile düşmanları; “Bir genç işittik, adına İbrahim diyorlar” (Enbiya, 60) diye 
atıfta bulundukları İbrahim, onların bütün o yeryüzünde kök salan şirk dü-
zenini ortadan kaldıran bir mücadele başlatmıştır. Nitekim yüz yıllar sonra 
sevgili Peygamberimiz, “Ben atam İbrahim’in duasıyım” diyecektir. Hazret-i 
İsmail, babası ile beraber mücadeleye başladığında genç bir delikanlıydı. He-
nüz yeni akıl-baliğ olduğu bir çağda babası İbrahim ile birlikte Kâbetullah’ın 
temellerini attığını biliyoruz. Hazret-i Yusuf, genç bir delikanlı iken Mısır’da, 
önce zindana giriyor, sonra da Mısır’a sultan oluyor. Hazret-i Musa, Haz-
ret-i İsa aynı şekilde genç yaşta büyük sorumluluklar yüklenmiş peygamber-
lerdir. Zaman zaman “rol modellerimiz yok” diye bir cümle duyarım, genç-
ler de bundan şikayet ediyor. Bu ‘rol model’ de yeni bir kavram. Önümüz-
de örneklerimiz yok, demek istiyorlar. Ben de; açın Kur’ân’ı, okuyun, çünkü 
bütün peygamberler gençlerin rehberleri, bütün peygamberler gençlerin mo-
delleridir, derim. Allah’ın peygamberlerinden daha büyük ‘rol model’ler, ör-
nekler, rehberler düşünülebilir mi?

Allah Teala, onların getirdiği hidayeti kendimize rehber edinmemizi em-
rediyor. Böyle olduğu içindir ki genç peygamberler, ilk arkadaşlarını da hep 
gençlerden seçtiler. Bütün peygamberlerin ilk halkaları hep gençlerden oluş-
muştur. Yine aynı şekilde filmlerle, kitaplarla her biri 70-80-yaşına yaklaş-
mış pir-i faniler olarak tasvir edilen sevgili Peygamberimizin o büyük sahâbe-
leri de hep gençlerden oluşmuştu. Peygamberimizin ilk kurduğu üniversite 
Mekke’de Daru’l-Erkam’dır. Erkam kim, kaç yaşında biliyor musunuz? Yani 
kendi evini Allah’ın Resûlü’ne bir mektep ve medrese olarak ilk açan, Hazre-
ti Ömer’in müslüman oluşuna kadar o 40 sahâbeyi evinde Hazret-i Peygam-
ber’le buluşturan Erkam’ın, bu dönemde kaç yaşında olduğunu biliyor mu-
sunuz? 19 yaşındaydı. İlk neslin en yaşlısı kim? Hazreti Ebû Bekir. Peki Haz-
ret-i Ebû Bekir müslüman olduğunda kaç yaşındaydı? 37. Hazreti Ömer 30, 
Hazreti Osman 33 yaşındaydı. Hazreti Ali, henüz 9 yaşındaydı İslâm’la şeref-
lendiğinde. Bedir’de sancağı eline aldığında ise 20 yaşındaydı. Hicret hare-
ketini; hem Habeşistan’a hicreti hem Medine’ye hicreti gençler başlattı. Sev-
gili Peygamberimizin ilk valileri tamamen gençlerden oluşuyordu. Yemen’e 
vali olarak gönderilirken İslâm medeniyetinin temelini bizlere öğreten hadis 
rivayetleriyle tanıdığımız Muaz bin Cebel, sadece 21 yaşındaydı. Onun için 
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eğer örnek istiyorsanız, tevhid tarihinin bütün peygamberlerine, o peygam-
berlerin etrafına topladıkları arkadaşlarına ve İslâm medeniyetini bize akta-
ran âlimlere bakın, derim. Bütün bunlar sizlerin örnekleridir.

Üç boşluk: Boş vakit, boş zihin, boş kalp

Gençliğin hayatını tahrip eden, anlamsızlaştıran üç boşluk var. Biri boş 
vakit, biri boş zihin, biri boş kalp. Bu üçünü doldurduğunuzda sizin bugün 
bizden şikâyet ettiğiniz gibi sizden sonraki nesiller sizden şikâyet etmeyecek. 
Siz bu üç boşluğu doldurursanız kendinizden sonrasına çok daha güzel bir 
dünyayı miras olarak bırakacaksınız.

