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TAKDİM 

Bu çalışmada, İslam geleneğinin önemli bir uygulaması ve bilgi üretme mekanizması, dini ve 

manevi hakikatlerin, Allah ve peygamber sevgisinin dillendirildiği, paylaşıldığı, kâinat kitabının 

birlikte okunduğu ortamlar olan ders halkalarını ve müzakere meclislerini tekrar ele almak istedik. 

İlerleyen satırlarda çerçevesi çizilmeye çalışılan ders mütalâa ve müzakere kültüründe geleneksel 

sohbet anlayışına göre iki türlü değişim söz konusu: 

İlk değişim sohbet etmesi beklenen ve daha çok ‘bilen, çözen, uzman, otorite’ konumundaki 

rehberin rolü ile ilgili. Yeni rolünde rehberin, sorularla düşünmeye teşvik eden, farklı bakış açılarını 

müzakereye davet eden, hakikatin daha çok veçhesinin ortaya çıkması için gayret eden, meraklı ve 

daha çok öğrenmeye gayretli, kendi sınırlarının farkında, iyi bir dinleyici, yeri geldiğinde kendi 

zaviyesinden meseleye yaklaşan, tashih gerektiren hususları kırmadan ifade edebilen ve kucaklayıcı 

bir kişiliğe sahip olması tavsiye edilmektedir. 

İkinci değişim ise ders meclisine katılanların pasif ve dinleyici rolden çıkıp aktif hale 

gelmelerini, müzakereye kendi bakış açılarını -bu bakış açısının birçok veçheden biri olduğunun 

farkında olarak- katmalarını, diğer görüşlerle birlikte öğrenmeye çalıştığı meseleyi küllî olarak 

görmeye gayret etmelerini ve bütün bunlar için de gerekli zihni hazırlığı yapmalarını öngörmektedir.  

Bu değişimler etrafında fikir verme adına ifade ettiğimiz kural, tavsiye, metod ve yardımcı 

kaynaklarla müzakere ortamlarının daha renkli, istifadeli, üretken ve çok katılımlı olabileceğine 

inanıyoruz.  
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MÜZAKERE GRUBU 

Müzakere Grubunun Başlatılması 

Bir ders grubunun başlatılmasında iki önemli husus vardır: 

Birincisi, iki-üç kişiden oluşan ve sohbet-i cananı tesis etmeye ve irade-i ilahiyi anlamaya 

kendini vermiş bir çekirdek grubun olmasıdır. İkinci husus ise bu ders grubunu bilgi, tecrübe ve 

idarecilik açısından yönetebilecek kapasitede bir rehberdir. Bu kişilerin yeterli zekâ, merak ve bilgi 

seviyesinde olması ya da bilgiyi nerede bulabileceğini bilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu kişilerin iyi 

iletişim becerisi, dinleyebilme ve diplomatik davranabilme gibi özelliklere sahip olması sağlıklı bir 

müzakere meclisinin tesisi adına önem arz etmektedir. 

Bu iki husus bulunduktan sonra duyuru yapılmalı ve içinde bulunduğumuz toplumdan 

insanlar davet edilmelidir. Fakat “gelin size bir şeyler öğretelim” gibi bir havaya kesinlikle girilmemeli 

ve bunun toplu bir gayret-bilgi-tecrübe paylaşımı ile rıza-ı ilahiyi tahsil etme çabası olduğu 

unutulmamalıdır.  

Daha sonra müzakere meclisinin mekânı için katılımcıların rahatsız olmayacağı ve herkesin 

kendisini evinde gibi hissedeceği sıcak bir ortam tercih edilmelidir. Ayrıca farklı zamanlarda 

toplumunuzla irtibatı ve ilişkisi kurulmak istenen yerlerde de bu meclislerin toplanmasına çalışılabilir. 

