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ARZ
Kiþiler hakkýnda yazmak, onlarý tanýtma iddiasýyla ortaya
çýkmak, özellikle ele aldýðýnýz kiþi pek çok yanlarý ve hususiyetleri olan, kamuoyunca da tanýnan biri ise, yazý konularýnýn
en zorudur denebilir. Býrakýn belli bir kiþiyi, her þeyden önce
insan bir müþkül, Alexis Carrel’in ifadesiyle, bir meçhuldür.
Her bir insan ferdinin, insanî mahiyet açýsýndan baþkalarýyla
ortak yanlarý varsa da, baþlý baþýna apayrý bir dünya olduðu
düþünülürse, þahýslar hakkýnda onlarý tanýtma gayesiyle yazmanýn zorluðu daha bir anlaþýlýr olacaktýr.
Fethullah Gülen, bizzat kendisi “insanlardan bir insan” olmayý gaye edinmiþ olsa da hattâ kendisini bütün insanlarýn
en hakiri görse de herkes kabul eder ki, çok farklý hususiyetleri olan bir kiþidir. Topluma daha çok aksiyonuyla yansýmýþ
ve daha fazla bu yaný üzerinde durulmuþ olan Gülen’i Gülen
yapan, onun aksiyonunun ruhu, dinamiði, hedefi ve istikameti mahiyetinde daha pek çok unsur vardýr. Gülen, kendine
has, taklidi imkânsýz denecek derecede zor üslûbuyla bir yazar ve bir þairdir. Bunun yaný sýra, belki tarihte pek az kiþiye
nasip olmuþ bir dinleyici kitlesine sahip bir hatiptir. Kelâm,
Tefsir, Fýkýh, Hadis, Siyer ve Tasavvuf gibi Ýslâmî ilimlerde
derin vukufiyetinin yaný sýra, Edebiyat, Tarih, Felsefe, Güzel
Sanatlar ve ana prensipleriyle ‘tabiî’ ilimler sahalarýnda da
çok rahat konuþup yazabilecek bir donanýma sahiptir. Eþyaya, gerek ‘tabiî’ gerekse insanî sahadaki hadiselere getirdiði
11
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yorumlar, üzerinde ayrýca durmayý gerektirecek niteliktedir.
Hemen bütün modern kavram, nosyon ve akýmlar hakkýnda
da çok rahat yazýp konuþabilecek entelektüel birikimi vardýr.
Bütün bunlardan baþka, kendisini düþünce, davranýþ, inanç,
duygu ve yöneliþte örnek alýnabilir görenler için onlarý cezbeden manevî ve insanî bir yönü söz konusudur.
Ýþte, Fethullah Gülen gibi, çok yönlü kiþiliðe sahip bir insaný tanýtmaya teþebbüs etmek, zorluðun da ötesinde, belki
had bilmezlik ölçüsünde bir iddia olarak görülebilir. Çünkü
tanýma, bilme, özellikle tanýtma, objeyi kuþatmayý gerektirir.
Bu sebeple, belki yapýlmasý gereken, onun dýþa yansýyan yanlarýna ýþýk tutmak, onu eserleriyle yansýtmaktýr. “Olur ki, bazen bir sözün kendisine aktarýldýðý kimse, onu konuþandan,
duyup aktarandan daha anlayýþlýdýr.” manâsýndaki Peygamber sözü çerçevesinde, çok daha anlayýþlý, daha vâkýf olanlara
bir kapý aralanmýþ olur.
Bütün bu sebeplerle, elinizdeki çalýþmada birinci derecede
Fethullah Gülen’in yazýlý, ikinci derecede fiilî eserleri, yani faaliyetleri, üçüncü derecede hakkýnda yazýlanlar ve yapýlan
yorumlar, dördüncü derecede de bizzat þahsî gözlemlerim
esas alýnmýþtýr. Çoklarý, kendisini kýsmen yakýndan tanýyor
olmam sebebiyle, deðerlendirmelerde bir subjektiflik arayabilirler. Fakat çok rahat diyebilirim ki, bu endiþe, elinizdeki
çalýþmada Gülen’in daha pozitif ifadelerle tanýtýlmasýna, yani, onun hakkýnda benim yazmam, lehinde ifade edilebilecek,
belki de edilmesi gereken pek çok þeyin yazýlmasýna engel olmuþtur. Dolayýsýyla, bu kitapçýkta subjektif veya müsbet takdim ve övme gayesi taþýyan bir satýr yoktur dersem, umarým
bu, bir iddia ve mübalâða olmayacaktýr.
Bu çalýþma, beþ bölüm ve bir ekten oluþmaktadýr. Birinci
bölümde, fikirleri, aksiyonu ve þahsiyetiyle Fethullah Gülen’i
daha yakýndan tanýmak için tarihî arka zemin üzerinde du12
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rulmuþ ve bu çerçevede Fethullah Gülen’in içinde yetiþtiði aile halesine genel hatlarýyla bakýlmaya çalýþýlmýþtýr.
Ýkinci bölümde, mevcut Ýslâm anlayýþlarý veya Ýslâm’a
yaklaþýmlar içinde Gülen’in Ýslâm anlayýþý ve bu anlayýþýn temelleri, unsurlarý karþýlaþtýrmalý olarak ele alýnmýþtýr. Üçüncü bölümde, Fethullah Gülen; zihin yapýcýlýðý, nefis terbiyeciliði ve bugün bilinen manâdaki eðitim-öðretim düþünce ve faaliyetleri çerçevesinde eðitimciliði anlatýlmýþ. Hoþgörü, diyalog görüþ ve teþebbüsleri temelinde bir aksiyon insaný olarak
tanýtýlmaya gayret edilmiþ. Özellikle aksiyonunun hedefi, ana
dinamikleri, ilkeleri ve malzemeleri üzerinde durulmuþtur.
Dördüncü bölümde, Fethullah Gülen’in din, ilim, din-ilim
münasebeti, teknoloji; karakter, mahiyet ve kendine has deðerleriyle insan; kadýn, kültür, sanat, güzel sanatlar, demokrasi, cumhuriyet, siyaset, terakki, hürriyet, medeniyet, terör,
yolsuzluk, temiz toplum arayýþlarý gibi çaðdaþ kavramlar, deðerler ve bazý aktüel konular hakkýndaki görüþ ve düþünceleri incelenmiþtir. Beþinci bölüm, “insanlardan bir insan” olarak Gülen’in þahsiyet ve karakterine ayrýlmýþtýr. Bu beþ bölümden sonra, bir ek halinde Gülen’in hayatýnýn bir kronolojisi sunulmuþtur.
Çalýþmada Gülen’den yaptýðýmýz iktibaslarýn veya ondan
naklettiðimiz fikirlerin ve sözlerin kaynaklarýný verirken,
eðer doðrudan iktibasta bulunulmuþsa ve söz konusu yazýsý
önce bir dergide çýkmýþsa, genellikle o dergi, eðer sadece düþüncesi veya sözü dolaylý olarak nakledilmiþse, bu durumda,
çoðunlukla o düþünce veya sözün alýndýðý kitap kaynak olarak gösterilmiþtir. Kaynak verilen dergilerde baþyazýlar Gülen’e ait olup, iktibaslarda yer yer sadeleþtirmeye gidilmiþtir.
Burada þu noktayý mutlaka vurgulamam gerekiyor: Bilhassa günümüzde siyasî ve ideolojik hassasiyetler dolayýsýyla
bazý konularda fikir beyan etmek oldukça zor hale gelmiþ bulunuyor. Özellikle Fethullah Gülen gibi, son yýllarda hiçbir
13
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saðlýklý gerekçeye dayanmayan sebeplerle bazý noktalarda
tartýþmalý hale getirilen bir þahsiyet hakkýnda yazarken, insan ister istemez daha dikkatli olmak gerektiðini hissediyor.
Hakkýnda yazýlan kiþi baþka, onun hakkýnda onu tanýdýðý ölçüde yazan ve yorumlayan baþka olduðu halde, yazan ve yorumlayan þahsýn düþünce ve yorumlarýyla, hakkýnda yazýlan
þahýs ne yazýk ki yargýlanabiliyor. Bu bakýmdan, bu kitapta
gerek Gülen’le gerekse deðinme mecburiyeti hissettiðimiz
yan konularla ilgili yapýlan yorum ve deðerlendirmelerin
hiçbiri, Fethullah Gülen hakkýnda resmî bir mahiyet arz etmediði gibi, onu baðlayýcý bir yaný da yoktur. Bakýþ, düþünce,
yorum ve deðerlendirmeler tamamen bana aittir. Temel insan haklarý ve insanî hürriyetlerin en çok gündeme geldiði,
saygýya ve savunulmaya mazhar olduðunun iddia edildiði bir
“medeniyet” çaðýnda böyle bir hatýrlatma ve vurgulamaya
ihtiyaç hissetmenin ne manâya geldiðini de tarihe havale ediyorum.
Son olarak, gerek BÝR PORTRE DENEMESÝ’ne önsöz
yazma lütfunda bulunan Profesör Dr. Suat Yýldýrým hocamýzýn önsözdeki talepleri, gerekse yayýnevinin ve bazý arkadaþlarýn istekleri üzerine elinizdeki kitap, BÝR PORTRE DENEMESÝ’nin özeti olarak ortaya çýkmýþtýr.
Hayýrlara vesile olmasý ümidi ve özellikle okuyanlarýn dualarýnda yâd edilme istirhamýyla.
Ali Ünal
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1. BÖLÜM
TARÝHÎ ARKA ZEMÝN
AÝLE VE ÝLK TAHSÝL HÂLESÝ ÝÇÝNDE
FETHULLAH GÜLEN
Fethullah Gülen, Osmanlý modernizminin býraktýðý enkaz
üzerinde kurulan, fakat en azýndan henüz bu enkazýn kaldýrýlamadýðý, kaldýrýlamamýþ olmasýnýn yanýsýra, modernizm öncesi, Ýsmail Cem’in tabiriyle, “Ýleri Osmanlý Toplumu”nun
ana dinamiklerinin büyük ölçüde reddedildiði bir dünyaya
gözlerini açtý. Onun, denebilir ki, “kökü maziye baðlý bir âtî”
olarak yetiþmesinde en önemli tesirlerden birini icra eden ve
Erzurum ili Hasankale (Pasinler) ilçesinin 50-60 haneli Korucuk köyünden baþlayýp Erzurum’un içine uzanan dekorun
merkezinde, Ýslâm ruhunun çok canlý olduðu bu bölgede yer
alan baba ocaðýdýr. Bu ocakta, (kendi deðerlendirme ve ifadeleriyle) bir ciddiyet, temkin, vakar ve dinî salâbet timsali olan
büyükbaba Þamil Aða, torunuyla kimsenin farketmediði bir
gönül alýþveriþi içinde idi. Baba Ramiz Efendi, Türkiye’nin
maddî-manevî yokluk, kýtlýk ve kuraklýk dönemlerinde ve küçük bir köyde yetiþmiþ olmasýna raðmen, “Enderun terbiyesi
almýþçasýna” asil, ilim âþýðý, vaktini asla boþa geçirmez, kývrak bir zekânýn göstergesi olarak nüktedan ve dinine gönülden baðlý kerim bir zattý. Babaanne Mûnise Haným, sessiz,
15
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durgun deryalar gibi derin ve engin, inanmayý ve Allah ile irtibatý her hal ve hareketiyle ortaya koyan örnek bir hanýmefendi; bir paþa ailesinden gelen anneanne Hatice Haným ise,
her yaný ile bir nezahet âbidesi, kýzý ve Fethullah Gülen’in annesi Rafia Haným da, köyün bütün kadýnlarýna Kur’ân öðreten bir þefkat ve deruniyet timsaliydi. Böyle bir ocakta neþet
eden Fethullah Gülen, daha dört yaþýnda iken annesinden
Kur’ân okumayý öðrenir ve bir ay içinde Kur’ân’ý hatmeder. O
yýllarda, Türkiye’de açýktan Kur’ân okutmak bir hayli zordur.
Bu sebeple, anne Rafia Haným, geceleri oðlunu kaldýrýr, ona
Kur’ân öðretirdi.
Bu ocak, civardaki tanýnmýþ ilim ve manâ insanlarýnýn gelip konduðu, konup göçtüðü bir misafirhane gibiydi. Âlimleri
çok seven baba Ramiz Efendi, her gün evde en az bir tane
olsun misafir bulundurmaya çalýþýrdý. Bu sebeple, yaþýtlarýndan çok büyüklerle oturup kalkmayý seven çocuk Fethullah efendi, kendisini neredeyse doðumundan itibaren bir
ilim ve maneviyat halkasý içinde bulmuþtu. Bu halka, kýsaca,
þuuraltýný oluþturacak ilk tesirleri aldýðý, dolayýsýyla ruhunun
tekevvününde ilk mayalanmayý yaþadýðý bir yerdi. Merkezinde Hocaefendi’nin evi olan bu halka, Hocaefendi’ye
dünya-ahiret iç içeliðini kazandýrýyordu.
Fethullah Gülen, ilkokulu köyünde okur. Bir yandan okurken, bir yandan da, evin ilk çocuðu olmasý sebebiyle ev iþlerinde annesine yardým eder. Önce babasýndan, sonra Muhammed
Lütfi Efendi’nin torunu Sadi Efendi’den Arapça dersi alýr. Tecvidi Hasankale’de Hacý Sýtký Efendi’den öðrenir. Çocukluk ve
gençliðe ilk adým attýðý yýllarda üzerindeki en büyük tesiri Alvarlý Muhammed Lütfi Efendi yapar.
Fethullah Gülen, tahsiline devam için Erzurum’a gelir.
Kolunda taþýdýðý küçük bir sandýk dolusu eþyasý vardýr. Çok
zor þartlar altýnda tahsiline devam eder.
16
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Ailenin fertleri birbirlerine son derece baðlýdýr. Bu bakýmdan, çocukken bir kýz kardeþinin, Erzurum’da tahsilini sürdürürken dedesinin ve ninesinin, bilâhare Muhammed Lütfi Efendi’nin ölümü, çocuk ve genç Fethullah Gülen’i derinden sarsar.
Fethullah Gülen, Ýslâmî terbiyenin çok iyi hüküm sürdüðü
ve verildiði bir çevrede yetiþir. Erzurum’da tahsilini sürdürürken, kaldýðý dar odada yatmak istediðinde ayaðýný oda arkadaþlarýna doðru uzatamaz. Bir taraf kýble tarafýdýr, bir tarafta kitaplarý vardýr, o taraflara da uzatamaz. Kalan son taraf ise köyü Korucuða doðrudur; orada ise babasý vardýr, ona
saygýsýndan dolayý ayaðýný o tarafa da uzatamaz. Bu þekilde
birkaç geceyi oturarak geçirir.
Fethullah Gülen, olabildiðince enerjiktir. Kültür-fizik yapmayý ihmal etmez. Temiz, hattâ o günün þartlarýna göre lüks
denebilecek þekilde giyinir. Ütüsüz pantolon, boyasýz ayakkabý giymez. (Küçük Dünyam, s.42)
Þahýslarýn yetiþmesinde içinde neþet ettikleri ortam
önemli olduðu gibi, özellikle geçiþ dönemlerinde gelmiþ ve tarihte iz býrakmýþ kiþileri tanýmada bu ortam, tarihî temelleri
ve içinde bulunduðu mevcut durumu ile daha bir önem kazanýr. Denebilir ki, orantýlý biçimde þahsiyetinin üçte birini geçmiþin, üçte birini halin, üçte birini ise geleceðin oluþturduðu
Fethullah Gülen’i tanýmada iþte bu tarihî arka zemin oldukça
önemli olsa gerektir.
Ýþte, bütün paradoksal düþünce ve duygularýn kaynaðý
olacak þekilde, bir yanda “Ýleri Osmanlý Toplumu”nun esintilerinin ahlâk, maneviyat, aile düzeni ve âdâb-ý muaþeret
(davranýþ normlarý) sahasýnda ciddi biçimde hissedildiði, diðer yanda, bir zamanlar üç kýtaya hükmeden bir devletin modernleþme süreciyle birlikte enkaz halinde devriliþinin ve ardýndan Osmanlý modernleþmesine paralel seyreden Cumhuriyet modernizminin tam temizleyemediði bu enkazýn acýlarý17
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nýn yaþandýðý bir dekorda neþet eden Fethullah Gülen’in makalelerine baktýðýmýzda, onlarýn pek çoðunda tarih kaynaklý
bir hicran, hâl kaynaklý aktivite aþk, ýzdýrap ve coþkusu, bir de
gelecek kaynaklý þevk ve ümit, en önemli unsurlar olarak hemen göze çarpar. O, yukarýda bir kýsmýný kendi aðzýndan tasvir etmeye çalýþtýðýmýz dekorun penceresinden geçmiþe ve
hâle þöyle bakar:
“Bir zamanlar bizim dünyamýz, baþlý baþýna bir kültür, bir
medeniyet ülkesiydi… Bu dünyada þehirler, köyler, maddî ve
manevî rabýtalarla sýmsýký birbirine baðlý ve bütün ülke, köyü, kasabasý ve þehirleriyle büyük bir kent gibiydi. Bu ideal sitedeki bütün insanlar, derin bir ahlâk saffeti, saðlam bir din
þuuru ve sarsýlmaz bir millî vahdete sahiptiler... Ve bu sayede de eriþilmez bir huzur ve saadet içinde yüzüyorlardý. Hemen her yerde hayat, o kadar hadisesiz, o kadar nizasýz ve o
kadar tecavüzlere, cinayetlere kapalý sürer giderdi ki, insaflý
seyyahlar burada her þeyin mucizevî cereyan ettiði zehabýna
kapýlýrdý.
“Burada herkes, iyilik ve güzelliklerle dolar boþalýr; herkes
birbirinin hayýrhahý olduðu þuuruyla hareket eder, herkes,
umumun þeref, haysiyet ve namusunun muhafýzý gibi davranýr ve herkes toplumun mesut olmasý yolunda içten gelen bir
samimiyet, fevkalâde mürüvvetli ve fevkalâde duyarlý olmaya
gayret gösterirdi... Ýmkâný olanlar imkânlarýyla devletin ve
milletin emrine amade yaþar; imkânsýzlar da, saða sola yüzsuyu dökmeye mecbur edilmezlerdi.
“Biz, o muhteþem medeniyetimizi, üst üste zelzelelerle enkaz yýðýný haline geldikten sonra idrak edebildik. Bu harika
dünyayý, onun sihirli nizamlarý ve baþ döndüren intizamlarý
hüküm sürerken, yani baðlarý henüz bozulmadan, çiçekleri
solmadan, ormanlarý yanýp kül olmadan, topraklarý erozyonla akýp akýp gitmeden, küheylanlarý çatlamadan, süvarileri
mehlika sultana tutulmadan, gözler hakikate kapanmadan,
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güneþler batýp her yaný karanlýklar basmadan, akan çaylar
kesilmeden, çeþmelere civa akýtýlmadan, ilâhîler susmadan,
ilâhîlik söndürülmeden, her yer mezar haline getirilmeden,
mezarlar mezbeleliðe döndürülmeden... hasýlý, her þey kývamýnda iken görüp seyredemedik.” (Sýzýntý, Aralýk 1989)

ÖZE DÖNME, BATI’YA BAKIÞ VE SÜREKLÝ YENÝLENME
Geçmiþe ruhî, manevî ve ahlâkî dinamikleriyle ve insanî,
medenî ve kültürel dokusuyla baðlý olan Fethullah Gülen,
“Mutlu Yarýnlar” (Sýzýntý, Aralýk 1987), “Mutlu Nesiller” (Sýzýntý,
Ocak 1988) gibi yazýlarýnda nasýl bir gelecek düþlediðini anlatýr
ve bu geleceði inþa adýna, pek çok Müslüman düþünür gibi
“Öze Dönme” tabirini kullanýr.
Öze dönmek, þahsýn kendi karakter, kendi kültür ve kendi
ruh köküne dönmesi demektir. Bu da ancak, fert ve toplumun kendi düþünce ve iradesiyle varolmasý, kendi ayaklarý
üzerinde yürümesi, kendi elleriyle iþlemesi, kendi temel kültür malzemesiyle beslenip geliþmesi, millî þahsiyetini hýrpalayacak taklitlerden sakýnmasý; örf-âdet ve millî hususiyetler
gibi asýrlardan beri kaynaya kaynaya benliðimizle bütünleþmiþ þeylerin, fevkalâde hassasiyetle korunup kollanmasýyla
mümkün olabilecektir.
Fethullah Gülen, “öze dönme”nin ne olmadýðý üzerinde de
durur. Ona göre “öze dönme”, ýrkî bir tavýr, kan baðýyla hareket etme, ya da dýþ dünyaya karþý bütün bütün fermuarýný çekip kendi modeli içinde sýkýþýp kalma manâsýnda anlaþýlmamalýdýr. Öze dönme, dünü bugünle, bugünü de yarýnla bir
arada görme ve asýrlarýn birikimi kültür menþuruyla ayýklanacaklarý çýkarýp atma, geride kalanlara da sýmsýký sahip çýkma demektir.
Fethullah Gülen, öze dönme noktasýnda Batý ile temasa,
ondan istifade etmeye karþý deðildir. Onun karþý olduðu, Batý’ya bakýþ, onu deðerlendirme ve onunla temastaki yanlýþlýk19
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lardýr. Gülen’e göre, Ýslâm dünyasýnýn maruz kaldýðý felâketlerin önemli bir sebebi, Batý’yý gerektiði gibi anlayýp deðerlendirememe ve onu yükselten faktörlerden faydalanamamadýr. Gülen, realitelerin kavranýp, her þeyin akýl, mantýk ve
muhakeme süzgecinden geçirilmesini ve Türk toplum dokusunun müsaade edeceði ölçüde hareket edilmesini savunur.
Gülen’e göre, tarih boyunca ancak kendine has dinamikleri ve ana unsurlarý bulunan medeniyetler var olagelmiþtir.
Modern Batý medeniyeti de bunlardan biri olup, onu kendisi
yapan aslî unsurlarý vardýr. Bunlarýn bir baþka medeniyet veya kültür ailesi tarafýndan aynen alýnýp uygulanmasý
mümkün deðildir. Medeniyetler, asla birbirine dönüþemez.
Fakat her medeniyette diðer medeniyetlerle “doku uyumu”
saðlayabilecek unsurlar vardýr. Önemli olan, bunlarý tesbit
edip bünyeye aþýlayabilmektir. Gülen, Batý’ya ve Batý’yla olmasý gereken münasebetlerimize bu açýdan bakmakta ve bilmeden þuursuzca Batý taklitçiliði gibi, düþmanca bir tavýrla
Batý’ya bütün bütün kapanmanýn da müspet bir tavýr olmadýðýný vurgulamaktadýr.
Fethullah Gülen, toplum hayatýnda, bir milletin kalkýnmasýnda ilim, din, düþünce ve kültürle birlikte, bunlarýn münasebetleri üzerinde de durur. Ayrýca, ülkenin kendisi olarak
problemlerini çözüp kalkýnabilmesi için dil meselesine de deðinen Fethullah Gülen, “Dil de, tarihî tekâmülü içindeki aðýrlýðýyla ele alýnýp güçlendirilmeli ve dünya dilleri arasýnda iþtiyakla yazýlýp okunan bir lisan haline getirilmelidir.” der.
Saðlýklý toplum yapýsýna sahip bir millet ve kalkýnmýþ bir ülke olmanýn en önemli þartlarýný peþ peþe sýralayan Gülen, tarih þuuruna da temas eder ve “Tarih þuuru, geçmiþle geleceði
baðlayan bir köprü mesabesindedir. Bu köprüyü kurup koruyamayan milletlerin karþý sahilde gidip nereye aborde olacaklarýný kestirmek oldukça zordur.” tesbitinde bulunur.
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“Eski hal muhal, ya yeni hal ya izmihlâl!” yaklaþýmý taþýyan Gülen, içinden çaðdaþ benliðin çýkarýlýp inþa edilmesini
istediði bir geçmiþten söz eder ve bu, sadece bir ‘geçmiþ’ deðil, halin geçmiþidir.
Fethullah Gülen’in “öze dönüþ” ve sürekli canlý kalabilme
hedefi adýna teklif ettiði süreç ise sürekli yenilenme veya
“kendini yenileme”dir. Fakat o, yenilenme fantezisi içinde
bulunup önümüze sürülen her “elbise”yi yeni diye üzerimize
geçirme yanlýsý bir yenilikçi deðil, insaný insan, bir milleti
kendisi yapan öz deðerlere baðlýlýk içinde zamanýn önünde
yürüme yanlýsý bir yenilikçidir.
Kendini yenilemeyi, devamlý var olabilmenin ilk þartý ve
en mühim esasý kabul eden Gülen’e göre, sýrasý geldikçe kendini yenileyemeyenler, güçlü de olsalar, er geç tükenip gitmeye mahkûmdurlar. Her þey, kendini yenileyerek canlý kalýr ve
varlýðýný sürdürür.
Yenileþmenin tabiatta sürekli gözlenen bir vakýa olduðuna
dikkat çeken Fethullah Gülen, devletlerin kendilerini yenileyip gençleþtikleri nisbette dünya çapýnda mesuliyetler altýna
girip yeni fetihlere hazýrlanabileceklerini söyler. O, bu fethi,
“ilme aydýnlýk, tekniðe iman kazandýrmak ve insanoðluna diriliþ adýna mesajlar sunmak suretiyle gerçekleþebilecek bir
fetih” olarak tarif eder.
Fethullah Gülen, “Kendini yenileme, yenilik hayranlýðý ve
moda düþkünlüðü ile karýþtýrýlmamalýdýr.” ikazýnda da bulunur. Ona göre gerçek yenilenme, çekirdekteki saffeti koruyup, veraset yoluyla geçmiþten süzülüp gelen bütün gerçek
kýymetlerin hâlihazýrdaki düþünce ve irfan buðularýyla sentezleri yapýlarak daha yeni, daha berrak tefekkür iklimlerine
ulaþmaktýr. Kendini yenileme, ruh planýnda bir diriliþtir. O,
ilimlerin geliþip inkiþaf etmesini, teknolojinin yeni yeni
imkânlar hazýrlayýp istifademize sunmasýný en iyi þekilde de21
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ðerlendirerek, ilmî ve ruhî terakki adýna nerede olduðumuzu
sürekli kontrol etmek, kanaat, düþünce ve tasavvurlarýmýzý
yeni baþtan bir defa daha, ardýndan bir defa daha yoklayarak,
her lâhza birkaç defa bütün kâinatlarý hallaç edip gönlümüzdeki irfan peteðine yeni yeni nektarlar ilâve etmektir.
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2. BÖLÜM
FETHULLAH GÜLEN’ÝN ÝSLÂM ANLAYIÞI
KONUYU ANLAMA VE TAKDÝMDE ZORLUKLAR
Türkiye’de Ýslâm’ý ve Fethullah Gülen gibi þahsiyetlerin
Ýslâm anlayýþýný tartýþýrken önümüze mutlaka aþýlmasý gereken bazý engeller çýkmaktadýr. Bunlardan birincisi, kendilerini laik ve Batýcý diye tanýmlayan kesime zihnî açýdan yol göstericilik yapan aydýn tabakanýn Ýslâm’ý þimdiye kadar büyük
oranda kendi içinden ve kendi mantýðý çerçevesinde anlama
zahmetine giriþmemesi ve din olgusuna ve Ýslâm’a tamamen
dýþarýdan bakmasýdýr. Özellikle günümüzde Batý’dan çok, Batý’nýn dýþýnda kalan ülkelerde bilimselliðin tek kaynak gibi
görülmesi ve her þeye Batý’ya ait olduðu sanýlan bir zihniyet
açýsýndan bakýlmasý, bilhassa Ýslâm ülkelerinde derin gerginliklere varan devlet-vatandaþ, aydýn-halk kopukluðunun ve
bazý toplum katmanlarý arasýndaki anlaþmazlýðýn en temel
sebeplerinden biri olarak karþýmýzda durmaktadýr.
Türkiye’de halâ etkisini devam ettiren 19’uncu asýr Batý
anlayýþýndaki din olgusuna antropolojik, sosyolojik ve psikolojik üç yaklaþým vardýr. Burada etraflý olarak tahlil edemeyeceðimiz bu üç yaklaþýmýn ortak noktalarýný þu þekilde sýralayabiliriz:
23
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· Din, insanüstü bir kudretin, mutlak ilim, irade ve kudret
sahibi bir varlýðýn koyduðu bir sistem ve bir kurum deðil, bizzat insan zihninin ürünüdür.
· Ýnsan, kiþiliðinin oluþumu sürecinde ve yeryüzündeki hayat serüveninin tabiata karþý söz geçiremediði veya sosyal hayatýn çok güçlü olmadýðý dönemde kendi üstünde bir güce
inanma ihtiyacý duyar ve bu ihtiyacý tanrý ve bazý ritüeller
þeklinde sistemleþtirir.
· Tabiî bilimlerin ve teknolojinin insana tabiat üzerinde
hakimiyet kazandýrmasý ve tabiî olaylarýn bilimsel açýklamalarýnýn yapýlabilmesi sonucunda anlam ve fonksiyonunu yitirmeðe baþlayan din, insan hayatýnýn belli bir noktasýnda ihtiyaç olmaktan çýkacaktýr.
· Her þeye raðmen bazý insanlar, gerek davranýþlarýna
ahlâkî bir yön vermek, gerekse birtakým insanî duygularýný
tatmin etmek için, hangi þekilde olursa olsun, bir dine inanmaya devam edebilirler.
Türkiye gibi “Üçüncü Dünya” ülkelerinde ve bir baþka sýnýflandýrmayla, Müslüman ülkeler kategorisine sokulan ülkelerde, sözünü ettiðimiz 19’uncu asýr Batýlý din anlayýþý büyük
yanlýþlara sebep olmuþtur. Bu yanlýþlardan birisi, din denince
akla Hýristiyanlýðýn gelmesi ve bilhassa aydýn kesimde Ýslâm
ile Hýristiyanlýðýn özdeþleþtirilmesidir. Akideden ibadetlere,
ibadetlerden sosyal hayattaki rollerine ve oradan davranýþ
normlarýna kadar aralarýnda önemli farklar bulunan bu iki dinin özdeþleþtirilmesinin doðurduðu en büyük yanýlgý, Ýslâm’a
siyasî yaklaþýmlarda görülmektedir. Meselâ en belirgin bir
gerçek olarak, Hýristiyanlýk’ta Tanrý’nýn yeryüzündeki temsilcilik makamý olarak görülen ve sonuçta bir ‘teokrasi’ye vücud
veren Kilise türü bir kurum Ýslâm’da hiçbir zaman var olmadýðý gibi, Ýran Þiîliðinde görülenin dýþýnda hiyerarþik yapýda
din adamlarý sýnýfý ve bir teokrasi de ortaya çýkmamýþtýr.
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Din anlayýþýnýn Batý’dan ithal ediliþinin yol açtýðý ikinci
hata, Ýslâm’ýn Hýristiyanlýk gibi reforma muhtaç bir skolastik
inanç, ibadet ve hayat sistemi veya üzerinde hiç düþünülmeden, akýl yürütülmeden kabûl edilmesi gereken dogmalar bütünü ya da tarihin bir döneminde bir insanýn zihninden çýkmýþ bir sistem olarak görülmesidir. Ýþte bu yanýlgýlardýr ki,
bugün ülkemizde, kendilerini laik olarak tanýmlayanlarla
Ýslâmî kesim arasýndaki anlaþmazlýklarda önemli bir sebep
teþkil etmektedir.
Büyük ölçüde Pozitivizm ve Freud psikanalizmi kaynaklý
din anlayýþýnýn bilimsellik adý altýnda Ýslâm dünyasýnda ve
tabiî ki Türkiye’de pek çok aydýn tarafýndan paylaþýlmasý, dinin insanlar üzerinde kaynaðýnýn, yani Allah’ýn ve Peygamber’in kudsiyetinden kaynaklanan gücünün ve kendiliðinden
yaptýðý tesirin anlaþýlamamasýna da yol açmaktadýr. Bu anlayýþ, Hz. Musa ve Hz. Ýsa gibi, tek baþlarýna çýkan ve asýrlardýr
yüz milyonlarýn kalplerine hükmetmeðe devam eden peygamberlerin gücünün kaynaðýný kavrayamaz. Yine, Mekke’de
tek baþýna ortaya çýkan ümmî bir Peygamber’in ve temsil ettiði dinin, insan fýtratýyla örtüþen bu dinin kaynaðý Allah’ýn ve
O’nun gönderdiði Kur’ân’ýn gücüyle kalblere ve zihinlere nasýl taht kurabildiðini, ayrýca, hiçbir dünyevî karþýlýk beklemeden insanlarý Allah’a çaðýrmasýný, deðiþmesi mümkün görünmeyen insanlarý çok kýsa sürede her bakýmdan deðiþtirip,
onlarý en güzel ahlâkî deðerlerle bezeyerek, kýyamete kadar
gelecek nesiller tarafýndan ‘sahabe topluluðu’ adýyla örnek
insanlar olarak kabûl edilecek bir ilmî, ahlâkî seviyeye çýkarmasýný da anlayamaz. Zamanla insanlar için ihtiyaç olmaktan
çýkacak diye iddia edilen dinin de, nasýl gittikçe daha çok insanlarýn kalblerine, zihinlerine ve hayatlarýna hükmedebildiðini ve peygamberlerin asýrlar ötesinden yüz milyonlarca insana hâlâ nasýl yol gösterebildiðini de kavrayamaz. Kavrayamamanýn yanýsýra açýklayamaz, açýklayamayýnca da ken25
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dince ‘bilimsel (!)’ teoriler üretmeye çalýþýr ve yanlýþ sonuçlara varýr. Ýþte bu anlayýþtýr ki, Fethullah Gülen’in teþvikiyle insanlarýn dünyanýn dört bir yanýnda müesseseler kurabildiðini izah edememekte, bu müesseselerin kaynaðýný baþka
yerlerde arama yanlýþýna yol açmaktadýr.

ÝSLÂM’IN FARKLI TAKDÝMÝ VE MÜSLÜMANLARCA
FARKLI TEMSÝL BÝÇÝMLERÝ
Fethullah Gülen’i ve onun Ýslâmî anlayýþýný kavramayý ve
deðerlendirmeyi zorlaþtýran ikinci önemli sebep, 19 ve 20’nci
asýrlarda dünya üzerinde askerî, ekonomik ve kültürel hakimiyet kurmuþ bulunan Batý’nýn, kýsmen oryantalizm ve misyonerlik vasýtasýyla, kýsmen de tarihî reflekslerle Ýslâm’ý farklý takdim etmesi ve Ýslâm dünyasýndaki pek çok aydýnýn da
bundan etkilenmesi neticesinde bazý Müslüman aydýnlarýn
farklý Ýslâm yorumlarý geliþtirmeleridir.
Ýslâm dünyasý, 20’nci asra sömürgeler diyarý olarak girdi
ve bu dünyanýn koruyucusu ve en büyük temsilcisi durumundaki Osmanlý Devleti, Birinci Dünya Savaþý sonunda tarihe
karýþtý. Ardýndan, bu asrýn ortalarýna kadar bu dünyanýn hemen her tarafýnda baðýmsýzlýk savaþlarý verildi. Fuller ve
Lessler (s. 41–42), sadece geçtiðimiz yüzyýl içinde ölümlerine
Batýlýlarýn sebep olduðu Müslümanlarýn sayýsýnýn, bütün tarih boyunca Müslümanlar yüzünden ölen Batýlýlarýn sayýsýndan çok daha fazla olduðunu kaydediyor. Birçok Müslüman,
dünya üzerinde Müslümanlar aleyhinde geliþen bu tür hadiselerden ve Müslümanlara karþý giriþilen saldýrýlardan kapsamlý sonuçlar çýkarmakta ve Batý politikalarýnýn bilinçli olarak Müslüman gücünü her yerde zayýf düþürme hedefine yöneldiðine inanmaktadýr. Ayrýca, son olarak, Demir Perde’nin
çökmesinin ardýndan 1991’den itibaren Ýslâm’ýn karþý düþman kutup olarak ilan edilmesiyle birlikte bir terör diniymiþ
gibi de sunulmasý, Türkiye ve Cezayir gibi ülkelerde meydana
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gelen cinayet ve terör hadiseleriyle Müslümanlar, hattâ Ýslâm
arasýnda bað kurulmaya gidilmesi, bu arada Huntington’un
Ýslâm dünyasýnýn bütün sýnýrlarýný Batý medeniyeti ile savaþ
sýnýrlarý olarak tanýmlayarak medeniyetler savaþýný gündeme
getirmesi ve en son Ýslâm topraklarýna karþý giriþilen
saldýrýlar, Ýslâm ile Batý ve Ýslâm dünyasýndaki yerli yönetimler arasýnda daha büyük uçurumlara yol açmaktadýr.
Bütün bunlarla birlikte, Ýslâm dünyasýnda sömürgeci güçlere karþý verilen mücadeleler, bizzat Ýslâm ülkelerindeki yönetimlerin Ýslâm’ý þu veya bu þekilde karþýlarýna almalarý,
birtakým sözde Batýcý aydýnlarýn Ýslâm ve Müslümanlar karþýsýndaki tavrý, Türkiye’de 1950’lerde DP-CHP temelinde
baþlayýp, siyasî arenaya yansýyan çekiþme ve çatýþmalar, kýsaca, Ýslâm dünyasýnýn 20’nci asýrda içinde bulunduðu þartlar,
bu dünyanýn her tarafýnda “Ýslâmî” ve/veya “Ýslâm’a dayalý
kurtuluþ hareketleri”yle birlikte, Müslümanlar arasýnda farklý anlayýþ, yorum ve yaklaþýmlarýn ortaya çýkmasýna sebep
oldu. Bu anlayýþ, yorum ve yaklaþým farký, hiç þüphesiz, imanýn þartlarý, Ýslâm’ýn þartlarý, ibadet esaslarý, ahlâk düsturlarý, temel farz ve haramlar, hattâ temel hukukî esaslar gibi
Ýslâm’ýn kendisi ve temelleri noktasýnda deðil, fakat mevcut
þartlarda Ýslâmî tavýr ortaya koymakta ve Ýslâm’ý hayata aktarma perspektifinde idi. Bunlar içinde, Ýslâm’ýn ruhundan
bütün bütün uzaklaþan ‘modernist’ cereyanlarý ve daha baþka
bazý benzer versiyonlarý bir tarafa býrakacak olursak, söz
konusu farklý anlayýþ, yorum ve yaklaþýmlarý iki ana grupta
ele alabiliriz:
- Ýdeolojik-siyasî Ýslâmî yaklaþým ve hareketler;
- Dînî (Ýslâmî) yaklaþým ve hareketler.
Ýdeolojik-siyasî Ýslâmî hareketler, Ýslâm’ý hiç þüphesiz
vahye dayalý bir din olarak içten kabullenmek, hattâ onu bütün davranýþ ve tavýr alýþlarda ana referans olarak kabul et27
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mekle birlikte, onu mevcut þartlarda ve gündemde daha çok
ideolojik ve siyasî karakterde bir din olarak görüp, öyle uygulamaya çalýþan ve bu temelde Ýslâmî mücadele veren hareketlerdir. Bunlar, Ýslâm davasý adýna genellikle Ýslâm’ýn siyasî
hakimiyeti ve Müslüman toplumlarýn sosyal, ekonomik ve siyasî meseleleri üzerinde durmuþlar, buna karþýlýk, imanî meseleler, ibadet, ahlâk, Müslüman’ýn günlük hayatý gibi, “din”
denince ilk baþta akla gelen konulara ikinci derecede eðilmiþ
veya bunlarý bir Müslüman’da tabiî olarak var veya var olmasý gerekir diye kabûl etmiþlerdir. Bir baþka ifade ile, Ýslâm
adýna önceliði onun sosyal, ekonomik ve siyasî boyutlarýna
vermiþ ve onu öncelikle hayatýn bu yanlarýný tanzim eden bir
din olarak algýlayýp, öyle takdim etmiþlerdir.
Dînî (Ýslâmî) hareketler ise, Ýslâm’ý parçalý ele almamakla
birlikte, farklý þartlarda onun adýna farklý tavýr alýþlar olabileceðini, olmasý gerektiðini, dolayýsýyla mevcut þartlarda ona
ilim temelli iman, ibadet, ahlâk ve ferdin günlük hayatýný yönlendiren yanlarý açýsýndan bakmanýn ve onu bu noktalardan
ele alýp, bu noktalardan takdim etmenin daha doðru olduðunu
savunan hareketlerdir. Fethullah Gülen’in günümüz þartlarýnda Ýslâm’a yaklaþýmý daha çok bu ikinci þýkka yakýndýr.

FETHULLAH GÜLEN’ÝN ÝSLÂM ANLAYIÞI VEYA
ÝSLÂMÎ ÇÝZGÝSÝ
Fethullah Gülen, Birinci Bölüm’de arz edildiði gibi, dinin
ruh (manâ), ahlâk ve muamele seviyesinde çok iyi yaþandýðý
bir çevrede doðmuþ ve yetiþmiþtir. Bu çevrenin neredeyse bütünüyle manevî bir hâle olmasý, ondaki Ýslâmî mayalanmanýn
birinci derecede manevî-ahlâkî olmasýnda önemli bir rol oynamýþtýr. Gerek bu hâle içinde, gerekse daha sonra Erzurum’da Ýslâmî ilimler tahsil etmesi, onda ilim ile maneviyatýn, kendi ifadesiyle, “kafa ile kalb”in izdivacýna, kaynaþmasýna, bir arada yürümesine katkýda bulunmuþtur.
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Meselenin çok önemli bir tarihî, bir de psikolojik boyutu
daha söz konusudur. Materyalistlerin ve bilimde materyalist
bakýþ açýsýndan kurtulamamýþ olanlarýn iddialarý ne olursa
olsun, görünen, yaþanan ve hissedilen bir gerçek vardýr ki, o
da, insanýn organik bir makine veya sadece bedenden ibaret
bir varlýk olmadýðýdýr. O, kendi içlerinde daha pek çok fakülteye sahip ruh, kalb, vicdan, his ve zihin gibi pek çok melekelerle donatýlmýþ olmasýnýn yanýsýra, tam bir duygular yumaðýdýr. Ayrýca, hemen hemen kâinattaki bütün varlýklar ile olduðu gibi, geçmiþ, hâl ve gelecek bütün zamanla da alâkalýdýr. Bunun yanýsýra, pek çok þeye ayný anda ihtiyaç duyar.
Nasýl onun yeme, içme, uyuma, üreme, korunma gibi ihtiyaçlarý tatmin istiyor, yine nasýl görme, iþitme, tatma, hissetme
ve koklama gibi zahirî duyularýnýn her biri kendine has fonksiyonu var ve dolayýsýyla kendine has gýdalarla tatmin oluyorsa, ayný þekilde onun iç duyu ve fakültelerinin her birinin de
yine kendine özgü fonksiyonu vardýr ve dolayýsýyla kendine
özgü tatmin ister. Hepsini birden ‘zihin’ kavramýnda toplayabileceðimiz aklýn, düþüncenin, hafýza, muhakeme ve öðrenmenin insan için ifade ettikleri kendilerine has manâ ve ifa
ettikleri kendilerine has fonksiyon, dolayýsýyla yine kendilerine has cevelan zemini ve beslenme ortamý söz konusudur.
Bunun gibi, duygularý ve kalb, ruh gibi daha iç fakülteleri de
yine kendilerine özgü fonksiyonu gördükleri ve buna göre
beslendikleri ölçüde insan, iç âhengini saðlayabilir ve kalbî
tatmine ulaþýr. Bu þekilde, akýl-kalb veya zihin-ruh arasýndaki gerekli irtibat kurulduðu ve iç âhenk saðlandýðý zaman insan, hareketlerine ‘hikmet’ çerçevesinde yön verir; kuvvet ve
þehvet gibi dýþa dönük yönlerini belli ölçüler içinde kullanýr
ve dengede tutar. Kýsaca, insan kendi içinde ‘adalet’i, dengeyi, orta yolu bulduðu zamandýr ki, baþkalarýyla münasebetlerinde adil ve dengeli olur. Aksi halde, akýl ruh veya ruh akýl
hesabýna, akýl ve ruh kuvvet, þehvet veya beden hesabýna dev29
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reden çýkacak olursa, ortaya ‘yarým’ veya ‘çeyrek’ insanlar çýkar, bu durum tabiatýyla topluma da yansýr. Bu bakýmdan,
komple bir insanýn yetiþtirilmesi, bir baþka ifade ile, insanýn
komple bir eðitimden geçmesi, neticede insan ve toplumda
denge, adalet ve huzurun saðlanmasý, baþta ruh, kalb ve akýl
olmak üzere insanýn bütün duyu, duygu ve fakülteleriyle ele
alýnmasýnda yatmaktadýr. Bu nokta, Fethullah Gülen’in dine
yaklaþýmýnda her zaman bir diðer önemli kapý olmuþtur.
MESELENÝN TARÝHÎ BOYUTU

Nasýl varlýklar arasýnda insanýn kendine has görev, sorumluluk ve fonksiyonunu yerine getirebilmesi ve bu þekilde
‘insanî’ doyuma ulaþýp gerçek mutluluðu yakalayabilmesi için
kalben ve ruhen, aklen ve bedenen beslenmesi gerekiyor,
bunlardan birinin ihmali insanî kemalâta engel oluyorsa,
devletler ve medeniyetlerin de doyum isteyen fakülteleri ve
duygularý, bunlarla baðlantýlý olarak giderilmesi gereken ihtiyaçlarý vardýr.
Bilhassa ilk beþ asrýnda aslî hüviyetini büyük ölçüde koruyan Ýslâm medeniyeti, insaný ve hayatý komple olarak ele aldýðýndan, bir yanda “aklýn ýþýðý” olarak gördüðü fenlere gereken deðer ve yeri vermiþ, ilimlerle yeryüzünün imarýný insanýn yeryüzünün halifesi, yani yeryüzündeki varlýk sebebi olduðu inancýnýn gereði saymýþ; beri yanda, dinden, dinî deðerlerden kaynaklanan manâ temelli dinamikleriyle bir kalb ve
ruh medeniyeti olarak arz-ý endam etmiþtir. Fenlerin cevelan
sahasý olan tabiatý, Yaratýcý’nýn Ýrade ve Kudret sýfatlarýndan
gelen kanunlarýn mevcelenme zemini olarak görüp, onu hiç
bir zaman, yine Yaratýcý’nýn Kelâm sýfatýndan gelen kanunlarýnýn bütün ve âhenktar bir manzûmesi olan dinle çatýþýr
telâkki etmemiþtir. Son asýrlarda dinden koparýlan (dolayýsýyla insanýn ve insanlýðýn baþýna, sebep olduðu hayýrlar ölçüsünde zararlar getirecek, insaný insan altýna, kendi ürettikle30
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rine ve kullandýðý eþyaya mahkûm edip, onu sahip olduðu bütün yüce deðerlerden mahrum býrakacak, hayatýna ayný anda
yüzbinlercesini öldürebilecek derecede hiç deðer vermeyecek
þekilde kullanýlan) bilimi, temel mahiyeti itibariyle dinin bir
baþka düzlemdeki ifadesi olarak kabul etmiþ ve insanî sahada
kafa-kalb, sosyal alanda din-ilim izdivacýyla insanlýðýn önemli bir kýsmýna asýrlarca gerçek bir saadet sunmuþtur. Öyle ki,
George Sarton, abidevî Bilimler Tarihi’ne Giriþ’te, eserini
kronolojik bölümlere ayýrýr ve her bölüme o dönemin sembol
ismi olmuþ ilim adamýnýn adýný verir. Bu þekilde, 8’inci asýrdan 11’inci asrýn ikinci yarýsýna kadar geçen 7 elli yýllýk dönem, daima bir Müslüman ilim (bilim) adamýnýn ismini taþýmaktadýr: Harizmî dönemi, Bîrûnî dönemi gibi. George Sarton, bunlardan baþka, çaðlara damgalarýný vurmuþ daha yüzlerce Müslüman ilim adamýnýn isimlerini de zikreder. Nasýl
bu ilim adamlarý, modern Batýlý anlayýþla yetiþen çoðu emsalleri gibi sadece tek bir sahanýn uzmaný ve materyalist þablonlara hapsolmuþ insanlar olmayýp, ayný zamanda daha pek çok
sahada da uzman ve çoðu itibariyle ayrýca birer ruh, manâ ve
kalb insaný idiyse, ayný þekilde, manâ ve kalb cephesinde yetiþen ‘velî’lerin pek çoðu da, ayný zamanda birer matematikçi, astronom, doktor, tarihçi veya kimyacý idi.
Ýslâm medeniyeti, Moðol istilâsýyla önemli bir sarsýntý geçirdi. Fakat bu medeniyet, 500 yýllýk ömrüne raðmen, hâlâ
kendisine hayat akýtan ana kaynaklarý ile, ruhu, mahiyeti ve
asýl dinamikleri ile dipdiri olduðundan, bu istilânýn yýkýntýlarýný çabuk atlattý. Atlatmanýn da ötesinde, Anadolu’dan Avrupa’ya yayýlan yeni bir þubesi mahiyetindeki Osmanlý Devleti
ile, bilhassa ilmî sahadaki büyük atýlýmlarýný ve üstünlüðünü
koruyamamakla birlikte, yeniden yükseliþe geçti. Fakat 19’uncu asra gelindiðinde bu medeniyet, bir yanda ilimler kanadý
kýrýlýrken, öte yanda ruh ve manâda da büyük ölçüde pörsümelere uðramýþ bulunuyordu. Batý ise, coðrafî keþifler, ilim ve
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teknikte katettiði mesafeler, müstemlekecilik ve bunlar gibi
daha baþka yollarla ‘kuvvet’i elde etme yolundaydý. Bu kuvvet,
neticede onu dünya hakimiyetine götürdü ve Osmanlý Devleti
de, her taraftan dökülen haliyle bu kuvvetin önünde duramadý. 1878 Türk-Rus savaþýnýn ardýndan, 1911–12 Balkan Harbi
ve sonra gelen Birinci Dünya Savaþý, her Türk evinde çok derinden hissedildi; her sinede onulmaz yaralar açtý. Bunlara, en
nihayet Anadolu’nun iþgali ve paylaþýmý da eklendi. Ve birkaç
asrý alan bu yenilgilerle birlikte Batý’nýn göz kamaþtýrýcý kuvveti ve maddî üstünlüðü sonucunda bir Müslüman için yaratýlýþýnýn ve hayatýnýn gayesi olan Allah’a iman olmak üzere, bütün
iman esaslarý kalblerde sönmeðe yüz tuttu. Ýslâm, bilhassa
Türkiye içinde aynen Mekke’deki ilk günlerinde olduðu gibi garip hale geldi. Kur’ân, âdeta arkaya atýldý. Fert planýnda Müslümanlar, coðrafya ve toplumlar planýnda da bütün Ýslâm dünyasý, Mehmet Akif’in ifadesiyle, baykuþlarýn yuva yaptýðý viranelere döndü.
Ýþte, yükseliþi ve yýkýlýþýyla bütün bir Ýslâm, daha özelde
Osmanlý tarihinin Fethullah Gülen üzerinde derin tesirleri
olmuþtur. Fakat Fethullah Gülen, bu tarihe bakýþta kuþkusuz
hislerini bir tarafa býrakmamýþ da olsa, olup bitenler karþýsýnda aklî ve ilmî bir yaklaþým sergilemiþ, yýkýlýþýn sebeplerini öncelikle sosyal, siyasî ve ekonomik sahalarda aramamýþtýr. Daha sonra görev yaptýðý yerlerde de müþahede ettiði üzere, meselenin inanç ve düþünce temelli olduðunu görmüþ,
Ýslâm üzerindeki tetkikleri de kendisini yine bu sonuca götürmüþtür. Bu nokta, Fethullah Gülen’in Ýslâm anlayýþýnýn,
ideolojik-siyasî Ýslâmî hareketlerden ayrýldýðý çok önemli bir
noktadýr. Yani Fethullah Gülen, tarihe, medeniyet ve milletlerin yükseliþ ve düþüþlerine Osmanlý ve Cumhuriyet modernizminin yaklaþtýðý perspektiften yaklaþmadýðý gibi, meseleye sosyal ve siyasî açýdan yaklaþan ideolojik-siyasî Ýslâmî hareketlerin perspektifinden de yaklaþmamýþtýr.
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YARATILIÞIN GAYESÝ VE ÝSLÂM’IN ÖZÜ

Kur’ân-ý Kerim, Ýslâm’ýn, dolayýsýyla risaletin, peygamberlerin görev ve fonksiyonlarýnýn özünü ifade eden bir
ayetinde þöyle buyurur:
“Nitekim, size bizzat içinizden çýkmýþ bir resûl gönderdik:
size (kendisine vahyettiðim ayetlerimi ve kâinatta Beni gösteren apaçýk delilleri) okuyup açýklýyor; (zihinlerinizi yanlýþ düþünce ve kabullerden, kalblerinizi bâtýl inanç ve günahlardan,
hayatlarýnýzý her türlü kirden arýndýrarak) sizi temizliyor; size
(kendisine indirmekte olduðum) Kitabý ve Hikmet’i (o Kitabý
anlamayý, hayata tatbik etme yolu olan Sünnet’i, eþya ve hadiselerin manâsýný, onlarýn Bana nasýl delil olduðunu) öðretiyor
ve size bilmediðiniz ne varsa hepsini öðretiyor.” (Bakara/2: 151)
Bu ayet, Ýslâm’ý anlamada gerçekten çok önemlidir.
Ýslâm’ýn kapýsý, ayetleri tanýma ve okumakla açýlýr. Kur’ân-ý
Kerim, iki nokta arasýndaki her cümlesi gibi, kâinattaki bütün vakýalara, eþyaya ve hadiselere de ayet adýný verir. Çünkü
bunlarýn her biri, Allah’a, baþta varlýðý ve mutlak, aþkýn birliði, sonra sýfat ve isimleriyle delildir; bunlarýn hiç biri, onu Allah’a baðlamadan doðru olarak anlaþýlamaz ve açýklanamaz.
Ýþte her peygamber, bilhassa her resûl, yani belli dönemlerde
dini diriltme ve þartlara göre yeni hükümler getirme fonksiyonu bulunan her nebî, topluma ayetleri okur. Fakat bu ayetlerin doðru anlaþýlmasý, anlamlandýrýlmasý, her türlü ön ve
yanlýþ kabulden arýndýrýlmýþ bir zihin yapýsýna baðlýdýr. Bu zihin yapýsýnýn kirlenmemesi, temiz kalmasý ise, insanlarýn
yaþadýklarý gibi inananlar deðil, inandýklarý gibi yaþayanlar
olmasýný gerektirir. Ýnsanlarýn yaþadýklarý gibi inananlar olmamasý için de, kalb günahlardan, yanlýþ temayül, arzu, niyet
ve hedeflerden pak olmalýdýr. Ýþte peygamber, þahsiyeti, terbiyesi ve yaþayýþýyla insanlarýn kalblerine nüfuz eder ve Allah’ýn izni dahilinde kalbleri kalbe has kirlerden arýndýrýr. Bu
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þekilde arýnmýþ, doðru düþünen, eþya ve hadiselere doðru
perspektiften bakýp, onlarý doðru anlamlandýrabilen zihin ve
kalbler, ilâhî kitaplardan gerektiði ölçüde faydalanabilir. Demek oluyor ki, peygamberin iki önemli fonksiyonu vardýr:
Bunlardan biri, insanlara doðru düþünmeyi öðretme, onlarý
doðru bilgiyle donatma ve kalblerini temizleyip onlarý insanî
kemalâta çýkarma. Bunlardan ilki, manâ ve muhtevasýný ilimde, diðeri iman, marifet (Allah’ý gerektiði gibi tanýma) ve Allah aþkýnda bulur. Bu þekilde kafa ile kalbin izdivacýdýr ki, her
zaman için hikmet temelinde gerekli aksiyonun kaynaðýný
oluþturur.
Dinin temeli veya Ýslâm’ýn özü ve esasý, yaratýlýþýn gayesi
konusunda Fethullah Gülen þöyle yazar:
“Kur’ân, insanýn yaratýlýþ gayesini marifet ufku, muhabbet
ruhu, aþk u þevk buudu ve ruhanî hazlar televvünleriyle
‘îman-ý billah’ olarak tesbit eder. Ýnsan, yerinde kendi özünden varlýðýn derinliklerine yollar vurarak, yerinde varlýktan
deðiþik kesitler alýp özünde deðerlendirerek iman ve düþünce
dünyasýný inþa etmekle sorumlu tutulmuþtur. Bu, ayný zamanda onun ruhunda meknî bulunan insanlýk gerçeðinin ortaya çýkmasý demektir. Evet insan, ancak imanýn aydýnlýðýnda özünü, özündeki derinlikleri, varlýðýn hedef ve gayelerini
sezip, kâinat ve hadiselerin iç yüzüne, eþyanýn perde arkasýna
muttali olabilir; muttali olup, varlýðý kendi buudlarýyla kavrayabilir.” (Yeni Ümit, c:3, S: 23; Ocak-Þubat-Mart 1994)
ÜÇLÜ SACAYAÐI

Fethullah Gülen, Ýslâmî anlayýþýný pek çok yazý ve konuþmalarýnda müþahhas olarak ‘üçlü’ bir sacayaðý üzerine oturtur. Bu
ayaklardan biri, Ýslâm maneviyatýnýn ‘tahsil’ yerleridir. O, bu
yerlerle, üçlü sacayaðýnda ikinci ayaðý oluþturan Ýslâmî ilimlerin tahsil edildiði medreseleri, bir bütünün iki yüzü olarak
deðerlendirir. (Fasýldan Fasýla, 3: 120–21) Medreseler, aslýnda sa34
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dece dinî ilimlerin tahsil edildiði kurumlar deðildi. Sözcük
olarak “ders okunan yer” manâsýna gelen medresede dinî
ilimlerin yanýsýra fenler de okutulurdu. Ama son asýrlarda
fenler medreselerde okutulmaz oldu ve bilhassa Batý’dan etkilenmeyle fenlerle dinî ilimler birbirinden ayrýldý. Böylece,
ortaya sadece fenlerin okutulduðu mektepler (modern okullar) çýktý. Oysa nasýl insan, vücudunun bütün organlarý, hücreleri, aklý, kalbi ve nefsiyle bölünmez bir bütün ise, ayný þekilde, insana hitap eden Ýslâm da bütün parçalarý ve unsurlarýyla bölünmez bir bütündür. Gerek Ýslâm maneviyatýnýn ve
Ýslâmî ilimlerin tahsil edildiði medreseler, gerekse kâinat kitabýný okumanýn sonuçlarý olan fenlerin tahsil yerleri olan
mektepler ayný çatý altýnda ve bir arada olmalý, bir bütünü
oluþturmalýydý. Bunlar, Fethullah Gülen’in Ýslâmî anlayýþýnda birbirlerinden ayrýlmaz bir bütündür. O, bu hususu 1980
Mayýsýnda Adapazarý’nda yaptýðý bir konuþmasýnda, kendine
has tabir ve tasvirleri içinde þöyle anlatýr:
“Sahabe ve Tabiun neþvesini kazanmýþ, ilim ve irfan hayatý adýna müesseselerde Þah-ý Geylanîlerin, Ahmed Bedevîlerin, Hz. Þazelîlerin gönül derinliðini, aþk ve heyecanýný yaþayan.. Ýslâmî ilimlerle doygun.. fenlerin usullerine en azýndan
ansikpoledik bilgi seviyesinde vâkýf.. Ýslâm’a tek gözle ve tek
taraflý bakan ve tek yanlý bir hayat yaþayan deðil, heptenci..
ilim, aþk ve heyecaný gönlünde yoðurmuþ, aklý kalbinin emrinde, coþkun ve hikmet ehli.. gecesinin dudaðýnda teheccüdü, dilinde evradý; seccadesinde iniltisi, kalbinde insanlýðýnýn, fýtratýnýn verdiði güzelin, iyinin, doðrunun, hak ve adaletin coþkun tutkusu, dünyaya, hayata, eþyaya, olaylara bakýþýnda Kur’ânî düþünce ve deðer yargýlarýnýn þaþmaz mihengi
bulunan, yaþamayý baþkalarýný yaþatmada bulan, fedakâr ve
diðergâm.. devrin, þartlarýn gerekli idraki içinde, söz ve
davranýþlarýyla Kur’ân’a tercüman olabilen; içinde bulunduðu zamanýn sosyal çemberini, iktisadî çemberini, siyasî çem35
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berini bilen; dünyada olup bitenleri mü’min firaset ve basiretiyle deðerlendirmeðe muktedir…”
Fethullah Gülen, gerçek Müslüman’ý anlattýðý bir yazýsýnda onun zihin ve karakter yapýsýný oluþturan unsurlardan söz
eder ve bunlarý sýrayla: “Allah’a imandan ve O’nun marifetinden kaynaklanan ve derece derece bütün varlýðý kuþatan engin bir aþk; akýl, mantýk ve þuur üçlüsüyle ilme yönelme; kâinat, insan ve hayat mülâhazalarýmýzý bir kere daha gözden
geçirip yanlýþ ve doðrularý kritik etmek, Kur’ân, kâinat ve insan bütünlüðünü görmek; gerçek insanî derinliklerin duygu,
düþünce ve karakterde aranmasý lâzým geldiði gerçeðini iyi
kavrayýp, saðlam bir karakter sahibi olmak; hür düþünebilme
ve düþünce hürriyetine sahip olma; meþveret (danýþma) ve
kolektif þuur, riyazî yani matematiksel düþünebilme, bir de
yerine oturmuþ saðlam sanat düþüncesi” olarak sýralar. (Ruhumuzun Heykelini Dikerken, 27-37)

DÝN VE ÝSLÂM’IN RUHU

Fethullah Gülen’e göre, insanoðlu, varolduðu günden bu
yana gerçek huzuru din sayesinde elde etmiþ ve ancak din sayesinde mutlu olabilmiþtir. Dinin olmadýðý bir yerde ahlâk ve
faziletten bahsetmek mümkün olmadýðý gibi, mutluluktan
bahsetmek de oldukça zordur. Zira, ahlâk ve faziletin kaynaðý vicdandýr. Vicdana hükmedecek yegâne unsur da, Allah’la
irtibattan ibaret olan dindir.
Din, güzel huylar adýna açýlmýþ, en feyizli en bereketli bir
mekteptir. Bu yüce mektebin talebeleri de yediden yetmiþe
bütün insanlardýr. Bu mektebe intisap edenler, huzur, emniyet ve itminana ererler. Dýþarýda kalanlar ise, özleri dahil her
þeylerini kaybederler.
Din, insanlarý kendi iradeleri ve ruhî hürriyetleriyle hayýrlara sevk eden ilâhî prensipler mecmuasýdýr. Din, Allah’ý bilip birlemek, O’nun yolunda hareketle ruh saffetine ulaþmak,
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O’nun namýna ve O’nun emirleri istikametinde insanlarla
münasebetlerini düzene koymak, hattâ O’nun hesabýna bütün varlýða karþý derin bir alâka ve muhabbet duymanýn ünvanýdýr.
Irz, namus, millet gibi yüksek mefhumlarý takdir eden
dindir. Din, gerçek medeniyet prensiplerini ihtiva eden bereketli bir kaynaktýr. Din sayesinde insan gönül ve his dünyasýnda ulvîleþir, baþý fizik ötesi âlemlere ulaþýr ve bütün hayýrlarýn, güzelliklerin, faziletlerin asýl kaynaðýndan doya doya
içmeye muvaffak olur. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 29–31 )
Fethullah Gülen, dinle ilgili bir diðer yazýsýnda konuya,
din-ilim beraberlik ve mukayesesiyle birlikte, yanlýþ din anlayýþlarý açýsýndan yaklaþýr. Ona göre, hakikat sevgisinin bir yanýný ilim, diðer yanýný da din teþkil eder. Evet, insanýn idrak
ve þuuruyla, varlýk arasýndaki münasebet ve alâkanýn bir tarafýnda hakikatý keþif ve tesbit, öbür tarafýnda da ona karþý
belirlenecek tavýr söz konusudur. Birinci hususu, dinin bilgi
kaynaklarý da dahil ilim takip eder. Ýkinci hususu ise, din belirler. Din, kendi içindeki bilgi kaynaklarýyla engin bir ilim
havuzu olmasý itibarýyla, hakikat aþký, hakikat tutkusu açýsýndan hayatî bir unsur, önemli bir dinamik ve bilginin ufkunu
aþan konularda da açýk üsluplu, ama derin edalý yanýltmayan
bir rehberdir. Ne var ki, her zaman ilmin, belli düþünce, belli cereyan ve belli doktrinlerin yedeðine verilerek, ufku sýðlaþtýrýlýp, hazýmsýz, kavgacý ve hakikatýn yolunu kesen bir gulyabanî haline getirilmesi mümkün olduðu gibi, semavî bir gerçek olan dinin de, fanatik düþüncenin elinde kin, nefret, gayz,
intikam hislerine mehaz gösterilmesi her zaman ihtimal dahilindedir.
Fethullah Gülen, “Dünya deðiþip ne hâl alýrsa alsýn, ilim
ve fen ne seviyede ilerlerse ilerlesin, insanoðlunun telakkîleri ne denli deðiþirse deðiþsin, din hissi tarih boyu, ilmî ve fikrî
hayatýn þekillenmesinde, yeni yeni medeniyetlerin doðup-bü37
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yümesinde ve insanlýðýn tekâmülünde en birinci âmil olduðu
gibi, onun bugün de halâ o büyüleyici gücüyle, dünyanýn büyük bir bölümünde, bir numaralý müessir olarak tesirini sürdürdüðüne ve gelecekte de sürdüreceðine” inanýr. (Günler Baharý Soluklarken, 88-89)

Gülen, bugün insanlýðýn beklediði veya ihtiyaç duyduðu
þeylerin kalb ve ruhun açlýðýyla alâkalý, buna raðmen, bütün
gayretlerin cismanî arzularý tatmine yönelik olmasýný büyük
bir “yanýlgý” olarak niteler. Ona göre, deniz suyu ile susuzluðumuzu giderme gayreti ne ise, manevî açlýk ve tatminsizliklerimizi giderme adýna cismaniyet ve bedeni semirtme gayretlerimiz de ayný þeydir. Oysa topyekûn insanlýðýn gerçek açlýk ve susuzluðunun temelinde gerçek dinden, dinin/Ýslâm’ýn
ruhundan uzaklaþma yatmaktadýr. Ýslâm’ýn ruhu derken o,
“þimdilerde bakýþ zaviyemiz ve deðerlendirmelerimiz açýsýndan matlaþmýþ, renk atmýþ ve semavî cazibesi itibariyle buðulanmýþ Ýslâm ruhu”nu deðil, kendi renk ve desenleriyle halâ
bir kýsým temiz ruhlarca duyulup zevk edilen, Saadet Asrý’ndaki insanýn hissedip yaþadýðý Ýslâm Ruhu’nu kastetmektedir. Ve bu ruhun ferdî ve sosyal hayatý kendi öz potasýnda
eritip þekillendiren niteliði konusunda söylediklerini maddeler halinde þöyle sýralayabiliriz:
· Hak, adalet, eþitlik ve evrensel güven ve bunlarý cismanî
ve nefsanî isteklerine alet etmeden, Hakk’a baðlýlýk içinde
temsil etme;
· Hakkýn yanýnda olma, hakký tutup kaldýrma, hakka saygýlý bulunma;
· Zulmü alkýþlamama, zalim ve azgýn kuvvetlerin dayatmalarýna boyun eðmeme;
· Adalet ve her iþte doðruluðu en geniþ çerçevesiyle ferdî,
ailevî ve sosyal bir hayat tarzý olarak kabul ve tatbik etme:
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doðru düþünme, doðru yaþama, hep hakkaniyet çerçevesi
içinde kalmaya çalýþma;
· Zulme ve haksýzlýða karþý tavýr belirleme ve kendi haklarýný koruma, kollama mevzuunda gösterdiði hassasiyet ölçüsünde, hattâ ondan da ileri, baþkalarýnýn hukukunu gözetmede titiz davranma ve hayatýný âdeta bir teraziye baðlý yaþýyor
gibi hep tartýlý ve ölçülü yaþama;
· Renk, ýrk, bölge ve aileye baðlý imtiyazlara karþý açýkça
tavýr alma;
· Soya-sopa baðlý yapýlanmalarý tasvip etmeme; hayatýn
tek bir ünitesinde bile sýnýf hakimiyetini açýkça reddetme;
· Ferdî kabiliyetlerin önünü açma, baþarýlarý alkýþlama;
buna mukabil, her türlü monarþik mülâhazaya karþý mücadele verme;
· Toplumun her fert ve her kesimini ayný sýcaklýkla baðrýna basma;
· Herkesin ihtiyaç ve beklentilerini eþit bir çizgide deðerlendirme ve avazý çýktýðý kadar kimsenin kimseden üstün olamayacaðýný haykýrma;
· Bütün kötülüklerin öncelikle ruh sefaletinden kaynaklandýðýný kabul etme ve iman, marifet ve ihsan þuuruyla ferdî
iradeleri güçlendirerek, bu kötülükleri ruhlardan söküp atmaya çalýþma;
· Hayatýný baþkalarýný mutlu etmeye baðlayýp, yaþamadan
daha çok yaþatma azmi içinde bulunma;
· Maruz kalýnan maðduriyetler, mazlumiyetler, mahrumiyetler karþýsýnda pes etmeme;
· Her zaman bir muhabbet fedaisi gibi davranma; herkesi
kucaklama; herkese baðrýný açma;
· Her düþünceye saygýlý davranma;
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· Sürekli “insan-ý kâmil” olmanýn yollarýný arama ve bu yolun bütün gereklerini yerine getirme;
· Hakk’a kullukla, arzulara kulluk, kuvvete kulluk, þehvete
kulluk, þöhrete kulluk gibi, insaný sefilleþtiren çeþit çeþit kulluklardan kurtulma, bayaðýlýklardan sýyrýlma. (Ýslâm Ruhu, Yeni
Ümit, Nisan-Mayýs-Haziran 2000)

FETHULLAH GÜLEN’ÝN ÝSLÂMÎ ANLAYIÞINDA DÝÐER
ÖNEMLÝ UNSURLAR

Yukarýda da ortaya koymaya çalýþtýðýmýz gibi, Fethullah
Gülen, Ýslâmî anlayýþýnda önceliði baþta iman olmak üzere
dinin manevî boyutuna, kalbin günahlardan arýnýp pak hale
gelmesine, dinî ilimlerle doymasýna, kýsaca ruhta dirilmeye,
aklýn ise fenler veya (tabiî) ilimlerle aydýnlanmasýna ve bu
ikisinin izdivacýndan ortaya hikmet temelli bir aksiyon veya
yaþayýþýn çýkmasýna vermektedir. Onun dinî anlayýþýndaki diðer unsurlar, daima bu temele oturur. Bu çerçevede onun en
çok önem verdiði husus, ulûhiyet hakikatýyla ubûdiyet (kulluk) hakikatýnýn çok iyi kavranmasýdýr. Bu kavrayýþta kula
düþen, marifete, yani Allah bilgisine ulaþmasý, bunu bir vicdan kültürü haline getirmesi ve kulluðunun þuuruna varmasýdýr. Bu da, her þeyden önce kulun Allah karþýsýnda, O’nun
mutlak kudreti karþýsýnda mutlak aczini ve ancak O’nun kudretiyle, bu kudrete dayanmakla kadir ve muktedir olabileceðini; O’nun mutlak servet ve istiðnasý karþýsýnda mutlak fakrýný, yani her þeyiyle O’na muhtaç bulunduðunu kavramasý ve
bunun karþýlýðýnda þevk içinde O’na kullukta bulunup, þükretmesiyle mümkün olabilir.
a. Kulluðu Ýdrakle Tevhide Ulaþma

Ýslâm’daki Allah ve kul münasebeti, baþka dinlerdeki gibi
deðildir. Allah karþýsýnda hiçliðini idrakle O’na kul olan,
O’nun kudret ve servetine dayanan, baþka her þeyin kullu40
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ðundan kurtulur; Allah’a kullukla arzulara kulluk, kuvvete
kulluk, þehvete kulluk, þöhrete kulluk gibi insaný sefilleþtiren
çeþit çeþit kulluklardan kurtulur, bayaðýlýklardan sýyrýlýr. Bu
nokta, Fethullah Gülen’in üzerinde en fazla durduðu bir noktadýr. Onun pek çok yazýsýnda ve pek çok sohbetinde bu konunun tekrar tekrar ve hassasiyetle ele alýndýðý görülür. Meselâ, kayda ve kitaba geçmiþ bir sohbetinde bu konuda söyledikleri oldukça önemlidir:
“Alvarlý Efe hazretleri, ‘(Ýnsan için) belâ-yý ekber oldur ki,
özünü gaflete salmýþ’ derdi. Günümüzde Müslüman olanlar
veya Müslümanlýklarýný yeni keþfedenler, ne hikmetse, hemen siyasî sahaya yöneliyor. Halbuki bütün meseleler
“ben”de baþlar ve “ben”de biter. Ýnsan, kendinde bütün ilâhî
isimlerin tecelli ettiði ve dolayýsýyla Allah’a en câmî (kapsamlý) bir ayna olarak, Allah’ýn “Ben” demesinden de nasibini almýþ ve bu, onun “ego”su olarak tecelli etmiþtir. Fakat insanýn
“ben”i baðýmsýz, insana ait, bizzat insan tarafýndan yaratýlmýþ
bir “ben” deðildir. O, çok ince bir çizgi, görünür-görünmez
bir nokta, tabir-i diðerle, bir sýfýrdýr. Ne var ki, bu ‘sýfýr’da,
Sonsuz’un bütün tecellileri akseder durur. Eðer insan, kendisinde vehmettiði her þeyi; güç, hayat, irade, bilgi, güzellik, kýsaca, hayýr ve kabiliyet adýna neye sahipse, Allah’a verir de
kendini Yaratan’ýn þeffaf bir aynasý ve bir sýfýr olarak görürse,
o zaman, yaratýlmýþ varlýklar hiyerarþisinde en üst mertebeye
(âlâ-yý ýlliyyîne) çýkar. Allah’ýn kudretiyle kadîr, servetiyle
ðanî (zengin), iradesiyle mürîd (dileyen), ilmiyle âlim olur.
Sýfýr iken âdeta sonsuzlaþýr.
“Buna karþýlýk insan, özünü gaflete salar ve egosunu Allah’ý tanýmada, arz edildiði þekilde bir vâhid-i kýyasî (mukayese birimi, ölçüsü) olarak kullanmak yerine, Allah’ýn kendisine vedia(emanet) olarak yerleþtirdiði her þeyi; hayatýný, gücünü, servetini, kabiliyetlerini, güzelliðini ve muvaffakiyetlerini, onlarýn asýl sahibinden gaspla kendine mal eder; Allah
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karþýsýnda “Sen Sen’sin, ben benim” rekabetine giriþirse, bu
defa ego kalýnlaþýr; bir cemaat veya kavme, bir mesleðe, bir
gruba mensubiyet hisleriyle þiþer ve sahibini yutacak hâle gelir. Sonra, Allah’ýn mülkünde, O’nun tasarrufunu baþka gerçek veya hayâlî varlýklara da taksime giriþir; kendince birtakým ilâh veya ilâheler üretir. Tarihteki pek çok firavun, nemrut, Ebû Cehil böylesine þiþip, sahibini yutmuþ birer ego olduklarý gibi; tapýnýlmýþ putlar da, bu egonun birer sembolü
olarak ortaya çýkmýþtýr. Günümüzde, kendisine âdeta yaratýcýlýk verilen tabiat ve tabiat kuvvetleri gibi vehmî varlýklar;
hattâ bu tavrý, bu yöneliþi besleyen bilim de, yine egonun, Allah’ýn mülkünü ve mülkündeki tasarrufunu paylaþma adýna
ürettiði bir taðuttan ibarettir. Netice olarak, hayatýn içtimaî,
iktisadî, siyasî bütün sahalarýnda ortaya çýkan problemlerin
hem kaynaðýnda, hem de çözümünde, egonun kendi mahiyet
ve hüviyetini, sonra da, bu mahiyet ve hüviyet adesesinden
Rabbini ve yaratýlýþý tanýyýp tanýyamamasý yatmaktadýr.
“Ýnsana düþen, egonun gerçek mahiyetini tanýyarak,
zâtýnda âciz ve fakir bir varlýk olduðunu idrakle, hakikî kudret ve servet sahibine yönelmek ve her þeyin O’nun tasarrufu
altýnda olduðuna inanmaktýr.” (Ünal 2001, 104-106)
Fethullah Gülen, bu çerçevede “mahviyet, tevazu ve hacalet” üzerinde de hassasiyetle durur. Ona göre, bir mü’min,
kendisini Allah karþýsýnda hiç hissetmeli, Allah ve insanlar
karþýsýnda daima mütevazý bulunmalý ve günahlarý ve yapmasý gerektiði halde yapmadýklarýndan dolayý yüzü daima
yerde olmalýdýr. Yüzü yerde olanlar, Hak katýnda da halk katýnda da sonsuz payelere ulaþýrlar. Böbürlenip çalým satanlar
ise halkýn istiskaline, Hakk’ýn ise azabýna maruz kalýrlar. Alçakgönüllülük, ferdin olgun ve faziletli olmasýnýn, büyüklenme ise seviyesizliðinin tezahürüdür. Bir insanýn insanlýða
yükselmesi onun tevazuu ile, tevazuu da makam, mansýp,
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servet ve ilim gibi halkýn itibar ettiði þeylerin onu deðiþtirmemesiyle belli olur. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 109-110)
b. Rýza, Ýhlâs, Takva ve Yakîn, Sýdk (Sadakat) ve Emniyet

Fethullah Gülen’in Ýslâmî yaklaþýmýndaki temel noktanýn
ana çizgilerini, bir baþka açýdan rýza, ihlâs ve takva oluþturur.
Rýzanýn iki boyutu vardýr: birinci boyutu, hiçbir düþünce,
davranýþ ve yapýlan hiçbir iþte Allah’ýn rýzasý dýþýnda baþka
bir gaye taþýmama, daima O’nun rýzasýný, hoþnutluðunu hedeflemedir. Kulluðun önemli bir temeli de budur. Bu, bir
mü’min için kemâl meselesidir. Bu noktaya ulaþmak için de
önce saðlam ve halis bir niyete sahip olmak, sonra da þahsî çýkarlardan arýnmak, tenperverlikten sýyrýlmak ve daima ruhu
kanatlandýrýcý ideallerle meþgul olmak ve çok önemli bir nokta olarak, Allah’ý bilip tanýmada her an ayrý bir marifet peteði örmek için fikrî, ruhî ameliyede bulunmak gerekir. (Fasýldan
Fasýla, 1: 90; 2: 30)

Rýzanýn bir diðer boyutu ise, Ýlâh ve Rabb olarak Allah’tan,
din olarak Ýslâm’dan, resûl olarak Hz. Muhammed’den (sallallahu aleyhi ve sellem) razý olmak; yani Allah’ýn hakkýmýzdaki bütün
hüküm ve takdirlerini gönül rahatlýðýyla karþýlamak, O’nu sevmek, O’na karþý saygýyla dopdolu bulunmak, beklediklerimizi
yalnýz O’ndan beklemek; Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve
sellem) elçiliði konusunda, ona þartsýz teslim olmak; akýl, mantýk ve muhakememizi onun emrine vermek; Ýslâm’la ilgili olarak ise, onu hayatýmýza hayat yapmaktýr. (Kalbin Zümrüt Tepeleri,
1: 49-50)

Ýhlâs, doðru, samimi, katýþýksýz, dupduru, riyadan uzak olma ve kalbi bulandýracak þeylere karþý kapalý yaþama veya
gönül saffeti, düþünce istikameti, Allah’la münasebetlerimizde dünyevî garazlardan uzak kalma ve tam bir sadakatle kullukta bulunma demektir. Bir baþka tanýmla ihlâs, ferdin, ibadet ü taatinde Cenab-ý Hakk’ýn emir, istek ve ihsanlarýnýn dý43
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þýnda her þeye karþý kapanmasý, kul ve Allah münasebetlerinde sýr tutucu olmasý, yaptýklarýný Hakk’ýn teftiþine arz mülahazasýyla yapmasý, vazife ve sorumluluklarýný O emrettiði
için yerine getirmesi, yerine getirirken de O’nun hoþnutluðunu hedeflemesi ve O’nun ahirette vereceði mükâfatlara yönelmesinden ibarettir. (Kalbin Zümrüt Tepeleri, 1: 93)
Takva, Ýslâm anlayýþýnda manevî-ruhî boyutu her zaman
öne çýkaran Fethullah Gülen’in üzerinde en hassas olduðu bir
diðer husustur. O, takvaya alýþýlagelmiþ tariflerden artýk bir
tarif getirir. Ona göre takva, Ýslâm gibi iki boyutludur. Ýslâm,
bir boyutuyla, insanlarýn kendi iradeleriyle tâbi olmak üzere
Allah’ýn en son Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) vasýtasýyla en kâmil þekilde gönderdiði dinin adýdýr. Diðer yandan,
irade sahibi insan ve cinler gibi varlýklar dýþýnda kalan bütün
varlýklar Allah’a teslim olup itaat ettiði, O’nun kanunlarý doðrultusunda hiç sapma göstermeden hayatlarýný sürdürüp vazife veya fonksiyonlarýný yerine getirdiði için de müslümandýrlar. Yani Ýslâm, insan ve cinler dýþýndaki varlýklarýn da tâbi
olduklarý din veya ilâhî kaideler, kanunlar bütünüdür. Allah’ýn, insanýn inanç, ibadet, ahlâk, yaþayýþ tarzý için koyduðu
kanunlar, kaideler olduðu gibi, kâinatýn iþleyiþi ve insanýn
ferdî ve içtimaî hayatý için koyduðu kanunlar da vardýr. Bunlar, tabiî ilimlerin, yani fiziðin, kimyanýn, astronominin, biyolojinin, sosyolojinin konusu olan kanunlardýr ki bunlara,
Ýslâmî terminolojide ‘þeriat-ý tekviniye’ veya ‘fýtriye’ denilir.
Ýþte takva, “Allah’ýn emirlerini tutup, yasaklarýndan kaçýnmak suretiyle O’nun azabýndan korunma, O’nun korumasý
altýna girme” demek olduðundan, takvalý olabilmek, yani
dünyada ve ahirette Allah’ýn korumasý altýna girebilmek, bu
iki kanunlar bütününden ikisini de yerine getirmeðe baðlýdýr.
Dolayýsýyla takva, bu her iki kanunlar bütününe uymanýn
adýdýr. (Kalbin Zümrüt Tepeleri, 1: 74-79)
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Doðru, saðlam ve kesinlerden kesin bir bilgiye, hem de
herhangi bir tereddüt ve kuþkuya düþmeyecek þekilde ulaþmak demek olan yakîn, iman esaslarýný ve bilhassa imanýn en
büyük rüknü olan Allah’ýn varlýðýný ve birliðini aksine ihtimal
vermeyecek þekilde bilmek, kabullenmek, duyup hissetmek
ve onun insan benliðiyle bütünleþtiði irfan ufkuna ulaþmak
demektir. O, bütün bilgi kaynaklarýný, eþyanýn varlýðýný, varlýðýn sýrlarýný ve iman hakikatlarýný keþfetme yollarýný kullanarak varýlan noktalar ötesi bir noktadýr. (a.g.e., 1: 171–72)
Yakîn, Ýslâm’da inanmanýn, Hýristiyanlýk’ta veya bir baþka
dindeki gibi olmayýp, ayrýca, imanla bilgiyi kesin hatlarla ayýran ve imaný sadece taklidî bir kabul, iþin özünü, esasýný kavrama gereði duymadan baðlanma olarak algýlayan modern
düþüncenin de tersine kesin bilgiye dayandýðýný, en azýndan
onunla birlikte olduðunu gösteren çok önemli bir sýfattýr.
Onun ilme’l-yakin mertebesi, inanýlmasý gereken esaslara
akýl, delil, bürhan, gözlem ve vahyin ýþýðýnda bütün þüphelerden kurtularak inanmayý ifade ederken; ayne’l-yakin mertebesi, modern düþüncenin habersiz bulunduðu keþif, müþahede (kalble ve daha iç duygularla görüp kavrama) ve duyup
hissetmenin ruha kazandýrdýðý engin ve tarifler üstü marifete
ulaþma halidir. Hakka’l-yakin mertebesi ise, gerçekleri, iman
esaslarýný ve hakikatlarýný perdesiz, hattâ niteliksiz ve tasavvurlar üstü bir þekilde kavrama ve kulun benlik, enaniyet
ve nefis cihetiyle fena bulup, Zât-ý Hakk’la kaim olmasý þeklinde yorumlanmýþtýr (Kalbin Zümrüt Tepeleri, 1: 174–75) Kýsaca,
taklide, taassuba, cehalete, hikmetsizliðe, abesiyete vurulmuþ
en büyük bir darbe olan yakîn, Ýslâm’ýn temellerinden biri olmakla, Fethullah Gülen’in Ýslâm anlayýþýnýn da nirengi noktalarýndan birini oluþturmaktadýr.
Ýslâm’ýn bütün rükünlerine her birinin Ýslâm’daki yeri
oranýnda önem veren Fethullah Gülen, Ýslâm’ýn en önemli
esaslarýndan biri olan ve bilhassa günümüzde her zamankin45
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den daha çok ehemmiyet kazanmýþ bulunan sýdk (doðruluk)
ve emniyet (güvenilirlik) üzerinde de hassasiyetle durur.
Bunlarýn her ikisi de, peygamberliðin ve peygamberlerin vasýflarý arasýndadýr. Doðruluk peygamberliðin mihveridir.
Çünkü peygamberlik, doðruluk yörüngesi üzerinde hareket
eder. Peygamberin aðzýndan çýkan her þey tasdik edalýdýr.
Çünkü peygamberler, gerçek dýþý hiçbir þey söylemezler.
Kur’ân-ý Kerim bazý peygamberlerin büyüklüðünü anlatýrken, bize onlarýn bu vasýflarýndan söz eder. (Meryem/19: 41, 54,
56-57; Yusuf/12: 46) Peygamberler nasýl doðrulukla mücehhez olmasýn ki, Cenab-ý Allah (celle celâluhu) sýradan insanlarýn dahi
doðru olmalarýný istemekte ve Kur’ân’da doðru olanlarý yüceltmektedir. (Tevbe/9: 119; Hucurât/49: 15; Ahzab/33: 23); (Sonsuz Nur,
1: 99-100)

Sýdk (doðruluk), insanýn, duygu, düþünce, söz ve davranýþlarda doðruluðu tabiatýnýn bir parçasý haline getirmesi;
þahsi hayatýndan insanlarla olan münasebetlerine, hakký ilân
adýna þahitliðinden þakalarýna kadar, hattâ dost ve arkadaþ
çevresi itibariyle hep doðruluk aramasýdýr ki, Hakk’a ulaþtýran yollarýn en saðlamý, amelin ruhu ve özü, düþünce istikametinin en yanýltmaz mihengidir. Doðrulukla mü’min münafýktan, cennet ehli de cehennem ehlinden ayrýlýr. Sýdk, ferdin
düþünce ve davranýþ uygunluðunu, iç-dýþ bütünlüðünü yakalayabilmek için halden hale girmesi ve kývrým kývrým kývranmasýdýr. (Kalbin Zümrüt Tepeleri, 1: 123–24)
Peygamberlere ait ikinci sýfat olan emanet, yani güvenilir
olma, emanete asla ihanet etmeme, iman ile ayný kökten gelir. Mü’min, inanan ve emniyet telkin eden insan demektir.
Peygamberler, mü’min olarak zirve insan olduklarý gibi, emin
olma, emniyet telkin etmede de en baþtadýrlar. Kur’ân-ý Kerim, onlarýn bu sýfatlarýna birçok ayette iþaret eder; arka arkaya beþ resûlün (Hz. Nûh, Hz. Hûd, Hz. Salih, Hz. Lût ve Hz.
Þuayb) kýssalarýna yer verdiði Þuarâ Sûresi’nde bu resûllerin
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kendilerini önce “güvenilir bir elçi” olarak takdim ettiklerini
anlatýr. (Þuarâ/26: 107, 125, 143, 162, 178)
Mü’min, Cenâb-ý Hakk’ýn isimlerinden biri olduðu gibi,
ayný zamanda O’na inananlarýn da en önemli isimlerindendir. Allah’a (celle celâluhu) niçin mü’min denir? Çünkü O, güven
kaynaðýdýr. Bize güveni veren de O’dur. Bize, damla damla
veya þelâleler halinde güven, hep O’ndan gelir. Peygamberleri güvenli ve emniyet sýfatýyla serfiraz kýlan da O’dur. Öyle
ise, emniyet, güven, emanet ve iman dediðimiz mesele, bizi
peygamberlere ve önemli bir ölçüde peygamberleri de Allah’a
baðlar. Nihayet topyekün bu baðlýlýk bizi, Yaradan-yaratýlmýþ
münasebetine götürür. Bütün bu manâlar, emanet kelimesinde mevcut olan manâlardýr ve zaten mevzunun bir
önemli yönü de, bu münasebeti kavramaktýr. Baþta Muhammedü’l-Emîn diye çaðrýlan Peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberlerin en önemli sýfatý emanet olduðu gibi,
Kur’ân’ý Peygamberimize getiren Hz. Cebrail’in (aleyhisselam)
en önemli vasfý yine emanettir. Ýþte, Kur’ân da bize bu güvenilirler kaynaðýndan gelmiþtir. (Sonsuz Nur, 1: 174–76)
c. Ýbadet, Dua ve Ahlâk