Sevgili gençler, hayatınızda hiç boş vakit olmasın. Çünkü kıyamet günü 
insanlar sorguya çekildiğinde “ömrünü nerede geçirdin, gençliğini nerede çü-
rüttün?” diye sorulacaktır. Her insan ömrü ile ilgili sorguya çekilecek ama 
gençliği ile ilgili ayrıca sorguya çekilecektir. Siz hakikatin yolunda olan genç-
lersiniz. Hakikatin yolunda olan gençler, hayatlarını sanal alemlere mahkûm 
etmezler. Hayatını sanal alemlere mahkûm ederek hakikatten kopmak, za-
manı tüketmek, ömrü çürütmek, bir gencin başına gelebilecek en kötü işler-
den birisidir. Onun için öncelikle hayatınız programlı olmalı. Zaten Rabbi-
miz, günde beş vakit namazla, ibadetle hayatımızı programlamış. Siz ayrıca 
hiçbir saniyenizi boş geçirmeyecek şekilde hayatınızı programlayın.

Genç için tehlikeli ikinci boşluk, boş zihindir. O boşluğu dolduracak en de-
ğerli şey ilim, hikmet ve marifettir. Hiçbir zaman, hiçbir ayrım yapmadan fay-
dalı her bilginin peşinde koşunuz. Zihninizi doyurunuz ve doldurunuz. Şunun 
da farkında olunuz ki; zihni malumat ile doldurmak, onu doyurmak değildir.

Çağımızda, cehalet mühendisliği kol geziyor. Cehalet mühendisliği, öğ-
reterek, diploma sahibi yaparak gençleri cahil bırakıyor. En kötü cehalet, öğ-
retilmiş cehalet, en tehlikeli cehalet, eğitimle verilen cehalettir. Onun için se-
çici olacaksınız. Zihniniz lüzumsuz bilgilerin çöplüğü olmamalı. Zihniniz si-
zi sadece hakikate, iyiye, doğruya, güzele götürecek olan bilgilerin hazinesi-
dir, yeridir çünkü.

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, artık en kolay şey bilgiye ulaşmaktır. Ben 
yirmi sene sonra tekrar sınıfa döndüm, hocalığa başladım. Yirmi sene önce sı-
nıfa girdiğimde, elimde bir tebeşir vardı. Hadis hocası olduğum için 10-15 da-
kika hadisleri tahtaya yazıyor, sonra kelimelerin altını tek tek çizerek öğrenci-
lerime anlatıyordum. Yirmi sene sonra tekrar sınıfa döndüğümde bana tebeşir 
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dönemi bitti, şimdi kalem devri, dediler. Çok güzel, daha rahat, tebeşir yutma-
dan yazabiliyorsunuz. Eski alışkanlığımı sürdürdüm; kalemi elime alıp tahtaya 
hadisin ilk cümlesini yazdım. Sınıfın tamamı hadisin devamını okudu. Şaşır-
dım. Döndüm onlara ve “Siz hadis hafızı mısınız?” dedim. Hocam artık Goog-
le hazretleri var, dediler. Peki, dedim ve hadisi sildim. O zaman açın bakayım 
oradan, ben hepinize okuyayım hadisi. Beraber okuduk. Ben doktora tezini 
hazırlarken, bir tek hadisi hadis kaynaklarından bulmak için, bir gece yatsıdan 
sonra aramaya başladığımı ve sabah ezanı okunduğunda da henüz bulamadığı-
mı hatırlıyorum. Şimdi iki kelimeyi yazıyorum, hadis külliyatının tamamında, 
kaç kez, kaç yerde geçiyorsa, onu görebiliyorum. Böyle bir çağda yaşıyoruz.

İşte böyle bir çağda, artık bilgiye ulaşma meselesi bitti ama önümüzde çok 
daha büyük bir mesele var; bilgiyi seçmek, doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırt 
etmek. Artık usul ve metodoloji sahibi olmayana bilgi sahibi oldu, diyemeyiz. 
Onun için bütün eğitimcilerimizin eğitim sistemi üzerinde yeniden düşünme-
si lazım. Bilgi yükleme şeklindeki eğitim sistemi bitmiştir. Artık eğitim siste-
mimizi; bilginin doğrusunu kötüsünden, yanlışından ayırt edecek kabiliyeti 
kazandırmak üzerine yeniden bina etmek zorundayız.

