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KONU:
HANGİ İNCELİKLER KAYBEDİLMEMELİ? 
HANGİ KABALIKLARDAN ÇOK SIKILDIK?

27 ARALIK 2018 - İSTANBUL

İLHAM VEREN BULUŞMALAR – 2

GENÇ’in 13 senelik yolculuğunda binlerce genç arkadaşımızla ilişki 
ve iletişim içinde olduk, hayırlarda yarışma adına esaslı dayanışmalarda 
bulunduk, yurt dışı seferleri, projeler, konferanslar, eğitimler, kamplar, 
şölenler, paneller vs. gibi çeşitli vesilelerle bir araya geldik. 

Yeni bir açılım olarak, “İlham Veren Buluşmalar” başlığıyla Genç Gönül-
lüler ile bir araya gelmeyi, gençlikle ilgili önemli ve gerekli gördüğümüz 
hususlarda beyin fırtınaları yapmayı diliyoruz. Farklı üniversitelerde 
okuyan, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki Genç Gönüllüler’le, 
her buluşmada gençlikle ilgili meseleleri esaslı bir şekilde masaya yatırma 
niyetimiz var. Zenginlik ve renkliliğimizi korumak adına, her buluşmada 
katılımcılar farklılaşacak ve farklı bir gündem ele alınacak. 

27 Aralık’ta İlham Veren Buluşmalar’ın ikincisi gerçekleşti, gündemi-
miz “Hangi incelikler kaybedilmemeli? Hangi kabalıklardan çok sıkıldık?” 
sorusu üzerine şekillendi. Katılımcı arkadaşlarımızın her biri fikirlerini 
beyan etti, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 

Buluşmada derlenen notlardan bir kısmını hayırlara vesile olması ni-
yazıyla kamuoyuyla paylaşmak isteriz. 

Süleyman Ragıp Yazıcılar
Uluslararası Genç Derneği Başkanı
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ÜSTADIM, BİRAZ DA SÖZ GENÇLERDE OLSUN!

Ülkemizde yapılan eğitim, kültür, sanat vs. faaliyetlerinin genel manada 

monolog şeklinde geçmesi heyecanı azaltmakta, ilgiyi düşürüp verimliliğe mani 

olmaktadır. Gençlerin de işin içine girdiği, kendilerine ifade imkanı verilen, 

katılımcıların sürekli aktif söz aldıkları programların tertip edilmesi büyük bir 

inceliktir, Türkiye’de bu tarzın yaygınlaşmasını diliyoruz. 

SİYASİ GÖRÜŞÜMÜZDEN ÖNCE BİR KALBİMİZ VAR!

İnsan olmanın gereği olan tepkileri vicdanımızla değil; meselelerin siyasi 

sonuçları nazara alınarak verildiği yahut verilmediği oluyor, bu çok üzücüdür. 

Misal olarak, sırf siyasi irade herhangi bir beyanda bulunmuyor diye gözlerimizi 

Doğu Türkistan’dan, Yemen’den çeviriyor; siyasi anlamda büyük tepki verilen 

basit meselelere ise hayati anlamlar yükleyebiliyoruz. Unutmayalım ki devlet 

devlettir, siyaset siyasettir, bizler ise insanız ve bizim bir kalbimiz var. Bu sebeple 

siyasi kaygılarla yahut bürokrat bakışıyla değil vicdanımızın, insanlığımızın ve 

inancımızın gereklerine göre hareket etmeliyiz. Toplum olarak büründüğümüz 

bu iğreti tavırdan çok sıkılmış bulunuyoruz. 



5

“KARESEL” ÇÖLLEŞMEYE DİRENMELİYİZ!

İletişim imkânlarının bu denli geliştiği günümüzde, insanlarla iletişimimizi 

ekranlardan yani “karesel” ortamlardan uzaklaştırarak fiziki birlikteliğe ve hakiki 

yüz yüze muhabbete taşıyamıyor olmamız bu devrin büyük bir kabalık örneğidir. 

İnsan insana şifadır, telefon ekranından daha çok dost yüzüne baktığımız gün 

dünya daha da güzelleşecektir. 

OCU MUSUN BUCU MUSUN? İNSANIZ, YETMİYOR MU?