Ýslâm, temelde imana dayanýr; Fethullah Gülen’in Ýslâmî
anlayýþýnda çok önemli yerleri olan ve yukarýda üzerinde durduðumuz bütün unsurlar imandan kaynaklanýr, imana dayanýr ve imanýn neticesi veya meyveleridir. Ýslâm’da imandan
sonra ibadet gelir; iman, tefekkürle birlikte ibadet topraðýnda geliþir, olgunlaþýr, meyvesini verir. Dolayýsýyla ibadetsiz
iman düþünülemeyeceði gibi, imansýz ibadet de zaten kabul
deðildir. Ýman ve ibadet, insaný potansiyel insan olmaktan
kâmil insan olmaya yükseltir ve bunun da göstergesi ahlâktýr.
Bir hadis-i þerifte, “Ben, güzel ahlâký, bütün ahlâkî faziletleri
tamamlamak için gönderildim.” buyurulur. Yani, peygamberlerin gönderiliþ gayesi, insanlarýn Allah’ý tanýmasý, O’na
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hakkýyla inanýp ibadet etmesi ve neticede ahlâkî faziletlerle
donanýp, gerçek birer insan olmalarýný saðlamaktýr. Bu bakýmdan, Fethullah Gülen’in de gerek doðrudan kaleme aldýðý
yazýlarýna, gerekse sonradan kitaplaþtýrýlan sohbetlerine bakanlar, ibadet, özellikle Ýslâm’ýn þartlarý içinde yer alan namaz, oruç, zekât ve hac üzerinde ne kadar durduðunu, daha
sonra da ahlâk ve karakter konusunda ne ölçüde hassas olduðunu göreceklerdir.
Ýbadet ve ahlâktan ayrý olarak, bir bakýma Allah’a kulluðun adý olan dua da, Fethullah Gülen’in ýsrarla vurguladýðý
hususlardandýr. “Ey Resûlüm, de ki, duanýz olmasa, Allah size niye önem versin?” (Furkan/25: 77) ayetinin manâ ve önemine paralel olarak, Fethullah Gülen de duaya o nispette önem
verir.
“Ýbadet, insanýn varlýk, hayat, þuur, idrak ve iman gibi nimetlere karþý, mazhar olduðu bütün bu þeylerin diliyle bir teþekkür; ibadetsizlik ise, mutlak bir körlük olmasa bile, kaba
bir nankörlük olduðunda þüphe yoktur.” diyen Fethullah Gülen, ibadetin, imanla hedeflenen dünya ve ukba saadeti gibi
hususlarý elde etmek için, bizlere imaný emreden Zât’ýn açýp
önümüze sürdüðü bir vuslat yolu ve bir vuslat âdâbý olduðunu ve bu yolu bulamayanlarýn, bu âdâbý elde edemeyenlerin
Hakk’a ulaþmalarýnýn mümkün bulunmadýðýný kaydeder.
Ona göre, ömürlerini hakikat adýna nazarî meselelerin
hikâyeleriyle tüketen gerçeðe kapalý ruhlar, bütün bir hayat
boyu en fasih dillerin, en sihirli beyanlarýn büyüleyici ikliminde yaþasalar dahi bir çuvaldýz boyu yol alamazlar. Çünkü
ibadet, insandaki iyilik, güzellik ve doðruluk düþüncesine
kuvvet veren bereketli bir kaynak ve nefsin kötülük temayüllerini iyileþtirip melekler âlemine çeviren sýrlý bir iksirdir.
Her gün birkaç defa zikr u fikriyle bu kaynaða müracaat eden
ruh “insan-ý kâmil” olma yoluna girmiþ ve bir ölçüde nefsin
desiselerine karþý da siperini bulup mevzilenmiþ sayýlýr.
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Ýman ve ameli, yani imanýn günlük hayattaki yansýmasý
veya tatbikini biri olmazsa diðeri de olmaz iki esas olarak zikreden Fethullah Gülen, imaný, “inanýlmasý gereken esaslara
aksine ihtimal vermeyecek þekilde inanma” tarifi içinde,
ameli ise ibadet çerçevesinde ele alýr ve þu deðerlendirmede
bulunur: “Bir mü’minin kendi olmasý ve özüyle bütünleþmesi ancak ibadetle mümkündür. Kant’ýn ‘Allah, nazarî akýlla
deðil, amelî (pratik) akýlla bilinir.’ tesbiti de, bu hükmün bir
baþka ifadesidir. Ýbadet, tabiatýnýn bir parçasý haline gelmeyen ve onda derinleþmeyen bir insanýn kaymasý ve yoldan
çýkmasý her zaman söz konusu olabilir… Bu sebeple, 20’nci ve
21’inci asrýn münevver gençleri, ibadetle nazarîden pratiðe
yönelmelidirler.” (Fasýldan Fasýla, 3: 132–33)
Gülen, ibadet anlayýþýna, Ýslâm’a yaklaþýmýndaki temel
kalkýþ noktalarýndan biri olarak insanlara faydalý olmayý da
katar. Ona göre, ibadetin en faziletlisi Allah’ý (celle celâluhu) bilip, Allah’ý (celle celâluhu) sevmek, O’na kulluk vazifelerini yerine getirmek ve insanlara faydalý olmaktýr. Bu zirvenin zirvesi
de, doðruyu gösteren vicdan ibresiyle her iþte Hakk’ýn hoþnutluðunun gözetilmesi, “Emrolunduðun þekilde dosdoðru
ol!” sesiyle harekete geçerek, bir mü’min için ideal olan gerçek doðruluðun araþtýrýlmasýdýr. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 101-102)
Ýbadet denince ilk akla gelen namazdýr. Namaz, Ýslâm’da
imanla imansýzlýðýn ayrýþma noktasý gibi telâkki edilmiþ ve
kendisine o ölçüde önem verilmiþtir. Pek çok yazýsýnda olduðu gibi, pek çok sohbetinde de sözü döndürüp dolaþtýrýp bütün ibadetlerin baþý, ibadet manâ ve muhtevasýnýn kendisinde bütünüyle yoðunlaþtýðý namaza getiren Fethullah Gülen,
öncelikle namazý namaz ve ibadetlerin baþý yapan öze dikkat
çeker. Ona göre namaz, mü’minin miracý, mirac yolunda ýþýðý-buraðý.. yollardaki inanmýþ gönüllerin sefinesi-peyki-uçaðý.. kurbet ve vuslat (Allah’a yaklaþma ve ulaþma) yolcusunun
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ötelere en yakýn karargâhý, en son otaðý, gaye ile hemhudut
(sýnýrdaþ) en büyük vesilelerden biridir.
Namaz gibi, zekât ve oruca da, Ýslâm binasýnda sahip bulunduklarý yer nisbetinde önem veren ve bunlara da sürekli
dikkat çeken Gülen’in, özellikle Hacc konusunda yazdýklarý
mutlaka okunmaya deðer. (Sýzýntý, Haziran 1994)
Ýslâm’a bir din, öncelikle bir iman, ibadet, ahlâk ve davranýþ manzumesi olarak yaklaþan Fethullah Gülen, dua hakkýnda, “Dua; bir çaðrý, bir yakarýþ ve küçükten büyüðe, aþaðýdan
yukarýya, arzdan, arzlýlardan semalar ötesine bir yöneliþ, bir
talep, bir niyaz ve bir iç dökmedir. Dua eden, kendi küçüklüðünün ve yöneldiði kapýnýn büyüklüðünün þuurunda olarak,
fevkalâde bir tevazu içinde ve istediklerine cevap verileceði
inancýyla el açýp yakarýþa geçince, bütün çevresiyle beraber
semavîleþir ve kendini ruhanîlerin hay-hûyu içinde bulur.
Böyle bir yöneliþle mü’min, ümit ve arzu ettiði þeyleri elde etme yoluna girdiði gibi, korkup endiþe duyduðu þeylere karþý
da en saðlam bir kapýya dayanmýþ ve en metin bir kaleye sýðýnmýþ bulunur” der.
Duanýn temelde, Allah’a saygý, güven ve O’nun gücünün
her þeye yettiðini, olmaz görülenleri oldurduðunu itiraf
manâsýna geldiðini belirten Gülen’e göre duada, “Ne halimiz
varsa hepsi de Sana ayân / Dua, kapý kullarýndan miskince
bir beyan..” manâsýna hâl-i pür-melâlimizi dile getiririz. Ýstediklerimizi Hakk’ýn dergâhýna sunar ve ebedî mihrabýmýz
olan O’nun kapýsýna yönelerek ruh dünyamýzý þerh eder, içimizi O’na döker ve ‘huzurun edebi’ diyerek aðzýmýzý sýmsýký
kapatýp sükut murakabesine geçeriz ki, bazýlarýnca böyle bir
hâl –ihlâs ve samimiyetin derecesi ölçüsünde- en belâðatlý
sözlerden daha belið ve en yüksek ifadeleri aþkýn bir beyan ve
bir arz-ý hâl sayýlýr. Allah, gizli-açýk her halimizi bildiðine göre, duada sözden daha ziyade öz önemlidir.
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Fethullah Gülen’e göre dua kulluðun anlamýný muhtevî
olup, sözle ve fiille yapýlan bir ibadettir. Fiilî dua, arzu edilen
bir neticeye ulaþmak için gereðini yerine getirmektir. Dünya,
hikmet ve sebepler yurdu olduðundan, meselâ çiftçinin vaktinde tarlayý sürüp topraðý ekmesi, hastanýn ilaç kullanmasý
fiilî bir duadýr. Bu tür dualar, eðer Cenab-ý Hakk’ýn baþka bir
muradý yoksa, meselâ çiftçiye ektiðinin karþýlýðýný vermemekle baþka bir hatasýnýn karþýlýðýnda ceza vermek veya onu bir
þekilde bir hikmete binaen imtihan etmek dilemiyor, hastanýn
da artýk o hastalýktan dolayý vefatý gelmemiþ veya hastalýðý
çekmesi hakkýnda daha hayýrlý deðilse, genellikle kabul görür.
Þu kadar ki, tarlayý sürüp tohumu ekmek, uzman doktora gidip ilaç kullanmak, bunlardan ayrý olarak ayrýca Allah’a el
açýp, sözlü olarak ayný istikamette yalvarmaya da mani deðildir; tam tersine, fiilî dua ile kavlî (sözle) dua birleþmelidir.
Sözle duada, Cenab-ý Hakk, kulunun istediðini aynen vermeyebilir. Eðer kul içten ve þartlarýna riayet ederek duada
bulunur ve hakkýnda da öyle hayýrlý ise Cenab-ý Allah, onun
istediðini aynen verir; eðer aynen vermek hakkýnda hayýrlý
deðilse, hakkýnda hayýrlý olaný verir veya hiç vermez de, duasýnýn karþýlýðýný görmesini ahirete býrakýr ve ahirette kulunu
çok daha büyük bir mükâfatla karþýlar. Bunu bir hastanýn haline benzetebiliriz. Meselâ, soðuða maruz kalmýþ bir hasta su
içmek isteyebilir; fakat bu su onun hastalýðýný artýracaksa, bu
isteðini yerine getirmek hasta için zararlý olandýr. Bunun gibi, Cenab-ý Hakk da, genellikle kulu için hayýrlý olaný verir; isteneni her zaman vermez. Gülen, bu konuda, “Dualarýmýza
cevap verilmesini, bizim isteklerimizin ayniyle yerine getirilmesi þeklinde anlamak da doðru deðildir.” der ve açýklamasýný þöyle sürdürür: “Biz bazen, sadece bu günü, hâlihazýrdaki
heves ve arzularýmýzýn gereðini düþünerek kendi talep çerçevemizi daraltmýþ, yarýnlarý ve bizimle münasebeti olan daha
baþka þeyleri gözden çýkarmýþ olabiliriz. O ise, hem bizim
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için, hem her þey için, hem bugünümüzü hem de uzak-yakýn
yarýnlarýmýzý iç içe görüp-gözeterek, bizim daralttýðýmýz hususlarý açar, geniþletir; dünya-ukba vüs’atine ulaþtýrarak,
merhamet ve hikmetinin derinliðine göre çok buudlu cevaplarda bulunur. O, hâlihazýrdaki durumumuzu aydýnlatýrken
yarýnlarýmýzý karartmaz; bugünün ýþýklarýný yarýnlarýn zulmeti haline getirmez ve bize iltifatlarda, teveccühlerde bulunurken, baþkalarýna katiyen mahrumiyet yaþatmaz; herkese
ve her þeye çok derinlikli cevaplar verir, dualarýmýzý duyduðunu, isteklerimizi nazar-ý itibara aldýðýný gösterir ve huzuruyla gönüllerimize tasavvurlarýmýzý aþkýn ne inþirahlar, ne
inþirahlar verir.”
Fethullah Gülen, Türk tarihinin parlak dönemlerini, bir
bakýma ruh yüceliðine ve aþk ahlâkýna baðlar ve bu iki faktörü, bütün gerçek diriliþlerin temeli sayar. Gülen, gidip maddeciliðe aborde olmanýn, insaný yaratýlmýþlarýn en þereflisi olma tahtýndan alaþaðý ettiðini ve bütün insanî deðerlerin altýný üstüne getirdiðini belirtir.
Gülen, Ýslâm’ýn insaný imaný, marifeti, muhabbeti, aþký ve
ruhanî zevkleriyle bir manâda meleklerin dahi önünde gördüðüne inanýr ve onu sevmeyi Yaratan’la münasebetin önemli bir ifadesi olarak kabul eder. Bu bakýmdan, maddecilikle
insanýn elinden alýnan bütün deðerler insana iade edilmelidir. Bunlarýn baþýnda inanç, aþk, ihlâs ve doðruluk, emniyet,
hakperestlik, sözünde durma, medenî cesaret, baþkalarýna
karþý saygýlý olma ve maneviyata baðlýlýk gibi ahlâkî faziletler
gelir. (Yeþeren Düþünceler, 184–89)
Gülen’e göre ahlâk, insanoðlunun davranýþlarýyla alâkalý
bir kýsým yüksek düsturlar ihtiva eder ki, hepsi de ruhun yüksekliðinden kaynaklanýr. Bu sebeple, kendi ruhuyla içli-dýþlý
olamamýþ kimselerin, ahlâk kaidelerini de uzun zaman temsil edebilmeleri oldukça zordur. Gülen, ilmi de deðerli kýlanýn
ahlâk olduðuna inanýr ve “Âlim olmak baþka, insan olmak
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baþkadýr. Âlim, ilmiyle insanlýðýn emrine girip, ahlâk ve faziletiyle ilmini temsil ettiði ölçüde hafýza hamallýðýndan kurtulur ve yüksek bir insan olma payesine ulaþýr. Aksine o, ömrünü beyhude heder etmiþ bir zavallýdan farksýzdýr. Zaten demir mahiyetindeki cehaleti, altýn gibi faydalý ve kýymetli kýlan
da ancak, ahlâk ve fazilettir.” der. Gülen, “Aldatýlsan dahi sakýn kimseyi aldatma..! Ayrýca, yüksek bir fazilet olduðu halde,
çok defa insanlarýn kaybetmesine sebebiyet veren sadakat ve
istikametten asla ayrýlma!” nasihatýnda bulunur.
Fethullah Gülen, laik ahlâk, þuyuî ahlâk (sosyal-sosyalist
ahlâk) gibi modern ahlâk (etik) düþüncelerinden çok farklý
olarak, insaný potansiyel insan olmaktan, gerçek insan, insan-ý kâmil olmaya yükselten kaideler üzerinde durur ve bu
kaidelerin temelini dinde bulduðunu vurgular. Bu ahlâk anlayýþýnda, modern ahlâk anlayýþlarýnda olduðu gibi, ‘öteki’
yoktur. Kardeþlik vardýr; onun da ötesinde, Kur’ân-ý Kerim’de
‘kurþunla perçinlenmiþ bina’, bir hadis-i þerifte, ‘tek bir vücut’
olarak deðerlendirilen insan topluluðunda ‘öteki’, ‘ben’in ta
kendisidir. “Kendin için istediðini kardeþin için istemedikçe
(kâmil) mü’min olamazsýn!” peygamberî düsturu, belki herkeste olmasý gerekeni iþaretlerken, “Kendileri zaruret içinde
bulunsalar bile, (kardeþlerini) kendilerine tercih ederler”
(Haþr/59: 9) ayeti, gerçek mü’minin vasfýný ortaya koyar. Ýþte bu
vasýf, Gülen’in ahlâk anlayýþýnýn da temelini oluþturur.
“Kendi menfaatini baþkalarýnýn menfaatine feda etmek,
ruh yüksekliði ve civanmertliktir. Karþýlýðýnda herhangi bir
menfaat beklemeden hep hayýr iþleyenler, beklenmedik bir
yerde bütün hayýrlý düþünce ve iþleriyle karþýlaþýnca hayret ve
hayranlýkla iki büklüm olacaklardýr.” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar,
154–55) türünden ifadeleriyle sýk sýk bu ‘isâr’ ruhunu öne çýkaran Fethullah Gülen’i tanýmada, bir bakýma en önemli pencerelerden biri olan, yaþatmayý yaþamaya tercih etme, kendisi
için deðil baþkalarý için yaþama prensibini, onun þu sözünde
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de görürüz: “Aðaç, köklerinin saðlamlýðý nisbetinde serpilip
geliþtiði gibi, insan da menfaat düþüncesinden, bencillikten
sýyrýlýp, baþkalarý için yaþadýðý sürece geliþir, yükselir ve baþý bulutlara erer.” (Buhranlar Anaforunda Ýnsan, 43–5)
Fethullah Gülen, en önemli ahlâkî prensiplerden birinin,
insanýn, kendisine Yaratýcý tarafýndan verilen nimetlere nimetin cinsinden þükretmesi olduðunu ifade eder. Bu þükür
duygusu canlý olduðu müddetçe bir toplum fert, aile, cemiyet
ve devlet planýnda varlýðýný devam ettirebilir. Söz konusu nimetin þekli önemli deðildir. Bu, huzur, sükûn, güven, refah
olabileceði gibi, teknik sahada amûdî (dikey) yükseliþler de
olabilir. Bir insan için mal, menal, makam, mevki, ilim, irfan,
maddî-manevî füyûzat hisleriyle dolup taþma hepsi birer nimettir. Fert veya toplumlar, þükürle ve bu nimetlerin getirdiði sorumluluklarý ifa ederek üzerlerine düþeni yapmaya devam ederlerse, bu nimetlere liyakatlarý devam ediyor demektir ve herhangi bir deðiþikliðe maruz kalmazlar. Ama durum
aksi olunca, netice de aksi olur. (Fasýldan Fasýla, 2: 26–7)
Fethullah Gülen için gerçek insanî derinlikler, duygu, düþünce ve karakter saðlamlýðý, hemen her yerde geçerli bir kredi kartý mesabesindedir. Ona göre, Hakk’ýn takdir ve mükâfatý sýfatlara göre olduðu gibi, insanlarýn hüsn-ü kabulü de bir
ölçüde yine sýfatlara baðlýdýr.” (Fasýldan Fasýla, 2: 130)
Gülen, fazilet konusunda da þu görüþleri serdeder:
· Fazilet, hak edilen hürmete ehemmiyet vermeme, gurur
ise hak etmediði yerlerde dahi hürmet bekleme ruh haletidir.
· Haklý þöhretleri takdir ve onlarý saygý ile yâd edenler, bir
gün mutlaka hürmetle yâd edilirler.
· Kendini bilmek basiret, kendini görmek ise körlüktür.
Kendini bilen, hem Hakk’a hem de halka yaklaþýr; kendini
gören ise, benliðinden baþka her þeyden uzaklaþýr.
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· Fazilet, halk içinde minderde veya yerde oturur; gurur,
muhteþem koltuklara bile sýðmaz. Gurur, kubbe görünümlü
tersine dönmüþ bir kuyuya benzetilecek olursa, fazileti, ufka
inmiþ gibi görünen semaya benzetebiliriz...
· Cehalet gurura, hikmet fazilete götürür. Gurur, cehaletin
nesepsiz çocuðu; fazilet, hikmetin soylu evlâdýdýr. Gurur, istibdat taraftarýdýr; fazilet ise, hürriyet ve müsavat...
· Gurur, hep yalnýzlýk içinde dolaþýr ve emsal arar; fazilet,
emsalini bulmuþluk huzuru içinde sürekli halkla beraber
olur. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 93, 156–57)
d. Ýnsanlar Arasý Münasebetler ve Muamelât

Fethullah Gülen, insanlar arasýnda sevgi, hoþgörü, mürüvvet ve diðergâmlýða çok önem verir. “Ýnsan, baþkalarýna
karþý iyi-kötü bütün davranýþlarýnda nefsini mizan kabul ederek her þeyi onunla tartmalý; nefsine hoþ gelen þeyleri baþkalarý için de istemeli, nefsinin hoþlanmadýðý bir muameleden
baþkalarýnýn da hoþlanmayacaðýný katiyen hatýrdan çýkarmamalýdýr.” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 111) diyen Gülen insanýn daima
baþkalarýna iyilik yapmayý kollamasý gerektiðini kaydeder.
“Ýnsanlýkta bulunmadý deyip kimseyi kýnama! Ýnsanlýkta bulunma adýna kaçýrdýðýn fýrsatlarý hatýrla!” (a.g.e. 123) tavsiyesinde bulunan Gülen’e göre, insanýn olgunluðu, fenalýk gördüðü þahýslar hakkýnda dahi hakperestlikten ayrýlmayýp, elden geldiðince iyilik yapmasýyla belli olur. Zira kötülük yapmak gayr-ý insanî bir davranýþ; kötülüðe kötülükle mukabele,
insanda ciddî bir kusur ve eksiklik; fenalýða iyilikle karþýlýk
vermek ise, bir civanmertlik ve âlicenaplýktýr. (a.g.e. 111–12) Ýnsanýn baþkalarýna yaptýðý iyilikleri önemsiz, baþkalarýndan
gördüðü iyilikleri ise büyük görüp takdir etmeyi ilâhî ahlâka
yükselmiþ ve vicdanlarýnda huzura ermiþ kâmil insanlarýn sýfatý olarak deðerlendiren Gülen, insanlarýn uygunsuz davranýþlarýný görmezlikten gelip, kusurlarýna göz yummayý da en
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önemli insanî hasletler arasýnda zikreder. Ona göre, “halkýn
kusurlarýný araþtýrmak bir edepsizlik, onlarý saðda-solda anlatýp durmak affedilmez bir nakise; onlarýn iþledikleri fenalýklarý yüzlerine söylemek ise, fertleri birbirine baðlayýp vahdet içinde bulunduran kardeþlik zincirine indirilmiþ bir darbedir.” (a.g.e. 112) Buradan bir adým daha öte giden Fethullah
Gülen, “Baþkalarýna yararlý olmanýn sýnýrý yoktur. Himmeti
yüce bir fert, baþkalarý için ruhunu feda etmeye kadar diðergâm olabilir.” (a.y.) diyerek, bu konudaki kendi asýl ölçüsünü ortaya koyar.
Ýnsanlar arasý münasebetlerde üzerinde hassasiyetle durduðu söz konusu ahlâkî prensiplerden sonra, Fethullah Gülen’in Ýslâm adýna en çok önem verdiði hususlardan biri de,
günlük hayatta ve insanlarýn birbirleriyle münasebetlerinde
haram-helâl ve karþýlýklý hukuk çizgisine azami riayet etmektir. Sýk sýk “Din muamelâttýr; haram-helâldýr.” hatýrlatmasýnda bulunan Fethullah Gülen, karþýlýklý haklar konusunda son
derece titizdir. Erzurum’da öðrencilik günlerinde Kayserili
bir minare ustasýndan az miktarda borç para alan çocuk Fethullah Gülen, bu borcunu ödeme imkâný bulamadan ustanýn
Erzurum’dan ayrýlmasý üzerine, onu yýllarca þehir þehir aratýr ve en sonunda bulur. Borcunu tamamýyla ödediði gibi, üstüne verdiði hediyelerle ustanýn gönlünü eder ve helâlleþir.
Kendisi bu konuda böylesine titiz olduðu gibi, herkese de ayný titizliði tavsiye eder. Ona göre, kiþi hem kul hakkýndan
dem vuruyor, hem de imkâný olduðu halde borcunu ödemiyor, üzerindeki haklarý ifa etmiyorsa, o ancak bir yalancýdýr.
O, “Üzerinde kul hakký bulunan bir insan, muhatabýný bulup
helâllýk dilemek mecburiyetindedir. Bu hak, gýybet, iftira, yalan isnadý vs. gibi manevî boyutlu ise, ancak hak sahibiyle
açýkça konuþularak helâl ettirilebilir. Eðer borç-alacak cinsinden ise, bunlarý hemen ödeme cihetine gidilmelidir.” der.
(Fasýldan Fasýla, 1: 277)
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Fethullah Gülen, karþýlýklý haklar konusunda en fazla anne-baba hakký üzerinde durur. Ona göre, günümüzde, ne yazýk ki Müslümanlar arasýnda da en fazla ihmale uðrayan meselelerden biri, anne-baba haklarýdýr. Oysa anne-baba, insanýn en baþta hürmet edeceði kudsî iki varlýktýr. Onlara hürmette kusur eden, Hakk’a karþý gelmiþ sayýlýr. Onlarý hýrpalayan, er-geç hýrpalanmaya maruz kalýr. Ýnsan, daha küçük bir
canlý halinde var olmaya baþladýðý günden itibaren hep annebabanýn omuzlarýnda ve onlara yük olarak büyür. Bu hususta ne peder ve validenin çocuklarýna karþý olan þefkatlerinin
derinliðini tayine, ne de onlarýn çektikleri sýkýntýlarýn sýnýrýný
tesbite imkân vardýr. Bu itibarla, onlara hürmet ve saygý, hem
bir insanlýk borcu, hem de bir vazifedir. Kur’ân, anne-baba
hakkýný Allah ve Resûlü’nün hakkýyla ayný çizgide deðerlendirmektedir.
“Anne-baba haklarý konusundaki ihmalleri gördükçe hicranla iki büklüm oluyorum.” diyen Fethullah Gülen’e göre, anne-babanýn kadrini bilip, onlarý Hakk’ýn rahmetine ulaþmaya
vesile sayanlar, bu dünyada da, öteler ötesinde de en talihlilerdendir. Onlarýn varlýklarýný fazladan görüp, hayatlarýna karþý
býkkýnlýk gösterenler ise, sürüm sürüm olmaya namzet bir kýsým uðursuzlardýr. Ve insan, anne-babasýna karþý hürmeti nisbetinde Yaratýcýsýna karþý da hürmetkâr sayýlýr; onlara hürmeti olmayanýn Allah’a (celle celâluhu) da hürmet ve saygýsý yoktur.
(Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 150; Fasýldan Fasýla, 3: 104-105)

Anne-baba hakký konusunda bu ölçüde duran Fethullah
Gülen, çocuklarýn haklarýný da ihmal etmez ve þöyle der:
Ýnsan yaratýlýrken hayat arkadaþýyla beraber yaratýlmýþtýr.
Onun yalnýz baþýna kaldýðý devre, hemen hemen yok denecek
kadar azdýr. Bu þekilde, daha ilk varlýða ererken eþiyle beraber yaratýlmak, insan için evliliðin fýtrî olduðunu göstermektedir. Bu fýtrî vazifede en mühim maksat ise çoðalmadýr.
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Anne-baba, evlâtlarýný yetiþtirip faziletlerle donattýklarý
nisbette onlara “evlâdýmýz” demeye haklarý var ise de, ihmal
edilmiþ yavrularý hakkýnda böyle bir iddiada bulunmalarý katiyen muvafýk deðildir. Ya ona fenanýn, çirkinin yollarýný gösteriyor, onu insanlýktan uzaklaþtýrýyorlarsa!..
Anne-baba, çocuðuna sahip çýkar, onun duygu ve düþüncesini hem kendine hem de topluma yararlý olacak þekilde geliþtirirlerse, millete yeni, saðlam bir rükün kazandýrmýþ olurlar. Aksine onu insanî duygularý itibariyle ihmal etmiþlerse,
cemiyetin içine herhangi bir haþere salmýþ sayýlýrlar.
Bir aðaç týmar edildiði zaman, bir canlý da bakýmý-görümü
yapýldýðý sürece hem meyve verir, hem de neslini devam ettirir. Binbir istidat ve kabiliyetle dünyaya gönderilen insan: bir
aðaç kadar olsun týmardan nasibi bulunmamalý mýdýr?
Ýnsanoðlu, çocuðu dünyaya getiren sensin! Onu gökler
ötesi âlemlere yükseltmek de senin vazifendir. Onun cisminin saðlýðýna ehemmiyet verip üzerinde titrediðin gibi, kalbî
ve ruhî hayatý için de titre, merhamet et, kurtar o biçareyi Allah için! Ve zebil olup gitmesine fýrsat verme. (Ölçü veya Yoldaki
Iþýklar, 153–54)

FETHULLAH GÜLEN’ÝN ÝSLÂM ANLAYIÞIYLA ÝDEOLOJÝK
ÝSLÂMÎ ANLAYIÞIN MUKAYESESÝ
a. Ýman

Fethullah Gülen’in Ýslâm anlayýþýnda birinci yer, her zaman imana ait olmuþtur. Çünkü Bediüzzaman’ýn deðerlendirmeleriyle, iman, yalnýz icmâlî ve taklidî bir tasdikle sýnýrlý
olmayýp, bir çekirdekten tâ büyük hurma aðacýna kadar ve eldeki aynada görülen güneþin misalinden tâ deniz yüzündeki
aksine ve güneþin bizzat kendine kadar mertebeleri ve inkiþaflarý vardýr. Yine imanýn dereceleri ve binbir ilâhî isim ve
diðer iman rükünlerinin kâinatýn hakikatleriyle alâkalý çok
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hakikatleri bulunur. Ýlimlerin, marifetlerin ve insanî kemâl
mertebelerinin en büyüðü imandýr ve tahkikî imandan gelen
teferruatlý ve delilli kudsî marifettir... Taklidî iman, þüpheler
karþýsýnda kolay maðlûp olur. Tahkikî imanda da pek çok
mertebeler, ilâhî isimler sayýsýnca tezahür dereceleri vardýr.
Bu mertebelerden ayne’l-yakîn mertebesine çýkabilenler, bütün kâinatý bir Kur’ân gibi okuyabilecek dereceye gelirler.
Ýmanýn bir mertebesi de hakka’l-yakindir. Ýþte, gerçek imaný
elde edenlere her türlü þüphe ordularý en ufak bir tesir yapamaz... (Emirdað Lâhikasý, 1: 103-104)
b. Ýlmî-Manevî Yaklaþým, Ýdeolojik-Siyasî Yaklaþým

Daha önce üzerinde durmaya çalýþtýðýmýz gibi, Fethullah
Gülen, Ýslâm’a öncelikle kalbe, ruha ve zihne hitap eden ve
davranýþlarý yönlendiren bir din olarak bakmýþ ve temele
iman, ibadet, ahlâk ve muameleyi yerleþtirmiþtir. Buna karþýlýk, ideolojik-siyasî Ýslâmî hareketler ise, þüphesiz iman, ibadet, ahlâk ve davranýþa önem vermekle birlikte, Müslümanlarýn son iki-üç asýrlýk mahkûmiyetini genellikle sosyal, ekonomik ve siyasî sahada aramýþlar. Çöküþü burada aradýklarý gibi, yeniden diriliþin de bu sahalarda olabileceðini düþünmüþler. Dolayýsýyla Ýslâm’a, þüphesiz diðer esaslarý da kabul etmekle birlikte, daha çok bir ideoloji, sosyal-ekonomik-siyasî
bir sistem gibi yaklaþmýþlardýr. Oysa Fethullah Gülen için,
Müslümanlarýn son iki-üç asýrlýk mahkûmiyetleri birinci
planda ruhta sefilleþmeden, inanç, ibadet ve ahlâktaki ciddî
erozyonlardan kaynaklanmýþtýr. O, “Bizim esas problemimiz,
Ýmparatorluðun yýkýlmýþ olmasý deðildir. Problemimiz, ruh
planýndaki iflasýmýzdýr. Ne acýdýr ki, devleti idare edenler,
bunu bir türlü anlayamamýþlardýr ve anlayamýyorlar.” der ve
bu noktayý tahlil ederken, þunlarý kaydeder:
“Ruh planýnda çökmüþ bir ülkenin her bucaðý, yüzlerce zafer taký ve dragon timsalleriyle süslense dahi mezardan farký
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yoktur. Evet, ruhun zafer soluklarý üzerine kurulmamýþ bir
dünya, kaba kuvvetin elinde bir oyuncak, onun faziletli ikliminde geliþtirilmemiþ bir kültür insanlýðýn yolunu kesmiþ
bir cadý ve böyle bir ülkede yaþayan yýðýnlar da, buhrandan
buhrana sürüklenen gözü baðlý talihsizlerdir.
Güçlü ve muzaffer insan, kendini yenen insandýr. Nefis ve
kötü tutkularýn esaretinden kurtulamamýþ sefil ruhlar, cihanlar fethetseler dahi maðlûp sayýlýrlar. Böylelerinin bir baþtan
bir baþa dünyayý iþgal etmelerine fetih denemeyeceði gibi, istilâ ettikleri yerlerde de uzun zaman pâyidar olmalarýna
imkân yoktur… Merzifonlu, ordusunun Viyana’daki bozgunundan evvel, kendi içinde yenilmiþti. Yýldýrým Han, Çubuk’ta deðil, hasmýný hakir ve kendini yeryüzünün biricik hükümdarý saydýðý gün yenilmiþti... Ve daha kimler... Buna karþýlýk
Tarýk, Herkül sütunlarýný geçip bir avuç fedaisiyle, 90.000 kiþilik Ýspanya ordusuna galebe çaldýðý zaman deðil, Toleytola’da kralýn servet ve hazineleri karþýsýnda: “Tarýk, dikkat et!
Dün bir köleydin, bugün muzaffer bir kumandan, yarýn toprak
altýnda olacaksýn!” dediði ve coþtuðu an, ruhuyla kanatlanmýþtý ve muzafferdi. Cihaný iki hükümdar için az gören Yavuz,
dünyanýn dört bir bucaðýný velveleye veren ordusuyla, krallara taç verip taç aldýðý günlerde deðil, Ridaniye zaferini müteakip Ýslâm dünyasýnýn biricik hükümdarý unvanýyla Ýstanbul
kapýlarýna kadar gelip de tebanýn alkýþ ve alâyiþini görmemek
için, halkýn uykuda olduðu bir saati kollayýp, pâyitahta sessizce girdiði zaman gerçek fâtih; hocasýnýn atýnýn ayaðýndan sýçrayan çamurla ýtýrlanmýþ cübbesinin tabutuna sarýlmasýný vasiyet ettiði zaman muzafferdi.” (Sýzýntý, Temmuz 1983)
Bu temel kalkýþ noktasý farklýlýðýndan dolayý, ideolojik-siyasî yaklaþýmlarda, kiþilerin ferdî Ýslâmî yaþantýlarý üzerinde
fazla durulmaz. Ýdeolojik yaklaþýmda insanlarýn harekete kazandýrýlmalarý ön plana çýkarken, Fethullah Gülen ise, farklý
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bir yönde gitmektedir. Meselâ þu sözler, onun hareket noktasýný ve çizgisini bir açýdan anlamamýza kâfidir:
“Dünyayý düzeltmeðe kalkanlar, önce kendilerini düzeltmelidirler. Evet, önce içlerini kinden, nefretten, kýskançlýktan; dýþlarýný da her türlü uygunsuz davranýþlardan temiz tutmalýdýrlar ki, çevreye misal teþkil edebilsinler. Kendi içini
kontrol edememiþ, nefsiyle savaþamamýþ, duygu âlemini fethedememiþ kimselerin etraflarýna gönderecekleri mesajlar,
ne kadar parlak olursa olsun, ruhlarda heyecan uyaramayacak, uyarsa da sürekli bir tesir býrakamayacaktýr.” (Ölçü veya
Yoldaki Iþýklar, 208)

Bu konu, oldukça önemlidir. Ýslâm, Musevilik gibi, zamanla dünyevî yaný aðýr basmýþ bir din olmamasýnýn yanýsýra, Hýristiyanlýk gibi, ortada daha çok mistik yanlarý kalmýþ
ve Kilise gibi bir kurumla temsil edilen bir din de deðildir.
Kur’ân-ý Kerim, “Ey iman edenler! Allah Resûlü, (Allah’ýn
vahyi ile) sizi size hayat verecek þeylere çaðýrdýðý zaman, Allah’a ve o Resûl’e uyun” (Enfal/8: 24) buyurur. Yani Ýslâm, hayata hayat olmak için gelmiþtir. Fakat bu “hayata hayat olma”
iþinde asýl olan, onun iman esaslarý ve bunlarýn baþýnda gelen
de, diðer esaslarýn da üzerine oturduðu Allah’ýn varlýðýna ve
mutlak, aþkýn birliðine imandýr. Ýmam-ý Gazalî, Faysalü’tTefrika isimli eserinde Ýslâm’ýn iman esaslarýný temelde Allah’a, ahiret gününe ve peygamberliðe iman olarak üç kategoride ele alýr. Kitaplara iman peygamberliðe imanýn, insan iradesini de içine alacak þekilde kadere iman Allah’a imanýn ve
meleklere iman da, hem Allah’a hem peygamberliðe imanýn
içinde deðerlendirilir. Bediüzzaman, Kur’ân’ýn ana maksatlarýný ve dolayýsýyla Ýslâm’ýn temellerini ‘tevhid, ahiret, peygamberlik ve ibadet-adalet’ þeklinde sýralar. (Ýþârâtü’l-Ýcâz, 12)
Bunlar, Ýslâm’ýn esasýdýr ve ‘usûl’ olarak anýlýrlar. Bütün peygamberler, istisnasýz bu dört esasý misyonlarýna temel yapmýþ ve bundan sonra, bu dört esasýn üzerine namaz, zekât,
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oruç, hac gibi ibadetler bina edilmiþtir. Daha sonra, bunlarla
birlikte anne-babaya en üst düzeyde iyilik; akrabaya, miskine, yoksula ve yolda kalmýþa hakkýný verme; saçýp savurmama ve cimrilik de etmeme; çocuklarý öldürmeme ve her türlü
katlden kaçýnma; zinaya yaklaþmama; içki içmeme; þans
oyunlarýna kapýlmama; kimsenin malýna el atmama; ahde
vefa; asla yalan söylememe; emanete ihanet etmeme; insanlarý iliþkilerde her zaman doðruluðu muhafaza etme; kin, haset, kýskançlýk, gýybet, dedikodu gibi her türlü kötü huylarý
býrakma; ölçü ve tartýda asla hile yapmama; ilim sahibi olunmayan konuda söz söylememe; böbürlenmeme; sözün en güzelini söyleme gibi temel ahlâkî ve haram-helâl düsturlarý gelir. Kur’ân, mü’minleri överken, genellikle bu noktalarý esas
alarak över. (13: 20-22; 21: 49; 23: 1-5, 8-11, 57-61; 25: 63-75; 42: 36-39;
32: 15-16; 39: 9; 51: 17-18; 53: 32; 73: 1-4, 6-7; 74: 1-5; 76: 7-10)

Ýslâm, þüphesiz hayatýn içinde ve onu kuþatan bir dindir
ve elbette sosyal, ekonomik ve idarî boyutlarý da olacaktýr.
Ayrýca, 14 asýrlýk tarihinde büyük medeniyet ve devletlerin
dini olmuþtur. Özellikle Peygamber Efendimiz’in risaleti,
Medine döneminde ve ardýndan ilk Dört Halife devrinde hayatýn bütününe tam bir bütünlük içinde hükmetmiþ olmakla
birlikte, bilâhare bir fonksiyon ayrýþmasý yaþanmýþ. Peygamber Efendimiz’in, Bakara/2:151 ayetine dayanýlarak daha önce anýlan fonksiyonlarýndan, insanlara Kitab’ý ve ayetleri öðretme iþini âlimler ve tabiî ilimlerin uzmanlarý, onlarý kalben
eðitme iþini de manevî cereyanlar üstlenmiþtir. Bu çerçevede,
ulemanýn (âlimler) ve maneviyat önderlerinin kendilerini daha çok ilme, ya da insanlarý kalben eðitmeðe adadýklarýný,
Ýslâm’ýn selâmeti ve insanlarýn saadeti adýna idarecilere irþad, ikaz ve tavsiyelerde bulunduklarýný görürüz. Bu hususa
dikkat çeken Bediüzzaman, halifeliðin neden Ehl-i Beyt’te
kalmadýðýný izah için oldukça önemli þu açýklamayý yapar:
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“Saltanat-ý dünyeviye aldatýcýdýr. Âl-i Beyt ise, hakaik-i
Ýslâmiyeyi (Ýslâmî hakikatler) ve ahkâm-ý Kur’âniyeyi
(Kur’ân’ýn hükümleri, aslî kaideleri) muhafazaya memur idiler… Saltanat-ý dünyeviye Âl-i Beyt’e yaramaz, vazife-i asliyesi olan hýfz-ý dini (dini korumak) ve hizmet-i Ýslâmiyet’i
(Ýslâmiyet’e hizmet) onlara unutturur. Halbuki saltanatý terk
ettikleri zaman, parlak ve yüksek bir surette Ýslâmiyet’e ve
Kur’ân’a hizmet etmiþler.
Ýþte bak! Hazret-i Hasan’ýn neslinden gelen aktablar (kutuplar, maneviyat büyükleri), hususan Aktab-ý Erbaa ve bilhassa Gavs-ý A’zam olan Þeyh Abdülkadir-i Geylanî ve Hazret-i Hüseyin’in neslinden gelen imamlar, hususan Zeynelâbidîn ve Cafer-i Sadýk ki, her biri birer manevî mehdi
hükmüne geçmiþ, manevî zulmü ve zulümatý daðýtýp, envâr-ý
Kur’âniyeyi (Kur’ân’ýn nurlarý) ve hakaik-i imaniyeyi neþretmiþler. Cedd-i emcedlerinin (en þerefli cedlerinin, Resûlüllah’ýn) birer vârisi olduklarýný göstermiþler.” (Mektubat, 100)
Ýslâm’a öncelikle devlet ve siyaset açýsýndan bakanlar tarafýndan yanlýþ anlaþýlabilecek bu husus oldukça önemlidir.
Siyaset ve ideoloji temelli olmakla, zihnî ve kalbî tatmine,
ibadette derinliðe, marifet ve aþka gerektiði ölçüde deðer veremeyen hareketler Ýslâmî sâfiyeti korumakta zorlanacaðý gibi, maddî, siyasî ve askerî fetihler, eðer ilim ve maneviyat hareketleriyle desteklenip, önce kalblere ve zihinlere, sonra da
bir medeniyet halinde topraða nakþolmazsa, asla uzun ömürlü olamaz. Cengiz ve Ýskender’in askerî baþarýlarý buna en anlamlý birer örnektir. Buna karþýlýk, Sahabe döneminde yapýlan fetihler, Sahabe, Tabiûn (sonraki ilk nesil) ve Tebe-i Tabiîn (daha sonraki nesil) dönemindeki, insanlýk tarihinde eþsiz bir ilim ve maneviyat hareketiyle desteklenmiþ, beslenmiþ
ve bu hareketlerle Ýslâm, fetholunan yerlere oralardan bir daha çýkarýlamayacak þekilde yerleþmiþ ve tarihin belki de en
muhteþem medeniyetine varlýk kazandýrmýþtýr. Bu bakým63
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dan, Ýslâm’ýn yayýlmasýnda, korunmasýnda ve Ýslâm’a hizmette devletin ve kuvvetin rolü genellikle arka planda kalýrken, hattâ þartlar mecbur býrakmadýkça, kuvvete baþvurma
tasvip edilmezken, ilmî ve manevî hareket, her zaman en önde geldiði gibi, bu hareketle ortaya konan hizmetler de her zaman kalýcý olur. Ýslâm tarihi boyunca bütün büyük âlimler,
maneviyat önderleri ve mücedditler de hep bu yolu takip etmiþ, siyasetle doðrudan meþgul olmamýþ, daha çok “Bir kavim
içindekini, kendini deðiþtirmedikçe Allah da onlarýn durumunu deðiþtirmez.” (Ra’d/13: 11) Kur’ânî düsturundan, “Nasýlsanýz
öyle idare olunursunuz” (El-Hindî, 6: 89) peygamberî prensibinden hareketle, insanlarý zihin, iman, ibadet ve ahlâk noktasýnda kemale ermeðe çaðýrmýþ ve erdirmeðe çalýþmýþlardýr.
c. Bir Baþka Önemli Doktriner Boyut

Konunun, bilhassa günümüzle alâkalý çok önemli bir baþka doktriner boyutu daha vardýr.
Bedir Savaþý’nýn ardýndan, Peygamber Efendimiz (sallallahu
aleyhi ve sellem), esirlere nasýl davranmalarý gerektiði konusunda Ashabýyla istiþarede bulunur. Hz. Ebu Bekir, “Ya Resûlallah, bunlar kavmin büyükleridir. Her ne kadar size ve Ýslâm’a
büyük kötülüklerde bulunmuþlarsa da, eðer kendilerini affedersek, onlarýn ve bütün Mekkelilerin kalblerini kazanmýþ
oluruz.” der. Hz. Ömer ise, “Ey Allah’ýn Resûlü, bunlar kavmin büyükleridir. Eðer bunlarý öldürürsek, diðerleri, müþriklere karþý kalbimizde merhamet olmadýðýný anlar ve bir daha
karþýmýza çýkmaya cesaret edemezler.” fikrinde bulunur.
Peygamber Efendimiz, Hz. Ebu Bekir’in görüþünü kabul eder
ve þöyle buyurur:
“Ey Ebu Bekir, sen Ýbrahim gibisin. O, Allah’a (âsî kavmi)
hakkýnda þöyle dua etmiþti: “Kim bana uyar, benim yolumdan giderse, o bendendir; kim de bana âsî olursa, ya Rab,
þüphesiz Sen günahlarý çok baðýþlayan ve merhameti pek bol
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olansýn.” (Ýbrahim/14: 36) Ayrýca sen, Ýsa gibisin de. O da þöyle
dua etmiþti: “Yâ Rab, eðer (Sen’den baþka beni ve annemi de
tanrý kabul edenleri) cezalandýrýrsan, ne diyeyim, onlar Senin
kullarýn. Yok, onlarý affedersen, þüphesiz Sen, onur ve yenilmez güç sahibisin ve her yaptýðýnda mutlak hikmetler bulunansýn.” (Mâide/5: 118)
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), daha sonra
Hz. Ömer’e dönerek þunlarý söyler:
“Ey Ömer, sen ise Nuh gibisin ki, o, [950 yýl inanmamakta ve kötülüklerde direnen kavmi hakkýnda] Allah’a þöyle dua
etmiþti: “Yâ Rab, yeryüzünde tek bir kâfir býrakma; eðer býrakýrsan, onlar da yine kâfir doðurur.” (Nuh/71: 26) Sen, ayný zamanda Musa gibisin ki, o da, [Firavun ve aristokrasisi hakkýnda] þöyle dua etmiþti: “Yâ Rab, onlarýn mallarýný mahvet
ve kalblerini sýk; çünkü onlar, böyle can yakýcý azabý görmedikçe inanmazlar.” (Yunus/10: 88) (Ahmed Ýbn Hanbel, Müsned, 1: 383)
Bu önemli hâdise, Ýslâm adýna da çok önemli bir gerçeði
ortaya koymaktadýr. Þöyle ki:
Peygamber Efendimiz’in misyonu, gördüðü vazife ve dönemi, önceki bütün peygamberlerin ve peygamber olmamakla birlikte benzer vazife gören büyük zatlarýn misyonlarýnýn
bir meyvesi, muhassalasý, kendinden sonra farklý zamanlarda, farklý þartlarda yürütülecek teblið çalýþmalarýnýn da çekirdeði mesabesindedir. Yani, Peygamber Efendimiz’in misyonunda, en azýndan Kur’ân’da adý geçen bütün peygamberlerin ve peygamber olmamakla birlikte benzer vazife gören zatlarýn misyonlarýný belli derecelerde görmek mümkündür.
Bunlardan her biri, O’nun temsil ettiði küllî Ýslâmî tebliðin
bir cephesini oluþturur. Ayný þekilde, Peygamberimizden
sonraki teblið çalýþmalarý ve bu maksatla gelecek þahýslarýn
ve topluluklarýn faaliyetleri de, önceki misyonlarýn birini ve65
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ya birkaçýný, yani Ýslâmî tebliðin bir veya birkaç cephesini
temsil edebilir.
Peygamber Efendimiz’den önceki peygamberlerin misyonlarý belli bir veya birkaç kavimle, en azýndan belli bir zamanla sýnýrlý olduðundan, o peygamberlerin karakterini de
bir bakýma misyonlarý belirliyor ve bu misyon ve karakterlerden en önemli ve en kapsamlý iki tanesinden birini Hz. Nuh
ve Hz. Musa, diðerini Hz. Ýbrahim ve Hz. Ýsa (Allah’ýn selâmý hepsinin üzerine olsun) temsil ediyordu. Hz. Nuh ve Hz. Musa’nýn
misyon ve karakterinde yerine, zamanýna, þartlara ve muhataplara göre biraz daha sert davranma ön planda görünürken, Hz. Ýbrahim ve Hz. Ýsa’nýn misyon ve karakterinde ise
þefkat, merhamet, af ve yumuþaklýk öne çýkýyordu. Bu her iki
davranýþ þeklinden ana maksat, þüphesiz insanlarý eðitmek ve
insanî kemalâta yükseltmekti.
Hz. Nuh’un kavmi, inkârda ve kötülüklerde öylesine direttiler ki, 950 yýl kendilerine yapýlan tebliðe müsbet cevap vermediler ve müsbet doðrultuda kendilerini deðiþtirmeðe yanaþmadýlar. (Nuh Suresi/71) Firavun ve oligarþisi de ayný idi. Allah, farklý zamanlarda üzerlerine kan, tufan göndermek, çekirge ve kurbaða yaðdýrmak gibi âfetlerle kendilerini sürekli ikaz
buyurmuþsa da, her defasýnda Hz. Musa’ya müracaatla, gönderilen azap üzerlerinden kalktýðýnda inanacaklarý sözü vermelerine raðmen inkârda ve Ýsrail Oðullarý’ný serbest býrakmamakta direttiler. (A’râf/7: 133–35) Allah’ýn Dini’nde her zaman
için temel esas rahmet, merhamet, þefkat ve af olmakla birlikte, ne Hz. Nuh’un ne de Hz. Musa’nýn kavminin iman etmesi
ve kötülüklerinden vazgeçmesi artýk mümkün görünmediðinden, bunlara yapýlacak dua ancak Hz. Nuh ve Hz. Musa’nýn
duasý gibi olmalýydý ve onlar da o þekilde dua ettiler.
Evet, Allah’ýn Dini’nde her zaman için temel esas rahmet,
merhamet, þefkat ve af olup, özellikle çekirdeði hükmündeki
“Besmele”de Allah’ý, bütün sýfatlarýndan önce Rahman ve
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Rahîm olarak takdim buyuran Ýslâm’ýn en önemli ve aslî cephesi budur ve bunu önceki peygamberler içinde en önde temsil eden iki peygamber Hz. Ýbrahim ile Hz. Ýsa, onlardan daha önde temsil eden de, bütün varlýklara rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) olmuþtur. Fethullah Gülen, âhir zaman denilen þu zaman diliminde medeniyet bir derece umumileþtiði için ve þüphesiz uygulayanlarý
da olmakla birlikte, en azýndan teoride temel hürriyetler, temel insan haklarý, hoþgörü, insana saygý gibi medeniyet deðerleri ön plana çýktýðýndan, artýk insanlarla münasebetin ikna, yani diyalog ve karþýlýklý iyi münasebet çerçevesinde olmasý, bir baþka ifade ile, Ýslâm’ýn veya Muhammedî ruhun
Ýbrahimî ve Ýsevî, yani, bu peygamberlerce temsil edilen yanýnýn öne çýkarýlmasý gerektiði görüþünü benimsemektedir.
Dinin, özünden ve ruhundan uzaklaþtýrýlýp merasimler yýðýný
haline getirildiði, ferdî planda bile yaþanmadýðý, tamamen
maddeye ve dünya menfaatine yönelmenin neticesinde
maddî-dünyevî menfaatlere alet edildiði, özellikle Kitab’ý korumalarý gereken ahbârýn (âlimler) bozulduðu, Kitab’ýn hükümlerini keyfî yorum ve uygulamalarla deðiþtirmeyi ve az
bir fiyat karþýlýðýnda deðiþmeyi âdet edinip, geçim kaynaðý
yaptýðý (Matta Ýncili, 23: 2-8, 13-15, 16, 23-26, 27, 29, 31) bir zamanda
gelip, misyonunda dini yaþamada hassasiyet, merhamet, þefkat, hoþgörü, sevgi ve insanlarla iyi geçinmenin çok belirgin
biçimde ön planda olduðu Hz. Ýsa’nýn (aleyhisselam) þu sözleri,
konuyu anlamamýz açýsýndan son derece önemlidir:
Ýþittiniz ki, eski zaman adamlarýna denildi: “Katletmeyeceksin,” ve: “Kim katlederse, hükme müstahak olacaktýr.” Fakat ben size derim: Kardeþine kýzan her adam hükme müstahak olacaktýr… “Zina etmeyeceksin” denildiðini iþittiniz. Fakat
ben size derim: Bir kadýna þehvetle bakan her adam, zaten yüreðinde onunla zina etmiþtir. Ve eðer sað gözün sürçmene sebep oluyorsa, onu çýkar ve kendinden at; çünkü senin için
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azandan birinin yok olmasý, bütün bedeninin cehenneme atýlmasýndan iyidir… Senden dileyene ver; senden ödünç isteyenden yüz çevirme… Düþmanlarýnýzý sevin ve size eza edenler
için dua edin. Eðer sizi sevenleri severseniz, ne karþýlýðýnýz
olur?.. Sadaka verdiðin zaman, sol elin sað elinin ne yaptýðýný
bilmesin… Dua ettiðin zaman, kendi iç odana gir ve kapýný kapayarak dua et… Hükmetmeyin ki, hükmolunmayasýnýz.
Çünkü ne hükümle hükmederseniz, onunla hükmolunacaksýnýz; ölçtüðünüz ölçü ile de size ölçülecektir. Ve niçin kardeþinin gözündeki çöpü görürsün de, kendi gözündeki merteði seçemezsin? (Matta, 5:21-22, 27-29, 38-39, 42, 44, 46; 7:1-3; 18:8-9)
Ýþte, 19’uncu asýrla 20’nci asrýn en azýndan baþlarýnda
dünya tamamen maddeye yönelmiþ durumdaydý ve din, bütün cephelerden saldýrýlara uðruyordu. Önceki topluluklarda
þirk ve küfür daha çok cehalet ve inattan kaynaklanýrken, önceki yüzyýlda her tarafta rasyonalizm ve pozitivizme dayalý bilimden kaynaklanan beþerî tekebbürün yol açtýðý bir inkâr
fýrtýnasý esiyordu. Avrupa’da tabiî ilimlerin alabildiðine geliþmesinin ve bu geliþme sürecinde bir yandan Kilise ile çatýþmanýn, bir yandan da Kitab-ý Mukaddes’le tatmin olamamanýn sonucunda beþer aklýna ilâhî vahyin üstünde bir yer verilmiþ bulunuyor, hattâ ilâhî vahiy ya inkâr ediliyor, ya da sahasý olabildiðince daraltýlýyordu. Bu, tarihte görülmemiþ inkâr
fýrtýnasý, kalblerde, zihinlerde, fert ve toplum hayatýnda ihtiyarlamýþ Müslümanlýk binasýný da sarstýkça sarsýyordu. Ýþte,
dünyayý böyle bir atmosfer içinde tanýyan Fethullah Gülen’e
göre zaman, bu defa cehaletten deðil de, bilimden ve felsefeden kaynaklanan inkâra karþý ilimle desteklenen iman ve
maddecilik karþýsýnda maneviyat mücadelesi verme zamanýydý. O, Ýslâm’a yaklaþýmýný iþte bu perspektife oturtmuþ ve
dinin ruhuna, asýl manâsýna, manevî ve ahlâkî deðerlerine
yönelmiþtir. Ona göre günümüz, Ýslâm’ýn, Muhammedî ruhun Musevî deðil, Ýsevî boyutunun öne çýkarýlmasýný gerekti68
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ren bir gündür. Nitekim âhirzamanda hadis-i þeriflerde de
Hz. Ýsa’nýn inmesinin ve mesihiyetin nazara verilmesi de, bunu açýkça ortaya koymaktadýr. Ne var ki, bir yandan, Ýslâm
adýna ideolojik ve siyasî çýkýþ yapanlar Fethullah Gülen’i bu
yaklaþýmýndan dolayý Ýslâm’dan taviz vermekle suçlarken, diðer yandan, Türkiye’de rejim konusunda duyarlýk gösteren
bazý çevreler ve laikliði dine yaklaþýmýn bile temeline oturtanlar, onun asýl maksadýný gizlediði ve aslýnda teokratik bir
devlet kurma peþinde olduðu iddiasýndadýrlar. Gerçek olan
ise, iki tarafýn da onu yanlýþ anlayýp, yanlýþ deðerlendirdiðidir. Bu yanlýþ, sadece konjonktürel deðil, ayný zamanda doktriner bir yanlýþlýktýr.
d. Teþkilat veya Parti Ýdeolojileri ve Ýslâm

Ýslâm’a ideolojik siyasî-yaklaþým, pek çok yerde Ýslâmî
hizmetleri ya parti, ya teþkilat veya elit faaliyetleri konumuna
indirgemiþtir. Oysa Ýslâm, hiçbir zaman herhangi bir parti,
teþkilat veya grup tarafýndan temsil edilemez ve bu türden
herhangi bir kuruluþun Ýslâm’ý bizatihî temsil iddiasý doðru
olamaz. Ayrýca bu tür tavýr ve yaklaþýmlarýn, evrensel olan ve
herkese hitap eden Ýslâm’ýn bir teþkilat, grup veya parti ideolojisi olarak anlaþýlmasýna, ayrýca Müslümanlar arasýnda da
Ýslâm’a zýt bölünmelere yol açacaðý açýktýr. Ýslâm adýna kitlelere parti veya teþkilat bayraðý altýnda gitmek, evet Müslümanlarýn parti ve teþkilatlar halinde parçalanmasýna yol açacaðý gibi, çoklarýný Ýslâm’ýn dünyevî-siyasî maksatlar uðruna
istismar edildiði düþüncesine götürecek, hepsinden öte,
Ýslâm’ýn öz kavram ve ideallerinin baþka baþka yollarla sunularak, sonuçta hem Ýslâm’ýn baþka sistem, düþünce ve inanç
biçimleriyle özdeþleþtirilmesine veya onlara yakýn görülmesine, hem de ‘takýyye’ yapýldýðý þüphelerine sebep olacaktýr.
Gerçi, her halükârda Ýslâm’a karþý olan çevreler, Müslümanlarýn en samimi sözlerini ve davranýþlarýný bile ‘takýyye’ ola69
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rak suçlayabilmekte iseler de, Müslüman’a düþen, ne olursa
olsun Ýslâm’ý bulandýrmaktan þiddetle kaçýnmaktýr.
Fethullah Gülen’in Ýslâm’a yaklaþýmýnda teþkilat veya partiye, partileþmeye yer olmadýðý gibi, siyasetten ve ortaya konmaya çalýþýlan hizmetlerin siyasî veya daha baþka dünyevî gayelere alet edildiði izlenimi uyarmaktan þiddetle kaçýnma da
esastýr. O, bunu pek çok yazýlarýnda, sözlerinde ve kendisiyle
yapýlan röportajlarda ifade etmiþtir. Meselâ:
“Din bizatihî ne kadar mukaddes olsa da, onu mukaddes
kabul etmenin bir diðer yaný, dini dünyevî hiçbir þeye,
maddî-manevî herhangi bir tür kazanca alet etmemektir.
Böyle iken, dinin politize edilmesi, imanýn kudsî bir me’haz
olarak bir kýsým siyasî mülahazalara esas alýnmasý, meselelere o mercekle bakýlarak, kendi yorumlarýmýz, kendi idare anlayýþlarýmýza kudsiyet kazandýrmak, onlarý kutsamak, dini
tahkir edecek bir durum olabilir. Saniyen, siyasî düþüncelerimizi, mülâhazamýzý, parti anlayýþýmýzý dine bina ettiðimiz zaman, dine bir yönüyle bizim eksikliklerimiz, bizim arýzalarýmýz, bizim kusurlarýmýz da akseder; bize tepki, dolayýsýyla,
ona da tepki getirir. Din hakikati öyle temsil edilmeli ki, bütün siyasî mülahazalarýn üzerinde olsun. Halbuki din politize
edildiði, onu biz temsil ediyoruz denildiði zaman, baþkalarýný
âdeta iþin dýþýnda görmüþ oluruz. Dine sahip çýkma gibi görülse bile, fakat tavýrlarýmýzla dine gölge ettiðimizden, onu
kararttýðýmýzdan ve bize karþý duyulan nefretten din de nasibini aldýðýndan dolayý, zannediyorum dini politize edenler,
dine büyük kötülük etmiþ olurlar.” (Fethullah Gülen Ýle Canlý Yayýnda Gündem, 30-32)

e. Antitezciliðe Karþý Tezcilik

Ýslâm’a siyasî-ideolojik açýdan yaklaþanlar, ona mevcut
konjonktürün, “pazarda revaçta olan meta”ýn, mevcut ve ha70
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kim düþünce sistemlerinin ve ideolojilerin penceresinden
bakmaktan ve bu sebeple birbirinden farklý Ýslâm takdimlerinden kurtulamamýþlardýr. Buna ek olarak, çok defa da özür
dileyici bir tavýrla Ýslâm’ý mevcut düþünce sistemleri ve ideolojilerle uzlaþtýrmaya çalýþma yoluna gitmiþ ve böylece
Ýslâm’ý kendi özgün haliyle arz edemeyerek, her dönemde
farklý bir Ýslâm imajý sunmuþlardýr. Meselâ, 19’uncu asrýn
sonlarý ve 20’nci asrýn ilk çeyreðinde Ýslâm, âdeta liberalizmle, kapitalizmle ve bunlarýn üzerine oturduðu deðerlerle özdeþleþtirilirken, II. Dünya Savaþý’ný müteakip sosyalist ve komünist akýmlarýn bilhassa Üçüncü Dünya denilen ülkelerde
ve bu arada Ýslâm dünyasýnda da revaç bulmasýyla, bu defa
Ýslâm, âdeta sosyalizmle bir arada anýlýr olmuþtur.
Günümüzde ise Ýslâm, küreselleþme ve onunla birlikte pazara sürülen deðiþim, liberalizm, çok kültürlülük gibi birer
deðer olarak görülen kavramlarla bir bakýma özdeþleþtirilerek ele alýnmaktadýr. Bu þekilde, her ayrý dönemde farklý bir
Ýslâm’la muhataplarýn karþýsýna çýkýlabilmekte ve baþkalarýnýn þekillendirdiði gündem ve çizdiði yörüngeye Ýslâm adýna
yorumlar getirme Ýslâmî bir tavýr olarak takdim edilerek,
Ýslâm bir tepki felsefesi veya ideolojisi konumuna indirgenmektedir.
Siyasî-ideolojik Ýslâm anlayýþý üzerine oturan hareketler,
tabiatlarý gereði reaksiyoner hareketler olmaktan da kurtulamamakta ve her defasýnda maðlûp olmanýn neticesinde hem
parçalanmakta, hem de insanlarýn zihninde Ýslâm’ýn, en azýndan bazý kaidelerinin yetersizliði gibi düþüncelerin uyanmasýna da yol açmaktadýrlar. Buna karþýlýk, Fethullah Gülen,
Ýslâm’ý bir din olarak ve onun temel, deðiþmez prensipleri
çerçevesinde ele aldýðý için, en azýndan Ýslâm’a bakýþý ve onu
takdiminde herhangi bir çeliþki yaþama mecburiyeti içinde
kalmamaktadýr.
71

Geçmiþten Geleceðe Köprü Fethullah Gülen

f. Allah Marifeti ve Muhabbeti

Din muhabbettir; muhabbet temeline oturur. Muhabbet,
kâinatýn varlýk sebebidir; hem kâinatýn baðýdýr, hem nurudur, hem hayatýdýr. Ýnsan, kâinat aðacýnýn hem çekirdeði,
hem bütün özelliklerini kendinde barýndýran meyvesi olmakla, kâinatý kuþatacak bir muhabbet, bu meyvenin çekirdeði
olan kalbine yerleþtirilmiþtir. Kopup geldiði, daha doðru bir
deyiþle, kendine lâyýk bir görev ve fonksiyonla gönderildiði þu
yeryüzünde, asýl vatanýnýn hasreti ve Göndericisi’nin muhabbeti içinde çýrpýnýp duran kafesteki bir kuþ gibidir o. Fakat
böylesine nihayetsiz bir muhabbetin kalbine yerleþtirildiði
insan, bu muhabbetin hedefinin nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibi olmasý gerekirken, suistimalle batýcý, geçici, fani
þeyleri sever; bunun sonucunda böyle bir muhabbet onun
için belâlý bir musibet halini alýr. Kahkahalar atsa da, bu kahkahalar beka veya ebediyet aþkýndan gelen aðlamalarýn ters
yansýmalarýndan baþka bir þey deðildir; dünyada en çok gülen insan, aslýnda en muzdarip olan insandýr. Ýþte, bu ýzdýrabý giderecek, insaný asýl Sahibi’nden, Ýlâhý’ndan koparýp, sahte ilâhlara çeken faktörleri yok edecek en büyük etken, muhabbetin gerçek hedefine yöneltilmesidir. Muhabbet, nefsi
tezkiye eden, temizleyen, insana onur, güç ve cesaret bahþeden, taþý altýn yapan iksirdir; insanýn büyük bir susuzlukla
aradýðý âb-ý hayattýr. Ýnsan, Allah’a olan muhabbeti ölçüsünde O’nun Yolu’nda yürüyebilir; O’na olan muhabbeti ölçüsünde meþakkatlere, sýkýntýlara katlanýr; O’nun muhabbetiyle dünya hayatýný tercihten ahireti, cennet ve Cemalullah’ý
tercihe geçer; gerçek imanýn, aklî bir kabul olmaktan ihsan
olmaya yükselmiþ imanýn göstergesi muhabbet ve bu muhabbeti kazandýran da ancak ve ancak marifettir; Allah’ý hakkýyla tanýmadýr. Gerçek bu iken, Ýslâm dünyasýnda ideolojik-siyasî temelli Ýslâmî hareketlerin pek çoðu, Allah marifet ve
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muhabbetine ve bunun tahsiline gereken önemi vermemiþ,
hattâ bu marifet ve muhabbetin tahsil edildiði “okul”lara karþý çýkma hatasýný iþlemiþlerdir.
Bu ise, Ýslâm muhabbet ve coþkun his halindeki, ayný zamanda ilim boyutlu imana ve bu imanýn nurunu yansýtan akla dayalý ve kalbleri ölmekten ve körlükten kurtaran bir din
iken, onun rasyonel bir felsefe, ya bir ideoloji veya bir ekonomik-siyasi sistem olmaya indirgeniþine yol açmýþ ve hayata
hayat yapýlamamasýnda temel faktörü oynamýþtýr. Tabiî bu
hükmü, Ýslâm’a siyasî-ideolojik açýdan yaklaþan herkes ve
her hareket için söz konusu etmek mümkün deðil ise de, ne
var ki bu yaklaþým, çok zaman ve çok yerde böylesi menfi neticeler de doðurmuþtur. Oysa Fethullah Gülen’in Ýslâm’a yaklaþýmýnda Allah marifet ve muhabbeti temelinde temsil edilen
Ýslâmî ruhun çok önemli bir yeri vardýr. Onun yýllardýr sabýrla ve çok büyük bir dikkatle kaleme aldýðý Kalbin Zümrüt Tepeleri, âdeta çaðýmýzýn ve geleceðin marifet mektebi gibidir.
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3. BÖLÜM
FETHULLAH GÜLEN:
BÝR AKSÝYON ÝNSANI
Fethullah Gülen, Türkiye’de önce ve öncelikle bir âlim, bir
vaiz, özellikle belli bir çevre tarafýndan bir yazar, þair, mütefekkir ve ve eðitim gönüllüsü olarak tanýndý. Daha sonra,
hakkýnda hoþgörü-diyalog faaliyetleri münasebetiyle bilgi
edinmeye baþlayanlar tarafýndan ayrýca bir entelektüel ve
tüm ülke tarafýndan, eðitim ve hoþgörü-diyalog teþebbüsleri
ön planda bir aksiyon insaný olarak bilinmeye baþladý. Bu
aksiyon, onu bütün dünyada tanýnýr ve dikkate alýnýr bir
insan haline getirdi. Dolayýsýyla Fethullah Gülen’in aksiyonunu, ilmî ve Ýslâmî-manevî eðitimciliði ve bununla paralel olarak veya birbirini destekler mahiyette önce Türkiye içinde,
daha sonra tüm yeryüzü sathýnda yürüyen eðitim seferberliði, bir de özellikle Türk toplumunun farklý kesimleri ve hem
Türkiye içinde hem bütün dünyada büyük dinlerin mensuplarý arasýndaki hoþgörü-diyalog çalýþmalarý oluþturur.
Fethullah Gülen’in aksiyoner yanýný eðitim ve hoþgörü-diyalog faaliyetleri baþlýklarý altýnda ele almadan önce, onun aksiyonunun hedefi, bu aksiyonda takip ettiði yol, bu yolun prensipleriyle birlikte ana dinamik ve malzemeleri üzerinde tahlillerde
bulunmak yerinde olacaktýr. Fakat önce, Fethullah Gülen’in aksiyona yüklediði anlam ve muhtevaya bakmamýz gerekiyor:
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TEORÝSÝ, HEDEFÝ VE DÝNAMÝKLERÝYLE
FETHULLAH GÜLEN’ÝN AKSÝYONU
FETHULLAH GÜLEN’DE AKSÝYON DÜÞÜNCESÝ

Fethullah Gülen, aksiyon ile düþünceyi birlikte ele alýr; fakat belki çoklarýndan farklý olarak, önceliði aksiyona verir.
Ona göre, “hakikî var olmanýn yolu aksiyon ve düþünceden
geçer; kendini ve baþkalarýný deðiþtirebilecek mahiyetteki bir
aksiyon ve düþünceden.”
Gülen, “Hayatýmýzýn en önemli, en zarurî hadisesi aksiyondur. Sürekli aksiyon, sürekli düþünce ile bir kýsým sorumluluklar altýna girerek sürekli hareket etmek mecburiyetindeyiz. Eðer kendimiz olarak hareket etmezsek, baþkalarýnýn
hamle ve aksiyon dalgalarýnýn, düþünce ve plan girdaplarýnýn
tesirine girer ve onlarýn hareket fasýllarýný temsil etme zorunda kalýrýz.” der.
Onun bu düþüncesi son derece önemlidir. Çünkü Ýslâm’a
çaðýmýzda siyaset ve ideoloji penceresinden yaklaþýp, aksiyonlarýný bu temele oturtanlar, büyük oranda reaksiyoner olmaktan kurtulamamýþlardýr. Mevcut gündemi genel-geçer
kabul ederek ona göre tavýr belirlemek zorunda kalmýþlar,
dolayýsýyla Ýslâm’ý sürekli olarak bu gündemin peþinden koþturmuþlardýr. Bu reaksiyonerliðin getirdiði yenilgi ve baþarýsýzlýklar, görüþlerinde sürekli revizyona yol açtýðý gibi,
Ýslâm’ýn da yanlýþ anlaþýlýp, yanlýþ tanýnmasýna sebep olmuþtur. Oysa Gülen’in düþüncesinde aksiyon esas olup, bu da,
“kendimiz olarak,” yani yolunu belirlemiþ, düþüncesini saðlam blokajlar üzerine oturtmuþ, mevcut siyasetin dýþýnda, dini ideolojiye indirgemeden hareket etmek demektir.
Gülen, bir adým daha atar ve aksiyonu, yaratýlýþýn gayesini yerine getirme eylemi olarak görür. Bu anlamda aksiyon,
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ona göre, insanýn hayatýnýn tamamý gibidir; düþünce de, bir
iç aksiyon olarak, bu hayatýn bir boyutudur:
“Daha enfes bir yaklaþýmla aksiyon; insanýn, en samimi ve
içten kararlarla bütün varlýðý kucaklamasý, onu tahlile almasý
ve onun içindeki koridorlardan sonsuza yürümesi, sonra da
Nâmütenâhi’den (Sonsuz’dan) aldýðý bir sýr ve kuvvetle zekâ
ve iradesinin bütün gücünü kullanarak, kendi âlemini, hilkatle (yaratýlýþla) hedeflenen gerçek yörüngesine yerleþtirmesidir. Düþünceye gelince, o da bir iç aksiyondur. Sistemli ve hedefli düþünce, varoluþ vetiresinde (süreç) karþýmýza çýkan bütün muammalarý yine kâinattan sorarak, her þeyin cevabýný
ondan almaktýr… Düþünce sayesinde insan ruhu, âlemle sarmaþ-dolaþ olur ki, sürekli kendi içinde derinleþir… Düþünce,
insanýn kendi derinliklerinde metafizik tecrübelere yer hazýrlamak için yine kendi içinde boþalmasýdýr. Bu, düþüncenin ilk
basamaðý ise, o merdivenin son basamaðý da, hareketli düþünmektir.”
Gülen, insanýn özüne erme ve baþkalarýnýn ermesi için de
çalýþma olarak gördüðü aksiyonun bu fonksiyonu yerine getirebilmesi için Ýslâm temelli olmasý gerektiðini vurgular. Çünkü Ýslâm, insaný maddenin ve bedenin hayat seviyesinden
kalb ve ruhun hayat seviyesine yükselten yol olmasý hasebiyle aksiyonu gerçek yörüngesine oturtur. Denebilir ki aksiyon,
bu manâda Ýslâm’ý yaþamanýn adýdýr. Böyle bir yöneliþ ve öze
eriþ, insanýn mahiyetindeki istidatlarý inkiþaf ettirdiði gibi,
varlýk ve bekasýnýn da teminatý olmuþtur.
Gülen, bütün bir toplum planýnda din, ilim, felsefe, sanat
kanatlarýyla yürümesi gereken aksiyonun, nesilleri âvârelikten kurtarýp, yarýnýn fikir, hüner, marifet ve zanaat sahipleri
yapacaðý inancýndadýr. Ona göre, “Bu sayede bütün sokaklar,
mektep koridorlarý gibi irfanla tütecek.. hapishaneler birer
ilim yuvasý haline gelecek.. yuvalar da birer cennet köþesi gibi tüllenecektir. Her yerde din ile ilim el ele yürüyecek.. iman
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ile akýl sarmaþ-dolaþ her yere meyvelerini saçacak.. istikbal
ümit, emel ve azmin baðrýnda, ütopyalarda olduðundan daha
rengin ve daha zengin göðerip geliþecek.. televizyonlar, radyolar, gazeteler, mecmualar çevreye feyiz, bereket ve ýþýk yaðdýracak.. ve bir takým tarih dýþý kalmýþlardan baþka herkes,
her gönül, Cennet’e benzeyen bu baharda kevser yudumlayýp
dolaþacaktýr...” (Ruhumuzun Heykelini Dikerken, 52–9)
FETHULLAH GÜLEN’ÝN AKSÝYONUNDA HEDEF

Fethullah Gülen’in hedefi, ne yapmak ve nereye varmak
istediði konusunda Türkiye ve Türkiye dýþýnda bazý maksatlý
spekülasyonlar üretilse de o, pek çok yazýsýnda ve sohbetlerinde, bütün maksadýnýn Allah’a kullukla O’nun rýzasýný kazanmak olduðunu açýklýkla ifade eder. Çünkü ona göre “insan
bir seyyah, kâinatlar da, onun mütalâasýna takdim edilmiþ
rengârenk meþherler, zengin ve rengin kitaplardýr. Seyyah,
bu kitaplarý okumak, irfanýný arttýrmak ve insanlýða yükselmek için bu âleme gönderilmiþtir.” Dolayýsýyla Gülen’in hedefi, her insanýn da hedefi olmasý gereken seyahattir; “eserleriyle kendini bize tanýttýrmak isteyen, gözlerden gizli o Zât’ýn yolunda” O’na varmak gayesi taþýyan bir seyahat. “Çünkü” der
Gülen, “biz ve her þey, O’nu tanýmak ve tanýtmak üzere buraya geldik ve bundan daha yüce bir vazife de bilmiyoruz. Biz
hepimiz, O’nun varlýðýnýn gölgeleri, O ise, her þeyin menbaý ve
merciidir.” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 17-18) Fethullah Gülen’e göre,
iþte bu seyahatin adý kulluktur. Peygamberlerin gönderiliþ gayesi, yani dinden gaye de, insanlarýn Allah’ý tanýyýp, O’na kulluk yapmalarýný saðlamaktýr. Allah, Kur’ân-ý Kerim’de: “Ben
cinleri ve insanlarý ancak Bana kulluk yapsýnlar diye yarattým”
(Zâriyât/51: 56) buyurarak, bu gerçeðe iþaret etmektedir.
Fethullah Gülen’in arzu ettiði dünyayý ve hayallerindeki
yarýný görmek de, onun aksiyonundaki hedef konusunda bize
net bilgi verebilir. O, bu konuda þunlarý yazar:
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“Gözlerimi yummuþ, iman, ümit ve hayallerimin resmedip
belirlediði çerçevede geleceði, insanî deðerlerin katlanýp derinleþtiði, duygularýn bütünüyle uhrevîleþtiði, bedenin ayný
ruhî deðerleri paylaþtýðý ve öteden beri his dünyamýzda arayageldiðimiz “yitirilmiþ cennet”in tasavvurlarýmýzý aþan en
nadide parçalarýndan meydana getirilmiþ zamanýn enfes bir
altýn dilimini gönül gözlerimle temaþa ediyor ve onun varidatýnýn gelip gelip hülyalarýma, rüyalarýma aktýðýný duyar gibi
oluyorum…
Öyle ki, ümit ve iman dünyamda tüllenen bu yeni baharda… bütün varlýkla kucaklaþýr, bütün canlýlarý þefkatle selâmlar, bütün insanlarý muhabbetle baðrýma basar ve kendi kendime: “Yaratan’ýn kâinatlarý var etmedeki gayesi de bu olsa
gerek” derim. Evet bu dünyada, hoyratlýk, kabalýk, hýrs, tûl-i
emel, münakaþa, cidal, hýyanet, yalan, gadir, zulüm, irtikap,
ihtilas yoktur. Bu dünyada civanmertlik, incelik, dirilme azmi, yaþama sevgisi, mülâyemet ve diyalog, hakka karþý saygýlý olma, emanet duygusu, vefa hissi, doðruluk ruhu, adalet ve
istikamet düþüncesi vardýr. Bu dünyanýn insanlarý hakikî
manâdaki kin, nefret ve kavgayý lügatlerinden söküp atmýþ,
hayatlarýný sevgi, yumuþaklýk ve insanlarla münasebet üzerine kurmuþlardýr.” (Yeþeren Düþünceler, 88-90)
AYDINLARIN DEÐERLENDÝRMELERÝ

Fethullah Gülen’in hedefi konusunda, ideolojik ve ön yargýlý düþünüp davranan küçük bir azýnlýðý dýþarýda býrakacak
olursak, Türk aydýnlarýnýn çok büyük çoðunluðu, esasen farklý bir düþünce içinde deðildir. Meselâ, Profesör Ali Yaþar Sarýbay’a göre Fethullah Gülen hareketi, “bir sivil toplum hareketi olup, bu hareket, Türkiye’de demokrasinin yerleþmesine
katkýda bulunabilir. Laik milliyetçilik etnik temele dayandýðý
için birleþtirici deðil, parçalayýcý bir fonksiyon icra ederken,
Gülen hareketi, toplumda dinî deðerler vasýtasýyla bütünleþ79
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meyi ve toplumun bir arada ve beraber yaþamasýný büyük ölçüde kolaylaþtýrabilir. (Milliyet, 18.10.1995)
Taha Akyol, Gülen’i “birleþtiricilikten ve dolayýsýyla insanlar arasýnda ayrým yapan deðil, onlarýn paylaþtýðý ortak noktalarýn öne çýkarýlmasýndan yana, eðitimde kalite ve rekabeti
vurgulayan ve araþtýrma zihniyetini ön plana çýkaran, çoðulcu, barýþçý ve geleceðin Türkiyesi için çok yararlý bir insan”
(Milliyet, 19.10.1995) olarak deðerlendirmektedir.
Þahin Alpay, Fethullah Gülen hakkýndaki düþüncelerini
þöyle ifade eder: “Görebildiðim kadarýyla Hocaefendi,
Ýslâm’ýn siyasî bir ideoloji, bir parti felsefesi olarak kullanýlmasýna, toplumun inananlar ve inanmayanlar diye iki kutba
bölünmesine karþý çýkýyor. Farklý inanan ve farklý düþünenlerin birbirlerine saygýlý, hoþgörülü olmalarýný, toplumda barýþ
ve uzlaþmayý savunuyor. Hocaefendi’nin yaptýklarýna saygý
gösterilmeli.” (Milliyet, 29.07.1995)
Sosyolog Nilüfer Göle, Gülen hareketini, “geçmiþle gelecek, gelecek ile modernlik arasýnda ilintiler kuran muhafazakârlýðýn manâlandýrdýðý modernlik” olarak niteliyor. Göle,
þöyle diyor:
“Fethullah Gülen’in düþüncesi, bireyin tanýmýnda tevazuu,
toplumsal dokuda muhafazakârlýðý, medeniyet kurulmasýnda
da Ýslâm’ý cazip kýlmaktadýr. Geleneksel bastýrýlmýþlýk ile modern taþkýnlýk arasýnda örselenmiþ bireye Allah ile münasebetini kaybetmemiþ insanlarýn tevazuu ve hoþgörüsünü örneklemektedir. Batý bireyinin akýlcý küstahlýðý ve yalnýzlýðý karþýsýnda, imaný ve marifeti ‘kalp kültürü’nde birleþtiren ‘muhabbet’
insanlarýný müjdeleyerek, yeni bir özgüven kapýsý açmaktadýr.
Türkiye’de ilk defa muhafazakâr düþünce ile siyasi liberal
hoþgörünün derin bir terkibine þahit oluyoruz.” (Ergün, 97–8)
Ali Bayramoðlu, ‘Fethullah Gülen Hareketi’ni, siyasî
Ýslâmî hareketlerin yerel Ýslâmî geleneklere savaþ açmasýna
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karþýlýk, bu geleneklere sahip çýkan, Ýslâm’ý bu gelenekler açýsýndan yorumlayan, farklýlýklarý reddetme yerine kabul eden,
Anadolu geleneklerine özgü sivil toplum kurumlarýna vakýflar yoluyla hayatiyet kazandýran bir hareket olarak görüyor.
Ona göre bu hareket, kültürel sürekliliði kabul ediyor. (Yeni
Yüzyýl, 08.07 / 13.07 / 26.08. 1995)

“Cemaatler, tarikatlar bu toplumun ve demokrasinin birer
gerçeði. Çatýþmayý, kutuplaþmayý deðil, hoþgörü ve diyalogu
savunduklarý sürece de toplumsal barýþ ve yumuþamada
önemli bir yere sahip olurlar.” diyen Hasan Cemal’e göre, siyasî Ýslâmî çizgiyi benimseyenlerin totalci bir anlayýþ geliþtirmesine karþýlýk, Fethullah Gülen, þeytandan ve siyasetten Allah’a sýðýnan çoðulcu bir çizgiye sahip. (Sabah, 14.02.1995) Ünlü
televizyon programcýsý Mehmet Ali Birand, Fethullah Gülen’in “çok muhtaç olduðumuz bir Türkiye’nin nasýl olmasý
gerektiðini” gösterdiðini belirtiyor. Birand’a göre Fethullah
Gülen, gerçek dindarlara saygý gösterilen bir Türkiye istiyor;
yoksa dini kullanarak siyasî bir hedefe yürümek gibi bir niyeti asla taþýmýyor. (Sabah, 11.05.1997)
Ünlü sinema eleþtirmeni Atilla Dorsay, uzun yýllar Fethullah Gülen’i herhangi bir tarikat lideri gibi görüp, onu zararlý
bir kiþi olarak takdim eden bir gazetede (Cumhuriyet) çalýþtýðýný ve bu sebeple onun hakkýnda kuþkular beslediðini belirttikten sonra, “Fakat daha sonra Hoca’yý izledim ve onu
kendisini hep geri planda tutma mahviyetkârlýðý içinde ve çeþitli dinlerden cemaat liderlerini onurlandýran barýþtýrýcý ve
diyalogcu bir tutum içinde gördüm.” diyerek, Gülen hakkýndaki nihaî kanaatýný ifade eder. Ayrýca, Türkiye”nin, manevî
ve bilge kiþiliðiyle Fethullah Gülen’e ihtiyacý olduðunun altýný çizer. (Yeni Yüzyýl, 02.02.1997; Zaman, 23.06.1995)
Gazeteci Ahmet Tezcan, Fethullah Gülen’i, “Ýslâm’ý sömüren bir anlayýþý üstlenmemiþ, ruhanî kimliði ön planda, baþka din ve inançtaki insanlara saygýlý, âþýk ve katýksýz bir gönül
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adamý” olarak tanýmlýyor. (Akþam, 13.03.1998) Cenk Koray için
ise, “Fethullah Gülen denince insanýn aklýna müthiþ bir terbiye, inanýlmaz bir edep, özümsenmiþ bir tevazu ve okyanuslarca hoþgörü geliyor.” (Akþam, 13.03.1998)
Eski baþbakanlardan Bülent Ecevit, Gülen’in “derin din bilgisi, zengin bir felsefe, tarih ve sanat kültürünü birbiriyle birleþtirdiði”ni belirtmektedir. Ecevit, Gülen’i ayrýca, “Ulusal kimliðimizden kopmaksýzýn Batý’ya açýlabileceðimizi, ancak Batý’ya
açýlýrken Asya ile baðlantýmýzý da güçlendirmemiz gerektiðini
vurgulayan” biri olarak da takdim etmektedir. (Ergün, 96–7)
Çetin Altan’ýn deðerlendirmesi ise þöyle: “Hoca, dünya
egemenliði peþinde koþan bir insan deðil. Ýslâm’ý gerçek
manâda yaþamak istiyor. Bu haliyle daha verimli, daha boyutlu ve daha üst düzeyde bir görünüm sunuyor... Küçük Asya,
zaman zaman evrensel boyutlarda insan yetiþtirmiþtir. Müslümanlýk, dünya ile ters düþmez. Önemli olan, insanýn gerçek
insan olmasý, Müslüman’ýn gerçek Müslüman olmasýdýr.
Ýslâmiyet, bazýlarýnýn zannettiði gibi geliþmeye, ilerlemeye
hiçbir þekilde engel deðildir. Fethullah Hoca, dünyayý gerçekleriyle kavramýþ bir insan. Müslümanlarýn problemlerini doðru kavramýþ ve ona çözümler üreten evrensel söyleme sahip bir
kiþilik. Hazineden geçinen insanlar, devrimci olamazlar. Emeði olmayan insanlar, yaþamayý ve yaþama yön vermeyi beceremezler. Onlarýn öyle bir problemleri de yoktur. Fethullah Hoca emeði olan bir insan, hazineden de geçinmiyor.” (Ergün, 98–9)
Fethullah Gülen’le önemli bir röportaj geliþtiren antropolog Nevval Sevindi, Fethullah Gülen’de “çilekeþlik, iç dünya
ve sevgi ile yaþamý anlamlandýrma”nýn temel bir yer iþgal ettiðini, bununla birlikte, onda büyük bir direncin köklerinin
de kendini hissettirdiðini belirtiyor. Ona göre Gülen, bireye
inanýyor ve insanýn kendi içinde derinleþmeden, hesaplaþmadan, kafa ve kalb bütünlüðünü saðlayamayacaðýný düþünüyor. “Gazali’nin aydýn semasýnda Pascal unutulmasýn,
82

Fethullah Gülen: Bir Aksiyon Ýnsaný

Mevlâna ile semaa kalkarken Pastör’ü laboratuvarda selâmlama eksik býrakýlmasýn” diyerek, Türkiye için oldukça önemli bir kültür sentezi gebeliðine iþaret ediyor.
Nevval Sevindi’ye göre Gülen, kendini yenilemeyi devamlý var olabilmenin tek þartý olarak görüyor. O’nun dünyasýnda
eðitimle kalkýnma kol kola ve gelecek için ekonomik olanla
kültürel olanýn beraberliði esas. Cehalete karþý ilim dinamiðini, yoksulluða karþý çalýþmayý ve zenginliði, içte tefrikaya karþý hoþgörü, diyalog ve dayanýþma ve öneriyor.
“Ulusal kültür sentezini üretemeyen, Selçuklu/Osmanlý
sentezini inkâr eden aydýnlar asla halka ulaþamadýlar. Tabaný olmayan, þabloncu bakýþ onlarý hep savurdu. Onlar sömürge valisi zihniyetini atamadýklarý için, doðan ve yükselen
Türk burjuvazisine ideoloji üretemediler. Bu ülkenin kendi
tarihinden, koþullarýndan ve kültüründen sentez üretemeyen
aydýnlar ve bürokrasi hep dayatmacý oldu. Kendi dýþýnda her
þeyi küçümsedi.” diyen Nevval Sevindi, Fethullah Gülen’in
þabloncu olmadýðýný, elindeki malzemeden yeni bir deðer
üretebilmiþ ve bilgiyi bir taþ yýðýný olarak deðil, bir bina oluþturacak zihnî faaliyet ve süreç þeklinde gören biri olarak, modern Türkiye’de kültürel Ýslâm’ýn sentezini ortaya koyduðunu
vurguluyor. (Fethullah Gülen’le New York Sohbeti, Ergün, 103-104)
CÝHAD VE VEYA TEBLÝÐ

Bugün, gerek tarihte uðradýklarý anlam kayýp ve kaymalarýndan, gerek Müslümanlarýn onlarý yanlýþ anlayýp yanlýþ
temsil etmelerinden, gerekse Ýslâm’a karþý ve düþman çevrelerin, bu arada ve özellikle son asýrlarda oryantalistlerin onlarý farklý görüp, farklý göstermelerinden dolayý, pek çok temel Ýslâmî kavram yanlýþ anlaþýlmaktadýr. Bu türden yanlýþ
anlayýþa kurban giden en önemli kavramlardan biri cihaddýr.
Rahatlýkla diyebiliriz ki, Fethullah Gülen’in aksiyonunun
adý da cihaddýr. Ýslâm’da ve onun terminolojisinde cihadýn
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ne anlama geldiðine geçmeden önce, Fethullah Gülen, neden
cihad ve teblið kelimelerini ön plana çýkarmaktadýr, bu konu
üzerinde kýsaca durmakta yarar var.
Önce þu hususu hemen belirtmek gerekir ki, Fethullah
Gülen, dinî kimliði ön planda olan bir aksiyon insanýdýr. O,
ülkesine ve insanlýða hizmeti birinci derecede, dinî deðerlerin
yerli yerine oturmasý ve insanlarýn hayatýnda kendilerine özgü gerçek fonksiyonu yerine getirmesinde görmektedir. Dolayýsýyla onun dinî kavramlarla konuþmasý gayet normaldir.
Ýkinci olarak, her ilmin, her mesleðin kendine ait kavramlarý vardýr. Bu kavramlar bilinmeden veya yerlerine baþka
kavramlar konarak o ilim anlaþýlamaz; anlaþýlamadýðý gibi,
yanlýþ da anlaþýlýr. Bunun yanýsýra, birden fazla ilim ve meslek
dalýnda kullanýlan kavramlar da vardýr ki, bunlarýn her ilim ve
meslek dalýndaki anlam ve muhtevalarý bilinmeden, yine o
ilim ve meslek dalý yanlýþ anlaþýlmaktan kurtulamaz. Bu bakýmdan, eðer Ýslâm’ý doðru anlamak gerekiyorsa, o kendi kavramlarýyla takdim edilmeli, bu kavramlar anlam ve muhtevalarýyla çok iyi bilinip yerli yerinde kullanýlmalýdýr. Dolayýsýyla
Fethullah Gülen’in bir aksiyon olarak cihad ve tebliði ön plana çýkarmasý, normal olmanýn ötesinde bir zorunluluktur.
Bu kýsa açýklamanýn ardýndan, cihadýn ne manâya geldiðine
ve Fethullah Gülen’in onu nasýl deðerlendirdiðine bakabiliriz:
“Cihad, Arapça cehd veya cühd kökünden isim olup, takat
nisbetinde bir çabayý ifade eder. (Ýsfahanî, 101) Dolayýsýyla cihad,
bizzat Fethullah Gülen’in tarifiyle, her türlü meþakkat ve zorluða göðüs gerip çalýþmak, çabalamak ve gayret etmek gibi
manâlara gelir. Cihad, yine Gülen’e göre ve terim anlamýyla,
insanýn kendi özüne ermesi ve insanlarýn özlerine erdirilmesi
iþidir.” (Ý’lâ-yý Kelimetullah veya Cihad, 13; Asrýn Getirdiði Tereddütler, 3: 186)
Gülen, cihadla ilgili açýklamalarýna þöyle devam eder:
“Peygamberlik, Allah tarafýndan bazý müstesna insanlara
verilen bir paye, bir meslektir. Onlarýn vazifesi, Allah’ýn anla84

Fethullah Gülen: Bir Aksiyon Ýnsaný

týlmasý ve getirdikleri dinin teblið edilmesidir. Bu vazife, peygamberlik mesleðinin gereðidir. Bu meslekte hedef þudur: Allah’ýn tanýtýlmasý ve insanlýðýn O’nu tanýmakla sonsuzluðu
yakalamasý, dünyaya gelirken iniþ kavsiyesi (helezonik iniþ
çizgisi) çizen insanýn, yeniden dönüp bir arþiye (helezonik çýkýþ çizgisi) çizerek Allah’a ulaþmasýdýr… Ýþte insan, böyle bir
ebede namzet olarak gelmiþtir ve insanda bu düþünce, duygu
ve mahiyetindeki bu hakikatý tahakkuk ettirenler de ancak
nübüvvetin manâsýný taþýyan ve nübüvvet vazifesini yerine
getiren peygamberlerdir. Dolayýsýyla peygamberlik mesleði,
Allah yanýnda en nezih, en kudsî bir meslektir. Ýþte böylesine
kudsî bir mesleðin en kudsî vazifesi de cihaddýr.” (Ý’lâ-yý Kelimetullah veya Cihad, 39-40; Asrýn Getirdiði Tereddütler, 3: 188–89)

Cihadý peygamberlik mesleðinin adý olarak deðerlendiren
ve bunun hedefini de, “Allah’ýn tanýtýlmasý ve insanlýðýn O’nu
tanýmakla sonsuzluðu yakalamasý” þeklinde tanýmlayan Gülen, bir hadis-i þeriften hareketle, cihadý büyük cihad ve küçük
cihad olmak üzere iki kategoride ele alýr ki, bu ayrým, cihadýn
anlam ve muhtevasýný bilmek için son derece önemlidir.
Allah Resûlü’nün ifadesiyle büyük cihad, nefisle cihaddýr;
insanlýðýn temizlenmesi, saflýða ermesi, Allah katýnda arzu
edilen niteliði kazanmasý, yani, ayetlerle zihnin yanlýþ kabullerden, yanlýþ düþüncelerden ve batýl inançlardan, ibadet, istiðfar, riyazet (az yeme, az içme, az uyuma…) gibi kendine özgü amellerle de kalbin günahlardan arýnmasý, arýnmýþ kalb ve
zihinle Kitab’ýn ve Hikmet’in öðrenilmesi ve gerekli daha baþka bilgilerin kazanýlmasý eylemidir. (Ý’lâ-yý Kelimetullah, 19-35; Asrýn Getirdiði Tereddütler, 3: 194, 198-200)

Ýnsanýn sadece kendisiyle meþgul olmasý bencillik olup, o,
baþkalarýný da ayný hedefe yönlendirmeli ve bu konuda hem
malýyla, hem de bizzat uðraþarak elinden geleni yapmalýdýr.
Bu ikinci iþ ise, küçük cihaddýr. Yani küçük cihad, büyük cihad yolunu baþka insanlara da göstermek ve tanýtmak, onla85
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rýn bu yolda yürüyebilmeleri için gereken gayreti göstermektir. Bu manâda, niyetinde samimi ve Allah için öðrencisine
insanlýða giden yollarý öðreten bir öðretmen ile bu gayeye yönelik okul yaptýran insan da cihad yapan insandýr. Bu her iki
cihad þeklini yerine getirebilen insan, gerçek ve olgun insandýr. Bunlardan büyük cihadý yerine getirmeyip, dini hep baþkalarýna anlatýlacak kurallar mecmuasý gibi görenler kaybetmiþlerdir. Çünkü onlar, eylemlerinde samimi, ayrýca baþarýlý
da olamazlar. Buna karþýlýk, sadece kendisiyle meþgul olup,
“kendisi için istediðini baþkalarý için de istemeyen”, dolayýsýyla onlarýn iyiliði için de çalýþmayan, bir bencildir; zamanla
büyük cihadýnda baþarýya ulaþamaz ve yosun tutan durgun
sular gibi pas baðlar.
Küçük cihadýn önemli bir þekli, gerektiðinde cephelerde,
dýþ düþmana karþý verilir ki, bu, bir insanlýk realitesidir.
Ýslâm, savaþý reddetmemiþ, fakat onu sýnýrlamýþ, onun için
kurallar getirmiþ ve onu mukaddes bir hedefe baðlamýþtýr. Bu
hedef ise, insanlarla Allah arasýndaki, yani insanla hür vicdaný ve kalbi, iradî tercihi arasýndaki engelleri kaldýrmak, inanç
hürriyetini yerleþtirmek, Allah’a giden yollarý açýk tutmaktýr.
Bundan baþka, fakat bunun boyutlarý olarak, bozgunculuða
meydan vermemek, adaleti saðlamak, vataný savunmak; mal,
can, aile sahibi olma ve akýl saðlýðý gibi, temel insan haklarý
ve özgürlüklerini garantiye almak da, ayný hedefe dahildir.
Aksi halde savaþ, bir ayaklanma olur, bozgunculuk olur ve
Ýslâm, yeryüzünde bozgunculuðun olmamasýný ister.
Teblið

Fethullah Gülen’in, aksiyonuna ad olarak kullandýðý bir
diðer kavram ‘teblið’dir. Cihad gibi, bu kavram da tamamen
Kur’ânî bir kavram olup, Ýslâmî terminolojide önemli bir yere sahiptir.
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Teblið, sözcük olarak, “gerek yer, gerek zaman, gerekse nitelik açýsýndan maksada ulaþmak, sona varmak, nihayete ermek” manâlarýna gelen Arapça ‘Be-Le-Ða’ fiilinden türemiþ
bir masdardýr. (Ýsfahanî, 60) Kavram olarak ise, Allah’ýn vahyini insanlara en mükemmel ve onlarýn en iyi derecede anlayýp
idrak edecekleri ölçüde ulaþtýrmak demektir.
Fethullah Gülen, teblið üzerinde hassasiyetle durur. Ona
göre teblið, bir açýdan cihadýn bir boyutuyla eþ anlamlý olarak
her peygamberin varlýk gayesidir. Peygamberler, Biz neyiz?
Nereden geliyor ve nereye gidiyoruz? Bu yolculuðumuzda
rehberimiz kimdir? þeklinde bütün filozoflarý ve düþünürleri
meþgul eden sorularý cevaplandýrmýþ, bize hayatýn gayesini,
ölümün hakikatýný öðretmiþ ve bunlarla ilgili olarak bütün
endiþe ve korkularýmýzý gidermiþlerdir. Ýþte onlarýn bu gerçeklerle ilgili mesajlarý insanlara iletmeleri, varlýklarýnýn gayesi olup, bu yaptýklarý iþe teblið diyoruz. (Sonsuz Nur, 1: 200-201)
Teblið’in önemli bir cephesi veya boyutunu “emr-i bil-maruf, nehy-i anil-münker”, (yani, toplumda iyilikleri yayma,
kiþileri bu iyiliklere teþvik etme ve kötülüklerin önünü alma
ve kiþilerin onlardan uzaklaþmasýný saðlama) görevi oluþturur. Fertlerin ve toplumlarýn hayatiyeti için son derece önemli olan bu görev ihmal edilirse, toplumda kötülükler yayýlýrken, iyilik ve güzellikler kaybolmaya yüz tutar. Þüphesiz bu
görevi yerine getirmenin kendine has usulü olup, Osmanlýlardaki ihtisap müessesesi gibi, tarihte bu maksatla kurumlar
oluþturulmuþtur. Bu görevi yerine getirmenin çok önemli bir
yolu veya boyutu nasihattýr ki, bir hadis-i þerifte, “Din nasihattýr, din nasihattýr, din nasihattýr.” buyurulur. Yani din,
fertlerin ve toplumun hayatýnda nasihatla hayatiyetini koruyabileceði gibi, fertler ve toplum da sürekli nasihata, hatýrlatmaya muhtaç olup, ancak bu þekilde pörsümeden canlý olarak kalabilir. Hadisin devamýnda, nasihatla baþka bir gaye ve
herhangi bir menfaat güdülmeyip, onun Allah ve Resûlü için
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yapýlmasý ve onunla Allah ve Resûlü’nün insanlara anlatýlýp
sevdirilmesi gerektiði, ayrýca, idareciler dahil herkese nasihatta bulunulabileceði, bulunulmasý gerektiði ifade edilir. (Buhari,
“Ýman”; Müslim, “Ýman”, HN: 82)