 Müzakere Grubunun Büyümesi 

Ders yapılırken grup üyelerinin seviyesine uygun ve tabii bir şekilde onları müzakereye 

çekebilecek bir metod seçilmelidir. Tercih edilen metodda grup üyelerinin yaşı, sosyal statüleri, dini-

ilmi bilgi ve seviyeleri dikkate alınmalıdır. Bu metodları seçerken popüler ve fantastik, henüz 

doğruluğu ve tesiri ortaya konulmamış yöntemlere başvurulmamalıdır.  

Öncelikle grubun yapısı analiz edilmeli, mevcut teknikler gruba göre uyarlanmalı ve 

uygulanmalıdır. Müzakere edilen konuların katılımcıların ilgi ve ihtiyacına uygun olması çok 

önemlidir. Kuru bilgilerin ve formüllerin hazmedilmesi zordur. O sebeple katılımcılar bizzat kendi 

yaşadıkları hayat tecrübeleri, sıkıntılar ve zorluklar etrafında müzakere edebilecekleri dini kaynakları 

çalışmalı ve zorluklarını aşmada onlardan istifade ettiklerini hissetmelidirler. Grup rehberi 
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katılımcıların isteklerini ve ihtiyaçlarını belirleme adına onlarla bir müzakere katılım formu (bknz: Ek-

3 Müzakere Katılım Formu) paylaşabilir. 

Diğer bir husus da ders grubunun sayısıdır. Üç-dört kişi bir grup olabileceği gibi bu sayı daha 

da artabilir. Maksimum katılımcı sayısının on-on iki kişide tutulması tavsiye edilir. Daha kalabalık 

olursa grubu bölmek daha iyidir. Zira katılımcılar belli bir sayıyı geçtiğinde katılım, uygun mekân, 

samimiyet, kişiler arası ilişkiler gibi hususlarda problemler ortaya çıkabilmektedir. 

Ayrıca bu işe kendini daha çok adayan iki-üç kişiden oluşan çekirdek grupla düzenli 

görüşülmeli, yer, zaman, iş bölümü gibi hususlar önceden belirlenmeli ve grubun kuruluş gayesi 

doğrultusunda hedefler verilmeli, yönlendirilmeli ve takviye edilmelidir. Rehber, farklı dönemlerde 

katılımcılardan geri bildirim alarak (bknz: Ek-4 Müzakere Grubu Değerlendirme Formu) 

Müzakere Grubu Toplantısı 

Birçok ders gruplarının olduğu zamanlarda toplumunuzun umumi bünyesi arasındaki bağı, 

tanışıklığı ve senkronize hareketi sağlamak için aylık toplantılar düşünülebilir. Müzakere rehberleri 

arasında yapılabilecek bu toplantılarda: 

▪ Periyodik müzakerelerin metinlerinin hazırlanması 

▪ Ders format ve şablonlarının oluşturulması 

▪ Genel bir müfredat programının oluşturulması 

▪ Buluşmalarda karşılaşılan soruların, problemlerin ve tespit edilen düşüncelerin mütalâası 

▪ Rehber eğitim seminerleri ve genel kurallar gibi hususlar ele alınabilir. 
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MÜZAKERE REHBERİ 

 Müzakere Rehberinin Hazırlığı 

Öncelikle rehber, çalışmanın temel gayesini belirlemeli ve bu gaye doğrultusunda hazırlanıp 

konusuna hâkim olmalıdır. Müzakere edeceği makale, paragraf ya da kitabı önüyle arkasıyla iyi 

bilmeli, içinde geçen konu, temel düşünceler, tarihi arka plan ve terminolojiyi iyi öğrenmelidir. 

Müzakere edilecek husus iyi öğrenildikten sonra grup ve konuya uygun bir ders metodu 

geliştirmelidir. (Bu metodlardan bazıları bir sonraki bölümde ele alınmaktadır.) Ayrıca 

unutulmamalıdır ki rehberin anlatacağı konunun tesir ve kabulü kendisinin bu mevzuyu kabullendiği 

ve hayatına geçirdiği ölçüde olacaktır.   