Türkiye’de yaşayan insanlar olarak birbirimize benzeyen birçok özelliğe sa-

hip olsak da içinde bulunduğumuz hassas süreçlerde herkesin muhakkak sınırlı 

sayıdaki gruptan biri tarafında olması gerektiği yönündeki algı, akrabaların, 

komşuların, dostların arasında büyük yaralar açıyor. Bizi buna zorunlu bırakan 

her söylemi, her tutumu, her tavrı büyük bir kabalık olarak değerlendiriyoruz. 

Bizler tüm farklılıklarımızla, çeşitliliğimizle bir aradayız, insanları “ocu, bucu” 

diye ayırmaktan vazgeçmeli, “insan azizdir” düşüncesini yitirmemeliyiz. 
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ZAMANI HEDER ETMEYE HAKKINIZ YOK

Özellikle sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri programlarda, vakte 

riayet etmemenin alışkanlık haline getirilmesi çift taraflı bir yozlaşmaya yol 

açıyor. Katılımcılar “nasıl olsa geç başlayacaktır” diye düşünürken organizatörler 

“erken çağıralım nasıl olsa geç gelirler” diye düşünüyor. En değerli nimetlerden 

biri zamandır, ülkemizdeki vakit israfı ciddi boyutlardadır ve alışkanlık hâline 

gelen ihlaller biz gençleri ciddi manada bunaltmaktadır, rahatsız etmektedir. 

ELEŞTİRİ KALDIRAMIYORUZ, BU NORMAL DEĞİL

Kişilere, kurumlara, olaylara vs. halisane niyetle yaptığımız eleştirilerde dahi 

muhataplarımızdan büyük tepki görecek olma ihtimalimiz, bizleri çoğu zaman 

doğruyu söylemekten endişe ettiriyor, iyi ve güzel olanı dile getirmekten alıkoyu-

yor. Ülkemizdeki siyasi gerilimler de, insanların herhangi bir mevzuda yaşanan 

aksaklığı dile getirmekten kaçınmalarına ve korkmalarına yol açabiliyor. Makul 

eleştirilere kulak tıkamak, dostça yapılan uyarıları bağlamından koparıp farklı 

yerlere çekmek ülkemizde sıkça görülen kabalıklardan biridir, bu anlamdaki 

seviye kaybından, üslupsuzluklardan ve pespayeliklerden fena halde sıkılmış 

durumdayız. 
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FERT OLARAK SORUMLULUKLARIMIZI KURUMLARA DEVREDEMEYİZ

İhtiyaç sahiplerine yardım konusunu sivil toplum kuruluşlarına ve kamu 

kurum ve kuruluşlarına bırakmış olmamız sivil inisiyatifin giderek daha da 

zayıfladığını gösteriyor. Kurum ve kuruluşlardan bağımsız olarak muhtaçlara 

yardım yapma bilincini asla kaybetmemeliyiz. Kıyamet günü fert olarak hesap 

vereceğiz, yaptıklarımızın yanında yapma imkanına sahip olduğumuz halde 

yapmadıklarımızın da hesabı olacak, bu inceliği unutmayalım. 

AĞAÇLAR DA SURİYELİLER DE BİZİM DERDİMİZ!

İyiliklerin ve doğruların ideolojilerle özdeşleşmesi bizlerin bakış açılarını da-

raltıyor. Ağaçlarla, hayvanlarla uğraştığınızda bir ideoloji ile anılmaya başlıyor, 

etiketleniyorsunuz. Suriyelileri dert ettiğinizde, onların sıkıntılarını gündeme 

aldığınızda, yine bir peşin hükümle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ağacın, 

kuşun, hayvanın derdine düşene “bunlarla ilgileninceye kadar git insanlarla 

uğraş” yaklaşımı yapanlar olabiliyor. Suriyelileri dert eden herkese filan partinin 

sempatizanı yakıştırması yapılabiliyor. Oysa her iki yaklaşım da insanca değil, 

nazik değil, çok kaba yaklaşımlardır. Yapılan kısır değerlendirmeler asılında 

kalplerimizdeki incelikleri köreltiyor. 