HÝCRET

Kur’ân-ý Kerim, pek çok ayetinde iman-hicret-cihad þeklinde üçlü bir aksiyondan söz eder ve hayatlarý, bu aksiyondan ibaret olanlarý över. (Bakara/2: 218; Enfâl/8: 72, 74, 75; Tevbe/9:
20) Bunlar, Allah’ýn rahmetini umabilecek kimseler olduðu gibi, Allah katýnda dereceleri yüksek mü’minlerdir.
Ýman, hicret ve cihad, bir manâda, yüksek mefkûre sahibi
her insanýn en tabiî hayatýdýr. Bir bütün olarak insanlýðýn hayatýna ve tarihe de bu üçlü aksiyon yön vermiþtir. Ýþte Fethullah Gülen, iman gibi, cihad gibi, hicreti de bu en geniþ, daha
doðrusu, kavramýn bütün manâsý içinde ele alýr. Ona göre,
insanoðlu sürekli muhacir, yani sürekli göç halindedir. Bu
göç, her ferdin hayatýnda ruhlar âleminden anne karnýna,
oradan çocukluða, çocukluktan delikanlýlýk ve olgunluða,
derken yaþlýlýk ve ölüme, oradan da ahiretteki nihaî makamýna kadar daha ötelere uzanýr.
Nasýl güneþ aydýnlatmak ve ýsýtmak için varsa ve güneþ
için, “neden aydýnlatýyor, neden ýþýk saçýyor?” denemez, dememenin de ötesinde, ondan aydýnlatma ve ýþýk saçma beklenirse, aynen bunun gibi, varlýklar içinde hususî bir yeri olan
insanýn yüksek bir mefkûre (ideal) peþinde koþmasý, bu maksatla aklýn araþtýrmasý, kalbin inanmasý ve inanan insanýn da,
kalbleri bir güneþ gibi aydýnlatan imaný, onun ýþýðýnda aklý
nurlandýran ilmi baþkalarýna taþýmasý da o kadar tabiîdir. Þu
kadar ki bu, iradesini doðru yolda kullanan, fýtratýný fýtrata
ters davranýþlarla örtmeyen, yanlýþ þartlanmalara kurban gitmeyen ve insanî özünü koruyabilen insanlar için böyledir.
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Ýþte, Fethullah Gülen’e göre, herkes için gerekli olan hicret bu noktada baþlar. “Ýnsan için, içinde bulunduðu durumdan olmasý gerekli olan duruma, hareketsizlik ve daðýnýklýktan aksiyon ve sisteme, donmuþluk ve bozulmuþluktan kendini yenilemeye, bin bir günahýn boðucu atmosferinden ruh
ve kalbin hayat derecesine yükselme gibi.. hususlarýn hemen
hepsinde bir hicret manâsý vardýr ve bu manâlarda o, hep hicret edip durmaktadýr.” ( Sýzýntý, Ekim 1985) Dolayýsýyla, insanýn
hayatý bir bakýma baþtan sona hicret aksiyonundan ibarettir
ve bu hicretin olmamasý demek, insanýn hareketsizleþmesi ve
yosun tutmaya aday hale gelmesi, aslî özünü kaybedip, varlýklar arasýndaki müstesna yerinin ve konumunun gereðini
yerine getirmemesi demektir.
Oysa insanýn gerçek insanlýðý, onuruna ve kendine yakýþan bir hayat sürmesinde yatmaktadýr ve bu da ancak hicretle mümkündür. Ýçlerinde bu hicreti sürekli yaþayanlar, hareketli bir cismin her halükârda etrafýný etkilemesi gibi, duranlarý da harekete geçirirler. Bu sebeple, onlarýn hayatýnda þu
çizgiler, âdeta birer ortak noktadýr: Önce iman ve aþk, sonra
yýðýnlarý saran yanlýþlýk ve inhiraflara karþý durmak, sonra da
gerekirse insanlýðýn mutluluk ve saadeti uðrunda, yurt-yuva
her þeyi feda ederek, baþka âþina gönüller aramak üzere yollara dökülmek...
“Sosyologlarýn tesbitine göre, yeryüzündeki medeniyetlerin hemen hepsi göç eden fert ve cemaatler tarafýndan kurulmuþtur. Toynbee, göçebelerin kurduðu yirmi yedi medeniyetten bahseder ki, bu da, hemen hemen çaðlar boyu yeryüzünde göçebe hakimiyeti demektir.” (a.y.) diyen Fethullah Gülen’e göre, ölümden diriliþe, kokuþmuþluktan harekete giden
her yolda iki esas veya aksiyon çok önemlidir. Bunlardan biri büyüðüyle ve küçüðüyle cihad, diðeri de hicrettir. Büyük cihad ile küçük cihad arasýnda nasýl bir münasebet varsa, ferdî
planda ruhta, kalbde, zihinde, davranýþlarda gerçekleþen,
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gerçekleþmesi ve ömür boyu devam etmesi gereken hicretle,
maddî planda bir yerden baþka bir yere göç þeklinde gerçekleþen hicret arasýnda da ayný münasebet vardýr. Ýç hicretiyle
kendini inþa eden insan, dýþ hicretiyle ilk çevresinin deðerlendirmelerinden de kurtulacak, “hicretle gerçekleþtirilen yeni çevrede, pýrýl pýrýl hâli, tertemiz düþünceleri, baþdöndürücü fedakârlýklarýyla devamlý takdir edilen biri olacaðý” gibi,
artýk bu yeni çevrede geçireceði “hayatýnýn her lâhzasýnda,
göçe sebep teþkil eden yüksek gayenin baskýsýný vicdanýnda
hissedecek ve hayatýný bu yüksek duyguya göre düzenleme
mecburiyetini duyacaktýr.” (Sýzýntý, Haziran 1995)
FETHULLAH GÜLEN’ÝN AKSÝYONUNDA TEMEL ÝLKELER

Fethullah Gülen, aþaðýda ayrý baþlýklar halinde ele alýnacaðý gibi, ister eðitim alanýnda, ister hoþgörü-diyalog alanýnda, isterse zihnî ve kalbî eðitim alanýnda olsun, aksiyon adýna bir takým temel ilkelerin üzerinde önemle durur. Bunlarý,
belli baþlýklar altýnda þu þekilde özetleyebiliriz:
a. Hedefe Sadece Allah’ýn Rýzasýný Yerleþtirme: Ýhlâs

“Ýnanan insanlar, her þeylerini Allah’ýn rýzasýný kazanma
etrafýnda bir dantela gibi iþlemelidirler. Kaldý ki, zaten aksi
düþünce, (haþa) Allah ile pazarlýk manâsýna gelir. Yani “ben
bu þekilde çalýþýrsam, idarî sistem de böyle böyle olur ve olmalý” gibi, kulluk anlayýþýna olabildiðince ters, yakýþýksýz þeyler içine girilir. Ve tabii ki, bir kere böyle bir fasid daireye giren insanýn da artýk ondan kurtulmasý çok zordur” (Prizma, 1:
84–5) diyen Fethullah Gülen’e göre insan, yaptýðý her iþte Allah’ýn rýzasýný kazanmayý hedef almalý; yani her yaptýðýný Allah için yapmalý, ondan dünya adýna en küçük bir çýkar, tanýnýp-bilinme, kendisinden bahsedilme gibi gayeler beklememelidir. Bunun adý ihlâstýr. Eðer, özellikle din adýna yapýlan
bir iþte ihlâs yoksa, yani o iþte sadece Allah’ýn rýzasý gözetil90
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miyorsa, o iþle beklenen gayeye ulaþýlamayacaðý gibi, o iþte
baþarýlý bile olma, kiþiye ahireti adýna hiçbir þey kazandýrmayacaktýr. (Fasýldan Fasýla, 2: 30-31)
b. Görevi Yapýp, Neticeyi Allah’a Býrakma

Fethullah Gülen, insana düþenin, neyi yapmasý gerekiyorsa halis niyetle onu yapmasý ve neticeyi Allah’a býrakmasý olduðu üzerinde de hassasiyetle durur. Ona göre, yapýlan iþlere
þahsî kaprisler ve arzular karýþmamalý, yapýlmasý gereken ne
ise ve nasýl yapýlmasý gerekiyorsa o iþ o þekilde yapýlmalýdýr.
Eðer insan, iþe kendi arzu ve kaprislerini karýþtýrýrsa hataya
düþebilir, niyetindeki duruluk bozulabilir ve neticede ortaya
bir kaos çýkar.
Ýkinci olarak, baþkalarýna hidayet verme, onlarýn düþünce,
davranýþ, inanç ve yaþayýþlarýný deðiþtirme insanýn elinde deðildir. Kalbler, Allah’ýn ‘Eli’ndedir; hidayet eden, insanlarý
doðruya yönelten O’dur. Fakat burada insana düþen bir görev
vardýr ki o, doðru olan mesajý baþkalarýna götürmek için meþru olan her yolu kullanmalýdýr. Bundan sonrasý Allah’a kalmýþtýr: O, dilerse, karþýdakilerin kabiliyeti varsa, mesajý onlara kabul ettirir; karþýdakilerin kabiliyeti, o konuda bir iç yöneliþi yoksa kabul ettirmez. Kur’ân-ý Kerim’de, bu konuda Peygamber Efendimiz’e bile, “Sen, sevdiðine hidayet veremez,
onu doðruya iletemezsin; fakat Allah, dilediðine hidayet verir”
(Kasas/28: 56) buyurulur. Evet, insan kendine düþeni yapmalý,
Cenab-ý Hakk’ýn iþine karýþmamalýdýr. (Fasýldan Fasýla, 1: 102)
c. Gaye ve Vasýtayý Çok Ýyi Belirleme

Fethullah Gülen, her iþte ve hamlede önce hedef ve maksadýn çok iyi belirlenmesi gerektiðini belirtir. Yukarýda ifade
edildiði gibi, her insanýn hedefinde öncelikle Yüce Yaratýcý ve
O’nun hoþnutluðu olmalýdýr. Hakk’ýn hoþnutluðu istikametinde yapýlan iþlerin zerresi güneþ, katresi derya ve bir âný
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ebedler kýymetindedir. Vesile ve vasýtalarýn kýymeti, maksada ulaþtýrýcýlýðý ve ulaþtýrmadaki arýzasýzlýðý ölçüsündedir.
Ýslâm, gayeye giden her yolu meþru görmez; gaye meþru
olduðu gibi, ona giden yol da meþru olmalýdýr. Gayr-ý meþru
yol, insaný hedefin aksine götürür. Dolayýsýyla bir Müslüman,
hedefe varacaðým diye her yolu deneyemez. Önemli olan, gerekeni gerektiði þekilde ve meþru çerçevede yapmaktýr. Vasýta, meþru olmanýn da ötesinde, hakka saygýyý ve hakikat düþüncesini geliþtirici özellikte de olmalýdýr. Ayrýca, zamanla
gayenin unutulup, vasýtalarda boðulma, onlarý gaye haline
getirme de söz konusu olabilir ki, bu, yolda yürüme adýna büyük bir tehlikedir. Hedef ve kuruluþ gayesi unutulmuþ mabetler, yuvalar, okullar, týpký yaratýlýþ gayesini unutan bir insan gibi, kendi zararýna ve ters bir çizgide iþler durur.
Gülen’in üzerinde önemle durduðu bir diðer nokta, insan,
düþünce tekelciliði ile doðruyu yalnýzca kendinde ve kendisiyle ayný düþüncede olanlarda görmemeli, baþka düþüncelere de hayat hakký tanýyýp, onlarý da mutlaka nazara almalýdýr.
Özellikle, ayný inanç, ayný duygu ve düþünceyi paylaþan insanlara karþý duyulan kin ve nefretler, hedef ve gaye düþüncesinden mahrumiyetten baþka bir anlam ifade etmez.
Kâinatýn çarkýnýn kendi bozuk hendesesine göre dönmesini
düþünenler, nefsin âzat kabul etmez kölelerinden baþka bir
þey deðildirler. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 203-205)
d. Müsbet Hareket ve Aksiyoner Olma

Fethullah Gülen, reaksiyonerliðe, yani tepkiciliðe þiddetle
karþýdýr. Ona göre, reaksiyoner hareketler, karþý tarafýn nefretiyle oturup-kalkmaya, buðz ve kinle hareket etmeye sebep
olur. Bu hareketler, birer gayr-ý memnunlar hareketi olup,
arkada ancak hasret, hicran ve enkaz býrakýr.
Gülen, “Bu milletin bugünü ve yarýný adýna ne yapýlýrsa
yapýlsýn, tahrip hesabýna olmamalýdýr ve ne olursa olsun, bu
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ülkenin birlik ve dirliðine zarar vermemelidir. Yani yapalým
derken, nesiller boyu tamir edilemeyecek yýkmalarýn içine girilmemelidir. Aksi takdirde, hem maksadýmýzýn aksiyle tokat
yer, hem gelecek nesillerin lânet ve nefretine uðrar, hem de
ukbâ adýna çok þeyleri kaybedebiliriz.” uyarýsýnda bulunur.
Reaksiyoner veya tepkici deðil aksiyoner olmanýn, bir baþka ifade ile, yapýlmasý gerekeni yapma, inþa ve tamir ile meþgul olup, asla tahriple uðraþmamanýn adý “müsbet hareket”tir. Ýþte bu esas, Gülen’in aksiyonunun en önemli özelliklerinden biridir. O, sýk sýk, “Ey iman edenler! Size düþen,
kendinize bakmanýz, ne yaptýðýnýzý, ne ile meþgul ve ne durumda olduðunuzu kontrol etmenizdir. Siz, doðru çizgide olduðunuz sürece, sapýp gidenlerin sapmasý size zarar vermez.”
mealindeki Maide Suresi 105’inci ayeti okuyarak, müsbet
davranýþý hatýrlatýr ve “Önemli olan ve yapýlmasý gereken, karanlýða sövmek deðil, bir mum yakmaktýr.” der. (Prizma, 1:
83–4; Ruhumuzun Heykelini Dikerken, 33)

e. Kolektif Þuur ve Meþveret (Danýþma)

Fethullah Gülen için kolektif þuur ve meþveret (danýþma),
herhangi müsbet bir hareket adýna vazgeçilmez öneme sahiptir. O, kolektif þuuru, þahsî çýkarlarý yerine toplumun menfaatlerini düþünen, toplumun bugünü ve yarýnýyla bütünleþmiþ,
ümit, vefa, ihlâs ve samimiyet üzere yürüyen, þöhret yerine
mahviyet, tevazu ve hacaleti ve kendini düþünme yerine baþkalarýný düþünmeyi esas alan görev ve ideal insanlarýnýn ortak aklý olarak deðerlendirir. Bu akýl, her iþinde Allah’a dayanmakla
beraber, giriþtiði her iþte tedbir hatasý yapmayan ve gerekli bütün sebepleri yerine getiren, çevresinde olup bitenler karþýsýnda son derece duyarlý, ne dünyevî ne de ahiretle alâkalý iþlerde
duygusal davranan, hamle ve hareketlerini Allah’ýn hoþnutluðu
terazisinde tartan, eþya ve hadiselerle zýtlaþmayan, hayat ve
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kâinatla ilgili bilimlerin konusu olan ilâhî kanunlara uygun hareket eden bir akýldýr. (Yeþeren Düþünceler, 99-102)
Meþvereti “en hayâtî bir vasýf, en esaslý bir kural” olarak
gören Gülen’e göre danýþma, herhangi bir hususta verilecek
kararlarýn isabetli olabilmesinin ilk þartýdýr. “Ýyiden iyiye düþünülmeden, baþkalarýnýn fikir ve tenkitleri alýnmadan fert
ve toplumla alâkalý verilen kararlar, çok defa hüsran ve fiyasko ile neticelendiði görülmüþtür.” diyen Gülen, kendi düþüncelerine kapalý ve baþkalarýnýn fikirlerine de saygýlý olmayan
birinin, üstün bir fýtrat, seviyeli bir dimað, hatta dâhi bile olsa, her düþüncesini meþverete sunan sýradan ve düz bir insana göre daha çok yanýlmalara maruz kalacaðý görüþündedir.
O, en akýllý insanýn, meþverete en çok saygýlý ve baþkalarýnýn
düþüncelerinden de en çok yararlanan insan olduðunu savunur. Gülen, daha da öte gider ve “Ýþ ve planlarýnda kendi fikirleriyle yetinen, hattâ onlarý zorla diðer insanlara da kabul
ettirmeye çalýþanlar, önemli bir dinamizmi elden kaçýrdýklarý
gibi, çevrelerinden de sürekli nefret ve istiskal görürler. Evet,
bir insanýn teþebbüs ettiði herhangi bir iþinde en güzel neticelere ulaþmasýnýn ilk þartý meþveret olduðu gibi, onun kendi
gücünün kat kat üstünde önemli bir kuvvet kaynaðýna sahip
olmasýnýn yolu da baþka deðil yine meþverettir. Bir iþe baþlamadan önce gerekli olan her danýþma yapýlýp tedbirde kusur
edilmemelidir ki, sonra etrafý suçlama ve kaderi tenkit etme
gibi musibeti ikileþtiren yanlýþ davranýþlara gidilmesin.” der.
(Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 162–63; Ruhumuzun Heykelini Dikerken, 38–9)

Bazýlarý, Fethullah Gülen’in çevresinde bir hiyerarþinin olduðunu ve bu hiyerarþide ferdî düþüncelere yer olmadýðýný
iddia etmektedirler. Oysa bu, doðru deðildir. Danýþmayý sürekli vurgulayan Gülen, dönemin ferdî dehalar deðil, kolektif
þuur dönemi olduðu üzerinde hassasiyetle durur. O, ancak kiþilere mal olmuþ, zihinlere ve kalblere yerleþmiþ düþünce ve
niyetlerin uygulanabileceðine inanýr ve kendisiyle ilgili mese94
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lelerde bile etrafýna, bilgi ve samimiyetine güvendiði kiþilere
mutlaka danýþýr. Dolayýsýyla, fikri olan herkes, onun karþýsýnda fikrini söyleyebilir. Kaldý ki, Gülen’i en çok rahatsýz eden
hususlardan biri, hiyerarþi düþüncesi, kiþilerin baþkalarýndan
üstün olduklarý vehmi, “önde veya abi olma” duygusudur.
f. Doðruluk ve Güvenilirlik

Fethullah Gülen, “Doðruluk, peygamberliðin mihveridir.”
der. Peygamberlik, doðruluk yörüngesi üzerinde hareket eder.
Peygamberler, gerçek dýþý hiçbir söz söylemedikleri gibi, aldatma, kandýrma türünden bayaðý huy ve davranýþlar da onlarýn
semtine uðramaz. Dolayýsýyla, doðru olma, doðrularla beraber
bulunma, aksiyonun en önemli ve aslî temellerinden biridir.
Doðruluk gibi, emanette emin ve emniyet insaný olma da,
hem Ýslâmî-insanî bir haslet, hem de aksiyonda temel prensiplerden biri olarak, yine çok büyük öneme sahiptir. Fethullah Gülen’in düþüncesinde ve gerçekte mü’min, inanan ve
emniyet telkin eden insan demektir. Kur’ân-ý Kerim, peygamberleri birer emniyet insanlarý olarak ön plana çýkarýr ve
onlarýn emniyet insaný olmalarýný birinci vasýflarý olarak anar
(Þuarâ/26: 107, 125, 143…) Bu bakýmdan, mü’min, tam bir güven
kaynaðýdýr. O, kimseyi çekiþtirmez, eliyle ve diliyle kimseye
zarar vermez; kimsenin gýybet ve dedikodusunu yapmaz;
kimsenin malýna, ýrzýna ve namusuna göz dikmez. Güvenilir
olma, Kur’ân-ý Kerim’i Peygamber Efendimiz’e getiren Hz.
Cebrail’in de en önemli sýfatýdýr. Gerçek bir aksiyon da, dolayýsýyla emniyet üzerine kurulmalý, onda yalan ve aldatma, kýsaca emniyeti suiistimal edecek en küçük bir söz ve davranýþ
yer almamalýdýr. (Sonsuz Nur, 1: 99-101; 174–76)
g. Fetanet

Fetanet, peygamberliðin en önemli sýfatlarýndan biri olduðu gibi, bir aksiyon için de vazgeçilmez sýfatlardandýr. Fe95
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tanet, kuru akýl ve mantýða takýlý kalmama, aklý vahyin ýþýðýnda kullanýp, kuru akýl ve mantýðý vahye dayalý akýlla aþma demektir. Bu akýlda ruh, kalp, his ve bütün zihnî melekeler (fakülteler: mantýk, muhakeme, tefekkür, düþünce vb.)
bir arada ve bir bütünlük halindedir. Bu aklýn en önemli bir
boyutu hikmettir, daha doðrusu hikmet, yani eþya ve hadiselerin nedenini, niçinini kavrama, her durumda doðru düþünüp doðru karar verebilme gücü, bir bakýma bu akýlla özdeþtir veya onun bir baþka adýdýr.
Evet, fetanet kuru akýl ve mantýk olmadýðý için Ýslâm’ý kuru akýl ve mantýða hapsetme anlamýnda “Ýslâm akýl dinidir”
iddiasý boþ bir iddiadan ibarettir. Ýslâm, öncelikle vahye dayanýr, fakat akla hitap eder ve kendisini, yukarýda sözünü ettiðimiz akla kabul ettirir. Onun bu akla ters gelen hiçbir kuralý, hiçbir hükmü yoktur. Fakat bu, her akýl onu tam olarak
anlayabilir ve onu yargýlayabilir demek deðildir. Aklý öncelikle yönlendiren, ona yol gösteren, ýþýk tutan ve onu kalb, his ve
bütün zihnî melekelerle bütünlük içinde dinamik bir güç haline getiren Ýslâm’dýr. Ýþte bu potada erimiþ akýldýr ki, Ýslâm’ý
gerçek manâda anlayabilir ve ona itiraz edecek hiçbir nokta
bulamaz. Yine eþya ve hadiseleri gerçek yörüngesinde deðerlendirebilen, onlardaki manâlarý çýkarabilen, kâinatý gerçek
mesajýyla okuyabilen de ancak bu akýldýr. Ýþte, ‘fetanet’ dediðimiz ve peygamberliðin de önemli bir sýfatý olan bu akýl, aksiyonun da en önemli temellerindendir. (Sonsuz Nur, 1: 253–54)
h. Günahlardan Uzak Durma ve Tevbe

Fethullah Gülen, pek çok yazý ve sohbetlerinde günah ve
tevbe, tevbenin ötesinde inabe ve evbeden söz eder. Tevbede
duygu, düþünce ve davranýþlarda ilâhî emirlere muhalefetten
onlara uymaya yöneliþ söz konusu olmasýna mukabil, inabede
insanýn bu uyma ve uygun hareket etmesini bile sorgulamasý,
en iyi davranýþlarýnda bile bir kusurun, ihlâssýzlýðýn olabileceði
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endiþesiyle burkuntu duyup Allah’a yönelmesi; evbede ise, günahlarýn neticesinde ceza görme korkusuyla Allah’a sýðýnma,
manevî makam ve dereceleri koruma gayretiyle Allah’ta fani
olmanýn ötesinde, Allah’tan baþka her þeye, her mülâhazaya
kapanma söz konusudur. (Kalbin Zümrüt Tepeleri, 1: 22)
“Günah bir iç çöküntü, bir terslik ve fýtratla zýtlaþmadýr.
Günah, iradenin yüzüne atýlmýþ bir tükrük ve ruha içirilmiþ
bir zakkumdur. Günah, insana bahþedilen bilumum istidat ve
yüce duygularý söndüren bir fýrtýna ve kalbî hayatý çepeçevre
saran zehirli bir dumandýr.” diyen Gülen, “Günaha giren
kimse, kendini vicdanî azaplara ve kalbî sýkýntýlara býrakmýþ
ve bütün rûhî meleke ve kabiliyetlerini þeytana teslim etmiþ
bir zavallý ve talihsizdir. Bir de o günahý iþlemeye devam
ederse, bütün bütün ipi elden kaçýrýr ve artýk ne bir irade, ne
bir direnme, ne de kendini yenilemeye mecali kalýr.” ikazýnda bulunur. Ýnsanýn ebediyet yolculuðunda önünü adým baþý
kobra gibi günahlarýn kesebileceðini belirten Fethullah Gülen, bir hadis-i þeriften hareketle, Yaratýcý’ya eþ ve ortak koþmayý, haksýz yere cana kýymayý, anne ve babanýn hukukunu
çiðnemeyi, yalan yere þahitlikte bulunmayý, cepheden kaçmayý, iffetlilerin iffetiyle oynamayý en büyük günahlar olarak
sayar. Bununla birlikte o, vatanýn saða-sola peþkeþ çekilmesini, ormanlarýn ve baðlarýn bozulup çöle çevrilmesini, Müslüman bir milletin kendi özünden uzaklaþtýrýlýp, ruhuna yabancý düþüncelerle mihrabýnýn yýkýlmasý ve minberinin yerinin
deðiþtirilmesini, nesilleri inançtan, düþünceden, hak ölçüsünden ve istikametten mahrum hedefsiz, idealsiz birer yýðýn haline getirip milletin nefsine, nesline, dinine ve malýna saldýrtmayý, sonra da bunlarý cezalandýrma adýna sehpalar kurmayý
da, tarih karþýsýnda ve Hakk Divaný’nda baðýþlanmayacak günahlar arasýnda zikreder. Ardýndan da, “Bütün bunlardan daha büyük bir günah vardýr ki, o da, ortalýðý yangýna ve sele veren bu büyük mücrimlerin, edip eylediklerini günah bilmeme97
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leridir. Evet, Allah ve tarih karþýsýnda affý kabil olmayan tek
günah varsa, iþte o da budur: Günahýn günah olduðunu bilmeme, günahtan ürpermeme günahý.” der ve bu en büyük günah
sezilip, muhasebenin demir pençesine teslim edileceði âna kadar toplumun kendini yenilemesi, hattâ ayakta kalmasýnýn zor
olduðu ikazýnda bulunur. (Çað ve Nesil, 125–28)
i. Aksiyonun Mayasý Aþk

“Gönlünü Allah’a iman ve O’nun marifetiyle onarmýþ, donatmýþ bir insan, derecesine göre bütün insanlara, hattâ bütün varlýða karþý derin bir muhabbet ve engin bir aþk duyar;
duyar da bütün ömrünü, topyekün varlýðý kucaklayan aþklarýn, vecdlerin, cezbelerin, incizaplarýn ve ruhanî zevklerin
gel-gitleri arasýnda yaþar.” diyen Gülen’e göre, aþk olmadan
neticesi itibariyle kalýcý hiçbir hamle ve hareketi gerçekleþtirmek mümkün deðildir. Özellikle ukbâ (ahiret) ve öteler boyutlu hareketler, mayasýnda aþk olmadan istenilen sonuca
ulaþamaz. “Allah karþýsýnda var eden ve var olan münasebetler içinde yerimizi belirlemek, varlýðýmýz O’nun varlýðýnýn, ziyasýnýn gölgesi olmasý itibariyle yaratýlmýþ olmanýn hazlarýný
duymak, O’nun hoþnutluðunu yaratýlýþýn gayesi kabul edip,
hep o hoþnutluðu avlamaya çalýþmak çerçevesiyle sunacaðýmýz Ýlâhî aþk, sýnýrsýz ve sýrlý bir güç kaynaðýdýr.” Aksiyon insanlarý bu kaynaðý ihmal etmemeli, onu köpürte köpürte yaþamalýdýrlar. (Fasýldan Fasýla, 2: 127)
j. Düþüncede ve Davranýþlarda Bütünlük ve Disiplin

Fetanetin bir diðer boyutu veya Gülen’in aksiyonunda ayrý bir aksiyon dinamiði ya da malzemesi, kafa-kalp bütünlüðüne ulaþma, zihni gerçek yörüngesine oturmuþ bilimlerle
Allah’ýn eþya ve hadiselerdeki icraatýný kavrayarak aydýnlatma, kalbi dinî ilimlerle ve saffet, samimiyet, ihlâs ve günahlardan uzak durma ile temiz tutma, bu þekilde komple insan
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olup, küllî düþünebilmedir. Bunun yanýsýra Fethullah Gülen
için, hem düþüncede hem aksiyonda disiplin de önemlidir.
Þüphesiz uzmanlaþmayý reddetmeyen, fakat ona ancak bütünden kopmadan ve bütün çerçevesinde, bütünün parçalarý
hakkýnda daha öte bilgi ve tecrübe sahibi olmak þeklinde deðer veren küllî düþünme yerine parçalý düþünme, modern düþüncenin en büyük eksiklik ve hatalardan biridir. Bu düþünce,
kâinatý, insaný ve hayatý parça parça ele almakta ve dolayýsýyla parçalar arasýnda bütünlük de kuramadýðý için, parçalar
üzerinde nicelik yönünden, yani bilgi yýðýný itibariyle çok ileri
gitse de, kalite ve nitelikte alabildiðine sýð kalmaktadýr. Oysa
komple insan, küllî düþünebilen, eþya ve hadiseleri, insaný ve
kâinatý bütünlüðü içinde kavrayýp, parçalara bu bütünlük
içinde yer veren ve aralarýndaki baðý görebilen insandýr. Ancak böyle insanlardýr ki, istenen manâda gerçek aksiyonun
yönlendiricisi olabilirler. Ýslâm dünyasý, son asýrlarda bu bütünlükten, kafa-kalp birlikteliðinden uzaklaþtýðý, medreseden
bilimleri uzaklaþtýrýp, okula din ve maneviyatý sokmadýðý için
yýkýlmaktan kurtulamadýðý gibi, istenen anlamda bir diriliþi de
gerçekleþtirememiþtir. (Fasýldan Fasýla, 3: 121; Prizma, 1: 126–27, 190)
k. Kuvvet

Fethullah Gülen, özellikle aksiyon adýna ‘kuvvet’ üzerinde
de durur. O, kuvvetin de bir yaratýlýþ hikmeti bulunduðunu,
dolayýsýyla asla göz ardý edilemeyeceðini, ama kuvvetin ilim,
manâ ve hikmete, bir diðer açýdan hakka ve hukuka baðlý olmasý gerektiðini vurgular. Hakkýn kuvvette deðil, kuvvetin
hakta olduðunu belirten ve aksi durumda ortaya çýlgýn bir
kuvvetin çýkacaðý uyarýsýnda bulunan Gülen, “Çýlgýn ve bütün
meseleleri kendisinin çözebileceðine inanan bir kuvvet aklý
da, mantýðý da, muhakeme ve dehayý da dinlemez.” der. Ona
göre, insanlýðýn þu son çaðý böyle bir kuvvetin zulümlerine
þahit olmakta ve çýlgýn kuvvet, teknolojik imkânlarý kin, nef99
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ret ve hýrslarýnýn emrine vererek, geçmiþ dönemlerde bir asra sýðýþtýrýlamayan yakýp yýkmalarýn en korkuncunu birkaç
güne sýkýþtýrabilmekte ve bir hamlede en saðlam sistemleri
yerle bir edebilmekte, bir nefhada rejimleri deðiþtirip yerlerine yeni rejimler getirebilmekte ve kaþ-göz arasýnda en köklü
düþünce tarzlarýný, en metin anlayýþlarý toz-duman ederek yýðýnlarý dayanaksýz býrakabilmekte, inançlara had koyup düþünce hürriyetini sýnýrlayabilmekte, bilhassa son zamanlarda
medyanýn gücünü de yanlarýna alarak hakký bâtýl, bâtýlý hak
göstererek toplum çapýnda bir deðerler kargaþasý meydana
getirebilmektedir. Bu sebeple kuvvet baþýboþ býrakýlmamalý,
asla yok sayýlýp ihmal de edilmemeli, fakat hakkýn elinde,
mantýk ve muhakeme rehberliðinde, ýþýktan düþünceleri sevgiyle tüllenen ve hareketlerinde dünya sulhünü esas alan gerçek kahramanlar tarafýndan kullanýlmalýdýr. (Sýzýntý, Aralýk 1995)
l. Ýhtiyat, Tedbir ve Sebeplere Riayet

Fethullah Gülen’in aksiyon adýna üzerinde durduðu hususlardan biri de tedbir, ihtiyat ve sebeplere riayettir. Ona
göre, dünyada hiçbir hareket, hiçbir iþ, hiçbir hedef mucizelere, Allah’ýn yardýmlarý beklentisine bina edilmez. Allah,
karþýlýklý-karþýlýksýz yardým edebilir; umulmadýk kapýlar açabilir. Fakat dünya hikmetler yurdudur; burada sebepler geçerlidir ve Allah burada her iþi, her baþarýyý bir sebebe baðlamýþtýr. O bakýmdan, her iþe kendi sebepleriyle yürünür ve bu
sebepleri eksiksiz yerine getirmek, sonra da neticenin beklentisi içinde Allah’a tevekkül etmek, her iþte þarttýr ve baþarýnýn kaynaðýdýr. Gülen, sýk sýk, “Dünyada sebeplere o kadar
sarýlmalý ki, görenler, ‘bunlar birer esbapperest (yani bütün
bütün sebeplere baðlý)’ demeli; sebepleri yerine getirdikten
sonra da Allah’a o kadar tevekkül etmeli ki, görenler bu defa,
‘bunlar tevekkülden baþka bir þey bilmiyor’ demeli!” hatýrlatmasýnda bulunur.
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Gülen, aksiyonun sýhhati adýna ihtiyat konusunda þu görüþleri serdeder:
“Ýhtiyat, bir iþ ve hamlede zarar ihtimallerine karþý ve maruz kalýnan musibetler neticesinde âh u vâha düþmemek için
ehemmiyetli bir davranýþtýr. Sebep ve vasýtalara sarýlmada
gerektiði gibi hazýrlanamamýþ nice müteþebbis vardýr ki, neticede ya dizini döver veya kadere taþ atar. Onlar, önce tedbirde kusur ederler, sonra da kaderi tenkitle hataya düþerler.
Teþebbüsler gibi tedbirler de, Hakk’ýn inayetine arz edilmiþ birer davetiyedir. Ve ayný zamanda bunlar, bir hakikatýn
iki yüzünden ibarettir. Bunlardan birinde meydana gelecek
kusur, çok defa inayetin kesilmesine ve dolayýsýyla da muvaffakiyetsizliðe sebebiyet verecektir. Arýzasýz yol ve yürüyüþ ise,
her lâhza basiret üzere olmakla kabildir.” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 206, 209)

GÜLEN’ÝN AKSÝYONUNDA ANA DÝNAMÝKLER

Fethullah Gülen’in aksiyon anlayýþýnda belli baþlý ilkeler
üzerinde durduktan sonra, þimdi de onun aksiyonundaki ana
dinamiklere kýsaca bir göz atabiliriz:
a. Diðergâmlýk

Fethullah Gülen’e göre aksiyonun çok önemli bir unsuru,
“yaþatma zevkiyle yaþamaktan vazgeçme” anlamýna gelen diðergâmlýktýr. Fedakârlýk, hasbîlik ve diðergâmlýk duygularý
ile gönlü dopdolu olan fertler ve böyle fertlerden oluþan bir
çoðunluk meydana gelmedikçe, bir toplumun ve milletin
ciddî manâda dirilmesi mümkün deðildir.
“Sadece kendini düþünen, ya hiç insan deðildir veya eksik
bir varlýktýr. Gerçek insanlýða giden yol, baþkalarýný düþünürken gerektiðinde kendini ihmal etmekten geçer.” diyen Gülen, diðergâmlýðýn, hepsi de ayný sonuca çýkan farklý boyutlarýný þöyle ifade eder:
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“Ýnsan, kendi ayýplarý karþýsýnda savcý, baþkalarýnýn kusurlarý karþýsýnda da onlar hesabýna avukat olmalýdýr.
Olgun insan ve gerçek dost, Cehennem’den çýkýþta ve Cennet’e giriþte bile “buyurun” demesini bilendir.
Hakikî insan, þartlar ne olursa olsun, kendi kovasýna süt
saðarken, baþkalarýnýn kovasýný da boþ býrakmaz.” (Ölçü veya
Yoldaki Iþýklar, 128)

“Ýnsanýn Hakk katýndaki yüceliði, himmetinin yüceliðiyle
ölçülür. Himmet yüceliðinin en bariz emaresi ise, insanýn,
baþkalarýnýn mutluluðu adýna þahsî haz ve zevklerinden fedakârlýkta bulunmasýdýr. Bilmem ki, toplumun selâmeti uðruna haysiyet ve þerefini ayaklar altýna almak, hattâ kükremesi gerekli olduðu yerlerde dahi öfkesini yutarak dayanmasýný bilmek, þahsî saadetinin bahis mevzûu olduðu her
yerde isteklerine hacir koymaktan daha büyük bir fedakârlýk
tasavvur edilebilir mi?” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 208)
b. Sevgi, Ümit ve Merhamet

Fethullah Gülen’in aksiyonun ana malzemeleri içinde sevgi, merhamet ve ümidin ayrý bir yeri vardýr.
Fethullah Gülen’e göre sevgi, insanoðlunu varlýða uyaran
ilk naðme ve içinde sallandýðý ilk beþik olup, geleceðin aydýnlýk
ve mesut dünyalarýný ancak muhabbetle þahlanmýþ sevgi kahramanlarý kuracaktýr: “Dudaklarýnda muhabbetten tebessüm,
gönülleri sevgiyle harman, bakýþlarý insanî duygularla buðu
buðu; herkese ve her þeye þefkatle gamze çakan; doðup-batan
güneþlerden, yanýp-sönen yýldýzlardan hep muhabbet mesajlarý alan sevgi kahramanlarý”. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 202-203)
Gülen’e göre sevginin yeryüzünde yenemeyeceði hiçbir
hasým yoktur. Sevgi, evvelâ bütünleþebildiði her ruhu yükseltir ve ötelere hazýrlar. Sonra da bu ruhlar, sonsuzluk adýna
doyup duyduklarý þeyleri bütün gönüllere hakim kýlma yolu102
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na girerler. Bu yolda ölür ölür dirilir; ölürken “sevgi” der
ölür, dirilirken de sevgi soluklarýyla dirilirler.
Gülen, “Sevmeyen ruhlarýn olgunlaþýp insanî semalara
yükselmelerine imkân yoktur.” der. Ona göre, böyleleri yüzlerce sene yaþasalar dahi olgunluk adýna bir çuvaldýz boyu yol
alamazlar. Sevgiden mahrum sineler, bir türlü egonun karanlýk labirentlerinden kurtulamadýklarý için kimseyi sevemez,
sevgiyi sezemez ve varlýðýn sinesindeki muhabbetten habersiz olarak kahrolur giderler. (Yitirilmiþ Cennete Doðru, 96)
Fethullah Gülen’e göre, sevgiyi sevip düþmanlýða düþman
olmak, inançla coþan bir kalbin en ayýrt edici vasfýdýr. Herkesten nefret ise, ya gönlü þeytana kaptýrmýþlýk veya bir cinnet eseridir. O, “Sen insaný sev, insanlýða hayran ol!” der. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 107)

Gülen’in hem Ýslâm anlayýþýnda, hem de aksiyonunda
merhamet ve ümidin de çok önemli yerleri vardýr. “Sonbaharda dalýndan bir yapraðýn düþtüðünü görsem, kolum kopmuþ gibi acý duyarým.” diyen, bunun için odasýndaki çiçeklerin solmasýna, kurumasýna ve yapraklarýný dökmesine asla
tahammül edemeyip, odasýnda bu duruma gelmiþ çiçek bulundurmayan, karýnca gibi bir hayvanýn bile ayak altýnda kalýp ölmesine tahammül edemeyen Fethullah Gülen’e göre,
gökler ötesinden gelen merhamet mesajlarýyla yer düzene kavuþmuþ, sema tesviye görmüþtür. Makro âlemden mikroâleme kadar her þey, hayranlýk uyaran bu âhenge ve çelik çavak
iþleyiþe merhamet sayesinde ermiþtir. Bu âlemde her þey
merhamet düþünür, merhamet konuþur ve merhamet vadeder. Bu itibarladýr ki, kâinata, bir merhamet senfonizmasý
nazarýyla bakýlabilir. Gülen, kâinattaki bütün merhamet ve
þefkatlerin oluþturduðu esrarlý koroya hükmeden, her þeyi
çepeçevre sarmýþ en geniþ ve nihayetsiz rahmeti, yani
Hakk’ýn rahmetini sezip hissedemeyenleri talihsiz ruhlar olarak niteler ve þöyle der:
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“Bütün bu olup bitenler karþýsýnda insan, þuur ve iradesiyle, idrak ve düþüncesiyle “konsantre” olarak bu engin rahmeti kavrama ve soluklarýyla ona kendi naðmesini katma sorumluluðu altýndadýr. Ýçinde yaþadýðý topluma, insanlýða,
hattâ bütün canlýlara, bir insanlýk borcu olarak merhamet
etme mükellefiyetindedir. O, bu yolda merhamet ettiði
nisbette yücelir; gadre, zulme, insafsýzlýða düþtüðü ölçüde de
horlaþýr, hakirleþir ve insanlýðýn yüzkarasý olur.” (Sýzýntý, Kasým 1980)

Gülen için ümit ise, her þeyden evvel bir inanç iþidir. Ýnanan insan ümitlidir ve ümidi de inancý nisbetindedir. Bu itibarladýr ki, saðlam inanç mahsulü çok þeyler bazýlarýnca harika zannedilmektedir. Aslýnda ümit, azim ve kararlýlýk, iman
dolu bir kalbe girince beþerî normlar aþýlmýþ olur. Bu seviyede gönül hayatýna sahip olamayanlar ise, bunu fevkalâdeden
sayarlar. Hele insan, inanacaðý þeyi iyi seçebilmiþ ve ona gönül vermiþse, artýk onun ruh dünyasýnda ümitsizlik, karamsarlýk ve bedbinlikden asla söz edilemez.
Fethullah Gülen’e göre ümit, insanýn kendi ruhunu keþfetmesi ve ondaki iktidarý sezmesinden ibarettir. Bu seziþle insan, kâinatlar ötesi Kudreti Sonsuz’la münasebete geçer ve
onunla her þeye yetebilecek bir güç ve kuvvete ulaþýr. Bu sayede zerre güneþ, damla derya, parça bütün ve ruh kâinatýn
bir soluðu haline gelir. ‘Solmayan renge, sönmeyen ýþýða, batmayan güneþe’ dilbeste olan bir ruhtur ki, gecesi sabah aydýnlýðýnda, gündüzü Cennet bahçeleri gibi rengârenktir. Böylelerinin karanlýk bilmeyen ufuklarýnda güneþler kol gezer ve
deðiþen mevsimler, farklý manzaralarýn büyüleyici meþherleri gibi birbirini takip eder durur. Sonsuza baðlanmýþ ve ümitle dolu bu gönüller, bahar demez yaz demez; hazan demez,
kýþ demez, kucak kucak meyvelerle gelir ve kendilerinden
bekleneni yerine getirirler. (Çað ve Nesil, 1-3)
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c. Hoþgörü ve Af

“Ýyileri iyilikleriyle alkýþlama, inanmýþ gönüllere mürüvvetli olma, inkârcýlara yumuþak yaklaþýp, kinlerini ve nefretlerini eritme ve Mesih gibi diriltici soluklara sahip olma”
manâsýnda hoþgörü ve müsamaha, Gülen’in terminolojisinde
ayrý bir derinliðe sahiptir. Ayrýca, kötülükleri iyilikle savma,
görgüsüzce muamelelere aldýrýþ etmeme, töre-bilmezlere
karþý âlicenap olma da, müsamaha veya hoþgörünün diðer
þartlarý veya boyutlarýdýr. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 101)
Gülen, aksiyon insanýnýn müsamaha veya hoþgörüsünü
anlatýrken, þu çok çarpýcý ifadeleri kullanýr:
· “Aç herkese açabildiðin kadar sineni, ummanlar gibi olsun! Ýnançla geril ve insana sevgi duy; kalmasýn alâka duymadýðýn ve el uzatmadýðýn bir mahzun gönül..!
· Ýyileri iyilikleriyle alkýþla; inanmýþ gönüllere mürüvvetli
ol; münkirlere öyle yumuþak yanaþ ki, kinleri, nefretleri eriyip gitsin ve sen, soluklarýnda daima Mesih ol..!
· Yollarýn en renklisinde ve beyanlarýn en çarpýcýsýyla,
göklerle alýþveriþinde bir Yüce Rehber’in arkasýnda olduðunu
unutma! Unutma ve bu hususlarýn bir tekine bile sahip bulunmayanlarý düþünüp insaflý ol.!
· Kötülükleri iyilikle sav; görgüsüzce muamelelere aldýrýþ
etme! Herkes, davranýþlarýyla karakterini aksettirir. Sen müsamaha yolunu seç ve töre-bilmezlere karþý âlicenap ol..!
· Sevgiyi sevip düþmanlýða düþman olmak, inançla coþan
bir kalbin en mümeyyiz (ayýrt edici) vasfýdýr. Herkesten nefret ise, ya gönlü þeytana kaptýrmýþlýk veya bir cinnet eseridir.
Sen insaný sev; insanlýða hayran ol..!
· Sakýnýp, bir kere dahi olsa nefsin hakemliðine düþmemelisin; zira ona göre senden baþka herkes mücrim, her fert de
talihsizdir. Bu ise, en doðru sözlünün beyanýnda þahsýn helâ105
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ki demektir. Sen, nefsine karþý oldukça sert, baþkalarýna karþý da yumuþaklardan yumuþak ol..!
· Hakk’ýn sana karþý muamelesini ölçü kabul edip, halka
karþý öyle davranmalýsýn. O zaman, halk içinde Hakk’la beraber olur, her iki yalnýzlýðýn vahþetlerinden de kurtulursun...
· Yaratýcý’nýn nazarýnda ne olduðunu, gönlünde O’na ayýrdýðýn yer ile, halk katýndaki mevkiini de, onlara karþý olan tavýrlarýnla tartýp deðerlendirebilirsin. Hakk’dan bir lâhza gafil
olma! Ve, “insanlar içinde insanlardan bir insan ol..!”
· Hasýlý, insanlar içinde sevgi ve itibarýný korumak için,
Hakk için sev! Hakk için nefret et! Ve, gönlü Hakk’a açýk bir
insan ol..!” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 107-108)
Gülen, her zaman düþüp günaha girme istidadýndaki insanýn en büyük arzu ve beklentisinin af ve hoþgörü olduðunu
söyler. Ona göre, af dileme, af bekleme ve kaçýrýlan fýrsatlar
için inleme, bir idrak ve þuur iþi olmasý itibariyle nasýl kýymetli ise, affetme de o kadar, hattâ ondan da ileri bir yücelik
ve fazilet iþidir. Affediliþ, bir tamir, bir öze dönüþ ve yeniden
kendini buluþ demektir. Bundan ötürüdür ki, Rahmeti Sonsuz’un katýnda en sevimli davranýþ, bu dönüþ ve arayýþ hafakanlarý içinde sürdürülmüþ olandýr. Affedenler, affa mazhar
olur. Baðýþlamasýný bilmeyen baðýþlanmaz. Bir kere olsun,
kendi günahýnýn muhasebesiyle iki büklüm olmamýþ af bilmez hoyratlar, hiçbir zaman affedicilikteki yüce zevki idrak
edemeyeceklerdir. (Sýzýntý, Mart 1980)
d. Sabýr ve Sebat

Gülen’in düþüncesinde aksiyonun olmazsa olmaz bir diðer
boyutu, sabýr ve sebattýr. Onun için gerçeði bulma ve ona gönül verme ne kadar ehemmiyetli ise, bulduktan sonra vefalý
olup o yolda sebat göstermek de o kadar önemli ve üzerinde
titizlikle durulmaya deðer bir husustur. Sýk sýk ahd ü peyma106
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nýný bozarak kararsýzlýða düþenler, gün gelir kendilerine karþý da güven hissini kaybederek yavaþ yavaþ baþkalarýnýn tesirine girerler. Zamanla bütün bütün þahsiyetlerini de yitiren
bu meflûç ruhlarýn artýk ne kendilerine ne de cemiyete herhangi bir yararý olabilir. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 213)
Gülen’in sabýr anlayýþýnýn, Allah’ýn emirlerini yerine getirmede gösterilmesi gereken sabýr, günahlara karþý direnme ve
Allah’ýn yasaklarýndan kaçýnmada gösterilmesi gereken sabýr, aceleci olmama ve zamanýn, þartlarýn getirdiði olumsuzluklar karþýsýnda ümitsizliðe düþmeme manâsýnda sabýr,
Hakk’ýn kaza ve kaderine rýza gösterme, dolayýsýyla baþa gelen musibetlere hiç þikayetsiz dayanma manâsýnda sabýr ve
dünyanýn çekiciliklerine kapýlmama anlamýnda sabýr olarak,
bir takým boyutlarý vardýr. (Kalbin Zümrüt Tepeleri, 1: 142–43)
Fethullah Gülen, sebat ve dayanma konusunda, onun gerek Ýslâm ve insanlýk anlayýþýný, gerekse aksiyonunu tanýmamýza yardýmcý olacak daha baþka farklý ve çoklarýnda görülmeyen mütalâalarda da bulunur. Ona göre, Hakk’a gönül vermiþ bir insan, ahiret yolundaki hizmetlerin mükâfatýný dünyada isteme ve halkýn teveccühünü büyüklük emaresi sayýp
da, kendisini büyük görme gibi görgüsüzlüklere düþmemelidir. Ayrýca, kimseden hürmet beklememeli, milletine karþý
verdiði hizmetleri, baþkalarýna yaptýðý iyilikleri onlarýn yüzüne çarpma gibi küçüklüklere girmemelidir; çünkü yapýlan bir
görevdir ve her insan, bu görevi yerine getirme sorumluluðu
altýndadýr.
Gülen’e göre, aksiyon sürecinde insan, bir takým güzelliklerle karþýlaþabileceði gibi, bir takým olumsuzluklarla da karþý karþýya gelebilir. Ýstemeden kendisine mükâfatlar da verilebilir; ceza, tevbih ve kýnama da görebilir. Gerçek aksiyon
insaný, mükâfatý da, cezayý da, bu sahada Allah’ýn lütfunu da
kahrýný da bir bilmelidir. Ayrýca, yaptýðý hizmetleri asla anlat107
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mamalý, bu hizmetler sonucunda bir takým müsbet sonuçlar
ortaya çýkarsa, bunlarý Allah’a vermeli, arkadaþlarýnýn gayretlerine terettüp etmiþ Ýlâhî birer lütuf olarak görmelidir.
Gülen, bu mütalâalarýný son olarak, þöyle baðlar:
“Ýlmim, izzetim, onurum deyip nefis türküleriyle düþmanlarýný memnun, dostlarýný da dilgîr etme! Varsa meziyetin,
býrak öbür âlem için sümbül versin, baþak baðlasýn! Ve senin
hayatýnýn destanlarý, meleklerin ebedî naðmeleri olarak kalýp
gitsin.” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 212)
e. Vefa ve Sadakat

Fethullah Gülen’in düþüncesinde vefa ve sadakat, sýhhatli
bir aksiyonun en önemli dinamik ve malzemelerindendir. Vefa ve sadakatin, Allah’a karþý kullukta ýsrar, O’nun kapýsýndan bir an bile ayrýlmama, sürekli O’nun rýzasýný ve hoþnutluðunu kollama ve bir de, insanýn gönül verdiði hedefe doðru
yolda sapmadan yürüme þeklinde iki boyutu vardýr.
Gülen, “Vefayý, insanýn gönlüyle bütünleþmesi þeklinde
tarif edenler de olmuþtur.” der ve kalbî, ruhî hayatý olmayanlardan vefa ve sadakat beklenemeyeceðini belirtir. Çünkü ona
göre, kin, nefret ve kýskançlýk gibi duygular vefayý öldüren birer zehir olduðu gibi, konuþurken doðru beyanda bulunma,
verilen sözlerde, edilen yeminlerde durma, vadi ve ahdi yerine getirme, ancak gönül hayatýna baðlýdýr. Gülen, vefanýn
önemi konusunda þunlarý da ilâve eder:
“Fert, vefa duygusuyla itimada þayan olur, yükselir. Yuva,
vefa duygusu üzerine kurulmuþ ise devam eder ve canlý kalýr.
Millet, bu yüce duygu ile faziletlere erer. Devlet, kendi vatandaþýna karþý ancak bu duygu ile itibarýný korur. Vefa düþüncesini yitirmiþ bir ülkede ne olgun fertten, ne emniyet vadeden yuvadan, ne de istikrarlý ve güvenilir devletten bahsetmek mümkündür. Böyle bir ülkede fertler birbirlerine karþý
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kuþkulu, yuva kendi içinde huzursuz, devlet vatandaþa karþý
uðursuzlardan uðursuz ve her þey birbirine karþý yabancýdýr.
Gönül hayatýný öldüren, dolayýsýyla vefa ve sadakat duygularýný çökerten, içte deðiþikliðe uðramadýr. Ýçte deðiþikliðe
uðramanýn önemli bir emaresi de, evrâd ü ezkârý, yani kiþinin
günlük okuduðu dua, zikir ve münacatlarý terketmesidir. Bu
bakýmdan, içte deðiþikliðe uðramamak ve dolayýsýyla vefa ve
sadakati korumak için evrâd ü ezkâra devam etmek, Rabb’le
münasebeti güçlü tutmak, zihinleri sürekli ilim ve hikmetle,
gönülleri de yakîn ve doygunlukla beslemek gerekir.” (Fasýldan
Fasýla, 1: 114–15; 2: 114–15)

f. Kendini Yenileme

Birinci bölümde de üzerinde durulduðu üzere, kendini yenileme, Fethullah Gülen’in hem düþüncesinde, hem de aksiyonunda ayrý bir yere sahiptir. O, kendini yenilemeyi, devamlý var olabilmenin ilk þartý ve en mühim esasý olarak görür.
Ona göre, sýrasý geldikçe kendilerini yenileyemeyenler, güçlü
de olsalar, er geç tükenip gitmeye mahkûmdurlar. Her þey,
kendini yenileyerek canlý kalýr ve varlýðýný sürdürür. Yenilenme durunca da caný çekilmiþ ceset gibi çürümeye, heba olup
daðýlmaya terk edilmiþ olur.
Gülen, “Kendini yenileme, yenilik hayranlýðý ve moda düþkünlüðü ile de karýþtýrýlmamalýdýr.” der ve þöyle devam eder:
“Bunlardan biri, yani yenilik hayranlýðý ve moda düþkünlüðü,
her þeyiyle delik deþik olmuþ yýðýnlarýn yüzüne boya çalýp, yarýklarý kapama ameliyesi ise, diðeri, yani gerçek yenilenme,
Hýzýr çeþmesinden getirilen ‘âb-ý hayât’la topluma ölümsüzlük kazandýrma aksiyonundan ibarettir. Gerçek yenilenme,
kök ve çekirdekteki saffeti koruyarak ve veraset yoluyla geçmiþten süzülüp gelen bütün kýymetlerin, hâlihazýrdaki
düþünce ve irfan buðularýyla sentezleri yapýlarak daha yeni,
daha berrak tefekkür iklimlerine ulaþmaktýr. Yoksa yenilik ve
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eskiliði bir cepken ve feracede, bir frak ve briyantinli saçta
görmek, düpedüz bir aldanmýþlýk ve öyle göstermeye kalkýþmak da bir illüzyonizm ve hokkabazlýktýr. Ýlimlerin geliþip inkiþaf etmesini, teknolojinin yeni yeni imkânlar hazýrlayýp istifademize sunmasýný en iyi þekilde deðerlendirerek, elimizdeki menþûru (mercek) sýk sýk kalbimize çevirip, yeni baþtan
kanaat, düþünce ve tasavvurlarýmýzý yoklamak, gönlümüzdeki irfan peteðine her gün baþka baþka þeyler ilave etmek ve
her lâhza birkaç defa bütün kâinatlarý ruh prizmasýndan geçirerek dimaðlara “efor” yaptýrtmak, iþte gerçek yenilenme
budur.” (Sýzýntý, Nisan 1982)
g. Çile ve Izdýrap

Fethullah Gülen’in aksiyonunda en önemli dinamiklerden
biri de çile ve ýzdýraptýr. Çile ve ýzdýrap, bir bakýma onun varlýðýnýn mayasý gibidir. Kendisini Allah’a kulluða ve O’nun rýzasýna, dolayýsýyla bu çerçevede O’nun adýný herkese duyurup, mümkün ve ilâhî meþietin izni olsa, bütün insanlarýn
iman edip ebedî Cehennem azabýndan kurtularak Cennet’e
girmesine, ayrýca, “yitirilmiþ cennet”in, altýn bir çaðýn beþerin ferdî ve sosyal hayatýnýn ufuklarýnda tulûuyla, herkesin
faziletlerle bezeli mutlu bir hayat yaþamasýna adamýþ bir insan olarak Fethullah Gülen, bütün varlýðý çile ve ýzdýrapla
yoðrulmuþ tam bir çile ve ýzdýrap insanýdýr. Buna, onu az da
olsa yakýndan tanýyanlar þahit olduðu gibi, yazýlarýna az göz
atýp, sohbetlerine az kulak verenler, çile ve ýzdýrabýn onun
hayatýnda nasýl bir yer tuttuðunu görebileceklerdir.
Çile, Gülen’e göre, yüce hedeflere varmanýn ve yüksek neticeler elde etmenin tek yoludur. Hakikat yolcusu, çile ile günahlardan arýnýr; onunla saflaþýr ve onunla özüne erer. Çilenin olmadýðý yerde ne olgunlaþmadan, ne de ruhla bütünleþmeden bahsetmek mümkündür. Ruh, çile ile kemale erer.
Gönül, çile ile inkiþaf eder. Çile görmemiþ ruhlar ham, gönül110
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ler de kolu kanadý kýrýk ve ölgündür. Çile, çalýþmaya ve o yolla elde edilen þeylere kat kat deðer kazandýrýr. Çilesiz elde
edilenler ise, mirastan gelen mal gibidir. Geliþi emeksiz, gidiþi de üzüntüsüz olur. Ancak binbir ýzdýrapla kazanýlan þeylerdir ki, muhafazasý uðrunda canlar feda edilir... Bir millet ve
bir medeniyet büyük muzdarip ve çilekeþlerin öncülüðünde
kurulmuþ ise sýhhatli, istikrarlý ve gelecek adýna ümit vericidir. Aksine, hayatýnda bir kere olsun aðlamamýþ, inlememiþ
ve sancý çekmemiþlerin elinin altýnda doðmuþ ve geliþmiþse,
zayi olmaya namzet ve talihsizdir. Bir kere olsun, sahip olduðu þeyler uðrunda aç-susuz kalmayan, yurdunu, yuvasýný terk
etmeyen, belli bir dönemin zarurî sarsýntýlarýna, sýkýntýlarýna
maruz kalmayan ýzdýrapsýzlardan, hayatlarýný madde ve konforun levsiyatý içinde geçiren ham ruhlardan hiçbir fedakârlýk beklenemez. Fedakârlýðýn olmadýðý yerde de sýhhatli bir aksiyondan bahsedilemez. (Buhranlar Anaforunda Ýnsan, 7-10)
h. Ýstiðfar ve Gözyaþý

Ýslâm’a Allah’ýn gönderdiði bir din olarak bütün derinliðiyle inanýp baðlanan ve onu öncelikle kalp ve ruh seviyesinde
yaþamaya çalýþan bir insan olarak Fethullah Gülen’in hem hayatýnda, hem de aksiyonunda istiðfar (Allah’tan günahlarýn,
hatalarýn baðýþlanmasýný dileme) ve gözyaþý apayrý bir öneme
sahiptir. Çile ve ýzdýrapla beraber gözyaþý, bir de istiðfar ve
dua, onun için sorumlu bir mü’minin hayatýný özetleyebilecek
birkaç önemli ve sýrlý kelimedir. Ýmanýnýn, insanlýðýnýn, hayatýn anlamýnýn ve sorumluluðunun þuurunda bir mü’min, hayatýný bu kelimeler, onlarýn manâ ve muhtevasý üzerinde örgüler ve denebilir ki o, bir çile olur, ýzdýrap olur, istiðfar olur,
gözyaþý olur, dua olur. Fethullah Gülen, Ýslâm’a da insana da,
Ýslâm’ýn ve insanlýðýn manâsýna da bu pencerelerden bakar.
Onun için gözyaþý, Hakk rahmetinin insan gözünde damla damla olmasýdýr; dilin, duygunun ve gönlün el ele, yüz yü111
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ze birleþtiði, iç içe girdiði ânýn çiçekleþmesi üzerinde birer jaledir; ihlâs ve samimiyet sahibi, baðrý yanýk ve ciðeri kebap
insanlar için bir boþalma eylemidir; dünyada dayanýlmaz hale gelen aþk ateþinin ýzdýrabýný bir nebze dindirirken, ahirette
de Cehennem’in alevlerini söndürecek tek iksirdir. Onun
içindir ki, Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), “Mahþer’de,
Cehennem kývýlcýmlarýnýn insanlarý kovaladýðý hengâmda,
Cebrail Aleyhisselâm elinde bir bardak suyla görünür. Ona,
‘Bu ne?’ diye sorarým ve bana þöyle cevap verir: “Bu, mü’min
kullarýn Allah korkusuyla aðlayýp gözlerinden döktükleri gözyaþlarýdýr ve þu korkunç kývýlcýmlarý söndürecek tek þeydir.”
buyurmuþtur. Yine onun içindir ki, Cennet hûrilerinin kulaklarýndaki küpeler, göz damlalarýnýn yanýnda pek deðersiz kalýr..! (Çað ve Nesil, 39; Fasýldan Fasýla, 2: 29-30)
Gülen, gözyaþý için aksiyon açýsýndan ise þunlarý söyler ve
insanlarý þu sözlerle aðlamaya çaðýrýr:
“Þimdi sizler, ey bütün bir tarih boyunca aðlamayý unutmuþlar! Gamsýzlar, dertsizler ve aðlanacak hallerine gülenler!
Gelin, þu çýkmazýn baþýnda durup asýrlýk gamsýzlýðýmýza bir
son vererek beraber aðlayalým! Cehaletimize aðlayalým! Kaybettiðimiz þeylerden habersizliðimize aðlayalým! Kusurdan
bir heykel haline gelmiþ mahiyetimize, duygularýmýzýn dumura uðrayýþýna ve hoyratlaþan gönlümüze aðlayalým! Bu vaziyette öleceðimize, öldüðümüz gibi dirileceðimize, tasmalý
ve prangalý büyük imtihanda, en büyük merasimde fevc fevc
geçecek olan mazinin þanlýlarý arasýnda yer bulamayacaðýmýza aðlayalým! Daldan kopan bir meyve gibi yalnýz düþüþümüze, ayaklar altýnda eziliþimize, rahmetten cüda kalýþýmýza aðlayalým..! Yukarýlara doðru güvercinler gibi kanat çýrpalým ve
çok yükseklerde öyle bir “âh” edelim ki, ünümüz, gözyaþlarýndan meydana gelen bulutlarý harekete getirsin. Sonra ateþimizi söndürecek o damlalar, yaðmurlar gibi baþýmýzdan
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aþaðýya insin ve ateþimizi söndürsün! Kin ve nefret ateþini.
Bütün dünya ve ukba ateþini...
Allah’ým! Sen’den diliyor ve dileniyoruz: Gözlerimize yaþ
ver ve bizi aðlat! Merhamet etmen için, Sen’den uzak kalýþ
hasretini duyamayýþýmýza aðlat! Gönlün þak þak oluþuna, aðyar ateþine yanýþýna, öyle aðlat ki, sineler kebap olsun; ondan
bir feryat çýksýn, meleði ve feleði velveleye versin.” (Sýzýntý, Eylül 1979)

Gülen, bazý ayetleri misal vererek, gözyaþýnýn Kur’ân’da
da takdir edilip övüldüðünü anlatýr: Mü’minleri överken,
“Onlar Allah’ýn ayetlerini duyduklarý zaman çeneleri üstü yere kapanýrlar” (Ýsrâ/17: 107) diyen Kur’ân, günahlarý kendilerini
kuþatmýþ olanlara ise, “Az gülsünler, çok aðlasýnlar.” (Tevbe/9:
82) ihtarýnda bulunur. Peygamber Efendimiz de, “Ürpermeyen kalbden, yaþarmayan gözden Sana sýðýnýrým Allahým.”
diye yalvarýr. Samimi gözyaþlarý kalb inceliðinin ve hassasiyetin de ifadesidir. Kalbleri kaskatý olmuþ, duygularý örümcek baðlamýþlarda gözyaþý görülmez. (Fasýldan Fasýla, 2: 30)
AKSÝYONUN ÖNÜNDEKÝ ENGELLER

Saðlýklý bir aksiyon için, bazýlarý üzerinde yukarýda kýsmen durduðumuz prensipler getiren ve onun dinamiklerini
nazara veren Fethullah Gülen, böyle bir aksiyonun önündeki
engellere ve aksiyon yolundaki tehlikelere de dikkat çeker. Bu
engel veya tehlikeler içinde de daha çok bedenî zevklere
maðlûbiyet, makam ve rahat düþkünlüðü, bencillik, kanýksama (ülfet), sebatsýzlýk ve günahlara dalma gibi, her biri tek
baþýna fertleri de toplumlarý da yutabilecek çukurlar üzerinde durur.
a. Þöhret ve Makam Düþkünlüðü

Gülen’e göre, insanda pek çok iyi þeylerin özü ve çekirdekleri, meselâ hasbîlik, samimiyet, diðergâmlýk, istiðna gibi gü113

Geçmiþten Geleceðe Köprü Fethullah Gülen

zel huylar bulunduðu gibi, bunlarýn yanýsýra, bir kýsým faydalar için kötü þeylerin esaslarý, sözgelimi, makam sevgisi,
mansýp düþüncesi, görünme arzusu nevinden kalbi öldüren,
ruhu felç eden kötü hasletler de onda mevcuttur. Samimiyet
ve ihlâs, yani din ve ülke adýna yapýlan bir iþin yürekten ve
karþýlýk beklemeden yapýlmasý, o iþin ruhu ve Allah katýnda
kabul edilmesinin þartý olmakla birlikte, hemen her insanda
az-çok bulunmasý tabiî olan kötü hasletler eðer meþrû þekilde
tatmin edilmezse, kendilerini bunlardan kurtaramayanlar,
hem kendilerine, hem de içinde yaþadýklarý topluma çok zararlý olabilirler.
Gülen, bu objektif tesbitini bir misalle açar ve meselâ, sesinin güzelliðini ve müzik kabiliyetini þöhret ve kazanç adýna
kullanmak isteyen birinin, müstehcen parçalarla etrafýna ‘sis
ve duman püskürteceðine’, onun ilâhî gibi, kaside gibi veya
daha baþka zararsýz türlere yönlendirilmesinin yerinde olacaðýný belirtir.
Gülen, daha sonra asýl gerçeði ve olmasý gerekeni bir arzu
olarak ortaya koyar: “Keþke gönüller, Yüce Yaratýcý’nýn verdiðine ve vereceðine kanaat ederek, her bucakta O’nun hoþnutluðunu arayabilselerdi.” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 226–28)
b. Bencillik Girdabý

Fethullah Gülen, önce þu sözleriyle, insandaki enaniyetin,
yani ben düþünce ve bilincinin, insan benliðinin, asýl mahiyet
ve fonksiyonuna dikkat çeker: “Ýnsana bahþedilen benlik
emaneti, en büyük gerçeði tanýyýp bulma yolunda ona verilmiþ mukaddes bir armaðandýr. Fert, onunla Yüce Yaratýcý’yý,
O’nun kudretinin, ilminin, iradesinin sonsuzluðunu, eksiklik
ve kusurlarýn O’nun semtine sokulamayacaðýný idrak edecek,
sonra da sinesinde tutuþturduðu marifet ve muhabbet ateþiyle onu eritip bitirecek, sadece Yüce Yaratýcý’nýn varlýðýyla bakýp görecek, O’nunla düþünüp O’nunla bilecek ve sadece
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O’nunla soluyacaktýr.” Ama bu armaðan, bir bencillik ve enaniyet kaynaðý haline getirildiðinde ise kabarýr, þiþer ve sahibini yutacak bir ifrit haline gelir.
Gülen’e göre hep bencil olarak kalýp gitme, Hakk’ý görüp
bilememenin, sonsuzluk yolunda mesafe alamamanýn ve gözleri baðlý ayný yerde dönüp durmanýn ifadesidir. Devamlý
benlik hesabýna düþünenler, benlikle oturup kalkanlar, aradýklarýný “ego”nun karanlýk atmosferinde arayanlar, yýllarca
dere-tepe demeden aþýp gitseler de, bir çuvaldýz boyu yol alamazlar. Yapýlan iþler iþlerin en aðýrý, en yorucusu dahi olsa,
benlik hesabýna yapýldýðý takdirde katiyen fazilet vadetmez ve
Ýlâhî Dergâh’ta kabul görmez.
Gülen, “Benliðin ilimden kaynaklananý, servet ve iktidarla
ortaya çýkaný, zekâ ile, güzellik ile þiþip büyüyeni ve daha birçok çeþidi vardýr. Bu sýfatlardan hiçbiri, insanýn zâtî malý olmadýðýndan, bu husustaki her iddia, hakiki Mal Sahibi’nin
gazabýna bir vesile ve davetiye sayýlmýþ ve bu maðrur ruhlarýn helâkiyle neticelenmiþtir.” dedikten sonra þu ikazý yapar
ve ardýndan da gerçek insanlýðýn portresini çizer:
“Her fýrsatta kendini etrafa anlatma ruh haleti, fertte bir
eksiklik ve aþaðýlýk duygusunun ifadesidir. Böyleleri, iyi bir
ruh terbiyesiyle varlýklarýný gerçek Mal Sahibi’ne feda edecekleri güne kadar da bu durum sürer gider. Bunlarýn her iþi
bir çalým, her ifadeleri gürül-gürül benlik, her mahviyet ve tevazularý da ya bir riya, ya da kendilerini baþkalarýna anlattýrabilme yatýrýmýdýr.
Bir insanýn insanlýða yükselmesi, onun tevazuu ile, tevazuu da, makam, mansýp, servet ve ilim gibi halkýn itibar ettiði þeylerin onu deðiþtirmemesiyle belli olur. Anýlan hususlardan biriyle düþünce ve davranýþlarýnda deðiþikliðe uðrayan
bir þahsýn ne tevazuundan, ne de insanlýða yükselmesinden
bahsedilebilir.
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Alçak gönüllülük, hemen bütün güzel huylarýn anahtarý
mesabesindedir. Onu elde eden, diðer güzel huylara da sahip
olabilir. Ona malik olamayan ise, çoðunlukla diðer huylardan
da mahrum kalýr.” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 229–31)
c. Rahata Düþkünlük

Fethullah Gülen, çok yerde ‘tenperverlik’ olarak nitelediði
rahata düþkünlüðü insanýn çürüyüp gitmesinin en önemli bir
sebebi olarak görür ve þöyle der:
“Akýcýlýðýný kaybedip hareketsiz kalan sular kokuþup bozulduðu gibi, kendini rehavete terk eden tembel kimselerin
de çürüyüp zayi olmasý muhakkaktýr. Ýnsanda rahat etme arzusu, ilk ölüm alarmý ve iþaretidir. Ancak fert, hissiyatýyla felç
olmuþsa, ne bu alarmý duyacak, ne de bu iþaretten bir þey anlayacaktýr. Tabiî, dostlarýn ikaz ve uyarýlarýndan da...”
Gülen, tembellik ve tenperverliðin her türlü zillet ve mahrumiyetin en baþta gelen sebeplerinden olduðu ve kendilerini rahat ve rehavetin kucaðýna salýveren ölü ruhlarýn, bir gün
zaruri ihtiyaçlarýnýn dahi baþkalarý tarafýndan karþýlanmasýný bekleme gibi bir zillete düçar olacaklarý uyarýsýnda bulunur. Ona göre, bu rahat ve rehavet düþkünlüðüne aþýrý haneperestlik, yani eve düþkünlük de eklenince, artýk hizmet hattýnýn terk edilmesi kaçýnýlmaz olur.
Hizmet hattýný terk edenler de, suçluluk ruh haletiyle,
kendilerini savunmaya ve çalýþýp, hizmet veren arkadaþlarýný
ise deðiþik bahanelerle eleþtirmeye giriþirler. Azim, irade ve
gayretleriyle felce uðramýþ bu tür kimselerin, etraflarýndaki
insanlarýn cesaret ve kuvve-i maneviyeleri (moralleri) üzerinde de önemli olumsuz tesirleri görülür. Böyleleri, düþtükleri
bu çukurdan kendi hata ve kusurlarýný içten itirafla çýkmadan, katiyen kendilerine gelemezler. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar,
223–25)
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d. Zýtlýklar

Fethullah Gülen, saðlýklý bir aksiyonu felç eden rahata
düþkünlük, bencillik ve þöhret ve makam düþkünlüðü gibi
‘hastalýklar’a dikkat çektikten sonra, düþünce mekiðini paradoksal bir biçimde, aksiyon ve kiþinin olgunluðu adýna olumlu ile olumsuz kutuplar arasýnda dokur ve þunlarý söyler:
“Duygu ve düþüncede saflaþýp özüne ermeyi, insanî melekelerini geliþtirip Rabbânîleþmeyi düþünüyorsun; cismanî
zevklerden sýyrýlýp, behimî arzulara baþkaldýrmadan nasýl
olacak ki..!
Gönül hayatýnda “tevhid”e ulaþmayý ve ruhanî zevklere
gömülüp gitmeyi arzuluyorsun; içinde binbir kötü duygu kol
gezerken ve sen her dönemeçte bedenî hazlarýna “evet” derken nasýl olacak ki..!
Kanatlanýp pervaz etmeyi, yükselip gökler ötesi âlemlere
varmayý hayal ediyorsun; bir çocuk gibi þu dünyanýn çamur
ve balçýðýna baðlý kaldýktan sonra nasýl olacak ki..!
Ufkunda hep yeni þafaklarýn sökün edip tüllenmesini bekliyorsun; yüce ideallerle gönlünü donatmadan, kükreyip eski
yerini almadan ve bir çýðlýk olup dünyanýn baðrýnda inlemeden nasýl olacak ki..!”
Asýrlardan beri üst üste yýðýlmýþ problemlere çözüm getirmek istiyorsun; azim deyip, ümit deyip o yolda yýllarca, asýrlarca beklemeye kararlý olmadýktan sonra nasýl olacak ki..!
Gönlünce varlýða ermeyi ve duygu dünyan itibarýyla hayattan kâm almayý özlüyorsun; gün batýncaya kadar orucunu
bozmadan bu bezmi devam ettirmezsen nasýl olacak ki..!
Kendini eksiksiz ve kusursuz görüyor ve herkesin de bunu
böyle bilmesini istiyorsun; her gün sýrtýnda bin günah cemiyet içinde ve davranýþlarýndaki oynaklýkla nasýl olacak ki..!
(Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 217–18)
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BÝR EÐÝTÝMCÝ OLARAK FETHULLAH GÜLEN
Denebilir ki, Fethullah Gülen’in bütün aksiyonu, en geniþ
anlamýyla eðitim kavramý içinde ele alýnabilir. Çünkü ona göre, yeryüzünde karþýlaþtýðýmýz bütün problemlerin temelinde
insan unsuru yatar. Yani, bütün problemler insanla baþlar,
insanla biter. Ýster iyi yürüyen, arýzasýz veya az arýzalý içtimaî
bir sistem ve toplum düzeni, isterse kabir ve kabrin öte yaný
için en etkili vasýta eðitimdir. Bu bakýmdan, eðitim ve öðretmenlik, mesleklerin en kutsalý olduðu gibi, bir ülkeye ve millete ve en hayýrlý hizmet de ancak eðitim yoluyla yapýlabilir.
(Hulusi Turgut, “Fethullah Gülen ve Okullar,” Yeni Yüzyýl, 15.01.1998)

EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝMÝN ÖNEMÝ

Fethullah Gülen’e göre, insanoðlu için gerçek hayat, ancak
ilim ve irfanla kabildir. Bu sebeple, öðrenip öðretmeyi ihmal
edenler, hayatta dahi olsalar ölü sayýlýrlar. Ýnsanýn yaratýlýþýnýn gayesi, görüp bilmek ve bildiklerini baþkalarýna öðretmektir. Bir ferdin tedbir ve isabetli kararlarý, onun akýl ve
mantýkla münasebeti nisbetindedir. Akýl ve mantýk ise, ancak
ilim ve marifetle aydýnlýða kavuþur ve kemale erer. Onun
içindir ki, ilim ve marifetin olmadýðý yerde akýl âtýl, mantýk
aldatýcý, kararlar da isabetsizdir. Bir insanýn insanlýðý, öðrenip öðretmek ve baþkalarýný aydýnlatmakla belli olur ve ortaya çýkar. Bilmediði halde öðrenmeði düþünmeyen, öðrendikleriyle kendisini sürekli yenileyip baþkalarýna da örnek olmayan birinin insanlýktan ne kadar nasipdar olduðu cidden düþündürücüdür. Ýlim ve marifetle elde edilen mevki ve paye,
baþka yollarla elde edilen makamlardan daha yüksek ve daha
uzun ömürlüdür. Zira ilim, sahibini dünyada fenalýklardan
uzak ve faziletli, öbür âlemde de, irfanýyla aydýnlattýðý makamlarýn temaþasý içinde mest ve mutlu kýlar. Buna karþýlýk,
hakikat adýna boþ gönüller ve marifetten mahrum ruhlar, her
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türlü fena düþüncenin serpilip geliþmesine müsait birer tarla
mesabesindedirler. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 24-25)
Fethullah Gülen, öðrenme ve öðretmeden ibaret olan eðitimi o kadar yüceltir ki, onun yanýnda öðrenme ve öðretme,
terbiye veya eðitim, göklere dayalý iki yüce vazifedir. Allah’ýn
Rabb sýfatýnýn insan hayatýndaki tecellisi olan bu vazifenin
yerine getirilmesi ile insanýn ruhundaki liyakat ve ehliyet ortaya çýkarýlýr ve topluma armaðan edilecek hale gelir. Öðretim
ve eðitim imbiðinden geçmemiþ fertte insanî meziyetler ve
yükseltici hususiyetler geliþmediði için, onda içtimaî olma hususiyeti aramak da beyhudedir. (Sýzýntý, Kasým 1979)
Gülen için öðretme ve eðitme, fertler için olduðu kadar,
toplumlar için de üzerinde en çok durulmasý gereken en hayatî bir konudur. Bir defa, fert planýnda insan, duygularýnýn
pes þeylerden uzak olduðu ölçüde insandýr. Terbiyenin bedene ait olan kýsmýný belki herkes idrak edebilir ama, insaný asýl
insanlýða yükselten fikrî, hissî ve ruhî terbiyeyi anlayabilen
çok az olsa gerektir. Ýkinci olarak, bir milletin ýslahýna fenalarý imha etmekle deðil, nesilleri deðiþmez gerçekler ve millî
deðerler çerçevesinde bir terbiye ile insanlýða yükselterek
hizmet edilebilir. Ýnanç, ideal, tarih þuuru, millete ve insanlýða hizmet aþký ve gelenekler halitasýndan ibaret mukaddes
bir tohumu yurdun dört bir bucaðýnda çimlendirmedikçe,
imha edilen her fenanýn yerinde bir kaç tane yenisi bitecektir.
(Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 158-160)

Milletler, yeni nesillerle varlýklarýný devam ettirirler. Geleceðini teminat altýna almak isteyen her millet, saða sola harcayacaðý zaman ve enerji kadar bir kýsým imkânlarý da, yarýnýn
büyük insanlarý olacak çocuklarýn ve gençlerin yetiþtirilmesine sarf etmelidir. Çocuklarýný ihmal eden milletler çökmeðe,
onlarý tamamen yabancý, hoyrat ellere terk edenler de özlerini
kaybetmeðe mahkûmdurlar. Bir milletin geleceði hakkýnda
kehanette bulunmak isteyenler, bugün o milletin çocuklarýna
119

Geçmiþten Geleceðe Köprü Fethullah Gülen

ve gençlerine verilen terbiyeye baksalar, yarýnla alâkalý hükümlerinde yüzde yüz isabet ederler. Dolayýsýyla, nesillerin
gerçek insanlýða yükseltilmesi istikametinde sarf edilen þeyler, bitip tükenme bilmeyen bir varidat, bir gelir kaynaðý gibi
devam edip duracaktýr. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 151–52)
Gülen, eðitim-öðretim meselesini devlet, sokak ve yayýnlar planýnda da ele alýr. Ona göre, bir milleti meydana getiren
fertlerden her biri, az çok diðerine tesir eder veya ondan bir
þeyler alarak onun tesirinde kalýr. Bunun gibi, gelenekler,
medya, sokak ve uzak-yakýn çevrenin tesiri de, yetiþmede
önemli birer yer iþgal eder. Bir aile reisi kendi aile fertleri
arasýnda, milleti idare edenler de toplumun çeþitli kesimleri
ve fertleri arasýnda kuvvetli tesir ve nüfûza sahiptirler. Bir
milletin kabiliyeti ölçüsünde yükselebileceði en son noktaya
yükselmesi ve fonksiyonunu tamý tamýna eda etmesi, o milleti meydana getiren fertlerin düþünce, tasavvur ve kültürüyle,
idarecilerin ise plan, basiret ve hasbîlikleriyle yakýndan
alâkalýdýr.
Gülen, eðitimin ve öðretimin önemine bir baþka açýdan
daha yaklaþýr. Ona göre insan, diðer varlýklardan farklý olarak, böyle bir müdahaleyi, yani eðitme ve öðretmeyi davetle
dünyaya gelir. Hayvan, âdeta baþka bir âlemde tekemmül etmiþ gibi dünyaya gönderilir ve ya iki saatte, ya iki günde veya
iki ayda bütün hayat þartlarýný, hayat kanunlarýný ve kâinatla
olan münasebetini öðrenip meleke sahibi olur. Ýnsanýn yirmi
senede kazandýðý hayatî gücü ve iþ yapma kabiliyetlerini serçe ve arý gibi bir hayvan yirmi günde tahsil eder; daha doðrusu ona ilham olunur. Demek, hayvanýn aslî vazifesi öðrenmek
suretiyle mükemmelleþmek deðildir. Ve marifet (zenaat,
meslek) kesbetmekle terakkî etmek deðildir. Ve aczini göstermekle medet istemek, sözlü dua etmek de deðildir. Bilakis
onun vazifesi, istidadýna göre amel etmek ve fiilî kullukta bulunmaktýr.
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Ýnsan ise, dünyaya her þeyi öðrenmeye muhtaç ve hayat
kanunlarýna karþý cahil olarak gelmektedir. Öyle ki, yirmi senede hayat þartlarýný öðrenememekte; öðrenmesi belki ömrünün sonuna kadar devam etmektedir. Hem gayet âciz ve
zayýf bir surette dünyaya gönderilmekte; bir-iki senede ancak
ayaða kalkabilmekte, onbeþ senede ancak zarar ve menfaatini fark edebilmekte ve bütün bir toplum hayatýnýn yardýmýyla menfaatlerini celp ve zararlardan sakýnabilmektedir...
Demek ki, en temiz bir fýtratla bu geçici misafirhaneye gelen insanýn vazifesi, daha sonra yüce âlemlerde ikamete ehliyetini ispat etmek için düþüncede, tasavvurda ve akidede istikamet ve duruluða ermek, kulluk mükellefiyetlerini yerine
getirerek kalb ve ruhu iþlettirmek, binbir esrar ve bilmecenin
kol gezdiði ledünle kucaklaþmak ve varlýðýn sýrrýný kavramaktan ibarettir. (Sýzýntý, Mayýs 1981, s. 28, S. 9,)
Okul ve Öðretmen

Fethullah Gülen, eðitim-öðretim konusunda okul ve öðretmene ayrý bir yer ayýrýr. Ona göre okul, bir öðrenme ve eðitim alma yeridir. Orada hayat ve ötesine ait her þey öðretilir.
Aslýnda, hayatýn kendisi de bir okuldur. Ne var ki, biz hayatý
da ancak okul sayesinde öðreniriz.
Okul, hayatî hadiselerin üzerine irfan hüzmeleri göndererek onlarý aydýnlatýr, öðrencilerine çevrelerini kavrama
imkâný hazýrlar. Ayný zamanda, gayet hýzlý olarak eþya ve hadiseleri keþfetme yolunu açar ve insaný düþünce bütünlüðüne,
düþüncede istikamete ve çoklukta teke götürür. Ýyi bir okul,
fertte fazilet duygularýný inkiþaf ettiren, öðrencilerine ruh yüceliði kazandýran bir melekler otaðýdýr. Bin koldan akýp giden
hayatýn nasýl kendine has kimliði kazandýðý yer okul ise, ayný
þekilde, çocuðun gerçek þeklini aldýðý ve benliðinin sýrlarýna
erdiði en önemli eðitim yuvasý da yine okuldur.
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Fethullah Gülen, okulun ve okuldaki eðitim-öðretimin hayatýn tamamýný kapsadýðý inancýndadýr. Ona göre, okula katýlan bir öðrenci, okuldan aldýðý dersi bütün bir ömür boyu tekrarlar ve okulda alýnýp da benliðe mal edilen hüner ve bilgi fazilete giden yollarda sahibi için bir rehber ve kapalý kapýlarý
açan sýrlý bir anahtar olma vazifesi görür.
Fethullah Gülen, toplum içinde en büyük deðeri öðretmene verir. Ona göre öðretmen, bir anlamda mabet fonksiyonu
da gören okulun kutsal varlýðý, doðumdan ölüme kadar bütün
bir hayat boyu hayatý þekillendiren kudsî rehberdir. Gülen,
“Milletine, kader programýnda önderlik yapýp, ahlâk ve karakterini yücelten ve ona ebediyet þuurunu aþýlayan, melek
soluklarýnýn mihraklaþtýðý bu üstün varlýða denk yeryüzünde
ikinci bir yaratýk gösterilemez.” der.
Gülen’e göre, öðretmenin fert üzerinde tesiri, anne, baba
ve toplumun tesirinden daha fazladýr. Melekler otaðý bir
okulda öðretmen, saf ve temiz tohumun ekicisi ve koruyucusudur. Ýyisiyle, saðlamýyla meþgul olmak onun vazifesi olduðu gibi, hayat ve hadiseler karþýsýnda ona yön verip, hedef
göstermek de yine ona aittir. Her gün ayrý bir sancý ve ýzdýrapla talebenin gönlüne inen, ders ve davranýþlarýyla onun
dimaðýna silinmez renkli çizgiler býrakan öðretmen, yeri doldurulmaz bir öðreticidir. Öðrenciye, ona yol gösterici ve eðitici iyi örneklerin verilmesi, ancak simasý hakikat gamzeden,
bakýþlarý alabildiðine derin ve çýraklarýna vereceði her þeyi
gönül prizmasýndan geçiren öðretmenle mümkün olabilir.
“Öðretmenini bulmuþ bedevî bir topluluk, melekler kadar
ulvîleþir ve toplum halinde öðretmen olma payesine yükselir.”
diyen Gülen, hiçbir fabrikanýn öðretmen kadar seri ve sistematik iþ göremediðini ve karþýsýna aldýðý yüzlerce insana bir anda
bütün duygu tayflarýný intikal ettirme ve onlarýn varlýklarý içinde ikinci bir varlýk haline gelmenin öðretmenden baþka kimseye müyesser olmadýðýný da vurgular. (Sýzýntý, Ekim, Aralýk 1979)
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Okulda verilmesi gereken dersler ve öðrenciye kazandýrýlmasý gerekenlere de temas eden Fehullah Gülen’e göre, bilmek bizâtî bir deðer ifade etse de, öðrenciyi bilgi hamalý haline getirecek bilgi talebenin omuzunda bir yük ve bir vebal
olur. Bu bakýmdan, öðrenilecek ve öðretilecek her þey, insan
þahsiyetini bütünleþtirici ve iç âlem ile eþya ve hadiseler arasýndaki ince münasebeti keþfe yönelik olmalýdýr. Hattâ bundan da öte, öðrenilen þeye ait her parça, pratiðe saðlam bir
mesnet ve yeni terkiplere götürücü esaslý birer dayanak mahiyetinde bulunmalýdýr. Gülen, ayrýca, “Çocukluk ve okul çaðýnda okutulacak kitaplar, þiir olsun nesir olsun, düþünceye
kuvvet, ruha metanet, ümit ve azme fer verecek mahiyette olmalýdýr ki, iradeleri güçlü, fikirleri saðlam nesillere sahip olabilelim.” der ve þöyle devam eder: “Okulda ilim benliðe mal
edilir ve insan, bu sayede yaþadýðý katý madde dünyasýnýn boyutlarýný aþar ve bir bakýma sonsuzluk sýnýrýna ulaþýr. Fikre
aydýnlýk, ruha kanatlanma vadetmeyen her türlü kaba belleme ve ezbercilik ise, benliði aþýndýran bir törpü, kalbe de indirilmiþ bir darbedir.”
“Þahsiyetimizle eþya arasýndaki esrarý çözmeye yönelik olmayan bir bilginin, haricî dünya adýna ve onunla bütünleþme
hesabýna öðrenciye kazandýracaðý hiçbir þey yoktur.” diyen
Gülen, sadece öðrenmenin, önüne gelen her þeyi öðrenmenin
götürdüðü þeyler itibarýyla hiç bilmemekten daha tehlikeli olduðu düþüncesindedir de. Bu sebeple de, ona göre, insaný
kâinatla bütünleþmeye götürücü hususlar üzerinde durulmalýdýr. Bu nokta, düþüncenin ilk merhalesi, öðrenme ruh ve
ciddiliðinin de en saðlam belirtisidir.
Fethullah Gülen, daha sonra iyi bir eðitim-öðretim için iyi
bir programýn âdeta genel hatlarýný çizer:
“Okulda eðitime baþladýðý ilk dönemde çocuða önce dil,
ideal, inanç, ahlâk, karakter, sonra da bu temeller üzerinde
sosyal bir kimlik kazandýrýlmalý ve o, içinde yaþadýðý devrin
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þartlarý da dikkate alýnarak, ilimler adýna inkýlâpçý, daha doðrusu, daimî bir diriliþle hep yeni ve hep taze bir anlayýþa ulaþtýrýlmalýdýr. Sonra, bu noktadan hareketle de onun sanat, ticaret, ziraat, ilim ve teknik gibi meselelere alýþtýrýlmasý,
adapte edilmesi sýralanabilir. Bir toplumun âhenk içinde ve
sürekli olarak varlýðýný sürdürebilmesi, onun inanç ve ahlâka,
bunun yanýnda sanat, ticaret ve ziraata, bunlarýn da yanýnda
devletler arasý dünya dengesinde yerini alma gayret ve çabasýna baðlýdýr.”
Öðrenciye nasýl davranýlmasý gerektiði konusunda da
uzun uzun tahlillerde bulunan Fethullah Gülen’e göre, okulda verilecek öðretim ve eðitimde öðrencinin bütün yanlarýyla
çok iyi tanýnmasý ve bu hususta acele edilmeden belli bir
tedrîciliðin takip edilmesi þarttýr. Bu çerçevede öðrenciye verilecek þeylerin dozajý iyi ayarlanmalý, ona bunlarýn aktarýlmasýnda sabýr ve kararlýlýk gösterilmeli, irþad ve terbiye tesirini göstermiyor diye ümitsizliðe düþmemeli, terbiye ve yetiþtirmede akýl, kalb ve ruhun beraber doyurulmasýna, akýl kadar kalb ve hislere, kalb ve hisler kadar akla hitap edilmesine
özen gösterilmelidir. Öðrencinin kusurlarý, doðrudan onun
yüzüne vurulmadan, öðrenci bilhassa baþkalarý yanýnda
mahcup edilmeden umumî telkinlerle giderilmeðe çalýþýlmalý, bunun baþarýlý olmadýðý yerde hususî olarak hususî bir yerde kendisiyle birebir ilgilenip konuþulmalýdýr. Öðrenciye telkin edilecek her iyi þey, o iþin kahramanlarýyla, her kötülük
ve fenalýða set çekme de, fenalýklara ve kötülüklere karþý direnmiþ yiðitlerle müþahhas hale getirilmelidir. Öðrencinin
gönlü yüce ideallerle donatýlmalý, sevgi, korku ve tedipte denge mutlaka muhafaza edilmelidir. Bütün bunlardan ayrý ve
belki en önemli bir prensip olarak öðretmen, öðrenciye anlattýðý her mevzû ve meselede bilgisiyle kendisini kabul ettirdiði gibi, telkin ettiði bütün güzellik ve iyiliklerde de ona bizzat
ve yaþayýþýyla örnek olmalýdýr.
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Gülen’in, bütün iç ve dýþ özellikleriyle resmini çizdiði ve
onun ifadesiyle, “ötelere açýlmýþ, insaný bütün yanlarýyla keþfedip kucaklayan ve âdeta melekler otaðý haline gelmiþ bir
okul”, insanýn yoðrulup, gerçek cevherinin ortaya çýktýðý, ortaya çýkýp som altýn haline geldiði bir laboratuar; aklý fenlerle,
ilimlerle aydýnlýk, kalbi inanç, ahlâk ve en saf duygularla berrak ve böyle bir akýl ve kalbin ýþýðýnda öðrencinin himmetini
kanatlandýran öðretmen de, yarýnlarýmýzýn teminatý olacak
nesillerin yoðrulduðu bu esrarengiz laboratuarýn gerçek ve
mukaddes üstadýdýr. (Sýzýntý, Nisan-Temmuz 1981; Ekim-Aralýk 1979)
DÜNYAYA YAYILAN TÜRK OKULLARI