Şu noktayı da sizlerle paylaşmak isterim: En büyük musibet, bilgiyi dinî 
bilgi ve dinî olmayan bilgi, diye ayırmaktır. Bir de müspet bilgi diyorlar, sanki 
bir de menfi bilgi varmış gibi. Her zaman söylüyorum, Allah’ın kitabını bize 
açıklayan, anlatan tefsir ne kadar dinî bir ilim ise, Allah’ın kâinata yerleştir-
diği kanunları bize anlatan fizik, kimya, matematik, biyoloji de o kadar dinî 
birer ilimdir. Allah’ın geçmiş toplumların hayatına koyduğu ilahi sünnetleri 
bize öğreten felsefe, sosyoloji de o kadar dinî birer ilimdir. Bunları asla bir-
birinden ayırmayın. Çok iyi tarih okuyun. Medeniyet tarihini, bilgi tarihini, 
insanlık tarihini okuyun ve bilgiyi ayırt etmeden, sizi hakikate, Rabbinize gö-
türecek her türlü bilgiye sahip olmaya çalışın.

Bu dijital dünyada bilgiye ulaşmak artık çok kolaylaştı. Bilgiye artık oku-
yarak değil görerek ve işiterek sahip olmak mümkün hale geldi. Eskiden ca-
mi kürsüleri olurdu, hala varlar. Şimdi bir de dijital kürsüler çıktı. Dijital kür-
sülerin de konuşan vaizleri var. Her biri dijital kürsüden insanlara hitap et-
meye başladılar.

Sevgili gençler, hakikate ulaşmak için hiç kimsenin bayii olmayınız, ken-
diniz olunuz. Herkesten istifade ediniz, doğruyu anlatan herkesten istifade 
ediniz ama kendinizi, hayatınızı, hakikatinizi, şahıslar üzerine bina etmeyi-
niz. Hazreti Ali’nin ifade ettiği gibi “Hakikatinizi şahıslara göre tanımlama-
yınız, şahısları hakikate göre tarif ediniz.” Ve “baki hakikatleri de fani şahsi-
yetler üzerine bina etmeyiniz.” İnsanlar, şahıslar, hocalar, âlimler, İslâm dini-
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ne göre hakikatin kaynağı değildir. Onlar hakikatin sadece öğreticileridir. Üç 
kitabı elinizden düşürmeyiniz. Biri insan, biri kâinat, biri Kur’ân. İnsanı size 
öğreten bütün bilgileri öğreniniz. Kâinatı en güzel şekilde öğrenecek kitapla-
rı okuyunuz. Ve tabii ki Allah’ın kitabını, bütün bu kâinat kitabının ezeli ter-
cümesi olarak tefsir edilen, kâinat kitabının ezeli tercümesi olan Kur’ân-ı Ke-
rim’i de elinizden asla düşürmeyiniz.

Boş bırakmamanız gereken üçüncü yer kalptir. Kalbinizi boş bırakmayın 
ama o boşluğu fani sevgilerle doldurmayın. O boşluğu, makam-mevki sev-
dasıyla, şan ve şöhret muhabbetiyle, madde-servet sevgisi ile kirletmeyin. O 
boşluğu yanlış insanlara yer ayırarak da israf etmeyin. O boşluğu sizi yoktan 
var eden Rabbinizin muhabbeti ile doldurun. Sonra da Allah’ın bütün kulla-
rını seviniz. Varlığa, kâinata, börtü böceğe, çiçeğe, güle, bütün kâinata mu-
habbet ile bakmayı size öğretecek bir kitabınız var elinizde. Şunu da unutma-
yınız ki; kalpleri ancak Allah’ın zikri mutmain kılar.

Üç hayati kavram: İnsan, nisyan ve isyan

Sevgili gençler, şu üç kelimeyi de unutmayınız: İnsan, nisyan ve isyan. İn-
sanın en büyük isyanı nisyan ile olmuştur. Onun için eğer unutursanız unutu-
lursunuz. Nisyan içerisinde insanlığınızı sürdüremezsiniz. İnsan olmanın gös-
tergesi, nisyandan kurtulup hatırlamaktır. Onun için bütün peygamberlerin 
bir diğer ismi “müzzekkir” yani hatırlatıcıdır. Onlar bize insanlığımızı hatır-
latmak için gelmişlerdir.

Kur’ân-ı Kerim’in bir adı zikirdir. Zikr-i hakimdir, hikmetli bir hatırlat-
madır Kur’ân-ı Kerim. Onun için zikrullah kavramını unutmayın. Ama zik-
rullah elimize tesbih alarak “Allah, Allah” demekten ibaret değildir. Çünkü 
Allah sadece tesbihi elimize aldığımızda hatırlanacak bir varlık değildir. Ger-
çek zikrullah, hayatın her anında; ilim tahsil ederken, ticaret yaparken, top-
lumları yönetirken Allah’ı unutmamaktır; O’nun adaletini, merhametini, yer-
yüzüne gönderdiği hidayeti unutmadan yaşamaktır.