8

TRAFİKTEKİ GERGİNLİKTEN ŞİKAYETÇİYİZ

Günlük hayatımızda, özellikle de trafikte büründüğümüz aceleci ve gergin tavır 

çoğu zaman bizleri biz olmaktan çıkartıyor ve toplum olarak herkesi nezaketsiz, 

anlayışsız insanlara çeviriyor. Bunun üstesinden gelmek yahut buna ilişkin ted-

birler almak toplumumuzu daha yaşanabilir kılacaktır, bundan şüphemiz yok. 

İYİLİĞİ ETİKETLEMEKTEN VAZGEÇSEK?

Ülkemizde özellikle son birkaç senedir, tamamen halisane niyetle yapılan 

iyiliklerin dahi “Siz kimsiniz, ne için yapıyorsunuz bunu?” sorgulamasına ta-

kılması insanları iyilik yapmaktan uzaklaştırıyor, millet olarak derin bir şüphe 

sisi altında olduğumuzu gösteriyor. Halbuki insanlara faydalı işler yapmak 

bizlerin hem dini hem de insani vazifesidir. Fakat iyiliklerin böylesi bir dirençle 

karşılaşması iyilik yapma güdüsünün önüne geçiyor. Bu konuda rahatlamaya 

ihtiyacımız var ülke olarak. 

TAKİPÇİ SAYISI MUTLAK ÖLÇÜ DEĞİLDİR!

İnsanlara sosyal medyadaki takipçi sayısı üzerinden değer biçilmesi ve çok 

takipçisi olan kişilere makbul insan gözüyle bakılması günümüzde sıkça karşı-

laştığımız bir kabalık olmaktan öte bizleri yanlışa sürükleme riskini de içinde 

barındıran bir tehlikedir. İnsanların sosyal medyada sahip oldukları takipçi 

sayıları, aldıkları etkileşimler ve beğeniler her şeyin mutlak ölçüsü değildir, bu 

anlamda doğru bir bakışa ihtiyacımız var. 
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YAŞLILARA HÜRMET OLMAZSA OLMAZ

Tirmizi’den nakille, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir diye 

buyuran Peygamberin ümmeti olarak yaşlılara gösterdiğimiz saygı ve sevginin hiç 

azalmamasını isteriz. Biz gençler zaman zaman bu nebevi ölçüye aykırı tutumlar 

sergilesek de toplumumuzda yaşlılara yardım eden, onları kendilerine tercih 

eden ve onların aksiliklerine tahammül eden gençlerin sayısı da bir hayli fazladır. 

Ailelerimizin küçülmesi ve ana-baba-çocuktan müteşekkil çekirdek ailelerin 

yaygınlaşması bizi dedelerimizden, ninelerimizden uzaklaştırıyor. Bu da haliyle 

ihtiyarlarla olan irtibatımızın zayıflamasına yol açıyor. Belki de bu yoksunluk 

hali yaşlılara karşı yaptığımız kabalıkların ve onlara karşı empati eksikliği yaşa-

mamızın temel sebeplerinden biri olabilir. 

LÜZUMSUZ TARTIŞMALAR BAYDI ARTIK!

Televizyon ekranlarından bizlere seslenen uzmanların ve akademisyenlerin 

aldıkları eğitim ve edindikleri tecrübeleri göz önüne aldığımızda, daha ağır başlı 

daha itidalli olmalarını bekliyoruz. Fakat bu kimselerin büyük çoğunluğu ekrana 

çıktıklarında ne söylendiğinden ziyade nasıl söylendiğini ve kimin söylediğini 

nazara alarak meseleleri şahsileştiriyor ve bayağılaştırıyorlar. İki kişiden çok 

konuğun olduğu programlar çoğu zaman konuklardan ikisinin şahsileştirilmiş 

ve herhangi bir amacı olmayan kısır tartışmaları üzerinden ilerliyor. Bu tür lü-

zumsuz tartışmalardan çok sıkıldık. 
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YETİŞKİNLERİN YERSİZ ELEŞTİRİLERİNDEN SIKILDIK

Yetişkinlerin gençlere yönelik eleştirilerini doğrudan ve sert biçimde yönelt-

meleri bizlerin hevesini kırabiliyor. Bizleri babacan tavırla kucaklayan, men-

zili gösteren, tatlı biçimde uyaran büyüklerimizin incelikleri hiç kaybolmasın 

dünyamızdan, fakat üslupsuz ve insan psikolojisinden anlamayan büyüklerin 

kabalıklarından, isabetsiz uyarılarından, yersiz eleştirilerinden çok sıkıldık.