Bugün, Fethullah Gülen ve eðitim denince kamuoyunda
akla önce Türkiye’de ve Türkiye dýþýnda Türk müteþebbislerin açtýðý yüzlerce okul gelmektedir.
Fethullah Gülen’in özel okul açma konusundaki yazýlýsözlü tavsiyelerini dikkate alan ve uygulamaya koymaya çalýþan bazý müteþebbislerin Türkiye’de açtýðý birkaç okul gerçekten baþarýlý olunca daha baþkalarý baþka yerlerde aynýsýný
yapmaya giriþmiþ ve bu sistem, Demir Perde’nin yýkýlmasýyla
birlikte baðýmsýzlýklarýný kazanan Asya’daki Türk ve akraba
cumhuriyetler baþta olmak üzere, bütün yeryüzü sathýnda bir
yayýlma göstermiþtir.
Gülen, bu yayýlmayý cami kürsüleri dahil olmak üzere her
platformda açýkça tavsiye ve teþvik etmiþ, buna sebep olarak
da, önce saðlýklý bir eðitimin herkes için geçerli evrensel önemine ve insanlara hizmetle Allah’ý razý etmenin yolunun birinci derecede bundan geçtiðine atýfta bulunmuþtur. Yeni Türkiye dergisine (sayý: 15, 1997, s: 685–92) bu konuda yazdýðý uzun makalede önce bugünkü insanlýðýn neye en çok muhtaç olduðunun üzerinde duran Gülen, özetle þunlarý kaydediyordu:
“Gerek rönesans ve reform hareketlerinin, gerekse coðrafî
keþiflerin temelinde maddî ihtiyaçlarýn tatmini yattýðýndan
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ve yine bu ihtiyaçlarýn zorladýðý ilmî hareketler Kilise’ye ve
onun temsil ettiði Orta Çað Hýristiyan skolastisizmine karþý
geliþtiðinden, neticede din-ilim çatýþmasý, dinden kopma ve
nihayet materyalizm ve komünizm, içtimaî coðrafyada ise
bütün dünyayý kaplayan sömürgecilik, menfaat üzerinde sonu gelmez çatýþmalar, nihayet iki dünya savaþý ve bloklaþmalar, son dönemler tarihinin en göze çarpan hususiyetleri olarak karþýmýza çýkmýþtýr.
Zikredilen bu faktörlerin tesiri altýnda son asýrlarda Batý’nýn entelektüel mahfillerini en çok meþgul eden konunun
din-ilim çatýþmasý olmasýnýn yanýsýra, 18’inci asýrda baþlayan
Aydýnlanma hareketi insaný sadece akýldan, onu takip eden
pozitivist ve materyalist akýmlar ise sadece maddeden veya
cesetten ibaret gördükleri için, Batý’da bilhassa manevî buhranlar birbirini takip etmiþtir. Hususiyle son asrýn tamamýný
kaplayan ve iki dünya savaþýnda zirveye ulaþan menfaat çatýþmalarýný en fazla besleyen unsurun da bu manevî buhranlar ve manevî tatminsizlik olduðunu söylemek asla mübalâða
olmayacaktýr.
Bu noktada, farklý bir tarihe ve asliyetini korumuþ bir
inanç sistemine sahip olarak, iktisadî ve dolayýsýyla içtimaî,
hattâ askerî yönden köklü münasebetler içinde bulunduðumuz Batý’ya ve umumî olarak bütün insanlýða vereceðimiz temel bazý þeylerin bulunduðuna inanýyorum. Bunlarýn baþýnda, insan anlayýþýmýz ve insana bakýþýmýz vardýr.
Esasen bu bakýþ, bize has, yani subjektif bir bakýþ olmayýp,
insanýn gerçekten ne olduðunu ortaya koyan en objektif bir bakýþtýr. Evet, herkesin itiraf edeceði üzere insan, ne sadece cesetten, ne sadece akýl ve muhakemeden, ne sadece hislerden ve ne
de sadece ruhtan ibaret bir varlýktýr. O, pek çok ihtiyaçlar aðýnda kývranan cesedi; cesetten daha derin ihtiyaçlarý olan ve baþýna geçmiþin elemlerini ve geleceðin endiþelerini saran, ayrýca
bütün varlýðý kurcalayarak, onu “Ben neyim? Bu dünya neyin
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nesidir? Hayatýn ve ölümün benden istediði nedir? Beni dünyaya kim, hangi maksatla göndermiþtir? Nereye gidiyorum ve
bu hayatýn hedefi nedir? Bu dünya yolculuðunda rehberim
kimdir?” sorularýna cevap aramaya iten aklý; akýldan daha öte
tatmin isteyen hisleri ve ona öz insanî hüviyetini kazandýran
ruhu ile bütün, yani komple bir varlýktýr. Ýþte, bütün sistemlerin veya gayretlerin etrafýnda döndüðü insan, bütün bu yönleriyle komple bir varlýk olarak ele alýnýp deðerlendirildiði ve bütün ihtiyaçlarý tatmin edildiði zaman gerçek mutluluða ulaþabilecektir. Bu noktada onun gerçek terakkî ve asýl varlýk yönüyle
tekâmülü de ancak eðitimle mümkündür.”
Bu þekilde, eðitimin önemine temas eden ve Türk insaný
olarak dünyaya vereceðimiz çok þey olduðuna inanan Fethullah Gülen, Türkiye’de baþlayan ve ardýndan önce Asya’ya,
sonra bütün dünyaya yayýlan eðitim hamlesinin arkasýndaki
itici faktörü de þöyle dile getirmektedir:
“Saint Martin, “Meyveler olgunlaþtýkça Batý’ya döküldü.
Aðacýn kökü Asya’dadýr. Doðu’dan fýþkýran kaynak, bütün
varlýklar susuzluklarýný gidersin diye ýrmak ýrmak Batý’ya boþandý.” der.
Bir Batýlýnýn itiraf kokan bu tesbit ve deðerlendirmesinde
mübalâða payý var mýdýr bilemem; niyetim bir Batý-Doðu ayrýmý yapmak da deðil. Fakat köklerimizin yattýðý Asya’ya varlýðýmýzýn en derininde duyduðumuz hicran ve hasretten kaynaklanan duygularýmýzý süzecek akýl ve muhakeme imbikleri
elbette ülkemizde vardý. Bunlarýn içine girince, ayaklarý yere
deðmeyen hamasî duygulardan ziyade, akýl ve mantýk ile hisleri, kafa ile kalbi, madde ile manâyý en mükemmel þekilde
birleþtirerek, içinde yaþadýðýmýz çaðýn ve bu çaðýn siyasî, içtimaî ve iktisadî çemberinin idraki içinde ve dolayýsýyla tamamen hikmet çizgisinde davranmak gerektiði ortaya çýkýyordu.
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Temelde bu anlayýþ içinde, þahsýma yönelen bazý hüsn-ü
zanlarý ülke, devlet ve millet hizmetine kanalize etmeye çalýþmýþ ve insanýmýzý okullar açarak, eðitim ve insan yetiþtirme
iþinde devlete yardýmcý olmaya çaðýrmýþtým. Cehaleti yenme
eðitimden, fakirliði yenme çalýþmak ve servet sahibi olmaktan,
iç bölünmeleri ve ayrýlýklarý önleme birleþmeden, diyalogdan
ve hoþgörüden geçiyordu ama, her türlü problem en nihayette insana dayanýyordu. Evet, yeryüzünde bütün problemler
insanla baþlayýp insanla bittiðinden, ister iyi yürüyen, arýzasýz
veya az arýzalý içtimaî bir sistem ve toplum düzeni, isterse kabir ve kabrin öte yaný için olsun, en tesirli vasýta eðitimdi.
Bu hususta bir baþka mesele ise þudur: Halkýmýz arasýnda
“Komþu komþunun külüne muhtaçtýr.” diye bir söz vardýr.
Eðer elinizde baþkalarýnýn ihtiyaç duyacaðý külünüz yoksa,
kimse size bir deðer vermeyecektir. Bu noktada, bizim insanlýða vereceðimiz alacaðýmýzdan daha fazladýr. Bugün, ‘Derin
Türkiye’ denilen ve daha çok gönüllü kuruluþlarca temsil edilen halk kesimlerimizin þirketler ve vakýflar kurup, büyük bir
hizmet neþvesi içinde dünyanýn dört bir yanýna çil çil serptikleri eðitim müesseselerinin her tarafta kabul görmesi ve
maddî imkânlar açýsýndan karþýlaþýlan büyük zorluklara raðmen çok kýsa zamanda Batýlý emsalleriyle boy ölçüþmenin de
ötesinde yer yer onlarý bile geride býrakmasý, bu söylediklerimizin inkâr kabul etmez delili olsa gerektir.”
Gülen, bu tahlillerinin arkasýndan, “Neden önce Asya?”
sorusuna ise, özetle þu cevabý veriyor:
“Sovyet Bloku’nun daðýlýp, bu blokun içinde yer alan ve
þimdi Türkî Cumhuriyetler olarak adlandýrdýðýmýz kardeþ ülkeler birer birer baðýmsýzlýklarýný kazandýlar. Küçülen bir
dünyada varlýðýný sürdürebilmesi ve bunun da ötesinde, devletler, milletler muvazenesinde kendine yakýþan þerefli yeri
alabilmesi için dýþ ittifaklara tabiî olarak ihtiyaç duyan ülkemizin ilk elden uzanmasý gereken yer, Asya’daki bu kardeþ ül128
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keler olabilirdi. O zamanki en zirvelerde yer alan devlet büyüklerimiz de bu yönü iþaret ediyorlardý. Ülkemizin tanýtýlmasý ve milletlerarasý pek çok problemimizin çözülmesinde
büyük devletlerin desteðini saðlamak için lobilere ihtiyaç duyuyor ve bu lobilere önemli miktarlarda para ödüyoruz. Bunun yerine, tabiî ittifaklarýn oluþturulmasý ve yakýn ve uzak
planda bugün olduðu gibi düþmanlardan deðil, dostlardan
müteþekkil bir çevre ile sarýlý bulunmamýz, elbette ülkemizin
lehine olacaktý. Ayrýca, bu ülkeler, ekonomik açýdan da çok
rahat münasebette bulunabileceðimiz ülkelerdi. Devlet ve
bizzat özel sektörün buralara bir an önce girmesi ve buralarda teþebbüs öncülüðünü ele geçirmesi, hem bu ülkeler için,
hem de bizim için þüphesiz hayýrlara vesile olacaktý. Devletimiz bütün bunlarýn üstesinden gelebilir miydi, gelemez miydi, takdirini ehl-i insafa býrakýyorum.
Bir diðer mesele olarak, Asya, bizim atayurdumuzdur.
Tarih kitaplarýnda ve derslerinde, yýllardýr çocuklarýmýza
Asya’dan dünyaya yayýldýðýmýzý okutuyoruz. Asya’dan bu tarafa akýn akýn göç etmiþ ve sürekli batýya yönelmiþiz… Bize
Ýslâm’ý dupduru bir su halinde akýtan kanal da Asya olmuþtur. On asýr önce Asya’dan bu tarafa yönelen tarihî göçü, eðitim ve müteþebbislerden oluþan yeni muhabbet fedaileriyle,
ilim ve eðitim derviþleriyle geri çevirmemiz bir vefa borcunun ödenmesi demektir. Bu tarihî ve sosyolojik süreçte,
Tanzimat’tan bu yana kendisiyle bütünleþmeye çalýþtýðýmýz
halde bir türlü kabul görmediðimiz, aslî þahsiyet ve hüviyetimizi ortaya koymaktan çekindiðimizden dolayý hep istiskalle yüzgeri edildiðimiz Batý karþýsýnda þahsiyetli ve müzakereci bir konum kazanýp, Batý ile münasebetlerimizin onlar
için de daha yararlý olacak þekilde denk ülkeler planýnda cereyan etmesi, varlýk temellerimizin Asya’da çok saðlam olmasýna baðlýdýr. Asya’dan, ata diyarlarýmýzdan koptuðu129
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muzda köksüz, dolayýsýyla yerlerde sürüm sürüm ve kurumaya mahkûm bir aðaç gibi oluruz.”
a. Yurt Dýþý Eðitim Açýlýmýna Kýsa Bir Bakýþ

Fethullah Gülen’in bu düþünce ve duygularla teþvik ettiði
Anadolu insaný, kendi içinden çýkardýðý bazý müteþebbisleriyle önce Asya’da, sonra bütün dünyada bir eðitim seferberliðine giriþti. Bu seferberliðe özellikle Cumhurbaþkaný Turgut
Özal ve kýsmen Süleyman Demirel ciddi destek verdiler. Bu
her iki cumhurbaþkaný, çeþitli ülkelerin devlet veya cumhurbaþkanlarýna yazdýklarý mektuplarla, zaman zaman baþgösteren týkanýklýklarýn açýlmasýnda yardýmcý oldular. Bu eðitim
hamlesi, beraberinde Türk müteþebbisine ekonomik giriþimlerin de yolunu açtý. Gerçi bu giriþimler, eðitim hamlesi seviyesinde olmadý ve Türkiye, bu konuda diðer pek çok ülkeden
daha yavaþ, ürkek davrandý ve geri kaldý. Bununla birlikte,
Cenk Koray’a göre asýl kazanç, yine Türkiye hanesine aitti:
“Kazakistan baðýmsýzlýðýna kavuþunca yabancý ülkeler buraya akmýþlardý. Koreliler bakýr madenlerinde, Amerikalýlar
petrol kuyularýnda, Almanlar bankacýlýkta egemenlik kurmuþlardý. Oysa en önemli kaynaða Fethullah Hoca sahip çýkmýþtý: insana. Bakýr bir gün biterdi ama insan en deðerli yatýrým unsuru idi.” (Akþam, 16.05.1997)
Cenk Koray’ýn tesbitiyle, Asya insanýna yapýlan bu yatýrým, gerçekten kabul görmüþ bir yatýrýmdý. Okullar, bulunduklarý ülke yönetimleri ve halklarý tarafýndan, çok az ve sýnýrlý istisnalar dýþýnda yakýn kabul gördü. Meselâ, Türkmenistan’da devlet baþkaný Saparmurat Türkmenbaþý, burada
açýlan okullarýn ilk mezunlarýný verdiðinde bir mesaj gönderiyor ve mesajýnda, okullar kadar, bizzat Türk devlet ve halkýna da takdir ve teþekkürlerini ifade ediyordu.
Bir diðer misal olarak, Arnavutluk’ta baþkent Tiran’da açýlan koleje Harp Akademileri Komutanlýðý binasýnýn bir kýsmý
130

Fethullah Gülen: Bir Aksiyon Ýnsaný

tahsis ediliyordu. Bu, hem okula beslenen güvenin, hem de
ona verilen desteðin önemli bir ifadesiydi. Ayrýca, daha sonra Arnavutluk Cumhurbaþkaný seçilen Recep Meydanî, fizik
profesörü olarak bu okulda öðretmenlik yapmýþtý. Moskova’daki Türk-Rus okulunu ziyaret eden Hürriyet gazetesi yazarý Ferai Týnç ise, Moskova Devlet Eðitim Komitesi Baþkan
Yardýmcýsý Kuznetsov’un bu okul hakkýnda heyecanla, “Bu
okul, Türkiye ve Rusya’da yeni vatandaþ nesli yetiþtirmek isteyen ve birbirini seven insanlarýn sevgilerinin meyvesidir.”
dediðini aktarýyordu. (Hürriyet, 19.01.1998)
Okullarýn böyle bir kabule mazhar olmasýnýn sebeplerini,
bunlarý yerinde gören gazeteci ve yazarlarýn verdikleri bilgiler ve yaptýklarý deðerlendirmeler çerçevesinde þöyle sýralayabiliriz:
b. Okullarýn Baþarýsýndaki Faktörler

Bu okullar, her þeyden önce çok iyi ve kaliteli bir eðitim-öðretim vermektedir. Bu husus, okullardan mezun olan öðrencilerin hemen hepsinin üniversitelere girme þansý bulmalarýnýn
yanýsýra, çok kýsa zamanda bölgede ve dünyada gerçekleþtirilen bilim olimpiyatlarýnda en üst dereceleri ve madalyalarý almalarýyla ispatlanmýþtýr. Onlar hakkýnda Yeni Yüzyýl gazetesinde 15.01.1998 – 04.02.1998 tarihleri arasýnda üç hafta süren bir dizi yayýnlayan Hulusi Turgut’un tespitine göre, bilim
olimpiyatlarýnda bu okullar, Türkiye’deki emsallerine rakip
olmuþlar ve birbirleriyle yarýþmaktadýrlar. Baþarýlarýndan dolayý, bulunduklarý ülkelerde yabancý misyon temsilcilikleri,
çocuklarý için genellikle bu okullarý tercih etmektedirler.
Okullar üzerinde doktora çalýþmasý yapan Alman Volkswagen Vakfý araþtýrma grubundan, Almanya içinde ve
uluslararasý çapta Makedonyalý eðitim araþtýrmacýsý Bekim
Agai, aynen þöyle demektedir: “Okullar, çok iyi teçhiz edilmiþ
ve bölgede baþka hiçbir okulun veremediði bir eðitim-öðre131
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tim veriyor. Bunun sonuçlarý, ulusal hattâ uluslararasý alanda çok büyük bir baþarý olarak dönüyor.”
Bu okullar, sadece üst düzeyde öðretim vermekle kalmýyor, ayrýca çok iyi de bir eðitim veriyor. Bekim Agai, bunu,
“Öðrencilerini hem fenler sahasýnda, hem de baþkalarýna faydalý insanlar olma sahasýnda eðitiyorlar.” sözüyle ifade ediyor. Pek çok yerde âdeta çöken aile yapýsý yeniden kurulmaya baþlýyor ve bu okullara devam eden öðrenciler sayesinde
daðýlmýþ bulunan pek çok aile yeniden birleþiyor. Cenk Koray’ýn kaydettiðine göre, öðrenciler, “kendi ülkemizde bile
yok olmaya yüz tutmuþ büyüðe saygý, küçüðe sevgi, hoþgörü,
sabýr, iyilik, doðruluk gibi hasletlerle yetiþiyorlar.” (Akþam,
16.05.1997) Ali Bayramoðlu, okullarla ilgili izlenimlerini anlatýrken, çocuklarda ahlâkî deðiþim gerçekleþtirdiðini, öðrencilerde geleneksel deðerlere dayanan müthiþ bir saygý, bir öz
disiplinin çok açýk hissedildiðini kaydediyor. (Yeni Yüzyýl,
02.11.1996)

Hulusi Turgut, okullarla ilgili dizisinde, söz konusu okullardaki öðrencilerin büyük ölçüde alkol ve sigarayý býraktýklarýnýn altýný çizerken, Mehmet Altan da, Moskova’da iki haným
velinin, “Ýngilizce eðitim yapýldýðý ve sigara içilmediði için çocuklarýmýzý bu okullara gönderiyoruz.” dediklerini anlatýyor.
(Sabah, 22.01.1998)

Bu okullarýn ve Türkiye’deki emsallerinin, baþka eðitim
kurumlarýnda en azýndan o ölçüde olmayan en önemli bir diðer özelliði, bulunduklarý yerlerde bir uzlaþma, toplumsal barýþ, hoþgörü ve huzur ortamý teþkil etmeleridir. Meselâ,
Van’daki izlenimlerini anlatan Nevval Sevindi de (Yeni Yüzyýl’dan naklen Ergün, 316–17), Nazlý Ilýcak da (Akþam, 25.03.1997), ilk
planda bu noktaya temas etmektedirler. Rusya’daki okullarýn
bir kýsmýný gezen Mehmet Altan, ayný noktaya, “Geçiþ döneminin sýkýntýlarý Türk okullarýna sýzamýyor. Burada ‘sevgi,
saygý’ ritüeli hakim. Aileler, çocuklarýnýn nerede, nasýl yaþa132
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dýklarýný biliyorlar ve bundan memnunlar.” sözleriyle parmak basýyor. Bekim Agai ise, okullarýn bir istikrar ve barýþ
vahasý olduðunun altýný çiziyor.
ODTÜ Eðitim Fakültesi Eðitim Bilimleri Bölümü’nde Profesör Füsun Akkok gözetiminde Türkmenistan ve Kýrgýzistan’daki okullar üzerinde, öðrenciler, öðretmenler ve velilerle birebir görüþerek araþtýrma yapan Cennet Engin Demir ve
Ayþe Balcý’nýn, vardýðý sonuçlar da farklý deðil. Onlar da,
okullarý tercihte bilhassa dil, fen bilimleri ve kompütür öðretimindeki baþarýnýn yanýsýra öðrencilerin ahlâklý, dürüst, disiplinli ve çalýþkan yetiþmelerinin, anne-babalarýna ve arkadaþlarýna iyi davranmalarýnýn ön planda geldiðini kaydediyorlar. (http://literacyonline.org/products/ili/webdocs/ carlf_ dem.html)
Okullarla ilgili olarak altý çizilmesi gereken bir diðer husus, öðretmenlerin, ayný zamanda iyi birer eðitimci olmalarý
ve fedakârlýklarý. Bu, hemen bütün gözlemcilerin dikkatini
çeken ve özellikle vurguladýklarý önemli bir nokta. Meselâ,
Cennet Engin Demir ve Ayþe Balcý, öðretmenlerin ve idarecilerin çok iyi bir okul-veli münasebeti kurduklarýný ve velilerin
bundan çok memnun olduklarýný, bunun yanýsýra, öðretmenlerin öðrencilerine sürekli yardým ve hem onlara hem de velilere karþý çok olumlu tavýr içinde bulunduklarýný belirtmektedir. Ekonomist araþtýrmacý Mustafa Özel de, izlenimlerinde
birinci derecede bu noktaya dikkat çekiyor: “Türk öðretmenleri yaþlarý 20-25 yaþlarý arasýnda deðiþiyor. Hepsi genç ve
idealist. Yirmi dört saatleri öðrencilerini eðitmeye hasrettikleri her hallerinden anlaþýlýyor. Aylýk gelirleri 300-500 dolar
arasýnda deðiþiyor Yani onlarý bu iþe sevk eden maddî saikler
deðil, idealizm.” (Ergün, 346)
ABD McGill Üniversitesi’nden Berna Turam, kamuoyunda Gülen’le birlikte anýlan okullarýn, sivil toplum projesi çerçevesinde laik kurumlarla inanç arasýnda köprü örmeyi hedeflediðini belirtiyor. Turam, Gülen’in Türkiye’nin sivil top133
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lum olma ve uluslar arasý topluluða katýlma arzularýnýn gerçekleþmesinde önemli bir rol oynadýðýný da kaydederek, ardýndan þunlarý ekliyor:
Müfredat, Ýslâm’ý veya Türkiye’yi öncelemiyor. Eðitim,
laik. Din eðitimi yok, sadece dinler tarihi dersi var. Bu bakýmdan, okullarýn býrakýn bir cemaatin davasýný, millî çýkarlarý
bile ön plana alamayacaðý açýk. Bununla birlikte, Ýngilizce
her ne kadar ana eðitim dili ise de, Fethullah Gülen, Türkçe’yi
uluslar arasý iletiþim dili haline getirmeyi amaçlýyor. Kendileriyle konuþtuðum öðretmenler de, Türkçe’yi güzel kullanmanýn önemine deðindiler. Kazakistan’da görüþtüðüm öðrenciler, Türkçe’yi çok iyi biliyor ve mezunlar, Kazakistan’la Türkiye arasýnda köprü oluþturma mevkiindeler.
Okullar, önceki rejimden kalma ahlâk dýþý tavýr ve davranýþlarý izale ediyorlar. Uluslararasý bilim olimpiyatlarýndaki
baþarý, ahlâkçý bir eðitim, disiplin ve kültür unsuruyla birleþiyor. Okullarýn takip ettiði eðitim modeli, laik öðretimle
inanç-akýl, modernite-gelenek arasýndaki çatýþmacý yaklaþýmlarý uzlaþtýrma yönünde iþliyor. Öðretmenlerde çok yüksek bir fedakârlýk ve kendini unutmuþluk gözleniyor. Okullarýn finansmanýnda yardýmcý olan dindar-dine kayýtsýz iþadamlarý, okullarda kusursuz Türkçe konuþulmasýndan ve
Türk Millî Marþý’nýn okunmasýndan gurur duyuyorlar. Bununla birlikte, okullarda küresel bir geniþleme amacý görülmüyor. Türklerin Sovyet hegemonyasýnýn yerini alacaðý þeklinde baþta duyulan þüphelere raðmen, okullar, ülkeler ve
medeniyetler arasýnda diyalog köprüsü olma fonksiyonu görüyor. Ýnsanî hedef ise en ön planda. (National Loyalties and International Alliances, Sempozyum tebliði)

c. Okullarla Ýlgili Finansman Konusu ve Gülen’de Ekonomi
Düþüncesi

Fethullah Gülen, baþka konularda olduðu gibi, ekonomik
konularda da düþüncelerini zaman zaman kamuoyunun dik134
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kat ve deðerlendirmelerine arz etmiþtir. Onun bu düþünceleri, þüphesiz bir ekonomistin düþünceleri olmamakla birlikte,
hayatý bir bütün olarak ele aldýðýmýzda, onun aksiyonunun
ekonomi cephesine bakan bir takým genel prensipler mahiyetindedir. Meselâ o, Sýzýntý dergisinin Mart-1988 tarihli 110.
sayýsýnda yayýnlanan “Erozyonlar ve Millet Ruhu” isimli yazýsýnda, Türkiye’nin, “En büyük þehirlerden en küçük kasabalara, en küçük kasabalardan da en ücra köylere kadar mutlaka imar” edilmesi ve bunun için, asýrlarýn birikimi sosyo-ekonomik meselelere, geliþen dünya þartlarý dikkate alýnarak ve
çaðýn þartlarý ile düþünce hayatýmýza yeni boyutlar kazandýrýlarak çözümler bulunmasý gereðini vurgulamakta ve þunlarý
ifade etmektedir:
Modern teknikle ziraata yeni buudlar kazandýrýlmalý; yýllardan beri emekleyip duran sanayi inkiþaf ettirilip, geliþmiþ
ülkelerle rekabet edecek seviyeye ulaþtýrýlmalý; el deðmemiþ
yeraltý, yerüstü zenginliklerimiz deðerlendirilerek insanýmýzýn istifadesine sunulmalý; hudut kapýlarýndan dünyanýn dört
bir yanýna ihracat konvoylarý akýp gitmeli; ne pahasýna olursa olsun, Türk parasý dünya borsalarýnda, bu milletin þerefine uygun o mutena yerini almalý ve yýllardan beri sözü edilegelen “Milletin güçlendirilmesi” ve “halkýn refah seviyesinin
yükseltilmesi” gibi vaadler, bir an evvel mutlaka gerçekleþtirilmelidir.” (Ayrýca bkz: Yitirilmiþ Cennete Doðru, s 130-32)
Gülen, bir baþka deðerlendirmesinde ise þunlarý söylemektedir:
“Her mü’min, meþru dairede olmak þartýyla mutlaka zengin olmalýdýr. Gerektiðinde sermayeler birleþtirilmeli, yurt
dýþýnda, yurt içinde yatýrýmýn geçerli ve rekabete açýk olan
türlerinde mutlaka yatýrýma gidilmelidir. Müsbet ve dinî
ilimlerle yetiþmiþ insanlar vasýtasýyla gelecek asýrlarý kucaklamak için ekonominin bu mevzudaki müessiriyeti (etkinliði)
unutulmamalýdýr. (Yine unutulmamalýdýr ki,) hayýr yolunda
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ve o hayra vesile olacak hemen her meþru sebep bir ibadettir.” (Prizma, 2: 33–4)
Fethullah Gülen, bundan ayrý olarak, ticaretin her zaman,
her yerde ve herkes için geçerli bazý temel þartlarý üzerinde de
durmuþtur. Ona göre, gelecek adýna ticaret ve onun vadettiði
þeylerin rolü, tahminlerin üstünde þimdikinden de ileride
olacaktýr. Her þeyde olduðu gibi, ticaret ve zanaatta da ilim ve
ihtisasýn ehemmiyeti büyük olmakla beraber, bilhassa bu iki
mesleðin çýraklýk esasýna dayandýðý da asla hatýrdan çýkarýlmamalýdýr. Kitaplarda anlatýlan nice meseleler vardýr ki, mahir bir
kalfa ve çýraklýktan gelme bir ustanýn maharet prizmasýndan
geçmedikten sonra bekleneni vermesi söz konusu deðildir.
“Haram-helâl mülâhazasýna baðlý olarak alýþ-veriþ yapan
bir tüccarýn, iþinin baþýnda geçirdiði ve geçireceði dakikalar
ibadet sayýlýr.” sayýlýr diyen Gülen, ticaretin ruhunun doðruluk, emniyet, yaþanan devri idrak, müþteriye karþý fevkalâde
nazik ve terbiyeli davranmak olduðunu vurgular. Ona göre,
tüccarlar, zanaatkârlar, doðru, güvenilir, tatlý dilli, güler yüzlü, oldukça mütevazý, sözlerinde sabit ve asla usanmaz, üþenmez olmalýdýrlar. Gülen, ticaret konusunda bir önemli noktaya daha parmak basar: “Ýþ yerlerini alýþýlagelenden her gün
bir saat önce açýp bir saat sonra kapatanlarýn aylarý 35, seneleri de 420 yirmi güne ulaþýr.” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 177–78)
Fethullah Gülen, Türk müteþebbisine eðitimin yanýsýra
ekonomi alanýnda da dýþa açýlma tavsiyelerinde bulunmuþtur. Meselâ, Orta Asya’ya açýlma konusunda onun þu sözlerini okuyoruz: “Orta Asya’ya açýlmada çok geç kaldýk. Hele ticarî ve sýnaî yatýrým sahalarýnda, eðitim alanýnda olduðu kadar bile baþarýlý olamadýk… Devlet, bu mevzuu daha köklü bir
þekilde ele almalýydý. Yani enformasyon bürolarý kurarak, kanunî düzenlemelerde bulunarak, oralara gidip yatýrým yapacak iþ adamlarýmýza kolaylýklar göstermeli, ülkeler arasý düzeyde anlaþmalar yapýlmalýydý. Ama mademki devlet çapýnda
136

Fethullah Gülen: Bir Aksiyon Ýnsaný

bu mesele ele alýnmýyor, millet olarak, halk olarak biz bize düþeni yapmalýydýk veya halen de yapabiliriz. Bu uðurda boþa
geçen her saniye büyük bir kayýptýr.” (Fasýldan Fasýla, 2: 259–60)
Fethullah Gülen, böyle bir gaye adýna, hem eðitim hem de
ekonomi alanýnda Türk müteþebbisine sürekli öðüt verdi ve
kendisine karþý kamuoyunda duyulan saygýyý ülke hizmetine
yönlendirdi. Onun tavsiyelerini dikkate alan, ona olan itimadýyla yola çýkan bazý müteþebbislerimiz, hem eðitim alanýnda
hem de ekonomi alanýnda Türkiye içinde ve dýþýnda belli ölçülerde bir faaliyet ortaya koydular ve koymaya da devam etmektedirler. Türkiye’de bazýlarýnca maksatlý spekülasyonlara
konu edilen okullarýn finansmaný iþte bu teþebbüslerde aranmalýdýr. Devletin hiçbir katkýsý olmadan, tamamen ülkesini
ve milletini düþünen, pek çoðu itibarýyla, bu yolla Allah’ýn rýzasýný ve ahireti kazanacaðýný ümit eden pek çok Türk müteþebbisi, hayýrlarda yarýþmayý hayat felsefesi haline getirmiþ
bulunan ecdadýyla paylaþtýðý ayný çizgide bir gönüllüler hareketi ortaya koydu. Bu hareketin içinde, toplumun her kesiminden, her düþünceden insanlarý görmek, bu ülkenin tarihini ve milletinin karakterini bilenler için hiç de þaþýrtýcý olmasa gerektir.
Bu þekilde, denebilir ki, gönüllü bir eðitim ve ayný seviyede olmasa da, ekonomik atýlým seferberliði baþladý. Hulusi
Turgut, söz konusu dizi yazýsýnda bu hususa da parmak basmaktadýr:
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya ve eski Demirperde ülkelerinde okul açmak için olaðanüstü çaba harcayan
ekipler, her gittiði yerde bürokratlarla çok iyi iliþkiler kuruyor, kýsa sürede onlarýn güvenini kazanýyorlardý.
Bu arada, Türkiye’den iþ yapmak üzere gelen müteþebbislere yardýmcý olan okul kurucularý, onlarýn hatýrý sayýlýr derecede imkânlara kavuþmalarýný saðlýyorlardý. Zaman içerisin137
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de bu iþadamlarý iyi paralar kazanmaya baþlayacak, okullarýn
finansman açýðýný da seve seve kapatma gayreti içerisine gireceklerdi. Kýsacasý, yurtdýþýndaki okullarýn finansörleri de
böylelikle ortaya çýkacaktý.
Beþ kýtaya yayýlan okullar için Türkiye’de þirketler kuruldu. Bu þirketler, yurtdýþýnda açacaklarý okullar için Türk Milli Eðitimi’ne baþvurup, izin aldý. Ardýndan, görev alacak eðitimciler belirlendi ve öðretmenler, ülkemizin en gözde üniversitelerinden yetiþmiþ gençler arasýndan seçildi.
d. Bazý Önemli Ýzlenimler ve Deðerlendirmeler

Dünyanýn pek çok ülkesine yayýlmýþ Türk okullarýný Türkiye içinden ve dýþýndan pek çok kiþi ziyaret etti ve bunlar, izlenimlerini ve deðerlendirmelerini ya yazarak, ya konuþarak
dile getirdiler.
Okullarla ilgili bu izlenim ve deðerlendirmelerden sadece
birkaçýný aktarabileceðiz.
- Merkezî niteliði olmayan sivil inisiyatifin ürünü

Bir kere, bu okullar merkezi bir finansmana tabi deðil.
Her okul, Türkiye’de bir il ya da ilçe tarafýndan ya da zengin
bir iþadamý tarafýndan finanse ediliyor. Öðretmenlere gelince, genelde Ýngilizce eðitim veren bu gençler, Türkiye’nin en
iyi üniversitelerinden yetiþiyor: Marmara Üniversitesi, Boðaziçi Üniversitesi ve ODTÜ mezunlarý çoðunlukta. Hemen tümü, okulu bitirir bitirmez, öðretmenliðe baþlamýþ. Maaþlarý
pek az: 350-700 dolar arasýnda deðiþiyor. Tasarruf imkânlarý hemen hiç yok. (Ali Bayramoðlu, Yeni Yüzyýl, 31.10–2.11. 1996)
- Türkiye’ye puan

Doðrusunu söylemek gerekirse, Orta Asya’daki okullarda
dini bir eðitim ile cemaatini geniþletmeye çalýþan bir organizasyon göreceðimi sanýyordum. Geziden sonra bu önyargým
deðiþti. Öncelikle, Cemaat’in Orta Asya’da yaptýklarý faaliyet138
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lerin kendi hanelerinden çok, Türkiye’nin hanesine puan yazdýrdýðýný gördüm. (Atýlgan Bayar, Hürriyet, 01.11.1996)
- Fethullah Hoca ilerici bir eðitimci

Fethullah Hoca, eðitim konusunda ilerici. 14 tane okulun
ikisini, üniversiteyi dolaþtým, bu okullar yarýnýn bir Ýslâm birliði amaçlý, dinî esaslara dayanan birer misyoner okulu mudur diye. Fakat böyle olmadýðýný gözlerimle gördüm. Orada
yetiþen çocuklarýn da iyi yetiþtiklerine þahit oldum. (Üzeyir Garih, Hürriyet, 01.11.1996)

- Okullar, Türkiye’nin vizyonu

Hocaefendi, mefkûresizlikten bunalan Türk gençliðine
mefkûre vermiþtir. Düþününüz, bu gençler yazýn +35, kýþýn 65 derece olan bir memlekette bile cüzi bir maaþla hizmet veriyorlar. Bu seferberlik ve feragat hissi, tarihin nadirattan
rastladýðý bir vakýadýr. 70’imden sonra da olsa böyle bir ufku
tanýmýþ olmaktan dolayý çok mutluyum.
Hepiniz bu sevgi halesinin etrafýnda toplanýnýz. Vazifemiz, bu güzel hamleyi devam ettirmektir. Hiçbirimizin hayatý ebedi deðildir. Allah ebedidir, iman ebedidir, sevgi ebedidir, hayýr ebedidir.
Bir eski büyükelçi Ankara’da bana þunu söyledi: (Moðolistan’ýn baþþehri) Ulanbatur’a sefir olarak tayin edilen genç hariciyeci, tecrübeli üstadýna geliyor ve “Hiç bir bilgi yok, gideyim mi?” diye soruyor. Üstadý büyükelçi, “Git biraz incele;
þartlar müsait deðilse dönersin!” cevabýný veriyor. Tayyareden indiði zaman bir beyefendi genç, bu yeni sefiri “Hoþ geldiniz beyefendi!” diyerek karþýlýyor. Þaþýran sefirin “Siz kimsiniz?” sorusuna, “Ben, buradaki iki Türk okulunun koordinatörüyüm. Teþrifinizi duyduk, hoþ geldiniz demek için geldim. Ýkametiniz için yer hazýrladým, sefaret için bina hazýrladýk. Buyurunuz, hizmete baþlayýnýz. Biz de bekliyoruz, Moðollar da bekliyor.” cevabýný alýyor.
139

Geçmiþten Geleceðe Köprü Fethullah Gülen

Arkasýndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý gelince sefir yine düþünüyor, tahsisatý yok, imkâný yok ve yabancý bir yer,
kimseyi bilmiyor. Yine yardýmýna o genç yetiþiyor. Mekteplerden birinin salonunu açýyor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýný Moðollarla birlikte yapýyorlar. Genç sefir
hayretler içinde Türkiye’ye dönüþünde, üstadým dediði eski
sefire aðlayarak anlatýyor ve soruyor: “Bu ne ruh halidir, kimdir bunlarý yetiþtiren?”
“Bir güzelliði anlamak ve idrak etmek, güzelliði bilmekle
mümkündür. Bizler, hepiniz, hepimiz, güzelliði ve sevgiyi bilecek çaðdayýz. Sevgileriniz aramýzdadýr. Sevgilerinizi yaydýðýnýz zaman bütün mekânlar kudretli olur.” (Aydýn Bolak, nakl:
Ergün, 374–76)

- Okullar gurur veriyor

Bu okullar, Batý kültürünün de etkisiyle þekillenen Türkiye kültürünü, Türkiye Türkçesini dünyaya taþýyor. Ýyi iþleyen,
baþarýlý olan bir sistem bu. Devletin bu okullara, gerek duyulursa malî açýdan yardým etmesi, destek vermesi gerekir.
Okullar, Türkiye’nin dünyaya açýlmasýný ve dýþ dünya ile kültürel baðlar kurmasýný saðlýyor. (Sami Kohen, Zaman, 07.01.1998)
- Hoþgörü Ekiyorsunuz

Süleyman Demirel (9’uncu Cumhurbaþkaný): Bu okullar,
ülkemiz ve halklarýmýz arasýndaki iþbirliðinin eðitim alanýnda da geliþmesinde, iþbirliðinin bir bütün olarak her alanda
dengeli ve kapsamlý þekilde ileriye götürülmesinde ve genç
nesiller arasýndaki karþýlýklý anlayýþýn artýrýlmasýnda olumlu
yönde katkýda bulunacaktýr.
Saparmurat Türkmenbaþý (Türkmenistan Cumhurbaþkaný): Hizmetleriniz, halkýmýzýn millî kalkýnýþ tarihine silinmez harflerle yazýlacaktýr.
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Köksal Toptan (Milli Eðitim eski Bakaný): Dünya eðitim
tarihinin en büyük eðitim çalýþmasý Fethullah Gülen ve arkadaþlarý tarafýndan yapýlýyor. Bu gayretli, vefakâr insanlarýn
gayretlerini bozmayalým. Önlerine set çekmeyelim. Yeni aydýn tipi, Türkiye sevdalýsý insanlar bu okullarda yetiþiyor.
Orgeneral Halis Burhan (Hava Kuvvetleri emekli Komutaný): Tamamen çaðdaþ yöntemlerle eðitim yapan ve 21’inci
yüzyýl bilgi toplumlarýna insan yetiþtiren bu müstesna müesseselerin ve tüm eðitim kadrosunun Türk dünyasýna yapmakta olduklarý katkýlar her türlü takdirin üstündedir.
Erdinç Türe (Emekli Tümgeneral): Ziyaretimde gördüm
ki, söz konusu okullarda eðitim tarafsýz, ilmî ve ciddî tarzda
yürütülüyor.
Gülemre Aybars (Emekli Tuðamiral): Ülkem Türkiye’nin
çok yakýn dostu olan Romanya’nýn bu güzel Karadeniz kenti,
Köstence’deki Uluslararasý Türk Lisesi’nin bu törenine katýlmak benim için gerçek bir onur ve mutluluktur.
Feyyaz Berker (TEKFEN Holding Yönetim Kurulu Baþkaný): Önemli olan, bir eðitim kalitesinin yakalanmýþ olmasýdýr. Çevremde pek çok insan bu okullarý görmüþler. Yapýlan
çaðdaþ eðitimi övgüyle anlatýyorlar; hattâ o ülkelerin yönetimindekilerin dahi çocuklarý bu okullarda eðitim görüyor.
Dünyaya açýk, hoþgörülü, ideolojik bir yapýya sahip olmayan
çaðdaþ eðitim bütün dünyada kabul edilmiþtir.
Ýshak Alaton (ALARKO Holding Yönetim Kurulu Baþkaný): Rusya’da okul açýlmasýnda ön ayak olduk. Türkmenistan
Aþkabat’ta da bir okul açma düþüncemiz var. Bu, þirketimize
saygýnlýk kazandýrýr.
Þarýk Tara (Enka Holding Yönetim Kurulu Baþkaný):
Yurtdýþýndaki özel Türk okullarý hakkýnda hep güzel þeyler
duydum ve bu okullarda çaðdaþ eðitim veriliyor.
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e. Fethullah Gülen’in Eðitim Düþüncesi, Ýdeali ve Okullarla
Ýlgili Önemli Bir Gözlem

Ýsa Cemiyeti Dinlerarasý Diyalog Sekreteri ve Asya Piskoposlarý Konferanslarý Feredasyonu Ekümenik Sekreteri peder Thomas Michel, uzun yýllar Moro hareketi mensuplarýyla
devlet güçlerinin savaþ verdiði ve nüfusun yarýsýný Müslümanlarýn, yarýsýný da Hýristiyanlarýn oluþturduðu Zamboanga kentinde Filipin-Türk Tolerans Lisesi’ni görünce, merakla
bu okula gider. Kendi ifadeleriyle, “gerilla savaþý, adam kaçýrma eylemleri, yaz baskýnlarý, tutuklamalar, kaybolmalar ve
cinayetlerin âdî vakalardan olduðu bu kentte” söz konusu
okulun bir kýsmý Müslüman, bir kýsmý Hýristiyan 1000’in üstünde öðrenciye yüksek kalitede eðitim-öðretim vermenin
yanýsýra, onlarý nasýl büyük bir kaynaþma içinde bir arada barýndýrdýðýný hayretle müþahede eder. Daha sonra Kýrgýzistan’ý da dolaþan ve meselâ Biþkek’teki okulda hem eðitimin
düzeyine, hem öðrencilerin dil öðrenme ve onu kullanma seviyelerine, hem de akademik olimpiyatlardaki baþarýlarýna
âdeta hayran olan Michel, bundan daha öte olarak, ABD’li,
Koreli ve Türk öðrencilerin, Afganistan ve Ýranlý öðrencilerle
nasýl yine mükemmel bir kaynaþma içinde eðitim aldýklarýný
görür. Öðretmenlerdeki dürüstlük, çalýþkanlýk, karþýlýklý
âhenk ve vicdanî þuur da dikkatini çeker. Bütün bunlar, Michel’i bu manzaranýn arkasýndaki felsefeyi tanýmaya çeker ve
bu okullar, kamuoyunda Fethullah Gülen’le þu veya bu þekilde ilgili gösterildiðinden, o da, Gülen’in eserlerini okumaya giriþir. Gördükleriyle eserlerde okuduklarýný bir arada deðerlendiren Peder Michel’in vardýðý ve Nisan 2001 içinde Georgetown Üniversitesi’nde Gülen’le ilgili düzenlenen sempozyuma
sunduðu tebliðde dile getirdiði sonuçlarý þöyle özetleyebiliriz:
“Gülen’e göre birbirlerine yardýmcý olmalarý, hattâ birbirleriyle bütünleþmeleri gereken medresenin, mektebin, maneviyatý tahsil kurumlarýnýn birbirlerine âdeta rakip hattâ düþ142
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man kurumlar haline gelmesi, Gülen’in, hiç olmamasý gerektiðini söylediði bir çatýþmaya yol açýyor: din-bilim çatýþmasý.
19 ve 20’inci asýrlarda bilim adamlarýnýn, siyasilerin ve dinî
liderlerin de bir tarafýnda yer aldýðý bu anlamsýz çatýþma, eðitim felsefe ve yöntemlerinde kesin ayrýþmalara sebep oluyor.
Modern laik eðitimciler, dini, ona en müsbet bakýþla bir zaman kaybý, en kötü bir deðerlendirmeyle, ilerlemeye engel
olarak görüyorlar. Tartýþma, din bilginlerini ise ya modernleþmeye karþý çýkmaya veya dini, gerçek manâ ve fonksiyonu
içinde bir din olarak deðil, siyasi bir ideoloji olarak görmeye
itiyor.” (Towards the Lost Paradise, 20) “Gülen, buna çare olarak,
içinde din bilginlerinin saðlam bir ilmî formasyonla, bilim
adamlarýnýn ise dinî-manevî deðerlere baðlýlýkla yer aldýðý bir
eðitim modeli öneriyor ve ancak bu þekilde, süregelen din-bilim çatýþmasýnýn sona ereceðini, en azýndan, bunun saçmalýðýnýn ortaya çýkacaðýný belirtiyor.” (a.g.e. 39)
Fethullah Gülen, Türkiye’de hem sað, hem sol, hem laik,
hem dinî çevrelerde süregelen mevcut tartýþmalarýn ötesinde,
onlarý aþacak ve geleceðe yönelik bir yaklaþýmý temsil ve teklif etmektedir. Gülen, Türkiye Cumhuriyeti için de gerçek bir
modernleþmenin komple insanlar yetiþtirmekten geçtiðini
düþünmektedir. Bu ise, mevcut eðitim akýmlarýnýn ana kollarý üzerinde, günümüz dünyasýnýn deðiþen taleplerini karþýlayacak ve geleceði inþa edecek yeni bir eðitim sistemi örgülemekle mümkün olabilecektir.
Gülen’in bu yaklaþýmý, geçmiþi günümüze taþýmayý hedef
alan gerici projelerden bütünüyle farklýdýr. Kendisiyle birlikte anýlan okullarda uygulanan eðitimin ne Osmanlý sistemini,
ne de hilâfeti yeniden kurmayý hedef aldýðýný açýkça ifade
eden Gülen, bu okullarýn geleceði inþaya yönelik olduðunu
defalarca vurgulamakta ve bunu yaparken de, bir sözü hatýrlatmaktadýr: “Eski hal muhal; ya yeni hal, ya izmihlâl (çö143
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küþ)!” (Lynne Emily Webb, Fethullah Gülen: Is There More to Him Than Meets the Eye?, 89)

“Modern eðitim kurumlarý, küresel pazar sistemine toptan üretim yapan fabrikalara benziyor. Buralarda, Gülen’in
öne çýkardýðý fikrî ve hissî derinlik, düþünce berraklýðý, manevî eðilimler ve kültür zenginliði ihmal ediliyor. Dolayýsýyla
Gülen, bu türden kurumlara karþýlýk, üzerinde önemle durduðu söz konusu unsurlara aðýrlýk veren bir eðitimden yana.”
(Towards the Lost Paradise, 16) “O, çoðu insanýn öðretmen olabileceði, fakat gerçek eðitimcilerin sayýsýnýn ise pek az olduðu görüþünde.” (Criteria or Lights of the Way [Pearls of Wisdom], 36) “Öðretmen de eðitimci de öðrenciye bilgi aktarýr ve bir takým marifetler öðretir; fakat eðitimci, fazladan olarak, öðrencinin þahsiyet kazanmasýnda, düþünce ve tefekkürde derinleþmesinde
ona rehberlik yapar. Ayrýca o, karakter inþa eder ve öðrencinin nefsini disiplin altýna alma, müsamaha ve sorumluluk
duygusu gibi hasletlerle yetiþmesine yardýmcý olur.
Gülen’in eðitimle ilgili yazýlarýnda tekrarladýðý bazý kavramlarý, yanlýþ anlamaya meydan vermemek için biraz açýklamak gerekiyor. Meselâ, sýkça kullandýðý ‘maneviyat’ ve ‘manevî deðerler’i, bazýlarý dar anlamda din olarak algýlayabilir
ve eðer bu bazýlarý, laiklik üzerinde de hassas iseler, bu vurguyu, modern laik toplumlarda dini hakim kýlma özlemi olarak deðerlendirebilirler. Oysa Gülen, bu kavramlarý çok daha
geniþ manâda kullanýyor. Maneviyat, onun için, sadece dar
anlamda dinî öðretiyi deðil, ahlâk, mantýk, ruhî denge ve samimiyeti de içine alýyor. Bunu anlamak için, onun kullandýðý
daha baþka anahtar kavramlara bakmak yeterli. Meselâ o, sýk
sýk ‘merhamet’ ve ‘müsamaha’dan bahsediyor.” (Prophet Muhammad: The Infinite Light (Aspects of His Life), 1:118-119-179; 2:96, 123, 131,

“O, burada þunu kaydediyor: “Hz. Peygamber (sallallahu
gerçek Müslüman’ý eliyle, yani davranýþlarý ve
diliyle zararý dokunmayan biri olarak tarif eder. Müslüman,
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evrensel barýþýn en güvenilir temsilcisidir.”) Gülen’e göre eðitimin fonksiyonu, bu tür nicelik kalýbýna girmeyen sýfatlarý
öðrencinin ikinci tabiatý haline getirmek ve onu nefsanî arzu
ve eðilimleri açýsýndan disipline etmektir.
Gülen, kendilerini insanî niteliklere ve ahlâkî deðerlere
göre yaþamaya adamýþ ve faziletlerle donanmýþ öðrenciler yetiþtirmekten söz ederken, bir Müslüman olarak Ýslâm’dan öðrendiði evrensel ahlâk düsturlarýný ifade etmektedir. Þu kadar ki, bununla o, yalnýzca Müslümanlarý kastetmemektedir;
çünkü kendi adýyla birlikte anýlan okullarda gayrimüslim öðrenciler de, hiçbir din deðiþtirme teklifine maruz kalmadan
okuyabilmektedirler.
Gülen, sýk sýk ‘kültürel ve geleneksel deðerler’den de söz
ediyor.” (Criteria or Lights of the Way [Pearls of Wisdom], 35, 44-45; Towards the Lost Paradise, 16) “Yine bazýlarý, onun eðitimde kültürel
ve geleneksel deðerlere yer verilmesi çaðrýsýný, Cumhuriyet
öncesi Osmanlý toplumuna dönüþ çaðrýsý olarak deðerlendiriyor ve onu irticacý olmakla suçluyorlar. Oysa o, bunlarla Türkiye’nin, modern dünyaya vereceði çok þey bulunan uzun bir
hikmet geçmiþi olduðunu vurguluyor ve bu geleneksel hikmetin modern toplumlarýn pek çok ihtiyacýný karþýlayacaðý
inancýný taþýyor. Ona göre geçmiþ, bu hikmet birikiminden
dolayý kaldýrýp atýlmamalý ve ondan mutlaka faydalanýlmalýdýr. Bununla birlikte, geçmiþi yeniden inþa etmek, gerçekleþmesi mümkün bulunmayan bir hayal olduðu gibi, bu konudaki her teþebbüs de dar görüþlülüktür ve baþarýsýzlýða
mahkûmdur. Gülen, geçmiþi bir çýrpýda reddetmeyi kabul etmediði gibi, geçmiþi aynen yeniden inþa etme düþünce ve çabalarýný da abes görüyor. Bu bakýmdan, irticacý suçlamalarýný da kesin bir dille reddediyor.” (Webb, 95)
“Gülen, kendi adýyla birlikte anýlan okullarla ilgili suçlamalara cevap verirken, bu okullarda Türk Millî Eðitim Sistemi program ve müfredatýnýn uygulandýðýný da vurguluyor ve
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buna ek olarak, bildiði kadarýyla, okullarýn sadece Türk Millî
Eðitim Bakanlýðý tarafýndan deðil, bulunduklarý ülkelerin haber alma servisleri tarafýndan da sürekli kontrol ve teftiþ edildiðini belirtiyor.” (Webb, 107) Okullarý teftiþ edenler, bu kurumlarda ne iddia edildiði gibi beyin yýkama, ne de siyasî ve rejim
karþýtý propaganda izine rastlamýþ bulunuyorlar. Ayrýca, bu
okullardan mezun olan çok sayýda insan, yýllardýr kamu sektöründe ve özel sektörde çalýþýyor ve þu ana kadar hiç birinden bu konuda bir þikayette de bulunulmamýþ.
“Gülen’in düþüncesi, Türkiye’deki siyasî akýmlar ve bu
akýmlar üzerinde cereyan eden tartýþmalarla meþgul deðil. O,
geleceði inþa edecek eðitimle meþgul. O, ýslah ediciler arýyor;
yani, insanýn hem fizikî, hem fizikî olmayan yanlarýný kuþatan
bir deðerler sistemiyle donanmýþ insanlarýn yetiþmesini arzuluyor ve bunlarýn toplumlarda meydana getirebilecekleri deðiþiklikleri bekliyor. Onun meþgul olduðu eðitim, tabiatý gereði,
her þeyden önce ferdî dönüþümü esas alýyor. Bu fertler, ona
göre, sýnýrlý ve parçalý düþünmekten kurtulmuþ, muhasebe ve
iç disipline sahip fertler olmalýdýr. Ancak böyle fertlerdir ki,
toplumlara müsbet anlamda kalýcý katký saðlayabilirler.
“Gülen, okulu, öðrencilerin sadece bilgi ve hüner kazandýklarý deðil, hayat hakkýnda sorular sorduklarý, eþyanýn
manâsýný anlamaya çalýþtýklarý ve hayatý, bu dünya ile öbür
dünya arasýndaki münasebet çerçevesinde algýladýklarý bir laboratuar olarak görüyor. Bundan da öte, eðitim üzerine yazdýðý bazý yazýlarýnda okuldan yarý dinî terimlerle söz ediyor
ve ona kutsal faaliyetlerin kutsal mekâný olarak bakýyor:
“Mektep, hayatî hadiselerin üzerine irfan hüzmeleri göndererek onlarý aydýnlatýr ve talebelerine çevrelerini kavrama
imkâný hazýrlar. Ayný zamanda, gayet hýzlý olarak eþya ve hadiseleri keþfetme yolunu açar ve insaný düþünce bütünlüðüne, tefekkürde istikamete ve çokta teke götürür. Bu manâda
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mektep, ayn-ý mabettir ve o mabedin azizleri de muallimlerdir.” (Towards the Lost Paradise, 98)
Bilimsel çalýþmalarý karakter inþasý, sosyal þuur ve aktif
maneviyatla iç içe ele alan bir eðitim modeli, eleþtirmenlere
bir hayli idealistçe, hattâ ütopik gelebilir. Fakat okullar arasýnda kýsmî seviye farklýlýklarý olmakla birlikte, diyebiliriz ki,
Gülen’in tasarladýðý eðitim sistemi, bu okullarda uygulanmasýný bulmuþ ve okullar, Gülen’in beklentilerini büyük ölçüde
gerçekleþtirmiþ görünüyor.

BÝR ZÝHÝN YAPICI OLARAK FETHULLAH GÜLEN
Fethullah Gülen’in eðitimciliði, kurulmasý için tavsiye ve
teþviklerde bulunduðu okullar ve üniversiteye hazýrlýk kurslarýyla özdeþleþen ‘resmî’ eðitim hizmetlerinden ibaret deðildir. O, insaný bütün zihnî fakülteleri, kalbi, ruhu, vicdaný ve
bedeniyle bir bütün olarak ele almakta ve bu bütünde önceliði ruha ve bununla ayný veya ikinci derecede zihne vermektedir. Kendi beden eðitimini ihmal etmemeye çalýþmasýna raðmen o, eðitime öncelikle zihin ve ruh açýsýndan yaklaþmýþtýr.
Bunu, onun þu sözlerinde rahatlýkla görebiliriz: “Terbiyenin
bedene ait olan kýsmýný hemen hemen herkes bilir ama, asýl
iþe yarayan fikrî ve hissî terbiyeyi anlayan çok azdýr. Oysaki,
birinci þýkta daha ziyâde adalî güçleriyle beden insanlarý,
ikinci þýkta ise ruh ve manâ insanlarý yetiþir.” (Ölçü veya Yoldaki
Iþýklar, 158)

VAÝZLÝK GÖREVÝ VE KONFERANSLAR

Fethullah Gülen, 1959 yýlýnda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn açmýþ olduðu sýnavý kazanarak imamlýk hakký elde etmiþ ve Edirne Üç Þerefeli Camii’nde imamlýða baþlamýþtýr.
Heyecanlý, enerjik ve son derece hassas bir yapýya sahip olan
Gülen, konuþmaktan daha çok dinlemeyi ve yazmaktan daha
çok okumayý seven bir insan olarak, Üç Þerefeli Camii’nde
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görev yaptýðý dönemde cuma günleri cuma namazýndan önce
vaaz eder, daha sonra hutbeyi dinlemek için Selimiye Camii’ne gelir ve namazýný orada kýlardý. Aldýðý maaþýný kitaplara ve dergilere yatýrýr, onlarý okuduktan sonra pek çoðunu
baþkalarýna hediye eder, günlerini yarý aç-yarý tok geçirirdi.
Yanlýþlara karþý olabildiðince duyarlý, doðrularýn en küçüðünü bile takdir eden heyecanlý yapýsýyla, insanlarla zihin ve
gönül alýþveriþinde bulunmak, Fethullah Gülen’in hayatýnýn
apayrý bir araþtýrma isteyen en önemli yanlarýndan biridir. Bu
bakýmdan o, tavsiye ve teþvikçiliðini yaptýðý özel okul ve üniversiteye hazýrlýk kurslarýyla kamuoyuna mal olan eðitim hamlesinden önce, esasen vaazlarýyla tanýnýyordu. 1962-1963 yýllarýnda Ýskenderun’da asker iken bile, komutanýndan aldýðý izinle Cuma günleri þehirde bir camide vaaz etmiþti. Askerlik görevinin ardýndan Edirne ve Kýrklareli’nde devam eden meslek
hayatý, 1966 yýlýnda Ýzmir’e nakliyle birlikte ayrý bir safhaya
girdi. Bir yandan Ýzmir Kestanepazarý Kur’ân Kursu’nda öðretmenlik yaparken, bir yandan da Kestanepazarý Camii’nde vaaz
veriyordu. Artýk o günden itibaren, daha sonra Edremit, Manisa ve Ýzmir Bornova’da devam edecek olan vaizlik hayatýyla önce Ýzmir’de, sonra Ege Bölgesi’nde, daha sonra da Türkiye’de
Fethullah Hoca adýyla çok dinlenen bir vaiz olarak tanýnacak ve
vaazlarýnýn alýndýðý bantlar pek çok kiþiye ulaþacaktýr.
“ASRIN GETÝRDÝÐÝ TEREDDÜTLER”ÝN GÝDERÝLMESÝ

Fethullah Gülen, bu yýllarda yalnýz vaaz vermekle kalmamýþ, Ýzmir’deki ilk senelerinde kahve sohbetlerinde bulunmuþ, daha sonra Ege Bölgesi’nden baþlayarak, tüm Türkiye’yi
içine alacak konferanslar serisine baþlamýþtýr. Bu konferanslarýnda tabiî ilimlerle Kur’ân arasýndaki münasebet, Ýslâm’da
sosyal adalet ve Darwinizm gibi konularý iþleyen Fethullah
Gülen, yine ayný yýllarda bazen namazdan sonra camide, bazen bir evde, bazen kýrlarda kendisine özellikle üniversite öðrencileri tarafýndan sorulan sorulara ayrýntýlý cevaplar ver148
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miþtir. Vaazlarýnýn, konferanslarýnýn ve kendisine sorulan
sorularýn konularýna baktýðýmýzda, Fethullah Gülen’in hem
aksiyon yanýný, hem Ýslâm’a yaklaþýmýný ve özellikle bir eðitimci olarak hangi konulara aðýrlýk verdiðini daha kolay anlayabiliriz. Bazen üzerinde haftalarca durduðu vaaz konularýnýn baþlýcalarýný tevhid delilleri (Allah’ýn varlýk ve birliðinin
delilleri), bilâhare ‘Ölüm Ötesi Hayat’ adýyla kitaplaþtýrýlan
ve birkaç ay devam eden seri haþir akidesi, yine aylarca devam eden ve ‘Çekirdekten Çýnara’ adýyla kitaplaþtýrýlan çocuk
terbiyesi, aile hayatý ve benzerleri oluþtururken, 1989’da
fahrî olarak yeniden baþladýðý vaazlarýnda ise bir yýl boyunca
bütün yönleriyle Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (sallallahu
aleyhi ve sellem) anlatmýþ, bu vaazlar ‘Sonsuz Nur’ adýyla kitap
haline getirilmiþ, 1990-1992 yýllarýnda verdiði aylýk vaazlarýnda ise daha çok marifetullah (Allah’ý tanýma), muhabbetullah (Allah sevgisi), irade ve ruh insaný olma, anne-baba
haklarý, kardeþlik, merhamet ve sabýr gibi konularý iþlemiþtir.
Fethullah Gülen’in, yukarýda arz edildiði üzere, kendisine
yöneltilen sorulara verdiði ayrýntýlý cevaplarýn sadece az bir
kýsmý, daha sonra Asrýn Getirdiði Tereddütler adýyla 4 cilt halinde yayýnlanmýþ ve ciltlerden her biri, Türkiye’de en çok okunan kitaplar listesinde ilk sýralarý almýþtýr. Fethullah Gülen’e
sorulup da, onun cevapladýðý bu sorularýn bazýlarý þunlardýr:
· Allah tarif edilebilir mi? O’nun özü ve nitelikleri nelerdir?
· Kur’ân, olmuþ ve olacak her þeyden bahsediyor deniyor.
Bu doðru mudur? Doðru ise, günümüzde fen ve tekniðe ait
meseleleri de bunun içinde mütalâa edebilir miyiz?
· Vahdet-i Vücut nedir ve itikadýmýzla telif edilebilir mi?
· Cenab-ý Hak, bizim bu dünyada nasýl hareket edeceðimizi ve emirlerine uyup uymayacaðýmýzý biliyor. Böyle iken,
imtihana niye lüzum görüp, bizi dünyaya gönderiyor?
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· Kendisine peygamber gönderilmeyen bir topluluk var
mýdýr? Var ise, böylesi topluluklarý inanç ve amel açýsýndan
sorumlu tutmak nasýl olur?
· Peygamberimizin çok kadýnla evlenmesi konusunda bizi aydýnlatýr mýsýnýz?
· Ýslâm, köleliði neden ortadan kaldýrmadý?
· Tenasüh nedir ve Ýslâm inancýyla baðdaþtýrýlabilir mi?
· Allah’ýn küllî iradesi ile beþerin iradesi arasýndaki münasebet nedir?
· Allah neden kullarýný bir yaratmadý da, bazýsýný kör, topal veya bir baþka sakatlýkla malül yarattý? Ayrýca, neden
bazý insanlara çok mal, mülk, para verir ve onlarý zengin kýlarken, niye diðerlerine fakirlik, elem, keder, musibetler veriyor?
· Azrail (aleyhisselam) bir tane olduðu halde, ayný anda ölen
binlerce insanýn ruhunu nasýl alýr?
· Sperm bankalarý konusunda ne dersiniz?
· Esir var mýdýr; varsa, nasýl bir þeydir?
· Ýnsanýmýza okuma alýþkanlýðýný nasýl kazandýrabiliriz?
· Neden her þey ölüme dayalýdýr; meselâ neden elementler
bitkilerde, bitkiler hayvanlarda, bitkiler ve (yenebilen) hayvanlar insanlarda yok olarak, onlarýn hayatýna hizmet ediyor?
· Ýnançsýz birine önce neyi, nasýl anlatmalý?
· Þeytan, Cehennem’e gideceðini bildiði halde neden küfürde ýsrar ediyor?
· Ýslâm, emperyalist bir sistem mi meydana getirmiþ ve
fethettiði yerleri sömürmüþ müdür?
· Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem), “Bu
aðýzdan ancak hak çýkar.” buyurmasý ile, hurmalarýn aþýla150
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nýp aþýlanmamasý konusundaki tavsiyesi ve neticede “Ben
de bir beþerim.” demesi nasýl telif edilebilir?
· Hz. Havva’nýn Hz. Âdem’in eðe kemiðinden yaratýlmýþ
olmasý ne demektir?
· Cin nedir, nasýl çaðrýlýr; cinler, tedavide ve kayýp bulmakta kullanýlabilir mi? Cincilik yapan hocalarýn Ýslâm’da
yeri var mýdýr?
· Lût Kavmi, Nuh Kavmi gibi bazý kavimler, belli suçlardan dolalý helâk edilmiþlerdi. Bugün bütün ahlâksýzlýklar
yaygýn olduðu halde, neden ayný türde helâk görülmüyor?
· Ýslâmiyet’in, din olarak nasslara dayanmasý ve dolayýsýyla teslimiyet gerektirmesiyle, akýl ve mantýða uygun olmasý nasýl telif edilebilir?
· Hayat ve gençlik hevesleri cihetinden gelen tehlikelerden nasýl korunabiliriz?
· Günümüzde fen ve tekniðe ait meselelerle Ýslâmiyet’i
anlatmayý nasýl deðerlendiriyorsunuz?
· Ýslâmiyet’in kýsa zamanda yayýlmasýnýn ve 14 asýrdýr
her türlü saldýrýya raðmen maðlûp edilemeyiþinin sebepleri
nelerdir?
· “Yoktan var olmaz, var yok olmaz” iddiasý konusunda
ne dersiniz?
Bunlar, deðiþik zamanlarda Fethullah Gülen’e sorulan ve
onun ayrýntýlý olarak cevap verdiði sorulardan sadece bazýlarý. Bunlarýn dýþýnda, yine kendisine, farklý zamanlarda, fakat
bu defa kýsmen aktüel konularýn da dahil olduðu sorular da
sorulmuþ, onun bu sorulara verdiði yine ayrýntýlý cevaplar, þu
ana kadar 4 cildi yayýnlanmýþ bulunan Prizma adlý kitap serisinde toplanmýþtýr.
Bunlar ve cevaplarýyla birlikte kitaplara geçmiþ daha baþka
sorular gibi, özel sohbetler ve bu sohbetler esnasýnda sorulan
sorulara da cevap vermek, Gülen’in zihin inþa ediciliðinin
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yöntemlerinden biridir. Fethullah Gülen, mütevazý ve mahcup
yapýsýna paralel olarak, genellikle kendisine soru sorulmadýkça konuþmaz. Bunun bir baþka sebebi, alýcý olmayan, merak
etmeyen, zihnî, tefekkürî derdi bulunmayan insanlara herhalde bir þey anlatýlamayacaðý veya anlatmanýn gereksizliði de
olabilir. Fethullah Gülen, kendisine sorulan sorulara verdiði
cevaplarda, sorunun aydýnlýða kavuþmasý kadar, irþadý esas ve
dolayýsýyla muhatabý dikkate alýr. Yani, gerek soruyu soran,
gerekse dinleyici konumunda bulunan diðer insanlar, sorunun aydýnlatýlmýþ olmasý kadar, cevaptan istifade etmeli ve
onunla bir meselelerini çözmüþ olmalý, ayrýca bu cevap onlarýn kalb hayatýnda bir tesir icra etmelidir. Bu bakýmdan, cevap
bazen, sorulan sorunun tam karþýlýðý olarak deðil de, soruyu
soranýn ve diðer muhataplarýn en çok istifade edeceði þekilde
gelebilir. Bunun yanýsýra, Fethullah Gülen, çok defa bir sorudan hareketle muhataplara söylemek istediði bazý þeyleri söyler. Bunlar, o soruyla doðrudan alâkalý olmayabilir; fakat cevapla bir mesaj verilmekte, bir hatýrlatma yapýlmakta, bir uyarýda bulunulmakta veya bir baþka mesele çözülmektedir.
Fethullah Gülen, gerek vaazlarýnda, gerek sohbetlerinde
ve gerekse sorulara verdiði cevaplarda çok dikkatli konuþur.
Hitabet gücü, herkes tarafýndan kabul edilen bir vakýadýr. Bu,
þüphesiz Allah vergisi olmakla birlikte, ayný zamanda üzerinde çalýþýlarak kazanýlmýþ bir kabiliyettir de. Çocukken hýzlý konuþan Fethullah Gülen, daha sonra bizzat kendi kendine diksiyon eðitimiyle mevcut hitabet gücünü kazanmýþtýr. Ýkinci
olarak, Gülen, kelimeleri ve kavramlarý, yazarken olduðu gibi,
konuþurken de yerli yerinde kullanýr. Dili ve belâgati çok iyi
bilen biri olarak, kendince yanlýþ bir kelime kullandýðý hissine
kapýldýðý ve kanaatine vardýðý bir yerde, hemen o kelimeyi deðiþtirir. Bundan baþka, eðer kullandýðý bir kelime veya cümlenin ya da dile getirdiði herhangi bir düþüncenin dinleyenlerin
herhangi biri tarafýndan yanlýþ anlaþýlabileceði sonucuna va152
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rýrsa, o kiþiyle daha sonra özel olarak görüþür, kendisine açýklamada bulunur ve muhtemel yanlýþ anlamayý izale eder.
Gülen, hem cami vaazlarýnda, hem sohbetlerinde ve kendisine sorulan sorulara verdiði cevaplarda, konuya göre þüphesiz
farklýlýklar ve farklý derecelerde olsa da, aklýn iknasý kadar kalbin tatminine ve diðer melekelerin de gerekli gýdayý almalarýna
dikkat eder. Telmih, istiare, kinaye, tevriye gibi sanatlarý çokça
kullanan Gülen, bu þekilde, hem söze farklý ve birden fazla
manâyý, hem de fonksiyonu ayný anda yüklemiþ olur. Ayrýca, dilimize teknik sahasýnda giren kelimeleri de âdeta kavramlaþtýrarak çok iyi kullanan Gülen’in bir diðer üslûp özelliði de, yazý
ve konuþmalarýnda mazmunlara yer vermesidir. Üslûp özelliklerinden dolayý o, bazen pek çoklarýnýn iltifat zannedebileceði
bir sözle ikazda bulunurken, ikaz zannedebileceði bir sözle de iltifatta bulunuyor olabilir. Bu sebeple sözleri zaman zaman dinleyiciler tarafýndan farklý yorumlanabilir. Bu konuda yanlýþtan
kaçýnmak için, onun düþünce yapýsýný, bakýþ açýsýný, üslûbunu
ve dilini en azýndan belli ölçülerde kavramýþ olmak gerekir.
Fethullah Gülen, kendisine sorulan sorularýn hiç birine
yazýlý olarak cevap vermemiþtir. Önceden kendisine hangi sorularýn sorulacaðýný da tabiî olarak bilmemekte ve sorulan
sorulara irticalî (o anda ve sözlü) olarak cevap vermektedir.
Fethullah Gülen, tefsir, hadis, kelâm ve fýkýh gibi Ýslâmî
ilimlere usulleriyle birlikte oldukça vâkýftýr. Fakat bu sahalarda herhangi bir eser kaleme almamýþtýr. Bununla birlikte,
zaman zaman özel mahiyette ders verdiði olur ve bu alanlarda yetiþtirdiði talebeler mevcuttur. “Ömrüm Sünnet’i araþtýrmakla geçti.” diyen ve tasavvufta da derin bilgi ve tecrübe sahibi bulunan Gülen’in Doðu ve Batý felsefelerine de önemli
ölçüde vukufiyeti vardýr. O, ayrýca, tabiî bilimlerin prensipleri, oturduklarý temeller ve dayandýklarý kanunlar hakkýnda
da ansiklopedik bilgi sahibidir. Kýsaca Gülen, âlim-ârif-entelektüelin kesiþme veya birleþme noktasýdýr.
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YAZAR VE ÞAÝR FETHULLAH GÜLEN VE ESERLERÝ

Fethullah Gülen, ayný zamanda düzenli yazan bir yazardýr.
Eserlerinin pek çoðu, yaptýðý sohbetlerin, derslerin ve kendisine sorulan sorulara verdiði cevaplarýn bir araya getirilmesinden oluþmuþ da olsa, bizzat kaleme aldýðý eserler de vardýr.
(Fethullah Gülen’in hemen bütün eserleri, Türkiye’de en çok
okunan eserlerden, ayrýca en fazla yabarncý dile çevrilen kitaplardýr. Þu ana kadar yayýnlanmýþ bulunan kitaplarý ve
bunlarýn 2005 yýlý ortalarý itibarýyla satýþ rakamlarý bir sonraki iki sayfada verilmektedir.) O, eserlerinin hiç birini bir kitap olarak yazmamýþ, sadece, kavramlar çerçevesinde Tasavvuf’u, belki daha doðru bir tabirle, Ýslâm’ýn ruhî hayatýný anlattýðý Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde bir sýra takip etmiþse de,
bizzat kaleminden çýkan diðer kitaplarý, makalelerinin, sohbetlerinin derlenmesinden oluþmuþtur. Yüksek, önemli ölçüde orijinal ve bizzat Gülen’e has bir üslûpla yazýlan makaleler,
01.02.1979 tarihinden bu yana aylýk “ilmî, edebî, ahlâkî” Sýzýntý dergisinde; Temmuz-Aðustos-Eylül 1988 yýlýndan beri 3
aylýk “dînî-ilmî-ahlâkî-kültürel” Yeni Ümit dergisinde ve
Ekim-Kasým-Aralýk 1998 yýlýndan bu yana 3 aylýk “kültür-edebiyat-sanat” dergisi Yaðmur’da düzenli olarak çýkmaktadýr.
Bunlardan Ýngilizce’ye çevrilenler de, 1993’ten itibaren
önce Ýngiltere’de Truestar ve daha sonra ABD’de Light Inc.
tarafýndan yayýnlanan 3 aylýk Ýngilizce The Fountain’da, Almanca’ya çevrilenler Die Fontäne, Rusça’ya çevrilenler Noviye Grani, Arapça’ya çevrilenler de Hira ismiyle yine 3 ayda
bir yayýnlanan dergilerde yer almaktadýr.
Denebilir ki Fethullah Gülen, Türk edebiyatýna, hattâ dünya
edebiyatýna, ne yazýk ki farkýna varmasý gerekenlerin farkýna
varmadýðý biri; bütünüyle yeni, diðeri, benzerleri tarihte olsa da,
yine kendine has bir nitelik ve üslûpta iki yenilik getirmiþtir.
Bunlardan birincisi, onun resimleri konuþturmasýdýr. Sýzýntý’nýn ilk sayýlarýnda baþlayan bu resimleri konuþturma, yani her
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resmin altýna, o resimle uyumlu bir mesaj, bir ölçü, bir düþünce, bir deðerlendirme koyma, çok defa ayný konuda yazýlacak bir
makaleden çok daha anlamlý, canlý ve etkileyici bir yöntem olarak, Fethullah Gülen tarafýndan büyük bir sabýr ve maharetle
sürdürülmektedir. Fethullah Gülen’in, düþüncelerini ifade ve
inanç, düþünce ve davranýþlar adýna yol gösterme adýna kullandýðý, tarihte emsali az, Türkiye’de hemen hemen hiç görülmeyen diðer teknik, düþünce mesajlarýný ‘hikmet parýltýlarý’ þeklinde, yoðun anlatým diyebileceðimiz müstakil cümleler ve paragraflar halinde sunmaktýr. Yine Sýzýntý’nýn hemen her sayýsýnda
gördüðümüz bu tekniðin ürünleri, bu çalýþma boyunca kendisinden önemli iktibaslarda bulunduðumuz ‘Ölçü veya Yoldaki
Iþýklar’ adýyla bir kitap halinde toplanmýþ bulunmaktadýr.
Fethullah Gülen’in þiirleri ve þairlik yönü de, yine üzerinde
durulmasý, çalýþmalar yapýlmasý gereken bir konudur. Gülen,
Türkçe gibi, Arapça ve Farsça’yý da iyi bilen, Osmanlýca’ya, bu
arada edebiyata ve edebî sanatlara vâkýf, belâðatý bilmenin ötesinde okutan, Doðu’nun ve Batý’nýn önemli ediplerini, Camus
ve Sartre gibi varoluþçularý Fransýzca asýllarýndan okuyacak ölçüde çok iyi tanýyan, hafýzasýnda Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere en az 1000’i aþkýn þiir bulunan –kendisini asla öyle
görmese de– bir ediptir. O, hiçbir zaman “sanat sanat içindir”
veya “sanat toplum içindir” gibi düþünce, tartýþma ve tercihlere pirim vermeden, dimaðýnýn nesre sýðmayan ürünlerini, kalbinin terennümlerini çocukluðundan beri mýsralara dökmüþ
ve bunlardan ‘Kýrýk Mýzrap’ adlý þiir kitabý ortaya çýkmýþtýr.
Gülen için þiir, daðlarý ve ovalarý, vadileri ve yarlarý, denizleri ve karalarý, iniþleri ve yokuþlarý, çiçekleri ve aðaçlarý, hüzünleri ve sevinçleriyle, Ýmam-ý Gazzalî’nin, “Ýmkân çerçevesinde kâinat þu halinden daha güzel olamaz.” diyerek kemalini
ifade ettiði varlýðýn ve insanýn dünyasýnýn düzenini, çokluk
içindeki birliðini, karmaþýk görünen âhengini seslendirmelidir.
Bizzat kendi ifadesiyle, “Þiir, kâinatýn ruhunda saklý bulunan
güzellik ve tenasübün, varlýðýn çehresindeki tebessüm ve dil155

Geçmiþten Geleceðe Köprü Fethullah Gülen

rubâ keyfiyetin þairane ruhlarda ifade edilmesinden baþka bir
þey deðildir. Þiir, öteleri kurcalama yolunda duyulan ‘hay-hû’
veya bu uðurdaki cehdin iniltileridir. Þiir, ‘O Bilinmez Mevcud’u aramayý hedef seçtiði için, düþüncede buðu buðu esrar,
geçilen yollarda alaca karanlýk ve çok yönleriyle kapalý bir iklime ait zor anlaþýlýr çok buudlu bir ses olmakla birlikte, gerçek
þiirin ikliminde gözler aydýnlýða erer, uzaklar yakýn olur ve ruhlar sönmeyen bir azim ve þevke ulaþýr.” (Kýrýk Mýzrap, 1-2: 461–63)
Fethullah Gülen’e göre, “Þiirde her duyulup düþünülen þey
tasavvur edilebilmeli, tasavvurlar firesiz olarak muhakemeden geçirilebilmeli ve þairin iç dünyasýnda birer esinti halinde
beliren bu gizli unsurlar, kelime ve cümlelerle soluklanacaklarý âna kadar mevcudiyet ve canlýlýklarýný koruyabilmeli” ve kelimelere baþkaldýrmýþ bir mesaj, bir inilti halinde ruhlara aksetmelidir.” (a.g.e. 462) Þiir bizatihî gaye olamayacaðý için, onda
da irþad esas alýnmalý ve dolayýsýyla herkes onda kendini bulabilmelidir. Bu yüzden, gerçek bir þair, ötelerle sermest, sonsuzla kesilmeyen bir alýþ-veriþ içinde, eþyanýn düzenine ve
perde gerisine vâkýf, ruhlarý perçeminden kavramýþ, söyleyiþinde zahiren basit gibi görünse de, þekle þekil, manâya manâ
olarak deðer ve yer veren ve her manâya kendine has elbiseyi giydirebilme kabiliyetiyle her seviyedeki insana seslenebilen evrensel kiþidir. Dolayýsýyla onun kelimelerinde, mýsralarýnda, beyitlerinde ve kýtalarýnda yaprak yaprak gül açar; deniz görmemiþ bir hayvan bakýcýsýnýn ilk defa denizi gördüðünde onu güzel bir otlaða benzetmesi gibi, her þeyi dünyevî
aklýn zahirî nazarýna göre deðerlendirenler, onun ifadelerini
tek katmanlý sýð bir su birikintisi sansalar da, esasen onun þiiri inildikçe sonuna ulaþýlamayan ve dibi bulunamayan, her
bir samimi cehdde ele inci-mercan veren bir okyanus gibidir.
Fethullah Gülen’in hemen bütün eserleri, Türkiye’de en
çok okunan kitaplardandýr. Þu ana kadar yayýmlanmýþ bulunan kitaplarý ve bunlarýn 2005 yýlý ortalarý itibarýyla satýþ rakamlarý þöyledir:
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Kitabýn
Adý

Baský
Sayýsý

Son Baský
Yýlý

Baský
Adedi

Sonsuz Nur-1

28

2004

173.000

Sonsuz Nur-2

21

2004

109.500

Sonsuz Nur-3

21

2004

109.500

Asrýn Getirdiði Tereddütler-1

24

2004

114.500

Asrýn Getirdiði Tereddütler-2

19

2005

80.500

Asrin Getirdiði Tereddütler-3

14

2005

66.000

Asrýn Getirdiði Tereddütler-4

13

2005

73.400

Ýnancýn Gölgesinde-1

15

2002

98.900

Ýnancýn Gölgesinde-2

14

2002

88.850

13

2004

57.800

Kitap ve Sünnet
Perspektifinde Kader

11

2002

73.000

Ýrþad Ekseni

5

2001

44.762

Îlâ-yi Kelimetullah
veya Cihad

13

2002

70.450

Ölüm Ötesi Hayat

14

2002

64.500

6

2004

56.781

13

2004

77.000

3

2004

71.000

Örnekleri Kendinden
Bir Hareket

6

2004

91.000

Dua Ufku

5

2003

100.000

Fatiha Üzerine Mülahazalar

Ruhumuzun Heykelini
Dikerken
Iþýðýn Göründüðü
Ufuk
Beyan
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Kitabýn
Adý

Baský
Sayýsý

Kalbin Zümrüt Tepeleri-1

14

2004

77.650

Kalbin Zümrüt Tepeleri-2

5

2004

46.000

Çað ve Nesil

23

2004

100.050

Buhranlar Anaforunsda
Ýnsan

20

2004

86.550

Yitirilmiþ Cennete Doðru

17

2004

71.700

Zamanýn Altýn Dilimi

17

2005

80.300

Günler Baharý Soluklarken

15

2004

67.000

Yeþeren Düþünceler

9

2005

69.500

Fasýldan Fasýla-1

9

1998

103.000

Fasýldan Fasýla-2

6

1998

76.000

Fasýldan Fasýla-3

5

1998

60.000

Prizma-1

10

2002

105.500

Prizma-2

6

2002

45.500

Prizma-3
Prizma-4

7
7

2004
2004

145.000
145.000

Ölçü veya Yoldaki Iþýklar

14

2004

79.500

Renkler Kuþaðýnda
Hakikat Tomurcuklarý-1
Renkler Kuþaðýnda
Hakikat Tomurcuklarý-2

2

1993

8.000

2

1993

10.000

Hüzmeler ve Ýktibaslar

5

1997

19.000

Kýrýk Mýzrap-1

9

2002

52.000

Kýrýk Mýzrap-2

3

2000

22.000
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Önceki iki sayfada yer ayan tabloyu kýsaca okuyacak olursak: Fethullah Gülen’in þu ana kadar 26 kitabý yayýnlanmýþtýr. Bunlardan bazýlarý bir ciltten fazla olduðu için, fazla ciltleri sayýya dahil ettiðimizde rakam 40’ý bulmaktadýr. Bu 40
kitap toplam 463 baský yapmýþ ve 3.118.693 (üç milyon yüzonsekiz bin altýyüz doksanüç) adet satmýþtýr. Bu sayýya, Zaman Gazetesi tarafýndan 212.451 adet olarak basýlýp daðýtýlan 2 ciltlik Varlýðýn Metafizik Boyutu, 227.533 adet daðýtýlan Kur’ân’dan Ýdrake Yansýyanlar ve 308.281 adet daðýtýlan Kýrýk Testi dahil deðildir. Ayrýca, Kýrýk Testi son haliyle
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý tarafýndan 3 cilt olarak basýlmýþ ve þu ana kadar 280.000 adet satmýþtýr. Sonsuz Nur adlý eser, farklý tarihlerde hem Zaman Gazetesi hem de Tercüman Gazetesi tarafýndan promosyon olarak okurlarýna ulaþtýrýlmýþtýr.
Kýsaca, denebilir ki Fethullah Gülen, dünyada belki çok az
yazara nasip olmuþ bir okuyucu kitlesine sahiptir; kitaplarý en
fazla okunan belki birkaç yazardan biri, belki de birincisidir.
Fethullah Gülen’in þu ana kadar yayýnlanmýþ bulunan bu
kitaplarýndan pek çoðu baþta Ýngilizce olmak üzere Arapça,
Almanca, Fransýzca, Rusça, Ýspanyolca, Çince, Endonezyaca,
Japonca, Urduca, Yunanca, Arnavutça, Romence gibi pek çok
dünya dillerine çevrilip yayýnlanmýþtýr ve çevrilmeye devam
etmektedir.
Fethullah Gülen’le etraflý röportaj gerçekleþtiren Eyüp
Can, bu röportajýný Ufuk Turu adýyla; Nevval Sevindi, Fethullah Gülen ile New York Sohbeti adýyla, Mehmet Gündem,
Fethullah Gülen’le 11 Gün adýyla kitaplaþtýrmýþlardýr. Bunlardan ayrý olarak, Gülen’in, 1989-1991 yýllarý arasýnda fahrî
olarak Ýzmir, Ýstanbul, Ankara gibi illerde verdiði vaazlarý vi159
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deoya alýnmýþ ve resmî izinle yayýna arz edilmiþ, ayný þekilde,
özellikle 1973-1980 yýllarý arasýnda resmî devlet memuru olarak verdiði vaazlar, konferanslar teybe kaydedilmiþ ve yine
resmî izinle yayýnlanmýþtýr.