Sevgili gençler; biraz da ben eleştireyim sizin dünyanızı. Çünkü dünya-
nız bizi de kuşattı maalesef. Öyle bir dünyamız var ki, her şey insana unuttur-
mak üzerine kurulmuştur. Her şey bize bizi unutturmaya çalışıyor. Telefonu 
alıyorsunuz elinize, size sizi unutturuyor. İnternete giriyorsunuz, televizyonu 
açıyorsunuz, aynı şekilde size sizi unutturuyor. Yazık ki bize bu unutmayı eğ-
lence olarak tarif ediyorlar. Ne kadar unutursan o kadar eğlenirsin diyorlar. 
Ama Allah öyle demiyor. Çünkü ne kadar unutursan o kadar yorgunsundur 
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demek. Ne kadar unutursanız kalbiniz, zihniniz o kadar yorulur. İslâm’ın bü-
tün esasları; ibadeti, kitabı, sünneti, her şey bize bizi hatırlatmak ister. Günde 
beş defa müezzin, bize bizi hatırlatmak için felaha davet eder. Beş vakit na-
mazımız unutmamamız için emredilmiştir. Kur’ân okumamız, birbirimize se-
lam vermemiz, birbirimizle sohbetimiz, bizi unutmayan bir varlık olmak için 
bize emredilmiştir. Ama biz kendimize öyle bir dünya kurduk ki, her şey bize 
bizi unutturmak için adete seferber olmuştur. İşte her şeyin gençleri kendisi-
ni unutmaya davet ettiği bir dünyada kendisini unutmadan yaşayan her genç 
bir kahramandır. Bu haz ve hız çağında, dünyanın kötülüklerine bulaşmadan 
yaşayan her genç tebrik edilmesi gereken bir yiğittir.

Sevgili gençler, şu üç kavramı da inşa etmeliyiz: Benlik, kişilik ve kim-
lik. Benliğimizi bulmamız için, “ben kimim” sorusunu sürekli kendinize sor-
mamız gerekir. “Ben nasıl bir insanım” sorusunun cevabı ise kişiliğimizi inşa 
eder. “Ben nereye, kime, hangi dine hangi medeniyete aitim” sorusunun ce-
vabı da kimliğimizi inşa eder. Bütün okumalarımız bu üç sorunun cevabına 
yönelik olmalı. Benliğimizi, kimliğimizi ve kişiliğimizi kurduğumuz zaman, 
vaktimiz de dolar, kalbimiz ve zihnimiz de.

Din dilimizin temel sorunları

Sevgili gençler! Son olarak; şahsım başta olmak üzere, camide, vaazlarda, 
seminerlerde, konferanslarda, derneklerde, gençlerin dünyasına hitap eden 
din söylemlerimizin sorunlarını da maddeler halinde sıralayıp sözlerimi biti-
receğim. Bunları ben tespit etmedim, siz tespit ettiniz. Gençlerle zaman za-
man sabah namazı sonrası buluşmalarım devam ediyor. Ki gençlerin dostlu-
ğunu kazandığım için hep Allah’a hamd ediyorum. Onların sorularından çı-
kardığım altı netice var ki bu altı netice, altı konuda altı yanlışa değiniyor.

Birincisi, din-insan ilişkisidir. Sanki dinî olan ayrı, insani olan ayrıymış 
gibi. İnsani olanla, İslâmî olan ayrıymış sanki. Zaman zaman öyle yanlış bir 
din söylemi kullanıyoruz ki sanki İslâm’la insan birbirinin zıddıymış gibi ha-
reket ediyoruz. Sanki insani olan İslâmî değilmiş, İslâm’da olan da insani de-
ğilmiş gibi konuşuyoruz. Eğer, –ben de dahil– hocalardan din adına böyle bir 
şey duyarsanız; insani olanla İslâmî olanı karşı karşıya getiren, insanı aşağıla-
yan, insanın izzetini, onurunu, şerefini çiğneyen herhangi bir şey işitirseniz, 
biliniz ki o yanlıştır. Ya yorumumuz, tefsirimiz yanlıştır ya da fıtratımız bo-
zulmuştur. Çünkü en sağlam din, fıtratın kendisidir. Kur’ân-ı Kerim’de “bu 
sapasağlam dindir” diye tarif edilen şey, insanların üzerine yaratıldığı fıtrat-
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tır. Allah’ın yarattığını hiç kimse değiştiremez. Sapa sağlam din budur, diyor, 
Onun için yaptığımız yanlışlardan birisi bu. Aklıma o kadar çok örnek geliyor 
ki örneklere girersem ilkeden uzaklaşırım diye endişe ediyorum.