Derslerde kullanılabilecek temel ve yardımcı malzemeler şunlar olabilir: 

▪ Katılımcıların aşina olduğu, çok kullanılan ve bilinen metinler 

▪ Kuran ve hadislerin ana temaları 

▪ Sürekli takip edilebilecek bir ders kitabı 

▪ Katılımcılarla beraber belirlenecek ferdi, ailevi, sosyal, ahlaki, manevi konular 

▪ Rehber insanlar ve onların şahıslarında, hayat ve karakterleri etrafında ele alınacak konular 

▪ Toplumunuz içinde popüler olan ve yeni çıkan kitaplar 

▪ Kişi, tema, disiplin düşünce sistemi ve grupları karşılaştıran çalışmalar 

Bununla beraber müzakere ortamına uygun düşmeyen bazı konular da şöyle sıralanabilir: 

▪ Aktüalite ve günlük politik mevzular 

▪ Şahısların gıybeti 

▪ Batılın tasviri 

▪ Zülf-u ağyare ve yâre dokunacak hususlar 

▪ Başka millet, din, mezhep, kültür ve grupların yerilmesi, hafife alınması ve eleştirilmesi 

▪ Müspet hareket düsturlarına muhalif düşen konu, tavır ve söylemler 
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Müzakere Rehberinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

Bir müzakere rehberinin dikkat etmesi gereken başlıca hususlar şunlardır:1 

▪ İdare ettiğiniz ders grubunun entelektüel, dini-ilmi seviye ve hassasiyetlerini bilmeli ve dersi 

ona göre yönlendirmelisiniz. 

▪ Konuyla ilgili hususları “nasıl olsa bunu bilirler” demeden her yönüyle açıklamalı ve en basit 

hususları dahi bilmeyenlerin olabileceğini hesaba katmalısınız. 

▪ Katılımcıların anlayış ve uygulama kapasitesini hiçbir zaman düşük görmemeli, onlara bu 

hususta güvenmeli ve konuyu anlamayacaklarını düşünerek çok basite indirmemelisiniz. 

▪ Ders esnasında katılımcıların suskunluğu ile oluşan sessizlikten dolayı paniğe kapılmamalı 

veya hararetli müzakerelerden dolayı mevzunun kontrol dışına çıktığını düşünerek hemen 

insanları susturmaya çalışmamalısınız. 

▪ Uzun süre bir konuda saplanıp kalmamalı ve her şeyi detayları ile açıklamak gibi bir düşünceye 

girmemelisiniz. 

▪ Çok basit ya da zor sorular sorararak kendi sorunuzu kendiniz cevaplamak zorunda 

kalmamalısınız. 

▪ Ele alınan konular üzerinde münakaşa yapmak suretiyle cerbeze ve diyalektiğe girmemelisiniz. 

▪ Müzakerenin “tezâkür” boyutuna riayet etmeli, ne zaman susup katılımcılara söz hakkı 

vereceğinizi iyi bilmeli ve grubu sadece kendi bilgi ve konuşmanıza boğmamalısınız. 

▪ Uygun soru ve yorumlarla herkesi derse katmayı hedeflemelisiniz. 

▪ Konunun sınırları içinde kalmaya gayret göstermelisiniz. 

▪ Pratik olmalı, malumatfuruşluktan, fazla terim ve jargon kullanımından kaçınmalısınız. 

▪ Konuyu ne zaman toparlayıp nihayete erdirmeniz gerektiğini bilmeli ve müzakereyi uzatarak 

grup arkadaşlarınızı sıkmamalısınız. 

▪ Asla yorum, iğneleme, imtihan etme, bilmeyeceği soruları direkt yöneltme, hususi hayatına dair 

soru ve yorumlarda bulunma gibi yollarla bir katılımcıyı utandırmamalı, rencide etmemelisiniz. 