BÝR NEFÝS TERBÝYECÝSÝ OLARAK FETHULLAH GÜLEN
SAHABE YOLU

Önce þu hususu hemen belirtmemiz gerekiyor ki, Fethullah Gülen, hiçbir zaman, tasavvufa ait bir kavram ve makam
olarak mürþidlik, þeyhlik iddiasýnda bulunmamýþ, bunun da
ötesinde, onun, tasavvuf mesleðinin tahsil merkezi olan tarikatla herhangi bir alâkasý olmamýþtýr. Fakat bu, onun tasavvufu veya tarikatý mahkûm ve reddettiði manâsýna gelmez.
Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta, Ýslâm’da nefis
terbiyesi esas olmakla birlikte, bunun gerçekleþmesi için
mutlaka bir tarikata intisabýn gerekmediði gerçeðidir. Konuyu daha iyi anlamak için, önceki bölümde, peygamberlerin ve
özellikle Peygamber Efendimiz’in fonksiyonlarý üzerinde dururken mealini aktardýðýmýz ayet-i kerimeyi burada yeniden
hatýrlamak yerinde olacaktýr:
“Nitekim, size bizzat içinizden çýkmýþ bir resûl gönderdik:
size (kendisine vahyettiðim ayetlerimi ve kâinatta Beni gösteren apaçýk delilleri) okuyup açýklýyor; (zihinlerinizi yanlýþ düþünce ve kabullerden, kalblerinizi batýl inanç ve günahlardan,
hayatlarýnýzý her türlü kirden arýndýrarak,) sizi temizliyor; size (kendisine indirmekte olduðum) Kitabý ve Hikmet’i (o Kitabý anlama ve tatbik etme yoluyla, eþya ve hadiselerin
manâsýný, onlarýn Bana nasýl delil olduðunu) öðretiyor ve size bilmediðiniz ne varsa, hepsini öðretiyor.” (Bakara/2: 151)
Ayet-i kerimede açýkça ifade edildiði ve önceki bölümde
de üzerinde kýsmen durulduðu gibi, peygamberliðin en
önemli fonksiyonlarýndan biri, bir yandan insanlarýn zihinle160
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rini yanlýþ düþünce ve kabullerden, hurafelerden arýndýrýrken, bir yandan da, kalblerini günahlardan ve hayatlarýný her
türlü kirden temizleyip, onlarý her bakýmdan tertemiz hale
getirmektir. Söz konusu ayet-i kerimede anýlan iki veya üç
ana fonksiyon, tarihte her zaman için tek bir kiþi tarafýndan
temsil edilememiþ, bunun yerine fonksiyon ayrýþmasý yaþanmýþ ve insanlarýn zihinlerini inþa etme fonksiyonunu âlimler,
onlara hikmeti, eþya ve hadiselerin perde arkasýný ve kaderî
sebebini öðretme fonksiyonunu hikmet ehli üstlenirken, onlarýn kalblerini temizleme ve nefislerini terbiye etme vazifesini ise manevî mürþidler yüklenmiþtir. Gerçi, tarihte bu üç
fonksiyonu birden yerine getirebilen çok büyük ilim ve eðitim
üstadlarý, rehberleri yetiþmiþse de, artýk komple insan yetiþtirme iþi, bu þekilde, özellikle 16’ncý yüzyýldan itibaren, bazen
birbirlerinin zararýna da olarak, farklý ekollere kalmýþ ve bu
ekoller, medrese ve tekye çatýsý altýnda görevlerini yerine getirmeye çalýþmýþlardýr. Ne var ki Fethullah Gülen, temelde bu
ayrýþmaya taraf olmamakla ve medreseyi nefis terbiyesini,
bunun yanýsýra tabiî ilimleri, tekyeyi de ilmi bir tarafa býrakmakla eleþtirmekle beraber, tarihte, fonksiyonlarýný gereðince yerine getirdikleri sürece medreseye de, tekyeye de olumlu yaklaþmakta, fakat, bu çalýþmada yeri geldiðince belirtildiði üzere, günümüzde, tekyenin aþk, heyecan ve nefis terbiyesini, medresenin en yüksek seviyede ilmini ve ‘okul’un fenlerini varlýðýnda toplayan komple insan yetiþtirmenin ve
komple insan olmanýn önemi üzerinde titizlikle durmaktadýr.
Dolayýsýyla o, dar manâda tarihte aldýðý kavram çerçevesinde
deðil, asýl manâ ve muhtevasý içinde tasavvufa, nefis terbiyesine Ýslâm anlayýþý içinde en önemli yeri verir.
Medrese-tekye-okul veya akýl/zihin-kalb-ruh ayrýþmasýna
taraftar olmayan ve üçünü bir arada, bütünlük içinde ele alan
âlim ve düþünürler, nefis terbiyesi meselesini ‘Sahabe yolu’
ve ‘büyük evliyanýn yolu’ olarak iki kategoriye ircâ ederler.
161
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Onlara göre, Sahabe yolunda akýl, kalb ve ruh birlikte deðerlendirilir; hattâ denebilir ki, böyle bir ayrým yapýlmaz ve insan komple bir varlýk olarak ele alýnýr. Bu çizgide, riyazet gibi, farz dýþý (nafile) ibadetler gibi yollarla nefsin ‘emmâre’,
yani insaný sürekli kötülüðe, tutkulara çaðýran boyutu öldürülmez; fakat bu boyuta karþý, ölünceye kadar mücadele verilir ve bu mücadeleyle insan, sürekli terakki eder. O, bu mücadelede terakkisinin farkýnda olmayabilir; ‘keramet’ denilen bir
takým olaðanüstülükler göstermeyebilir. Zaten bunlar esas deðildir; önemli olan, Ýslâm’ýn hükümlerini bütün dýþ kabul þartlarýyla ve kalb huzuru, tam dikkat, haþyet ve hudû denilen zihin, kalb ve bütün duygularla Allah’a yönelmiþlik içinde yerine getirmek ve bu çizgide istikameti korumaktýr. Sözgelimi,
namaz için (Hanefîlere göre) 12 þart vardýr. Bunlarýn hepsi yerine gelmeden namaz kýlýnmýþ olmaz. Bu þartlarýn yanýsýra,
bir de, ondan gereken feyzi alma adýna onun iç (dahilî) þartlarý diyebileceðimiz huþû, hudû ve bir hadis-i þerifte ‘ihsan’ olarak adlandýrýlan, Allah’ý görüyormuþçasýna ve biz O’nu görmesek de, O’nun bizi gördüðünün þuuru içinde ve onu, insaný bütün kötülüklerden vazgeçirecek bir þekilde þuurla kýlma vardýr. Ayný husus, bütün diðer ibadetler için de geçerlidir.
Yine, bütün ibadetlerin baþý ihlâstýr; yani her ibadeti, sadece Allah için ve karþýlýðýnda hiçbir menfaat beklentisine
girmeden, O emrettiði için yapmaktýr. Ayrýca takva, zühd
(dünyaya ve ona ait her þeye kalben baðlanmama), her söz,
her davranýþ, her düþüncede Allah’ýn rýzasýný hedefleme ve
O’ndan gelen her þeye razý olma; imanda yakîne, yani tahkikî
iman denilen araþtýrmaya, aklýn, kalbin ve vicdanýn kesin kanaat ve baðlanmasýna dayalý iman ufkuna ulaþma, bütün
ahlâkî güzellikler ve faziletlerle bezenme gibi, yine dinin temelinde ve hedefinde yer alan hususlar da, nefis terbiyesi
adýna oldukça önemlidir.
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Ýþte bütün bu hususiyetleri veya boyutlarýyla ciddî ve gerçek bir nefis terbiyesi için mutlaka bir tarikatý izlemek þart deðildir. Þu kadar ki, en basit bir eðitim ve öðretim nasýl öðretmensiz veya eðitimcisiz gerçekleþmiyorsa, böylesine zor ve insaný gerçek insan yapacak eðitim de, rehbersiz kolay kolay
gerçekleþmez. Bundandýr ki Kur’ân-ý Kerim, günlük namazlarda, Hanefiler’e göre –sünnetler dahil– 40 defa okunan Fatiha Sûresi’nde bize, “Bizi Dosdoðru Yol’a ilet” diye dua etmemizi emreder ve ardýndan bu yolu tarif etmez. Çünkü onu herkesin bütün boyutlarýyla gerektiði gibi anlamasý, dinin tamamý diyebileceðimiz bu yolu herkesin kavramasý mümkün olmadýðýndan, “Kendilerine nimet verdiklerinin yolu” diyerek,
önümüze bir takým rehberler koyar. Bir baþka yerde de (Nisâ/4:
69), bu ‘nimet verilenler’in kimler olduklarýný açýklar: “peygamberler”, “sýddîkler” (dine sadakatle baðlý, her yaptýklarý
doðru; yalan, hile, aldatmadan olabildiðince uzak rehberler),
“þehidler” (bizim gayb olarak inandýðýmýz gerçekleri âdeta gören, eþyanýn ve hadiselerin hakikatýna vâkýf, hayatlarýyla
Ýslâm’ýn gerçekliðine þâhitlik yapan rehberler) ve/veya “salihler” (bütün inanç, söz ve davranýþlarý sapasaðlam olup, ýslah
gayesi taþýyan ve fitne, fesattan son derece uzak rehberler).
Dolayýsýyla, insanlarý potansiyel insan olmaktan, gerçek,
kâmil insan olmaya çýkarmayý hedefleyen din yolunda, nefis
terbiyesi adýna rehbersiz yol almak çok zordur. Fakat bu demek deðildir ki, bunun için mutlaka ‘tarikat’ veya bir baþka ad
altýnda ayrý bir ekol, ayrý bir disiplin gerekir. Hayýr! Ýslâm’ýn
en iyi yaþandýðý Peygamberimiz, sonraki Dört Halife (Sahabe)
ve daha sonraki Tabiûn (Sahabe’yi takip edenler) ve Tebe-i
Tabiîn (Sahabe’yi takip edenlerden sonra gelenler) döneminde, ruhu ve manâsý ile bulunsa da, ayrý bir disiplin halinde bugünkü þekliyle tasavvuf olmadýðý gibi, tarikat da yoktu. Sahabe yolu, bir tarikat halinde bir araya gelmeyi deðil, insaný
komple ele alýp, hayatýn ve hadiselerin içinde eðitmeyi benim163
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seyen yoldur. Ýþte Fethullah Gülen de, böyle bir yola taraftardýr ve onun þahsiyet ve aksiyonunun en önemli yanýný, bu konudaki yol göstermeleri, ýþýk tutmalarý oluþturur.
ONTOLOJÝK KARAKTERÝYLE ÝNSAN VE NEFÝS TERBÝYESÝ
VEYA RUHTA KEMALE ERME AKSÝYONU

Fethullah Gülen, eðitim gibi, onun bir yaný veya boyutu
olan nefis terbiyesine de, önce insan açýsýndan yaklaþýr. Ona
göre insan, yüksek duygularla donatýlmýþ, fazilete istidatlý,
ebediyete tutkun bir varlýktýr. En sefil görünen bir insan ruhunda dahi ebediyet düþüncesi, güzellik aþký ve fazilet hissinden meydana gelen gökkuþaðý gibi bir iklim mevcuttur ki,
onun yükselip ölümsüzlüðe ermesi de, mahiyetindeki bu istidatlarýn geliþtirilip ortaya çýkarýlmasýna baðlýdýr. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 102-103)

Tabiî ki insan, böyle birkaç kelimeyle anlaþýlacak ve anlatýlacak bir varlýk deðildir. Yine Gülen’e göre o, her þeyiyle anlaþýlmasý güç bir varlýktýr. Farklýlýðý, daha dünyaya geliþiyle
kendini gösterir. Onun dýþýnda her canlý dünyaya ayak basarken, baþka bir âlemde yetiþtirilmiþ gibi, hayat kanunlarýna
âþina olarak gelir, daha doðrusu gönderilir. Ýnsan ise, en
muhteþem ve mükemmel bir varlýk olmasýna raðmen, hayat
için gerekli bilgiden mahrum olarak karþýmýza çýkar. Onun
hayvanî varlýðýnýn mekanik nizamýný aþan her þey akýl, zihin,
irade, hürriyet, his ve iç müþahede sayesinde burada oluþur.
Ýnsan, iç ve dýþ bütünlüðüne bu suretle kavuþur ve benliðine
de ancak bu yolla erer. Yani insan, ancak öðrenme ve inanýp
yaþama ile tekâmül eder, mükemmelleþir ve gerçek insan
olur. (Sýzýntý, Temmuz 1979)
Gülen, insan ve manevî eðitimi veya nefis terbiyesi konusunda çeþitli yazý ve sohbetlerinde serdettiði görüþlerine þöyle devam eder:
164

Fethullah Gülen: Bir Aksiyon Ýnsaný

“Gerçek insan olma yolunda, insana farklý mekanizmalar
verilmiþtir. Bunlardan biri, onun dünyevî yanýna bakan nefis
mekanizmasý, diðeri ise, manevî boyutunu oluþturan ve nefis
mekanizmasýný idare edip, yönlendirmesi gereken vicdan
mekanizmasýdýr. Nefis mekanizmasýný, onun þehvet gibi, öfke gibi duygu veya kuvveleri oluþturur. Esasen bunlar ona,
hem dünya hayatýný devam ettirmesi, hem de sadece ruhuyla
deðil, nefsiyle de gerçek ve Cennet’e ehil insan olma yolunda
kullanmasý için verilmiþtir. Varlýklar içinde meleklerde böyle
bir nefis mekanizmasý yoktur. Onlara verilen irade, Allah’ýn
razý olduðu hâl ve davranýþlarýn en güzellerini seçme þeklinde tecelli eder ve dolayýsýyla onlarýn makamlarý sabittir; terakki etmezler ve terakki için gerekli mücadelenin, ayný zamanda terakki basamaklarýný týrmanmanýn zevkini tatmazlar. Buna karþýlýk insan, nefis mekanizmasýný, vicdan mekanizmasýnýn yönlendiriciliðinde hayýrlara ve manevî terakkî
veya tekâmülüne hizmet edecek hale getirebilir. Eðer o, iradesini baþýboþ salar ve nefis mekanizmasýný oluþturan þehvet,
öfke gibi tutkularýnýn emrine verirse, þeytanlarý da utandýracak bir derekeye, varlýklar hiyerarþisinin en altýna düþer.
Ferdî ve içtimaî hayatta ortaya çýkan bütün problemlerin asýl
sebebi budur. Buna karþýlýk, eðer o nefis mekanizmasýný, onu
getiren duygu veya fakülteleri iradesiyle disipline eder, meselâ yeme, içme ve karþý cinse alâka gibi duygularýný, öfke gibi, baþýboþ býrakýldýðýnda insaný firavunlaþtýracak, bir katil,
bir cani haline getirecek bir kuvveyi vicdan mekanizmasýnýn
yönlendiriciliðinde ve helâl dairede kullanýrsa, bu takdirde,
nefsi de onun kâmil ve Cennet’e ehil insan olma yolculuðunda kendisi için bir binek haline gelir. Artýk o nefis, bu yolculukta sürekli mertebeler kateder.
Tasavvufçularýn tasnifiyle, emmârelikten (sürekli kötülüðe ve nefsânî arzulara, tutkulara çaðýran nefis olmaktan) kurtularak, basamak basamak levvâme (hata ve günahlarýndan
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dolayý devamlý kendini kýnayan nefis), mülheme (ilhama,
ilâhî yönlendiriciliðe açýk nefis), mutmainne (doygunluða
ulaþmýþ, oturaklaþmýþ nefis), râdiye, mardiyye (Allah’tan,
O’nun, hakkýndaki her türlü takdirinden razý, hoþnut olan ve
Allah’ýn da kendisinden razý olduðu nefis) ve sâfiye (bütünüyle saflaþmýþ, arýnmýþ nefis) gibi mertebelere sýçrayarak, sahibine yararlý hale gelebilir.
Ýlk bakýþta insan için þer ve zararlý gibi görünen nefis mekanizmasý, bu þekilde onun terakkisine hizmet ettiði gibi,
Cennet nimetlerinden istifadesinde de ayrý bir vasýta olur. Ýnsan, dünyada nefsinin baþýboþ arzularýna karþý koyup onu sýnýrladýðý, baský altýna aldýðý ve terbiye ile gerçek insan olma
yolunda terakki basamaklarýný týrmandýrdýðý için, bunun karþýlýðýný Cennet’te Cennet’e ait ve nefsin lezzetleri olan yeme,
içme ve karþý cinsle münasebet þeklinde görür. Dünyada bu
tür lezzetler, zahmet ve birtakým acýlarla, dertlerle, ýzdýraplarla karýþtýrýlmýþ olduðu halde, Cennet’te tamamen safîdir;
sürekli yenilenir ve her defasýnda baþka boyutlarda duyulur.
Ýþte, insanýn ahirette hem ruh hem bedenle diriltilecek ve
Cennet’e de yine hem ruh hem bedenle birlikte girecek olmasýnýn sýrrý buradadýr. Aksi halde Cennet, sadece ruhî-manevî
lezzetler yeri olur ve dolayýsýyla hem nimetler açýsýndan eksik
kalýrdý, hem de, onu hak etmede dünyada belli bir disiplin altýna alýnan ve zevklerini dilediði gibi yaþamaktan men edilen
nefse zulmedilmiþ ve onu terbiye etmek de manâsýz olurdu.
Bu þekilde, ‘toprak’, yani dünyevî yönüyle ve onu oluþturan nefis mekanizmasýyla dahi her zaman melekler seviyesine ulaþabilme istidadý taþýyan insanda bir de vicdan mekanizmasý devreye girince, o, meleklerden daha üstün hale gelir. Zira yukarýda ifade edildiði gibi, meleklerde zorlanma
yoktur. Onlarýn iradesi, Allah’ýn razý olduðu hâl ve davranýþlarýn en güzellerini seçme þeklinde tecelli eder. Halbuki insan
iradesi, iyiyle kötü arasýnda mutlaka tercih yapmak ve buna
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göre davranmak, dolayýsýyla sürekli kendisiyle, kendisini kötülüklere ve tutkularý her halükârda tatmine çaðýran nefsiyle
mücadele etmek konumundadýr. “Sorumluluk ölçüsünde nimet, nimet ölçüsünde külfet” kaidesine göre, insanýn bu mücadelede sürekli galibiyeti yaþamasý, onun meleklerden üstün
hale gelmesinin yolu ve sebebidir.
Vicdan, kelime olarak “bulmak” manâsýna gelir. Ýnsan,
onunla hem kendini, hem de Rabbisini bulur. Onun içindir
ki, Ýmam-ý Rabbanî, Ýmam-ý Gazzalî, Mevlâna ve Bediüzzaman gibi Ýslâm büyüklerinden birçok Batýlý düþünürlere kadar yüzlerce insan, keþif ve seziþleriyle vicdaný ele almýþ ve
onun bu hususiyeti üzerinde ýsrarla durmuþlardýr. Vicdan,
yalan söylemez. Onda bir yardým isteme noktasý/hissi (nokta-i istimdat), bir de dayanak noktasý/hissi (nokta-i istinat)
vardýr. Ýnsan, bunlarla aslî acziyetini, hiçliðini idrak eder ve
bu idrakle, Cenab-ý Hakk’a dayanýr ve ne isteyecekse O’ndan
ister. Mademki insanda bir “medet (yardým) isteme” hissi
vardýr bu his, kendini en fazla insanýn bütün bütün çaresiz
kaldýðý anlarda ortaya koyar; öyleyse, ona medet edecek bir
Zat da vardýr. Böyle olmasaydý, bu hissin insana veriliþi boþuna ve anlamsýz olurdu. Halbuki kâinatta boþuna ve anlamsýz
hiçbir þey yoktur; bilakis, bizdeki her duygunun mutlaka bir
karþýlýðý vardýr. Öyleyse vicdandaki dayanma ve yardým (medet) isteme noktalarýnýn da hiç þüphesiz birer karþýlýðý olacaktýr. Ne var ki, hayatýnda bir kere olsun vicdanýný dinlememiþ bir insanýn bunu duyup sezmesi mümkün deðildir. Gerçi
þuur da vicdan mekanizmasýna ait bir bölümdür ama, zatî deðerinin yanýnda, o da sadece kendi baþýna bir kýymet demek
deðildir. Ýrade, his ve kalble birleþince, o da âdeta tek baþýna
bir vicdan olur.
Hak varlýðýnýn hiçbir zaman susmayan bütün þahitleri gibi, vicdan da tek baþýna hakký ve hakikati haykýran Ýlâhî ve
semavî bir sadadýr. Ama bu, vicdanýn aslî kimliðini korumasý
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þartýna baðlýdýr. Yoksa nefis mekanizmasýnýn altýnda kalýp
ezilmiþ bir vicdandan ayný neticeleri beklemek elbette ki
mümkün deðildir. Burada önemli olan bir baþka husus ise þudur: Kant, Saf Aklýn Kritiði’nde, Allah’ýn nazarî akýlla deðil,
amelî akýlla bilineceðini söyler. Demek ki, güzel davranýþlar,
güzel ameller, bir süre sonra insanýn tabiatý haline gelerek insaný, mücerret bilgiyle ulaþýlmayan noktaya ulaþtýrýr. Evet,
mücerret bilgi ve malûmat, insaný hiçbir zaman, amelin, yaþamanýn, tecrübe etmenin yükselttiði seviyeye yükseltmez.
Tecrübe ve uygulamadan yoksun, amelden mahrum insanlar,
yükler dolusu kitap devirseler de, vicdanlarýnda duyulmasý
gerekenleri katiyen duyamazlar. Tatbik görmesi gereken
ameller ise, bizim için bellidir: O, dinin güzel gördüðü ve ‘salih amel’ diye vasýflandýrdýðý amellerdir. Vicdan mekanizmasýnýn iþlettirilmesi ve ondan semere alýnmasý, ‘salih amel’
kavramýnýn hayata geçirilmesiyle çok yakýndan irtibatlýdýr.”
(Prizma, 1: 74–8)

Ýþte insanýn böyle bir yolda yürüyüp, gerçek insanlýða
ulaþmasýnýn adý nefis terbiyesi veya ruhta kemale erme aksiyonudur. Bu aksiyon, insanýn her þeyden önce kendisinin ve
yaptýklarýnýn þuurunda olmasýný gerektirir. Ýnsan, kendi kendisine yetmediðini, aslî acizlik ve yoksunluðunu kavradýðý;
dünyaya niçin kendisine sorulmadan, yine tercihine býrakýlmayan bir anne-babadan, yine tercihi dýþýnda bir renk, fizikî
yapý ve karakterde, yine kendisi dýþýnda tesbit edilmiþ bir yer
ve tarihte gelip, yine dýþýnda tesbit ve tayini yapýlan bir yer ve
zamanda dünyadan alýnmasýnýn hikmetine uyandýðý zamandýr ki, bu aksiyonu gerçekleþtirme yolunda ilk adýmý atmýþ
demektir. Bundan sonra artýk o, Yaratýcýsýný, dünyadaki rehberini bulmak ve dünya yolculuðunda nasýl yürümesi gerektiðini öðrenmek mecburiyeti duyacaktýr. Bu duyuþla birlikte,
bir taraftan tefekkür, öðrenme, öðrendiðini ilim haline getirme yoluyla, bir yandan da, hayatý þuurla yaþama, her düþün168
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ce ve davranýþýnýn farkýnda olma, kendini sürekli kontrol
edip sürekli sorgulama, hatalarýný hemen idrakle ondan dönme, Allah’ýn haram ettiði her þeyden kaçýp, emrettiklerini yerine getirme, tevazu, doðruluk, þükür, sabýr, zikir, aþk u þevk
gibi vasýtalarla yoluna devam edecektir. Bu, insan için terbiye veya eðitimin en zor yaný, ayný þekilde, dünyadaki mücadelelerinin de yine en zoru olduðu içindir ki, Peygamber
Efendimiz bunu büyük cihad olarak nitelemiþlerdir. (Kalbin
Zümrüt Tepeleri, 2:235)

Ýþte, Fethullah Gülen, bu çerçevede ele aldýðý nefis terbiyeciliðini, her þeyden önce örnek yaþayýþý, ortaya koyduðu
hayat modeli, þahsiyeti, karakteri, bütün bunlarý þekillendiren ve onun bakýþlarýndan yüzündeki manâlara, tebessümünden el hareketlerine, yürüyüþüne ve konuþma tarzýna kadar, vücut dilinin diðer bütün unsurlarýný yönlendiren ve
kendisini görenlerin, dinleyenlerin, tanýyanlarýn kalblerine,
tasavvuf dilinde ‘feyiz’ denilen bir ýþýk, bir duygu, bir tesir
þeklinde akan Allah’la derin münasebeti; sonra sohbetleri ve
yazýlarýyla yerine getirir. Onun bu sohbet ve yazýlarý, Allah’ý
gerektiði gibi tanýmaktan O’nu sevmeye; namaz, oruç, zekât,
hac gibi Ýslâm’ýn þartlarýný oluþturan ibadetlerden takva,
ihlâs, ihsan gibi, hem birer fazilet, hâl, hem de ibadetlerin
özü olan vasýflara, günahlara ve manevî pörsümelere karþý
korunma yollarýndan riya, süm’a (kendinden bahsedilmeyi
arzulama) kendini beðenme gibi kötü sýfatlardan kurtulma
çarelerine ve güzel ahlâký kazanma yollarýna kadar, Ýslâm’ýn
tamamýný içine alacak bir yelpazede cereyan eder.
“Bugün insanýmýzýn en büyük derdi, Allah (celle celâluhu) ile
olan irtibatýnýn eksikliðidir. O halde, bunu temin edecek her
vesileye her gün defalarca müracaat edilmeli ve bizi O’na götürecek yollar sýk sýk gözden geçirilmelidir; aksi halde,
O’ndan uzaklaþtýran tekye ve zaviye de olsa mutlaka yýkýlýp,
altý üstüne getirilmelidir.!” diyen (Fasýldan Fasýla, 1: 103) Fethul169
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lah Gülen, Allah’la münasebet adýna bir ölçü ortaya koyar.
Ona göre, insan Rabbisiyle münasebeti adýna “ne kaybettiði
þeyler karþýsýnda mahzun, ne de kazandýðý þeyler karþýsýnda
sevinçli” olmalýdýr. Zira kazanmak da, kaybetmek de bir imtihan vesilesidir. Ayrýca hangisinin öteler ötesinde bizim lehimize ya da aleyhimize olacaðýný kestiremeyiz. Belki de hüzün
ve kederli anlarýmýz, inþirah zamanlarýmýza nisbeten, ahirette daha çok mükâfat almamýza sebep olacaktýr. Onun için
yaptýðýmýz her þeyin Allah’ýn rýzasýna uygun olup olmadýðýna
bakmak lâzýmdýr. Bu açýdan bizi, sadece Rabbin rýzasýna ermemiz, O’nun hoþnutluðunu kazanabilecek ameller yapmamýz sevindirmelidir. (Fasýldan Fasýla, 3: 32–3)
TEVHÝDE ULAÞMADA ÝBADETLERÝN YERÝ

Allah ile münasebete ve her söz, düþünce ve davranýþý
O’nun hoþnutluðuna baðlamaya, her baþarýyý O’na vermeye,
kýsaca Rab-kul münasebetini çok iyi kavrayýp benliðe mal etmeye bu derece önem veren ve onu Ýslâm’ýn birinci meselesi
olarak gören Fethullah Gülen, bu seviyeye ulaþmada iman ve
ilimle birlikte ibadeti olmazsa olmaz þart kabul eder. Ona göre, Allah’ý bilme, bir yanýyla ibadete baðlý bir seviye iþidir.
Zat-ý Ulûhiyetin gerektiði þekilde bilinmesi, ancak ibadetle
olabilir. O, bu hususla ilgili olarak þu noktalara dikkat çeker:
· “Kalb aynasýný sadece bir defa Rabb’e çevirip, O’nun o
andaki tecellisiyle almýþ olduðumuz zevk-i ruhanî ve imdad-ý
Rabbanî ile bir ömür boyu yaþayamayýz. O halde, sürekli
O’nun tecellilerine açýk olmak gerekmektedir.
· Ýnsana nasýl çocukken kâfi gelen þeyler yetiþkinlikte yeterli olmazsa, bunun gibi, fikrî ve ruhî seviyemize göre Rabb’e
karþý sürekli açýk olmazsak geliþemeyiz.
· Ýbadeti çok geniþ olarak ele almak icap eder. Namaz bir
ibadet, oruç bir ibadet, hac bir ibadet; öyle ki, Allah’a itaat
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adýna ve Ýslâm’ýn doðru kabul ettiði çizgide yapýlan her þey
bir ibadettir.” (Fasýldan Fasýla, 1: 30)
Gülen, bir baþka yerde de þu çok önemli hatýrlatmada bulunur:
“Ýnsan, kalbindeki imanýyla mü’mindir, kafasýndaki malûmat yýðýnlarýyla deðil. Bu sebepledir ki, insan âfâkî veya enfüsî delillerle ulaþabildiði mesafeyi elde ettikten sonra, eðer
bunlardan sýyrýlamazsa, terakkî adýna bir adým bile atamaz.
Ýnsan, bir yerde bunlarý bütün bütün arkaya atmalý, doðrudan doðruya, Kur’ân’ýn aydýnlýk tayflarý altýnda; kalb ve vicdanýnýn nurlu yolunda yürümelidir ki, aradýðý aydýnlýða ulaþabilsin.” (Fasýldan Fasýla, 2:27)
Daha önce de geçtiði üzere, baþta namaz olmak üzere,
zekât, daha geniþ manâ ve yelpazesiyle infak, oruç, hac gibi
ibadetler üzerinde hassasiyetle duran Fethullah Gülen, bütün
ibadetlerle ilgili olarak belli hususlara bilhassa dikkat çeker.
Ona göre, insan, bütün düþünce ve davranýþlarýnda olduðu
gibi, ibadetlerinde de sürekli murakabe ve muhasebe içinde
bulunmalý, kendini ve niyetini devamlý kontrol etmeli ve dolayýsýyla yapmasý gerekip de yaptýklarý gibi, terk etmesi gerekip de terk ettiklerini de ayný þekilde düþünerek terk etmelidir. Yine ona göre insan, en iyi, belki en kabule þayan gördüðü amellerinde bile bir bit yeniði, nefsin, þeytanýn müdahalesi olabileceðini bir an bile unutmamalý ve ona ölçüde bir murakabe içinde bulunmalýdýr.
Gülen, bu noktada çok önemli bir konuya daha dikkat çeker ve herkesin, kendi yaptýklarý, kendi ibadetleri hakkýnda
böylesine titiz olmakla birlikte, baþkalarýyla ilgili olarak ayný
þekilde düþünüp, onlar hakkýnda kötü zanda bulunmasýnýn
doðru olmadýðýný özellikle vurgular ve þöyle der: “Eðer baþkalarý hakkýnda ayný þekilde düþünülür, onlarýn ibadetlerinde
nefsin payý olabileceði gibi bir sû-i zanna gidilirse, Allah ko171
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rusun, bu da öldürücü bir zehir ve korkunç bir yanýlma demektir. Ýhtimal baþkalarý, sizin yakalamaya, avlamaya çalýþtýðýnýzý çoktan yakalayýp avlamýþlardýr da, sizin haberiniz
yoktur.” (Ünal, 2001, 188–89)
RÝYADAN KURTULMA, SÖZ-DAVRANIÞ BÜTÜNLÜÐÜ
VE SELÝM KALB

Bu noktada Fethullah Gülen’in en çok hatýrlatma ve uyarýda bulunduðu husus, riya (gösteriþ) ve riyadan kurtulmadýr.
“Baþlangýçta herkesin riyaya düþebileceði, kulluk kapýsýndan
riya ile girileceði söylenir. Fakat kulluk, riya ile devam etmez;
kul, ihlâs yolunda mesafe kat ettikçe riyayý býrakýr ve tam
ihlâsa erdiðinde, artýk onda riyanýn eseri kalmaz.” diyen Gülen, riya ve riyadan kurtulma adýna þunlarý kaydeder:
“Riyayý tanýmadan, riyanýn ne demek olduðunu anlamadan insanýn içine ihlâsý elde etme gayreti doðmaz. Ýnsan, riya
yapýyor da hiç farkýnda deðilse, o zaman ihlâsa hiç ulaþamaz.
Nasýl nefsin bilinmesi Allah marifetine ve Allah’ý tanýmaya
açýlan bir kapýdýr; bunun gibi, insan da, ihlâsý yakalama niyet
ve gayreti içinde riyayý tanýr, o kapýdan girer ve kademe kademe ihlâsa ulaþýr. Ýnsan, yaptýðý þeyleri belki de baþta suni
olarak yapar; manâsýný, muhtevasýný ve derinliðini kavramadan, sýrf emrin gereði olduðu için yapar. Dolayýsýyla, baþlangýçta riya diye yorumlayabileceðimiz bazý tavýrlar tabiî görülebilir. Fakat bilâhare ister Cenab-ý Hakk’ýn (celle celâluhu) Zât,
sýfât ve esmâsý adýna belli bir marifet ufkuna ulaþtýðýndan olsun, isterse baþka sebep ve mülâhazalarla olsun, artýk kendini
kontrol altýna alýr ve halisane tavýrlara girer; girer ve o, artýk bir
ihlâs yolcusudur; hep arar, bulduðunu az görür yine arar. Bu
þekilde hayatýnýn sonuna kadar belki elli ihlâs mertebesinden
geçer ama, yine de “ihlâs” der, kývranýr. Zaman olur, o hale
gelir ki, artýk onun bütün duasý ihlâstýr; “Allah’ým, ne olur
ihlâs” der; “ihlâs” der yatar, “ihlâs” der kalkar; öyle ki, daha
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baþka çok önemli þeyler ister; ama arada yine ihlâs demezse,
döner, yine “ihlâs” der. Nasýl gökkuþaðýnýn altýndan geçeyim
diye yürüdükçe, koþtukça o sizden uzaklaþýr, aynen onun gibi, ihlâslý kulluk da iþte böyle vaslýna erilmez bir sevdadýr, insaný arkasýndan koþturur durur. Allah, bizi bu koþudan geri
býrakmasýn.” (a.g.e. 189–90)
Gülen, asrýmýzýn, bir açýdan âdeta riya asrý olduðuna dikkat çeker ve “Dünya yaratýldýðý günden bu yana çaðýmýzda
görüldüðü ölçüde müraîlik olmamýþtýr. Çünkü günümüzde
riyaya sevk eden faktörler pek çoktur. Bazýsý kalemiyle, bazýsý konuþmasýyla, bazýsý çok kitap karýþtýrmasýyla, bazýsý bibliyografyadan haberdar olmasýyla, bazýsý çok kiþi tanýmakla
vb., herkes, bir sebeple riyaya girebilir. Bunlardan ayrý olarak, ödüller, plaketler, alkýþlar, övgüler, yarýþlar, maratonlar,
þahsî gururlar, cemaat gururlarý, millî gururlar... Bir baþka
sahada ikramlar, kerametler, keþifler, intak-ý bilhaklar, hissi kablel-vukular... daha neler neler. O kadar ki, Allah’ý hiç hesaba katan yok gibi; her muvaffakiyet insana veriliyor ve insan, kendine ait olmayan bir sürü maðsup (gasbedilmiþ) zaferle gurur duyuyor.” der. Sonra da þu ikazý yapar: “Aslýnda,
her riyakâr fiil, her riyakâr söz bir yalandýr. Allah, ihsan yaðdýrýyor; insanlar ise, Allah’ýn ihsanlarýný Allah’a ulaþma adýna kullanacaklarýna, kendilerine mal ederek, onlarý Allah ile
aralarýnda perde yapýyorlar. Hayýr, kabiliyet ve baþarý adýna
neye sahipsek, hepsi Allah’tan. Fakat gel gör ki, nankör ve
bencil insan, bütün bunlarý Allah’ý unutmaya vesile yapýyor.
Oysa insan, en küçük bir nimette bile, baþý dönmüþ mevlevî
gibi cezbeye kapýlýp dönmeli, ‘Allahým Sen’den, Allahým
Sen’den!’ demelidir.” (a.g.e. 189–92)
Saðlam bir kalb hayatý adýna Gülen’in önemle üzerinde
durduðu bir diðer önemli husus, söz-hareket bütünlüðüdür.
O, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ümmeti
hakkýnda en çok korktuðu þeyin âlimin nifaký ve münafýðýn
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demagojisi olduðunu hatýrlatarak, þöyle der: “Müslüman, diyalektik yapmaz; o, (sözlerinden çok) hareket ve davranýþlarýyla bir kitap olmaya çalýþýr. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve
sellem) ve O’nun raþid halifeleri, hiçbir zaman süslü sözler söyleme yolunda gitmemiþ, bilakis davranýþlarýyla etraflarýna örnek olmaya çalýþmýþlardýr. Söz-amel bütünlüðünün bir diðer
boyutu, baþlangýç-son birliðini saðlayabilmektir. Bundan
kastým þudur: Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), baþlangýçtaki kudsî ve mütevazý tavrýný hayatý boyunca hiç deðiþtirmemiþtir. Efendimiz böyleydi de, ashabý farklý mýydý? Asla!..
Kudsî bir davaya gönül vermiþ olanlar, bu dava sebebiyle
mazhar olduklarý teveccühü istismar etmemeli; davadan istifadeyle bahçelerine bir aðaç dikmeyi bile ihanet saymalýdýrlar. Týpký Allah Rasulü ve O’nun þanlý ashabý gibi, mebdemünteha (baþlangýç-son) bütünlüðü içinde, dünyaya geldikleri gibi gitmelidirler.” (Fasýldan Fasýla, 1: 59-60)
Fethullah Gülen, saðlýklý bir manevî hayat adýna kalbin selim olmasý üzerinde de durur. Kur’ân, þu ayetiyle selim kalbin
önemine vurgu yapar: ‘O gün, ne mal fayda verir, ne de evlât.
Ancak Allah’a selim kalb ile gelenler (müstesna). (Þuarâ/26:
88–9) Selim kalbi düdüklü tencere misali ile anlatan Gülen,
“Nasýl düdüklü tencere patlayýncaya kadar dýþarýya hiçbir þey
sýzdýrmaz, selim kalb de öyledir veya öyle olmalýdýr. Zaten
rahmetle içli-dýþlý olma, herkes hakkýnda iyi düþünme, insaný ister istemez bu kalýba koyar. Yeter ki, biz o yolda olalým.”
der ve ardýndan da her zamanki hatýrlatmalarýndan birini daha yapar: “Ýnsan, baþkalarýnýn kusurunu hiç görmemelidir.
Kendi nefsi adýna savcý, baþkalarý adýna bir avukat gibi davranmalýdýr. Ýlâhî ahlâka bakýn ki, kendisini inkâr edenlere bile, her þeylerine raðmen yaþamak hakký veriyor ve rýzklarýný
da gönderiyor. Yine ahirette adaletinin tecellî þekline bakýn
ki, sevaplarý aðýr basan insaný günahlarýna raðmen affediyor.
Ýþte, ‘Ýlahî ahlâk ile ahlâklanýn’ felsefesinden hareketle, etra174
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fýmýzdakilerin hep böyle iyi yanlarýný görmeli, kötü yanlarýný
–eðer varsa– görmemeye kararlý olmalýyýz ki, ancak bu sayede selim kalbi kazanabiliriz.” (Fasýldan Fasýla, 1: 64)
ÝRTÝDATTAN KORUNMA VE ÂKIBET ENDÝÞESÝ

Fethullah Gülen, insanýn daima âkýbet, yani son nefeste
imanla gidip gidememe endiþesi taþýmasý gerektiðini de sürekli hatýrlatýr. Bu hatýrlatma, genel manâda herkesi içine aldýðý gibi, özellikle Müslümanlarýn irtidada karþý korunmasýný
hedef almaktadýr. Bu bakýmdan, meselâ þöyle der o: “Ulû’lazm peygamberlerin (en büyük beþ resûl: Hz. Muhammed,
Hz. Ýsa, Hz. Musa, Hz. Ýbrahim, Hz. Nuh –Allah’ýn selâmý
üzerlerine olsun) hemen hepsinin ashabýndan irtidat edenler
çýkmýþtýr. Geçmiþte peygamberlerle ayný atmosferi paylaþmýþ
insanlar arasýnda dahi irtidat vaki olursa, huzurda bulunmanýn tadýna erememiþ ve nebevî sýbga (boya) ile boyanamamýþ
bugünkü insanlarda irtidadýn olmayacaðý düþünülemez. Bu
bakýmdan, herkes âkýbetinden endiþe etmelidir.
Fethullah Gülen, irtidattan korunma çareleri olarak þu
hususlarý nazara verir:
· “Kendini emniyette görmekten olabildiðince sakýnmak
ve daima âkýbet endiþesi içinde olmak.
· Allah’tan çok korkmak.
· Þeriat-ý fýtriyeye ittiba etmek; yani kavlî (sözlü) dua ile fiilî duayý (ameli) birleþtirmek; yasaklara yaklaþmamak, günah
atmosferlerinden uzak durmak ve sürekli ibadet ü tâat ile
meþgul olmak.
· Ýmanla alâkalý eserleri –ezberlemek deðil– sürekli mütalâa ve müzakere etmek.
· Yalnýz kalmamak; daima dostlarla bir halka teþkil etmek.
Bu hususta, “Sadýklarla beraber olun!”, “Sürüden ayrýlaný
kurt yer.” gibi düsturlarý her zaman hatýrda tutmak.
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· Resmî vazifemizin dýþýnda, günün en az yarýsýný Allah
için hizmete vermek.
· En önemlisi, Hak kapýsýnýn sadýk bendesi olmak. Hak kapýsýnýn sadýk bendesi olanlarýn günahlarýna bakýlmaz. O
halde, günahlarýndan rahatsýz olanlar, Hakk’ýn dinine hizmete koþmalýdýrlar. Her halde en büyük istiðfar da, iþte budur.
Çevrelerinden korkanlar da, emniyeti, ayný þekilde hizmette
aramalýdýrlar.” (Fasýldan Fasýla 1, 121–22)
GERÇEK KULLUK VE SAÐLAM KALB HAYATI ADINA
MUHASEBE MURAKABE ÖLÇÜLERÝ

Fethullah Gülen, gerçek kulluða ve kalb hayatýna ulaþma
ve onu koruma adýna bir takým muhasebe örnekleri ve þaþmaz-þaþýrtmaz ölçüler de sunar ki, bunlardan bazýlarý þunlardýr:
“Hz. Ömer, iki katlý ev yaptýran birine, “Ölüm sana daha
yakýn!” demiþti. Bu sözün bize anlattýðý nedir?
· Ýnsan, (dünyada Allah için ve O’nun yolunda harcamak,
bir de kendisinin ve sorumluluðu altýnda bulunan kimselerin
nafakasýný temin etmek için kazanmakla birlikte, dünyaya
kalbini vermemeli ve) zarurî ihtiyaçlarýndan fazla herhangi
bir þeyi elinde tutmamalý.
· Zarurî ihtiyaçlarýmýzdan arta kalan mal, para, neyimiz
varsa, (Allah için din, ülke, insanlýk hizmetinde ve fakirlere)
sadaka olarak harcanmalý.
· Sýcak bir havada bulduðumuz gölgeye varýncaya kadar,
her nimetin kadrini bilmeli ve getirdiði sorumluluðun þuurunda olmalý. Faydalandýðýmýz her nimet, ayný zamanda bizi
uyaran bir tokat gibi ensemize inmeli.
· Ýnsan, dünyaya bir defa gelir ve yerine getirmesi gereken
vazifeler için kendisine bir defa fýrsat verilir. Ýþte bu biricik
fýrsatta o ya kazanacak, ya da kaybedecektir. Bir kere de bu
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fýrsat elden gitti mi, artýk ne ‘keþke’lerin faydasý olacaktýr, ne
de geri dönüþ arzularýnýn.” (a.g.e., 118–19)
Gülen, insanýn kendisini kontrol manâsýnda daha baþka
muhasebe prensipleri de sunar:
· “Ýbadetleri samimi olarak yapmak.
· En þuurluca yaptýðýmýz ibadetlerde bile kusur bulmak.
· Ýnsanlar karþýsýnda kendimizi hor ve hakir görmek; hem
o kadar hor ve hakir görmek ki, sadece kâfir olmadýðýmýzdan
dolayý oturup kalkýp, Allah’a þükretmek.
· Güzel konuþan ve zahiren iyi bir yaþantýsý olanlar umumiyetle halk nazarýnda hüsn-ü zanna mazhar olurlar. Bu durumlarda insanýn, kendini bir þey olmadýðýna inandýrmasý
çok önemlidir. Aksi takdirde insan, kendini bir þey oldum
zannedebilir ki, bu da büyük bir tehlike demektir.” (a.g.e., 132)
Muhasebe adýna Gülen’in verdiði bir diðer ölçü de þudur:
“Ýnsan her zaman gurur ve kibir esintilerine karþý duyarlý
olmalý ve devamlý murakabe, muhasebe ile nefsini ezmesini
bilmelidir. Zannediyorum bunun en kestirme yolu da, mazhar olunan bütün iyiliklerin Allah’tan geldiðini kabul, tasdik,
itiraf ve ilan etmektir.
Gurur, kendini bulamamýþ küçük insanlara âit bir boþluktur. Cemiyet hayatýnda herkesin görünmek istediði bir pencere vardýr. Boyu kýsalar görünmek için ayak parmaklarýnýn
ucuna doðrularak uzun görünmeye çalýþýrlar ki, bu, onlarýn
kýsalýðýný ele verir. Boyu uzunlara gelince, onlar da görünmemek için iki büklüm olurlar. Evet, büyüklerde büyüklüðün
iþareti küçük görünmek, küçüklerde küçüklüðün iþareti de
büyük görünmektir.
Basit insanlarda kompleks olur. Zaten büyüklenme de bunun bir tezahürüdür. Halbuki inanan insanlarda aþaðýlýk duygusu olmamalý. Aslýnda, bunca Ýlâhî lütuflarla serfiraz
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mü’minde niçin aþaðýlýk duygusu olsun ki?.. Öyleyse kibir, gurur ve kendini beðenmiþlik gibi kötü duygular da olmamalý.”
(Fasýldan Fasýla, 2: 65–6)

GECELER VE GÖZYAÞLARI

Sürekli istiðfar ve dua ile birlikte, üzerinde belki tarihte az
nefis terbiyecisinin durduðu ölçüde bilhassa gecelerde teheccüd ve gözyaþý üzerinde duran Fethullah Gülen, gözyaþlarýndan söz ederken: “Heybet, korku, saygý ve sevgi gibi insaný
duygulandýran, gönül tasýný yakan ve kalbden sefil arzularý
sýyýrýp atan, ulvî hislerin çepeçevre ruhu sardýðý ânýn beyanýdýr gözyaþlarý... Bulut bulut yükselip, Hak rahmetinin eteklerinde dudak gezdiren, bu fâni âlemin bekaya mazhar pýrlantalarýdýr gözyaþlarý... Eserinde esrarýný izlemek, buldukça
aramaya istek kazanmak ve Yunus diliyle ‘Deryada mâhî ile,
sahrada âhû ile’ O’nu anmak, inlemek... Her yerde O’nun haberini sormak ve sonra çözülen her düðüm karþýsýnda buzlar
gibi erimek... Sel olup çaðlamak, baþýný taþtan taþa vurup aðlamak... Hangi saadet bundan daha tatlý, hangi haz bundan
daha içten olabilir?” der.
Kavuþmak için aðlamak ve kavuþmuþ olmaktan ötürü aðlamak... Bu aðlayýþ, bir yetimin, bir ümitsizin aðlayýþý da deðil... Bu aðlayýþ, tam bilemeden, öze eremeden veya visalin
neþesinden, huzurun heybetinden doðup gelen bir aðlayýþtýr.
Sonunda rahmetin tebessümü olduðu için de tatlýdýr. Ve yine
bu aðlayýþ, bulup bildiðini buldurma ve bildirme yolunda olduðu için de hüsransýzdýr. ‘Sular gibi çaðlasan / Eyyûb gibi
aðlasan / Ciðergâhý daðlasan / Ahvalini sormaz mý?’” (Sýzýntý,
Eylül 1979)

Gözyaþlarý üzerinde, sadece birkaç makaleyle deðil, pek
çok sohbetinde ýsrarla duran Fethullah Gülen, denebilir ki,
aþk, ýzdýrap, hasret, ümit ve çilesini, bilhassa uyku bilmez gecelerinde Allah’ýn huzurunda gözyaþlarýyla ifade eden ve ka178
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labalýklar içinde kimsesizliðini “Kimsesizler Kimsesi”nin ünsiyetiyle gidermeye çalýþan bir gariptir. O, mecaz, kinaye, cinas ve tevriye sanatlarýyla ancak yazýlarýnda boþaltabildiði
içinin kývrýmlarýnda geceyi þöyle tasvir eder:
Dört bir yanda mýþýldayan sularý, yer yer ýþýldayan lambalarý, gelip gelip ruhlarý saran hülyalarý ve tohumlar gibi hülyalarýn baðrýna saçýlan inanç, azim, ümit ve güzellik duygularýyla þiir ve sanatýn bütün unsurlarýný toplayarak hatýralarda
silinmez birer edaya ulaþan geceler, göðün renklerinin, sularýn seslerinin, kuþ çýðlýklarýnýn akýp akýp ruhlara dolduðu,
hayat ve varlýðýn daha bir muammalaþtýðý, derinleþtiði birer
sýr âlemidir âdeta... Iþýk, Varlýk, Hayat ve Kudret Eli’nin tabiatýn çehresine saçtýðý daha binlerce güzellik, birer tohum gibi
gecenin baðrýnda uyanýr, gecenin derinliklerinde mayalanýr,
gecenin memelerinden eme eme büyür, geliþir ve ortaya çýkar. Bence, hayatýn asýl mûsikîsi hep gecelerde bestelenir, gecelerde söylenir, gecelerin hüzünlü saatlerinde tonunu bulur
ve karanlýðýn ýþýðý sardýðý anlardaki en mevhum manzaralardan, bu manzaralarýn meydana getirdiði hayalleþmiþ þekillerden doðar.
Evet gece, muzdarip ve çilekeþlerin, ýzdýraplarýný içinde
besteleyip gönül mizmarýyla seslendirdikleri öylesine muhteþem, öylesine sýrlý bir konservatuardýr ki, içinden yükselen
sesler, bir solukta gök kubbeyi deler, tâ ötelere geçer. Ama ne
gariptir ki, gecenin örtüsüne bürünenlerin pek çoðu ne bu sesi duyar, ne de etrafýnda olup bitenlerden bir þey anlar... Duyup anlamaz; zira onlarýn nazarlarý vefasýz, niyetleri ölü, düþünceleri eðri, kanaatleri de çarpýktýr. Varlýðý duyup hissetmek, ona ait güzel ses ve güzel manzaralarýn gözleri, gönülleri doldurup ruhlarýna nüfuz etmesine, eþyayý tanýyýp onunla
bütünleþmeye, kalbin kadirþinas ölçüleriyle her þeyi kurcalamaya, daima uyanýk ve duyarlý olmaya baðlýdýr. Bu aþina ve
duyarlý ruhlar, … her þeyi derin bir tecessüsle takip eder; var179
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lýðýn ifade ettiði manâlarý avlamaya çalýþýr; elde ettikleri hakikatlarý vicdanýn aydýnlýk ikliminde deðerlendirir, derken
bu aydýnlýk yolda yeni yeni düþünce buudlarýyla yeni yeni
dünyalara uyanýr ve Cennet zevklerine denk hazlara ulaþýrlar.
Bütün varlýk, bunlarýn nazarýnda manâlarla, hislerle taþkýn,
söyleyen, anlatan, coþturan bir lisandýr...” (Sýzýntý, Ekim 1988)
GÜNAHLARDAN KORUNMA

Ýnsanýn manevî hayatýnda günahlardan korunma ve kazanýlan seviyeyi koruyup –asla böyle bir duygu ve mesafe katetme, derece kazanma iddialarýna girmemekle birlikte– daha
ileri basamaklara týrmanma çok önemlidir. Fethullah Gülen,
bu konularda da sýk sýk hatýrlatmalarda ve tavsiyelerde bulunur. Meselâ, günahlardan korunma konusunda, günümüzde
iyi bir Müslüman olarak yaþamanýn zorluðuna, bir hadis-i þeriften hareketle, avuçta kor taþýmak, alevden bir zemin üzerinde yürümek ölçüsünde güç bir iþ olarak dikkat çeker. Çünkü ona göre, bir yandan mahiyetimizde bulunan gizli hevesler, nefsanîlik ve cismanîlik akrep gibi kuyruðunu kaldýrmýþ
bizi sokmaya çalýþýrken, bir yandan da mevcut ortam, bütün
bu olumsuzluklarý beslemektedir. Fakat bu noktada bir müjde de veren Gülen, “Maðrem ölçüsünde maðnem, yani külfet
ölçüsünde nimet esasýna göre, bunca zorluklarýn bize kazandýracaðý avantajlarý düþünerek de tesellî oluyor, hattâ bir cihette seviniyoruz. Çünkü bu zorluðu atlatabildiðimiz zaman,
kazancýmýz da o oranda büyük olacaktýr.” der. Sonra da, günahlardan korunma adýna özetle þu tavsiyelerde bulunur:
· “Böyle her þeyiyle kaypak ve zararlý bir zeminde, mayýnlý bir tarlada veya amansýz bir düþman beldesinde nasýl hareket edilmesi gerekiyorsa ayný dikkatle hareket etmek gerekir.
· Günah dolu ortama çýkmadan önce kalb ve hisler bir defa daha kontrol edilmeli, beslenmeli, iç muhasebe yapýlmalý
ve günaha karþý metafizik gerilime geçilmelidir.
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· Asla yalnýz kalmamalý, bilhassa günah ortamlarýnda bizi
gözetecek ve nasihatlarýyla ruh dünyamýzý ayakta tutacak bir
arkadaþ veya birkaç arkadaþla beraber olunmalýdýr.
· Yanýmýzda daima –kitap, dergi, evrad-ezkâr mecmuasý
gibi– bizi günaha girmekten koruyacak bir ‘sütre’ bulunmalýdýr.
· Ýþlenen her günah ve hata karþýsýnda hemen piþman olup
tevbeye koþulmalý ve günahýn bir saniye bile kalmasýna
imkân tanýnmamalýdýr. Tevbede gecikme, ruhun o nisbette
kararmasýna sebep olur ve o esnada daha baþka günahlara
girme yollarý kolaylaþýr.
·Berzah (kabir) âleminin ýþýðý durumundaki teheccüde
kalkmak, uykunun en tatlý olduðu o anda Rabb’e münacata
koþmak, iþlenen hata ve günahlarý en kýsa zamanda temizleyici birer faktör olarak deðerlendirilmelidir.
·Her biri bir dönemeç baþý gibi duran namaz vakitlerinde
O’na kulluk ve O’nun karþýsýnda bel kýrýp boyun bükme, iki
vakit arasýndaki hata ve sürçmelerimizi affettirirken, nafile
ibadetlerle de O’nun rýzasýný kazanmaya gayret etmeliyiz.”
(Asrýn Getirdiði Tereddütler, 3: 75-80)

ÜLFET KARÞISINDA METAFÝZÝK GERÝLÝMÝ
MUHAFAZA ETME

Bu þekilde günahlardan korunma konusunda tavsiyelerde
bulunan Fethullah Gülen, gerek manevî hayatý, gerek kalp diriliðini, gerekse hem bu hayat ve dirilik, hem de aksiyon adýna metafizik gerilimi koruyabilmek ve bu hususlarda ülfete
(kanýksama) düþmemek için de bir takým önemli tavsiyelerde
bulunur. Önce, ülfet konusunda oldukça mühim bir açýklama
yapan Gülen, þunlarý kaydeder: “Ülfet, insanýn bir þeye karþý
alýþkanlýk peyda etmesi, saðýnda, solunda, önünde ve arkasýnda gördüðü çok orijinal ve harika þeylere karþý lâkayt ve
alâkasýz kalmasý demektir. Bir mesele ilk duyulduðunda can181
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lýdýr ve alâka uyarýcýdýr; fakat bir müddet geçtikten sonra kafamýzda sadece donuk hatlarý ve kalýplarýyla bir hikâye olarak
kalýverir. Kalýverir de ruhumuzdaki ilk dalgalanmalar, heyecan dalgalarý, kalb yumuþamalarý ve hattâ göz yaþarmalarý
artýk birer hayal olur ve çok ciddî meseleler sadece birer formül olarak ifa edilmeye baþlanýr. Ruha bir kuruluk, bir hamlýk ve kabukta dolaþma hakim olur; öyle ki artýk kalbler, kaskatý hale gelir ve insan da vurdumduymaz olur.”
Fethullah Gülen, bu açýklamanýn ardýndan, sadece Allah
rýzasý için din, ülke, millet ve insanlýk adýna hizmetlerin ülfete karþý önemli bir koruyucu olduðuna dikkati çekerek, insanýn sürekli hizmetle beklenmedik ilâhî desteklere mazhar
olup, canlýlýðýný koruyacaðý hatýrlatmasýnda bulunur ve “Bu
manâda bir gayret ortaya koymayan kim olursa olsun, kalbinin katýlaþmasý, gözlerinin kurumasý ve ülfet ve ünsiyetle iç
geriliminin ve canlýlýðýnýn kaybolmasý, dolayýsýyla da þeytanýn vesvese ve hilelerine kapýlýp, günahlarla sol taraftan vurulmasý her an muhtemel ve mukadderdir.” der.
Gülen, daha sonra, kalbî-ruhî canlýlýðýn ve metafizik gerilimin yitirilmeden korunmasý adýna özetle þu tavsiyeleri yapar:
· “Enaniyet, yani ‘ben’ düþüncesi ve egoizm öldürülmelidir.
· Ýrade, insanda en büyük emanettir; dolayýsýyla hakký verilmeli ve yaratýldýðý istikamette kullanýlmalýdýr.
· Nefse düþkünlükten vazgeçilmeli; nefis açlýk, susuzluk ve
isteklerinden mahrum býrakmakla sýkýþtýrýlmalýdýr.
· Allah marifeti, þeytan ve nefsin vadedeceði bütün yalancý zevkleri ve lezzetleri aþýp, onlarýn üstüne çýkmamýzý saðlar.
Dolayýsýyla, marifetullaha ulaþmalý ve onda derinleþmelidir.
· Her insan, tefekkür ve düþüncede her gün biraz daha buudlaþarak, önümüze serilen kâinat kitabýndan týpký bir arý gi182
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bi marifet hüzmeleri toplayýp, Cenab-ý Hakk’ýn gönderdiði
nebîler ve velîlerin açtýðý geniþ yolu takip etmelidir. Bu yol sayesinde o, ruha hayatiyet kazandýracak ve atýlan her adým,
ona yeni bir güç kaynaðý olacaktýr. Evet, vicdanýmýzýn elinden
düþmeyen Kitap ve Sünnet neþteri bütün manevî yaralarýmýzý kesip atarken, asýrlara göre deðiþen tedavi usulleriyle mürþid ve mücedditlerin eserleri, bu eserlerdeki ölümsüz hakikatlar da, manevî yaralarýmýzý en kýsa zamanda iyileþtireceðinden þüphe duyulmayan birer ilaç, birer merhem gibi daima elimizin altýnda bulunmalý, öncelik sýrasýna göre bu eserler ýsrarla mütalâa edilmelidir.
· Malûmatý olmayan insanýn tefekkür etmesine imkân
yoktur. Ýnsan, sahip olduðu bilgi ölçüsünde yeni terkiplere
varýr; bu terkipleri, yeni hüküm ve komprimeler için mukaddime olarak kullanýr; derken, onun tefekkür dünyasýnda devamlýlýk ve çok buutluluk husule gelir. Dolayýsýyla çok okumak, sistemli okumak ve bilgi sahibi olmak gerekmektedir.
· Hayalde de istikamet kazanýlmalýdýr. Gözümüze çarpan
herhangi bir görüntü, kulaðýmýza gelen sesler, dilimizle tattýklarýmýz, hattâ vücudumuzda tesiri olan bir kýsým þeyler,
muhayyilemizde kendilerine has hayallere yol açarlar. Bu sebeple, hem hayýr hem þer istikametinde kullanýlabilecek olan
hayali hayýr yönüne sevketmek için, ona giren manzaralara
çok dikkat etmek lâzýmdýr.
· Hadis-i þerifte, “Lezzetleri acýlaþtýran ölümü çok hatýrlayýn!” buyurulur. Bu bakýmdan, ölümü akýldan çýkarmamalýdýr.
· Gecenin siyah zülüfleri arasýnda gözyaþlarý ve teheccüd
bulunmalýdýr. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), “Ýki göz Cehennem’i görmez” buyurur ve devam eder: “Biri, Allah korkusundan aðlayan göz, diðeri de, memleketin içine düþebileceði tehlikeler karþýsýnda yüreði atan ve nereden, hangi ge183
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dikten düþman içimize sýzacak, hangi planda bizi tahrip edip
çürütecek diye nöbet bekleyen göz.” Bu yönü ile gözyaþý, Cennet kevserlerine müsavi tutulur ve Efendimiz, “Ürpermeyen
kalbden, yaþarmayan gözden sana sýðýnýrým Allah’ým!” diye
yalvarýr. Teheccüd ise, karanlýk gecelerin aydýnlatýcý feneridir.
· Nefsin bazý isteklerini bastýrmak için evlenme imkâný olmayanlar oruç tutmalý, ibadet etmeli, imkân bulunca da, vakit geçirmeden evlenmelidirler.
· Ashab-ý Kiram’ýn ve daha sonraki büyüklerin hayatlarý
çok iyi araþtýrýlýp, çok iyi bilinmeli ve onlar gibi yaþamaya çalýþmalýdýr.
· Vesveseye sebep olmayacak þekilde, nifak ve “günaha girdim” endiþesi taþýnmalýdýr:
· Yalnýz kalmamalý, bizi daima doðruya yönlendirecek ve
bizi kontrol edecek, bize hayýrlý tavsiyelerde bulunacak arkadaþ edinmeli ve bunlarla bir arada bulunmalýdýr. Kur’ân-ý
Kerim, özü-sözü, kýsaca, her bakýmdan doðru insanlarla bir
arada olmayý emreder. Ayrýca fert, dalâlet adýna tahripkâr cereyanlar ve günah tufanlarý karþýsýnda tek baþýna mukavemet
edemez. Ýkinci olarak, iyi insanlarla beraber bulunmakta,
ibadetleri birlikte eda etmede rahmet ve toplu dualarda makbuliyet vardýr. Bir arada bulunma, ayrýca, belâ ve musibetlerin def’ine de önemli bir vesiledir. Sema, kendine açýlan semavî simalýlarýn elleri ve gönülleriyle çok alâkadardýr.
· Nasihat edenleri dinlemek de, ülfetimizin daðýlmasý, kalbimizin yumuþamasý ve þeytanýn vesveselerine, günahlarýn
zorlamalarýna karþý koyabilmemiz için koruyucu ve besleyici
çarelerdendir.
· Dýþa açýk bütün duyularýmýz günahtan korunmalýdýr.
Meselâ, haram karþýsýnda gözünü yuman insan, hiç bir zaman maddî-manevî bir kayba uðramaz.
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· Meþguliyetsiz insan, günahlara açýk yaþar, þeytana fýrsat
vermiþ olur. Bu sebeple, boþ durmamalý ve Allah rýzasý istikametinde sürekli hizmet etmelidir. Verimli, dürüst, samimî
çalýþan ve gerçekten hizmet veren bir insan, daima canlýlýðýný
korur ve hiç bir zaman þeytanca yaþayýþýn kurbaný olmaz.”
(Asrýn Getirdiði Tereddütler, 3: 91–5)

HÝSLERÝN ÝNKÝÞAFI

Günahlardan korunma ve kalbî-manevî hayatý, canlýlýðý,
bu maksatla metafizik gerilimi koruma adýna bu tavsiyelerde
bulunan Fethullah Gülen, ayný maksatla ve ruhun derece-i
hayatý adýna hislerin nasýl inkiþaf ettirilebileceði üzerinde de
durur ve bu konuda þunlarý tavsiye eder:
· “Âfâkî ve enfüsî tefekkür ile, hayatýn baþlangýç ve sonunu
düþünmekle, Cennet, Cehennem, Sýrat ve benzerlerini tefekkür etmekle hisler geliþip incelebilir.
· Allah, imanla birlikte ibadetlerle, amelle tanýnabilir.
Ýnanç, nazarî olarak nefse kabul ettirilmiþ de olsa, insan,
imanýn aðýrlýðýný ancak amelle tam hissedebilir. Dolayýsýyla,
hislerin inkiþafý, sýhhatli ve devamlý amel ister. Bu itibarla,
geceler ihmal edilmemeli, Kur’ân-ý Kerim okuma, evrad u
ezkâr aksatýlmamalý, namaz baþta olmak üzere diðer ibadetler de halis bir niyetle yerine getirilmeli ki, duygular inkiþaf
etsin, kalb ve ruh da bedenin cenderesinden kurtulsun. Ayrýca, bunlara devam da þarttýr.
· Günahlardan mümkün mertebe kaçýnmak lâzýmdýr.
Ýmam Þaranî, “Namazsýz bir insanla az bir arada bulunsam
40 gün namazýmdan zevk alamam.” der. Emirleri yerine getirme ve ahirete hazýrlýk içinde olma da, üzerinde durulacak
hususlardandýr.
· Esma-i ilâhîyi çekmek çok önemlidir. “Ya Keþþâf” diye
zikretmek, letaifteki perdenin aralanmasýna vesile olabilir.
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Ðaffâr, Ðafûr ve Tevvâb isimlerine çok devam etme, rahmet
kapýlarýnýn açýlmasýna önemli bir vesiledir. Adede gelince, o,
talibe göre deðiþir. Bu iþler, biraz da istidada baðlýdýr. Aslýnda en önemlisi, kalb selâmetidir.
· Alýnan gýdanýn mutlaka helâl olmasý, hislerin inkiþafýnda
çok mühim bir faktördür.
· Mezarlýklarý ve hastaneleri ziyaret etmek de, hislerin inkiþafýnda mühim tesir icra eder.” (Fasýldan Fasýla, 1: 21–3)
CÝSMANÝYETLE GÖNÜL ARASINDA DENGE

Bu konuyu bu çalýþma çerçevesinde noktalamadan önce,
Gülen’in cismaniyetle gönül arasýnda denge adýna ortaya
koyduðu ölçülere bakmakta da fayda vardýr:
“Gerçek hayat, kalb ve ruhun derece-i hayatýný idrak etmekle mümkündür ve bu seviyede sürdürülen hayattýr. Bu
seviyede bir hayat süren ve onu idrak eden talihli ruhlar, geçmiþi atalarýmýzýn otað ve tahtlarý halinde, geleceði de Cennet
bahçelerine uzanan yollar þeklinde görür ve vicdanlarýnda
fýþkýrttýklarý kevserlerden içe içe bu dünya hanýndan geçer giderler.
Bu hayat seviyesini kazanmýþ hakikat erini þöyle çerçeveleyebiliriz: O, cismaniyeti itibarýyla her türlü dâhiyeyi (tehlike, felâket) göðüsleyebilecek kadar çelikleþmiþ bir beden; düþüncesi itibarýyla asrýnýn ulaþtýðý anlayýþla, Hak beyanýný karýþtýrýp kaynatan ve mahir bir kimyacý gibi her an baþka terkiplere ulaþan inþa edici bir kafa; ruhî melekeleri ve kalbi itibariyle, asýrlardan beri Mevlânalarýn, Yunuslarýn þekillendiði
potada kavrula kavrula piþmiþ, olgunlaþmýþ bir ruh; nihayet
“insanlar arasýnda insanlardan bir insan olma” felsefesine
inanmýþ olgun bir gönül ve baþkalarýnýn saadeti uðruna kendi
hazlarýný unutmuþ bir talihlidir.” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 98-100)
186

Fethullah Gülen: Bir Aksiyon Ýnsaný

KALBÝN ZÜMRÜT TEPELERÝ

Fethullah Gülen’in nefis terbiyeciliði, en kapsamlý biçimde, yýllardýr Sýzýntý dergisinde yazdýðý ve henüz 3 cilt halinde
toplanýp yayýmlanmýþ ve tamamý þimdilik en az 4 cildi bulacak olan Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde görülebilir. Gülen, bu
yazý dizisinde Ýslâm’ýn manevî/ruhî boyutunu kavramlar çerçevesinde anlatmaktadýr.
Fethullah Gülen, kalbi þuur, idrak, hissetme, akletme ve
irade gücünün merkezi, insanýn asýl hakikatý, Allah’a muhatap olan, sorumluluklar yüklenen, ceza gören, mükâfat alan,
hidayetle kanatlanan, dalâlete yuvarlanan, aziz kabul edilen,
hor görülen ve Ýlâhî marifetin aynasý olarak ele alýr. Ona göre kalb, ruhun gözü, basiret kendi dünyasýna göre kalbin nazarý, akýl ruhu, irade de iç dinamiðidir. Ýman, Allah marifeti,
Allah sevgisi ve bunun hasýl ettiði ruhanî zevk, kalbin varlýk
sebebi ve hedefidir.
Allah, insana onun kalbiyle bakar ve insanla muamelesi
kalbe göre cereyan eder. Çünkü kalb akýl, marifet, ilim, niyet,
iman, hikmet ve kurbet (Allah’a yakýnlýk) gibi insan için en
hayatî unsurlarýn kalesi mesabesindedir. Kalb diri ise, bunlar
da diri, kalb sarsýk veya yýkýlmýþsa, bu fakülteler de sarsýk ve
yýkýk demektir. Nasýl bedenin canlýlýðý ve hayatiyetini sürdürmesi adýna ‘kalb’ dediðimiz organa baðlý ise, insanýn asýl varlýðýnýn, manevî hayatýnýn niteliði de, o biyolojik kalbin melekûtî karþýlýðý olan kalbe baðlýdýr ve bu iki kalb, birbiriyle
münasebeti açýsýndan bir gerçeðin iki yüzünü temsil eder.
Kalbin çok önemli bir diðer yaný da, ondaki istinat (dayanak) ve istimdat (yardým-medet isteme) noktalarý veya duyularý ile sürekli Cenab-ý Allah’ý göstermesi, varlýk kitabýyla ayrýntýlý olarak anlatýlanlarý, en hayatî ihtiyaçlar ve ihtiyaçlarýn
karþýlanmasý diliyle insan gönlüne sürekli hatýrlatmasýdýr ki,
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hadis diye rivayet edilen bir sözde bu husus nazara verilmektedir. Ýbrahim Hakký, bunu bir beyitle þöyle ifade eder:
Sýðmam dedi Hak arz u semaya;
Kenzen bilindi dil mâdeninden.

Ýman, kalbin caný; ibadet, onun damarlarýnda akýp duran
kaný; tefekkür, murakabe, muhasebe, onun varlýðýnýn devamýnýn esaslarýdýr. Ýmansýz birinde kalb ölü ve ötelere karþý
bütün bütün kapalý, ibadetsiz ve günahkâr birinde ölüm aðýnda ve onulmaz hastalýklarla sürüm sürüm; tefekkürsüz, murakabesiz ve muhasebesiz birinde ise her türlü tehlikeye açýk
ve emniyetsizdir. (Kalbin Zümrüt Tepeleri, 1: 44-50) Ýþte, Kalbin
Zümrüt Tepeleri, kalbin hayatý ve hayatiyeti için gerekli bütün unsurlarý, onun hayatiyetinin göstergelerini, bu hayatiyetle kazanýlan hâl, makam ve faziletleri, bir baþka ifadeyle,
Ýslâm’ýn manevî-ruhî hayatýný kavramlar çerçevesinde anlatan bir çalýþmadýr; ama bu hayatý mücerret bir ilim olarak deðil, bir hâl, tecrübe ve yaþanan bir hayat olan Ýslâm’ýn ruhîmanevî yaný veya manevî hayat olarak anlatan bir çalýþma.
Kalbin Zümrüt Tepeleri, bir açýdan bir çerçeve çizmekte,
bir diðer açýdan ise bütün çerçeveleri kaldýrmaktadýr. Manevî-ruhî hayat daha çok bâtýn boyutlu olduðu ve bu boyutta
yol almak hem zor, hem de son derece riskli olduðu için, onun
mutlak bir çerçeve içine alýnmasý gerekmektedir. Sözler’de
(25.Söz, s: 442), “Gördüm ki, (Tasavvuf yolunda) sapan bütün
fýrkalarý imamlarý sapýtmýþ. Bâtýna girmiþler, bir müddet yol
almýþlar; Sünnet’e uymayarak, elde ettikleriyle sona ulaþtýk
zannedip dönmüþler, sapmýþlar ve saptýrmýþlar.” tesbiti yer
alýr. Bâtýn veya manâ yolu, bu þekilde sapmaya, yanýlmaya
çok açýk olduðu veya bu yolun pek çok hususiyetleri bulunduðu için, onu çevreleyen, projektörlerle aydýnlatan ve o yolda
sapmalarý önleyen, Þeriat’ýn kaideleridir. Tarihte bu kaideler
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bazen tam bilinemediði, bazen belli mülahazalarla nazardan
uzak tutulduðu, bazen de ihmal edildiði için, Tasavvuf yolunda pek çok sapýk batýnî mezhepler ortaya çýkmýþ, bazen de çeþitli tesirlerle sapan meslek veya mezhepler, kendilerine güya
dayanak olarak bu yolu seçmiþlerdir. Ýþte, Kalbin Zümrüt Tepeleri, manevî-ruhî hayatýn herhangi bir sapmaya meydan
vermeden Ýslâmî kaideler üzerinde yürüyebilmesi için, bu hayatýn veya maneviyat yolunun sýnýrlarýný iþaretlemekte, o yolu güneþ gibi aydýnlýk aslýyla göstermektedir.
Kalbin Zümrüt Tepeleri, bir yandan bu þekilde bir çerçeve
veya sýnýr çizerken, bir diðer yandan da, yukarýda ifade edildiði gibi, sýnýr veya çerçeveleri kaldýrmaktadýr. Bâtýn yolu,
menzili çok, yaratýlmýþlarýn en büyüðü Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’den en âmî mü’mine kadar inanmýþ insanlar sayýsýnca mertebeleri bulunan bir yoldur. Ayrýca bu yol,
bir açýdan herkese açýk olduðu gibi, bir açýdan sadece üzerinde az sayýda insanýn yürüdüðü çok hususî þeritlere de sahiptir. Meselâ, Muhyiddin ibn Arabî ekolü veya ‘vahdet-i vücud’
mesleðini bu þeritlerin en önemlilerinden biri olarak görebiliriz. Bu yolda, ancak onda yürüyebilenlerin görüp anlayabileceði çok daha baþka hususiyetler de vardýr ki, meselâ Hallac’da, maktûl Sühreverdî’de ve benzerlerinde görülen bu hususiyetler, zahiren o yolun sýnýrlarýna çarptýðý için, bu iki zatýn canýný almýþtýr. Oysa Kalbin Zümrüt Tepeleri, bütün bu
hususiyetleri, hem bu yolun veya ruhî-manevî hayatýn enginliði, âdeta sýnýrsýzlýðý içinde, hem de onun sýnýrlarý mesabesindeki þer’î ölçüler içinde ele alabilmektedir.
Kalbin Zümrüt Tepeleri, ehadiyet, vâhidiyet, evvel-ahirzâhir-bâtýn gibi ilâhî sýfatlar, isimler veya marifet lambalarýyla Cenab-ý Hakk’ý tanýtmakta ve bir marifet peteði sunmaktadýr. Bu husus, onda Kelâm, Tasavvuf ve –Felsefe diyemeyeceðimiz– Hikmet ilimlerinin âdeta bir marifet ilmi þeklinde bir
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bütün halinde ortaya çýkmasýný saðlamakta, o, bunun yanýsýra, Muhyiddin ibn Arabi ve benzerlerinde, sýrlý ve anlaþýlmasý zor ifadeler ve sembollerle arz-ý endam eden Yaratýcý-yaratýlmýþ münasebeti ve bütün keyfiyetiyle tecellî-i ilâhî haritasý
takdim etmektedir. Ayrýca o, gerek bu kavramlar, gerekse
‘ulvî âlemler’ gibi daha baþka kavramlarla, kâinatýn fiziðe ve
astrofiziðe de ýþýk tutabilecek metafizik haritasýný çýkarmakta
ve bir ontoloji sunmaktadýr. Kalbin Zümrüt Tepeleri, bu kavramlarýn yanýsýra, bir yandan ‘nücebâ, nükebâ, evtad, kutup,
kutbu’l-aktap, gavs’ gibi kavramlarla, bilhassa kevnî planda
Allah-insan münasebetini en derin ve hususi boyutlarýyla ele
almakta, diðer yandan Abdülkerim el-Cîlî gibi, yine bâtýn yolunun hususi temsilcilerinin üzerinde durduðu ‘insan-ý kâmil’
kavramýyla, insaný ‘ahsen-i takvim’ ve ‘yerin’ veya ‘yeryüzünde Allah’ýn halifesi’ kimliðiyle tanýtýp, Allah-insan münasebetini en hassas noktasýyla tasvir etmektedir.
Kalbin Zümrüt Tepeleri’nin buraya kadar üzerinde durmaya çalýþtýðýmýz özellikleri kadar, belki onlardan daha öte
ve daha önemli bir diðer yaný, yukarýda kýsmen temas edildiði üzere, sütün içindeki kaymak gibi, Ýslâm’ýn özünü oluþturan ruhî-manevî hayatýný, öncelikle Sahabe mesleði içinde,
bütünün yaþanýr, duyulur, tecrübe edilir özü, sonra da, tarihte aldýðý þekliyle çok önemli bir disiplin olarak takdim etmesidir. Kalbin Zümrüt Tepeleri, büyük ihtimal, dinle birlikte,
her an onunla çatýþmaya girebilecek mahiyetteki aklýn, ilmin,
tekniðin, sözün ve refahýn hakim olacaðý ve teknolojik geliþmelerin belki bugünden hayali bile zor mesafeler alacaðý geleceðin dünyasýna, hem bütün boyutlarýyla Ýslâm’ýn irfan
mektebini, hem de Ýslâm’ýn bütünlüðü içinde onun ruhî-manevî hayatýný bir vedia, üzerinde yürünecek saðlam ve kaymalara karþý korunmuþ bir yol olarak býrakmaktadýr.
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FETHULLAH GÜLEN’ÝN AKSÝYONUNDA HOÞGÖRÜ
VE DÝYALOG
Fethullah Gülen’in, üzerinde farklý yorumlar yapýlan hoþgörü ve diyalog hareketi iki boyutlu olarak ele alýnmasý gereken bir harekettir; bunlardan biri hem Türk toplumuna, hem
bütün dünyaya yönelik hoþgörü ve diyalog boyutu, diðeri ise,
yine hem Türk toplumu içinde, hem bütün dünyada dinler
mensuplarý arasýnda hoþgörü ve diyalog boyutudur.
TÜRK TOPLUMU VE ÝNSANLIK ÇAPINDA HOÞGÖRÜ
VE DÝYALOG

Fethullah Gülen’in, iç barýþý bozulmuþ Türk toplumu içinde yaptýðý hoþgörü ve diyalog çaðrýsýný yeterince deðerlendirebilmek için, önce Türk toplum dokusuna yakýn tarihî boyutlarýyla bakmakta yarar var:
a. “Parçalanmýþ Bir Kristal”

Türkiye, Osmanlý Devleti’nin uzun süren çöküþ asýrlarýnýn
ardýndan 1923 yýlýnda bir ulus-devlet olarak ortaya çýktý. Fakat Osmanlý modernizminin batýya daha çok dönük görünen
bir devamý mahiyetindeki Cumhuriyet modernizmi, Türk
toplumunu zamanla büyüyecek bir kutuplaþmanýn içine itti.
Bir yanda, bir seçkinler sýnýfý, bir içiþleri eski bakanýnca sözü
edilen “kutsal” bir ittifak, diðer tarafta halk yýðýnlarý yer alýyordu. Bu iki taraf arasýndaki uçurum çok belirgindi. Bir tarafýn özellikle dine karþý tavýr almasý ve karþý tarafý küçümsemesi, aradaki uçurumun en önemli sebebiydi. O kadar ki, bir
muvazaa hareketi halinde Serbest Fýrka denemesine giren
Fethi Okyar Ýzmir’e geldiðinde on binlerce insan sokaklara,
caddelere dökülmüþ, kalabalýk içinde 10 yaþýn üzerinde bir
çocuk çiðnenerek ölmüþ, çocuðunun cesedini kucaðýna alan
babasý, Fethi Okyar’a, “Kurtar bizi! Bu, ilk kurbanýmýz olsun!” diye baðýrmýþtý. Hadiseyi nakleden Þevket Süreyya Ay191
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demir, soruyordu: “Halk, kimden kurtulmayý bekliyordu?
Türkiye, daha 6-7 yýl önce kurtarýlmamýþ mýydý?”
Bir yandan, bu þekilde azýnlýðýn azýnlýðý bir seçkinler ittifaký piramidin tepesinde otururken, öte yandan, devletin tamamen ve kapalý ulusçu karakteri sebebiyle, ülke içindeki
ikinci dereceden etnik ve mezhebî farklýlýklar da birer problem halinde istismar ve spekülasyona açýk hale geliyordu. Bilindiði gibi Cumhuriyet idaresi, büyük ölçüde geçmiþi reddederek gelmiþ ve bilhassa baþlangýçta tam bir ‘ulusçu’ teze
oturmuþtu. Ne var ki, özellikle büyük güçlerin etnik farklýlýklara oynadýðý bir zamanda bütün vatandaþlarýný daha üst veya kuþatýcý bir kimlikle kucaklamasý gereken bir sistemin aþýrý ulusçu bir karakter sergilemesi çok doðru deðildi. Ayrýca
bunu tarihî, ekonomik ve sosyolojik boyutlarýndan tecrit ederek temel bir ilke olarak ele almak, ülke içinde asýl birleþtirici unsurlarý bir yana itip problemin temellerine inememek,
kanayan yaralarý azdýrmaktan ve bu yaralar bir takým zecrî
tedbirlerle zaman zaman önlenir gibi görünse de, onlarý potansiyel olarak muhafaza etmekten öte gidemezdi. Nitekim
bu yaralar hep bakî kaldý ve meselâ etnik problemler, Güneydoðu Anadolu’da 20 yýla yakýn bir süre PKK terörü þeklinde
korkunç boyutlara ulaþtý.
Sistemin sözü edilen karakteri, zaman zaman irtica adý altýnda samimi dindarlarý da rencide edecek þekilde dine karþý
tavýr alýþla ve bir de ekonomik dengesizliklerle birleþince, ülke içinde kutuplaþmalar hiçbir zaman eksik olmadý. Bu kutuplaþmalar, çok partili döneme geçilmesiyle birlikte siyasî
alaný da kapsamýna aldý ve ideolojik kýlýfa bürünüp, parti yetkililerinin uzlaþmaz tutumlarý sayesinde daha da büyüdü.
Onlardan kaynaklanan ve dýþ desteðe de açýk anarþi, Türkiye’nin pek çok yýllarý gibi, pek çok gencinin, potansiyel gücünün ve ülke kaynaklarýnýn heba olup gitmesine yol açtý. Bütün bu olumsuzluklarýn sebepleri çok derinlerde yatmaktaydý
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ve çözüm eðitim, kültür, ekonomi, insan yetiþtirme gibi sahalarda aranmalýydý. Ne var ki, yönetimler bu konularda gereken atýlýmý gösteremeyince ordu, kendi dilinden müdahalelerde bulundu. Ülkemizde her 10 yýlda bir âdeta rutin hale
gelen bu müdahalelerin geçici faydalarý olmuþsa da, hem orduyu yýpratma, hem de sosyal çatlaklarý derinleþtirme gibi
menfi rollerinin daha fazla olduðu inkârý zor bir vakýadýr.
Bütün bu olumsuzluklarla ayný seviyede, yüzeyde çok görünmese de, 1980 öncesi Maraþ ve Çorum hadiselerinde yaþandýðý üzere, her an yüzeye çýkýp, bütün ülkeyi etkileyebilecek bir mahiyete sahip olan bir baþka problem ise, SünnîlikAlevîlik farklýlýðý idi. Kökleri tarihin derinliklerine inen bu
farklýlýk, bilhassa Ýran’daki Safevîlerce Türkiye’de daima istismar edilerek daha da derinleþtirilmiþ, Celâlî isyanlarýnda
önemli rol oynamýþ, bu isyanlarýn bastýrýlmasý ve Ýran’da Safevîler iktidarýnýn sona ermesiyle kýsmen gizlenmiþ, fakat
varlýðýný korumuþtu.
Cumhuriyet döneminde özellikle Dersim isyaný, Alevî vatandaþlarýmýz ile yeni rejimin münasebetlerini etkiledi. 196880 arasý anarþinin bir kanadýný oluþturan sol hareketler, halâ
faaliyetlerine devam eden bazý sol terör örgütleri, bu arada
Maraþ ve Çorum’daki gibi kitlevî hadiseler ve 1993 yýlýndaki
Sivas Madýmak Oteli olayý dikkatlice incelendiðinde, Türkiye’de Sünnî-Alevî farklýlýðýnýn istismara açýk bir nokta olarak
nasýl bir problem haline getirilmek istendiði ve meselenin
hassasiyeti görülebilecektir.
Kýsaca kuþbakýþý bir panoramasýný verdiðimiz bu ortama,
özellikle 1990’dan sonra laik-antilaik ve militan laiklik ve antilaiklik zýtlaþmasý eklendi. Sovyetler Birliði’nin yýkýlmasýnýn
ardýndan bazý uluslararasý güçlerce Ýslâm’ýn âdeta karþý kutba yerleþtirilmesiyle bu zýtlaþma, þüphesiz dýþtan ve onlarýn
içteki uzantýlarý tarafýndan da destek görünce ülke, yeni bir
çatýþma ortamýna girdi. Bu ortamý, kamuoyunun en az bazý
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kesimlerinde bu çatýþmayý derinleþtirmek isteyen güçler tarafýndan tezgâhlandýðý þüphesi bulunan faili meçhul (!) cinayetler ve bunlarý bahane ederek düzenlenen mitingler, gösteriler daha da besledi. Kýsaca, özellikle 1980’lerin sonuna doðru kaderin Türkiye’ye altýn tepsi içinde sunduðu büyük
imkânlar, içerideki kýsýr siyasî çekiþmeler, þahsî kin ve sürtüþmeler, iç hesaplaþmalar, yolsuzluklar, yönetimdeki ve yönetim birimlerindeki çatlaklýklar, çýkarýlmaya çalýþýlan sunî
Sünnî-Alevî, laik-antilaik gerginlikleri, faili meçhûl (!) cinayetler, baþörtüsü gibi çok rahat halledilebilecek problemler
ve PKK terörüyle heba edildi. Sovyetlerin daðýlmasýndan sonra ortaya çýkan her bakýmdan bâkir Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile giriþilecek her sahada karþýlýklý iþbirliði, içte kuvvetli ve bütün bir Türkiye’yi çok kýsa zamanda dünya dengesinde her Türk vatandaþýnýn alnýný aðartacak bir ülke haline
getirebilecekken, ibre birden tersine döndü. Bu ülkelerle ekonomik iþbirliðine de gidilemedi. Bölge ülkeleriyle iliþkilerimiz de gergin bir noktaya geldi. Dýþ münasebetlerde yeni tercihler ortaya çýktý.
b. Hoþgörü ve Diyaloðun Temelleri

Ýþte, toplum dokumuzun böyle lime lime olduðu ve devlet ile halkýn, özellikle Ýslâm’ýn barýþmasýnýn en fazla gerekli olduðu bir zamanda Fethullah Gülen, “herkesi inanç, yaþayýþ tarzý, ýrk, renk, dil, meslek, servet, statü, makam-mevki ayrýmý ve ayrýmcýlýðý yapmadan kendi konumunda, kendi görüþ, düþünce, dünya görüþü, yaþayýþ biçimi”nde kabul
ve buna saygý gösterilerek, bütün toplum katmanlarý arasýnda diyalog kurulmasý konusunda çok geniþ yelpazeli bir
çaðrýda bulundu. Bu çaðrýyý o her ne kadar 1994 yýlýnda
yapmýþsa da, onun bütün hayatýnda ve yýllardýr yazýp söylediklerinde, esasen hep ayný temayý görmek mümkündür.
Meselâ o, ilk baskýsý 1986’da 4 cilt halinde yapýlan, daha
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sonra tek cilt halinde basýlan Ölçü veya Yoldaki Iþýklar adlý kitabýnda þöyle demektedir:
“Dünyayý düzeltmeðe kalkanlar, önce kendilerini düzeltmelidirler. Evet, önce içlerini kinden, nefretten, kýskançlýktan, dýþlarýný da her türlü uygunsuz davranýþlardan temiz tutmalýdýrlar ki, çevreye misal teþkil edebilsinler.
Ýnsanlarý aydýnlatma yolunda koþanlar, hep onlarýn saadetleri için çýrpýnýp duranlar, hayatýn çeþitli uçurumlarýnda
onlara el uzatanlar, kendilerini idrak etmiþ öyle yüce ruhlardýr ki, bunlar, içinde yaþadýklarý cemiyetin koruyucu melekleri gibi, toplumu saran musibetlerle pençeleþir, fýrtýnalarý
göðüsler, yangýnlarýn üzerine yürür ve muhtemel sarsýntýlar
karþýsýnda daima tetikte bekler dururlar.
Geleceðin aydýnlýk ve mesut dünyalarýný ancak muhabbetle þahlanmýþ sevgi kahramanlarý kuracaktýr. Dudaklarýnda
muhabbetten tebessüm, gönülleri sevgiyle harman, bakýþlarý
insanî duygularla buðu buðu; herkese ve her þeye þefkatle
gamze çakan; doðup-batan güneþlerden, yanýp-sönen yýldýzlardan hep muhabbet mesajlarý alan sevgi kahramanlarý.” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar 2: 108-110; yeni baský: 202, 219)

Fethullah Gülen’in bilhassa ‘Müsamaha’ baþlýðý altýnda
yazdýðý ve önceden de iktibas ettiðimiz satýrlar, üslûp ve ifadesiyle bile, baþtan sona sevgi ve hoþgörü yüklü olup, kendisini baþkalarýna adamýþ bir gönlün sesidir:
· “Aç herkese, açabildiðin kadar sineni; ummanlar gibi olsun! Ýnançla geril ve insana sevgi duy; kalmasýn alâka duymadýðýn ve el uzatmadýðýn mahzun bir gönül!..
· Ýyileri iyilikleriyle alkýþla; inanmýþ gönüllere mürüvvetli
ol, inkârcýlara öyle yumuþak yanaþ ki, kinleri, nefretleri eriyip
gitsin ve sen soluklarýnda daima Mesih ol!..
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· Kötülükleri iyilikle sav; görgüsüzce muamelelere aldýrýþ
etme! Herkes, davranýþlarýyla karakterini aksettirir. Sen müsamaha yolunu seç ve töre-bilmezlere karþý âlicenap ol!..
· Sevgiyi sevip düþmanlýða düþman olmak, inançla coþan
bir kalbin en mümeyyiz (belirgin) vasfýdýr. Herkesten nefret
ise, ya gönlü þeytana kaptýrmýþlýk veya bir cinnet eseridir.
Sen insaný sev; insanlýða hayran ol!..
· Sakýnýp, bir kere dahi olsa nefsin hakemliðine düþmemelisin; zira, ona göre senden baþka herkes mücrim (suçlu), her
fert de talihsizdir. Bu ise, en doðru sözlünün beyanýnda þahsýn helâki demektir. Sen nefsine karþý oldukça sert, baþkalarýna karþý da yumuþaklardan yumuþak ol..!
· Baþkalarýný sana sevdiren ve onlarý senin nazarýnda sevimli kýlan tavýr ve davranýþlara dikkat et! Unutma ki, ayný
þeyler senin de sevilip beðenilmene vesile olabilir.
· Hakk’ýn sana karþý muamelesini ölçü kabul edip, halka
karþý öyle davranmalýsýn. O zaman halk içinde Hak’la beraber
olur, her iki yalnýzlýðýn vahþetlerinden de kurtulursun.” (Ölçü
veya Yoldaki Iþýklar 1: 35–8; yeni baský: 107-108)

Fethullah Gülen, ilk günden beri toplumda sürekli müsamaha veya hoþgörü ve diyalog, baþkalarýný nefse tercih ve bizzat kendi ifadesiyle, “yaþatmak için yaþama sevdasýndan vazgeçme” üzerinde durmuþ ve bu çok önemli hasletleri, saðlýklý
bir sosyal hayatýn vazgeçilmez esaslarý olarak görmüþtür.
Bunlardan baþka, onun Ýslâm anlayýþý ve aksiyon düþüncesini ele alýrken temas edildiði üzere, sevgi, merhamet, insanýn
deðeri ve insana hürmet, alçak gönüllülük, iyilik düþüncesi
gibi konular ve hasletler, yine onun üzerinde çok büyük bir
hassasiyetle durduðu hususlar olmuþtur. Bu bakýmdan, yukarýda ifade edildiði gibi, Gülen’in 1994 yýlý ortasýnda baþlattýðý hoþgörü ve diyalog hareketi ve bu konuda yaptýðý çaðrý,
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uzun zaman iþlediði bir kaneviçeyi topluma takdimden ibaret
görülmelidir ve öyledir.
c. Faaliyetler ve Deðerlendirmeler

Fethullah Gülen tarafýndan yapýlan ve bazý gazetecilerle
yazarlarýn bir araya gelerek kurduklarý Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý tarafýndan bütün toplum katmanlarýna yayýlan hoþgörü ve diyalog çaðrýsý, iki dünya savaþý yaþayýp yýkýlmýþ Almanya yeniden çok kýsa zamanda bir dünya devi olur ve II.
Cihan Harbi’ndeki yýkýlýþýnýn üzerinden 20 yýl geçmeden bizden iþçi çekerken, ayný savaþýn bir diðer maðlûbu Japonya,
bir baþka dünya devi halinde sahneye çýkarken, dünyada sözü edilmez bir konuma düþen ve üç çeyrek asrý, þüphesiz kayda deðer güzel þeyler yapýlmýþ da olsa, daha çok sloganlara,
kutlamalara sahne olan Türkiye için gerçekten çok önemliydi. Bu bakýmdan, Gülen’in, ‘medeniyetler çatýþmasý’nýn konuþulup, belki de planlarýnýn hazýrlandýðý bir dönemde baþlatarak bütün dünyaya dalga dalga yayýlmasýný arzuladýðý bu
hoþgörü ve diyalog çaðrýsý, Türk toplumunun, çok az istisnalar dýþýnda, hemen hemen bütün kesimlerinden çok sýcak bir
kabul gördü. Öyle ki, bir zaman sol hareketler içinde yer almýþ, hattâ anarþiye de karýþmýþ bulunan kimselerden pek çoðu, ya bu diyalog faaliyetlerinin içinde yer aldýlar veya ona
açýk-kapalý destek verdiler. Ýçlerinde, “Artýk anladýk ki, din
afyon deðilmiþ. Tam tersine, kitleleri birbirine baðlayan bir
harçmýþ o.” diye yazanlar; “Bize yýllarca Ýslâm okutulmayýnca, Ýslâm’ý yok sanmýþýz. Bu konuda yýllarca cahil býrakýlmýþýz.” sözleriyle, bir an için bile olsa aydýn sorumluluðunun
vicdana dayalý ciddî bir örneðini sergileyenler; “Toplum olarak, yýllarca düþman cepheler halinde hep kavga ettik. Belki
tam anlamýyla vuruþmadýk ama, birbirimizle barýþýk da olmadýk. Fakat aslýnda barýþý arýyorduk. A’rafta kalmaya da ra197
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zý deðildik; Cennet’i özlemiþtik.” diye fikir belirtenler, iç barýþ
adýna birer ümit filizi gibi idi.
Bunlar gibi, cumhurbaþkanýndan sokaktaki vatandaþa,
medya mensubundan siyasetçisine ve ses sanatçýsýna kadar
hemen herkes, ülkede esmeye baþlayan iç barýþ rüzgârýna gönülden katkýlarýný sunuyordu. Ýç barýþ ve toplumsal uzlaþma
adýna tertiplenen geceler, ödül törenleri ve iftarlar, meselâ:
· Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý’nýn 1994 yýlý Haziran ayýnýn
sonunda Dedeman Oteli’nde düzenlediði tanýþma toplantýsý;
· 11 Þubat 1995 günü Ýstanbul’da Polat Rönesans Oteli’nde,
· 26 Þubat 1995 günü Büyük Ankara Oteli’nde ve
· 27 Ocak 1996 günü Hilton Oteli’nde verilen iftar yemekleri;
· 30 Eylül 1996 günü Lütfi Kýrdar Uluslararasý Spor ve
Sergi Sarayý’nda yapýlan Mutlu Yarýnlar Ýçin El Ele toplantýsý;
· 4 Ocak 1996 günü Çýraðan Sarayý’nda tertiplenen Hoþgörü Ödülleri ve
· 25 Aralýk 1997 günü Hilton Oteli’nde tertiplenen Ulusal
Uzlaþma Teþvik Ödülleri törenleri;
· Bunlarýn yanýsýra, 19 Eylül 1995 günü Bosna yararýna düzenlenen futbol maçý;
· 27 Aralýk 1996 günü, finansman ve sponsorluðunu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý’nýn üstlendiði Köpekler Adasý filminin gala gecesi;
· Medeniyetlerarasý Diyalog toplantýsý,
· 3 Þubat 1998 günü The Plaza Cevahir Otel’de düzenlenen
bayramlaþma münasebetiyle yapýlan konuþmalar ve yapýlan
yorum ve deðerlendirmelerde dile getirilenler sadece takdirdi ve bunlara gönülden katýlýmdý. Söz gelimi, zamanýn Cum198
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hurbaþkaný Süleyman Demirel, 28 Þubat sürecinin en sýcak
günlerinde, özellikle bir takým merkezlerden gelen baskýlara
raðmen katýldýðý Ulusal Uzlaþma Teþvik Ödülleri töreninde
yaptýðý konuþmada þunlarý söylüyordu:
“Dünyanýn çalkantýlardan geçtiði bir dönemde birlik, beraberlik, kardeþlik, dirlik, düzenlik bizim vatandaþýmýzýn sahip çýktýðý en önemli kavramdýr. Sözde deðil hayata geçirmiþtir bunu. Aramýza tefrika sokmayýn. Sizi birbirinize düþürmek isteyenler olursa karþý çýkýn. Hangi inançta, hangi etnik
kökenden gelirseniz gelin hepiniz bu yüce milletin ferdisiniz.
Ýçten birbirimize sarýlalým. Bu istikametteki gayretleri takdirle karþýladým. Gönül isterdi ki, bu töreni Türkiye’den herkes izleyebilsin. Bu ülke bize emanettir. Biz, bu emaneti bizden sonra gelecek nesillere götüreceðiz. Vatandaþlarým bunu
idrak edeceklerdir. Müslümanlýk, barýþ dinidir ve barýþ tavsiye eder. Barýþ içinde yaþamayý baþarmak, bizim nesillerimizin görevidir. Ben, Türk devletini, milletin birliðini, bütünlüðünü temsil ediyorum. Türk milletinin birliðini, dirliðini güçlendirecek bu akþamki gibi hareketlerin hepsinin de yanýndayým.” (Milliyet, 26 Aralýk 1997)
Bu toplantýlar, Türk toplumunun her kesiminden, o kesimin temsilcileri denebilecek seviyedeki insanlarý bir araya
getirdi. Cumhurbaþkanýndan baþbakanlara, bakanlara, milletvekillerine, belediye baþkanlarýna, siyasi parti temsilcilerine ve bürokratlara; Vatikan Ýstanbul temsilcisi ve Fener Rum
Patriði ile Musevi Cemaati hahambaþýsý, Musevi Cemaati
baþkaný ve ileri gelenlerinden Süryani ve Ermeni Katolik Cemaatleri patriklerine ve temsilcilerine ve yabancý ülke misyon görevlilerine, her branþtan ilim adamlarýna, gazetecilere,
yazar ve sanatçýlara, iþ adamlarýndan ticaret erbabýna kadar
toplumun hemen her kesiminden çok sayýda insan, bu toplantýlarýn bir, birkaç veya pek çoðuna katýldý. Gerek toplantýlarda, gerekse daha sonra gazete sayfalarýnda izlenimlerini ve
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duygularýný dile getiren katýlýmcýlarýn hemen hepsi, ayný hoþgörü, diyalog ve toplumsal barýþ gibi deðerleri dile getiriyorlardý. Meselâ, Fener Rum Patriði Bartholomeos, “barýþ, huzur, sevgi istikametinde ciddi adýmlar atan vakfýn kurucularýný ve üyelerini” tebrik ediyor, “Fethullah Gülen’in herkes için
barýþýn, hoþgörünün, bütün ülke liderleri ve insanlýk için muteber olan deðerlerin bir timsali” olduðunu söylüyordu. (Zaman, 1 Ekim 1996)

Vatikan Ýstanbul temsilcisi Georges Marovitch, Müslümaný, Hýristiyaný, Yahudisiyle toplumun her kesiminden insanlarý ayný yere çeken faktörün Fethullah Gülen’in kalbindeki sevgi ve onun tek silahýnýn Allah sevgisi olduðunu, onun
dünya için büyük bir örnek teþkil ettiðini belirtiyordu. (Ergün,
270) Yazar ve film yönetmeni Halit Refið duygularýný, “Gönlümüz yýlýn her gününün bayram olmasýný arzuluyor. Ülkemizin ve bölgemizin üzerinde savaþ rüzgârlarý eserken, biz bugün bambaþka bir atmosfer içindeyiz. Bu birlikteliðimizi devam ettirelim!” þeklinde açýklarken (a.g.e., 270–71), gazeteci Rýza Zelyut, “eskiden kalma ve yurt dýþýndan ithal sað-sol kutuplaþmalarý”ndan artýk kurtulmak gerektiðini, insanlarýn
dününe bakarak basmakalýp düþüncelerle bugünlerini
mahkûm etmemek gerektiðini vurguluyor ve vakfýn çalýþmalarýna gönülden destek veriyordu. Ses sanatçýsý Yýlmaz Morgül, vakfýn her tür dünya görüþünden insaný bir araya getirmesini Türkiye için çok önemli bir olay olarak niteleyip alkýþlarken (Zaman, 29 Ocak 1997), Orhan Gencebay, okuduðu son
bestesinde etnik ve mezhebî farklýlýklarýn ayrýlýk sebebi haline getirilmesini kýnayýp, birlik çaðrýsý yapýyordu. (Zaman, 2
Ekim 1996)

Millî Gazete’den Þükrü Kanber, Türkiye’nin diyalogsuzluðun kör kuyusunda uzun süreler yaþadýðý için çeþitli sýkýntýlara maruz kaldýðýnýn altýný çiziyor (8 Ocak 1996), üniversite öðretim üyesi ve Cem Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Ýzzettin Doðan ise,
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farklýlýklardan korkmamak gerektiðini vurgulayarak, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý’ný farklý görüþ ve mezhebî yöneliþ içindeki insanlarý bir araya getirdiði için takdir ve tebrik ediyordu (Zaman, 29 Ocak 1997)
Vakfýn hoþgörü ve diyalog adýna düzenlediði faaliyetler
çerçevesinde yaptýðý davetlere katýlan daha baþka pek çok kiþi, meselâ TEMA Vakfý baþkaný Hayrettin Karaca, Prof. Dr.
Nur Vergin, daha sonra bir cinayete kurban giden Musevî iþadamý Üzeyir Garih, TBMM eski baþkanvekillerinden Hasan
Korkmazcan, Kültür eski bakanlarýmýzdan Ýsmail Kahraman
ve Prof. Dr. Toktamýþ Ateþ, hep müsbet duygu, takdir ve tebriklerini dile getiriyorlardý. Bir dönem milletvekilliði de yapmýþ olan Musevî iþadamlarýmýzdan Jak Kamhi ise þöyle konuþuyordu:
“Esasen ben Fethullah Hoca’dan baþka bir þey beklemezdim. O, ecdatlarýna yakýþýr güzel bir þekilde, onlarýn yolunda.
Türkler, asýrlar boyunca bütün insanlara sevgi ve saygý göstermiþlerdir. Ne din savaþý, ne baský; gittikleri yerlerde tersine, insanlarý hürriyetlerine kavuþturmuþlar. Geçenlerde Macaristan’a gittim. Hep Türkleri methediyorlar. Romanya’ya
gittim, yine ayný sevgiyle karþýlýyorlar. Fethullah Gülen Hoca’nýn “hoþgörü” giriþimini epey zamandýr izliyorum ve bunu
alkýþlýyorum… Ýlave edeyim ki, eðer o hoþgörüyü ecdatlarým
Osmanlý’dan ve Türkiye’den görmeseydi, ben bugün hayatta
olmazdým.” (Zaman, 11 Mart 1998)
d. Sünnî-Alevî Barýþý ve Uzlaþmasý