Şu eleştirimi de dile getirmek isterim: İnsanilik ile insancılık aynı şey de-
ğildir. Ne demek insanilik ile insancılık? Batıda insanı kilisenin hegemonya-
sından kurtarmak için ihdas edilen hümanizmi kastediyorum. Hümanizmi 
Türkçeye insanilik değil, insancılık diye çeviriyorum. Batıda geliştirilen hare-
ket noktasına katılıyorum; insanın iradesini kilisenin hegemonyasından kur-
tarmak için başlatılan insaniliğe evet diyorum ama sonra Allah’ı yok sayarak 
insanı merkeze alan insancılığa hayır diyorum. Çünkü sonradan dünyaya ya-
yılmak istenen insancılık, insani değildir. İnsanı aşkın olandan, metafizikten, 
Rabbinden, ruhundan, ruhunu yücelten değerlerden koparacak bir insancı-
lık, insani değildir. Ama İslâm dinî mahza insanidir. Kaynağı itibari ile ilahi-
dir evet, ama uygulaması itibarı ile insanidir.

Mesela Ramazan ayında Allah bize oruç tutmayı emrediyor. İlk etapta 
şaşırıyorsunuz. Çünkü hem hayatımız yemeye ve içmeye bağlı hem de Allah 
diyor ki; bir ay boyunca belirli vakitlerde yemeyeceksin, içmeyeceksin. Fakat 
hemen arkasından ilâhî olan, insani olanı devreye sokarak şöyle diyecek: Eğer 
hastaysanız, yolculuğa çıkarsanız, –başka bir gün tutmak kaydıyla– o zaman 
bundan muafsınız. İslâm’ın her ilkesinde böyle bir insanilik vardır. Sonradan 
değiştirilen Hristiyanlıkta siz vücuda ne kadar eziyet ederseniz, ruh o kadar 
Allah’a yükselir. İslâm’da ise vücuda eziyet etmek haram kılınmıştır. Allah’ın 
huzurunda kıyama durmak yani namazdaki kıyam bir emirdir. Huşu ve say-
gı duruşu içerisinde kıyama durmak zorundayız namazda. Ya kıyama dura-
cak hali yoksa, ne yapacak? Onun da insani yolunu göstermiştir bize Rabbi-
miz. Eğer korkarsa, başına bir şey geleceğinden endişe ederse, bineklerin üze-
rinde namaz kılmaya devam edilmesine müsaade edilmiştir. İslâm’ın her ilke-
si böyledir. Allah Resûlü “kolaylaştırın” dedi, biz zorlaştırdık, “müjdeleyin” 
dedi, biz nefret ettirdik, “zorlaştırmayın” dedi, biz zorlaştırdık, “nefret ettir-
meyin” dedi, biz nefret ettirdik. Bu birinci husus.

Sizden öğrendiğimiz ikinci eksiğimiz; din-dünya ilişkisine dairdir. Dinî 
olan dünyevi olan, dünyevi olan uhrevi olan diye ayırımlar yapıyoruz. San-
ki din dünyayı aşağılamak için gönderilmiş bir nizam olarak takdim ediliyor. 
Oysa sevgili gençler, hem Allah’ın kitabında hem de Allah Peygamberinin 
sünnetinde, dünyayı dünya olduğu için aşağılayan hiçbir ifade yoktur. Ora-
da eleştirilen dünyevileşmedir, ebedi hayatı fani hayata feda etmektir. Ora-
da eleştirilen Allah’ı ve ahireti yok sayarak hayatı dünyadan ibaret kabul et-
mektir. Onun adı da sekülerizmdir, dünyevileşmedir. Ancak din ile dünyayı, 
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ahiret ile dünyayı karşı karşıya getiren hiçbir söylem İslâmî değildir. Cennet, 
tohumunu bu dünyada diktiğimiz bir bahçedir. Cehennem, ateşini bu dünya-
dan götürdüğümüz bir ocaktır.

Çok hoş bir hikâye var vaizlerimiz anlatırlar: Behlül diye bir zat var, Ha-
run Reşit’in üvey kardeşi. Bağdat’ın kapısından girerken sorarlar: “Nereden 
geliyorsun?” “Cehennemden” diye cevap verir. “Cehennemde ne işin var-
dı?” derler. “Ateş lazımdı, almaya gitmiştim.” der. “Hani nerede ateş?” der-
ler. “Bulamadım” diye cevap verir. “Yahu,” derler, “Cehennem olur da ateş 
olmaz mı?” “Vallahi ben de merak ettim ve oradakilere sordum. Dediler ki; 
herkes ateşini dünyadan getirir. Burada ateş yok.” Bunu dedikten sonra da “O 
cehennem ki yakıtı insanlar ve taşlardır.” (Tahrim, 6) âyetini okur.