BÜYÜKLER GENÇLERE NASIL YAKLAŞMALI?

“Bizim gençliğimizde böyle miydi?”, “biz nere siz nere” kalıpları ile başlayan 

öğütlerin sahiplerinin kendilerini kusursuz, biz gençleri ise çok aşağıda görme 

kabalığından sıkıldık. “Ben de sizin gibiydim” tavrı ile yaklaşan büyüklerimizin 

öğütleri her zaman daha sıcak geliyor bizlere. Genç TV kanalı tarafından videosu 

yayımlanan Kemalettin Amcanın samimiyetle ve son derece insani bir tavırla 

“Ben hayatımda anneme iki defa yamukluk yaptım” demesi, annelerine zaman 

zaman yamukluk yapan bizleri onun sözlerini ve öğütlerini dinlemeye mecbur 

bırakıyor. Büyüklerin kullandıkları dile özenle dikkat etmesi hayati bir konu 

bizler açısından. 
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GENÇLERİ KÖRELTEN DAVRANIŞLAR

Gençlerin heyecan ve heveslerinin kısır tartışmalarda, kör politik taassup 

çemberinde ve sınanmamış metotlar atmosferinde kurban edilmesi gibi kaba-

lıklarından sıkıldık. Ayrıca, gençlerdeki samimi duyguların, kişilerin-kurumların 

çıkarları uğruna kullanılması çok üzücüdür. Gençler kendilerinin kullanıldıkları 

hissine kapılmalarını sağlayacak işlerle mükellef kılındığında, bu onlara yapılan 

en büyük kabalıklardan biri oluyor. 

KOMŞU HAKKI MÜHİMDİR

Komşularımızın üzerimizdeki hakkı önemlidir. Bizi komşularımızla iyi ge-

çinmeye sevk eden duygular kalbimizden hiç kaybolmamalı, komşusunu hoş 

tutmayı dini bir vazife olarak gören büyük medeniyet anlayışımız yok olmamalı. 
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MİSAFİRE SOFRA KURULUR, AÇLIK TOKLUK SORULMAZ

Biz millet olarak misafirlerimize hizmeti önemseriz ve onların rahat olmala-

rını isteriz. “Çay yahut kahve içer misiniz?” sorusundan ziyade “Çay mı içersin 

kahve mi?” diye sorarız. Hakeza yemekte de bu böyledir. Bizim kültürümüzde 

misafirin karnının aç olabileceği kabulüyle hemen sofra kurulur. Ev sahibi de 

aç olmasa dahi misafir ile birlikte sofraya oturur. Bunun yanında evlerimizde 

genel olarak misafirler için farklı yemek takımlarımız, çarşaflarımız ve yastık 

kılıflarımız vardır. Bunlar güzel inceliklerdendir. 

OKUDUKÇA KABALAŞMAYALIM

Biz gençlerin bir kısmı çok okuyor, çok izliyor, çok geziyor. Fakat bu bizde bir 

bilgi sarhoşluğuna da yol açabiliyor. Özellikle yeni tanıştığımız insanların yaşına, 

eğitim durumuna, geçmişine bakmaksızın onlarla nezaketsiz iletişim kurabili-

yor ve onları acımasızca eleştirebiliyoruz. Hatta sosyal medyada savurduğumuz 

fütursuzca laflarla birçok değerli insanı küçük düşürmeyi isteyebiliyoruz, bu 

aslında küçüklük alametidir, yanlıştır. İnsan ilişkilerinde inceliğin, nezaketin 

ve saygının her daim korunması gerekir. 



13

“YE KÜRKÜM YE” DEVAM EDİYOR

İnsanların kıyafetlerine ve mal varlığına çok önem veriliyor. Sahip olunan 

eşyalar nispetinde insanlara değer verilmesi de hoş değildir, aslında kendimize 

yaptığımız büyük bir kabalıktır. Kim olursa olsun, hangi durumda olursa olsun, 

insanı aziz bilen bir anlayışı korumak, bu inceliği kaybetmemek zorundayız. 