Fethullah Gülen’in hoþgörü ve diyalog çaðrýsýnýn bir diðer
boyutunu, onun ayný gaye etrafýnda önde gelen Türk devlet
adamlarý ve siyasî parti baþkanlarý ile yaptýðý görüþmeler
oluþtururken, bir baþka boyutunu da, tarihî olumsuzluklarýn
da beslediði Sünnî-Alevî gerginliðini giderme çabalarý teþkil
ediyordu.
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Fethullah Gülen, Eyüp Can’ýn kendisiyle yaptýðý Ufuk Turu’nda, “Bizim (Sünnîler olarak) yontulup þekillendirilmesi
gereken yanlarýmýz olduðu gibi, onlarýn da (Alevîlerin) bazý
yanlarýnýn yontulmasý, þekillendirilmesi lazým. Alevîlik üzerinde hususî araþtýrma yapan tanýdýðýmýz insanlar var. Onlarýn mütalâalarýna bakýlýnca, hakikaten Alevîlik ayrý bir zenginlik kaynaðý oluþturuyor. Bence o kültür, Sünnîlik mülâhazasýyla kaldýrýp bir kenara atýlmamalý, deðerlendirilmeli.” diyor ve aksi halde, bilhassa yakýn tarihimizde meydana gelen
bazý olumsuzluklara dikkat çekiyordu. Artýk geçmiþi ve olumsuzluklarý konuþmanýn zamaný olmadýðýný vurgulayan Gülen,
Sünnîlerin ve Alevîlerin birbirlerinin iç dünyalarýna ve ruhî
derinliklerine inmelerinin gereðinden bahsediyor, daha yakýn, kalýcý ve saðlýklý bir temas ve anlaþma, uyuþma için de,
daha çok sözlü kültüre dayanan Alevîliðin kitabîleþip ilmî bir
sýfat ve kimlik kazanmasý, bunun için de cem evlerine, ayrýca
halkýn devam ettiði lokallere, okuma salonlarýna, eðitim merkezlerine Hacý Bektaþ gibi, Yunus Emre ve Niyazi Mýsrî gibi,
Alevîlerce önder kabul edilen zatlarýn eserlerinin konmasý
teklifinde bulunuyordu. Daha da öteye giden Gülen, Ýzmir
Narlýdere’den tanýþýp görüþtüðü bir Alevî dedesine birlikte
okul açma ve ayrýca yanyana cami ve cem evi yapma teklifi
götürüyordu.
Gülen, Alevîliði “Hz Ali’nin amel, davranýþ ve düþüncede
arkasýnda olmak ve bunlara ilaveten Hz. Ali’nin diðer sahabeye nisbeten üstün olan yanlarýný öne çýkararak, ona iktida
etmek” þeklinde tarif ederken, Anadolu’daki bir kýsým Türk
boylarýnýn, Hz. Ali’nin kahramanlýðýna ve mertliðine “meftun” olmalarý ile, “neþet ettikleri bölgelerin sosyo-kültürel
þartlarýnýn” onlarda Alevîliðe taraftar olma düþüncesini doðurduðunu ve konunun psiko-sosyolojik yönüyle tahlil edildiðinde bu gerçeðin ortaya çýkacaðýný söylüyordu. Ayrýca, Hz.
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Ali ve Ehl-i Beyt etrafýnda hâleleþmiþ Alevîlik anlayýþýyla hiçbir Sünnînin problemi olamayacaðýna da dikkat çekiyordu.
Fethullah Gülen, bazý ideolojik “radikal” gruplarýn ve bunlarý yönlendirenlerin, sürekli Sünnî-Alevî çatýþmasý peþinde
olduklarýna vurgu yaparak, Türk Milleti’nin Sünnisiyle,
Alevîsiyle birleþmiþ bir toplum olduðu üzerinde duruyor, son
zamanlarda þurada burada çýkarýlan olaylarýn altýnda bazý
kýþkýrtmalarýn yattýðýný belirtiyordu. 1994 yýlý içinde, daha
çok Alevîlerin meskûn bulunduðu Ýstanbul Gaziosmanpaþa’da bir kahvehanenin taranmasýný “þenî bir tecavüz olarak”
niteleyen ve “nefretle karþýladýðý”ný belirten Gülen, ülke ve
toplum aleyhine tezgâhlanmaya çalýþýlan bir Sünnî-Alevî çatýþmasýna ve bu çatýþma ile bir yere varmak isteyen güçlerin
varlýðýna da vurgu yapýyordu.
Gülen, Türkiye’deki Sünnî-Alevî ayrýmýnýn ve Alevîlere
farklý davranýldýðý imajýnýn, Avrupa Birliði yolunda Türkiye’ye zarar vereceðinin de bilhassa altýný çiziyordu. (Sönmez,
152–57)

e. Ümit ve Endiþe

Fethullah Gülen, dalga dalga dünyaya yayýlacaðýný ümit
ettiði hoþgörü ve diyalog hareketini toplum çapýnda seslendirirken, þüphesiz bir takým gerçeklerin de farkýndaydý. Türk
toplumu içinde baþtan beri kavgadan beslenen ve dolayýsýyla
hoþgörünün, diyalogun, sosyal barýþýn olmasýný arzu etmeyen
iç ve dýþ merkezlerin, menfaat gruplarýnýn olduðunu biliyordu. Bu sebeple, söz konusu gecelerde yaptýðý konuþmalarda
bir yandan ümitlerini seslendirirken, bir yandan da endiþelerini dile getiriyor ve âdeta katýlýmcýlarý ve bütün bir toplumu
uyarýyordu.
Önümüzdeki yýllar, sevgi ve hoþgörü yýllarý olacak. Herkese sevgiyle baðrýmýzý açacak ve dünyanýn çok muhtaç olduðu
bir þeyi gerçekleþtireceðiz. Fakat bir endiþem var. Marjinal
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bir kesim, zaaflarýný baðýrarak, çaðýrarak, kendilerinde güç
var olduðunu hissettirmeðe çalýþarak, toplumun huzurunu
bozmaya devam edecektir. Bundan sonra hoþgörüye pusu kuracaklar. Ve anlaþýlýyor ki biz, bundan sonra çok daha aðýr
þeylerle imtihan olacaðýz. Milletimiz, birbirine katlanmak suretiyle bu aðýr imtihana karþý koyacak; bu imtihanda diþimizi sýkacaðýz. “Gelse celâlinden cefa / Yahut cemalinden vefa /
Ýkisi de cana safa / Lütfun da hoþ kahrýn da hoþ” diyecek;
“dövene elsiz, sövene dilsiz” olacak ve her þeyi, gönül koymadan sevgiyle, þefkatle kucaklayacak, yarýnlara birbirimizi severek yürüyeceðiz. (Ergün, 242)
Gülen, bir baþka konuþmasýnda yine benzer duygularý dile getiriyordu:
“Birbirimizle sürtüþtük. Birbirimizi kendi içimizde kabullenemedik ve neticede kendi birliðimizi, kendi cennetimizi
kaybettik. Ve bugüne kadar kaybettiklerimizi elde etmemiz
de, birbirimizi kabul etmekte yatmaktadýr. Ýnsanýmýzýn bugün en çok ihtiyaç duyduðu þey budur.
Gördük ki, toplumumuz gerçekten diyaloga, hoþgörüye
açýktýr. Hoþgörüye atýlan adýmlar bizi ilâhî ahlâka taþýdý. Allah, kendi ahlâkýný anlatýrken, “Kulum Bana yürüyerek gelirse, Ben ona koþarak giderim.” diyor. Bu diyalog içinde kime
doðru adým attýysak, o koþa koþa geliyor. Hoþgörülü insanlar
olarak, Hz. Yakub’un hasret ve hicranýný, Kerbelâ þehidi Hz.
Hüseyin’in hüznünü içinde duyan toplumumuzun, bütün kesimleriyle birbirini kucaklayacaðý, medya ve aydýnýmýzýn buna rehberlik edeceði günleri; idarecilerimizin de üslûplarýný
bir defa daha gözden geçirerek, düþünce ve karþýlýklý münasebetlerinde hoþgörüyü esas alacaklarýný bekliyor ve gelecek
adýna “hoþgörüyle el ele” diyoruz. Diyoruz ki, geleceðimiz
adýna kanlý planlar yapýp, Türkiye’yi kan arenasý haline getirmeyi düþünenler varsa, bu planlarýn gerçekleþmesine meydan verilmemiþ olsun.” (Ergün, 250)
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Gülen, bir diðer konuþmasýnda ise, hoþgörü ve diyalogun
kökenlerinin Ýslâm’ýn özünde yattýðýný belirtiyor ve þunlarý
söylüyordu:
“Hoþgörüyü, gerçek derinlikleriyle, buutlarýyla baþka yerlerde aramak beyhudedir. Karakterimiz olan hoþgörü,
Mevlâna’nýn, Yunus Emre’nin düþüncesi... Eðer biz, Ýslâm dinindeki, Allah Resûlü Habibullah’ýn sözlerindeki espriyi kavrayabilirsek, dinimizin temelinin neden ibaret olduðunu anlayabiliriz. Öyle inanýyorum ki, þirazesinden çýkmýþ dünya,
baþýný saða sola vurduktan sonra gerçeði anlayacaktýr. Önümüzdeki yýllarýn kin, nefret, hiddet ve þiddet üzerine deðil,
sevgi ve hoþgörü üzerine bina edilmesini Allah’tan niyaz ediyorum.” (Ergün, 254)
f. “Birleþme Noktalarý”

Fethullah Gülen’in hoþgörü ve diyalog çaðrýsýna ülke içinde iki taraf kýsmî tepki gösterdi. Bunlardan biri, Türkiye’de iç
barýþý istemeyen ve ülkenin sürekli bir kavga ortamýnda olmasýný menfaatleri, ikbal ve istikballeri açýsýndan daha yararlý gören kesimdi. Bu kesim gibi, Gülen’in hoþgörü ve diyalog
çaðrýsýna ‘sýnýf’ merceðiyle bakarak karþý çýkan daha bazýlarý
ise, Fethullah Gülen’in Ýslâm içinde neþet etmiþ ve cami
imamlýðýndan yetiþmiþ bir insan olmasýný sindiremiyorlardý.
Gülen’in çaðrýsýna tepki gösteren ikinci kesim, hoþgörü ve diyalogun Müslümanlara gösterilmediðini ve Müslüman olmayanlara da bu yolla taviz verildiðini ileri süren, marjinal sayýlabilecek bazý Müslüman gruplardý. Oysa Fethullah Gülen,
yýllarca bu gruplar tarafýndan en azýndan belli ölçülerde tanýnmýþ olmakla birlikte, daha sonra onu eleþtirenlerin zaten
önceden de çok sempatisini çekememiþti. Hiçbir zaman siyasî kesin bir eðilim göstermemiþ ve Ýslâm ile siyaseti bir arada götürmeye çalýþanlara siyasî sahada destek vermemiþ olmasý, ayrýca din, ülke ve insanlýk hizmetinde bazýlarýnýn çiz205
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gisini paylaþmamasý, bu sempatisizliðin en önemli sebebi idi.
Söz konusu tepkide, kýskançlýk gibi daha baþka nefsanî faktörlerin olup olmadýðýný bilen ve bu konuda hükmünü verecek olan ise yalnýzca Allah’týr.
Fethullah Gülen, baþtan beri herhangi bir Müslüman grubun, özellikle doðrudan Ýslâm’a yönelik hizmetleri konusunda aleyhlerine olabilecek bir teþebbüsün içinde de olmadý.
Müslüman gruplar arasýndaki diyalog, barýþ ve kardeþlik konusunda görüþlerini zaman zaman açýk-kapalý dile getirdiði
gibi, bu konudaki bütün düþüncelerini, yýllarca önce, 1979 yýlýnda Prof. Dr. Ýbrahim Canan beyin Sulh Çizgisi adlý kitabýna yazdýðý “Birleþme Noktalarý” adlý önsözde ortaya koymuþ
bulunuyordu.
Söz konusu yazýsýnýn baþlarýnda, “Doðrusu ittifak ve iftirak (birlik ve ayrýlýk) mevzuu, günümüzde ehemmiyetini koruyan en aktüel konulardan biridir. O, her devirde ehemmiyetini korusa bile, yeni bir dünyaya göre hazýrlanmanýn gerekli, hem çok gerekli olduðu bir dönemde ciddiyeti giderek
artan ve bütün içtimâî meselelerin önüne geçen bir mevzu
haline gelmiþtir. Çok rahatlýkla söylemeliyim ki, diriliþimiz
için ihtilâf ve iftiraktan daha büyük bir tehlike tasavvur etmek mümkün deðildir.” diyerek, toplumda birliðin önemine,
ayrýlýklarýn zararýna dikkat çeken Fethullah Gülen, özelde
Müslümanlar ve Müslüman gruplar arasýndaki, genelde ise
ülke içindeki ayrýlýklarýn sebepleri olarak þunlarý zikretmektedir:
· “Toplumun ilmî-fikrî yapýsý itibarýyla sýð, kalbî-ruhî hayatý itibarýyla fakir, rehberleri itibarýyla sahipsiz ve acýnacak
halde olmasý;
· Bu ortamýn doðurup beslediði baðnazlýk;
· Nefse muhabbetin ifadesi olan ben-merkezcilik; vesileleri, hedef ve maksatlarýn yerine oturtma gibi bir gizli þirk;
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· ‘Benim elimle olmadýktan sonra, baþkalarýnýn getireceði
hayrý da, o hayrýn vesilelerini de istemem!’ türünde bir hakbilmezlik;
· Doðruluðu kendine tâbi olmada görüp, baþka herkesi
küfre, dalâlete ve günahkârlýða havale gibi hoyratlýk ve baðnazlýk;
· Bazý büyük zevâtýn maddî-manevî hubb-u câh (makam
ve þöhret tutkusu) hissinin iþlettirilip, karþý gruplarla rekabete itilmesi;
· Ýslâm adýna ortaya konan gayretlerde mukabil hizmet
gruplarýný yýkma esasýyla hareket edilmesi;
· Ýlim ve fazilet semerelerinin elde edileceði yer ve zaman
daha çok uzak istikbal sayýlan ahiret olduðu halde, bunlarýn
her küçük sa’y ve gayret arkasýnda ve hemen burada beklenilmesi;
· Millete hizmet edenlerin kendi mesleklerinin muhabbetiyle yaþamalarý bir esas iken, bunun yerine, baþkalarýna düþmanlýkla meþgul ve meþbû bulunup, tevfik-i ilâhînin (baþarý
için þart olan ilâhî yardýmýn) önemli bir vesilesinin yitirilmesi...”
Gülen, bu ‘nefsanî’ faktörlerden baþka, Müslümanlar arasýnda ayrýlýða yol açan daha baþka faktörlere de dikkat çekmekte ve bunlarý þöyle sýralamaktadýr:
· “Dinî hizmetlerin uzun zaman ortada kalmasý, sonra bu
vazifenin farklý fertler ve cemaatler tarafýndan yürütülmesi
ve hele bu fert ve cemaatlere sözünü geçirecek bir lider ve yol
göstericinin bulunmayýþý, neticede her grubun ayrý bir yol tutup gitmesi;
· Bu gruplardan her birerlerinin, kendilerine ýþýk tutan
rehber ve öncülerine müceddit nazarýyla bakmalarý. Gülen,
her Müslüman grubun kendi liderine müceddit nazarýyla
bakmasýný bir bakýma tabiî görmekle birlikte, düþünce ve de207
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ðerlendirmeleri zayýf kiþilerin elinde bu hususun bir ayrýlýk
sebebi teþkil ettiði ve edeceði görüþündedir.
· ‘Âhirzaman fitnesi karþýsýnda fert için de, toplum için de
bir kurtarýcý simit gibi’ olan Mehdilik inancý. Gülen, fert olarak Mehdi’de hayal edilen büyüklüðün ve liderini Mehdi tanýyan cemaatteki asabiyetin ayrýlýk sebebi olacaðý düþüncesindedir.
· Ýhtilâflarýn dýþtan ve gruplar içine sýzan unsurlarca körüklenmesi; mezhep, meþrep ve mizaç ayrýlýklarýnýn körüklenip iþlettirilmesi, etnik havanýn kurcalanmasý;
· Çekici ve sürükleyici bir hizmet kadrosunun tesirini kýrmak için ona karþý o kadro içinden veya dýþýndan yeni gruplar çýkarýlýp iç sürtüþmeler meydana getirilerek o topluluðun
eritilmesi;
· Bunlara ek olarak, insanýmýzýn kalb ve ruh boþluðuna
maruz kalmasý, kitlelerin bir kýsým fantastik düþünce ve sistemlere takýlýp, büyük ölçüde kalbî ve ruhî hayattan uzaklaþtýrýlmasý.”
Fethullah Gülen, bilhassa Müslüman hizmet gruplarý arasýndaki birliðin önemini, hem Ýslâm adýna, hem de Türkiye’nin dirliði adýna olmazsa olmaz bir þart olarak görmekle
birlikte, birleþtirme havarisi gibi, uðranýlan her þahsa “gelin,
birleþelim” demenin münasebetsiz bir teklif olacaðýný da belirtir. Özellikle bu teklif, kendi anlayýþýna davet edasý içinde
ifade ediliyorsa, bunun bütün bütün bir saygýsýzlýk olduðunu
hatýrlatan Gülen, böyle bir tutumun en hakperest insanlarda
bile grup hamiyetini tahrik etmekten baþka bir iþe yaramadýðýný ve yaramayacaðýný bilhassa vurgular. Bunun gibi, “Belli
bir grup karþýsýndaki toplanmalar ya da düþmanlýk duygularýyla bir araya gelmeler, saldýrmýþ veya saldýrýlmýþ olma ruh
hâleti içindeki derlenmeler, hissî birleþmelerin gelip geçici
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dalgalanmalarýndan ibarettir.” diyen Gülen, uzlaþmanýn her
þeyden evvel bir akýl ve mantýk iþi olduðunu vurgular.
Gülen’e göre, gruplaþma hissi insanýn fýtratýnda vardýr ve
farklý düþünce ve anlayýþ, farklý yaratýlmýþ olmanýn neticesidir. Ancak yaratýlýþtaki ve kâinattaki âhenk ve intizamý, beþer
kendi iradesiyle temin etme mecburiyetindedir. Makro âlemde cebrîlik (determinizm), insanlýk âleminde ise “þart-ý âdi”
çerçevesinde irâdîlik hükümfermâdýr. Ýlk var oluþ bir ihsan
ise de, sonraki her ihsan bir sebebe dayanmaktadýr. Bu bakýmdan, içtimaî birlik ve beraberlik adýna ilk þart, vicdanlarýn
içtimaîleþmesi ve gönüllerde mürüvvet ve insanlýk sevgisinin
mayalanmasýdýr. Bu da, ilim ve irfanýn, hoþgörü ve müsamahanýn yaygýnlaþmasýyla mümkün olabilir.
Gülen, bu ilk þarttan sonra, saðlýklý bir birlik adýna þu noktalara dikkat çeker:
· “Temel esaslarla alâkalý olmayan farklý düþünceler normal kabul edilmeli ve millet fertleri, farklý gruplar ve toplumun farklý katmanlarý arasýnda, en azýndan bir yabancýya
karþý takýnýlan sunî nezaket kadar olsun bir nezaket ve saygý
geliþmelidir.
· Baþkalarýný küfür ve dalâlet (sapýklýk, sapkýnlýk) içinde
görmek ya da günahkâr saymak, hem faydasýz, hem de tehlikeli bir anlayýþtýr. Herkes, her grup, kendi çizgisini anlatma,
tanýtma ve tavsiye ile meþgul olmalý, onun muhabbetiyle yaþamalý, diðer gruplara düþmanlýk beslememeli, tam tersine
onlarý kardeþ bilip fazilet ve baþarýlarýný takdir etmeli ve onlara yönelteceði tenkitler kýrýcý ve küstürücü olmamalýdýr.
Hele hele kendisinin itibar kazanmasýný öbürünün iptal ve
aþaðýlanmasýnda aramamalýdýr.
· Özellikle, ‘içtimaî durumlarý itibarýyla bir hatasý binlere
ulaþan rehber ve liderler,’ baþkalarýný küfür ve sapýklýkla itham etmekten þiddetle sakýnmalýdýr.
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· Sevgimiz ve öfkemiz de Allah için olmalý. Nefsanîliðe son
verilmeli; farklý düþünce ve farklý anlayýþlar düþmanlýk vesilesi deðil, aksine bir zenginlik vesilesi olarak deðerlendirilmelidir.
· Düþmanlarýn entrikalarýna karþý uyanýk olmak ve onlarýn
oyunlarýna gelmemek gerekir.
· Kinin ve nefretin þimdiye kadar hallettiði hiçbir mesele
olmadýðý bir kere daha hatýrlanarak, medenîlere karþý galebenin ancak ikna ile olabileceði akýldan çýkarýlmamalýdýr.
· Baþkalarýnýn hizmetleri sena edilmeli, onlarýn rehber ve
büyüklerine karþý hürmetkâr davranýlmalýdýr.
· Bir mü’min olarak kâinata kardeþlik beþiði nazarýyla bakýp, her varlýkla münasebet kurma yolu araþtýrýlmalý ve ehl-i
imana karþý daima yumuþak ve kaynaþmaya açýk bulunulmalýdýr.”
Gülen’in bu düþünceleri hiçbir zaman deðiþmiþ deðildir.
Gerçi o, 28 Þubat sürecinde, Ýslâm ile siyaseti bir arada götürmek isteyen gruplara karþý kýsmî bir mesafe içinde bulunmuþsa da, bunun sebeplerini ve asýl mahiyetini burada tartýþmaya girmeden þu kadarýný çok rahatlýkla belirtebiliriz ki,
Gülen, ta baþtan mevcut þartlarda Ýslâm’a dayalý veya onu temel gaye edinen Ýslâmî siyasî bir faaliyetin yapýlamayacaðý
görüþünde olmuþ, aksi davrananlarý, gayelerinin tersine olabilecek sonuçlar sebebiyle önceden birkaç defa uyarmýþ, buna raðmen meydana gelen ortamda, siyasî oluþumlardan
farklýlýðýný ortaya koymak mecburiyeti duymuþtur. Ýkinci olarak, þahit olduðum hadiselerden edindiðim izlenimim, Gülen’in diðer Müslüman gruplara eskiden beri gösterdiði yakýnlýðýn genellikle karþýlýksýz kaldýðýdýr. Bizzat bulunduðum
bir ortamda kendisine sorulan, “Bazý Müslümanlarý ziyarete
gidiyoruz. Yüzümüze karþý gayet iyi davranýyorlar; fakat biz
ayrýldýktan sonra farklý konuþtuklarý kulaðýmýza geliyor. Bu
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konuda nasýl davranmamýz tavsiye olunur?” sorusuna þu cevabý vermiþtir: “Müslüman, Müslüman’a daima iyi davranmakla mükelleftir. Eðer farklý bir muameleyle karþýlaþýyorsanýz, önce onlarý ziyaretteki niyetlerinizi kontrol edin. Müslüman kardeþlerimiz ziyaret edilmeli diye mi, yoksa onlarý idare etmek için mi ziyaretlerine gidiyorsunuz? Ýkinci olarak,
haklarýnda dua ediyor musunuz? Ben, bütün Müslüman
gruplar ve liderleri, hattâ onlarýn bütün ecdatlarý hakkýnda
devamlý dua ediyorum. Üçüncü olarak, Resûlüllah’ýn hadislerinde, ‘Bana kötülük yapana nasýl davranayým?’ sorusuna, bu
kötülük kaçýncý defa yapýlmýþ olursa olsun, her defasýnda ‘Ýyilik yap!’ cevabýndan baþka bir þey okumadým. Size daima iyilik yapmak düþer.”
DÝNLER VEYA DÝN MENSUPLARI ARASI DÝYALOG HAREKETÝ

Fethullah Gülen’in Türkiye tarihinde ilk defa baþlattýðý
hareketlerden biri de, hoþgörü ve diyalog hareketini Türkiye
içinde ve dýþýnda, özellikle Ýslâm, Hýristiyanlýk ve Yahudilik
gibi Ýlâhî dinler mensuplarý arasýnda diyaloga taþýma teþebbüsü olmuþtur. Hakkýnda bazý polemikler de yapýlmýþ olan
bu teþebbüs, özellikle Müslümanlar tarafýndan, ayrýca otokritik adýna çok iyi deðerlendirilmesi gereken bir adýmdý.
a. Diyalog Ýçin Kaderdenk Noktasý

Modern medeniyet, özellikle 19’uncu asýrda, bilimsel ve
teknik geliþmeleri doðru okuyamayan pozitivizm ve materyalizmin yaygýnlaþmasýyla dini ortadan kaldýrabileceði zannýna
kapýlmýþtý. Fakat 20’nci asrýn baþlarýnda fizikteki geliþmeler,
bu konuda düþüncelerin deðiþmesine yol açtý. Batý’da Max
Plank, Pasternak, Schwartz, Alexis Carrel, James Jeans ve
Eddington gibi bilim adamlarý ve filozoflar, bilâhare ayný çizgiye yakýn olduðunu söyleyebileceðimiz Einstein, derunî bir
din anlayýþýný benimserken, ne yazýk ki, Türkiye’de 19’uncu
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asrýn kaba pozitivizmi, hattâ materyalizmi resmî bir paradigma haline geldi ve yönetime de hakim oldu. Fakat ayný dönemde olaðanüstü bir Kur’ân ve iman hizmeti veren gayretleri þâyân-ý þükran bazý zatlarýn çalýþmalarýna uzanan Hakk’ýn
inayeti sayesinde 20’nci asrýn ikinci yarýsýnda, bu katýlýk kýsmen yumuþamaya doðru gitmiþse de, yine de onu âdeta resmî
tez halinde devam ettiren hakim bir zümre varlýðýný hep devam ettirdi. Bunun gibi, Batý’da bir yanda din yavaþ yavaþ
kaybettiði mevzileri geri alýrken, bir yandan da modernizmi,
en azýndan sosyal hayatta din karþýtlýðý olarak algýlayan bir
takým sözümona aydýnlar, genel manâda dini sosyal hayatýn
dýþýnda tutma, özel manâda ise Ýslâm ülkeleri adýna Ýslâm’ý
mahkûm etme gayretleri sergiliyorlardý. Amerikalý antropolog Prof. Dale F. Eickelman’ýn deðerlendirmesiyle, Manfred
Halpern gibiler Ýslâm’ýn modernleþme selinde boðulmasýný
isterken, benzerleri, modernliðe ulaþmak için siyasî liderlerin
dinî liderlerin otoritesini kýrýp, geleneksel dinî müesseselerin
önemini azaltmalarý gerektiði görüþünde idiler.
20 yýl geçmeden dünyada meydana gelen deðiþmeler, sözü edilen aydýnlarý yalanladý. 1980’lerin sonunda Sovyetler
Birliði çözülüp ve Demirperde yýkýlýrken, Fethullah Gülen’in
ifadesiyle, eskiden Ortodoks olanlar, Katolik olanlar, artýk yeniden dinlerine dönmeye, dinlerini yeniden keþfetmeye baþladýlar. Bunun gibi, eski Budistler Budizm’e dönecek, elbette
Müslümanlar da Ýslâm’ý yeniden keþfe çalýþacaklardý. Bu geliþmelere de temas eden Eickelman, Peru’da Katoliklerin,
Gutemala’da evanjelistlerin, ABD’de dinî cemaatlerin sosyal
faaliyetlerini örnek vererek, 1960’lardaki karþý öngörü ve düþüncelerin nasýl iflas ettiðine parmak basar. Dinin sosyal,
hattâ siyasî hayattaki önemine deðinirken de Çekoslovakya
Cumhurbaþkaný Vaclav Havel’in “Ýnsan haklarý, insanî özgürlükler ve insanýn þerefi, en derin manâ ve köklerini maddî
dünyanýn dýþýnda bulur. Devleti insan kurar, fakat insanlarý
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yaratan ise Allah’týr. ” sözüne atýfta bulunur. Havel, dünyanýn
objektif olarak bilinebileceði ve bu þekilde elde edilen bilginin mutlak manâda genelleþtirilebileceði þeklindeki modern
görüþün nihaî bir kriz yaþadýðýný da belirtmekte, bundan çýkýþ yolunun ise geleceðin politikacýsýnýn ruha, ferdî ruhiyata
güvenmesinden geçtiðini vurgulamaktadýr.
Eickelman, bunlarý kaydettikten sonra, Hýristiyanlýðýn Batý’da sosyal ve siyasî deðerlerin oluþmasýndaki, hattâ mevcut
siyasî hayattaki rolüne de temas eder ve özellikle Müslüman
ülkelerdeki bir kýsým “militan laikler”in Ýslâm karþýsýndaki
tavýrlarýný eleþtirir:
Tarihçi Dominique Colas, dinî söylemin Avrupa’da modern kamusal alanýn oluþmasýnda en büyük faktörü oluþturduðu görüþündedir. Bugüne kadar Hýristiyanlýk, mukaddesatý tezyif yasalarý, dinî tatiller ve toplu dualarda hep tayin edici rolünü oynayagelmiþtir. Laikliðin çaðdaþ savunucularý laik
kurumlarýn açýk fikirli oluþunu ileri sürseler de, Müslüman
Orta Doðu ülkelerinde militan laikler, meselâ Türkiye’deki
güç merkezleri, aydýnlanmacý deðerlerden çok, baský ve hoþgörüsüzlükle özdeþleþmektedir.
Eickelman, Müslüman ülkelerdeki, bilhassa Türkiye’deki
dinî geliþmelerin niteliðini de söz konusu etmekte ve þu deðerlendirmeyi yapmaktadýr:
“Türkiye’deki dinî hareketler, dindar modernlere hitap etmekte ve Ýslâm bilim, akýl, modernlik, Doðu ile Batý’nýn çatýþmadan beraberliði arasýnda bað oluþturmakta, her seviyede
eðitimi öne çýkarmakta ve her geçen gün artan sayýda Türk’e
ulaþabilmektedir. Artýk din, siyaset ve sosyal hayatýn kesiþtiði
noktada oluþan kamusal alan, sivil toplumun oluþmasýna katkýda bulunmaktadýr. Ýslâm dünyasýnda, Ýslâmî deðerlerle sosyal ve siyasî hayata nasýl intibak edilebileceði konuþulmaktadýr.” (Islam and the Languages of Modernity, Dædalus, Kýþ 2000, s: 120-32)
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“Halklarýnýn ne bildiðini ve ne düþündüðünü artýk hükümetler kontrol etmiyor. Geçmiþin entelektüel tekelleri yýkýlýyor ve artýk çok sayýda mü’min din, toplum ve kamusal alanýn
yeniden inþasýna çalýþýyor.” (The Coming Transformation in the Muslim World, Current History, Ocak 2000, s.16)

Fethullah Gülen, hoþgörü ve diyalog çaðrýsýný tarihin iþte
bu ‘kaderdenk’ noktasýnda yaptý. Bu noktanýn bir yüzünü
yükselen dinî deðerler ve bu deðerlerin barýþ, huzur, sükûn,
karþýlýklý saygý ve anlayýþ üzerine kurulmasý özlenen bir dünyanýn yoðrulmasýnda oynayacaðý önemli rol oluþturuyordu.
Diðer yüzünde ise, düþman kutup olarak algýlanan ve takdim
edilen Ýslâm ve Ýslâm dünyasý, bütün Ýslâm coðrafyasýný,
özellikle Müslüman ülkeler-Rusya sýnýrýný medeniyetler arasý çatýþma alaný olarak sunan bir Huntington raporu ve
Müslümanlarý demokrasinin, temel insan hak ve özgürlüklerinin, insanî deðerlerin düþmaný olarak göstermeye yönelik
terör hareketleri yer alýyordu. Gülen, hem Ýslâm ülkelerinde,
hem de dünya üzerinde önemli ölçüde söz sahibi olan bir takým güç merkezleriyle, onlarla içli dýþlý olan menfaat ve sermaye gruplarýnýn, özellikle dinî deðerlerin desteðinde geniþleyecek bir hoþgörü, diyalog, uzlaþma ve karþýlýklý saygý atmosferinden rahatsýzlýk duyacaklarýnýn farkýndaydý ve bu
kaygýlarýný, yukarýda geçtiði üzere, Türkiye içinde baþlattýðý
hoþgörü ve diyalog hareketinin daha ilk adýmýnda dile getirmiþti. Nitekim Cezayir’de ve daha baþka yerlerde Müslümanlarýn üzerine yýkýlan dehþet verici cinayetler, Türkiye’de bazý
mahfillerin Gülen tarafýndan baþlatýlan diyalog ve hoþgörü
teþebbüsünü daha ilk adýmlarýnda boðmaya giriþmesi, son
olarak, mahut 11 Eylül’ün ardýndan gelen ve dünyaya neye
mal olacaðý þimdiden kestirilemeyen savaþ atmosferi, onun
kaygýlarýndaki haklýlýk kadar, bu teþebbüs veya hareketin
esasen ne ölçüde önemli ve hayatî olduðunu da ortaya koymuþtur.
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b. Niçin Diyalog?

Gerçi, Gülen’in hoþgörü ve diyalog hareketinin çok önemli bir ayaðýný oluþturan dinler veya dinler mensuplarý arasý diyalog, þüphesiz onunla baþlamamýþtý. 1960’lara gelindiðinde,
Roma Katolik Kilisesi, hem Yahudilik’le hem de Ýslâm’la bir
diyaloga girme için önemli bir resmî adým atmýþ bulunuyordu. Þüphesiz tek bir sebebe baðlanmasý mümkün olmayan bu
adýmda, Prof. Dr. Suat Yýldýrým Bey’in üzerinde durduðu üzere, Kilise’nin, varlýðýný sürdürebilmesi için dünyaya açýlmayý
kaçýnýlmaz görmesi ve gittikçe yitirdiði cazibesini yeniden
Hýristiyanlýða kazandýrma arzusu; dinin her türlü tezahürünü ortadan kaldýrmak isteyen mutlak inkâr cereyanlarýna
karþý, Tevhid’in atasý Hz. Ýbrahim (aleyhisselam)’ý ortak otorite
kabul eden Ýslâm, Hýristiyanlýk ve Yahudiliðin iþbirliðini
saðlamak; Hýristiyanlýðý daha etkili yollarla yayma isteði;
Ýslâm hakkýnda orta çaðlar boyunca sürdürülen asýlsýz iddialarý daha fazla sürdürmenin mümkün olmamasý; Müslümanlar içinde Ýslâm’a ve Kur’ân’a modernist ve tarihselci–hermenötik yaklaþým sahiplerini ön plana çýkarma ve
hattâ Batý hakimiyetine taze destek verme ve Ýslâm’dan uzaklaþanlarý Hýristiyanlýða kazandýrma gibi faktörlerle birlikte
(Yeni Ümit, S. 16, s. 7-11; S.17, s.7-13), Roma Katolik Kilisesi’nin Yahudilik’le barýþma temayülü de etkili olmuþ olabilirdi. Kilisenin
bu teþebbüsündeki gaye ne olursa olsun, bunlar, yapýlmasý gereken bir þeyi Müslümanlarýn yapmasýna mani olmamalýydý.
Ne var ki, bilhassa Ýslâm’a karþý asýrlarca giriþilen saldýrýlarýn tesiriyle, kaynaðýný Batý’dan ve Kilise’den alan her teþebbüse þüpheyle yaklaþmaya alýþmýþ ve hem bu saldýrýlarýn,
hem de onlarýn yol açtýðý þüphenin tesirinde sürekli savunma
pozisyonunda kalmayý, kendi dýþlarýnda geliþen hadiseler ve
oluþan þartlar karþýsýnda tavýr alýp, tavýr deðiþtirmeyi Ýslâm’a
hizmet olarak algýlamýþ, dolayýsýyla Ýslâm adýna inisiyatif sahibi olmayý çoktan unutmuþ bulunan bir takým Müslüman
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çevreler, yukarýda arz edildiði üzere, Fethullah Gülen kaynaklý hoþgörü ve diyalog hareketinden ürken bir takým güç
merkezleriyle birlikte dinler mensuplarý arasý diyalog teþebbüsüne karþý çýktýlar. Oysa bu, son derece önemli bir teþebbüstü; çünkü:
· “Mesele sadece Ýslâm’ý anlatma, tanýtma ve teblið etme
noktasýnda ele alýndýðýnda bile, karþýmýza çýkan tablo þudur:
Bugün yeryüzünde Ýslâm’ýn anlatýlabileceði saðlam bir zemin yoktur. Modern dünya, günümüz insanýnýn birinci derecede önem verdiði ekonomi ve siyasette Müslümanlarýn çok
çok önündedir ve Müslümanlarýn bu alanlardaki üstünlüðü
tarihte kalmýþ bir vakýa olup, onlar, Ýslâm’ýn bu sahalardaki
üstünlüðünün günümüzde müþahhas misal ve temsilini ortaya koyacak durumda deðillerdir. Dolayýsýyla Ýslâm’ý anlatmada, tanýtmada ve takdimde, günümüz dünyasýnýn en çok
muhtaç olduðu Ýslâm’ýn manevî-ahlâkî deðerleri, ibadet sistemi, varlýða ve kâinata bakýþ açýsý, Batý’nýn son asýrlarýný
kapsayan din-bilim çatýþmasýna son verebilecek, en azýndan
bunun anlamsýzlýðýný ortaya koyacak doktrinleri ön planda
olmak durumundadýr. Bunlarýn takdimi ve temsille bizzat
gösterilmesi ise, bir uzlaþma, barýþ ve diyalog ortamýnýn varlýðýný zaruri kýlmaktadýr. Savaþ ve çatýþma ortamýnda hiçbir
þey anlatýlamaz. Diyaloga þuurla karþý çýkan çevreler bunu
bildikleri içindir ki, böyle bir ortamýn oluþmasýný hiçbir zaman istememektedirler.
· Bilhassa 1990’dan sonra bütün dünyada Ýslâm adýna ortaya konan ve her türlü vasýtayla desteklenen imaj, onun
özüne bütünüyle ters olarak öldürme, terör, cinayet, geri
kalmýþlýk olmuþtur. Yukarýda temas edildiði gibi, Ýslâm coðrafyasýnda bunu destekleyici olarak sahneye konan terör ve
cinayet sahneleri, ne yazýk ki, Ýslâm’ýn pak yüzüne vurulmaya çalýþýlan imajý sürekli koyulaþtýrmýþ ve karartmýþtýr. Oysa
günümüzün dünyasýnda uygulamada öyle olduðu sorgulan216
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maya açýk bulunsa bile, temel insan haklarý ve özgürlükleri,
demokrasi, özel teþebbüs, sevgi, hoþgörü, diyalog, ferde verilen önem gibi deðerler, bunlarýn bazý yanlarýyla ilgili olarak
kendine has bir takým rezervleri bulunsa dahi, hiç birine
Ýslâm’ýn tümden karþý çýkmayacaðý deðerlerdir. Bu deðerleri,
hem teoride, daha doðrusu akide olarak, hem tarihteki uygulamalarda, hem de getirdiði hükümlerde birinci derecede vaaz ve temsil eden Ýslâm’ýn tam tersi yönde takdim ve tanýtýlmasý, feleðin ters döndürülmesi demektir. Kavga ve çatýþma
üzerine kurulu bir dünyada Müslümanlarýn aksini ispata
güçleri yoktur. Dolayýsýyla, Ýslâm’ý sahip bulunduðu ve günümüz insanýna son derece cazip gelecek aslî deðerleri ve gerçek
kimlik ve mahiyetiyle ortaya koymak, uzlaþma, hoþgörü, diyalog ve barýþ ortamýnýn varlýðýna baðlýdýr.
· Karþýmýzda bir realite durmaktadýr. Bu realitede Batý,
ekonomik, siyasî ve askerî açýdan Ýslâm dünyasýnýn kat kat
önündedir. Ýman, ibadet ve ahlâk elbette çok önemlidir; fakat
hikmet diyarý olan dünyada gücün ve onu saðlayan ekonomi
gibi faktörlerin de varlýðýnýn hikmeti vardýr. Sözünü ettiðimiz
realitenin bir diðer yüzü de, artýk Batý’nýn, sahip bulunduðu
onca güçle Ýslâm’ý yeryüzünden de, zihinlerden ve kalblerden
de silemeyeceði, Müslümanlarýn ise, Batý’nýn üzerine maddî
güçlerle gitmesinin mümkün olmadýðý gerçeðidir. Dolayýsýyla, haberleþme ve seyahat vasýtalarýnýn olabildiðince geliþmesiyle neredeyse küçük bir köy haline gelmiþ ve herhangi bir
köþesindeki bir geliþmenin tamamýný etkilediði, dolayýsýyla
bütün münasebetlerin interaktif (karþýlýklý etkileþim içinde)
bir hal aldýðý günümüz dünyasýnda deðerler paylaþýmý ile bir
arada bulunmak, herkesin kendi inanç ve dünya görüþüne
baðlý, baþkalarýnýnkine ise saygýlý olarak yaþamasý ve buna
dayalý bir ortamýn oluþmasý hem bir zarurettir, hem de Müslümanlarýn lehinedir.
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· Ýslâm’ýn en az 11 asýrlýk hakimiyet dönemlerinde Müslümanlar, diðer din mensuplarý ile bir arada yaþamayý öðrenmiþlerdi ve tarih, bunun en üst seviyede nasýl mümkün olabileceðini bu dönemlerde gördü. Buna karþýlýk, ev sahipleri olarak Batýlýlarýn Müslümanlarla bir arada yaþamaya baþlamalarýnýn tarihi üç çeyrek asýr öncesine gitmez. Üç çeyrek asýr
öncesine kadar Ýslâm’ý bir din olarak bile kabul etmeyen,
Peygamberimizi en küçültücü sýfatlarla tanýyan Batýlý kitleler,
artýk en azýndan toplum ve vatandaþ seviyesinde Müslümanlarý, sonra Ýslâm’ý, Kur’ân’ý ve Peygamberimizi tanýmaya baþlamýþ, kendi þehirlerinde Müslümanlarla komþuluk iliþkileri
sebebiyle bu tanýma arzusu daha da artmýþ ve neticede yer
yer sýcak sayýlabilecek iliþkiler geliþmeye baþlamýþtýr. Artýk
önemli aydýnlar, Hýristiyan ruhanîler veya din adamlarý içinde gerçeði görme, Ýslâm’a karþý yumuþama, hattâ yakýnlýk
duyma gibi geliþmeler söz konusudur. Meselâ, Muhammad:
A Biography of the Prophet adlý son derece önemli kitabýn yazarý Ýngiliz yazar ve araþtýrmacý Karen Armstrong’tan baþka,
Massignon, Charles J. Ledit, Y. Moubarac, Irene-M. Dalmais,
L. Gardet, Norman Daniel, Michel Lelong, H. Maurier, Olivier Lacombe, Thomas Merton, Sidney Griffith, Thomas Mitchell, John Esposito ve Dale F. Eickelman gibi aydýnlarý, din
adamlarýný ve daha pek çoklarýný bunlar içinde sayabiliriz.
Bunlar, Ýslâm ve Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) için
gerçekten sýcak duygulara sahip olduklarý gibi, din mensuplarý arasýnda diyalogun da samimî taraftarlarýdýrlar. Bu atmosferin devamý, dünyanýn, insanlýðýn, ayrýca Ýslâm’ýn ve
Müslümanlarýn da hem bugünü, hem yarýný adýna çok önemlidir. Bu da, sýcak bir diyalog, hoþgörü ve barýþ ortamýný gerektirmektedir.
· Kýsaca, çok önemli bir mütefekkirimizin ifade ettiði gibi,
bilgi çaðýna kayan ve gelecekte daha büyük ölçeklerde bilimin
hükmedeceði bir dünyada, bütün hükümlerini akla ve bilime
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ispat ettiren Ýslâm’dan ve Ýslâm’a olan inanç ve baðlýlýðýndan
þüphesi olmayan bir Müslüman’ýn, baþka din mensuplarýyla
diyaloga girmesi, o dinler için bir lütuf deðil, yapýlsa da yapýlmasa da olur kabilinden bir iþ deðil, fakat Ýslâm’ýn anlam,
fonksiyon ve yeryüzündeki vazifesinin þuurunda olan bir
Müslüman için denebilir ki bir zarurettir. Þu ana kadar þuuraltý bir kompleksle hep “insanlarýn kendilerini kapývereceði”
korku ve endiþeleriyle yaþamýþ ve düþmanlarla sarýlý olma
psikozu içinde sürekli savunmada kalmayý adeta Müslümanlýðýn altýncý þartý gibi görmüþ Müslümanlarýn, içine kendi
kendilerini hapsettikleri zindandan çýkýp, dýþ dünyada ne
olup bittiðinin farkýna varmalarýnýn zamaný çoktan gelmiþtir.
Ayný mütefekkirimizin ifadeleriyle, dünya uzun asýrlardýr
baþkalarýna terakkî, bize tedennî dünyasý oldu. Neden hep
böyle olmaya devam etsin ve neden Ýslâm, vîrânelerin, düþünmez baþlarýn, donmuþ kalblerin, baþka ülkelerde geçim
arayan horlanmýþlarýn, kurulan yepyeni dünyalardan dýþlanmýþlarýn, mezelletlerin, hasaretlerin dini olsun? Bütün bunlardan kurtulmak için çok önemli bir þart var. Yeter ki Müslümanlar, Ýslâm’ý nefsî ispat-ý vücut heveslerinin bir vasýtasý,
ona mensubiyet duygusuyla gurur ve baþkalarý karþýsýnda üstün görünme sebebi, dünyevî veya siyasî maksatlarýna ulaþmada bir basamak yapmasýnlar; onu her þeyden önce bir ‘din’
olarak keþfedip, bir din olarak temsille, yine bir din olarak
takdim etmesini bilsinler. Bu da, þüphesiz, her þeyden önce
þu anda oluþmuþ bulunan Ýslâm imajýný, önce kendi zihinlerinde deðiþtirmekten geçmektedir. Ki bu imaj, hiçbir zaman
Ýslâm’a ait bir imaj deðildir ve olamaz.
Gülen, diyalog teþebbüslerini doktriner düzlemde Kur’ân,
Sünnet ve Ýslâm tarihinden uygulamalarla da desteklemekle
birlikte –bunlar, Kudret Ünal ve Selçuk Camcý tarafýndan hazýrlanan Fethullah Gülen’in Sohbetlerinde ve Yazýlarýnda
Hoþgörü ve Diyalog Ýklimi adlý kitapta toplanmýþtýr– o, bir
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dergiye, kendisini diyaloga sevkeden hususlar konusunda
þunlarý söylemiþtir:
“Ýnsan, kerim yaratýlmýþtýr ve daima iyi þeylerin, güzel
þeylerin peþinde koþar. Fakat bazen elinde olmadan veya farkýna varmayarak, baþýna istemediði, beklemediði taþlar düþer. Fakiri, dünya çapýnda bir diyaloga þevklendiren, iþte insanýn bizzat yaratýlýþýnda var olan bu kerem ve güzelliktir.
Mayasý iyilik ve güzellikle yoðrulmuþ olan insanlýðýn, bir gün
bu mayanýn gerektirdiði, zorladýðý çizgiye geleceðine inancým
da, ümidim de tamdýr. Þu anda, savaþlardan, çatýþmalardan,
akan kanlardan, iþlenen zulümlerden býkmýþ olan insanlýðýn
evrensel bir diyaloga ve barýþa hazýr olduðuna ve böyle bir diyalog için konjonktürün müsait bulunduðuna, bu kutlu gaye
için, eðer biz yanlýþ adým atmazsak, tam bir kaderdenk noktasýnda bulunduðumuza inanýyorum.
Düþmanlýklar üzerinde, kavga zemininde ve baþkalarýnýn
gündemine karþý sürekli tavýr alarak ve reaksiyoner davranarak müsbet hiçbir þey yapýlamayacaðý ortadadýr. Bu bakýmdan, yaratýlýþý gereði medenî bir varlýk olan insan, medeniyet
deðerlerinin de en azýndan gaye olarak ön plana çýktýðý günümüzde, meselelerini ancak konuþarak halledebilir. Bu da, diyalog demektir. Bizim için eskiden beri vârit olan, fakat dünyanýn Demirperde’nin yýkýlmasýndan sonra keþfettiði bir gerçek var ki, gelecek asýrda dinler çok söz sahibi olacaktýr. Bu,
insanlarýn yürüdüðü tabiî bir hedeftir. Þu anda, Ýslâm ve Hýristiyanlýk, dünyada en fazla müntesibi olan iki dindir. Budizm ve Hinduizm’in de çok sayýda müntesibi vardýr. Yahudilik, müntesiplerinin sayýsý itibariyle küçük gibi görünse de,
etkilidir. Dolayýsýyla, âhirzamandaki evrensel bir diriliþe, sulhe ve barýþa bu dinler arasýnda, önce ortak noktalarda baþlayacak bir diyalog önemli katkýlarda bulunacaktýr. Biz, kendi
deðerlerimizden þüphe etmiyoruz ve kimseye iltihak teklifinde bulunmadýðýmýz gibi, kimsenin aklýndan da bize böyle bir
220

Fethullah Gülen: Bir Aksiyon Ýnsaný

teklifte bulunmak geçmiyor. Kur’ân-ý Kerim, 14 asýr önce, bu
diðer din mensuplarýna diyalog çaðrýsýný yapmýþtýr. Fakat
aradan geçen asýrlar, zamanýn ve þartlarýn gereði olarak daha
çok çatýþma asýrlarý olmuþ. Zaman, zihinlerin, kalblerin fethi,
en azýndan karþýlýklý saygý ve sevgiyle kaynaþma zamanýdýr,
öyle olmalýdýr. Bu konuda, Hudey-biye öncesi ile, Hudeybiye
ve Mekke’nin fethi arasýnda geçen 2 yýlýn karþýlaþtýrýlmasý bize gerekli ipucunu verebilir. Kur’ân-ý Kerim, Mekke’nin fethi
için deðil, Hudeybiye sulhü için fetih der. Hudeybiye ile kavga kapýlarý kapanmýþ, kalblerin kapýsý açýlmýþtýr. Gerçek fetih
budur.” (Aksiyon, 14-20 Þubat 1998, S: 167)
c. Diyalog Faaliyetleri

Fethullah Gülen, hem Türkiye içindeki hoþgörü ve diyalog
teþebbüsü adýna, hem de dinler mensuplarý arasýndaki diyalogun ilk ayaðý olarak, Fener Rum Patriði Bartholomeos’la bir
araya geldi. Bu bir araya geliþin yankýlarý þüphesiz büyük olacaktý; ve öyle de oldu. Çünkü Türkiye’de gerek resmî, gerekse
Müslüman ve milliyetçi bazý çevreler Fener Rum Patrikhanesi’ne, Patrikhane’nin içeride Hýristiyanlýk, özellikle Ortodoks
dünyasý adýna bir casus gibi çalýþtýðý ve ekümenlik kazanýp,
Pontus Rum Cumhuriyeti’ni diriltme gibi bir gaye güttüðü
endiþesi içinde daima þüphe ile bakýyorlardý. Resmî sistemin,
týpký Müslümanlarda görülen ve kanaatimce politika gereði
yine sistemce pompalanan, düþmanlarla çevrili bulunma ve
içten, dýþtan saldýrýya uðrama psikozu ve bu psikozun hasýl
ettiði sürekli savunmada kalma, aktif ve inisiyatif sahibi olamama tavrý, Fethullah Gülen’in Patrik Bartholomeos’la yaptýðý görüþmenin üzerine de ayný endiþe bulutunu örttü. Oysa
bu tür görüþmelerin saðlayacaðý çok büyük yararlar vardý.
Her þeyden önce, Patrik’le Müslüman bir mütefekkir olarak Fethullah Gülen’in görüþmesi, laikliðe ve laik olduðu iddiasýna raðmen, din dahil her þeyi malzeme olarak kendi elin221
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de tutup, dilediði þekilde kullanmayý genel geçer politika haline getirmiþ bulunan ‘derin’ otoritenin, laikliðe de aykýrý olarak din üzerinde kurduðu mutlak hakimiyeti sarsacak bir hadise gibi algýlandý. Oysa bu görüþme, ülke içinde dalga dalga
diðer kurumlara da yansýmasý beklenebilecek bir sivilleþmenin de önemli adýmlarýndan biri olabilecek potansiyelde idi.
Bunu, Türkiye’nin bir türlü kabuðundan çýkmasýnýn ve dünya üzerinde, devletler dengesinde sözü geçen bir ülke haline
gelmesinin yolunu bulamayan, þeffaflaþýp demokratikleþmesinin, yönetimin gerçekten halkýn, milletin yönetimi olmasýnýn önünü kesen, daha da ötesinde, dýþ politikasýný, bir zamanlar vilayeti bulunan yakýn birkaç komþusuyla düþmanlýk
üzerine oturtup, ileriye ve büyümeye dönük en küçük bir hedefi ve gayreti bulunmayan bazý çevreler anladý; fakat ülkenin samimi idarecileri gibi, Müslüman aydýn ve kanaat önderlerinin pek çoðu da anlayamadý.
Gülen-Bartholomeos görüþmesi, Fethullah Gülen’in dinler mensuplarý arasýnda diyalogla ilgili olarak yaptýðý diðer
görüþmeler gibi, Türkiye adýna daha baþka çok büyük kazançlara da aday bir teþebbüstü. Çünkü Fener Patrikhanesi
Türkiye içinde, artýk çok az üyesi bulunan bir cemaate ait bir
kurum ise de, gerek bir patrikhane olarak, gerekse bizzat Patrik Bartholomeos’un Batý’daki etki ve itibarý büyük olduðu gibi, yukarýda temas edildiði üzere, Batý’nýn iç ve dýþ politikalarýnda dinin önemli bir yeri vardýr. Ülkeyi düþünen basiretli
bir idare, bu etki, itibar ve önemden faydalanmasýný bilen bir
idaredir. Dünyanýn gittiði yönü iyi kavramýþ bulunan Fethullah Gülen’in bu teþebbüsü, çok uluslu bir imparatorluk mirasçýsý Türkiye’nin, içeride ve dýþarýda önüne yeni ufuklar
açabilecek bir nitelik de arz ediyordu. Kanaatimce, varlýðýný
ve onun devamýný mevcut kapalý ve baskýcý statükoda gören
çevreler bunu da anladý. Anladý ki, bu tür teþebbüslerin getireceði açýlýmlara mani olmak için, bu tür teþebbüslerle Gü222
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len’in kendi etkisini uluslararasý alana yaymaya çalýþmasý
suçlamasýnda bulundular.
Gülen’in dinler mensuplarý arasýndaki diyalog temas ve
görüþmeleri, Türkiye’de olsun, diðer Ýslâm coðrafyasýnda olsun sýkýþan, sürekli hücuma maruz kalan, kendisine biçilen
imaj, baðlýlarýnýn yanlýþ temsilleriyle âdeta desteklenen, olduðundan çok farklý gösterilip tanýtýlan Ýslâm için de önemli
bir açýlým menfezi olma potansiyeline sahipti. Bu þekilde
Ýslâm, tamamen sivil, yüzünü karartan yönetimlerin dýþýnda,
ayrýca kamuoyunda ciddi saygýnlýðý olan bir insanla, hattâ tarihî sýnýrlarýnýn dýþýnda bir açýlma imkânýna kavuþacaktý. Zaten, dünyanýn hemen pek çok yerinde dinler arasý diyalog
adýna platformlar oluþturuluyor, faaliyetler oluyor ve uluslararasý düzlemde gördüðü destekle bu süreç iþliyordu.
Ýslâm’ýn, en azýndan, onu asýrlarca mükemmel temsil etmiþ
bir milletin çocuklarýnýn en küçük bir katýlýmýna yer vermeden dýþlandýðý bir süreç, Ýslâm adýna nelere mal olurdu, düþünmeye deðer. Öte yandan, bir yandan Ýslâm’ýn evrenselliði
vurgulanýrken, bir yandan onu dar bir alana ve bir-iki millete hapsetmenin ne anlama geldiði de, üzerinde ayrýca durulmasý gereken bir konudur. Günümüz þartlarýnda bile, iyi
temsil ve takdim edilmiþ bir Ýslâm’ýn kendisine çok önemli
sahalar açacaðý Batý dünyasý, Ýslâm deyince, ya Arap dünyasý
ve Hind alt kýtasýnda bazý teþkilatlarýn veya Ýran’ýn, son zamanlarda da Taliban’ýn temsil ettiði bir dini anlamaktadýr.
Bu anlayýþta, onu asýrlarca, Asr-ý Saadet’ten sonra en mükemmel biçimde temsil etmiþ bir milletin çocuklarýnýn yaþadýðý Ýslâm’ýn hiç yeri yoktu. Bunlarý derken, Ýslâm’ýn ýrk ve
renk ayrýmýyla asla alâkasýnýn olmadýðýný, bu bakýmdan, hiçbir milleti –hâþâ– küçümseme gibi bir duygunun içinde bulunmadýðýmýzý, Arap ve Ýran düþmanlýðýnýn, Türk-Arap-ÝranPakistan-Afganistan ayrýmýnýn ve baþka Müslüman milletlere karþý menfi duygular beslemenin hem son derece yanlýþ,
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hem gayr-ý Ýslâmî, hem tehlikeli, hem de Ýslâm düþmanlarýnýn bir tezgâhý olduðunu hatýrýmýzdan çýkarmadýðýmýzý bilhassa belirtmek isteriz. Fakat bir gerçek de var ki, Türkiye’de
geliþen ve Ýslâm’ý temelde bir ‘din’ olarak algýlayan anlayýþ,
dünyada Ýslâm’a kasten biçilen imajý deðiþtirecek ve günümüz þartlarýnda onu asliyetine en yakýn biçimde takdim edebilecek bir anlayýþ olup, bundan Batý dünyasý âdeta habersiz
bulunmaktadýr. Ayrýca, Müslümanlar arasýndaki tehlikeli ayrýmlarý ve fitne sebeplerini aþmanýn en kestirme yollarýndan
biri de, Müslümanlarýn dýþa yönelmeleridir. Ýþte, dýþ dünya
ile diyalog, bunun da önemli bir kapýsýdýr. Böyle bir diyalogdan, ancak ya Ýslâm’ýn ve onun vasýtasýyla Müslüman bir ülke veya ülkelerin hem kendi içlerinde, hem dýþa doðru açýlýmýný istemeyen dýþ ve statükocu iç güç merkezleri, ya kendi
inançlarýndan ve Ýslâm’a baðlýlýklarýndan emin olmayan, içe
kapanýp, içe yönelik faaliyette bulunmayý ve mevcutla yetinmeyi Ýslâmî hizmet zanneden Müslümanlar, ya da Ýslâm ve
ülke adýna açýlma ve geliþme gayreti taþýmayan veya böyle bir
açýlma ve geliþmeyi statü ve maddî-manevî çýkarlarýna zararlý gören çevreler rahatsýz olabilir.
Gülen, Bartholomeos’la görüþürken, Bartholomeos’un
Heybeliada Ruhban Okulu’nu yeniden açma teþebbüslerine
mukabil, Selânik’te bir Türk okulu açýlmasý için Yunan hükümeti nezdindeki nüfuzunu kullanmasý teklifinde bulunuyordu. Heybeliada’da Ruhban Okulu açýlmasý, Türkiye’ye ne kazandýrýr, ne kaybettirir, ayrýca tartýþýlabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sayýn Patriðin bu okulun yeniden açýlmasýndaki ana gayesinin, buradan mezun olacak din adamlarýný deðiþik ülkelere göndermek, böylece hem Moskova Patrikliði karþýsýnda kendini güçlendirmek, hem de Patrikhane’ye ekümenlik kazandýrmak olduðu inancýný taþýyor. Ne var ki, Bartholomeos, dünyada ekümenik bir Patrikhane’nin patriði gibi
muamele görüyor ve A.B.D. baþkanýyla âdeta teklifsiz görüþe224
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cek kadar bir itibara sahip bulunuyor. Bu konu üzerinde ciddi düþünüp, meseleyi, bilhassa Fatih Sultan Mehmet’in ve daha sonraki Osmanlý uygulamalarýnýn ýþýðýnda yeniden deðerlendirebilecek olan Türkiye yönetimi, sayýn Patriðin itibarýnýn getireceði faydalarý ve Türkiye’deki bir okuldan mezun
olacak din adamlarýndan hiç olmazsa bazýlarýnýn Türkiye
sempatisi ile yetiþebileceðini düþünmeli miydi; tabiî bunlara
þu anda hemen karar vermek kolay deðil. Bir blok olarak Türkiye yönetimi deðilse de, bazý önemli merkezler, kendilerince
bir kýsým vehmî zarar mülâhazalarýna takýldýlar. Sonra, yeni
geliþmeler karþýsýnda dinler arasý diyaloða Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tayin edildi. Bunun Türkiye ve Ýslâm adýna ne getirip
götürdüðünün, daha da ne getirip götüreceðinin bilhassa gelecek yýllarda muhasebesini býrakalým, diyalog faaliyetlerini
bahane ederek Fethullah Gülen’e yüklenmeyi varlýk sebebi
haline getirenler yapsýn.
d. Tarihî Vatikan Buluþmasý

Fethullah Gülen, Fener Patriði Bartholomeos’tan sonra,
Türkiye’de ve 1997 yazýnda A.B.D.’de Musevî cemaati dînî liderleri ve ileri gelenleri, Türkiye’ye ziyarette bulunan Ýsrail
Sefared Hahambaþýsý Eliyahu Bakshi Doron, Ermeni ve Kadim Süryani cemaatlerinin dînî liderleri, yine 1997 yazýnda
A.B.D.’de Amerika Katolik Üniversitesi Doðu Hýristiyanlýðý
Araþtýrmalarý Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Sidney Griffith, New
York Roma Katolik Arþidükü ve New York Paþpiskoposu Kardinal O’Connor ve onun yardýmcýsý Alex ile de görüþmelerde
ve fikir alýþveriþinde bulundu.
Dinlerin mensuplarý arasýndaki diyalog hareketinde Fethullah Gülen, en önemli buluþmayý Papa 2. John Paul’le gerçekleþtirdi. Temelleri, daha çok A.B.D.deki Kardinal O’Connor görüþmesiyle atýlan, gerçekleþmesinde Vatikan’ýn Ankara
Büyükelçisi Pier Luigi Celata ve Ýstanbul temsilcisi Georges
225

Geçmiþten Geleceðe Köprü Fethullah Gülen

Marovitch’in önemli katkýlarýnýn bulunduðu, Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkililerinin bilgileri, hattâ izinleri dahilinde,
Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Altan Güven’in önemli destekleriyle ve bizzat Papa’nýn daveti üzere 9 Þubat 1998 günü
Vatikan’da gerçekleþen bu buluþmada karþýlýklý saygý ve iyi dilek teatilerinden sonra Gülen, Papa’ya þu tekliflerde bulundu:
Hýristiyanlýðýn 3’üncü 1000 yýlýna girecek olmasý dolayýsýyla, o yýl Efes, Antakya, Tarsus ve Kudüs gibi kutsal yerlere
müþterek ziyaretlerde bulunma;
Kudüs’ün Müslümanlar, Hýristiyanlar ve Yahudilerin, hiçbir kýsýtlama, hattâ vize dahi olmaksýzýn serbestçe ziyaret
edebilecekleri uluslararasý bir bölge ilan etme;
Üç büyük din mensuplarýnýn iþbirliðiyle ilki A.B.D.’de olmak üzere, muhtelif baþkentlerde konferanslar düzenleme;
Harran’da üç büyük dinin ihtiyaçlarýný temin edecek baðýmsýz bir üniversite kurma ve Ýslâm ve Hýristiyan dünyasýyla öðrenci deðiþimi saðlama.
Gülen’in bu ziyareti ve teklifleri, yukarýda sözü edilen, aslýnda birbirine zýt, fakat Gülen’in faaliyetlerine karþý çýkmada
müþterek iki grup dýþýnda kalan toplum kesimleri ve medya
tarafýndan heyecanla karþýlandý. Akþam Gazetesi’nde
(11.02.1998) Ahmet Tezcan, bu tarihî buluþma ve Fethullah
Gülen’in teklifleriyle ilgili olarak, “Þayet bu öneriler gerçekleþirse, hem üç büyük din arasýndaki diyalog iþbirliðiyle pekiþtirilecek ve bu sýký iþbirliði içerisinde fanatizm boðulacak,
hem de Türkiye bütün dünya dinlerinin odaðý haline gelecek.
Özellikle Harran’ýn üç büyük din açýsýndan bilim üssü haline
getirilmesi projesi, dünya barýþýna olduðu kadar, Güneydoðu’da yaþadýðýmýz sýkýntýlarýn da önüne geçmek ve acýlarý ‘uhrevî þefkat’ ile dindirmeye yol açacak muhteþem bir tekliftir
ve sonuna kadar desteklenmesi gerekir.” deðerlendirmesinde
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bulunurken; Zaman’da Ahmet Turan Alkan, þu önemli yorumu yapýyordu:
“Bu görüþmede Hocaefendi tarafýndan teklif edilen Harran Üniversitesi fikrinden heyecan duymayan bir insaf sahibi
tahayyül edilebilir mi? Þimdi gözlerinizi kapatýp böyle bir
üniversitenin teþkil edildiðini, lisans seviyesinden baþlamak
üzere doktora ötesi kurlara kadar her seviyede kaliteli bir
müfredatýn tatbik edildiðini, koridorlarda, amfilerde, bahçelerde Hýristiyan, Müslüman ve Musevî talebelerin, öðretim
üyelerinin merhabalaþýp ayaküstü sýcak sohbetler piþirdiðini,
öðrencilerin misafir statüsüyle çaprazlama ders ve seminerlere katýldýðýný, her yýl ferden veya müþtereken ilmî toplantýlar tertip edildiðini, bu eðitim kurumunun dünyanýn her yanýndan öðrenci cezbettiðini ve üstelik bu güzelliklerin Ýbrahimî geleneðe vatan olmuþ bir coðrafyanýn kalbinde, Harran’da gerçekleþtirildiðini düþünün; kuvveden fiile geçmesi
bir yana, tasavvuru bile Ýbrahimî bir nükte deðil mi ve bu
üniversite günün birinde teþekkül ederse, isminin Hazret-i
Ýbrahim’e izafe edilmesi o büyük ruhu þad etmez mi?
“Ümit edelim ki bu mülâkat, kalýcý ve uzun bir anlayýþ ortamýna baþlangýç teþkil etsin; netice itibariyle Þeyh Sâdi merhumun dediði gibi, Âdem oðullarý birbirinin uzvu gibidir ve
günün birinde hepimizin hesaba çekileceði o büyük gün bütün beþeriyeti istiab edecektir. Çoktandýr büyük düþünmeyi
unutmuþtuk; zihnimizi ve ufkumuzu çemberleyen onca
alelâdeliðin ortasýnda bize kürevî heyecan ve perspektifler
açanlara þükran borçluyuz.” (Ergün, 288–89)
Deðerlendirmesine Papa II. Yuhannes Pavlus’u sevmediðini ifade ile baþlayan Hadi Uluengin, Fethullah Gülen’in,
“Ýslâmî tehlike fobisinin yaþandýðý ve medeniyetler çatýþmasý
teorisinin raðbet gördüðü bir dönemde baþlattýðý hoþgörü ve
diyalog arayýþýný Papa buluþmasýyla en üst seviyeye çýkarttýðýný” belirtiyor ve Gülen’in hoþgörü ve diyalog faaliyetlerini,
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çok yerinde bir tesbit olarak dünyaya açýlan Türk okullarýyla
birlikte ele alýp, bu faaliyetlerin Türkiye’de hem iç kutuplaþmayý yatýþtýrýcý, hem ülkemizi dýþarýya taþýyýcý olduðunu,
hem de hoþgörü ve diyaloðun dindar kitleler içindeki motorunu oluþturduðunu vurguluyordu. Uluengin, bu faaliyetlere
karþý çýkanlarý ise þöyle takdim ediyordu: “Böylesine bir uzlaþmaya karþý çýkan kutup ise, bir yanda Jakobenleri, bir yanda da fanatik dincileri barýndýrýyor. Düþman kardeþler burada birleþiyor. Üstelik, alçak saldýrýlarda tetikçi olarak ajan
provokatörlükleri herkes tarafýndan bilinen ve azýlý faþistliði
teþhir olmuþ Maocu ‘karanlýkçý’larýn kullanýlmasý, cemaatin
doðru yolda olduðunun ayrý bir kanýtýný teþkil ediyor.” (Ergün,
283, 285)

Fethullah Gülen-Papa buluþmasýyla ilgili en anlamlý yorum ve deðerlendirmelerden biri, Washington Katolik Üniversitesi Doðu Hýristiyanlýðý Araþtýrmalarý Bölümü Baþkaný
Prof. Dr. Sidney Griffith’ten geldi. “Diyalogda maksat, Ýslâm’ý
bilmeyen Hýristiyanlarýn Ýslâm’ý tanýmalarýna vesile olmaktýr.” diyen Griffith, Ýslâm ve onun dünyada nasýl tanýndýðý
adýna çok önemli birkaç noktaya parmak basýyordu:
“Biz, Türkiye’yi göz ardý ettik. Ýslâm’ýn Arap olduðunu
düþünüyorduk. Halbuki Türkiye, gerek tarihinde, gerekse
þimdiki zamanda, yaþanan diyalog bakýmýndan mühimdir.
Birçok Batýlý, tarihteki Haçlý seferlerini bilmez. Birçok Batýlý,
Hýristiyan bile sayýlmaz. Eðer Ýslâm dünyasýnda Batýlýlarý anlamaya daha hazýrlýklý bir ülke varsa, ihtimal ki o, Türkiye’dir. Hýristiyanlar için de Ýslâm dünyasýna Türkiye baðlantýsýyla entegre olmak daha kolay bir yoldur.
Batý üniversitelerinde Ýslâm, ekseriya üniversitelerin siyasal bilgiler veya uluslararasý iliþkiler bölümlerinde ele alýndý.
Ýslâm’a siyasal yönden, yani oryantalist nazarýyla bakýldý.
Ýlâhiyat fakültelerinde Ýslâm din olarak okutulmadý. Bence
sorun, buradan baþlýyor.” (Zaman, 30.01-01.02.1998)
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“Fethullah Gülen’in Papa ile buluþmasýna karþý çýkan çevrelerin bu tavrýný, Hüsamettin Cindoruk, Kemal Yavuz’un,
“Fethullah Hoca, kimi temsilen Vatikan’a gitti? Nasýl gidebilir? Büyükelçi onu neden karþýladý?” þeklindeki öfkeli sorusuna, “Papa herhalde, kendisini 28 Þubat kararlarý ile baðlý hissetmedi.” þeklinde verdiði cevapla iðnelerken (Nazlý Ilýcak, ‘Sisler
Bulvarýnda Bir Yýl’, Akþam, 28.02.1998), Ayhan Katýrcýkara ise, Türkiye gazetesinde ayný konuda þu noktalara dikkat çekiyordu:
“Fethullah Gülen, Papa II. John Paul ile görüþtü ya, fýrsat
bu fýrsat yeni bir saldýrýya vesile ediliyor. Türkiye’deki bir
Hocaefendi uluslararasý bir konuma geliyor, sözü itibarlý oluyor, alâka peyda ediyor. Olur mu hiç?
“Artýk doktorun oðlu doktor, iþçinin kýzý iþçi, subayýn
mahdumu subay olamýyor, olmuyor ya, sýkýntý burada. Çalýþan ve üreten oluyor. Bu da sinirleri germeye yetiyor da artýyor bile. Maðdur ve mazlum evlâtlar, artýk ülke yönetiminde
sorumluluk alýyorlar. Ýþte bu, istenmiyor. Alýþtýklarý kolaycý
çarklar artýk tersine dönüyor. Her þey dünya insanýna açýk
çünkü. Barýþa, hoþgörüye, üretime açýk.
“CHP lideri Deniz Baykal’ýn toplantýsýna gittiði ünlü Amerikan Tarikatý Moon’da deðil kola içmek, kan almak yasak, et
yemek yok, bayrak ve Ýstiklal Marþý da muteber deðil. Faaliyetleri serbest. Rejim kendinden emin. Bunlarý göremeyenler, deðerlendiremeyenler, dananýn altýnda buzaðý aramayý
varsýn sürdürsünler.
“Fethullah Gülen, sadece Türk insanýna deðil, dünya insanýna da nerede olursa olsun hizmet veriyor, barýþ götürüyor,
hoþgörü hediye ediyor. Dünya malý olarak dikili ve tapulu
hiçbir þeyi yok. Þimdi laikçilere düþen, görev imkânlarýný
eleþtirdikleri kuruluþlarýn yerine, alternatif olarak koyabilecek müesseseleri hayata geçirmek. Bu iþ de almaktan deðil,
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vermekten ve fedakârlýktan geçer. Haydi buyurun o halde!”
(Ergün, 288)

Prof. Dr. Suat Yýldýrým, bütün bu tartýþmalarýn ardýndan,
uzun bir makaleyle meseleye deðiþik noktalarda açýklýk getiriyor ve denebilir ki, bir nokta koyuyordu. Makalesinde,
20’nci asrý, dünya savaþlarý, atomun parçalanmasý, sanayi çaðýnýn bilgi çaðýna dönüþmüþ olmasý gibi en önde gelen özellikleriyle takdim eden Suat Yýldýrým, kitle iletiþim araçlarýndaki dev geliþmelerin de kaydedildiði bu asýrda ve böyle bir
dünyada, toplumlarýn ve fertlerin birbirlerine kayýtsýz kalmalarýnýn artýk mümkün olmadýðý, maddî alan gibi, bol ürünlerin verildiði fikrî alanda da güncelleþmeyen, kendini sürekli
yenileyerek arz edemeyen deðerlerin hemen demode olup,
tarihin çöp sepetine aldýðý þeklinde, son derece önemli bir
tesbitte bulunmaktadýr.
Suat Yýldýrým, daha sonra üç önemli tesbit daha yapmaktadýr:
1. Bugün Ýslâm dünyasý, Batýlýlar karþýsýnda siyasî, ekonomik ve askerî yönden zayýf durumdadýr ve kuvvet kullanmak
istese dahi, kullanabilecek durumda deðildir.
2. Herhangi bir dinin diðerini yeryüzünden silemeyeceði
artýk anlaþýlmýþtýr ve huzurlu bir dünya için, dinler mensuplarý bir arada ve karþýlýklý saygý içinde yaþamak durumundadýrlar.
3. Ýslâm, ilk neþet ettiði anda, bilhassa ehl-i kitap olarak
tavsif ettiði Hýristiyanlara ve Yahudilere ekümenik bir diyalog çaðrýsýnda bulunmuþ, fakat bu çaðrý 13 asýrdan daha fazla süre karþýlýk görmemiþ, tam aksine, bu dönemde Batý’da
olduðunun tam tersi bir Ýslâm imajý çizilmiþ, Peygamber
Efendimiz aleyhinde sayýsýz iftiralar uydurulmuþ, fakat
1960’dan itibaren Katolik Kilisesi, þu veya bu sebeplerle bir
diyalog arayýþýna girmiþtir.
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Müslümanlarýn, Roma Katolik Kilisesi’nin yaptýðý diyalog
çaðrýsýna cevap vermede, kendileri açýsýndan haklý sayýlabilecek sebeplerle baþta çekingen davrandýðýný belirten Prof. Dr.
Suat Yýldýrým, daha sonra Türkiye dýþýnda kalan Müslümanlardan cevaplar gelmeye baþladýðýný, fakat diyalogun kendi
inisiyatifinde olmasýný isteyen ve bu sebeple gerekli çalýþmalarý yapmýþ bulunan Kilise karþýsýnda bu cevaplarýn sadece
ikinci dereceden katký mahiyetinde olduðunu vurgulamakta
ve Türkiye’nin, Türk Müslümanlarýn ise bu sürecin tamamen
dýþýnda kaldýðýna dikkat çekmektedir. Oysa dünya üzerinde
yürüyen bir diyalog çalýþmasý vardýr; bu çalýþma, Kilisenin
öncülüðünde yürümekte, Türkiye dýþýndaki Müslüman gruplar bu çalýþmada ikinci, üçüncü derecede rol oynamaktadýr.
Dolayýsýyla tarihi, sahip bulunduðu potansiyel ve kendine has
özellikleriyle Türkiye’deki Müslümanlarýn buna aktif, güçlü
ve inisiyatifte pay sahibi olacak þekilde katýlýmda bulunmasý,
sayýn Yýldýrým’a göre hem Türkiye açýsýndan, hem de Ýslâm
açýsýndan bir gerekliliktir.
Prof. Dr. Yýldýrým, daha sonra Gülen-Papa görüþmesine
Türkiye içinde yöneltilen tenkitleri cevaplamakta ve yazýsýnýn
sonunda diyalogun mahiyetine temas ederek, þunlarý söylemektedir:
“Diyalog esprisine uymayan ve daha baþlangýçta görüþmeleri kesip atacak olan bir tutum da, taraflarýn birbirlerini kendi inançlarýna döndürme istekleridir. Oysa diyalog, taraflardan her birinin kendini muhatabýna anlatmasý ve karþý tarafça anlaþýldýðýný görmesi, neticede taraflarýn ortak deðerleri
bulup, onlarý geliþtirmeye çalýþmalarý demektir.
Bir baþka tutarsýzlýk da þudur: “Batý tefessüh etti, çürüdü;
þimdi bizi de bozmak istiyorlar.” diye düþünmek yersizdir.
Bir kýsým Hýristiyanlar, kendi ülkelerinin bir kýsým dertlerini
belki de Müslümanlarla görüþme yapmak suretiyle, onlardan
alacaklarý güzel tesirlerle tedavi edecekleri düþüncesini taþý231
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maktadýrlar. Olivier Lacomb, Michel Lelong, M. Watt gibi bazýlarý, iyice maddeye gömülen materyalist ve seküler hale gelmiþ Batý’nýn, Müslümanlardaki iman ve teslimiyet gücünü
görerek, dine yönelecekleri kanaatlerini açýkça yazmaktadýrlar. Kur’ân-ý Kerim, ehl-i kitapla görüþme kapýsýný açmýþtýr.
Tarihî geliþim içinde daha çok Hýristiyan dünyasý, diyaloga
kapalý kalmýþtý. Son dönemde Papalýðýn ve Evrensel Kiliseler
Ekümenik Konseyi’nin görüþme çaðrýlarýný Müslümanlar cevapsýz býrakmamalýdýrlar. Herkesin en kýymetli hazine saydýðý dinini bozmaksýzýn, her iki din mensuplarýnýn ve öncülerinin iþbirliði yapacaklarý çok önemli sahalar mevcuttur. Onun
için, Fethullah Gülen ile Papa’nýn Vatikan buluþmasý mutlu
bir olaydýr.” (Zaman 11-12.04.1998)
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4. BÖLÜM
BAZI ÇAÐDAÞ KAVRAMLAR VE ÖNEMLÝ
GÜNCEL KONULARDAKÝ GÖRÜÞ VE
DÜÞÜNCELERÝYLE FETHULLAH GÜLEN
Fethullah Gülen, bir aksiyoner, ilim adamý, nefis terbiyecisi
ve eðitimci olduðu kadar, ayný zamanda bir entelektüeldir de.
Çok geniþ sahada yazan ve önceki bölümde eserlerini verdiðimiz Fethullah Gülen, günümüzün en çok tartýþýlan ve en güncel konularýnda da görüþ ve düþüncelerini deðiþik zamanlarda
ortaya koymuþtur. Bu bölümde, onun ilim (ilimle, ayný zamanda modern bilimi de kastediyoruz), teknoloji ve birkaç asrýn en
tartýþmalý konusu olan din-ilim münasebeti, ayrýca insana, insan haklarýna, hümanizme, kadýn ve ‘kadýn haklarý’na bakýþý,
bunlarýn yanýsýra, devlet, demokrasi, siyaset, terör ve temiz
toplum konularýndaki düþüncelerini ele alacaðýz.

ÝLÝM/BÝLÝM, TEKNOLOJÝ VE DÝN-ÝLÝM MÜNASEBETÝ
Fethullah Gülen’in, üzerinde en çok yazdýðý konulardan
biri ilim, teknoloji ve din-ilim münasebeti olmuþtur.
ÝLÝM NEDÝR?

Gülen’in düþüncesinde, “Bu dünya, insanýn mütalâasýna
sunulmuþ bir kitap, temaþasýna arz edilmiþ bir meþher (sergi) ve nihayet müdahale etme hakkýyla bizlere sunulmuþ bir
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emanettir.” Bu emanet karþýsýnda insanýn vazifesi ise, “bu kitabý okuyup perde önünü ve perde arkasýný kavrayarak yorumlamak; bu sýrlý meþheri tetkik edip ihtiva ve ifade ettiði
manalarý deðerlendirmek ve bu emaneti bugünkü-yarýnki insanlarýn yararlanabileceði þekilde iþletmek iradesidir.” Ýþte
“varlýk ve insan arasýndaki bu münasebete, onun keþfine ve
idrakine ilim” diyoruz. (Sýzýntý, Nisan 1996)
ÝLÝM VE ÝNSAN

Fethullah Gülen, ilmin önemine özellikle bir açýdan dikkat
çeker. Ona göre ilim, insaný diðer varlýklardan ayýran ve onlarýn önüne geçiren en önemli faktördür. Çünkü insan, ilim
sayesinde meleklere rüçhaniyet kazanmýþ ve tabiata, onu
imar adýna belli ölçülerde müdahale ile yeryüzünü imar etmesi manasýnda hilâfet misyonuyla taçlandýrýlmýþtýr.
Allah, melekler de dahil olmak üzere yarattýklarý içinde
baþka hiçbir varlýða vermediði bir þeyi, yani bütün eþyanýn ve
varlýklarýn isimlerini, onlara ad koyma, bir baþka ifade ile,
onlarý tanýma, dolayýsýyla onlardan istifade etme ile birlikte
öðrenme kabiliyetini insana vermiþ ve onu, bu yönüyle bütün
varlýklara üstün kýlmýþtýr. Kur’ân-ý Kerim’de, ilk insan olarak
Âdem’e isimlerin ve onlarýn sahipleri olan eþyanýn öðretilmesi olarak anlatýlan bu olgu, Hz. Âdem’de (aleyhisselam) bir fihrist halinde olmasýna mukabil, daha sonra misyonu çerçevesinde her bir peygamberle fasýl fasýl açýlmýþ, insanýn ihtiyacý
sebebiyle ilim adamlarýnýn çalýþmalarýna Allah’ýn mükâfatý
olarak gelen keþif ve icatlarla her bir fasýl, daha geniþ ve derin boyutlar kazanmýþtýr. Hz. Âdem’e fihrist halinde verilen,
sonraki peygamberlerle fasýl fasýl açýlan bilgi ve onu edinme
kabiliyeti, son peygamber Hz. Muhammed’de (sallallahu aleyhi
ve sellem) bütün tafsilatýyla tecelli etmiþ, dolayýsýyla ilmin ve
onun ürünü olan tekniðin devasâ boyutlarda geliþmesi, bu
son Nebî’den sonra gerçekleþmiþtir ve gerçekleþecektir. Bu
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gerçekleþme, Ýslâm’ýn ilk 5 asrýnda olduðu gibi ve ileride de
olacaðý gibi, ister O’nun çizgisinde Müslümanlar eliyle, isterse Müslümanlardan faydalanma neticesinde ilme uyanan Batýlýlar eliyle vuku bulmuþ olsun farketmez. Her halûkârda,
peygamberliðinden kýyamete kadar kâinatýn damarlarýnda
akan her bereket, son Nebî’ye aittir. (Prizma, 1: 199-200)
Ýlim ve insanla münasebeti açýsýndan Fethullah Gülen’in
parmak bastýðý bir diðer nokta, daha önce temas edildiði üzere, hayvanlarýn hayatlarý için gerekli bilgiler kendilerine âdeta yüklenerek dünyaya gönderilmelerine mukabil, insanýn
hiçbir þey bilmeden dünyaya gönderilmesi ve öðrenme, ibadet (ve dua ile) kemâle ulaþma mevkiinde bir varlýk olmasýdýr. (Sýzýntý, Temmuz 1979)
ÝLÝM ÝÇÝN ÇOK ÖNEMLÝ ÞARTLAR

Fethullah Gülen’e göre, ilmin gerçek fonksiyonunu görmesi ve gerçekten ilim olabilmesi, bir baþka ifadeyle, malûmatýn
insanlara faydalý olarak ilme dönüþebilmesi, her þeyde önce,
“ilmî düþüncenin ruhu ve esasý sayýlan insan þahsiyet ve karakterinin hakikat aþkýna dayanmasýyla” mümkündür. “Bu
da, yapýlan iþlerde herhangi bir hýrs, çýkar düþüncesi ve dünyevîlik bulunmamasýna baðlýdýr. Herhangi bir çýkar düþüncesi, menfaat mülâhazasý gözetmeden varlýk ve eþyayý temaþa
edip tanýma, tanýyýp deðerlendirme, hakikat aþkýnýn bir diðer
adýdýr ki; ona sahip olanýn ulaþamayacaðý þâhika yoktur. Bunun aksine, çýkar mülâhazalarý içinde hakikat aþký geliþemeyeceði gibi, ilmî düþünce de gerçekleþtirilemez; gerçekleþtirilemez zira böyle saplantýlar anaforu içinde verilen mücadele
hakka karþý bir savaþtýr ve tabiî bu savaþýn maðduru da ilimdir, insanlýktýr.” (Sýzýntý, Nisan 1996)
Ýkinci olarak, baðnazlýk, fanatizm, bilhassa ideolojik þartlanmýþlýk, ilmin ve onun için bir baþka önemli þart olan ilim
zihniyetinin önündeki en büyük engellerden bir diðeridir.
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Bunlarýn bulunduðu bir toplumda hakikat aþkýndan, ilim aþký, ahlâký ve zihniyetinden bahsetmek mümkün deðildir.
Böyle bir toplumda ruh ezilir, düþünce çelimsizleþir ve insanî
deðerlere saygý sýfýrlanýr.
Üçüncü olarak, varlýk, sürekli bir hareket ve bu hareketle
birlikte –tabiî ki Darwinci anlayýþ içinde deðil– sürekli
tekâmül çaðlayaný içindedir. Bu âlemde durmaksýzýn cansýzlar hayata koþar; hayat, þuur ve idrake yürür; karanlýk-ýþýk tenavübü (nöbetleþe gelmesi) bir devr-i daim içinde döner durur ve her þey, birbiri üzerinde basamaklaþarak gider bir marifet ufku teþkil eder. Ýnsanýn da, iktidar ve direncini sonuna
kadar zorlayacak bir gayret ve hamleyle, fakat diðer varlýklardan ayrý olarak, þuur ve irade destekli olarak böyle bir çaðlayana kendisini salýp, geleceðe akmasý gerekir. Bu, bilgide, düþüncede, tefekkürde sürekli yenilenme ve inkýlâpçý bir ruh
kazanma demektir. Ancak böyle bir ruhla gerçek manada ilim
yapýlabilir ve o ilim, kendinden beklenen fonksiyonu yerine
getirebilir. (Sýzýntý, Mayýs 1996)
ÝLÝMDEN BEKLENEN GAYE, ÝLMÝN ÖNEMÝ

Gülen, ilmin önemi ve ondan beklenen gaye ile ilgili olarak, vecize karakterli þu sözleri söyler:
· “Ýnsanoðlu için gerçek hayat, ilim ve irfanla kabil olacaðýndan, öðrenip öðretmeyi ihmal edenler, hayatta dahi olsalar ölü sayýlýrlar. Zira insanýn yaratýlýþýnýn gayesi, görüp bilmek ve öðrendiklerini baþkalarýna bildirmekten ibarettir.
· Bir ferdin tedbir ve isabetli kararlarý, onun akýl ve mantýkla münasebeti nisbetindedir. Akýl ve mantýk ise, ilim ve
marifetle aydýnlýða kavuþur ve kemale erer.
· Bir insanýn insanlýðý, öðrenip öðretmek ve baþkalarýný
aydýnlatmakla belli olur ve ortaya çýkar. Bilmediði halde öðrenmeyi düþünmeyen, öðrendikleriyle kendini yenileyip baþ236

F. Gülen’in Çaðdaþ Kavramlar ve Güncel Konulardaki Düþünceleri

kalarýna da örnek olmayan, suretâ insan görünse bile, düþündürücüdür!
· Ýlim ve marifetle elde edilen mansýp ve paye, baþka yollarla elde edilen makamlardan daha yüksek ve daha uzun
ömürlüdür. Zira ilim, sahibini, dünyada fenalýklardan uzak
ve faziletli; öbür âlemde de, irfanýyla aydýnlattýðý makamlarýn
temaþasýyla mest ve mutlu kýlar.
· Ýlim öðrenmekten maksat, bilginin insanoðluna mürþid
ve rehber olmasý ve öðrenilen þeylerle, insanî kemalâta giden
yollarýn aydýnlýða kavuþturulmasýdýr. Binaenaleyh, ruha mal
edilmemiþ bir ilim, sahibinin sýrtýnda bir yük; insaný ulvî hedeflere tevcih etmeyen (yöneltmeyen) marifet de, bir aldanmýþlýktýr.
· Her þahsýn kadir ve kýymeti, tahsil ettiði ilmin muhteva
ve zenginliðine göredir. Ýlmi, sýrf bir “dedikodu” unsuru olarak kullananýn kýymet ve deðeri o kadar; onu, eþya ve hadiseleri tanýmada bir “menþûr” (prizma) olarak kullanýp,
mekânýn en karanlýk köþelerine kadar aydýnlýk saçan ve irfanýyla kanatlanýp “tabiat” ötesi hakikatlarla kucaklaþanýnki de
o kadar...” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 22–4)
ÝLMÝN SAHASI VE ÇALIÞMA METODU

Fethullah Gülen, ilmin, özellikle tecrübî (ampirik) ilimler
denilen sahasýyla ilgili olarak, o sahaya saygý içinde, tam anlamýyla realisttir. Aþaðýda geleceði üzere o, ilmi sadece bu sahaya has ve sadece bu sahada elde edilenleri ilim kabul etmemekle birlikte, bu sahanýn kendine özgü niteliðinin þüphesiz
farkýndadýr ve bunun takdiri içindedir. Aslýnda, bu sahayý
gerçek manada takdir, yani onu sýnýrlarýyla, gerçekten ne olduðuyla bilmek, farklý farklý ilim anlayýþlarýna (epistemoloji)
ve her þeyi bu sahaya baðlayan, bu sahanýn dýþýnda ilim kabul
etmeyen “bilimselliðe” düþmemenin de önemli bir çaresidir.
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Gülen’e göre tecrübî ilim, duyu organlarýmýzla kavranan
nesnelerle meþgul olur ve bunun dýþýnda kalan gerçekleri de,
tecrübelere dayanýlarak elde edilen neticelerin ýþýðý altýnda
izah etmeye çalýþýr. Duyularla tesbit edilememiþ, doðruluðu
ispatlanamamýþ bilgilere ise –ilmî metodolojiyle gerçek olduklarý belirleneceði âna kadar– bünyesinde yer ve haklarýnda hüküm vermez. Meselâ: Gözle gördüðümüz þeylerin nitelikleri bir tarafa, onlarýn sabit birer hakikat olduðunda kimse
tereddüt etmez. Bunun gibi, kulaklarýmýzla duyduðumuz, dokunarak hissettiðimiz ve diðer duyu organlarýmýzýn sahasýna
giren eþya için de, ayný þeyleri düþünebiliriz. Duyu organlarýmýzla varlýðýný sezemediðimiz manyetik ve elektronik alanlarýn mevcudiyetini ise, pusula ve benzeri âletlerle tesbite çalýþýrýz. Ýlim, bugün, sahip bulunduðu âlet ve vasýtalarla ancak
bu kadarýný tesbit edebilmekte, elektrik, manyetik ve kütleçekim sahalarýnýn dýþýna çýkamamaktadýr.
Gülen, tecrübî ilimler sahasýnda çalýþan bir ilim adamýnýn
usûlüne göre araþtýrma yapmasýný, ilmin haysiyetine saygýlý
olmanýn ifadesi olarak görür. Ona göre, ilim yapýyorum diyerek ispatlanamamýþ teorilerle ilim yuvalarýný meþgul etme,
bu teorileri, ispatlanmýþ gibi ilim diye sunma, hattâ onlar
üzerine inanç bina etme, hem yýðýnlarý aldatma, hem de ilmin
haysiyetiyle oynama demektir. (Sýzýntý, Temmuz 1984)
ÝLMÝN KAYNAKLARI VE SEBEBÝ

Tecrübî (ampirik) ilimlerin sahasýnýn sýnýrlýlýðýný kabul
eden Fethullah Gülen, ilmin ve onun sahasýnýn bunlardan ibaret olmadýðýný da ifade ile, ilmin kaynaklarýný þüphesiz sadece
duyu organlarýnda ve deneylerde görmez. O, meseleyi Ýslâmî
perspektiften ele alýr ve dolayýsýyla, “ilmin sebepleri veya kaynaklarý üçtür” der. Birincisi, eskiden “havâss-ý selîme” denilen, saðlýklý, yani fonksiyonlarýný eksiksiz yerine getiren duyu
organlarýdýr. Duyu organlarýnýn yanýlabilirliði ise bir vakýadýr.
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Ýlmin sebeplerinden bir diðeri, selim akýldýr. Kaba rasyonalizm, aklý ilmin ve gerçeðin tek kaynaðý saymasýna mukabil, insanlar sayýsýnca farklý akýl bulunduðu, bir meseleyle ilgili olarak bazen insanlar sayýsýnca farklý ‘gerçekler’ ortaya
sürülebildiði, aklýn, his, heves, nefsanî tercihler, ideoloji,
inanç gibi pek çok tesirlerin altýnda kalabildiði; ayrýca, aklýn
geliþmeye de gerilemeye de açýk bulunduðu inkâr edilemez
vakýalardýr. Þu halde, kýymeti ne olursa olsun, aklý ilmin tek
sebebi saymak, bir baþka aldanmýþlýktýr. Ýslâm âlimleri, aklý
ilmin sebepleri veya kaynaklarýndan biri sayarken, ya “akýl, o
akýl ola” veya “selim akýl,” yani, zikrettiðimiz faktörlerin tesirinde olmayan akýl kaydýný koymuþlardýr ki, þüphesiz Gülen
de ayný düþüncededir. O, selim aklý, “herhangi bir þeye karþý
þartlandýrýlmamýþ, eþyayý saf ve yalýn haliyle algýlayýp deðerlendirebilen akýl” olarak tarif eder.
Fethullah Gülen, felsefî manada rasyonalist deðilse de, akla çok önem verir. Akýl, onun tasviriyle, “maddeden mücerret, ama maddeye bitiþik bir cevher, metafiziðin fizik içindeki ýþýktan uzantýsý, ruhun en önemli fakültelerinden biri, hakla bâtýlý birbirinden ayýrma adýna insan mahiyetinin en keskin nurudur.”
Gülen, akla, “insanýn bir manada, düþünmesi, idrak etmesi, anlamasý ve onu fenalýklardan alýkoyup iyiliklere yönlendirmesi açýsýndan ruhun karakol gücü” olarak da bakar.
Ýslâm’da Kelâm ilmi, dinin usûlüne ait meseleleri büyük ölçüde ona baðlamýþ olup, o ayrýca, “mükellefiyetin esasý, tefekkürün temel unsuru, muhakemenin ilk cevheri, insaný hayvandan ayýran, ayýrýp gerçek insan olma kapýsýna getiren, Yaratýcý’nýn insanoðluna en müstesna bir armaðaný”dýr.
Fethullah Gülen, aklý bir cevher olarak ele almakla birlikte, onun akýl deðerlendirmesi, Kur’ânî noktada daha çok
“makuliyet” açýsýndandýr. Yani, Gülen’in Kur’ân’a dayalý düþüncesinde akýl, bizatihî sâbit bir fakülte olmaktan çok bir fa239
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aliyettir; dolayýsýyla o, faal akýldan söz eder. Bu çerçevede,
meselâ Allah’a þirk koþmak makûl deðildir; fakat bütün þubeleriyle tevhid makûldür. Bu manada Kur’ân ve Ýslâm, her meselesini akla tescil ve ispat ettirir ve onlarýn akla aykýrý tek bir
meselesi yoktur. Kur’ân’ýn mesajlarýnda, Ýslâm’ýn hükümlerinde aklî, kalbî, ruhî, hissî herhangi bir boþluða yer býrakýlmamýþtýr. Tam tersine Ýslâm, salim düþüncenin, kurallý muhakemenin, disiplinli mantýðýn sesi-soluðu olagelmiþ ve karþý tarafýn ne kadar gayr-i makul türden mugalâtasý, demagojisi, diyalektiði varsa hepsini susturmuþ, bunlarla mücadelelerini zaferle noktalamýþtýr. (Yeni Ümit, Temmuz-Eylül 1999)
Her þeye raðmen akýl, kendi baþýna doðrunun kaynaðý olmadýðý gibi, insaný mutlak doðruya da götürmez. Onun, selim
akýl olabilmesi, her türlü þartlanmýþlýktan ve menfaat düþüncesinden uzak olmasýna baðlý bulunduðu kadar, faaliyeti adýna kendine saðlýklý bir yol çizilmiþ olmasý da gerekir. Yani, faaliyetinde akýl, bir yol göstericiye muhtaçtýr. Bu yol gösterici,
gerekli fonksiyonunu görme adýna onun eline þaþmaz ölçüler
verecek ve yürüdüðü yollarda önüne ýþýk tutacaktýr. Ýþte bu
yol gösterici, Ýslâmî terminolojide “mütevatir haber”dir ki, bu
da, ilmin üçüncü ve en önemli, en þaþmaz kaynaðýdýr.
Mütevatir haber, iki kategori içinde mütalâa edilebilir. Birincisi, yalan üzerinde ittifaký mümkün olmayan insanlarýn
verdiði haberdir. Meselâ, Amerika’ya gitmesek de, onun varlýðýndan þüphe etmiyoruz; çünkü, orayla ilgili haberleri tam
güvenilir kaynaklardan alýyoruz. Ýkinci tür mütevatir haber,
vahiydir; yani, bir manada Kur’ân’dýr.
Vahyin ilmin kaynaklarýndan kabul edilmemesi, her þeyden önce ilmin sahasýný sadece hissî tecrübe ve deneyle sýnýrlý hale getirir. Oysa bu sýnýrlarýn dýþýnda öylesine geniþ bir
varlýk alaný vardýr ki, bu alanýn ilmin dýþýnda tutulmasý, ilmi,
bir bakýma ya cehaletini itiraf etme, ya da agnostik olmakla
karþý karþýya býrakacaktýr. Ýlim, bu alaný inkâr edemez; çün240
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kü inkâr da bir hüküm olduðundan, bu takdirde ilim, inkâr
ettiði alanýn yokluðunu ispat etmek mecburiyetiyle karþý karþýya kalacaktýr. Dolayýsýyla, ateizm gibi, melek, cin, þeytan türünden, mahiyet ve mevcudiyetleri fizik ötesi veya hem fizik,
hem fizik ötesiyle alâkalý varlýklarý yok kabul etmek, hiçbir
zaman ilmîlik veya bilimsellik deðil, sadece dogmatizmdir.
Buna karþýlýk, Allah’ýn ve melek, cin, þeytan gibi varlýklarýn
mevcudiyetini kabul etmek ise, maddeci ilmin iddiasýnýn tam
tersine, kör bir inanç, yani dogmatizm deðil, tamamen ilmî
bir tavýrdýr. Çünkü bu varlýklarýn mevcudiyetlerinin kabulü
için, her bakýmdan ilmî ve saðlam kriterler vardýr. Bunlarýn
baþýnda ise, bu sahanýn uzmanlarý, vahiy ve ilhamla birlikte,
vahye muhatap olduklarýný söyleyen ve hayatlarýnda yalana
rastlanmamýþ 100.000’den fazla peygamber, ayrýca, ilhama
mazhar, yine yalanlarýna rastlanmamýþ milyonlarca evliya
gelir. Bunun dýþýnda, insan vicdaný, vicdanî ve ruhî tecrübeler, bu varlýklarla görüþen, konuþan sayýsýz denebilecek insan
da, onlarýn varlýðýna bir diðer delildir.
Ýkinci olarak, vahyin ilmin kaynaklarýndan kabul edilmemesi, bütün ilâhî kitaplarýn ve peygamberlerin sözlerinin
reddedilmesi, insanlýðýn en doðru sözlüleri ve her bakýmdan
en mükemmelleri olan, hayatlarýnda hiçbir maddî, dünyevî
gaye gütmemiþ 100.000’den fazla peygamberi –hâþâ– insanlarýn en yalancýlarý ve sahtekârlarý olarak suçlamak ve insanlýk tarihinde ilk günden beri, onlara inanan ve peþlerinden giden, içlerince yüzbinlerce ilim adamý, milyonlarca evliya, daha baþka milyonlarca kâmil zat bulunan milyarlarca insaný,
yalana, sahteye ve yalancýlara tâbi olmakla itham etmek sonucunu da doðuracaktýr. Kaldý ki, bilhassa Kur’ân’da ve hadis-i þeriflerde, ilmin geliþmesine paralel olarak doðruluklarý
ortaya çýkan o kadar çok ilmî gerçek, gelecekle ilgili, zamaný
gelince doðrulanan o kadar çok haber vardýr ki, bunlarý
inkâra hiç kimse cesaret edemez. (Prizma, 2: 55–9)
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ÝLMÝ DÜÞÜNCE VE ARAÞTIRMANIN GARANTÝSÝ: ÝSLÂM