Gençler din dünyanın ruhudur. Dolayısıyla dünya dinin bedenidir. Be-
den olmazsa ruh olmaz, ruh olmazsa da beden olmaz.

Dünyaya kanmayacağız elbette ama biz müminler imar etmekle, en gü-
zel dünyaları kurmakla mükellef bir ümmetiz.

Gençlerden öğrendiğim ve bizim yanlış anlattığımıza inandığım üçüncü 
mesele din-akıl ilişkisine dair söylemimizdir. Dinî olan ile aklî olan, akıl ve 
nakil arasındaki ilişki yani.

Sevgili gençler; yeryüzünde İslâm kadar aklı yücelten bir sistem bulamaz-
sınız. Din adına aklı tezyif eden, aşağılayan bir ifade görürseniz bilin ki o İs-
lâmî değildir. Çünkü dinî olan aynı zamanda aklî olandır. Mesela; aklı kenara 
koymazsanız cennete giremezsiniz, diye bir söz işitirsiniz. Oysa Allah, bunun 
tam tersini söylüyor. Ne diyor? Mülk sûresi 10. âyette mealen buyuruluyor: 
Cehenneme gidecek insanlar cehennemi görünce şöyle diyecekler; eğer biz 
akletseydik cehennem ehli olmazdık. Az önce sözünü ettiğimiz İmam Gazâlî 
akıl-nakil ilişkisini anlatmak için bakın ne diyor: “Vahiy dışarıdan insana ge-
len bir akıldır, akıl içeriden gelen bir vahiydir.” İslâm medeniyetinde akıl ve 
vahiy hakkında yazılan kitaplar, büyük bir kütüphaneyi dolduracak kadar bü-
yük bir servettir. Ancak elbette bununla; vahyi dışlayarak (ona rasyonalizm 
deniyor) aklı doğrunun ve bilginin yegâne kaynağı olarak kabul eden anlayı-
şı kastetmiyorum. Ancak Allah’ın dini insanın aklını muhatap olarak kabul 
etmiştir. Allah’ın kitabı nasıl Allah’ın eseri ise, insanın aklı da Allah’ın öyle 
bir eseridir. Burada sadece aklın sınırlarını bilmemiz gerekiyor. Bize düşen 
sürekli onun sınırlarını genişletmektir. Nitekim insanlık tarihi boyunca aklın 
sınırları genişleyerek yoluna devam etmiştir. Yoksa bu inkişaf olmazdı zaten.

Dördüncü husus, din-bilim ilişkisine dair yanlış söylemdir. Sanki dinî 
olanla ilmî olan birbirinin zıddıymış gibi bir anlayış körükleniyor. Gençleri-
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mizin pek çok soruları buradan geliyor. Halbuki az önce de ifade ettim; kâi-
natın âyetleri ile kitabın âyetlerini birbirinden ayıramayız. Fizik, matematikle, 
Kur’ân’ın tefsirini birbirinden ayıramayız. Yeryüzündeki bütün bilim adam-
larının bütün çabaları ile bilimde varacakları mesafeyi sadece Allah’ın kâina-
ta yerleştirdiği kanunların tefsiri mahiyetinde görmek gerekir.

Bediüzzaman’ın çok hoşuma giden bir hikâyesi var. Bunu yaşayan zat ve-
fat etti, bana da misafir oldu, kendisi bizzat anlattı. Dedi ki: Kastamonu’da 
lise talebesiydim. Bir grup lise talebesi olarak, o zamanlar orada ikamet eden 
Üstad’ı ziyaret ettik. Dedik ki: “Efendim, hocalarımız bizi ateizme davet edi-
yorlar, ‘Allah yok!’ diyorlar.” ‘Hangi hocalarınız bunu söylüyor’ dedi. ‘Fizik 
hocası, kimya hocası…’ dedik. O da şöyle cevap verdi: ‘O halde hocalarını-
zı bırakın, fizik kitabını, kimya kitabını okuyun. Siz hocayı bırakıp, hocanın 
size anlattığı kitabı okursanız, o kitapların Allah’ın kâinata yerleştirdiği ka-
nunların tefsiri sadedinde yazıldığını görürsünüz. Hoca sizi başka yere götür-
se bile o kanunlar sizi sadece kâinatı yoktan var eden Rabbinize götürür.’ ”

Sorunlu olarak gördüğüm ve sizden öğrendiğim beşinci husus, din-kül-
tür ilişkisine dair söylemimizdir. Dinî olan ile kültürel olanı birbirinden ayır-
mamak yani.