 

MÜTEAHHİT YAPTIĞI EVDE OTURUR MU? 

Yeni yapılan yapılar, camilerimiz, konutlarımız estetikten son derece uzak 

yapılıyor. Mimarimizde ecdadımızın yüzyıllar önce düşünüp uyguladığı incelikleri 

kaybettik. İnşaat mühendisleri, mimarlar, müteahhitler acaba yaptıkları evlerde 

yaşamak isterler mi? Eğer bu soruya hayır yanıtını veriyorlarsa bu tutumlarını 

insanlara yapılan büyük bir kabalık olarak değerlendirebiliriz. 
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TAKİPÇİ SAYISI ÇOK OLAN DAHA MI ÖZGÜR?

Sosyal medyada takipçi sayısı yüksek olan insanlar, insan olmanın gerek-

tirdiği haddi hududu kaybedip sınırsız bir özgürlüğe sahipmişçesine hareket 

edebiliyorlar. Onların yaptığı kabalıklar daha küçük görünebiliyor göze, tutum 

ve davranışlarıyla genel bir yozlaşmaya sebep oluyorlar, bu durumdan da ciddi 

şekilde rahatsız olduğumuzu bildirmek isteriz. 

BAŞKASINI KENDİNE TERCİH ET

Kendimiz ihtiyaç içinde olsak dahi başkalarını kendimize tercih etme inceli-

ğini hiç kaybetmemeliyiz. Dünyayı ayakta tutan temel sütun budur, insanlık bu 

sütun üzerinde yükselir. 

HAKİKAT KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİLDİR!

İnandığımız ve sahip olduğumuz şeylerin tek doğru ve tek güzel olarak kabu-

lünden yola çıkarak diğer insanları ötekileştirmek, etiketlemek, tekfir etmek sıkça 

içine düştüğümüz kabalıklardandır. Hakikat hiçbir milletin, devletin, partinin, 

cemaatin, vakfın, STK’nın, kişinin vs. tekelinde değildir. 
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ÇEVRE DUYARLILIĞI KONUSUNDA SINIFTA KALDIK

Adap, edep insana mahsustur. Hayvanattan edep beklenmez, edebe aykırı 

davranışlarından dolayı hayvanlar kınanmaz. Adap da mekan ile ortaya çıkar. 

Bizler İslam adabını kaybediyoruz. Hususen de İslam’ın çevreyle olan ilişki-

sindeki adaptan uzaklaşıyoruz. Bizler büyük bir medeniyetten bahsediyoruz. 

Medeniyet varsa şehir vardır. Şehir varsa adap vardır. İslam’ın çevreyle ilişkisi 

Allah’ın yarattıklarına saygı duymak; ona rağmen değil, onunla beraber yaşamak 

üzerine kuruludur. 

Politik hedefler için sahilleri doldurmak, rant için ağaçları kesmek, her top-

rak parçası üzerine asfalt dökmek buna aykırılık teşkil eder. Bir Müslüman’ın 

çevreyle olan ilişkilerinin en güzel müşahhas örneklerinden biri kuş evleridir. 

Bizim medeniyetimiz ile karşısında durduğumuz medeniyetin en keskin ayrımı 

çevre, doğa ile ilişkisinden doğar. Bizim medeniyetimizde hepsine saygı duymak 

varken, karşısında durduğumuz medeniyet doğayı yenilmesi gereken, daima 

mücadele içinde olunması icap eden bir düşman olarak algılar. 

Doğaya, çevreye bakış açımız Müslümanlığımızı kontrol etmemiz için iyi bir 

test aracıdır. Bizlerin kafasında takıntılı bir gelişmek mefkuresidir sürüp gidiyor. 

Yol lazım, köprü lazım, fabrika lazım vs. Çünkü yenildiğimizi, bu sebeple geç 

kaldığımızı düşünüyoruz. Sürekli “bu sahili doldurmamız”, “buraya yol yapma-

mız lazım” diye düşünüyoruz. Gelişmenin yalnızca Allah’ın yarattıklarını tahrif 

ederek, onun doğasını bozarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Biz Müslümanca 

yaşamaya çalışanlar, maalesef çevre duyarlılığı konusundaki “Müslüman adabını” 

başkalarına bıraktık, kabalık olarak bu yeter de artar bize. 
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YALAN HABERİ YAYMASAK, ÜZERİNE HİÇ KONUŞMASAK?