“Kur’ân’la gelen bu din, yani Ýslâm, bütünüyle mükemmel
ve gaye-i hayal diyebileceðimiz bir sistemin adýdýr ve bu sistemin esasý, imandýr, muhabbettir, aþktýr, Allah rýzasýný arama yoludur.” diyen Fethullah Gülen, Ýslâm’ýn, her zaman inkýlâp ve tekâmül tabiatlý ve onun tekâmül tabiatlý olmasýnýn
da sonsuza açýk olma hudutsuzluðunu hâiz bulunduðunun
altýný çizer. Ona göre, Ýslâm böyle olduðu, ilmî düþünce ve
araþtýrmayý sonuna kadar teþvik ettiði ve bir dönem ilimlere
dayalý ve onlara muazzam mesafe aldýran tarihin en büyük
ilim ve mana medeniyetini kurduðu halde, daha sonra Müslümanlarda ilim aþkýný söndüren, onlarýn kolunu-kanadýný
kýrýp iradelerini felç eden en büyük düþman, sonraki asýrlarda da maðlûbiyet ve esaretlerine yol açan gerçek sebep,
Ýslâm’a karþý gereken vefanýn gösterilememiþ olmasýdýr. (Sýzýntý, Nisan 1996)

ÝLÝM VE DÝN MÜNASEBETÝ

Fethullah Gülen, dine, ilme, insana, eþya ve hadiselere
küllî bakmasý sebebiyle, insaný yalnýz bedenden, yalnýz ruhtan ve yalnýz dimaðdan ibaret bir varlýk olarak görmediði
için, nasýl sürekli kafa-kalb izdivacý üzerinde, nasýl komple
insan yetiþtirilmesi gerektiði üzerinde ve bu maksatla nasýl
medrese-tekye-mektep üçlüsü üzerinde duruyorsa, ayný þekilde, din-ilim beraberliði üzerinde de ayný hassasiyetle durur. Ona göre, “son bir-iki asýrdan beri pozitivist ve materyalist teoriler bilim ve düþünce hayatýný tamamen baský altýna
aldýklarýndan, kâinat ve hadiselerin yorumu tek bir tipe irca
ile her þey belli bir anlayýþa göre tefsir edilir oldu; hakikate
ulaþtýran yollar daraltýldý ve her þey, madde ve tabiatla irtibatlandýrýlarak, metafizik mülâhazalar bütün bütün devre dýþý býrakýldý.” Bu asýrlarda, ilim dinden koparýldý; ilmin vizesini almýþ her þeye hakikat gözüyle bakýlýrken, din, sadece tak242
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lide dayalý dogmalar mecmuasýna, inanýlsa da inanýlmasa da
olur, ama bazý kiþilerin huzuru ve bir takým ahlâkî telâkkiler
adýna inanýlmasý belki tercih edilir bir vicdan meselesine indirgendi. Bunun neticesinde, özellikle Batý’yý anlamsýz, izansýz, idrak ve basiretten yoksun kör bir taklidin içine düþen
Türkiye gibi bazý Müslüman ülkelerde “hakikat aþkýnýn yerini fantastik mülâhazalar, araþtýrma ahlâkýnýn yerini de þablonculuk aldý ve topyekün bir düþünce hayatý modern dogmatizmin iþgaline uðradý. Neticede gerçek ilim düþüncesi felç oldu; insanýn aklý, fikri, ruhuyla çeliþir hale getirildi ve insan
ruhu, bu üst üste dayatmalar karþýsýnda kendi enfüsî gerçeklerine karþý âdeta yabancýlaþtýrýldý.” (Tarih Boyunca Ýlim ve Din, Bir
Baþka Açýdan Ýlim ve Din (heyet) kitabýna önsöz)

a. Ýlim ve Dinin Tarifi

Tarih boyunca ve aslî manada ilim ve din münasebetine
böyle bir giriþ yapan Fethullah Gülen, konuyu biraz daha açmak için ilim ve dinin tarifine geçer. O, konunun baþýnda arz
ettiðimiz ilim tarifini, bu defa ilim-din münasebeti çerçevesinde bir baþka açýdan ifade ederek, “ilim, düþünce hayatýnýn
haricî bir yanýný ve dýþ bir buudunu teþkil eder. Onun konusu, büyük ölçüde eþya ve hadiselerin tezgâhýnda hasýl olan
münferit bilgileri sistemleþtirme, belli kurallarla zapt u rapt
altýna alma þeklinde hülâsa edilebilir. Konuya biraz da felsefî
bir üslûpla yaklaþacak olursak ilim, bir manada suje ile obje
arasýndaki iç münasebetin ifadesidir. Baþka bir deyiþle o, duyu organlarýnýn algýlama sahasýna giren ve tecrübe edilebilen
nesneleri konu edinen disiplindir” der.
Fethullah Gülen, ilmi tarifinin ardýndan, dinin, önce Batý’da nasýl anlaþýldýðý üzerinde durur ve Batý’nýn önde gelen
antropolog, sosyolog ve filozoflarýndan bazýlarýnýn din tariflerini verdikten sonra, onlara çok kýsa ve özlü eleþtiriler getirir. Daha sonra, bu tarifler gibi, Durkheim’den Rudolph Ot243
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to’ya kadar daha yüzlerce sosyolog, müsteþrik, dinler tarihçisi ve bilim adamýnýn tarif, tenkit ve tefsirinin de, Ýslâm’ýn dýþýnda kalan semavî, gayr-ý semavî herhangi bir din adýna bir
þey ifade etse de, Ýslâm söz konusu olduðunda, hemen hepsinin eksik ve kusurlu birer açýklamadan ibaret olduðunu bilhassa vurgular. Ardýndan, Ýslâm’ýn açýsýndan dinin ne olduðu
üzerinde durur ve þöyle der: Ýslâm açýsýndan din, akýl sahiplerine yaratýlýþ gayesini bildiren, onlarý kendi hür iradeleriyle, Allah Resûlü’nün irþad çerçevesi içinde, bugünleri ve yarýnlarý itibariyle salâha, felâha ve kemalâta sevk eden; ayrýca
onlarýn maddî-manevî ihtiyaçlarýný karþýlayacaðý sözünü veren ilâhî kanunlar bütünüdür. Evrensel bir din olan Ýslâmiyet, asýrlar ve asýrlar boyu hem ferdi, hem de toplumu çepeçevre kuþatmýþ ve bütün yönleriyle insan hayatýný kâinatýn
ruhuyla dengeleyerek kontrol altýna almýþtýr. Kitap ve Sünnet
bu muhtevanýn en büyük teminatý ve en güçlü referansý olmalarýnýn yanýnda, sürekli Allah-kâinat-insan eksenli aktif
mü’min düþüncesi, kapalý gibi görülen bir kýsým alanlarda
dahi tasavvurlarý aþkýn bir geniþliðe sahiptir ve ilmî, fikrî herhangi bir boþluða meydan vermeyecek kadar da zengin bir
kaynak sayýlabilir. (a.g.e.)
b. Dinde Aþkýn Unsurlar

Gülen, daha sonra, her din gibi Ýslâm’da da aþkýn (müteâl) unsurlarýn bulunduðuna dikkat çeker. Ona göre Ýslâm Dini, mücerret bir kanaat, bir düþünce tarzý ve sadece bir üslûp
deðildir; o, bunlarýn yanýnda ayný zamanda engin bir duyma,
iradeli bir davranýþ, sistemli bir aksiyon ve sürekli bir muhasebe disiplinidir. Aslýnda dini, mücerret bir ‘bilim’ ve bir
felsefe olarak görmek de fevkalâde yanlýþtýr ve tabiî onu, bilim ve felsefenin vesayetine sokarak kadrini, kýymetini onlarýn referansýna baðlamak, bilim ve felsefe aralýðýndan onu
doðru saymak, kritik etmek, sorgulamak da katiyen doðru
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deðildir. Zaten, dine ait hakikatlar, eðer mantýk prensipleri,
tecrübe ve müþahedeye göre vaz ve tesbit edilecekse, o zaman
dinin ilâhî ve semavî olmasýnýn bir anlamý kalmaz. Dolayýsýyla dinin, duyular, akýl ve deney gibi ilmin sebepleriyle belli ölçüde münasebeti bulunsa da, onlarýn ürünü olmadýðý muhakkaktýr. Dinin kavranmasý ve temsilinde akýl, mantýk ve
muhakemenin önemi tartýþýlmayacak ölçüdedir ama, onun
akýl, mantýk ve muhakemeyi aþkýn bir kýsým yanlarý da vardýr
ki, bu saha, dinin en ehemmiyetli derinliklerinden birini teþkil etmektedir. Ýlim gibi din de, hemen her konuda aklý, mantýðý ve muhakemeyi kullanýr; fakat istidlâldeki üslûbu
semâvîdir; öncelikle Allah’a, O’na inanmaya ve dolayýsýyla diðer iman esaslarýný da kabule dayanýr. Ýmanda þüphesiz araþtýrmanýn, aklýn, mantýðýn ve muhakemenin yeri vardýr; fakat
bunlar yeterli deðildir. Onda akýl, mantýk ve muhakeme kadar kalb, vicdan, ruh, saðlam sezgi ve ilham da önemlidir. Ayrýca, dini bizzat yaþama, bilhassa ibadetler yoluyla ulaþýlacak
iç tecrübe ve müþahede, özellikle, dinin temelinde yer alan ve
aklýn yaya kaldýðý gayb dediðimiz duyular üstü gerçeklere ve
varlýk sahasýna ulaþmada en önemli vasýtalar olup, bunlarla
ulaþýlan hakikatlar, ilmin sebepleri olan akýl, duyular ve deneyle ulaþýlan gerçeklerden hiç de daha az objektif deðildir.
Bu açýdan da din, her zaman aklý, fikri, müþahedeyi, tecrübeyi takdir eder, fakat bunlarý aslî kaynaðý ve esasý saymaz.
c. Ýslâm’da Din-Ýlim Münasebeti

Eski dinlerde, bu arada tabiatýyla Hýristiyanlýk’ta ve Yahudilik’te, ayrýca Batý orta ve modern çaðlarýnda din-ilim münasebetini de ele alan Fethullah Gülen, daha sonra sözü Ýslâm’da din-ilim münasebetine getirir. O, önce þunu vurgular: “Bir
kere Ýslâmiyet, bütün içtimaî, iktisadî, siyasî, kültürel müesseseleriyle, o engin ve evrensel dünya görüþüyle, insanlýða
vadettikleriyle, tesis buyurduðu nazarî ve amelî esaslarýyla,
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vicdanlarýn kabul ettiði ve edeceði, akýllarýn referans verdiði,
muhakemelerin evet dediði, Allah-varlýk-insan gerçeðinin
ruhlarda itminana dönüþtüðü, birer marifet kývamýna geldiði; parçayý bütün haline getiren, bütünü anlaþýlacak þekilde
her þeyin tevhide irca edildiði, yani varýp bire, ayný kaynaða
ve birliðe dayandýðý, nisbetlerin, deðer ve haysiyet çerçevelerinin korunduðu, insanýn ruhundaki ebediyet arzularýna göre
ve gönlünün emelleri ölçüsünde bir sonsuz âleme yönlendirildiði, akýl, kalb, ruh ve bedenin birleþik noktasýnda, hedefi
ebedî saadet bir Allah yoludur.
Bir kere Kur’ân “Oku!” emriyle baþlamýþ ve okunacak henüz herhangi bir þeyin olmadýðý bir zamanda zihinleri kâinata çevirmiþtir. Bir baþka ifadeyle Ýslâm, bir bina ile onu ve
onun nasýl hizmet vereceðini tanýtan bir katalog gibi, kâinatý
Allah’ýn kudret ve irade sýfatlarýndan gelen yaratýlmýþ bir kitap, Kur’ân’ý ise, kâinatý tarif ile, insanýn zihnine ve kalbine
madde ötesi dünyalarý ve gerçekleri açan ve onu Allah’a götüren vahyedilmiþ bir kitap olarak telâkki etmiþ ve insanlarý akletmeye, düþünmeye, araþtýrmaya, muhakemeye ve incelemeye çaðýrmýþtýr. Ayrýca Kur’ân’da, bir kýsmý zamanla ilim
tarafýndan doðrulanmýþ, bir kýsmý da araþtýrýlmayý bekleyen
pek çok ilmî gerçeklere temaslar vardýr. Kur’ân, bunlarý ‘tevhit, peygamberlik, haþir, ibadet ve adalet’ gibi aslî maksatlarýna deliller olarak zikreder ve sonra da akýl, muhakeme, basiret ve saðduyu sahiplerini onlarý incelemeye çaðýrýr.
Evet Kur’ân, hemen her yerde zihinleri hakikata uyaran
bir yol takip etmiþ, her hadise karþýsýnda düþünceyi harekete
geçirmiþ; aklýn önündeki bütün engelleri kaldýrarak, onun
eline tutuþturduðu yol gösterici gerçekler ve disiplinlerle ona
âdeta sýnýrsýz bir hareket imkâný bahþetmiþ ve insana varlýðýn
hakikatýný keþfetme gibi daha nice gerçekleri göstererek, ona
hep himmetini âlî tutmasýný salýklamýþtýr
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Bazý dinlerin mevcut hallerinin tefsir ve yorumlarýyla ilim
arasýnda herhangi bir tenakuz bahis mevzuu olsa da, böyle
bir durum, Kur’ân ve Sünnet’le beslenen Ýslâmiyet için hiçbir
zaman söz konusu olamaz. Ýslâmiyet, aklý, muhakemeyi faaliyetten asla men etmemiþ, tam tersine akla ibret, tefekkür, tedebbür, içtihat ve inþâ sorumluluklarý yükleyerek, onu, bütün
duyu organlarýyla beraber vahyin aydýnlatýcý þualarý altýnda
kendi kudretinin dantelasýný örmeye memur etmiþtir. Bu bakýmdan, Osmanlý devletinin gerileme çaðlarýnda tabiî ilimlerin okutulmasý medrese programýndan çýkarýlmýþsa da, hiçbir zaman, özellikle Batý’dakine benzer bir din-ilim çatýþmasý
yaþanmamýþtýr. Yaþanmasý da mümkün deðildi ve deðildir;
çünkü:
· “Her þeyden evvel Ýslâmiyet, Kitap ve Sünnet gibi sürekli onu besleyen kaynaklarý açýsýndan, akýl, mantýk, muhakeme ve hür düþünceyi kendi çerçeveleri ölçüsünde serbest býrakmýþ ve insanoðlunu her fýrsatta varlýk ve hadiseleri tahlile
teþvik etmiþtir.
· Ýslâmiyet, kendi karakterinin gereði, tefekkür, tedebbür
(tedbirli, dikkatli düþünme, kafa yorma ve araþtýrma) ve teemmüle (üzerinde ciddi durma) fevkalâde bir geniþlik ve esneklikle açýk olduðundan, ne getireceði yeni yorumlarla zaman, ne de ihtiyaç ve zaruretler –aslýnda bunlar onun temel
disiplinleri açýsýndan bir kýsým hükümlere esas kabul edilmiþlerdir– onun, o kuþatan çerçevesini zorlayabilmiþ, aksine
bunlar, tabiî bir rejenarasyondaki oluþma, geliþme ve geniþleme gibi, onunla her zaman uyum içinde olmuþ ve onun dýþýna akseden bir nakýþ haline gelmiþtir.
· Ýslâm’ýn tebliðcisi ve temsilcisi o yüce zat (sallallahu aleyhi ve
sellem), hikmet ve hakikata mü’minin yitik malý nazarýyla bakmýþ ve bunlarýn nerede bulunursa bulunsun alýnýp deðerlendirilmesini tavsiye etmiþtir.
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· Beþer tarihi boyunca, din ve ilim çatýþmasý þeklinde gösterilen hadise aslýnda, dini anlamamýþ din adamlarýyla ilimden behresiz ilim adamlarý çatýþmasýdýr. Ýslâmiyet’te ise hiç
bir zaman bir kâhinler ve rahipler sýnýfý olmadý ki, ilim adamlarýyla dindarlar arasýnda bir kýsým mülâhaza kaymalarý veya
çýkar kaygýlarý onlarý böyle bir vuruþmaya sevketmiþ olsun.
· Ýlim, düþünce, muhakeme gibi onun ruhunun temel malzemeleri sayýlan çok hayatî unsurlarla Ýslâm hep içli-dýþlý olmuþtur ve onlarla çatýþmasý da katiyen söz konusu deðildir;
deðildir zira, böyle bir çatýþma, onun kendi kendiyle çeliþkisi
demektir. Evet, varlýðýn esasý ilim olduðu gibi, planý, programý, yapýlanýþý da hep ilim esaslarý üzerine cereyan etmektedir. Zaten Kur’ân, varlýðýn ezeli bir tercümesi, tahlilî bir beyaný ve talâkatli bir lisaný olduðuna göre, onun eþya ve hadiselerle çeliþmesi katiyen söz konusu olamaz.
Bu itibarladýr ki, temelde Ýslâmiyet’i baþka dinlerle mukayese etmek mümkün olmadýðý gibi, Ýslâm Dini’nin ilimle, düþünce ile ve ilim adamlarýyla mücadelesinden de söz edilemez. Dün ve bugün bir kýsým talihsiz beyanlar, ya meselenin
ruhunu araþtýrmadan ortaya atýlmýþ avamca telâkkiler veya
Allah, peygamber ve din düþmanlýðý yapabilmek için uydurulmuþ bahanelerdir.” (a.g.e.)
FEN VE TEKNÝÐE AÝT MESELELERLE ÝSLÂM’I ANLATMAK

Fethullah Gülen, ilmin inkâra vesile yapýldýðýný, oysa
onun imana vesile olmasý gerektiðini ifade ile, bir takým
Ýslâmî veya Kur’ânî gerçekleri anlatma ve ispatlamada ilme
baþvurmada beis görmez. Hattâ, baþvurulmasý gerektiði üzerinde durur. Çünkü, günümüz ilim çaðý olduðu gibi, ilim, gelecekte daha da söz sahibi ve hakim bir konuma geçecektir.
Bu bakýmdan, günümüzde ve gelecekte Ýslâm anlatýlýrken, o
ve bütün þubeleriyle ilmin konusunu teþkil eden kâinat gerçekleri, ayný hakikatýn farklý malzemelerle ifadesi olduðu
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için, belki Ýslâmî gerçekleri ilmin diliyle anlatmak daha yerinde olacaktýr. Ayrýca, Ýslâm’da ilme zýt hiçbir þey olamaz.
Eðer bir zýtlýk iddia ediliyorsa, bu, ya ilmin henüz o konuda
son sözü söylememiþ ve gerçeði yakalayamamýþ olmasýndan
dolayýdýr veya Ýslâm’ýn o konudaki hükmü tam kavranamamýþtýr.
Bununla birlikte, bu konuda yanlýþlýklar yapýldýðý, tefrite
gidildiði için Fethullah Gülen,þu önemli hususlara dikkat çeker:
· “Kur’ân; fizik, kimya, biyoloji, astronomi türünde bir bilim kitabý deðildir.
· Kur’ân’ýn ana maksatlarý, daha önce de arz edildiði üzere, iman esaslarýný, ibadet ve adalet gerçeðini zihinlere ve kalbere yerleþtirmek ve insanlarý bu hususta irþad etmektir.
· Kur’ân-ý Kerim, bilhassa bugün bilimlerin konusu olan
meseleleri, yeri geldikçe, “parantez-içi” ve kendi ana maksatlarýný zihin ve kalplere yerleþtirmede sadece birer delil olarak
kullanýr. Bunlarý kullanýrken, inmeye baþladýðý ilk günden,
kýyamete kadar herkese, her seviyeye hitap ettiði için, herkesin anlayabileceði, bununla birlikte, herkesi de tatmin edebilecek bir üslûbu tercih eder.
· Kur’ân-ý Kerim, bu türden tekvînî meseleleri bir delil olarak ele aldýðýndan, delil tezden gizli ve anlaþýlmaz olamayacaðý için, insanlarýn çoðu da avam olduðundan, avamýn anlayýþýna, hislerine ve gözlemlerine hürmet gösterir ve onlarý zihin
karýþýklýðýna itmez.
· Her þeye raðmen, Kur’ân-ý Kerim’in, bilimin konularýyla
ilgili bütün ifadeleri mutlak doðrudur. Fakat bu ifadelerdeki
mana ve maksatlar, her zaman olmasa da çok defa, yoruma
açýk bir üslûptadýr. Bu sebeple, ilme, araþtýrma ve incelemeye kapý açar, hattâ bunu teþvik eder mahiyettedir.
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· Bilim, teoriler yumaðýdýr. Ortaya attýðý teori yanlýþlanýr,
bu defa bir baþka teori ortaya atar. Bu þekilde araþtýrmaya kapý açar. Dolayýsýyla, insan gibi göz önünde bir varlýðý bile bütünüyle çözmesi, idraki mümkün görünmeyen bilimin, doðrudan inceleme ve gözlem sahasýna alamayacaðý hususlardaki teorilerinin doðru çýkmasý düþünülemez. Bu bakýmdan, bilimin bir takým bulgu ve verilerine dayanarak Kur’ân ayetlerine asla itiraz edilmemeli ve ortada bir çeliþki görüldüðünde,
zamanýn ortaya koyacaðý geliþmeler beklenmeli, en azýndan,
Cenab-ý Allah’ýn, Kur’ân’ýn o ifade veya ifadeleriyle murad
buyurduðu hakikata, bu hakikat henüz tam anlamýyla ortaya
çýkarýlamamýþ da olsa, iman edilmelidir.”

ÝNSAN: MAHÝYETÝ, DEÐERÝ, MUTLULUÐU VE
VARLIKLAR ÝÇÝNDEKÝ YERÝ
Fethullah Gülen’in, üzerinde önemle durduðu konulardan
biri de, mahiyeti, yaratýlmýþlar içinde en yüksek deðer ve makamla (alâ-yý ýlliyyîn) en alçak derece (esfel-i sâfilîn) arasýnda bir ibre, bir sarkaç gibi gidip gelmesi, varlýklar arasýndaki
yeri, vazifesi ve fonksiyonuyla insandýr.
ÝNSANIN ONTOLOJÝK KARAKTERÝ

Gülen, insana her þeyden önce, Mehmet Âkif’in
Senin mâhiyetin hattâ meleklerden de ulvîdir;
Avâlim sende pinhandýr, cihanlar sende matvîdir.
beyti çerçevesinde yaklaþýr. Yani, ona göre insan, görünüþte ve fiziðiyle küçük bir ‘cirim’ ise de, onun mahiyeti meleklerden daha yücedir. Çünkü onda, Allah’ýn kâinata varlýk
veren bütün isimleri tecelli halindedir; dolayýsýyla onda
âlemler, yaratýlmýþ bütün varlýk bir öz halinde mevcuttur.
Nasýl meyve, aðacýn hayatýný, bütün unsurlarýný kendinde bir
þekilde barýndýran özü, hülâsasý ve neticesidir; ayný þekilde
insan da, yaratýlýþ aðacýnýn meyvesi olarak, yaratýlýþtan gaye250
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dir, neticedir ve varlýðýn bütün þubelerini kendinde barýndýran bir hülâsadýr.
Ýþte, insana temelde bu ontolojik (varlýk bilim) açýdan yaklaþan Fethullah Gülen’e göre, insan hesaba katýlmadan ne bir
felsefe yapmak, ne de ilimlere geçmek mümkündür. Gülen,
herhalde varlýklar içindeki bu çok özel mevkii ve konumundan
dolayýdýr ki, insaný her þeyi ile anlaþýlmasý güç bir varlýk olarak da deðerlendirir. Çünkü onda bütün âlemler, baþta bütün
yaratýlmýþ varlýklar özleriyle ve/veya öz mahiyetleriyle mevcut
bulunduðu için, varlýðý anlamak bir bakýma insaný tanýmaktan
veya insaný tanýmak varlýðý anlamaktan geçer. Mesele bununla da kalmaz; insaný anlamak, bizzat insanýn birinci görevidir;
çünkü insan, ayný zamanda Yaratýcý’yý tanýmaya açýlan penceredir. Bu noktada Gülen, þu yargýya varýr:
“Her insanýn ilk ve en birinci vazifesi, kendini keþfedip tanýmasý ve bu sayede aydýnlanan mahiyet adesesiyle dönüp
Rabb’ine yönelmesidir. Kendi mahiyetini tanýyýp bilmeyen ve
Yüce Yaratýcý’sýyla münasebet kuramayan bahtsýzlar, sýrtlarýnda nasýl bir hazine taþýdýklarýný bilemeyen hamallar gibi
bu dünyadan geçer giderler.” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 103)
MAHÝYETÝ, KARAKTERÝ VE KENDÝNE HAS YAPISIYLA ÝNSAN

Fethullah Gülen, meseleyi bu þekilde vazettikten sonra,
insaný kendine has ve onu o yapan yanlarýyla teþrihe giriþir.
Ýnsanda ilk göze çarpan husus, daha onun dünyaya geliþiyle
kendini belli eder. Onun dýþýnda her canlý dünyaya ayak basarken, baþka bir âlemde yetiþtirilmiþ gibi, hayat kanunlarýna
âþina olarak ayak basar. O ise, en muhteþem ve mübeccel bir
varlýk olmasýna raðmen, hayat için gerekli fonksiyonlardan
mahrum olarak karþýmýza çýkar. Onun hayvanî mevcudiyetinin mekanik nizamýný aþan her þey; akýl, zihin, irade, hürriyet, his ve iç müþahede sayesinde burada teþekkül eder. O, iç
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ve dýþ bütünlüðüne bu suretle kavuþur ve benliðine de ancak
bu yolla erer. (Sýzýntý, Temmuz 1979)
Ýnsanda dikkat çeken diðer önemli husus, akýldýr. Aklý felsefenin tarifi içinde ele alan ve “Akýl, kanun ve prensiplerden
hareket ederek, umumî olandan hususî halleri çýkaran bir kabiliyettir” diyen Gülen, hayvanla insan arasýndaki mahiyet
farkýnýn temelinde bilhassa bu ‘faal aklý’ görmektedir ki, bu
da, ona göre, insanlýða has bir nimettir.
Fethullah Gülen, “Ýnsan, kendisi ile hayvan arasýndaki bu
mahiyet farkýný geliþtirerek, inkiþaf ettirme mecburiyetindedir” der ve ardýndan gerçekten dikkat çekici bir tesbitte bulunur: “Akýl, iç ve dýþ dünya arasýnda kordon durumuna gelip,
vicdanla birleþince apayrý bir hüviyet alýr. Buna þayet “bulunuþ”la “buluþ”un –vicdan, Arapça aslýyla ‘bulmak’ fiiliyle
alâkalýdýr ki, Fethullah Gülen’in buradan hareketle yaptýðý
tesbit, üzerinde uzun uzun durmayý gerektiren bir tesbittir–
birleþmesi denecekse, vicdan da, amelî bakýmdan hüküm veren, hareket ve istikametimizi gösteren “akýl” durumuna gelir. Aklýn zihinleþip, kendi vazifesini eda etmesinde en son gaye, en ulvî ideal ise, Allah marifetine ermektir. Bu marifete
eren akýl veya zihin, kemale vasýl olmuþ ve vicdanî mükellefiyetlerin de altýna girmiþ demektir.” (Sýzýntý, Temmuz 1979)
Gülen’e göre, insaný insan yapan hususlardan biri de,
onun hürriyeti, yani, kendi hareketlerini kendisinin tayin etmesi, faal bir akýl yoluyla ‘otonomi’ye malik olmasýdýr. Bu sayede insan, canlý-cansýz bütün tabiatýn üstüne çýkar; hareketlerini kontrol etme ve hesabýný verme kabiliyetini kazanýr. Ýnsan iradesinden kaynaklanan hürriyet, yani cebrî bir determinizmin hakim olduðu ‘tabiat’ýn içinde, onu aþan ve determinizm bukaðýsýndan âzade bulunan insandaki bu muhtar
yön, tabiattaki kanunlarýn dýþýnda kalan bu hususiyet, insaný
bir dizi ahlâk prensipleriyle karþý karþýya getirir. Ayrýca, insaný ‘yüce bir âlem’e muhatap kýlar ve onu böyle bir muhatap
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olmanýn yol açtýðý sorumluluklarý yerine getirme ve dýþ telkin
ve iç müþahede ile iyiyi kötüyü birbirinden ayýrma mevkiinde
býrakýr. Daha sonra da, dýþ âlemle alâkalý kavrayýþlar ve
manalarýn ýþýktan hüzmeler halinde vicdanda yanký bulmasý
ve doðrulanmasýyla da imkân âleminin ötesine menfezler
açar ki, bu devrede insan, içinde yaþadýðý mekân buudlarýndan yukarýlara doðru yükselme hisseder. (Sýzýntý, Temmuz 1979)
Fethullah Gülen, insan için en önemli bir diðer hususiyeti
düþünce olarak zikreder. Ona göre, insan, bizzat kendi düþünce dünyasýna göre þekillenen bir varlýktýr. “O, nasýl düþünüyorsa, istidadý ölçüsünde öyle olmaya namzettir. Ýnsan,
belli bir düþünceye göre eþya ve hadiselere bakýþý devam ettiði sürece, karakter ve ruh yapýsý itibariyle, yavaþ yavaþ giderek o düþünce çizgisinde bir hüviyet kazanýr.”
Gülen, topraða atýlmýþ bir tohum için toprak, hava, yaðmur ve güneþ ne ifade ediyorsa, düþünce ile birlikte niyet ve
içten arzu, aþkýn bir talep, yani iþtiyakýn da, insanda çekirdekler halinde bulunan istidatlar, yani potansiyel kabiliyetler
için ayný þeyi ifade ettiði görüþündedir. Düþünce ve niyet,
ona göre, insanda güzel ahlâk ve karakterin geliþmesinde de
ayný derecede rol sahibidir; yüksek ruh ve kusursuz karakterler, güzel düþünce ve temiz niyetlerden meydana gelirler. Düþünce bir tohum, davranýþlarýmýz onun tomurcuklarý, sevinç
ve kederlerimiz de meyveleridir. “Güzel gören güzel düþünür;” güzel düþünen, ruhunda iyi þeylerin tohumlarýný inkiþaf
ettirir ve sinesinde kurduðu cennetlerde yaþar gider. (Sýzýntý,
Aralýk 1984)

Ýnsaný insan yapan temel unsurlara bu þekilde dikkat çeken Fethullah Gülen, onunla hayvanlar arasýndaki bir diðer
ve çok önemli farký daha da nazara verir ve þöyle der:
“Ýnsanýn dýþýndaki her varlýk, kendi faydasý, kendi çýkarý
ve kâinat dengesi arkasýnda koþturulur; ancak insandýr ki,
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hem kendini, hem de bütün varlýðý ve cihanlarý aþan bir mana
ve ruhu takip eder. Hayvanlarda din duygusu, ahlâk endiþesi, fazilet mücadelesi, sanat gayreti yoktur. Kapýlarý sadece
insan kalbine, insan duygularýna açýlan bu zümrütten saraylarýn biricik konuðu insandýr. Evet o, din ile ikiz olarak doðmuþ, ahlâkla sarýlýp sarmalanmýþ, ömrünü fazilet takibine
vakfetmiþ ve kendini sanatla anlatmýþ tek canlýdýr. Ayrýca o,
yüksek duygularla mücehhez, fazilete istidatlý, ebediyete tutkun bir varlýktýr. En sefil görünen bir insan ruhunda dahi
ebediyet düþüncesi, güzellik aþký ve fazilet hissinden meydana gelen gökkuþaðý gibi bir iklim mevcuttur. En iptidaî vasýtalarla yapýp ortaya koyduðu basit eserlerden, ifade ettikleri
mana ve deðerlerle gidip ta sonsuzluða ulaþan sanat harikalarýna kadar her ses ve soluk, her renk ve çizgi, her þekil ve
motif, onun fýtrat menþûrundan dökülen, onun derinliklerinden kopup gelen ona mahsus tayflardýr.” (Sýzýntý, Haziran 1993)
ÝNSANIN GERÇEK ÝNSANLIÐI VE EÐÝTÝM

Fethullah Gülen, Kur’ân-ý Kerim’den hareketle, insanýn,
Yaratýcý’nýn halifesi olarak bütün varlýða hükmetme ve her
þeyin efendisi olma mevkiinde yaratýldýðýný belirtir. Yani o,
yeryüzünde çevresini tanýyacak, kâinatý okuyacak ve böylece
kurduðu ilimlerle, þahsî arzu ve menfaatlerini tatmin ve baþkalarýna üstün olmak için deðil, fakat Allah’ýn izni çerçevesinde ve imar adýna tabiata müdahalede bulunacak, yeryüzünde mamureler meydan getirecek ve adaleti gerçekleþtirecektir. O, bizzat Gülen’in ifadesiyle, “bütün bir ömür boyu
imanýyla duygu ve düþüncelerini planlayacak, ferdî ve içtimaî
hayatýný düzene sokacak, genel muameleleriyle aile ve toplum münasebetlerini dengeleyecek ve arzýn derinliklerinden
semanýn enginliklerine kadar her yerde türünün bayraðýný
dalgalandýrýp, iradesinin hakkýný eda etmeye çalýþacak, çalýþacak ve yeryüzünü imar ederek, varlýkla arasýndaki âhengi
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koruyacak, arz ve semanýn zenginliklerini arkasýna alarak,
Yaradan’ýn emri ve izni dairesinde hayatýn rengini, þeklini, þivesini sürekli daha bir insanî seviyeye getirmeye gayret edecektir.” (Sýzýntý, Nisan 1999)
Allah, böylesine önemli bir vazife ile dünyaya gönderdiði
insanýn yaratýlýþ hamuruna veya topraðýna, bu yüksek payenin gerektirdiði bütün vasýflarý birer nüve halinde ekmiþtir.
Onu kendi gözdesi, en parlak aynasý, topyekün varlýðýn özü,
üsaresi olarak bu âleme gönderen Zat, ona kâinatlarýn ruhundaki esrarý keþfetme, dünyanýn baðrýndaki gizli kuvvet,
kudret ve potansiyel imkânlarý ortaya çýkarma; her þeyi yerli
yerinde kullanarak kendisinin ilim, irade, kudret vb. sýfatlarýna þuurlu bir temsilci olma hak, salâhiyet ve kabiliyetini
vermiþtir ki, o, varlýða müdahale ederken ve hilâfet vazifesini
yerine getirirken aþamayacaðý herhangi bir engelle karþýlaþmasýn, eþya ile münasebetlerinde çeliþkiler yaþamasýn, hadiselerin koridorlarýnda rahat dolaþabilsin, mahiyetine dercedilmiþ bulunan istidatlarý inkiþaf ettirmede zorlanmasýn,
ebedlere kadar uzayýp giden arzularýný, emellerini gerçekleþtirmede beklenmedik manialara takýlmasýn.
Bu nüvelerin neþv ü nema bulup, meyveli, tertemiz birer
aðaç haline gelmesi ve böylece insanýn yüksek bir karakter
kazanarak ikinci bir varlýða ermesi, sistemli düþünmesine,
sürekli çalýþmasýna ve ara vermeden, kalbî ve ruhî hayatýnda
derinleþmesine baðlýdýr. Onda bir niyet ve geleceðin büyük
adamý olma remzinden ibaret olan bu istidatlar, ancak talim
ve terbiye ile inkiþaf ettirilir. Ýç müþahede ve murakabe ile
buudlaþtýrýlýr. Onu insiyaklarýna terk etmek ise, en mükemmel þey olma yolundaki bir nüveyi veya nüveler topluluðunu,
en pespaye, en sefil ve en acýnacak halde býrakmak demektir.
Gülen’e göre insan, ruhunun enginliði, kalbinin derinliði
ve vicdanýnýn duruluðu ile insandýr. Onu sadece aklýyla, þuuruyla, þuuraltýyla, hayvanî ihsaslarýyla veya içtimaî temayül255
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leriyle ele alanlar, onun özüyle alâkalý hiçbir þey söyleyememiþ, ciddi hiçbir þey ortaya koyamamýþlardýr. Bir þey söyleyip, bir þey ortaya koymak þöyle dursun, onu iyice müphemleþtirmiþ, muðlaklaþtýrmýþ ve âdeta bir ucûbe haline getirmiþlerdir. Onun mahiyetinde, onun aklýný, þuurunu, þuuraltýný,
içtimâî temayüllerini de aþan ve bütün bunlarý yönlendirecek
biz öz vardýr ki, eðer kendisi ister, kader de yoluna su serperse, bununla o, hem kendini, hem de bütün cihanlarý aþabilecek bir iç dinamizme sahiptir. Eðer cevherinde bulunan o sýrlý,
sihirli güç ve imkânlarý, bütün o güçlerin, o kuvvetlerin, o
imkânlarýn gerçek kaynaðýna yönlendirebilirse, bu takdirde
kendini de aþar, fâniliði de aþar ve varlýðýn kokan, çürüyen, daðýlan bütün deðersiz parçalarýna, deðerler üstü mana ve mahiyet kazandýrarak, onlarý ebediyete namzet hale getirebilir.
Ýþte, insanýn görmesi gereken eðitim veya terbiye, onun,
hayvanî temayüllerinin tesiri altýnda gayesinden, insanlýðýndan ayrýlmasýný önleyecek bir eðitim olmalýdýr. Bu eðitim,
onun hareket ve faaliyetlerinin hududunu tayin ederek, baþýboþ býrakýlmamasýný ve yozlaþmamasýný saðlar. Ayný zamanda, insanýn beraberinde dünyaya getirdiði kabiliyetleri de inkiþaf ettirir ve insan ruhunda meknî ve saklý potansiyelin ortaya çýkmasýna yardým eder. Ýnsanda hep iyinin ve güzelin
nüveleri vardýr. Kötünün ve çirkinliðin nüveleri yoktur. Þehvet, öfke ve intikam gibi þeyler bile bir bakýma, dolaylý güzellikler için fidanlýklar hükmündedir. Ancak, þurasý da unutulmamalýdýr ki, müsbet-menfi her þeyde görülen güzellik, bir
terbiye mahsûlü olduðu gibi, bizzat insanýn insan olmasý da
yine eðitime dayanýr; akýl, irade ve iç müþahedeye bütün
fonksiyonlarýný eda ettirecek bir eðitime. (Sýzýntý, Temmuz 1979)
ÝNSANIN MUTLULUÐU

Fethullah Gülen’e göre insanýn mutluluðu faziletli olmaktan geçer. Çünkü fazilet, her þeyden evvel, en yüce ahlâkla do256
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nanmýþlýk içinde bütün varlýða muhabbetle bakmanýn adýdýr.
Faziletli bir insan, bütün varlýk ve eþya ile münasebet içindedir. Böyle birinin nazarýnda hadiseler, görünüþte ne kadar kötü ve karanlýk da olsa, vazife ve fonksiyonu gereði bunlardan
bazýlarýna üzülse, kahrolsa bile, bir bahar havasý içinde ruha
inþirah verici meltemler gibi eser geçer. O, her zaman akýp giden eþya ve zaman selinde, yeni yeni levhalar müþahede eder
ve bu müþahede ile ruhunda mutluluk duygularý uyanýr.
Gülen için faziletli olmak, beþerî arzulardan bütünüyle
sýyrýlmak demek deðildir. Aksine, ona göre, insaný içinde yaþadýðý dünyadan koparan böyle bir fazilet anlayýþý karamsarlýk getirir ve bedbinlik kaynaðýdýr ve Ýbsen’in ifadesiyle, “saadetin helâki” demektir. Ayný zamanda, bu türlü aþýrý ve yersiz endiþeler, ferdin yalnýz nefsini düþünüp onunla içli dýþlý
olduðuna ve civanmertlik hissinden mahrum bulunduðuna
da delâlet eder ki, bu kabil bir düþünce de, ahlâkî hayatýn
yanlýþ anlaþýldýðýný ve baþkalarý için yaþama meziyetinin eksik bulunduðunu gösterir.
Kaynaðý iman olan fazilet sevgi, aþk, þefkat, kardeþlik ve
dostluk, ayrýca haksýzlýða karþý çýkma, hain olmama ve intikam, kin, nefret, kýskançlýk gibi düþüncelerden uzak kalma
demektir. Bu bakýmdan faziletli insan, çevresinde sürekli hürmet ve sevgi karýþýmý bir meltemin estiðini hisseder. O, ailesine, vatanýna, milletine, hattâ bütün varlýða karþý duyduðu sevgi, alâka ve bu sevgi ve alâkanýn gerektirdiði civanmertlik ve
diðergâmlýkla sýnýrý olmayan bir muhabbet deryasýnda, sonsuz hazlar içinde yaþar; daha Cennet’e girmeden Cennet’in
hazlarýný yudumlar. Bu hazlar, baþkalarýnýn sevinçlerini paylaþma hazzý, onlarýn lezzetlerini ruhunda yaþama hazzý, onlarýn acý ve ýzdýraplarýný göðüsleyip, onlara mutluluða giden yollarý açma hazzýdýr. Bu þekilde, bütün insanlýk ve kâinatla
alâkadar ve iç içe yaþamak suretiyle kalb, daha bu dünyada
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iken ebedî mutluluða erer ve dýþta olup bitenlerin saadetini
ihlâl edemeyeceði buutlara ulaþýr. (Sýzýntý, Haziran 1982)
ÝNSAN HAKLARI VE HÜMANÝZM

Ýnsan haklarý, bilindiði gibi uluslararasý literatüre Ýkinci
Dünya Savaþý’ndan sonra girmiþ bir kavramdýr. Bu kavramý
hukuk ve ahlâk planýnda lûgatýmýza sokan ve onun þampiyonluðunu yapanlar da dahil olmak üzere, bugün dünyada
hangi ülkenin insan haklarýna gerçekten deðer verdiði, oldukça su götürür bir meseledir. Bununla birlikte, teoride ve
bir kavram olarak da olsa, dünyada insan haklarýndan bahsedilmesi, insanlýk adýna bir merhale olarak görülebilir. Buna
mukabil Ýslâm, bugün temel insan haklarý olarak kabul edilen
hususlarý bizzat Kur’ân ve Resûlüllah’ýn uygulamalarýyla teminat altýna almýþ, öyle ki, Ýmam-ý Gazzali gibi, müceddit bir
zat, Ýslâm fýkhýnýn din, can veya hayat, akýl, mal ve nesil gibi
beþ temel hakký korumaya yönelik olduðu sonucuna varmýþtýr.
Ýþte Fethullah Gülen, insan haklarý meselesini, arz etmeðe
çalýþtýðýmýz hususlar açýsýndan ele alýr ve þöyle der:
“Ýslâm, evrensel bir dindir. O, bütün haklarý koruma altýna almýþtýr. Onun haklar mevzuundaki geniþ perspektifinden
hayvanlar da gerektiði þekilde yararlanýr.
Kur’ân-ý Kerim, bir insaný öldürmeyi, bütün insanlara
karþý iþlenmiþ bir cinayet þeklinde ele alýr. Hak mevzuundaki
bu hassasiyeti baþka hiçbir dinde, hiçbir hukuk sisteminde
bulmak mümkün deðildir. Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) sahih hadisleriyle beyan buyurduklarý gibi, bir insan, kendi caný, aklý, malý, nesli ve dini uðrunda ölürse þehit olur. Bu
haklar konusunda mücadele verme cihad sayýlmýþtýr.
Ýslâm, insan haklarýna bu temel prensipler açýsýndan yaklaþýr ve her ferdi, onlarý muhafaza ve müdafaa etmekle sorumlu tutar. Ayrýca, sadece Ýslâm Dini’ndedir ki insan, Al258
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lah’ýn halifesi ünvanýyla taltif edilmiþ ve ona bahþedilen bu
yüce paye sayesinde, onun eþyaya müdahale etmesine izin ve
imkân verilmiþtir. Ve yine Ýslâm’da insan, kendini ve neslini
koruma, çalýþma ve teþebbüs hürriyeti gibi hürriyetlerle serfiraz kýlýnmýþtýr. Öyle ki, ne bu konuyla alâkalý baþka sistemlerin getirdiði prensiplerle Ýslâm’ýn karþýsýna çýkmak, ne de
meselenin herhangi bir olumsuz yanýný göstermek mümkündür.” (Camcý, Ünal, 1999, s: 223–26)
Ýnsan haklarý konusuna bu þekilde Ýslâmî perspektiften
yaklaþan Fethullah Gülen, yine son bir asýrdýr dünyada çok
konuþulan konulardan olan hümanizmi, daha çok insan sevgisi noktasýnda ele alýr. Hümanizmin günümüzde ulu-orta
ele alýndýðýný belirten Gülen, bazý güçlerin, bu kavramý kendi
ideolojileri, inançlarý ve millî menfaatleri açýsýndan deðerlendirip istismar ettiklerine dikkat çeker. Hümanizmle baðlantýlý olarak insan sevgisine temas ederken de, “Sevgi, bizim
inanç ve gönül üzerine kurulu dünyamýzýn pörsümez gülüdür. Her þeyden evvel, Cenab-ý Hakk, kâinatý muhabbet atkýlarý üzerinde bir dantela gibi örmüþtür ve varlýðýn baðrýnda
her zaman en büyüleyici bir edayla seslendirilen musikî, sevgidir. Aile, toplum ve milleti teþkil eden fertler arasýnda en
güçlü münasebet sevgi münasebetidir. Sevgi, anne-babadan
evlâda þefkat þeklinde, evlâttan anne-babaya ise saygý þeklinde tecelli eder. Âlemþümul sevgi ise, bütün varlýktan, varlýðýn
her parçasýna karþý yardýmlaþma ve tesanüt þeklinde kendini
gösterir.” der.
Ýnsanî saha hariç, bütün varlýk âleminde, yaratýlýþtan gelen, kaynaðýný Yaradan’ýn yaratýlana olan muhabbetinden
alan irade dýþý bir sevgi hakim olmasýna mukabil, insan varlýktaki bu sevgi senfonizmasýna iradesiyle iþtirak etme konumundadýr. Yani insan, varlýk hamurundaki sevgi çekirdeðini
büyütmeli ve hayatýný onun gölgesinde geçirmeli, bu þekilde,
kin, nefret, kýskançlýk gibi duygulara kapanmalýdýr. Gülen,
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bu konuda Ýslâm’ýn gerçekten anlaþýlýp yaþandýðý dönemlerden, Müslümanlarýn baþkalarýnýn rahatý, mutluluðu, bilhassa
ahirette kurtulmalarý uðruna ortaya koyduklarý destansý fedakârlýklardan örnekler aktarýr. (a.g.e., 218–22)
Gülen, Ýslâm’ýn âlemþümul prensipleri çerçevesinde sevgi
mülâhaza ve düþüncesinin çok derin, ama çok dengeli olduðunun altýný da çizer. Yani Ýslâm, bütünüyle mazlumun yanýnda olmasýna mukabil, zulmedene sevgiyi emretmez; ona
merhameti, bir hadis-i þerifte ifade buyurulduðu gibi, onu
zulmünden vazgeçirmekte görür.

KADIN VE TOPLUMDAKÝ YERÝ
Kadýn konusunun çaðýmýzda bir problem olarak gündeme
gelmesi, esasen Batý dünyasýnda, Ortaçað skolastisizminin
kadýna bakýþýna tepki olarak doðan ve asrýmýzdaki dünya savaþlarýnýn Avrupa toplum ve aile yapýsýný sarsmasýyla geliþen
feminizm akýmlarý münasebetiyledir. Modern bir problem
olarak bu mesele de, modern toplumun bir meselesi olarak
doðmuþ ve dolayýsýyla bize de intikal etmiþtir.
Fethullah Gülen, oldukça hassas, muzdarip ve kendisini
baþkalarýna adamýþ yapýsýyla, denebilir ki, ruhunu en iyi bir
anne kalbinde bulur. Dolayýsýyla, belki aldýðý Ýslâmî terbiye
gereði ve en azýndan anne-baba ocaðýnda gördüðü anne þefkatine denk iç sýzlayýþýný, gözyaþýný, þefkati, merhameti, baþkalarý için yaþamayý bir anne ruhuyla özdeþleþtirir ve kadýna
bakarken de, öncelikle bu pencereden, hassas, çileleriyle kan
rengine bürünmüþ, þefkat, merhamet ve kendi solup giderken, baþkalarýna adanmýþlýk içinde kokusunu neþretmeye devam eden bir gül noktasýndan bakar. (Yaðmur, Nisan-Haziran
2000)

Kadýn olsun erkek olsun, insanýn gerçek deðeri, hiçbir zaman, zamanla aþýnýp, neticede topraða karýþacak fiziðinde
deðil, fakat onun gerçek kimliðini oluþturan ve fiziðinin top260
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raða karýþmasýyla yok olmayýp kalan ruhundadýr, karakterindedir, sahip olduðu faziletlerdedir. Dolayýsýyla kadýna da
gerçek deðerini kazandýran, onun fizikî farklýlýðý, cismaniyeti, cinsiyeti deðil, genelde insan olarak ve bir de özellikle kadýn olarak taþýdýðý deðerlerdir. Gülen, bunu vecize mahiyetindeki þu sözleriyle ifade eder:
· “Kadýný, meleklerden daha ulvî yapan ve onu eþsiz bir elmas haline getiren, onun iç derinliði, iffet ve vakarýdýr.
· Ýyi kadýn, aðzýnda hikmet, ruhundan incelik ve letafet, davranýþlarýnda herkese saygý ve hürmet telkin eden kadýndýr.
· Bedenî hayatýyla geliþirken, kalp ve ruh tomurcuklarýný
inkiþaf ettirememiþ bir kadýn, belli bir süre baþlarda gezen çiçeklere benzese bile, arkadan solup gitmesi, yaprak yaprak
dökülüp ayaklar altýnda çiðnenmesi kaçýnýlmazdýr. Ebedîleþme yolunu bulamayanlar için ne hazin âkýbet..!” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 68-71)

KADIN-ERKEK EÞÝTLÝÐÝ MESELESÝ

Yazý, röportaj, sohbet ve vaazlarýnda zaman zaman kadýnýn toplumdaki yeri üzerinde de duran Fethullah Gülen’e göre, Ýslâm’da kadýn-erkek ayýrýmý gibi bir ayýrým hiçbir zaman
olmamýþtýr. Bazýlarýnýn tenkit adýna dillerine doladýðý Hz.
Havva’nýn Hz. Âdem’in eðe kemiðinden yaratýlmýþ olduðunu
izah ederken o, bu hadisin, kadýnlara iyi davranýlmasý, kendilerine karþý sertlik gösterilmemesi noktasýnda bir teþbih ifade ettiðini belirtir. Kâinattaki her þeyin çift yaratýldýðýný ifade
eden ve Kur’ân-ý Kerim’de üstünlük mevzuunda bir kadýn-erkek ayýrýmýna gidilmez. Ýnsan mahiyetinin bir tarafýný erkek,
bir tarafýný kadýn oluþturur. Dolayýsýyla, yaratýlýþta bir erkekkadýn ayýrýmý ve üstünlüðü söz konusu edilemez. (Asrýn Getirdiði Tereddütler, 2: 158–61)
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Bu temel gerçeðin yanýsýra, Fethullah Gülen, bir diðer
önemli noktaya daha parmak basar. Bu da, kadýn-erkek eþitliði iddiasýdýr. Ona göre, her þeyden önce, hiçbir fark göstermeden, tabiatý, niteliði, deðeri ve boyutlarý her bakýmdan bir
ve birbirinin ayný olma manasýnda eþitlik, kadýn-erkek veya
bir baþka iki insan, iki erkek ya da iki kadýn arasýnda söz konusu olamaz. Çünkü insanlar içinde her fert, baþka varlýklara
göre bir tür gibidir; kendine has özellikleri ve kendine has bir
dünyasý vardýr. Dolayýsýyla, insanlar arasýnda mutlak manada eþitlikten bahsedilemez.
Kadýn-erkek eþitliði meselesinde önce bu temel gerçeði
kaydeden Gülen, daha sonra, “Her þeyi çift (erkek ve diþi) yarattýk ki düþünüp ibret alasýnýz.” (Zariyât/51: 49) ayetinden hareketle, zerrelerden (partikül) bitkilere, ondan hayvanlar ve
insanlara kadar her þeyin çift, yani erkek ve diþi olarak yaratýldýðýný belirtir. Bu yaratýlýþ örgüsünde çiftler, bir bütünün
iki tamamlayýcýsýdýr; birbirine yardýmcý, birbirine destek ve
birbirine, pozitif negatife, elektron protona, gece gündüze,
yaz kýþa, yeryüzü gökyüzüne, erkek kadýna, kadýn erkeðe
muhtaçtýr. Tek olan Allah’tan baþka her þey eksik olduðu gibi, varlýðýný sürdürebilmek için de, hiçbir þey kendi kendine
yeterli deðildir. Bu itibarla, eksik olan erkek ve kadýn, bir araya gelerek birbirlerini tamamlayacak ve bir vahdet teþkil edeceklerdir.
Dolayýsýyla, Gülen’e göre, kadýn ve erkek birbirinin eþiti
iki ‘eþ’, iki rakip deðil, birbirinin tamamlayýcýsý iki eþtir. Allah
Resûlü bir hadislerinde bu gerçeði, kadýn ve erkeðin birbirinin tamamlayýcýsý iki yarým olduklarý þeklinde ifade ederler.
Bu yarýmlardan biri, hiçbir zaman biri diðerinin ayný deðildir. Aralarýnda fizyolojik, psikolojik pek çok farklar vardýr.
Fakat bu demek deðildir ki, ne erkek kadýnýn biyolojik olarak
daha geliþmiþ bir þekli, ne de kadýn erkeðin az geliþmiþ bir tipidir. Cinsiyet farklýlýðýna beþerin müdahalesi olamayacaðýna
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göre herkes, eþitlik hayallerinden vazgeçip, erkeði ve kadýný
olduðu gibi kabullenmelidir.
Bu fýtrî, yani temel yaratýlýþ gerçeðini bu þekilde ortaya koyan Gülen, þu ikazda bulunmaktan da geri kalmaz: “Burada
þunu da belirtmek gerekir ki, kadýnlarda bu yaratýlýþ farklýlýðý onlarýn hor ve hakir görülmelerini gerektirmez. Bilakis Cenab-ý Hakk, kadýný, erkeði ‘en güzel yaratýlýþ üzerine yaratan’
ve onlara yücelmenin, yükselmenin yollarýný öðreten, onlarý
birbirinin tamamlayýcýsý, örtüsü ve koruyucusu yapandýr.”
(Prizma, 1: 143–45; “Ertuðrul Özkök’le röportaj”, Ergün, 35)

Fethullah Gülen, bundan sonra erkek ve kadýný toplumdaki vazife ve fonksiyonlarý noktasýnda ele alýr. Ona göre, kadýn
erkek olmadýðýna, erkekle arasýnda farklý fizyolojik ve psikolojik farklýlýklar olduðuna göre, elbette bu farklýlýklar, onun
toplumdaki yerine ve vazifesine de yansýyacaktýr. Bununla
birlikte önce þu nokta belirtilmelidir ki, dinî emirler ve yasaklar karþýsýnda, erkek de kadýn da ayný þekilde sorumludur.
Arada, yaratýlýþtan gelen ve insanýn müdahale sahasýnýn dýþýnda olan þartlarýn getirdiði bazý istisnalar vardýr. Bu istisnalarda kadýn, bazý yükümlülüklerden âzâde kýlýnmýþtýr. Erkeklerin yaptýðý daha bazý iþlerin kadýna yüklenmemesine gelince, bu da, her iki cinsin fizyolojik ve psikolojik farklýlýðý ve Yaratýcý El’in her iki cinse verdiði bir takým farklý özelliklerden
dolayýdýr. Avrupa ve Amerika dahil, modern toplumlarda da,
erkeðin yaptýðý her iþ kadýna verilmez. Meselâ, kadýn, bütün
dünyada nadiren cumhurbaþkaný, devlet baþkaný olabilmektedir; genelkurmay baþkaný, kuvvet komutaný ise hiç yoktur;
hattâ, kadýndan vali bile bulmak mümkün deðildir. Hýristiyanlýk ve Yahudilik gibi dinlerde de, hiçbir zaman kadýndan
kardinal, papa ve baþhaham olmamýþtýr. Meseleyi baþka türlü takdim edenler, esasen kadýna deðerini vermemekte, tam
tersine onu, Kudret Eli’nin ona verdiði deðerden düþürmektedirler. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 71)
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Kur’ân-ý Kerim, dinî ve içtimaî sorumluluklarýný yerine
getiren mü’minleri överken, Arapça’nýn karakteristiði gereði
her iki cinsi birden ifade edebilecek zamirler kullanmak
mümkün iken, erkeklerle birlikte kadýnlarý ayrýca anarak, söz
konusu hususlarda kadýnlarla erkekler arasýnda bir fark olmadýðýna iþaretle, bu konudaki cahiliye kabulleniþlerini yerle
bir eder. (Nisâ/4: 124; Ahzâb/33: 35)
Gülen, her biri kutsal –ruhlarýn dinlendiði, insanlar arasýnda karý-koca, anne, baba-çocuklar, kardeþler, büyükbaba,
büyükanne-torunlar arasýnda en müstesna sevgi, þefkat, vefa,
sadakat ve baðlýlýðýn yaþandýðý ve insanýn en unutulmaz hatýralarýnýn zihnine ve kalbine iþlendiði yer olma gibi– daha
baþka fonksiyonlarýyla birlikte, nesillerin hayata ilk uyandýðý,
hayat boyu tesiri hissettirecek ilk eðitimi aldýklarý ve þuuraltlarýnýn oluþtuðu yer olarak da evin ve ailenin, fertlerin, toplumlarýn ve milletlerin hayatýndaki önemine sürekli vurgu
yapar. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 139–40)
Þüphesiz Fethullah Gülen, kadýn evde otursun ve bütün
gününü mutfakta geçirsin anlayýþýnda deðildir. O, kadýnýn,
fizyolojisi ve psikolojisi nazara alýnmak kaydýyla, herhangi
bir iþte çalýþabileceðini, Ýslâm’da buna mâni bir hükmün bulunmadýðýný (Nuriye Akman’la röportaj, Sabah, 23 Ocak 1995) belirtir
ve Ýslâm’ýn ona tanýdýðý ekonomik özgürlükten söz eder. (Özcan Ercan’la röportaj, Milliyet, 21 Ocak 1998; Yaðmur, Nisan-Haziran 2000)

Bunlarla kalmaz, “Kadýn, bulaþýk bir kap, deðersiz bir maden
parçasý olmadýðý gibi, yeri de bulaþýk kaplarýnýn, maden parçalarýnýn bulunduðu yer deðildir. O, eþsiz bir pýrlantadýr” diyerek, kadýnýn evdeki fonksiyonunun mutfak iþi olmadýðý konusunda ikazda bulunur. Ona göre kadýn, nesillerin birinci
derecede ve en önemli öðretmeni, eðiteni ve mürþidi, yani yol
gösterenidir. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 71)
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Fethullah Gülen, kadýnýn Ýslâm’daki yerinden söz ederken, Ýslâm’ýn kadýn haklarý konusunda yaptýðý büyük ve köklü inkýlâplarý da nazara verir. (Yaðmur, Nisan-Haziran 2000)

KÜLTÜR, SANAT, EDEBÝYAT, MUSÝKÎ, SÝNEMA VE TÝYATRO
Fethullah Gülen’i, bazýlarý sadece bir aksiyon insaný, bir
eðitim, hoþgörü ve diyalog duayeni olarak, bazýlarý sadece bir
vaiz olarak, bazýlarý da bir âlim olarak tanýyabilir. Ne var ki,
onun üç yaný üzerinde duran çok az olmuþtur. Bunlardan biri, önceki bölümde kýsmen temas etmeðe çalýþtýðýmýz, onun
nefis terbiyeciliði yaný, ikincisi, bundan sonraki bölümde yine kýsmen temas etmeðe çalýþacaðýmýz, onun “insanlardan
bir insan” olan yaný, üçüncüsü ise, sözü ve kalemidir.
SÖZ, DÜÞÜNCE VE DÜÞÜNCEYE SAYGI

Söze, kaleme, bir baþka ifadeyle, düþünce, sanat, edebiyat
ve kültüre son derece önem veren Fethullah Gülen, ilk yaratýlýþýn yokluðun baðrýna atýlan iki harften müteþekkil “kün
(ol)” sözüyle baþladýðýný belirtir ve tekten çoða, birlikten çokluða uzayýp giden yollarýn sözle açýða çýkýp, sözle aydýnlandýðýna dikkat çeker. O, sözün bütün silahlardan daha tesirli ve
onun burçlarý deviren, kaleleri fetheden, girdiði yere fatih kumandanlarýn bile giremediði, ulaþtýðý ihtiþama sultanlarýn
ulaþamadýðý bir bayrak olduðunu da vurgular. Evet, kumandanlar, sultanlar kaleler zaptedebilir, þehirleri alabilir, fakat
kalblere söz hükmettiði gibi, “söz erlerinin dillerinden dökülen söz süngüleri, muhariplerin kýlýçlarýndan daha keskin,
mýzraklarýndan daha ürperticidir. Hekimler, kýlýç yaralarýný,
ok yaralarýný tedavi edebilmiþlerdir ama, söz yaralarýný tedavi ettikleri görülmemiþtir. Sözün en tesirlisini ve en içlisini
peygamberler, sonra da derecesine göre ilhama açýk saf gönüller söylemiþlerdir. ‘Gerçek söz’ erleri güneþ gibidirler;
kendilerine raðmen durmadan çevrelerini aydýnlatýrlar; der265
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ya gibidirler, dünyanýn en zengin hazinelerini, hem de hiç
hissettirmeden sinelerinde taþýr ve bir mum gibi etraflarýna
ýþýk verir, fakat, baþlarý önlerinde mahcup ve iki büklüm yaþarlar. Halk içinde mütevazilerden daha mütevazi, Hak’la beraber olunca da fevkalâde uyanýktýrlar. Çevrelerine yýðýn-yýðýn cevherler daðýtýr dururlar da, bunun farkýnda bile olmazlar. Olmazlar çünkü, iç dünyalarýnda her an daha kýymetli
pýrlantalar peþindedirler.”
Bu ifadelerinden de anlaþýlacaðý gibi, Fethullah Gülen, soyut anlamda söze verdiði önem bir yana, bir takým “söz erleri”nden bahsetmektedir ki, bunlar, onun bir baþka yazýsýnda
verdiði isimle, “fikir iþçileri”dir. Geleceðin dünyasýný kuracak
olan bu, “fikir çilesi”yle inleyen, sineleri fikir çilesiyle þerha
þerha, þakaklarý zonk zonk zonklayan, düþünce mekiklerini
sürekli yerle gök arasýnda, kâinatta gezdiren ve her seferinde
gönül atlaslarýna yeni renk ve yeni buutlar kazandýran bu ‘fikir iþçileri’, esen yelden, yaðan yaðmurdan, uçan kuþtan,
düþen yapraktan vb. aldýklarý ayrý ayrý mesajlarý zihinlere ve
gönüllere duyurur; zihinleri küflü düþüncelerden, gönülleri
pastan, yosundan arýndýrýrlar. (Sýzýntý, Mart 1990; Haziran 1997)
Söze ve fikre, yani, bir anlamda düþünceye bu derece
önem veren Fethullah Gülen’e göre, bir bakýma aklýn inceliði
ve nuranileþmesi olan fikir, aklýn yolunu aydýnlatýp, ona yeni
ufuklar açan ilâhî bir meþale olup, bir senede katedilecek yollar, onun aydýnlýðýnda bir saatte alýnabilir. Yine Gülen’e göre,
malzemesini ilâhî mevhibelerin, yani kalbde uyanan ilhamlar
ve doðuþlarýn teþkil ettiði fikir, sürekli doðruyu araþtýrýr ve
onun laboratuarýnda çok doðrular, doðruluk hesabýna tekrar
ber tekrar deðiþtirilir. Ýþte, fikrin asaleti de, bir doðruya, dünkü veya bugünkü doðruya, yani izafî doðrulara mutlak doðrularmýþ gibi baðnazca saplanýp kalmada deðil, sürekli araþtýrmada, doðrularý tekrar ber tekrar incelemede yatar. (Ölçü veya
Yoldaki Iþýklar, 77–8)
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Söz ve düþünce konusuna bu ölçüde eðilen Fethullah Gülen, “bir cemiyetin dil, terbiye, âdet ve sanat gibi duygularýndan doðmuþ, sonra da iþlene iþlene o toplumun hayat tarzý
haline gelmiþ, hemen her parçasý çok ehemmiyetli bir kýsým
esaslarýn bütünü” olarak gördüðü ve “din, yüksek ahlâk, fazilet ve hazmedilmiþ ilimlerin potasýnda kaynaya kaynaya olgunlaþtýðý”ný belirttiði kültürün, milletlerin hayatýndaki yerine de deðinir. “Kendi kültürünü olgunlaþtýramamýþ veya kaybetmiþ milletler, meyve verememiþ veya meyveleri dökülmüþ
aðaçlara benzerler. Bugün olmasa da yarýn kesilip odun olarak kullanýlmalarý mukadderdir” diyen (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar,
40-41) Fethullah Gülen’e göre ülkenin kültür hayatýna hizmet,
onun adýna yapýlacak baþka bütün hizmetleri gerekirse aksatmaya sebep olacak önemdedir.
Kültür adýna, günümüzde hemen bütün þubeleriyle mevcut
pozitif ilimlerin Batý materyalizmine dayandýðýný, Müslümanlarýn ise bu sahada eklektik düþünmeden kurtulamadýðýný ve
sadece Batý ilim temellerine Ýslâmî epistemoloji monte etmeye çalýþmaktan öte gidemediklerini, yani henüz bir ilim felsefesi dahi geliþtiremediklerini söyleyen Fethullah Gülen, ancak
Müslüman ilim adamlarýnýn, bütün sýfat, isim ve icraatýyla Allah’a iman esasýndan hareketle kâinata nüfuz ederek, tabiî olgularýn ve hadiselerin içine girerek gerçek bir Ýslâmî epistemoloji geliþtirebileceklerine, Ýslâmî ilim anlayýþýnýn da buna
dayandýðýna dikkat çeker. Bunun için de, mevcut ilim anlayýþý
ve ilim zemininden kurtulmak gerektiðini bilhassa vurgular.
Hadis, Fýkýh, Tefsir, Kelâm gibi bütün Ýslâmî ilim dallarýnda da yepyeni çalýþmalar yapýlmasý gerektiðine de vurgu yapan Fethullah Gülen, bunun için de kaynaklarý yeniden gözden geçirme, yeni tasniflere gitme ve Kur’ânî, Ýslâmî gerçekleri, onlarý kâinat gerçekleriyle baðdaþtýrarak, daha doðru bir
ifadeyle, Kur’ân ile, onun yaratýlýþ sahasýndaki nüshasý olan
kâinat arasýndaki mutabakatlarý keþfederek anlatma, din ile
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sosyolojiyi, din ile tabiî ilimleri bir arada ele alma lüzumuna
dikkat çeker. (Prizma, 1: 56-62)
Fethullah Gülen, kültür meselesinde dile ayrý bir önem verir. Ona göre, Türkiye’nin dünya ile kaynaþmasý, dýþ ülkelerdeki Türk nesillerinin mevcudiyeti, Türkçe’nin bir dünya dili
haline getirilmesini gerektirmektedir. Dil, kültürün bir boyutunu oluþturduðu için de ayrýca önemlidir. Türkçe, dokuz
asýrdýr Türkiye’de ve asýrlarca Türklerin hakim bulunduðu
topraklarda þu veya bu ölçüde konuþulan ve kullanýlan bir dil
olmuþtur. Eðer Türkiye, gelecekte dünyada kendine, tarihine
yakýþýr bir yer almak istiyorsa, dilini de evrenselleþtirmeli,
onu bir ilim dili haline getirmelidir.
Gülen’e göre, çoktan iþaretleri ortaya çýkmýþ bir vakýa olarak, gelecek ilim ve beyan çaðý olacaktýr. Bu bakýmdan, milletlerin geleceðinde, kalkýnmasýnda, çok hýzla küreselleþen
dünyada kendine yer edinmesinde ilim kadar dilin önemi
vardýr. Türkçe’nin böyle bir önemi taþýyacak bir dil olabilmesi için baþta edebiyatçýlar olmak üzere, herkese ciddi sorumluluklar düþmektedir. Bu açýdan, sadece mevcudu öðrenipöðretmekle kalmayýp, büyük istidatlar yetiþtirerek onlara ciddi sorumluluklar yüklenmeli ve dilimizin gelecekte çok ileri
bir seviyede temsil edilmesi saðlanmalýdýr. Bunun için de, bir
taraftan dilin kendi kurallarýna uygun kelime üretirken, diðer
taraftan da, asýrlardan beri kullanýla kullanýla dilimize malolmuþ kelimelerin muhafazasý bir zarurettir. Millete mal olmuþ
kelimeler artýk bizimdir ve dil zenginliðimizin bir buududur.
(Sevindi, 1997)

SANAT VE EDEBÝYAT

Fethullah Gülen’e göre sanat, terakkinin ruhu ve duygularý inkiþaf ettiren yollarýn en önemlilerindendir. O, ayný zamanda, gizli hazineleri keþfedip açan sihirli bir anahtar gibi268
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dir. Onunla açýlan kapýlarýn arkasýnda fikirler suret urbasý giyer, hayaller de âdeta cisimleþir.
“Ýnsanlarý, denizlerin sonsuzluk ve derinliklerinde, semalarýn yükseklik ve maviliklerinde dolaþtýrýp seyahat ettiren
sanattýr. Sanat sayesinde insan, yerlerin ve göklerin enginliklerine yelken açar, zaman ve mekânüstü duygulara ulaþýr.”
diyen Gülen, sanatýn, insanoðlunun güç ve derinliklerini tasvir eden en birinci levha olduðunu ve sanat sayesinde en derin duygu ve düþüncelerin, en çarpýcý tesbitlerin, en içli arzularýn bir plaða kaydediliyor gibi kaydedilip, âdeta ölümsüzleþtirildiðini de belirtir.
Sanatta tecride önem veren Fethullah Gülen, bilhassa
imanla birleþen sanatýn ne muhteþem güzelliklere menþe olacaðýný ifade eder ve buna bir de misal verir: “Sanatýn imana
refakati sayesinde deðil miydi ki, bu muhteþem dünya þaha
kalkmýþ mabetleri, þehadet parmaklarý gibi öteleri gösteren
minareleri, her biri baþlýbaþýna birer mesaj sayýlan, mermerlerin alýnlarýndaki mübarek desen ve motifleri, çeþit çeþit hat
sanatlarý, pýrýl pýrýl tezhipleri, solmayan iþlemeleri ve kelebek
kanatlarý kadar güzel nakýþlarýyla seyrine doyulmayan bir güzellikler galerisi haline gelmiþti.”
Ýlmin, kendini en iyi sanatla ortaya koyacaðýna dikkat çeken Gülen, sanat adýna ortaya herhangi bir eser koyamamýþ
birinin, çok fazla bir þey bileceðini söylemenin zor olduðunu
belirtir ve “sanata kapalý bütün ruhlar, varlýklarý-yokluklarý
müsavi; kendilerine, ailelerine, milletlerine yararlý olmayan,
hattâ zararlý olabilen bir kýsým kuru kalabalýklardan ibarettir” tesbitinde bulunur. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 46–8)
Fethullah Gülen için edebiyat, bir milletin ruhî yapýsý, düþünce dünyasý ve irfan hayatýnýn belâðatli bir lisanýdýr. Ayný
ruhî yapý, ayný düþünce sistemi ve ayný irfan hayatýný paylaþmayan fertlerin, ayný milletten olsalar dahi, birbirlerini anla269
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malarýnýn mümkün olmadýðýný ifade eden Gülen’e göre, edebiyat olmasaydý, ne hikmet o debdebeli yerini alabilir, ne felsefe gelip bu günlere ulaþabilir, ne de hitabet kendinden bekleneni verebilirdi. Bununla birlikte, karþýlýklý bir etkileþim ve
hizmet içinde hikmet, felsefe, hitabet de, kendi sahalarýyla
alâkalý zengin malûmatý, bitmeyen bir sermaye olarak edebiyatýn önüne sermiþ ve ona ölümsüzlük kazandýrmýþlardýr.
Fethullah Gülen, “edipler ve þairler, iç ve dýþ dünyalar (enfüs ve afâk)da görüp hissettikleri güzellikleri seslendiren birer neyzene benzerler. Duygular yoluyla gelip onlarýn ruhlarýný saran alevlerden habersiz kimselerin, neyi de, neyden
yükselen feryadý da anlamalarýna imkân yoktur” der. Edebiyata ve edibe böyle önemli bir makam veren Gülen, bu “neyzen”lerin neylerinden yükselen feryat gibi, diðer sanatkârlarýn eserlerinin de nasýl oluþtuðuna temas eder ve bunu yaparken, sanatýn çok önemli bir boyutuna da dikkat çeker: “Her
gerçek, önce insan ruhunda bir öz halinde belirir; sonra hissedilir; sonra da sözle, kalemle, çekiçle canlandýrýlýr, kristalleþtirilir ve nokta nokta, çizgi çizgi sanat eserinin çehresinde
ifade edilmeye çalýþýlýr. Böyle bir eserin, zaman ve mekân üstü buutlara ulaþmasý ise, tamamen inanç ve aþkýn dereceleriyle alâkalýdýr.”
Fethullah Gülen için edebiyatta esas unsur manadýr. Gülen, bu esastan hareketle üslûba dikkat çeker ve maksatlarý
ifadede kullanýlacak manzum ve mensûr her sözün düþünce
pýrlantasýna mahfaza olmasý ve onun yerine geçmemesi, ona
gölge etmemesi gerektiðini belirterek, “bu mahfaza zebercetten de olsa, muhteva, maksat ve hedefi gölgelediði ölçüde söz,
tesir ve ihsas gücünü kaybeder ve böyle bir sözün uzun ömürlü olmasýna da imkân yoktur” der. Bu tesbitiyle, mananýn
lâfza feda edilmemesi, lâfzýn manayý gölgelememesi gerektiðini vurgulayan Gülen, bununla birlikte bir baþka açýdan, yine mana adýna, üslûbun önemini de hatýrlatarak, yüksek
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mefhum ve düþüncelerin yüksek üslûpla anlatýlmasý gerektiðini bilhassa belirtir. Gülen, üslûp adýna meselenin sadece “eskilerin beyân ve bedîi mevzûlarýnda ele aldýklarý teþbih, istiare, kinaye, telmih, cinas, iade gibi söz ve mana sanatlarýný”
ustaca kullanmaktan ibaret olmadýðýný, “en derin sözün, ilhamla coþan heyecanlý ruhlarda, varlýðý sarýp sarmalayýp gönlüne yerleþtirmesini bilen engin hayallerde, dünya ve ukbayý
(ahiret) bir hakikatýn iki yüzü gibi bir arada mütalâa etmeye
muvaffak olmuþ inançlý ve terkipçi dimaðlarda aranmasý” gerektiðini de vurgular. (ölçü veya Yoldaki Iþýklar 45–9)
MUSÝKÝ

Fethullah Gülen, musikîye özel bir önem verir. Ona göre,
herhangi bir musikî veya müzik parçasýnda mananýn güçlü
olmasýna dikkat edilmeli, dolayýsýyla, o parçanýn icrasý anýnda bir taraftan his tufaný yaþanýrken, diðer taraftan mananýn
gücü, düþündürücülüðü ile insanýn bir þeyler duymasý, anlamasý mümkün olabilmelidir.
“Müziðe yatkýn olan bir dimað, dünyada her þeye yatkýn
olur. Zira müzik incelik ister, esneklik ister, duyarlýlýk ve mükemmel bir his yapýsý ister.” diyen Gülen, herkesin musikiþinas veya müzisyen olamayacaðýný vurgular. Gülen, müziði
pek çok sanatlardan daha ileride bir sanat olarak görür. Ona
göre ciddi sanat kabiliyeti olmayan bir insanýn müziðe uyum
saðlayabilmesi, müzik yapabilmesi âdeta imkânsýzdýr. Gülen,
bu tesbitten hareketle, kadýnýn yaratýlýþtan duyarlý ve hassas
olmasýnýn onun için musikî adýna bir avantaj teþkil ettiðini,
bu sebeple de, bayanlarda müzik kabiliyeti oranýnýn erkeklerden daha fazla olduðunu söyler.
Bilhassa günümüz toplumlarýnda musikînin çok yaygýnlaþtýðýna dikkat çeken Fethullah Gülen, “toplumun içinde sürüklenip gittiði bu saha”nýn baþýboþ býrakýlmamasý gerektiðine dikkat çeker. Ona göre, mesaj yüklü, mana yüklü, hisleriy271
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le, düþünceleriyle insaný zenginleþtiren, insaný yüce hedeflere götüren, ona kemalât yollarýný gösteren ve bu yollarda ona
þevk verecek eserler meydana getirilip, bunlarýn bestelenmesinin lüzumu üzerinde durur. Gülen, þöyle der: “Dinlediðiniz
bir eser, sizi Kur’ân’a yönlendiriyor, içinizde Allah’a karþý
vuslat arzusunu köpürtüyor, sizi Emrah gibi baðrý yanýk hale
getirip secdeye zorluyor, millî, dinî deðerlerinize karþý alâkalarýnýzý kanatlandýrýyor, size kendi romantizminizi fýsýldýyor,
bunlarý yaparken de, müstehcenliðe, bâtýlý tasvire vs. kapalý
kalýnabiliyorsa, evet iþte bu eser gayet güzeldir. Bünyesinde
gýybeti barýndýran, fuhþu tasvir eden, þehevanî hisleri tahrik
eden, insanýn yeis, yani ümitsizlik duygularýný kabartan eserlere gelince, onlar için dinlenmesinde mahzur olmaz diyemem.” (Fasýldan Fasýla, 3: 175–76)
Gülen, Kur’ân’ýn bir musiki þaheseri olduðuna dikkat çeker ve “Onu okumada önemli olan, muhtevadan hareketle,
ondaki her bir kelimenin istediði seslendirmeyi, konumuna
uygun olarak verebilmektir.” der. Buna misal olarak da,
Kur’ân’da maðrur inkârcýlarýn konuþmasýnýn, kibir, kendini
beðenmiþlik ve bir çalým edasý içinde caka satarak konuþan
eli belinde bir insaný göz önüne getirdiðini ifade eden Gülen,
ayet-i kerimeleri okurken, okuyuþun bu muhtevayý aksettirebilmesinin önemli bir esas olduðunu vurgular ve bu deðerlendirmesini þöyle baðlar: “Günümüzde her yerde bu çerçevede Kur’ân’ýn okunduðu söylenemez. Ses ve naðme ile beraber muhtevanýn hakkýný yemeden, onu olduðu gibi ortaya
koyma, maalesef yok denecek kadar az. Hele, ihlâsla onu soluklamak ender-i nadirattan.” (Fasýldan Fasýla, 3, 177)
“Ruh inceliðinden mahrum kaba hisler, bahsimizden hariçtir. Musikide ruh, bütünüyle nezaket, nezahet ve zerafet
kesilir. Yalnýz bu neticeye ulaþabilmek, rûh-efzâ (ruha can
katan) musikiyle çok uðraþmaya ve hakikî musikîþinaslarla
oturup kalkmaya, sözden-sazdan ziyade ruha-manaya yönel272
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meye baðlýdýr.” diyen Gülen, klasik Türk sanat musikîsinin
bu ruhu insana kazandýrdýðýna dikkat çeker. Ona göre bunun
kaynaðý da, nefislerin terbiye gördüðü, insana ahlâk, hassasiyet ve her türlü ruh güzelliðinin kazandýrýldýðý tekye ve zaviyelerdi. Bu müesseseler gerçek misyonlarýndan uzaklaþýp,
miskinler otaðý haline gelince, sanat müziði de çok önemli bir
kaynaðýný kaybetmiþ oldu.
ROMAN, HÝKAYE, TÝYATRO VE SÝNEMA

Fethullah Gülen, denebilir ki, son bir-bir buçuk asra kadar
Ýslâm dünyasýnýn kendilerine karþý mesafeli durduðu roman,
hikâye ve tiyatro ile, 20’nci asrýn baþlarýnda ortaya çýkan sinema üzerinde de durur. Ýslâm ile bu sanat dallarý arasýndaki münasebet her zaman tartýþma konusu olageldiði için, o da
bunlara bu açýdan yaklaþýr. Gülen’e göre, roman, hikâye, tiyatro ve sinema dallarýnda özellikle Türkiye, Batý’ya oranla
çok geridedir. Bunda, Ýslâm’ýn bu konularda sahip olduðu
varsayýlan tavýr kýsmen rol oynamýþ bile olsa, asýl sebep, bu
sanat dallarýnda gösterilen ihmaldir.
Gülen, bu tespitten sonra, bu sanat dallarýnýn herhangi birinde Ýslâm’ýn kesin bir yasaðýnýn söz konusu olamayacaðýna
dikkat çeker. Bu konular üzerinde düþünür ve yorum yaparken, iki taraflý aþýrýlýklardan kaçýnýlmasý gerektiðini belirten
Gülen, aydýnlar arasýnda özellikle Cemil Meriç’in romana
ciddi eleþtiriler getirdiðini, Ýslâm âlimleri içinde ise, roman
hakkýnda “ölüleri canlandýrma”, sinema hakkýnda “ölüleri
hareketli gösterme”, tiyatro hakkýnda da, “mazi denilen geniþ
kabirdeki ölüleri hortlatma, ölülerin ruhunu dirilerin cesetlerine koyma” tabirleri kullanýp, “ölü hayat veremez” hükmünü
verenlerin bulunduðunu nakleder. Buradan, bu âlimlerin roman ve hikâyeye mutlak manada karþý çýktýðýnýn anlaþýlmamasý gerektiðini, çünkü bizzat kendilerinin, pek çok gerçekleri, daha önce yaþamýþ pek çok Ýslâm âlimi gibi temsilî hikâye273
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lerle anlatma yoluna gittiklerini ifade eden Fethullah Gülen,
bu temsilî hikâyelerin öz bakýmýndan hikâye ve romanlardan
çok farklý olmadýðýna dikkat çeker ve þu açýklamada bulunur:
Öyleyse, roman ve hikâyeleri, buna baðlý olarak tiyatro ve
sinema türü eserleri bir çýrpýda alýp atmak ve onlara “yasaktýr” etiketi yapýþtýrmak da doðru bir davranýþ olmasa gerek.
Durum böyle olunca, üzerinde durulmasý gereken husus,
bunlarýn olup olmamalarý gerektiðinden daha çok, bunlarýn
ihtiva ettikleri konularýn neler olup neler olmamasý gerektiðidir. Bâtýlý tasvirin tecviz edilmemesi gerektiði, herkesin ittifakla kabul edeceði bir meseledir. Ayrýca, bunlarda Ýslâm’ýn
kesin haram dediði hususlarý (zina, fuhuþ, alkol, uyuþturucu,
kumar, hýrsýzlýk, insan öldürme vb.) terviç veya teþvik
manasýna gelecek her türlü tasvir, anlatýþ ve görüntüleme de,
tabiî ki kabul edilemez. Yoksa temelde ne romana, ne hikâyeye, ne de diðerlerine karþý çýkma doðru deðildir. Ýster
Kur’ân’da anlatýlan kýssalar ve temsilî tablolar, isterse Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ait konuyla ilgili beyan ve ifadeler, zannederim bu konuda orta yolu bulmada yeterli delil
ve yol gösterici rehber sayýlabilir. (Fasýldan Fasýla, 2: 330–31)
Gülen, daha sonra önemli bir konuya daha dikkatleri çeker. Bu da, eþyanýn misliyle temsil edilmesi gerektiði gerçeðidir. Gülen, bu prensipten hareketle, “Ýslâm âleminin büyük
ve yüce tanýdýðý örnek þahsiyetler, baþta Peygamberler ve büyük sahabîler, bence temsil edilmemelidir” der. Bunun yerine, “Deðiþik þekilde onlarý da ifade edebilme imkânlarýnýn
söz konusu olduðu günümüzde artýk onlarý anlatmada müþahhas þekiller kullanma mecburiyetinden de bahsedilemez... Teknik imkânlar kullanýlarak, ýþýk ve renk oyunlarýyla
çok rahatlýkla ifade edilmek istenen meseleler pek alâ dile getirilebilir. Ve zannederim, böylesi hem daha doðru hem de
daha tesirli olur. Zaten günümüzde müþahhastan tekrar mücerrede doðru bir kayýþ gözlenmektedir ki, bu yolun, Ýslâm’ýn
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rûhuna daha uygun düþeceði münakaþa götürmez bir gerçektir.” mütalâasýnda bulunur. (Fasýldan Fasýla.,2: 332)

TERAKKÝ, HÜRRÝYET VE MEDENÝYET
Fethullah Gülen, bir entelektüel olarak, þüphesiz günümüzde en çok sözü edilen kavramlara, bunlarýn nitelik ve mahiyetlerine de ilgi duymakta ve zaman zaman bunlar hakkýndaki görüþ ve düþüncelerini açýklamaktadýr.
TERAKKÝ

Gülen, terakki, hürriyet, medeniyet ve benzeri çaðdaþ kavramlar üzerinde spekülatif tartýþmalara girmez. Bunlarý artýk
gündemimize ve lûgatýmýza girmiþ kavramlar ve deðerler olarak kabul edip, baþkalarý onlarýn içini nasýl doldurursa doldursun, o, bunlara kendi açýsýndan sahip olmalarý gereken
mana ve muhtevayý yüklemeyi tercih eder. Ona göre, bir þeyin daha temiz, daha parlak, daha düzenli ve daha iyisi, onun
terakki etmiþ olanýdýr. Bu bakýmdan, mevcutla yetinmek
himmetsizlik, yani gayesizlik ve gayretsizlik, mevcudu aþarak, daha muntazam, daha seviyeli eserler ortaya koymak ise
terakkidir.
Fethullah Gülen, bir milletin terakkisi için gereken þartlar
konusunda da, vecizeler þeklinde bazý ölçüler sýralar. Ona göre, bir milletin geliþip ilerlemesi, o millet fertlerinin fikrî ve
hissî sahada terbiye görmelerine baðlýdýr; ayrýca, millet fertlerinin gaye ve hedef birliðine varmýþ olmasý da þarttýr. Toplumlarýn ilerleyip yükselmesinde bir diðer önemli nokta da
okuyup yazmadýr. Ona göre bundan daha önemlisi de, herkes
okuma-yazma bilse bile, millî kültürle nesiller belli bir istikamette terbiyeye tâbi tutulmadýktan sonra, beklenen neticeyi
elde etmeye imkân bulunmadýðý gerçeðidir.
Gülen, ilmî icat ve keþiflerde olduðu gibi, terakkide de
‘telâhük-ü efkâr’a, yani, nesiller boyu fikirlerin birbirine des275
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tek vermesi, dolayýsýyla nesiller arasýnda ayný hedefe yönelik
bir yürüyüþ içinde olunmasýna çok önem verir. Ona göre, her
terakki hamlesi, hâlihazýrý iyi deðerlendirmeye ve geçmiþ nesillerin tecrübelerinden istifade etmeye önem verildiði ölçüde neticeye ulaþýr. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 44–6)
HÜRRÝYET

Fethullah Gülen, hürriyet üzerinde, sadece çaðdaþ hukukî
ve sosyolojik bir kavram ve deðer olarak deðil, insanýn manevî
hayatýnda ve tasavvufta çok önemli yeri olan bir hâl, bir deðer
olarak da durur. Ona göre hürriyet, her þeyden önce, insanýn
en önemli özelliði, onu diðer varlýklardan ayýran en mühim yanýdýr. Ýnsaný hayvanî mevcudiyetin üstüne çýkaran, onu sebepsonuç kanunlarýna göre cereyan eden tabiat karþýsýnda otonom
yapan, sonra da onu mutlak, hür ve muhtar olan bir Mevcud’a
baðlayan ayýrýcý özellik, onun aklî bir varlýk olmasýnda, irade ve
iç müþahedeye malik bulunmasýnda aranmalýdýr. Ýþte insaný
insan yapan hususlardan biri, onun hürriyetidir. Yani, kendi
hareketlerini kendi tayin etmesi, faal bir akla –otonomiye–
malik bulunmasýdýr. Bu sayede insan, canlý-cansýz bütün tabiatýn üstüne çýkar, hareketlerini kontrol etme ve hesabýný verme
kabiliyetini kazanýr; hürriyet ve insan iradesi hesaba katýlmadan, ne ahlâkiliði, ne de gayr-i ahlâkiliði izah etmek mümkündür. (Sýzýntý, Temmuz 1979)
Hürriyete böylesine önemli bir açýdan bakan Fethullah
Gülen, onu þöyle tarif eder: “Hürriyet, ruhun, yüksek duygu
ve yüksek düþüncelerden baþka herhangi bir kayýt kabul etmemesi, hayýr ve faziletten baþka hiçbir prensibin esiri olmamasý, buna karþýlýk, lâkaydilik (kayýtsýzlýk) ve lâubaliliðe düþmeden, insan dimaðýnýn, onu maddî-manevî terakkiden alýkoyacak baðlardan âzâde olmasý demektir.” (Ölçü veya Yoldaki
Iþýklar, 41)
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Bu temel tariften hareket eden Fethullah Gülen’e göre
hürriyet, insan vicdanýnýn önemli bir rüknü sayýlan iradenin
en esaslý rengi, en ehemmiyetli fakültesi ve en hayatî bir buudu olarak Allah’ýn insanoðluna en müstesna ihsanlarýndan
biridir. Bu büyük ve müstesna ihsan, Ýslâm literatüründe,
ferdin kendi haklarýna sahip olmasý þeklinde tarif edilmiþtir;
bununla birlikte, onun tam anlaþýlabilmesi, biraz da aksinin
kavranýlmasýna baðlýdýr. Onun aksi, ferdin haklarýna baþkasýnýn sahip olmasýdýr ki, bu da düpedüz kölelik demektir. Ýnsana bu haklarý, hususî bir çerçevede bahþeden Allah’týr. Bu
itibarla da insanýn, bu haklarý deðiþtirmeye ve satmaya hakký
yoktur. Bu haklarýný satmaya kalkan insan, Allah’ýn ihsanýna
karþý nankörlük yapmýþ, baþkalarýna köleliði kabul etmiþ ve
günah girmiþ demektir.
Meseleye, insanî ufuk noktasýnda ve belki hiçbir çaðdaþ
yorumcunun ele almadýðý açýdan yaklaþan Fethullah Gülen,
hürriyetin temeli ve garantisi olarak, her þeyden önce insanýn
kendi varlýðýnýn þuurunda olmasýný, dolayýsýyla veya Allah’ý
tanýmasýný kabul eder. Ona göre, Allah’ý tanýmamak, insana
veya onun dýþýnda baþka varlýklara kul-köle olmayý getirir ki,
böylelerinin insanî haklara sahip olma manasýnda hür olduklarýndan bahsedilemez.
Þu halde hürriyet, insanýn öncelikle Allah’tan gayri hiçbir
þey ve hiçbir kimsenin boyunduruðu altýna girmemesi, hiçbir
þeyin önünde eðilmemesidir. Hürriyete ulaþmýþ bulunmak,
kalbin Hakk’ý gösteren parlak bir ayna haline geldiðinin de en
açýk emaresidir. Ancak imanla, marifetle ve Allah’tan baþka
her güç, her servet, her iktidar sahibiyle kalbî alâkasýný kesmekle varýlabilecek olan bu noktaya ulaþmýþ bir insan, egosunu saran kayýtlarý da bir bir kýrmýþ ve egosunun, yani enaniyetinin tesirinden de kurtulmuþ insandýr. Ýþte, gerçek hürriyet, ancak insanýn, dünyevî endiþelerden, mal-menal gibi gailelerden kalben sýyrýlýp, yaratýlýþ âlemine ait bütün husûsi277
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yetleri ve manevî âlemlere ait bütün derinlikleriyle Hakk’a
yönelmesi sayesinde gerçekleþebilir.
“Hakikî hürriyet, kâmil manada Allah’a kulluðun bir gereðidir; hattâ, hakikî hürriyet ile kâmil manada Allah’a kulluk,
eþ anlamlý bile kabul edilebilir” diyen Fethullah Gülen, nihaî
olarak þu deðerlendirmede bulunur: “Denebilir ki insan, Allah’a kulluðu ölçüsünde hürdür. Kulluktan nasipsiz olanlar
hür olamayacaklarý gibi, gerçek insanî deðerleri kavramalarý
da mümkün deðildir. Zira bunlar, hiçbir zaman beden ve cismaniyetin girdaplarýndan kurtulamaz, kalb ve ruhun hayat
ufkuna ulaþamaz ve özlerini kendine has derinlikleriyle duyamazlar. Kalb, deðiþik matluplara, sevgililere, hedeflere tutulup baðlandýðý sürece insan katiyen hür olamaz. Deðiþik
mülâhazalarla sürekli baþkalarýna bedel ödeyen birisi nasýl
hür olabilir ki.!” (Sýzýntý [Kalbin Zümrüt Tepeleri], Aralýk 1994)
MEDENÝYET