Sevgili genç kardeşlerim! Şüphesiz her peygamber bir kültür içine doğ-
muştur ama hiçbir peygamber kendi kavminin kültürünü din kuralına dönüş-
türmeye gelmemiştir. Bir dine sokulabilecek en büyük bid’at peygamberin 
gönderildiği toplumun kültürünü, örfünü, âdetini takdis ederek onu evrensel 
bir din kuralı haline dönüştürmektir. Âdet ile ibadeti, yerel olan ile evrensel 
olanı, sabitelerle değişkenleri ayırt etmek dini anlamanın en önemli şartıdır.

Sevgili kardeşlerim! İslâm’ın herhangi bir meselesini anlarken, yorum-
larken, yaşarken, onun iki büyük özelliğini daima göz önünde bulundurma-
lıyız. Bunlardan birisi, Hazret-i Peygamber’in bütün insanlığa gönderildiği 
hatta bütün âlemlere rahmet olduğu ilkesidir. İkinci büyük özellik ise O’nun 
belli bir çağa ve zamana değil bütün çağlara ve zamanlara gönderildiği haki-
katidir. Yani Hazret-i Peygamber’in mesajının evrensel ve çağlar-üstü oldu-
ğunu anlamadan bizim dini anlamamıza ve anlamlandırmamıza imkân yok.

Ve son olarak altıncı husus din-ahlâk ilişkisine dair eksik söylemimizdir. 
Burada da yanlış bir yaklaşımımız var maalesef. Dinî olan ile ahlâkî olan bir-
birinden ayrıymış, ayrılabilirmiş gibi.

Bakın kardeşlerim, size keskin ve her zaman doğru sonuç veren bir formül 
söylüyorum: Dinî olan her şey aynı zamanda ahlâkîdir ve ahlâkî olan her şey 
de aynı zamanda dinîdir. Bu kadar net. Maalesef birçok alanda olduğu gibi 
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burada da bütünlüğü kaybettik ve ayrıştırmaya gittik. Şunu açık yüreklilikle 
söylememiz gerekir ki; İslâm dünyası olarak ahlâk konusunda insanlığın id-
rakine söyleyecek çok sözümüz var ancak o sözleri söyleyecek yüzümüz yok. 
Çünkü inandıklarımızı eylemlerimizle gösteremiyoruz. İnsana alet olarak de-
ğil âyet olarak bakan bir dinimiz var ancak kendimiz insana değer vermiyo-
ruz. Din–siyaset ayrımına karşı çıkıyoruz haklı olarak ama din-ahlâk ayrımına 
karşı sesimizi yükseltmiyoruz. Oysa en büyük sekülerlik dinin ahlâktan ayrıl-
masıdır. Çünkü dinin ahlâktan ayrılması kendisinden ayrılmasıdır. Hazindir 
ki İslâm dünyasındaki uyanış hareketlerinin kahir ekseriyeti ahlâkla bezen-
miş ruhun gücünden çok siyasetin gücüne talip oldular. Önce ahlâk ve ma-
neviyat yerine önce güç ve iktidar, dediler. İlmî donanımdan, ruhî kemalden 
önce güç ve makama talip oldular. İlmin, fikrin, düşüncenin, sanat ve felse-
fenin gücünün, siyasetin gücünden üstün olduğunu unuttular.

Ne yazık ki, müslümanlar olarak gündelik hayatımızda insanlara örnek 
olacak bir ahlâkı gösteremiyoruz. Çünkü ahlâkın teorisini ve bir davranışı ah-
lâkî kılan değeri kaybettik. Değerin ne olduğunu tespit sorunumuz var. Tak-
va tanımını teheccüd, evvabin ve nafile namazlarına hasrettik. Yemen’de bir-
birine düşen müslümanın açlığını gidermeyi, komşuya eziyet etmemeyi, tra-
fikte yürürken hayvan çiğnememeyi, eşimizle, çocuğumuzla konuşurken kalp 
kırmamayı takvanın içinde görmüyoruz. Arafat’ta ihramlıyken sivrisineğe do-
kunamıyoruz ama Mina’ya varmadan yüzlerce kişiyi çiğneyip öldürmekte bir 
beis görmüyoruz. Hacer-i Esved’i öpmenin bizi cennete götüreceğine inanı-
yoruz ama Kâbe’nin etrafında tavaf eden yüzbinlerce insanı rahatsız etmeyi 
önemli görmüyoruz.