Özellikle sosyal medyada, bir bilginin yahut haberin sıhhatini doğrulamadan 

onu kabul etmek ve yaymak, hem hakikate hem insanlara hem de topluma karşı 

büyük bir kabalıktır. Zihinler, kalpler bu tip asılsız haberlerle kirleniyor, kuşatı-

lıyor, hep birlikte manen büyük bir düşüş yaşıyoruz. 

MUHTACA BİZ MUHTACIZ

İhtiyarlara ve ihtiyaç sahiplerine olan ilgimiz, merhametimiz bizim toplum 

olarak en incelikli yanlarımızdan biridir. Bu inceliği kaybedersek benliğimizden, 

kimliğimizden de uzaklaşmış oluruz. Çünkü biliyoruz ki muhtaç insanlara asıl biz 

muhtacız, onlar merhametimizin, insanlığımızın berrak aynalarıdır, bu inceliği 

unutmadan yaşamalıyız. 
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DÜNYAYI KUCAKLARKEN YAKINDAKİLERİ UNUTMAYALIM

Dünyanın herhangi bir yerinde mazlum bir millet olsa toplum olarak hemen 

ekmeğimizi bölüşmek yaralarını sarmak istiyoruz. Ancak, çoğunluğu yufka 

yürekli insanlardan oluşan toplumumuz bazen yanı başındaki yaraya merhem 

olmaktan uzak durabiliyor. Bunu yaparken de kötü zanları ön plana koyuyor 

“numara yapıyor, ihtiyacı yok, belediye bakıyordur” diyebiliyoruz. Yanı başımız-

daki insanların dertlerine derman olma ve onların ihtiyaçlarını bizzat giderme 

konusunda daha aktif olmalıyız, özellikle gariplerin, fakirlerin, kimsesizlerin, 

yetimlerin vs. sıkıntılarına çareler üretme konusunda daha hassas davranmalıyız. 

BİRİSİNİN ALÇALMASI SİZİ YÜKSELTMEZ

Hayat düsturu olarak iyiliği yayıp kötülükleri, kusurları örtmemiz gerekirken 

çoğu zaman bunun tersini uyguluyoruz. Başkalarının düşüşünü kendi yükseli-

şimiz adına fırsat bilme kabalığından uzaklaşmamız gerek.
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BU TOPRAKLAR İSLAM İLE YOĞRULMUŞTUR

İslam’ın kendisine yüklediği vecibeleri yerine getirmeyen bir kimse bile mevzu 

İslam olunca daha koruyucu kollayıcı oluyor, İslam kardeşliğini önemsiyor, de-

ğerlerini savunuyor. Yani bu ülkenin insanı eksik de olsa, kusurlu da olsa İslam’ı 

çok seviyor, Allah’ı her şeyden aziz tutmaya çabalıyor. Mukaddes değerlerimiz 

konusunda milletimizin göstermiş olduğu incelikler asla kaybedilmemeli. 

SIKILDIKLARIMIZ

Umuma açık ortamlarda birlikte yaşamanın gereklerine aykırı hareketlerde 

bulunan düşüncesiz insanlardan sıkıldık. 

Onca telkine ve uyarıya rağmen camilerde yaşlıların küçük çocuklara karşı 

kaba ve kalp kıran tavrından sıkıldık.

Özellikle sosyal medya kanalıyla insanların kutsal saydıkları ve saygı göster-

dikleri değerlere yapılan seviyesiz saldırılardan, kaba hareketlerden çok sıkıldık. 

Günlük normal ilişkilerde, sıradan konuşmalar arasına imalı sözler katmayı 

ve moral bozmayı meziyet sayan insanlardan sıkıldık. 
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AMAN KAYBETMEYELİM

Özellikle ilim ehli zatlara gösterilen hürmet kaybedilmemeli.

Veren elin belli olmadığı infaklar kaybedilmemeli.

Gönüllülük kaybedilmemeli.

Küçük esnafa verilen insani destek sürdürülmeli ve hepimizin iyiliği adına 

onlar yaşatılmalı.

İnsanımızın candan tavrı kaybedilmemeli.
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