Bilindiði gibi, medeniyet kavramý da, son bir-iki asrýn üzerinde en çok konuþulan konularýndan biri olmuþtur. Bazýlarý
onu modernizmle bir arada, hattâ onunla özdeþ olarak deðerlendirmiþ, bazýlarý ise, ikisi arasýnda önemli bir ayýrým yapmýþtýr. Fethullah Gülen, bu ikinci gruba dahildir denebilir. Þu
kadar ki o, terakki, hürriyet ve benzeri konularda olduðu gibi, bu kavram üzerinde de spekülatif tartýþmalara girmemiþ,
artýk bütün insanlýðýn lûgatýnýn, hattâ günlük hayatýnýn bir
parçasý olmuþ bulunan bu kavrama, sahip olmasý gereken
muhteva ve anlamý yüklemeye çalýþmýþtýr.
Gülen’e göre insan, önce yaratýlýþý gereði medenî bir varlýktýr. Yani, mahiyeti itibariyle medenileþmeye müsait olarak
yaratýlmýþ olup, varlýða erdiði günden bu yana, bir ölçüde hep
medenî olabilmiþ veya olmanýn yollarýný aramýþtýr. Çünkü
medenileþmeyi, teknik, teknoloji ve endüstrileþme ile özdeþleþtirmek isteyenler, hattâ özdeþleþtirenler var ise de, bunlar
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hayatýn “modernize” edilmesinde birer vasýta olup, medeniyet, insan istidat ve kabiliyetlerinin geliþmesine müsait bir
iklim ve atmosfer, medenî insan da, bu iklimde, bu atmosferde duygu ve düþüncesi itibariyle inkiþaf edip geliþen ve geliþtirdiði yüksek duygularýyla toplumun emrine giren insandýr.
Bu itibarladýr ki o, ruhî ve zihnî bir vaka olarak zenginlik,
lüks, saray ve apartman gibi cismanî refah unsurlarýnda, üretim ve tüketim gibi bedenî duygu gayyalarýnda aranmamalý,
belki görüþ tarzý, düþünce sistemi ve ruh enginliði gibi zihnî,
manevî olgularda aranmalýdýr.
Medeniyet, Fethullah Gülen’e göre, zenginlik, bedenî hazlarý tatmîn ve cismaniyetin sefahetler içinde yüzüp gezmesi
deðil, gönül zenginliði, ruh nezaketi, görüþ derinliði ve baþkalarýna hayat hakký tanýyýp, onlarý da kabul etmek demektir.
Medeniyet, daima ilim ve ahlâkýn atbaþý götürüldüðü iklimlerde boy atmýþtýr. Ahlâk ve fazilete dayanmayan, akýl ve vicdan havuzlarýndan beslenmeyen medeniyet –ona da medeniyet denecekse– insanlýðýn mutluluðuna deðil, sadece birkaç
zengin, birkaç da hevaperestin heveslerine hizmet eden gelip
geçici bir þehrayinden ibaret olur. Fertlerin medenî olmalarý,
özlerinde bulunan iyi þeylerin nüvelerini geliþtire geliþtire
ikinci bir fýtrat kazanmalarýnda aranmalýdýr.
Fethullah Gülen, medeniyetlerin oluþumuna da temas
eder. O, her yeni medeniyetin yepyeni bir aþk, yepyeni bir
iman hamlesiyle ortaya çýktýðý düþüncesindedir. Özellikle, bu
iman ve heyecanýn bulunmadýðý bir toplumda, istidatlarýn
geliþmesine engel despotça müdahaleler de varsa, böyle bir
iklimde, çeþitli ilim dallarý sayesinde gökler aþýlsa bile, medeniyet ufkuna ulaþýlamayacaðýný ifade eden Gülen, günümüzde her þeyi sadece ilimle ele alan Garp medeniyetinin hep bir
meflûç medeniyet olarak kaldýðýný, buna mukabil, “ilme karþý fermuarýný çekip kendi içine kapanan Þark medeniyetlerinin ise, halihazýrdaki durumlarý itibariyle, bugüne ve yarýna
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uygun birer medeniyet olmaktan uzak bulunduklarý”ný kaydeder. Bu bakýmdan, ona göre, geleceðin medeniyeti, Garb’ýn
ilim ve fenleri ile Þark’ýn inanç ve ahlâk felsefesinin fideliðinde boy atýp geliþecektir. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 43-44; Sýzýntý, Aðustos 1985)

BAZI GÜNCEL, SOSYAL VE SÝYASÎ KONULAR
VE KAVRAMLAR
Fethullah Gülen, gerek yazýlarýnda, gerek sohbetlerinde ve
gerekse kendisine sorulan ilgili sorulara cevap verirken, “halký
ve Hakk’ý hoþnut etme çizgisinde bir sevk u idare sanatý” olarak
siyasetle birlikte, cumhuriyet, demokrasi, istibdat, terör, yolsuzluklar ve temiz toplum arayýþlarý gibi güncel, sosyal ve siyasî
meselelerde de görüþlerini ortaya koymuþtur ve koymaktadýr.
SÝYASET: HÜKÜMET ETME, DEVLET-MÝLLET
MÜNASEBETLERÝ, HAK VE KUVVET ÝLÝÞKÝSÝ

Fethullah Gülen, aktif siyasetten bütünüyle uzak olmakla
birlikte, ülke ve insan idaresi, “halký ve Hakk’ý hoþnut etme
çizgisinde bir sevk u idare sanatý” olarak algýladýðý ve görmek
istediði siyasetin nasýl olmasý gerektiði konusunda da bir takým düþüncelere sahiptir.
“Bir idare sanatý olarak her yerde siyasetten bahsedilebilir.” diyen Gülen, daha çok bir ülkeyi, bir milleti idare sanatý
olarak siyaset üzerinde durur ve böyle bir siyaseti yürütebilecek kimselerin, “kendi hazlarýný dahi düþünmeyerek, sadece
milletin lezzetleriyle gerilip, onun acýlarýyla iki büklüm” insanlar olabileceðini vurgular. Ona göre, “iyi idare ve seviyeli
siyaset, yüksek ruh insanlarý, sancýlý beyinler ve hakikatýn
âzat kabul etmez kölelerinde aranmalýdýr.”
Meseleyi insan temelinde ele alan Fethullah Gülen, kanunlarýn yeterliliði, yerindeliði, doðruluðu ve iþlerliði kadar, onu
uygulayacaklarýn karakterlerinin de önemine dikkat çeker.
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Ona göre, kanunlar, her zaman, her yerde ve herkes için geçerli, onlarýn tatbikçileri de, hem cesur, hem de âdil olmalýdýrlar ki, kitleler bir yandan onlara karþý korkarken, diðer
yandan da bütün bütün güven ve emniyetlerini yitirmesinler.
Gülen, iyi bir idareci ve siyasî için hak düþüncesi, hukukun
üstünlüðü, vazife þuuru, kaba ve aðýr iþlerde sorumluluk anlayýþý, ince ve nazik iþlerde de maharet ve ehliyetin çok önemli olduðunu bilhassa vurgular.
“Muhteþem hükümetler muhteþem milletlerden doðar;
muhteþem milletler de, ilmî iktidarlarý, malî imkânlarý ve geniþ idraklarýyla ruhçu nesillerden ve ‘kendi olma’ kavgasýný
veren güzide fertlerden.” diyen Gülen, “Bir milletin, güçlü olmasý için duygu, düþünce ve kültür birliði ne kadar önemli
ise, parçalanýp daðýlmasýnda da dinî ve ahlâkî vahdetin bozulmasý o kadar müessirdir.” görüþündedir. Gülen’e göre,
toplumlarýn hayatýnda dinin çok önemli bir yeri vardýr. O, bu
konuda, “din, birleþtirici, bütünleþtirici hususiyeti nazar-ý itibara alýnarak, milletleri idare edenlerin gözleri önünde bulunmasý ve daima onun yenilmez gücüne sýðýnýlmasý lâzým
gelen hayatî bir müessesedir” der. Vicdanlara hükmeden en
büyük güç olarak dinin bilhassa emniyet ve asayiþteki rolüne
dikkat çeken Fethullah Gülen, fertlerin hareket ve davranýþlarýný zapt u rapt altýna almada da dinin en hakim bir unsur
olduðunu belirtir ve “Bu itibarladýr ki, idareciler, dinî hayatý
milletin hayatý bilerek, onu maþeri vicdanda hep diri tutmaya çalýþmalýdýrlar.” hatýrlatmasýnda bulunur.
Fethullah Gülen’e göre hükümetler, güç ve iktidarlarýyla
halký þerlerden, adaletleriyle de onlarý zulümlerden koruduklarý ölçüde siyasette baþarýlý sayýlýr ve istikbal vadedici olurlar.
“Hükümet, adalet ve asayiþ demektir. Bunlarýn bulunmadýðý bir yerde hükümetin varlýðýndan söz edilemez. Hükümet
bir deðirmene benzetilecek olursa, çýkardýðý un, nizam, huzur
ve emniyettir. Bunlarý çýkarmayan deðirmen ise bir kuru gü281
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rültüdür ve hep hava öðütür” diyen Fethullah Gülen, hükümet-halk münasebetlerinde çok önemli bir deðerlendirmede
bulunur: “Bir hükümetin milletine ‘Benim milletim’ demesinden ziyade, bir milletin baþýndaki hükümete ‘Benim hükümetim’ demesi daha önemlidir ve zannýmca aranan da budur.
Aksine millet, baþýndaki hükümeti bünyesine musallat olmuþ
týrtýl silsilesi görüyorsa, o bünye ile o baþ, çoktan birbirinden
kopmuþ demektir.” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 167–75)
Fethullah Gülen, hükümetin veya devletin sadece kuvvete
dayanmasýný kabul etmez. O, “kuvvet haktadýr, hak kuvvette deðildir” der. Bununla birlikte, ona göre, kuvvetin yaratýlmasýnýn
da bir hikmeti vardýr; bu bakýmdan, devlet ve hükümet kuvvetli olmalý, fakat idarede öncelikle kuvvete dayanmadýðý gibi, hakký kuvvette görmemeli, kuvveti kendi haline baþýboþ býrakmamalý ve onu hikmet ve kanunlarýn emrine vermelidir. (Ergün, 41)
Hikmet-kanun-kuvvet münasebetini deðerlendiren Gülen,
“hikmetin düsturlarý, kanunlarla ve kuvvetle teçhiz edilmezse,
her þey kâðýt üzerinde kalýr ve insanlar üzerinde beklenen tesiri
icra edemez. Ayrýca, hikmetin hayata tatbiki de kolay kolay
mümkün olamaz. Dolayýsýyla kuvvetin de bir yaratýlýþ hikmeti
vardýr. Bu sebepten, her birine hak ettiði önem verilmelidir.
Hikmet, kanun ve kuvvet bir arada ve ittifak içinde olmalýdýr.”
der. (Prizma, 1: 190–91; Sýzýntý, Ekim 1992)
Devlet veya hükümet otoritesinin þiddetle, zulümle, baský
ve aldatma ile saðlanamayacaðýný vurgulayan Fethullah Gülen, “halkýn kalbinde devlete saygý, hükümete hürmet memurun þiddetiyle deðil, devleti idare edenlerin tavýr ve davranýþlarýndaki ciddiyet, iþ ve hizmetlerindeki samimiyetle kazanýlmaya çalýþýlmalýdýr. Þimdiye kadar ne zalim memurlarýn istibdadýyla, ne de kitlelerin iðfaliyle hiçbir idare payidar olamamýþtýr” düþüncesindedir. Ona göre, devlet ve hükümette
görev yapan bütün bürokratlar, memurlar, özlerindeki, fikirlerindeki ve hislerindeki asalete göre seçilebiliyorlarsa, o dev282
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let, iyi ve güçlü bir devlettir. Memurlarýn, muamelelerinde kanunlar çerçevesinde hareket etmeleri, fakat vicdanlarýnýn yumuþatýcýlýðýna göre yumuþak olmalarý gerektiðine de dikkat
çeken Gülen, böyle davranmakla onlarýn hem kendi itibarlarýný, hem kanunlarýn itibarýný, hem de devletin itibarýný korumuþ olacaklarýný belirtir. Aþýrý sertliklerin beklenmedik patlamalara, aþýrý yumuþaklýklarýn da, toplumun nesepsiz düþüncelerin fideliði haline gelmesine sebebiyet vereceði uyarýsýnda
bulunur. Bu konuda biraz daha ayrýntýya inen Gülen, “valilerde þefkat, duyarlýlýk ve mesuliyet; belediye reislerinde temizlik, düzen ve çarþý-pazar emniyeti; hakimlerde de hak düþüncesi, tarafsýzlýk ve medeni cesaret esastýr.” der. (a.y.)
Gülen, hükümet etmede istiþareye de çok önem verir ve
bunun için de, düþüncelere saygýlý olunmasý, bilhassa samimi, iyi niyetli ve sahasýnda uzman insanlarýn düþüncelerini
ifade edebilecekleri bir hürriyet ortamýnýn saðlanmasý gerektiði inancýndadýr. Bu insanlar, farklý düþünce ve dünya görüþüne sahip bile olsalar, mutlaka mütalâa ve fikirlerinden istifade yollarýnýn araþtýrýlmasý ve kendileriyle mutlaka diyaloga
gidilmesi gerektiðini vurgulayan Gülen, bu konuda önemli
bir noktaya daha parmak basar ve þöyle der: Kimden gelirse
gelsin insan, kendi sistemine, kendi düþüncesine, kendi dünyasýna menfaati dokunacak bilgi ve mülâhazalardan faydalanmayý bilmeli ve hele tecrübe sahiplerinin tecrübelerinden
yararlanmayý asla ihmal etmemelidir.” (a.y.)
LÝDER

Milletlere rehberlik yapabilecek liderin nitelikleri üzerinde de duran Fethullah Gülen’e göre lider, özüyle ve þahsýna
has özellikleriyle her zaman kendini hissettiren ve gönüllerde
yaþamasýný bilen bir insandýr. O, görünüþündeki inandýrýcýlýðý, anlayýþýndaki derinliði, görüþlerindeki inceliði, ihatasýndaki geniþliði, tesbitlerindeki saðlamlýðý, öðrenme aþký,
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öðretme istidadý ve üzerine aldýðý her þeyin üstesinden gelebilme yeteneðiyle –istemediði halde– dikkatleri üzerinde
toplayan, sevilen, sayýlan, gözdeleþen, dolayýsýyla da binlerin,
yüz binlerin her zaman uðrunda ölmeye hazýr olduklarý bir
seviye insanýdýr.
Doðru düþünme, doðru konuþma, doðruluðu sevme ve yalandan tiksinti duymayý, ayrýca samimiyeti, vefayý ve güven
telkinini liderin önde gelen vasýflarý arasýnda sayan Fethullah
Gülen, yemesi-içmesi, oturup-kalkmasý, davranýþ ve muamelelerindeki dikkati, temkini, vakarý, ciddiyeti, bununla birlikte, çevresine karþý lâubalilikten uzak güleryüzlülüðü ile liderin, ayný zamanda derin bir þefkat, üstün bir idrak, ölçülü bir
cesaret, kararlýlýk, sabýr ve metanet sahibi olmasý gerektiðini
de kaydeder. O, toplumda kendinden büyüklere anne-baba,
kendinden küçüklere evlât muamelesi yapan bir saygý, edep
ve sevgi insanýdýr da.
Gülen’e göre lider, ayný zamanda bir ahlâk ve fazilet kahramanýdýr. O, merhamet ve yumuþak huyluluðuyla bütün
canlýlarýn çarpan yüreði, atan nabzý, cesaret ve yiðitliðiyle
millet ve ülkesinin yýlmaz ve sarsýlmaz muhafýzý, his ve gönül
dünyasýyla zayýflarýn en emin sýðýnaðý, tevazu ve mahviyetiyle kapý kapý kovulmuþlarýn biricik teselli kaynaðý, müsamaha
ve af atmosferiyle sendeleyip düþenlerin ümit çeraðýdýr. Lider, adaletli olduðu zaman merhametli, merhametle coþtuðu
zaman da istikametlidir. Onun dünyasýnda ne zalimlerin toyu-düðünü, ne de mazlumlarýn âh u efgâný iþitilir. Lider, mehabet (heybet) ve haþyeti vicdanýnda duyabilen zýtlýklar halitasý bir ruh yapýsýna sahiptir. Ona sýrf mehabet noktasýndan
bakanlar, aþýlmaz bir zirve karþýsýnda bulunduklarýný hisseder, hayret ve hayranlýkla ürperirler; onu, ötelerle irtibatý,
ihlâs ve samimiyetiyle tanýma fýrsatýný bulanlar ise, ruhanîlerden biriyle diz dize olduklarýný sanýr ve kendilerinden
geçerler. (Yeni Ümit, Ocak-Mart 1991)
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CUMHURÝYET VE DEMOKRASÝ

Fethullah Gülen, cumhurî sistemin tamamen yanýnda bir
insandýr. O, “Cumhuriyet, halkýn intihap (seçme-seçilme) ve
meþveret hakký olan idare demektir ve onu kusursuz olarak
ilk talim eden kitap da Kur’ân-ý Kerim’dir. Cumhûrî idareyi
Kur’ân’a zýt göstermek maksatlý deðilse bir bilgisizlik eseri;
cumhuriyete taraftar olup da onun kaynaðýný görmezlikten
gelmek ise, inattan baþka birþey deðildir.” der ve ilâve eder:
“Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), krallýk iddiasýnda bulunmadýðý gibi, O’nun gözde ve güzide halifeleri de, kendilerine
melik ve sultan dedirtmediler. Krallýk, Ýslâm ruhundan uzaklaþmakla ortaya çýktý ve uzaklaþma ölçüsünde de zulüm ve istibdat vasýtasý oldu.” (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, 165–66)
Fethullah Gülen, “þeklî cumhuriyet”e deðil, hürriyetin
besleyeni, koruyaný ve hürriyet âþýðý nesillerin yetiþtiricisi
olarak gördüðü ve bir fazilet ve ahlâk hürriyeti hükümeti olarak deðerlendirdiði gerçek cumhuriyete tam taraftardýr. Bu
noktada o, yine insan meselesi üzerinde durur ve “Hakikî
cumhuriyet, yükselmiþ ruhlarýn idare þekli ve insan þerefine
de en uygun olanýdýr. Henüz olgunluða erememiþ veya insanî
kemalât yollarýný sezememiþ ham ruhlar için ise o, çölde bir
serap ve içinde barýnma imkâný olmayan iðreti bir çardak gibidir.” der. Cumhuriyetin, gerçek hürriyet ve adalet anlayýþýna dayanan yüksek ve emniyetli bir idare þekli olmakla birlikte, hassas ve nazik bir sistem olduðuna da dikkat çeken Fethullah Gülen, onun anarþi, baþýbozukluk ve ilhadýn zemini
haline gelmemesi gerektiðini belirtir. Bunun için de, bir takým prensiplere vurgu yapar:
Her þeyden önce, insan ruhundaki hürriyet arzusuna,
kendi üstünde hakim güç kabul etmeme temayülüne, düþünce, davranýþ ve beyanlarýna konacak sýnýrlandýrmalarý reaksiyonla karþýlayacaðý, dolayýsýyla insanýn bir anarþi unsuru da
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olabileceði gerçeðine dikkat çeken Gülen, “Bu itibarla, cumhuriyete sahip çýkanlar, bir taraftan fertlere geniþ hak ve hürriyetler tanýrken, diðer taraftan da onlarý ahlâk, fazilet, düþünce ve irade insaný olmaya yükseltmelidirler.” uyarýsýnda
bulunur. Gülen’e göre, ahlâk, fazilet, sorumluluk duygusu,
düþünce ve irade insaný olma gibi yüksek hasletlerin en
önemli kaynaðý dindir; dolayýsýyla cumhuriyet, dinî duygu ve
dinî düþünceyi koruyup kollamalýdýr. (Ölçü veya Yoldaki Iþýklar,
166–67)

Demokrasi konusunda da düþüncelerini zaman zaman ifade eden Fethullah Gülen, Ýslâm ile demokrasiyi ayný temelde
birebir karþýlaþtýrmanýn doðru ve ilmî bir yaklaþým olmadýðýna dikkat çeker. Gülen, böyle bir karþýlaþtýrmanýn günümüz
anlayýþ ve kültür ortamýnda zor da olduðuna vurgu yaparak,
Ýslâm’ýn temelde bir ‘din’, yani öncelikle insan hayatýnýn sabit yanlarýyla ilgilenen bir tecrübe, tatma, yaþama disiplini
olduðu, buna karþýlýk, modern kültürde ister antropoloji, ister dinler tarihi, hattâ isterse psikoloji ve psikanaliz açýsýndan olsun, dinin ampirik metotlarla ele alýndýðý, ayrýca, kendilerini dine nisbet edenlerin de, onu ya bir felsefe ve istidlâl
malzemesi, ya da mistik bir vakýa olarak gördüðü mütalâasýnda bulunur. Konu Ýslâm açýsýndan ele alýndýðýnda,
zorluðun ikiye katlandýðýný belirten Gülen, buna sebep olarak
da, günümüzde Ýslâm’ýn hem bir takým Müslümanlar, hem
de modern dünyanýn hakim siyasi güçleri tarafýndan siyasîiçtimaî-ekonomik bir ideoloji gibi görülüp takdim edilmesini
gösterir.
Ýslâm’ýn temelde vahye dayandýðýný, hedefinde öncelikle
ahiret saadeti ve ona dayalý olarak dünya saadeti ve dünyada
sulh, sükûn, huzur ve adaletin temini bulunduðunu belirten
Fethullah Gülen, bu temel yanlarýyla onun zamana ve mekâna baðlý olmayan deðiþmez prensipler ihtiva ettiðini, oysa demokrasinin daha çok bir yönetim biçimi ve anlayýþý olduðu286

F. Gülen’in Çaðdaþ Kavramlar ve Güncel Konulardaki Düþünceleri

nu, eðer bir karþýlaþtýrma yapýlacaksa, bunun demokrasi ile
Ýslâm’ýn idarî prensipleri arasýnda söz konusu olabileceðini
hatýrlatýr. Bu konuda o, Ýslâm’ýn bütün insanlarý, insan olmalarý bakýmýndan ve bir de kanunlar karþýsýnda, bir hadis-i þerifte ifade buyurulduðu üzere “taraðýn diþleri gibi eþit” kabul
ettiðine (Deylemi, el-Firdevs, Beyrut: 1986, 4:300), “Hepiniz
Âdem’densiniz, Âdem ise topraktandýr. Ey Allah’ýn kullarý,
kardeþ olunuz!” (Tirmizi, “Tefsir” ve “Menakýb,” el-Cami’ es-Sahih, Beyrut,
s: 49, 73) hadis-i þerifinin de bu mevzuda çok önemli ve aslî bir
prensip olduðuna dikkat çeker. Daha sonra, “Ýslâm’a göre
kuvvet haktadýr ve hak daima yücedir; hiçbir þey ondan yüce
olamaz.” diyen Gülen, Ýslâm’da adalet ve kanun hakimiyetinin mutlak manada esas olduðuna vurgu yapar. Ardýndan,
inanç, akýl, hayat, mal ve nesil hürriyetini nazara veren Gülen, “Ferdin masumiyeti gibi, suçun þahsîliði de esastýr ve suç
sabit olmadýkça, kimse suçlanamaz; kimseye, baþka kimsenin suçu yüklenemez. Sonra, hakkýn büyüðü küçüðü olmaz ve
ferdin hakký, topluma feda edilemez.” mütalâasýnda bulunur.
Bu þekilde Ýslâm’ýn demokrasi ile karþýlaþtýrýlabilecek bir
takým temel prensip ve deðerlerine dikkat çeken Gülen, insaný tarihin motoru görmekle ve “Bir topluluk, kendisini, kendi
iç dünyasýný (zihniyetini, inancýný, karakterini, hayat tarzýný)
deðiþtirmedikçe, Allah da, onlarýn durumunu deðiþtirmez”
(Ra’d/13: 11) ayetiyle, “Nasýlsanýz, öyle idare edilirsiniz!” (Kenzü’lUmmal, Beyrut 1985, 6: 89) hadis-i þerifinde ifade olunan temel
düsturlarýyla, Ýslâm’ýn konuya kozmik veya kaderî bir boyut
kattýðýna da temas eder.
Fethullah Gülen, modern devletin fonksiyonlarýnýn
Kur’ân’da belli derecelerde emirler ve yasaklar olarak topluma
yüklendiðini, dolayýsýyla toplumun bizzat kendini idareden
sorumlu olduðunu ve bu sorumluluðun bir takým müesseseler
oluþumuna yol açtýðýný, Ýslâm’da yönetim anlayýþýnýn bir bakýma “içtimaî mukavele” manzarasý arz ettiðini vurgular.
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Ýslâm’ýn fert ve toplum hayatý açýsýndan son derece önemli olmakla birlikte, demokrasinin teorik olarak bile ilgilenmediði daha bazý önemli düsturlarýna dikkat çeken Gülen, bu
düsturlarý þöyle açýklar:
Ýslâm, cemiyet hayatýnda dayanak noktasý olarak kuvvete
bedel hakký kabul eder. Faziletli fert, faziletli toplum ve bu
yolla Allah’ýn rýzasýný kazanma, içtimaî sistemin hedefidir.
Hayatta, kavga yerine yardýmlaþma ve dayanýþmayý esas alýr.
Cemiyetin tabakalarý arasýnda tesis ettiði rabýta, ýrkçýlýk yerine inanç, ortak duygu ve ortak deðerlerdir. Nefsanî heveslerin her ne ve hangi yoldan olursa olsun tatminini deðil, ruhu
insanî kemalâta kamçýlayarak, kâmil insanlar yetiþtirmeyi
toplum düzeninin gayesi olarak benimser. Hakkýn hususiyeti
ve neticesi, ihtilâf yerine ittifaktýr; faziletin hususiyeti ve neticesi dayanýþmadýr; yardýmlaþmanýn hususiyeti ve neticesi,
ihtilâf yerine birleþme, bütünleþme ve birbirinin imdadýna
yetiþmedir; inancýn, ortak duygu ve deðerlerin hususiyeti ve
neticesi, düþmanlýk yerine kardeþliktir; ruhu kemalâta kamçýlayarak, kâmil insan olmanýn hususiyeti ve neticesi ise, hem
dünyada, hem de ahirette saadettir. (Sais Review, 133–38)
Fethullah Gülen, demokrasinin yaþanan bir süreç ve pek
çok çeþitlerinin veya demokrasi iddialarýnýn olduðunu ve
onun geliþtirilebileceðini, hattâ geliþtirilmesi gerektiðini belirtir. “Ben öyle bir demokrasi arzularým ki, dünyadaki belli
düþünce devrimlerini kucaklamanýn, korumanýn yaný baþýnda, benim kabir sonrasý hayatýmla ilgili problemlerimi de
çözsün.” diyen Gülen, ilmî ve ruhî sürekli tekâmül içinde bulunan insanýn bunu baþarabileceðini ifade eder. Bununla birlikte, bu noktada “demokrasi adýna yapýlacak her þey, yine
demokratik yollarla yapýlmalýdýr” diyerek, demokrasi adýna
giriþilen suistimallere dikkat çeken Gülen, bir hususu daha
hatýrlatmaktan kendini alamaz: “Farklý konumda, farklý görüþte insanlar olarak bir arada yaþamak zorunda bulunduðu288
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muz için, özgürlüklerimizin bitiþ noktasý, baþkasýnýn özgürlüðünün baþladýðý yerdir. Halkýmýzýn kabul ettiði deðerler,
ahlâkî normlar ve millî bekamýzý ve ülke bütünlüðünü ilgilendiren konular özgürlüklerimizi kullanmada birer ölçü kabul
edilmelidir. Yoksa, anarþi doðar ve anarþik bir ortamda en temel özgürlükler bile kullanýlamaz.” (Hulûsi Turgut ve Nevval Sevindi’nin röportajlarý, nakl: Ergün, 65, 76)

ANARÞÝ VE TERÖR

Fethullah Gülen, 20’nci yüzyýlýn, özellikle ikinci yarýsýnýn
en önemli olgularýndan birini teþkil eden ve daha þiddetli bir
þekilde 21. yüzyýla devrolan anarþi, terör ve faili meçhul denilen cinayetler hakkýnda görüþlerini açýklarken, önce önemli
bir noktaya dikkat çekmektedir:
“Adam öldürerek meþru bir gayeye gidilemez. Onun için
ta baþta, ‘Terörist Müslüman olamaz, Müslüman da terörist
olamaz.’ dedik. Evet, Ýbn Abbas’a göre insan öldürme, þirk ile
eþdeðerdedir. Oysaki þimdilerde, baþýmýzýn belâsý terör olaylarýnda sürekli masum insanlar öldürülüyor. Evler, hanlar yýkýlýyor; geride kadýnlar dul, çocuklar da yetim ve öksüz kalýyor. Bütün bunlarý Ýslâmî inanç çizgisinde izah etmek
imkânsýzdýr. Bediüzzaman, Ýslâm’daki adalet esasýný anlattýðý yerde, ‘Bir gemide ölümü hak etmiþ dokuz cani ile bir masum bulunsa, o canileri cezalandýrmak için o masumun hakkýný feda etmek pahasýna o gemi batýrýlamaz.’ der.” (Prizma 1,
246–47)

Ýslâm ile cinayetin, anarþi ve terörün asla bir arada barýnamayacaðýný ifade eden Gülen, hedefinde sulh, sükûn, dünya barýþý, yeryüzünden fitne ve bozgunculuðun kalkmasý bulunan Ýslâm kadar baþka hiçbir din ve sistemin insan hayatýna ayný oranda deðer vermesinin mümkün olmadýðý ve vermediði gerçeðine vurgu yaparak, bu konuda Kur’ân’ýn haksýz
yere bir cana kýyanýn bütün insanlýðýn canýna kýymýþ, bir ca289
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ný kurtaranýn da bütün insanlarýn canýný kurtarmýþ gibi olacaðý hükmünü getirdiðini belirtir. (Zaman, 12 Eylül 2001) O, bu
sebeple, dünya üzerinde, özellikle Ýslâm ülkelerinde meydana gelen bazý terör olaylarýnda ve cinayetlerde Ýslâm’ýn asla
bir sorumluluðunun söz konusu olamayacaðýnýn, dolayýsýyla
bu terör olaylarýný ve cinayetleri Ýslâm’ý gerçekten kabullenmiþ ve onu hayatýna hayat yapmýþ insanlarýn tertipleyemeyeceðinin altýný çizer. Eðer bu olaylarda rol almýþ ismi Müslüman bazýlarý var ise, bunlar ya kandýrýlmýþ, istismar edilmiþ,
kullanýlmýþ ve Ýslâm’la sadece isim alâkasý bulunan bir takým
tiplerdir veya, bunlarýn içinde yer aldýðý ve yine isminde
Ýslâm bulunan bir takým terör örgütleri mevcut ise, bu örgütler de, büyük oranda ya taþeron, yani terör ve cinayetlerin asýl
faillerince kurulmuþ, kurdurulmuþ tetikçi veya sadece isim
olarak mevcut örgütlerdir.
Gülen, günümüzde bazý Müslümanlarýn Ýslâm’ýn ruhuna
uygun olmayan bir takým sert Ýslâm yorumlarýna girdiðini ve
taraflýlýk duygusuyla Ýslâm adýna sertliklere en azýndan karþý
çýkmadýklarýný da kabul eder. Bununla birlikte o, bir Müslüman’ýn cana kýyarak, cinayet iþleyerek, anarþi ve teröre baþvurarak Ýslâmî bir hedefe gidemeyeceðini belirtir. Tarihte de
Haricîler, Karmatîler, Haþhaþîler gibi, yine Ýslâm adý altýnda
hareket eden ve teröre baþvuran bazý kliklerin varlýðý sabit olmakla birlikte, bunlarýn da temelde Ýslâm’la alâkalarýnýn olmadýðý, Müslümanlarýn en büyük kesimini oluþturan Sünnet
ve Cemaat Ehli’nin bütün bu klikleri dalâlet ehli, yani sapmýþ,
Ýslâm’ýn dýþýna çýkmýþ güruhlar olarak deðerlendirdiði de
açýktýr. Meselâ, Haricîler ve benzerleri, bir hadis-i þeriften
hareketle, Kur’ân da okusalar, çok namaz da kýlsalar, bütün
hareketlerini Ýslâm’a dayandýrýyor gibi görünseler, okuduklarý Kur’ân gýrtlaklarýndan aþaðý geçmeyen ve okun yaydan çýktýðý gibi Ýslâm’dan çýkmýþ kimseler olarak deðerlendirilmiþtir.
Þu halde, terörün, cinayetin dini olamaz. Nasýl Yahudilik, Hý290
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ristiyanlýk veya bir baþka din mensuplarý içinden pek çok cani, terörist çýkmýþsa ve bunlarla, temelde cinayet ve terörü
emretmeyen, hoþ görmeyen dinleri itham etmek doðru deðilse, ayný þekilde, kandýrýlmýþ, kullanýlan veya son asýrlarda
gördükleri sürekli baskýlar yüzünden itidali kaybetmiþ bir takým Müslümanlar, eðer gerçekten terör ve cinayete bulaþýyorlarsa, bunlar ile de Ýslâm, asla itham altýna alýnamaz. Gülen, Müslüman, onun asýl hedefi ve bu hedefe giden yol konusunda þu açýklamayý yapar:
Esas itibariyle Müslümanlýk’ta terör yoktur. Müslüman’ýn
yeryüzünde bir tek gayesi vardýr. O, dünya hayatýnda bütün
düþüncelerini, amellerini o gaye etrafýnda örgüler; plan ve
projelerini ona ulaþabilmek için yazar-çizer. Nedir o gaye?
Sadece ve sadece Allah’ýn rýzasý. Evet, Müslüman eðer gerçekten Müslümanlýðý anladý, anlayabildi ise, Allah’ýn rýzasýndan baþka bir þey düþünmemelidir. Müslüman böyle mübarek ve yüce bir hedefe yürürken, vesilelerinin de meþru olmasýna dikkat etmek mecburiyetindedir. Zira böyle yüce bir
gaye, ancak meþru vesilelerle elde edilebilir. Sokaklarda baðýrýp çaðýrmakla, kim olursa olsun insan öldürmekle bu gayeye
ulaþýlamaz. Bu çerçevede terör, cinayet, gasp, adam kaçýrma
vb. olaylarýn Müslümanlýkla telifi mümkün deðildir. (a.y.)
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5. BÖLÜM
“ÝNSANLARDAN BÝR ÝNSAN”
OLARAK FETHULLAH GÜLEN
Þahýslar hakkýnda yazmak, oldukça zor bir teþebbüs ve uðraþýdýr. Özellikle bu þahýs, pek çok yönleri ve derinlikleri bulunan, kamuoyunun yakýndan tanýdýðý ve pek çok insanýn sevip, saygý duyduðu bir þahýs ise, bu iþ daha da zorlaþýr ve nazik bir hâl alýr.
Çalýþmamýzýn ilk dört bölümünde Fethullah Gülen’i, daha
çok dýþa yansýyan yanlarýyla, özellikle yazdýklarýna ve baþkalarýnýn deðerlendirmelerine dayanarak, düþünceleri, aksiyonu ve Ýslâmî anlayýþýyla tanýtmaya çalýþtýk. Þimdi, yine bir
gözlemci olarak kalmaya devam ederek, onu þahsiyet ve karakteri, insanlar içinde bir insan olmasýyla tanýmaya teþebbüs edeceðiz.

GÜLEN’ÝN KARAKTERÝNDE ÖNE ÇIKAN ÜÇ UNSUR
Hem anne hem baba yönünden oldukça dindar, zeki, hisleri itibariyle son derece geliþmiþ bir evde neþet eden Gülen’in þuuraltý, bilhassa babaannesi Munise hanýmýn, daha
sonra babasý, annesi ve büyükbabasýnýn, aile dýþýnda Alvarlý
Muhammed Lütfi Efendi’nin derin tesirleri altýnda oluþtu. Bu
þuuraltýný besleyen ve bilâhare Gülen’in þahsiyetinin en belirgin vasýflarý olarak geliþecek üç unsur bilhassa öne çýktý. Bun293
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lardan birincisi, bütün ailede görülen çok derin ve kalbî dinî
baðlýlýk ve yaþayýþ; ikincisi, Peygamber ve Sahâbe sevgisi baþta olmak üzere, aile içinde ve bütün varlýða karþý duyulan derin bir sevgi ve alâka; üçüncüsü ise, gerek ailenin fakirliðinden, gerekse özellikle Birinci Dünya Savaþý yýllarýnda ve daha
sonra çektiði çileler ve maruz kaldýðý maðduriyetlerden ve
Gülen’in çocukluðunda bir saat arayla büyük baba ile büyük
annenin, ayrýca birkaç kardeþin ve Muhammed Lütfi Efendi’nin vefatlarýndan kaynaklanan, daha sonra ise, Ýslâm’ýn
garipliði, Müslümanlarýn ve Türk insanýnýn son asýrlarda üst
üste uðradýðý felâketler ve daha baþka acýlarla beslenen çile,
ýzdýrap ve gözyaþýdýr.
ALLAH’A KULLUKTA ÖLÇÜ: KENDÝNÝ VARLIKLAR ÝÇÝNDE
EN HAKÝR GÖRME

Fethullah Gülen için Allah’a kulluk, her þeyin önünde gelir. Bu kulluðun son ve son olduðu için de en mükemmel nizamnamesi Ýslâm’dýr; dolayýsýyla o, þüphesiz Ýslâm’ýn üzerine
titrer. Çok küçük yaþta Kur’ân-ý Kerim’i okumayý öðrenip,
onu ilk defa hatmetmesine ve o günden bu yana belki tek bir
namazý kazaya kalmamýþ bulunmasýna, geceleri de hiçbir zaman teheccüd namazýndan mahrum olmamasýna raðmen o,
Allah’a gerektiði gibi kulluk vazifesini asla yapamadýðýna inanýr. Kiþide Allah marifetinin artmasýna paralel, kendini insanlarýn en küçüðü, en günahkârý olarak görme duygusu da
artar. Nitekim Fethullah Gülen de, kendisini bütün insanlarýn en hakiri, varlýk içinde en günahkârý olarak görür.
PEYGAMBER VE SAHABE SEVGÝSÝ

Fethullah Gülen’de Allah marifet ve aþký, O’nun karþýsýnda kendini bütün yaratýklarýn en günahkârý olarak görmenin
yanýsýra, Peygamber ve sonra Sahabe sevgisi, onun þahsiyet
ve karakterinin en önemli özelliðidir. Tam bir Peygamber ve
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Sahâbe âþýký olan Fethullah Gülen’in, Allah Resûlü’ne olan
aþk, hasret ve yalvarýþlarýný da þiire döktüðü olur:
Sen’i seven her ruh uludur ya Resûlallah!
Gönlü-gözü onun doludur ya Resûlallah!
Cemâlin pertevinden zerre þevk alan billâh,
Kapýnýn ayrýlmaz kuludur ya Resûlallâh!
Beklemez bir baþka iltifat Sana erenler,
Semtin iltifat buðuludur ya Resûlallâh!
Gönül gözleriyle bir kere seni görenler:
Onlar, ruhlarýn bir koludur ya Resûlallâh!
Uçuþur ikliminde altýn kanatlý kuþlar;
Ýklimin, kuþlarýn yoludur ya Resûlallâh!
Cennet yamaçlarý gibidir orda ufuklar;
Cemâlin bu ufkun tülüdür ya Resûlallâh!
Sana ermek imanlý gönüllerin rüyasý;
Seni bilmeyenler ölüdür ya Resûlallâh!
Vuslatýn, bu garip kýtmîrin her dem hülyasý,
Bu, benim gönlümün gülüdür ya Resûlallâh!
(Gönlümün Gülü Kýrýk Mýzrap, 90-91)

GEÇMÝÞÝN HÝCRANI, HÂLÝN IZDIRABI, GELECEÐÝN ÜMÝTLERÝ

Fethullah Gülen, þüphesiz eleþtirilere kapalý bir insan deðildir. Fakat þu da bir gerçektir ki, Gülen, niyeti ile sorgulanamaz. Sohbetinde oturmuþ, az da olsa yanýnda kalmýþ olmasa da, 22 yýldýr yazdýðý yazýlara þöyle bir bakan, aradaki bazý
fasýlalara raðmen 15 yaþýndan 50 küsur yaþýna kadar verdiði
vaazlarýn bir veya ikisini dinlemiþ olan biri bile, ondaki dinî
hassasiyeti hemen takdir edecektir. Gülen, hayatýný, Allah’a
kulluk çizgisinde Allah’ýn isminin yüceltilmesine, dolayýsýyla,
mümkün olsa ve ilâhî hikmet ve meþiet izin verse, herkesin
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hidayetle þereflenmesine, yani bir manada kendini insanlara
hizmete adamýþ bir insandýr. Onun bu konudaki niyeti ve samimiyetinin üzerine tek bir zerre þüphe topraðý saçýlamaz.
Kur’ân-ý Kerim, birkaç yerde Peygamber Efendimiz’i, “Ýnsanlar, getirdiðin bu mesaja inansýnlar diye, onlarýn peþlerinden koþturup duruyorsun; bu mesaja neden inanmazlar, nasýl inanmazlar diye peþlerinde kendini helâk edeceksin!”
(Kehf/18: 6) þeklinde þefkatle uyarýr. Ýþte Fethullah Gülen’i, ayný ýzdýrap ve sancýyý, ayný çile ve sýzýyý, hiç þüphesiz bir peygamber seviyesinde olmasa da, kendi çapýnda duyan bir insan olarak, bu noktada tanýmaya çalýþmak gerekir. O, karþýsýndaki bir insana, “Sizin her bir gün hidayet üzerinde sebatýnýz için günde elli kere ölüp dirilmeye, dirilip tekrar ölmeye
razýyým.” diyecek derecede, insanlarýn Allah’a giden yolu bulup, bu yolda sebat ederek ahirete göçmesi ve ebedî hayatlarýný kurtarmasýna kendini adamýþ bir insandýr. Bu, Allah marifet ve aþkýnýn onun gönlünde köpürttüðü duygular kadar,
insanlar için, ya sonsuz bir mutluluk, ya da dayanýlmaz azap
çukurlarýnda geçecek ebedî hayatýn önemi ve Allah’tan dolayý, O’nun yarattýklarýna duyduðu sevgi sebebiyledir.
Her insan, yaratýlýþý gereði, önce çevresine, sonra da derece derece daha geniþ çevreye, derken ülkesine ve milletine
karþý öncelikli bir alâka duyar. Bu noktada denebilir ki, Gülen’in en yakýn çevresi Türkiye ve Türk insaný, ikinci çevresi
Türk dünyasý, Ýslâm dünyasý ve bütün insanlýktýr. Bir mütefekkirimiz, “Kimin himmeti (bütün düþüncesi ve gayreti) milleti ise, o, tek baþýna bir millettir.” der. Allah marifetini kazanmýþ ve Ýslâm’a gerçekten gönül vermiþ zatlar, Gülen’in yazýlarýnýn pek çoðunda görülebileceði gibi, kendilerini deðil,
Allah sebebiyle O’nun yarattýklarýný düþünürler. Peygamber
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hakkýnda, “Seni baþka bir
þey için deðil, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ/21: 107) ayetinde de ifade buyurulduðu üzere, kendilerini,
Allah’ýn rahmeti, Allah’a iman, Allah marifet ve aþkýndan do296
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layý O’nun yarattýklarýna adamýþ olan bu zatlar, Allah’ýn rahmetinin tecelli merkezi, O’nun rahmetinin diðer varlýklara
aksetmesinde birer ayna gibidirler. Onlar, baþka bir þey için
yaþamaz; kalbleri ancak Allah ve dolayýsýyla O’nun yarattýðý
varlýklarýn O’na ulaþmasý, O’na imanla ebedî hayatlarýný kurtarmalarý hedefi istikametinde atar; düþünceleri bu hedef
üzerinde yoðunlaþýr. Ýþte Fethullah Gülen, þüphesiz o kendisine hiçbir makam ve misyon biçmese ve kendisini bütün
varlýklardan daha aþaðý da görse –ki, Ezurumlu Ýbrahim
Hakký hazretleri, “Kendisini bütün varlýklarýn dûnunda (aþaðýsýnda) görmeyene irþad vazifesi verilmez.” der; çünkü onlar, omuzlarýný diðer insanlarýn ayaklarýnýn altýna koyacaklardýr– bütün hayatýný, varlýðýný bu hedefe adamýþ biri olarak, tabiatýyla önce Türk insanýnýn, sonra da bütün insanlýðýn
ayný hedefe yönelmesini arzular. O, Allah’a teslim olmuþ bir
Müslüman olarak, Türk Milleti’nin ve dünyasýnýn, sonra bütün insanlýðýn dünyadaki gerçek kurtuluþunda da Allah’a
imaný, O’nu marifet ve aþkýný kazanmayý ve hayatýn da, karakterin de bu temel üzerinde örgülenmesini en önemli unsur olarak görür. (Ör: Sýzýntý, Ocak 2000)
Fethullah Gülen’in maddî-manevî bütün varlýðýnda bu gayenin çilesi, ýzdýrabý apaçýk görülebilir. Bu çile ve ýzdýrap,
onun yazýlarýnda ve sohbetlerinde hemen ilk göze çarpan husustur. Ayrýca, þanlý, fakat tali’siz bir devlet ve muhteþem bir
medeniyetin çöküþünün hicraný, Türkiye’nin ve Türk insanýnýn halâ kendine gelememiþ olmasýnýn derdi ve her þeye raðmen gelecek adýna beklenen ümitler, bu çile ve ýzdýrabýn ayrýlmaz boyutlarýdýr. Denebilir ki, Gülen’in hayatýnýn her karesini, Allah’a iman, Allah marifet ve aþký tezgâhýnda geçmiþin
hicraný, hâlin ýzdýrabý ve geleceðin ümitleri dokur. Bunu, düz
yazýlarý kadar, pek çok þiirlerinde de görmek mümkündür
(Ör: Kýrýk Mýzrap, 171-172)

Fethullah Gülen, bir hicran, hasret, ýzdýrap ve ümit insaný
olarak, son derece ince bir gönle sahip olmakla, gözyaþý onda
297

Geçmiþten Geleceðe Köprü Fethullah Gülen

çok defa bir boþalma ameliyesidir. Bizzat kendisi gözyaþýný
saf þiire benzettiði için, çok rahatlýkla diyebiliriz ki, onun þiirleri de, hicran, hasret, ýzdýrap ve ümit damlalarýndan oluþan gözyaþlarýdýr.
Fethullah Gülen, dert, ýzdýrap ve gözyaþýný, ilk insandan
bu yana bütün problemlerin çözümünde ve bütün peygamberlerin kullandýðý en büyük anahtar olarak görür ve öyle
takdim eder:
“Dertli Nebi, tufan Peygamberi, gözyaþlarý ile âlemi sele
vermedi mi? Yaratýlýþ esrarýna ilk dokunan Mevlâ’nýn Halil’i,
“Hasbî, Hasbî” diyerek gözyaþlarýyla ateþi berd ü selâm (serin
ve emniyetli) etmedi mi?
O incelerden ince, Hak esrarýnýn merkezleþtiði, Faraklit
müjdecisi Ruhullah’ýn hali hep aðlamak deðil miydi?
Ve son durakta, en doðru yolun baþýnda, büyük muammanýn keþþafý, yaratýlýþýn özü aziz Ruh, kördüðümü çözer gibi bu
esrarý gözyaþlarýyla çözmedi mi? Ta ana kucaðýnda bin niyaz
ile “Ümmetî, Ümmetî...” dediði andan, ba’sü badelmevte ve
ötesine kadar hep ayný þey için inlemedi mi?” (Sýzýntý, Eylül 1979)
Fethullah Gülen’i sadece yazýlarýndan tanýyan biri bile,
onun doðduðu veya kendini bildiði andan itibaren bir þeb-i
yelda, kabuslar ve bazen de “tatlý rüyalar”la dolu bitmez bir
kýþ gecesi yaþadýðýna hemen hükmedecektir. Gerçi o, þiirinde
uzun kýþ gecelerini tasvir etse de, onun hayatýnýn romaný, sergüzeþti ‘kýþ geceleri’dir. (Kýrýk Mýzrap 1-2, 167–68)

DÝÐER KARAKTER ÖZELLÝKLERÝ VE GÜNLÜK
HAYATIYLA FETHULLAH GÜLEN
ZIT ÖZELLÝKLERDEN ÖRÜLÜ DENGE KARAKTERÝ

Varlýklar arasýnda insanýn apayrý bir yeri vardýr. Farklý
farklý ve iç içe âlemlerden oluþan kâinatta, kâinata varlýk kazandýran Allah’ýn isimleri, her bir âlemde ayrý tecelli eder. Bu
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dünyada bile, ayný isimler sosyal alanda, ilimler sahasýnda ve
din sahasýnda ayrý ayrý tecelli halindedir. Buna, ayný gerçeðin
farklý alýcýlara göre farklý renk, ton ve þekillerde görünmesi
olarak da bakýlabilir. Kýsaca, insan dahil kâinatta ne varsa
her þey, her hadise, Allah’ýn isimleri’nin tecellisinin neticesidir. Meselâ, bir çiçekte O’nun þekillendiren (Musavvir), renk
veren (Mülevvin), güzel (Cemîl), en güzel þekilde Yaratan
(Ahsenü’l-Hâlikîn) gibi isimleri, her bir çiçeðin kapasitesine
ve özelliklerine göre tecelli halindedir. Ýnsanda ise, denebilir
ki, Allah’ýn bütün isimleri tecelli eder. Birbirine zýt eserleriyle âhenktar þekilde bir bütünlük oluþturan bu isimlerdir ki,
insanda farklý ve birbirine zýt fakat birbirini bütünleyen sýfat,
kabiliyet ve tezahürlerin de kaynaðýný teþkil eder. Cenab-ý Allah’ta sonsuz merhamet ve þefkatle sonsuzca cezalandýrýcý olma ilk anda baðdaþtýrýlamayabilir. Fakat her bir ismin kendine has tecelli yeri ve sahasý, yani merhamet ve þefkat gibi, cezalandýrmanýn da tecelli alaný söz konusudur. Bu isimler, insana da ayný þekilde yansýdýðýndan, insanda birbirine zýt duygularýn oluþmasýna sebep olurlar. Ýnsana düþen, bütün bu zýt
duygularý yerinde ve gereken dozajda kullanmak ve ortaya
zýtlardan bir âhenk dantelasý çýkarmaktýr.
Ayný þekilde, insanýn görme, iþitme, tatma, hissetme ve
koklama gibi zahirî duyularýnýn her biri, nasýl kendine has
fonksiyonu var ve dolayýsýyla kendine has gýdalarla tatmin istiyorsa, ayný þekilde onun iç duyu ve fakültelerinin her birinin de yine kendine özgü fonksiyonu vardýr ve dolayýsýyla
kendine özgü doyum ister. Hepsini birden ‘zihin’ kavramýnda
toplayabileceðimiz aklýn, düþüncenin, hafýza, muhakeme ve
öðrenmenin insan için ifade ettikleri kendilerine has mana ve
ifa ettikleri kendilerine has fonksiyon, dolayýsýyla yine kendilerine has cevelan zemini ve beslenme ortamý söz konusudur.
Bunun gibi, insan, duygularý ve kalb, ruh gibi daha iç fakülteleri de, yine kendilerine özgü fonksiyonu gördükleri ve buna
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göre beslendikleri ölçüde iç âhengini saðlayabilir ve bu þekilde iç huzuru yakalayabilir. Evet, akýl-kalb veya zihin-ruh arasýndaki gerekli irtibat kurulduðu ve iç âhenk saðlandýðý, ayrýca kuvvet, gadap ve þehvet gibi dýþa dönük yönleri doðru istikamette kullanýldýðý zaman, insan, hareketlerine ‘hikmet’
çerçevesinde yön verir ve dengeli bir hayat yaþar. Kýsaca, insan kendi içinde adaleti, dengeyi, orta yolu bulduðu zamandýr ki, baþkalarýyla münasebetlerinde de âdil ve dengeli olur.
Aksi halde, akýl ruh hesabýna veya ruh akýl hesabýna, akýl-ruh
kuvvet, þehvet veya beden hesabýna devreden çýkacak olursa,
ortaya yarým veya çeyrek insanlar çýkar ve ayný durum tabiatýyla topluma da yansýr. Bu bakýmdan, komple bir insanýn
yetiþtirilmesi, bir baþka ifade ile, insanýn komple bir eðitimden geçmesi, neticede insan ve toplumda denge, adalet ve huzurun saðlanmasý, insanýn bütün duyu, duygu ve fakülteleriyle ele alýnmasýnda yatmaktadýr.
Fethullah Gülen gibi, insanlara tesir edebilen þahýslarda,
ilâhi isimlerin tecellilerini alma ve yansýtma kapasitesi, normal insanlarýn üstündedir. Bu, zihnî ve ruhî meleke veya fakültelerde böyle olduðu gibi, duygularda, öfke, arzu, þehvet
gibi fakültelerde de böyledir. Meselâ Fethullah Gülen, yaratýlýþtan enerjik, çok hareketli, izzet sahibi, cesur ve gözüpek,
nizam ve intizam taraftarý, fevkalâde hassas, ayrýca çok ciddî
bir tarih þuuruna sahip ve hamasî hislerle dopdolu birisidir.
Bunun yanýsýra o, ailevî karakteri içinde yakýnlarýna oldukça
baðlý, son derece hassas, her varlýða karþý sevgi dolu ve “Sonbaharda bir yapraðýn dalýndan kopup düþtüðünü görsem, kolum kopmuþ kadar acý duyarým.” diyecek, bir çukura düþmüþ
karýncayý çýkarmak için yarým saat uðraþacak, namaz esnasýnda ilâhî huzurla tam konsantre olduðu esnada bile bir çocuðun aðlamasýný iþitse içine bayýlma gelecek derecede þefkatli ve merhametlidir de. Bu þefkat, merhamet, yakýnlarýna
baðlýlýðý ve sevgiyle dopdolu oluþuyla, doðumuyla birlikte ta300
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dýp tanýdýðý mahrumiyetler, zarif ve hassas babasýnýn maruz
kaldýðý dost cefalarý ve göçler, çocuk ruhunu en derininden
yaralayan vefatlarla birleþince, çocukluðundan itibaren bütün benliðinde, daha sonra Ýslâm’ýn aldýðý yaralar ve insanlýðýn dertleriyle büyüdükçe büyüyen çok derin ýzdýraplar mayalamýþtýr. Bu tür farklý tesirler dengelenmediði takdirde, çok
kez insanlarda þahsiyet kýrýlmalarýna yol açsa da, Allah Fethullah Gülen’i, karakterindeki bütün bu yanlarý ve yetiþmesindeki tesirleri bir denge halinde bütünleþtirmeye muvaffak
kýlmýþtýr.
Kader, Fethullah Gülen’i, ayný anda dînî ilimlerin, yine ayný anda ruh terbiyesinin, ayrýca pozitif ilimler denilen fenlerin, bunlarýn yanýsýra edebiyat, tarih ve felsefenin içine çekti.
Baba ocaðýnda baþlayan tahsili, Erzurum’da devam etti. Yine
evinde baþlayýp, Muhammed Lütfi Efendi’nin dizi dibinde
devam eden manevî eðitimi, dinî tahsili gibi, ömrü boyunca
hiç kesilmedi. Tahsil çaðlarýnda tanýdýðý Risale-i Nurlar da
buna belli bir katkýda bulundu. Neticede, Yaratýcý’nýn hamuruna koyduðu istidatlarý, çaða uygun bir denge içinde geliþmeðe durdu. Ýlkokulda baþlayan modern eðitimini, bilhassa
fen, felsefe, edebiyat ve tarih gibi alanlarda kendisi devam ettirdi. Bir yandan fiziðinden kimyasýna, biyolojisinden astronomisine kadar, modern bilimlerin ana prensiplerine derin
bir vukufiyet kazanýrken, bir yandan da varoluþçu filozoflar
ve Doðu ve Batý felsefesinin daha baþka ana kaynaklarýyla tanýþtý. Bütün bunlar, ortaya coþkun bir aþk ve derin bir marifetle birlikte, engin bir ilim, ihatalý bir mantýk ve muhakeme
ve ayný zamanda bir hikmet, heyecan, fakat her þeyi dengeleyebilen bir basiret ve firaset; sonra duruluk, yumuþaklýk ve
cömertlik, teslimiyet, ýzdýrap ve inleme, iffet ve takva, þefkat,
merhamet ve hoþgörü ve bütün bunlara karþýlýk sýnýrsýz bir
hamaset, ümit, ideal ve ölçülü bir disiplinle birlikte, derin bir
sabýr timsalini, kamuoyunun Fethullah Hoca olarak tanýya301
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caðý ve bilhassa yakýndan tanýyanlarý tarafýndan Hocaefendi
olarak anýlacak bir eðitim ve hareket insanýný çýkardý.
TEVAZU, MAHVÝYET VE “ÝNSANLARDAN BÝR ÝNSAN OLMA”

Fethullah Gülen’in en önemli bir diðer özelliði tevazuudur. Hem yapýsýnýn, hem de aldýðý terbiyenin bir neticesi
olarak düþünebileceðimiz bu tevazu, onun þahsiyetinin en
bariz vasýflarýndandýr. Liderlik, önde olmak gibi dünyevî sevdalardan fersah fersah uzak bu “derviþ profili”, Fethullah Gülen’de kendini unutma veya çok kullandýðý tabirle, “sýfýrlama”
þeklinde ortaya çýkar.
Fethullah Gülen, “Bu dünyayý yýkýp, yerine cennet gibi bir
dünya getirip kursanýz, çekilip bir aðacýn dibinde oturacak ve
‘bunlarý yapan ben deðilim’ düþüncesi içinde, insanlýk adýna
yapýp ettiklerinizi bir kenara koyarak, ‘bütün bunlar, Allah’ýn
yardýmý ve güzel insanlarýn himmeti ile olan þeyler’ diye düþüneceksiniz.” ikazýnda bulunur. “Kendimi hiç bir zaman itibarýn hiç bir þekline lâyýk görmedim.” diyen Fethullah Gülen,
elini öpmek isteyenlere izin vermez; kendisine gösterilen saygý ve itibardan olabildiðince rahatsýz olur. Ýnsanlarýn, karþýsýnda tabiî olmalarýný arzu eder; sunilikten, olduðundan baþka görünme tavýrlarýndan, kalbde olmayaný dille söylemekten nefret eder. Yüksek, kibar ve ölçülü tavýr ve davranýþlardan her zaman hoþlansa da, bunlar, bir insanýn artýk tabiatý
haline gelmiþse hoþlanýr. Buna karþýlýk, kaba fakat samimi
söz ve tavýrlardan da incinmez. Kendisine bir baþarý veya hizmet isnadýndan, bir toplulukta öne çýkarýlmaktan büyük rahatsýzlýk duyar ve kendinden önceki büyük insanlarýn vefalý
bir tâbisi olarak kalmayý her zaman tercih eder. “Ýnsanlardan
bir insan” olmak, öyle kalmak, onu en çok memnun edecek
hususlardandýr. Bu bakýmdan, zaman zaman, “Estetik ameliyatla yüzün ve þeklin deðiþtirilmesine dinimiz müsaade etse,
tanýnmamak için bunu yaparým.” der.
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SOHBETÝ, ÜSLUBU VE MUHATAPLARIYLA MÜNASEBETÝ

Fethullah Gülen, yanlýþlara karþý olabildiðince duyarlý,
doðrularýn en küçüðünü bile takdir eden hassas yapýsýyla, insanlarla zihin ve gönül alýþveriþinde bulunmayý sever. Mütevazý ve mahcup yapýsýna paralel olarak, genellikle kendisine
soru sorulmadýkça konuþmaz. Bunun bir baþka sebebi, alýcý
olmayan, merak etmeyen, zihnî, tefekkürî derdi bulunmayan
insanlara herhalde bir þey anlatýlamayacaðý veya anlatmanýn
gereksizliði de olabilir. Gerek sorulan sorulara cevap verirken, gerekse bir konuda konuþur veya hatýrlatmada bulunurken, malûmat satma, kendini peyleme gibi duygulardan nefret ettiði gibi, kendisi de, sorunun aydýnlýða kavuþmasý kadar, irþadý esas ve dolayýsýyla muhatabý dikkate alýr. Yani, gerek soruyu soran, gerekse dinleyici konumunda bulunan diðer insanlar, sorunun aydýnlatýlmýþ olmasý kadar, cevaptan
istifade etmeli ve onunla bir meselelerini çözmüþ olmalý, ayrýca bu cevap, onlarýn kalb hayatýnda bir tesir icra etmelidir.
Bu bakýmdan, cevap, bazen sorulan sorunun tam karþýlýðý
olarak deðil de, soruyu soranýn ve diðer muhataplarýn en çok
istifade edeceði þekilde gelebilir. Bunun yanýsýra, Fethullah
Gülen, çok defa bir sorudan hareketle muhataplara söylemek
istediði bazý þeyleri söyler; bunlar, o soruyla doðrudan alâkalý olmayabilir; fakat cevapla bir mesaj verilmekte, bir hatýrlatma yapýlmakta, bir uyarýda bulunulmakta veya bir baþka
mesele çözülmektedir.
Fethullah Gülen, insanlarda gördüðü hatalarý hatýrlatmak
ve düzeltmek için daha çok ortaya konuþur ve bundan herkesin nasibini almasýný arzular. Kiþilerin hatalarýný yüzlerine
vurmaz. Fakat hatasýnýn yüzüne söylenmesinden memnun
olacak, en azýndan rahatsýz olmayacak insanlara, bunlarý
usulünce söyleyebilir. Çok defa da, bu tür insanlarý, kendi ifadesiyle, “yazý tahtasý” gibi kullanýr; yani, sanki hatayý onlar
yapmýþ gibi onlarý ikaz eder, fakat muhatabý baþkadýr. O mu303
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hatabýn da, bu þekilde dersini almasýný bekler. Daha önce de
arz edildiði gibi, Gülen, bilhassa konuþmalarýnda telmih, istiare, kinaye, tevriye gibi sanatlarý çokça kullanýr ve bu þekilde,
hem söze farklý ve birden fazla manayý, hem de fonksiyonu
ayný anda yüklemiþ olur. Dolayýsýyla onun üslubunu anlamayan veya kendisini ilk dinleyenlerin iltifat zannedecekleri bir
sözle ikazda bulunurken, ikaz zannedecekleri bir sözle de iltifatta bulunuyor olabilir. Bunlar bilinmez ve anlaþýlmazsa,
sözleri zaman zaman dinleyiciler tarafýndan farklý yorumlanabilir. Bu konuda yanlýþtan kaçýnmak için onun düþünce yapýsýný, bakýþ açýsýný, üslûbunu ve dilini en azýndan belli ölçülerde kavramýþ olmak gerekir.
Fethullah Gülen, konuþurken zaman zaman konuya uygun fýkralar da anlatýr; zaman zaman lâtife yaptýðý da olur.
Fakat kimse ile lâubali olmaz.
Fethullah Gülen, iyi niyet ve samimiyetle söylenmiþ her
sözü dinler; bir söz veya hareketten hoþlandýðýnda ya dudaklarýnda, ya da yüzünde bir tebessüm belirir; duruma göre bazen de bir iltifatla mukabelede bulunur. Hoþlanmadýðý söz
karþýsýnda, eðer bu sözde bilhassa yapmacýklýk, riya ve kendini gösterme arzusu, ifade edilen fikir veya teklifte garaz varsa, bu defa yüzünde sanki bulutlanma olur.
ARKADAÞLARINA, EÞYAYA VE HATIRALARA KARÞI VEFASI

Fethullah Gülen, gerek arkadaþlarýna, gerekse kullandýðý eþyaya, kýsa süreli bile olsa kaldýðý yere, kýsaca kendisiyle temasý
olan her þeye karþý vefalýdýr. “Bir zaman bir yolculuk esnasýnda
bir aðacýn altýnda bir mola vermiþ olsak, mola verdiðimiz ayný arkadaþlarla birlikte oradan yýllar sonra bile geçsek ve bu arkadaþlar, ‘burada bir zaman mola vermiþtik’ diye hatýrlamasalar gönül
korum.” der. Bunun gibi, bir zaman kaldýðý bir yerin dekorunun
bile deðiþmesini arzu etmez; oranýn aynen korunmasýný arzular.
Gülen, birisinin kalbini kýrdýðýný hissetse veya bir baþka sebeple
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birisinin kalbinin kýrýldýðýný anlasa, bunu kendine has ve her bir
kiþiye karþý nasýl yapmak gerekiyorsa o þekilde tamire çalýþýr.
CÖMERTLÝÐÝ VE HEDÝYELEÞMESÝ

Fethullah Gülen, oldukça cömerttir. “Ben, aile ve çevre itibariyle hep cömertlik adýna kahramanlýklarýn sergilendiði bir
zeminde yetiþtim. Öyle ki, hayatýmda âdeta hiç cimri tanýmadým. Bir þeyi alýp saklayan insan olmadýðým için de, verme
deyince tir tir titreyen kimseleri veya mal biriktirip de infak
etmeme gibi ruh haletinin ne olduðunu hiç anlayamadým.
Cömertlik öyle bir haslettir ki, insan fasýk dahi olsa, onun vesilesiyle Cennet’e girebilir. Cennet’e girmek için, Cennet yolunda olmak gerekir. Ýnsaný ona götürecek yollardan biri de
cömertliktir” (Fasýldan Fasýla, 3: 47–8) diyen Gülen’in, denebilir ki
bir, en fazla iki takýmdan fazla elbisesi olmaz. Fazla elbise,
gömlek, çorap, kazak, pardesü gibi giyeceklerini hemen hediye eder. Bunun dýþýnda, bir insanda beðendiði bir hâl, Allah
yolunda hizmet adýna ihlâs ve samimiyet temelinde bir baþarý, duygu ve düþüncede bir iç açýcýlýk görse, o zaman da bunu
farklý hediyelerle ödüllendirir. Gözlemlerim kadarýyla, verdiði her bir hediyenin ayrý bir manasý vardýr. Gülen, hediye verdiði gibi hediye de kabul eder; verilen hediyeleri ise çok defa
karþýlýksýz býrakmaz. Bunun gibi, kendisine gelen çok sayýdaki mektuplarý da cevapsýz býrakmamaya çalýþýr.
OKUMASI VE EDEBÝYATLA MÜNASEBETÝ

Gülen, çok okuyan bir insandýr. Ruhunun altedilmez görünen dertler ve ýzdýraplarla çok dövülmediði zamanlarda
günde ortalama 150-200 sayfa okur. Çocukluðunda Siyer, yani Peygamber Efendimiz’in hayatý ve Sahabe menkýbeleriyle
baþlayan okuma hayatý, sonraki yýllarda ilmî, fikrî, felsefî kitaplarla devam etmiþ, bu arada Doðu klasiklerininin yanýsýra,
askerde bir komutanýnýn tavsiyesi üzerine, hemen hemen
önemli bütün Batý klasiklerini de okumuþtur. O, Mevlâna,
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Sâdî, Hâfýz, Molla Câmî, Firdevsî, Enverî gibi Doðu klasiklerinin üstadlarýný nasýl okumuþ ve tanýyorsa, Shakespeare’i,
Balzac’ý, Voltaire’i, Rousseau’yu, Kant’ý, Zola’yý, Geothe’yi,
Camus’yu, Sartre’ý da öyle tanýr. Bunlardan baþka, Bernard
Russel’i, Pushkin’i, Tolstoy’u ve daha baþkalarýný da bilir. Yine, sohbet ve yazýlarýnda zaman zaman Bacon’ýn Mantýk’ýndan Russel’in Nazarî Mantýk’ýna, Pascal’dan Hegel’in Diyalektiðine, Dante’nin Ýlahî Komedyasý’ndan Picasso’daki objesuje iliþkisine kadar çok deðiþik referanslara atýflarda bulunur. Türk edebiyatýndan ise, Fuzuli, Baki, Nef’î, Þeyh Galip,
Leyla Haným gibi klasik edebiyatýmýzýn devlerinin yanýsýra,
Yahya Kemal, Necip Fazýl, Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç
baþta olmak üzere, Namýk Kemal, Þinasi, Tevfik Fikret gibi
bilhassa önde gelen þair ve yazarlarý iyi tanýr. Fakat Fethullah
Gülen’in ana yoðunlaþma sahasý Ýslâmî ilimler olduðundan,
daha çok Kur’ân’ýn anlamý, tefsiri, belâðatý, nükteleri, hadis-i
þerifler ve yorumlarý, Allah marifeti, kalb halleri ve Ýslâmî yaþantý üzerinde durur ve bu sahalarda sohbeti tercih eder. Bununla birlikte, baþta edebiyat olmak üzere, musikî gibi güzel
sanatlardan da hoþlandýðý için bu sahalarda da sohbeti sever.
Fethullah Gülen, baþka iþleri mani olmadýðý sürece, hemen her gün deðiþik ilim dallarýnda insanlarla mütalâada bulunur, çalýþýr, okur. Bir Ramazan ayýnda, bazý arkadaþlarýyla,
Ýslâm hadis külliyatýnýn en geniþi olan ve 46.000’den fazla
hadis ihtiva eden Müttaki’l-Hindî’nin 16 ciltlik Kenzü’lUmmâl’ini baþtan sona mütalâa etmiþlerdi. Bunun gibi, ayný
yoðunlukta olmasa da, Ýslâm fýkhý, tefsir, tasavvuf ve belâðat
külliyatýnýn bazý önemli eserlerini de, bazýlarýný birkaç defa
olmak üzere okumuþ ve müzakere etmiþlerdir.
GÝYÝMÝ, HAREKETLERÝ, YEMESÝ, HASTALIKLARI VE
GÜNLÜK HAYATI

Fethullah Gülen, zevk-i selim sahibi bir insan olarak temiz, düzgün ve güzel giyinir. Hemen her giydiðinin kendisine
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son derece yakýþtýðý görülür. Talebelik yýllarýnda iken de ütüsüz pantolon giymediðini, ütü bulamadýðý zaman, akþam yatarken pantolonunu yataðýnýn altýna koyduðunu anlatýr. Temiz ve düzgün giyindiði gibi, yüzünde hiçbir zaman dikkat
çekici uzunlukta sakal bulunmaz; traþýna önem verir. Bilhassa yürüyüþü kendine hastýr. Dik yürür; adýmlarýný geniþ ve
uzun atar; kollarýný tam aþaðýda, fakat saðlam tutar ve fazla
sallamaz. Hareketli, heyecanlý yapýsý ve bilhassa her türlü
problemi hemen çözmede gösterdiði hassasiyetten dolayý,
kalb rahatsýzlýðýnýn þimdiki seviyede olmadýðý birkaç yýl öncesine kadar bazen merdivenleri ikiþer-üçer çýktýðý olurdu.
Saðlýðýnýn elverdiði günlerde, merdivenleri birer birer çýkmaya tahammülü olmadýðýný söyler.
Fethullah Gülen, az yer; fakat þeker rahatsýzlýðýndan dolayý ara öðün alma mecburiyeti hisseder; fakat bu öðünde de
yediði son derece azdýr. Gülen, kendisinin de söylediði ve tanýyanlarýnýn da ifade ettiði üzere, gençlik günlerinden beri
çok fazla ilaç kullanmaktadýr. Denebilir ki, hemen bütün hastalýklar vücudunda yerleþmiþ, her biri belli bir süre konuk
kaldýktan sonra gitmiþ, yerlerine baþkalarý gelmiþtir. Gençliðinde, el, yüz ve ayaklarý dahil bütün vücudunda yara tipi rahatsýzlýklar meydana gelmiþ, çok acý veren bu rahatsýzlýklarý
Gülen, 15 yýla yakýn bir süre çekmiþtir.
Fethullah Gülen, askerde iken siroza dönüþen ciddî bir sarýlýk geçirmiþ, sindirim rahatsýzlýklarý, hayatýnýn hiçbir döneminde eksik olmamýþ, yine bir dönem, sað bacaðý tahammül
edilmez derecede, doktorun kesilmesi gerekir dediði ölçüde
aðrýlar yapmýþtýr.
Gülen, þeker rahatsýzlýðýný 12 Eylül sürecinde hissediyor.
Kalb rahatsýzlýklarý da ayný dönemde ortaya çýkýyor. Þu son
dönemde, bu rahatsýzlýklarýnýn bir komplikasyonu olarak zaman zaman kollarýnda aðrýlar, parmak mafsallarýnda þiþme
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oluyor. Bu sebeple, parmaklarýný tam olarak bükemedikleri
için, ellerini kullanmada ýzdýrap çekiyorlar.
Fethullah Gülen’in bir diðer tipik ve kronik rahatsýzlýðý,
çok fazla terlemesidir. 4 rekatlýk bir namaz, yataðýný düzeltme, hafif bir hareket, onun ter içinde kalmasýna yeter. Bilhassa çok aðýr geçen grip rahatsýzlýklarýnda, çok fazla ter atar.
Bir gecede –ki, onun belki ancak yarým saatinde uyuyabildiði
uyku süresi ancak 2 saat kadardýr– defalarca atlet deðiþtirdiði olur. Yine çok tipik bir vakýa olarak, vücudunun üst yaný
böylesine terlerken, alt tarafý da alabildiðine üþür. Ayaklarýna, cereyanla ýsýtýlan çoraplardan giydiði, üzerine battaniye
sardýðý ve bu þekilde yataða girdiði halde, bir türlü ýsýnamadýðýný söyler.
Fethullah Gülen, þeker, tansiyon ve kalb rahatsýzlýklarýnýn
arttýðý son zamanlara kadar, kendi yemek ve çamaþýrý gibi,
misafirlerine yemeði de elleriyle yapardý. Çocukluðunda ev
iþlerinde, süt saðmaya varýncaya kadar annesine yardým etmekten ve daha sonra yalnýz kalmak, Ýzmir’de ilk yýllarýnda
Kestanepazarý Kur’ân Kursu’nda hem öðretmen, hem belletici olarak çalýþmak gibi hayatýnýn belli hususiyetlerinden gelen bir maharetle çok güzel yemekler yapar. Patatesten 10 çeþit yemek yaptýðýný söyler.
Fethullah Gülen, çoðu geceler hemen hemen hiç uyuyamaz. Bilhassa bu yalnýzlýk anlarýnda, gönül verdiði ve varlýðýný adadýðý gayesi yolunda karþýsýna çýkan problemler, ülkesinin ve insanlýðýn dertleri, baþka insanlardan kendisine ulaþtýrýlan hususi meseleler, bazýlarýnda görüp hissettiði ama onlardan beklemediði ve Ýslâm’a, Allah’la münasebete yakýþtýramadýðý söz, tavýr ve davranýþlar, onu gecelerde daha çok rahatsýz eder. Bir de, yukarýda ifade edildiði gibi, sürekli terlemesine yol açan hastalýklarý, onu bilhassa geceleri hiç yalnýz
ve rahat býrakmaz. Bütün bunlara raðmen, sabrý ve tahammülü hayret verici derecededir. Sabah namazýndan sonra ba308
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zen istirahate çekilse de, bazen kitap okur, konu müzakere
eder ve bu þekilde öðleye kadar istirahat etmediði olur.
Fethullah Gülen, bu çaðýn, insanlar arasýnda da, kendi baþýna da derin bir yalnýzlýk ve sükût içinde kendi kaderini yaþayan garibidir. Hakkýnda, benim için objektif ama baþkalarýna subjektif gelecek ve yanlýþ anlamalara yol açabilecek
gözlemlerimi kendimde tutarak, bu bahsi de burada kapamamýz gerekiyor.
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HAYATI
· Fethullah Gülen, resmî nüfus kaydýna göre 27 Nisan
1941’de, Erzurum ili, Hasankale (Pasinler) ilçesi, Korucuk
köyünde dünyaya geldi.
· 1949 yýlýnda ailesinin Alvar köyüne taþýnmasýyla ilkokulu
býrakmak zorunda kaldý ve daha sonra dýþarýdan tamamladý.
· 1951 yýlýnda hafýzlýðýný bitirdi.
· 1952 yýlýnda, Alvar ile Hasankale arasýndaki 7 km’lik yolu her gün yaya kat ederek, Hacý Sýtký Efendi’den tecvit (usul
ve kaideleriyle Kur’ân okuma) dersleri aldý.
· 1954 yýlýnda babaannesi Munise haným ve büyükbabasý
Þamil aða birer saat arayla vefat etti. Fethullah Gülen, ayný yýl
Muhammed Lütfi Efendi’nin oðlu Sadi Efendi’den Arapça
okudu.
· 1956 yýlýnda Muhammed Lütfi Efendi vefat etti.
· 1957 yýlýnda Amasya, Tokat ve Sivas taraflarýnda vaazlar
verdi.
· 1958 yýlýnda Edirne Üç Þerefeli Camii’nde imamlýða baþladý.
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· 10 Kasým 1961 günü Ankara Mamak’ta askerlik görevine
baþladý. Acemi eðitim dönemini burada tamamladýktan sonra Ýskenderun’a geçti. Burada hastalandý ve hava deðiþimiyle,
4 yýl önce ayrýldýðý Erzurum’a döndü.
· 1963 yýlýnda askerliðini tamamladý. Ayný yýl Erzurum’da
konferans verdi.
· 4 Temmuz 1964 günü Edirne’de yeniden göreve baþladý.
· 31 Temmuz 1965’te Kýrklareli merkez vaizliðine tayin
edildi.
· 11 Mart 1966 günü Ýzmir merkez vaizliðine tayin edildi.
Bundan ayrý olarak, Kestanepazarý Derneði Kur’ân kursunda
gönüllü öðreticilik ve belletmenlik yapmaya da baþladý.
· 1968 yýlýnda Diyanet görevlisi olarak hacca gitti.
· 1969 yýlýnda kahvehane sohbetlerine baþladý ve Ege Bölgesi’nin çeþitli il ve ilçelerinde vaazlar verdi.
· 1971 yýlýnda Kestanepazarý Kur’ân Kursu’ndaki görevinden ayrýldý. 12 Mart Muhtýrasý’nýn ardýndan 3 Mayýs günü tutuklandý. 6 ayý aþkýn bir süre tutuklu kaldýktan sonra 9 Kasým
günü tahliye edildi.
· 23 Þubat 1972’de Edremit merkez vaizliðine tayin edildi.
Burada 2 yýl görev yaptý.
· 29 Haziran 1974’te Manisa merkez vaizliðine tayin edildi.
· 20 Eylül 1974 günü, babasý Ramiz efendi vefat etti.
· 1975 yýlýnda Kur’ân ve Ýlim, Darwinizm, Altýn Nesil, Ýçtimaî Adalet ve Nübüvvet isimli konferanslar serisine baþladý
ve 1976 yýlýnda da devam eden bu konferanslar münasebetiyle Ýzmir dýþýnda Ankara, Çorum, Erzurum, Malatya, Diyarbakýr, Konya, Antalya, Aydýn gibi illeri ziyaret etti.
· 28 Eylül 1976’da Ýzmir Bornova’ya tayin edildi.
· 1977 yýlýnda görevli olarak Almanya’ya gitti ve burada çeþitli yerlerde konuþmalar yaptý.
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· 1979 yýlýnda aylýk Sýzýntý dergisinde yazýlar yazmaya baþladý.
· 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinin ardýndan görevini fiili olarak sürdürme imkâný bulamadý.
· 25 Kasým 1980’de Çanakkale merkez vaizliðine tayin
edildi ise de, rahatsýzlýðý yüzünden görevine baþlayamadý.
· 20 Mart 1981 tarihinde vaizlik görevinden istifa etti.
· 14 Ocak 1986 günü, hakkýnda arama emri olduðu gerekçesiyle Burdur’da yakalandý. Uzun bir sorgulamadan sonra
Ýzmir’e getirildi. Arama emrinin Ýzmir’le de bir alâkasý olmadýðý anlaþýlýnca serbest býrakýldý.
· Ayný yýl hacca gitti. Diyarbakýr’da Mehmet Özyurt davasýyla irtibatlandýrýlarak hakkýnda tahdit konuldu. Dostlarýnýn
Medine’de ikameti için yaptýklarý ýsrarlý teklifleri reddetti.
Her halükârda, yakalanýp teslim olmaksýzýn Türkiye’ye gelip
suçsuzluðunu ortaya koymak maksadýyla, Suriye üzerinden
ve binbir çile ve zahmetle sýnýrdan geçerek Kilis’e ulaþtý. Buradan Ýzmir’e geçti ve Sýkýyönetim komutanlýðýna teslim oldu. Suçsuz bulunarak, serbest býrakýldý.
· 1989 yýlýnda, Üsküdar Valide Sultan Camii’nde Cuma
günleri tam 1 yýl (52 hafta) süreyle vaaz verdi ve bu vaazlarýnda bütün yönleriyle Peygamber Efendimiz’i ve O’nun sünnetini anlattý. Bu vaazlar, daha sonra Sonsuz Nur adýyla 3 cilt
halinde kitaplaþtýrýldý.
· 1990-1992 yýllarýnda Ýstanbul, Ýzmir ve birer defa da Ankara ve Erzurum’da olmak üzere, daha çok ayda bir Pazar
günleri fahrî olarak vaaz etti.
· 29.06.1994 günü, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý’nýn Polat
Renaissance Otel’de gerçekleþtirdiði açýlýþ toplantýsýna katýldý ve pek çok gazeteci, yazar, sanatçý, bilim, siyaset ve iþadamýnýn katýldýðý bu toplantýda yaptýðý konuþma dikkatleri bir313
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den üzerine çekti. Bu açýlýþ ve Gülen’in konuþmasý, medyada
çok geniþ ve tamamen müspet deðerlendirmelerle yer aldý.
· 1994 yýlý Aralýk ayý baþýnda Baþbakan Tansu Çiller’le bir
araya geldi. Görüþme, medyada büyük yanký uyandýrdý. Takip eden yýllarda yine Çiller’le ve ayrýca Bülent Ecevit, Mesut
Yýlmaz, CHP Genel Baþkaný olduðu dönemde Hikmet Çetin
ile görüþmeleri oldu.
· 1995 yýlý Ocak ayýnda, Hürriyet ve Sabah gazetelerinde
ilk dizi röportajlarý yayýnlandý.
· 1995, 1996, 1997 ve 1998 yýllarýnda Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý’nýn düzenlediði Ramazan’da iftar yemekleri, Mutlu
Yarýnlar Ýçin El Ele gibi faaliyetlere ve Hoþgörü, Uzlaþmaya
Teþvik Ödülleri gibi ödül törenlerine ve bayramlaþma merasimlerine katýldý.
· Ayný yýllar içinde, hem dinler mensuplarý arasýnda diyalog faaliyetleri hem de karþýlýklý insanî dostluk ziyaretleri çerçevesinde defalarca, Türkiye Katolik Cemaatleri Ruhani Reisler Kurulu Baþkaný Monsenyör Georges Marovitch, Vatikan
Ankara Büyükelçisi Pier Luigi Celata, Ýstanbul Fener-Rum
Patriði Bartholomeos, Ermeni Cemaati lideri müteveffa Karakin ve þu andaki lideri Mesrof Mutafyan, Süryani Katolik
Cemaati Patrik Vekili Episkopos Yusuf Sað, Süryani Kadim
Metropoliti Yusuf Çetin ve Huriepiskopos Samuel Akdemir,
Musevi Cemaati Yöneticileri ve Ýstanbul Hahambaþýsý David
Aseo ile zaman zaman bir araya geldi.
· 11 Haziran–30 Eylül 1997 tarihleri arasýnda ABD’de bulunduðu sýrada New York Roma Katolik Arþidükü ve New
York Baþpiskoposu Kardinal John O’Connor ve yardýmcýsý
Alex ile, ayrýca Musevilere ait Anti-Defamation League’in o
zamanki lideri Leon Levy ve arkadaþlarý Amerika Katolik
Üniversitesi Doðu Hýristiyanlýðý Araþtýrmalarý Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Sidney Griffith ile görüþtü.
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· 09.02.1998 tarihinde Vatikan’da Papa John Paul II ile tarihî bir görüþme yaptý; burada ayrýca, Kardinal Arenzi ve Kardinaller Meclisi’ne nezaket ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret,
medyada uzun bir süre gündemde kalarak, haber ve yorumlara konu oldu.
· 19.02.1998 günü Dünya Kiliseler Birliði yöneticileri ve
ayný tarihlerde, Anti-Defamation League eski baþkaný Leon
Levy, birkaç arkadaþýyla birlikte kendisini Ýstanbul’da ziyaret
ettiler.
· 25 Þubat 1998 günü Kudüs Sefared Hahambaþýsý Eliyahu
Bakhsý Doron’la Ýstanbul Taksim’de Gazeteciler ve Yazarlar
Birliði merkez binasýnda, 9 Mart 1998 tarihinde ise, Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi’nin organize ettiði Kültürlerarasý Diyalog toplantýsýna katýlan bilim adamlarý ve ruhanilerle bir
araya geldi.
· Fethullah Gülen’le pek çok yerli ve yabancý gazeteci ve
TV muhabiri röportajlarda bulundu:
· Sabah Gazetesi’nden Nuriye Akman’ýn röportajý, 2330.01.1995 tarihlerinde Sabah’ta,
· Hürriyet Gazetesi’nden Ertuðrul Özkök’ün röportajý, 2330.01.1995 tarihlerinde Hürriyet’te,
· Zaman Gazetesi’nden Eyüp Can’ýn röportajý , Aðustos
1995 tarihinde Zaman’da,
· Cumhuriyet Gazetesi’nden Oral Çalýþlar’ýn röportajý, 2026 Aðustos 1995’te Cumhuriyet’te,
· Sabah Gazetesi’nden Hulusi Turgut’un röportajý, 13-31
Ocak 1997 tarihinde Sabah’ta yayýnlandý.
Nevval Sevindi ve Eyüp Can, yapmýþ olduklarý röportajlarý kitaplaþtýrmýþlardýr. Sevindi’nin kitabý Sabah Gazetesi yayýnlarýnca, Can’ýn kitabý ise Milliyet Gazetesi Yayýnlarýnca kitap haline getirilmiþ ve her iki kitap da 100.000 civarýnda
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satmýþtýr. Nevval Sevindi, röportajýný 2002 yýlýnda tekrar yayýnlamýþtýr.
· Bunlardan ayrý olarak, Amerika’da öðretim üyesi olarak
bulunan Hakan Yavuz’un Fethullah Gülen ile yaptýðý röportaj
Milliyet Gazetesi’nin Entelektüel bakýþ köþesinde 3 gün süreyle yayýnlandý.
· Ayrýca Yasemin Çongar’ýn ABD’de gerçekleþtirdiði röportaj 1997 Aðustos ayý içinde Milliyet’te;
· Ayný gazeteden Özcan Ünlü’nün röportajý da yine ayný
gazetede Mart 1998 içinde geniþ olarak yayýnlandý.
· Kendisiyle en son 2005 yýlý içinde ABD’de Zaman’dan
Nuriye Akman ve Milliyet’ten Mehmet Gündem dizi röportaj
yaptý.
· 03.07.1995 akþamý Reha Muhtar ile devletin resmi kanalý TRT 1’de,
· 29.03.1997 akþamý Samanyolu TV’de Prof. Dr. Mim Kemal Öke ve Osman Özsoy ile,
· 15.04.1997 akþamý, Kanal D Televizyonunda Yalçýn Doðan ile,
· 27.02.1998 tarihinde NTV’de Cengiz Çandar ve Taha Akyol ile canlý röportaj yaparken,
· SHOW TV adýna 32. gün ekibinden Mehmet Ali Birand
ve Rýdvan Akar, 1998 baþlarýnda gerçekleþtirdikleri röportajlarý birer hafta aralýkla iki program halinde yayýnladýlar ve
ayrýca CD Rom halinde piyasaya arzettiler.
· Pek çok yabancý gazeteci ve televizyon ekibi de Fethullah
Gülen’le röportajlar yapýp, bunlarý kendi gazete ve televizyonlarýnda geniþ olarak yayýnladýlar. Wall Street Journal gazetesi bölge muhabirinin yaptýðý röportaj, bu gazetenin Avrupa baskýsýnda tam sayfa yer aldý. Ayrýca, Avusturyalý gazeteci, Vatikan radyosunda programcý Heinz Gstrein, Yunanis316
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tan’da yayýnlanan Eleftheropitia gazetesinden Simeon Soltaridis, Arnavutluk’ta yayýnlanan Rilindja Demokratika gazetesinden Edi Polko ve Albania gazetesinden Enver Bytci, Rilindjia Kosova gazetesinden Mehmed Giata ve bunlardan ayrý olarak, Bulgaristan, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan,
Gürcistan, Rusya, Kazakistan’dan resmî ve özel televizyon
kanallarý ve gazetelerinden bazýlarý da röportajlar yapýp, bunlarý yayýnladýlar. Ayrýca, Time adýna bölge muhabiri James
Wilde ve Le Monde adýna Nicole Pope, Fethullah Gülen’le görüþtüler.

FETHULLAH GÜLEN VE KAMUOYU
Fethullah Gülen hakkýnda toplumun hemen her kesiminin görüþ ve düþünceleri medyaya yansýdý. Uçlarda yer alan
marjinal bir kesim, zaman zaman asýlsýz suçlamalarda bulundu ise de, bu görüþ ve düþüncelerin çok büyük çoðunluðu daima ve kesinlikle olumlu oldu:
· Siyasetçilerden, Cumhurbaþkaný sayýn Süleyman Demirel baþta olmak üzere, baþbakanlýk yapmýþ bulunan DYP genel baþkaný sayýn Tansu Çiller, yine önceki baþbakanlardan
ve ANAP genel baþkaný sayýn Mesut Yýlmaz, Türk siyasetinin
en meþhur ve tecrübeli isimlerinden Demokratik Sol Parti
eski genel baþkaný sayýn Bülent Ecevit, CHP genel baþkaný sayýn Deniz Baykal ve daha önceki genel baþkaný sayýn Hikmet
Çetin, Demokratik Türkiye Partisi eski genel baþkaný sayýn
Hüsamettin Cindoruk, Milliyetçi Hareket Partisi kurucusu ve
ilk genel baþkaný Alparslan Türkeþ, þu andaki baþkaný sayýn
Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi genel baþkaný sayýn Muhsin Yazýcýoðlu, daima Gülen hakkýnda iyi düþüncelerini her
fýrsatta dile getirdiler. Ayrýca her partiden çok sayýda bakan
ve milletvekili de, deðiþik münasebetlerle Gülen hakkýnda
desteklerini ifade ettiler.
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· Prof. Dr. Toktamýþ Ateþ, Prof. Dr. Nur Vergin, Prof. Dr.
Ali Yaþar Sarýbay, Prof. Dr. Nilüfer Göle, Prof. Dr. Þerif Mardin, Prof. Dr. Ümit Meriç Yazan, Prof. Dr. Halil Ýnalcýk, Prof.
Dr. Ýhsan Doðramacý, Prof. Dr. Mehmet Aydýn, Prof. Dr. Nevzat Yalçýntaþ, Prof. Dr. Mehmet Altan, Prof. Dr. Sabahattin
Zaim, Prof. Dr. Niyazi Öktem, Prof. Dr. Suat Yýldýrým, Prof.
Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, Prof. Dr.
Zeki Kuþoðlu, Prof. Dr. Mehmet Saray, Prof. Dr. Yaþar Nuri
Öztürk, Prof. Dr. Ýzzettin Doðan, Doç. Dr. Büþra Ersanlý, Doç.
Dr. Ali Bayramoðlu, Doç. Dr. Ahmet Turan Alkan ve daha onlarca bilim adamý, Fethullah Gülen hakkýnda yazýlý ve sözlü
olarak sürekli takdirkâr düþüncelerini dile getirdiler ve kendisiyle çeþitli vesilelerle bir araya geldiler.
· Ordu mensuplarýndan, muvazzaf iken, Kara Kuvvetleri
Komutaný orgeneral Hikmet Bayar, emekli kuvvet veya ordu,
kolordu vb. komutanlarýndan Kenan Evren, Halis Burhan,
Vural Beyazýt, eski MÝT baþkaný Fuat Doðu, Orhan Ateþ ve
daha pek çok general, albay ve daha baþka rütbelerde subaylar, ya Fethullah Gülen ile husûsî dostluk kurdular, ya Gülen
hakkýnda olumlu düþüncelerini dile getirdiler veya kendisiyle mektup veya tebrik teatisinde bulundular.
· Sanatçýlardan çok sayýda kimse, meselâ, meþhur film yýldýzlarý Cüneyt Arkýn, Hülya Koçyiðit, Perihan Savaþ, Bulut
Aras, Fatma Belgen, Tanju Gürsu; ses sanatçýlarýndan Selda
Alkor, Necla Akben, Emel Sayýn, Ali Rýza Binboða, Ýzzet Altýnmeþe, Prof. Dr. Alâeddin Yavaþça, Yýldýrým Gürses, Barýþ
Manço, Cem Karaca, film yapýmcýlarýndan Halit Refið, Lütfi
Akat; sanat eleþtirmenleri Ayþe Þasa, Atilla Dorsay...
· Ýþadamlarýndan Aydýn Bolak, Ahmet Çalýk, Cengiz Kaptanoðlu, Þadan Kalkavan, Ýhsan Kalkavan, Atasay Kamer, Cihan
Kamer, Engin Elginkan, Sema Cýngýllýoðlu, Sakýp Sabancý,
Aydýn Doðan, Üzeyir Garih, Ýshak Alaton, Rahmi Koç, Fuat
Miras ve daha pek çok isim;
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· Spor dünyasýndan, Fenerbahçe kulübü eski baþkaný ve iþ
adamý Ali Þen, Galatasaray kulübünün eski ve yeni futbol þubesi sorumlularý, iþadamý Adnan Polat ve Ergun Gürsoy, Galatasaray ve Beþiktaþ gibi kulüplerden pek çok futbolcu, basketbolcu...
· Medyadan çok sayýda isim: Taha Akyol, Yalçýn Doðan,
Derya Sazak, Þeref Oðuz, Doç. Dr. Þahin Alpay, Ertuðrul Özkök, Oktay Ekþi, Bekir Coþkun, merhum Yavuz Gökmen, Hadi Uluengin, Cengiz Çandar, Zeynep Göðüþ, Güngör Mengi,
Yavuz Donat, Nuriye Akman, Zülfü Livaneli, Mehmet Barlas,
Mehmet Ali Birand, Ali Bayramoðlu, Nevval Sevindi, Mehmet Altan, Ali Acar, Etyen Mahçupyan, Avni Özgürel, Nazlý
Ilýcak, Mehmet Ali Ilýcak, Þakir Süter, Memduh Bayraktaroðlu, Meriç Köyatasý, Ahmet Tezcan, merhum Cenk Koray, Ýzzet Sedes, Rýza Zelyut, merhum Prof. Dr. Ayhan Songar, merhum Ahmet Kabaklý, Ayhan Katýrcýkara, Mehmet Ocaktan,
Mustafa Karaalioðlu, Ali Bulaç, Süleyman Yaðýz, Ömer Çavuþoðlu, Vehbi Dinçcan ve daha pek çok gazeteci ve televizyon
programcýsý, Fethullah Gülen hakkýnda daima olumlu düþüncelerini dile getirdiler.
Fethullah Gülen, 1999 yýlý Ocak ayý içinde ABD Mayo Clinic’ten 22 Mart 1999 günü için alýnan randevu gereði, 21
Mart 1999 tarihinde Türkiye’den ayrýldý ve 22 Mart-26 Mart
günleri bu klinikte muayene olup, check-up yaptýrdý. Gülen,
doktorlarýnýn öyle uygun görmesiyle, o tarihten bu yana
ABD’de kalmaktadýr.
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