Hatta daha da öteye gidiyoruz; bazen ahlâksızlığı dinîleştiriyor; yaptı-
ğımız bütün yolsuzlukların, düzenbazlıkların, hilelerin, dinden meşruiyetini 
arıyoruz. Başka bir ifadeyle bize ahlâk-ı hamideyi bildirmek üzere gönderi-
len dini, gayri ahlâkî davranışlarımıza mesned kılacak kadar ileri gidiyoruz.

Değerleri tespit sorunumuz var, evet, ama ayrıca değerler hiyerarşisini de 
kaybettik. Bu da değerlerin kendisini kaybetmek kadar büyük yanlışları bera-
berinde getirdi. Bundan daha vahimi değerlerin yer değiştirmesi; iyinin kötü, 
kötünün iyi addedilmesidir. Çirkin ile güzelin, fayda ile zararın, hak ile batı-
lın birbirinin yerine geçmesidir.

Tüm bunları bir bütün olarak yeniden ele almak gerekiyor. Çünkü ah-
lâk dinî hükümlerin yani fıkhın aklıdır. Ama biz ahlâktan kopuk bir fıkıhta 
ısrar ediyoruz. Halbuki ahlâk ibadetin gayesi, ibadet ahlâkın vesilesidir. Bu 
çok açık olduğu halde üzülerek belirteyim, bütün din anlayışımızı daha çok 
ahlâktan kopuk, taabbudî hem de ibadet-i mersume dediğimiz ibadetler üze-
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rine bina ediyoruz. Dolayısıyla fıkhın ahlâktan tecrit edilmesi, ibadetlerin ah-
lâkî gayelerden uzaklaşarak şekle indirgenmesi, müminler topluluğu için en 
büyük musibet olmuştur.

Gençler! Şunları da aklınızda tutmanızı rica ediyorum: Her dinî hükmün 
bir fıkhî, bir de ahlâkî vechesi vardır. Fıkhi yönü insanın dış dünyasını, ah-
lâkî yönü ise iç dünyasını tanzim eder. Ahlâk gayedir, fıkıh vesiledir. Vesile 
olmadan gaye tahakkuk etmez. Gaye kaybolursa vesile bir anlam ifade etmez.

Bu din-ahlâk ayrımı da sorunlu gördüğüm ve daha çok sizden duyduğum 
en ciddi meselelerimizden biridir.

* * *
Bütün bunları niye anlattım size gençler? Çünkü bu yanlış söylemler çok 

sorunlu ve arızalı bir din anlayışını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda ka-
rikatüristlere malzeme olacak örnekler ortaya çıkıyor. Hem zaten siz kendi 
aranızda bizim bu yanlış söylemlerimizi –hatta belki ‘ti’ye alarak– değerlendi-
riyorsunuz. Böyle tuhaflıklar gördüğünüzde lütfen bunu Allah’ın dinine mal 
etmeyiniz. Bunları duyduğunuzda Allah’ın dinine karşı muhabbetiniz azal-
masın. Bilin ki bu; bizim yanlış yorumlarımızdan, yanlış uygulamalarımızdan 
kaynaklanıyor. Onun yerine kendiniz âlim ve âlime olmaya bakın. Kendiniz 
bizatihi o hakikati bulma yolunda birer talebe olun. Aliya İzzetbegovic’in gü-
zel bir ifadesi var: “Semanın talebesi olmayan yeryüzünün muallimi olamaz.” 
Gökyüzünün öğrencisi olmayan yeryüzünün öğretmeni olamaz.

Sevgili gençler, özellikle kendinizi çok iyi yetiştirin. Zannetmeyin ki ilim 
sadece İlahiyatçıların yaptığı ilimdir. Sizin sahip olduğunuz ilim de İslâm’ın 
nazarında en az İlahiyatçının öğrendiği ilim kadar değerlidir. Onlar arasında 
hiçbir ayrım yapılmaz. Sevgili Peygamberimiz’in ilim talebeleri ile ilgili ettiği 
çok güzel bir dua, daha doğrusu yaptığı bir tespit vardır. O tespiti bir duaya 
dönüştürerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Buyuruyor ki Allah Resûlü: “Her 
kim, ilim talep etmek için yola çıkarsa Allah onun cennete çıkan yolunu ko-
laylaştırır. Allah’ın melekleri ilim talebesine kanatlarını gerer.” Hadis devam 
ediyor; “Yerde ve gökte var olan tüm varlıklar ilim talebesi için dua ederler. 
Denizdeki balıklar bile ilim talebesi için dua ederler.”

Allah’ın meleklerinin kanatlarında olasınız sevgili gençler. Bütün varlık-
ların duasına mazhar olasınız. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah’ın 
selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.