Müzakere Rehberinin Problemler Karşısında Tavrı 

Her ders grubunun inişli çıkışlı zamanları olur. Bu problemlerden bazıları ve yardımcı 

olabilecek çözüm yolları hakkında şunlar söylenebilir:  

▪ Katılımcılar konuşmada ve katılmada isteksiz davranabilirler. Özellikle grup yeniyse ve kişiler 

henüz birbiriyle kaynaşmamışsa genel bir tedirginlik atmosferi olabilir. Bazen çok baskın ve hep 

kendini ön plana çıkaran bir ders rehberi ya da bir katılımcı da bu problemin oluşmasında rol 

oynayabilir. Katılanlar henüz birbirine karşı rahat ve güven içinde hissedemeyebilirler. Bu 

                                                 
1 Yine bu minvalde, bu çalışmanın devamındaki “Ek-2 Müzakerelerde Dikkat Edilecek Genel Hususlar” kısmı incelenebilir. 
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problem grubu oluşturan temel üyeler birbirine karşı samimi ve rahat olduğu takdirde zamanla 

aşılabilir. Ayrıca dersin haricinde yapılacak aktiviteler de güven ve samimiyet atmosferinin 

oluşmasına yardımcı olabilir.  

▪ Bazen ders çok kuru ve dağınık hale gelebilir. Bu tür durumlarda da rehber yönlendirici ve 

açıcı sorularla katılımı artırmalı ve ana konuyu deşeleyerek zengin hale getirmelidir. 

▪ Bazı grup üyeleri çekingen ve utangaç olabilir. Bunlar bilebilecekleri ve daha rahat 

konuşabilecekleri sorular tevcih etmek suretiyle cesaretlendirmelidir. Ayrıca konuyu daha 

kolayca anlayabilecekleri basit ve sadeleştirilmiş kaynaklar varsa onlara müracaat etmeleri de 

sağlanmalıdır. 

▪ Bazı katılımcılar da çok konuşkan ve baskın olabilir. Bu kişilerden uygun bir lisanla sessiz 

olmaları ve diğerlerine de konuşma hakkı vermeleri istenebilir. Ayrıca önceden belirlenecek bir 

konuşma limiti de hatırlatılabilir. 

▪ Bazen konuyu dağıtan yan konular ders esnasında ortaya çıkabilir. Bu konuların önemine 

vurgu yapıp farklı bir oturumda ele alınabileceği belirtilerek ana konuya dönülebilir. Eğer 

herkesin o esnada öğrenmeye ihtiyaç duyduğu önemli bir husus ise o esnada da ele alınabilir. 

▪ Bir ders halkasında her zaman muhalif davranan kişilikler de olabilir. O arkadaşımıza kısa ve 

direkt bir şekilde ne demek istediğini ya da itiraz ettiği hususun spesifik bir örneği olup 

olmadığını sorabiliriz. Eğer bunlarla başarılı olamazsak ne düşündüğünü farklı ve müsait bir 

zamanda daha detaylı öğrenmek istediğimizi ifade ederek konumuza dönebiliriz.  

▪ Bilmediğimiz bir soru sorulduğunda bilmediğimizi rahatça ifade edip sorulan soruyu iyice 

anladıktan sonra cevabına bakabileceğimizi söyleyebiliriz. Bunu bir idare-i kelam olarak 

kullanmamak ve o soruyu uygun bir zamanda gerçekten yeniden ele almak önem arz eder. 

▪ Eğer derse katılanlar çok isteksizlerse ya da dersi tek tek bırakıyorlarsa, şu hususları gözden 

geçirmeliyiz: 

o Grubu çok mu içine kapanık hale getirdik? 

o Grup yeni düşünce ve araştırmaya istekli değil mi? 

o Rehberlik eden kişi yeterli değil mi? 

o Katılımcılar derse değil de sadece sosyalleşmeye mi geliyorlar? 

o Uygulayamayacakları çok yüksek hedefler ve tekliflerle katılımcıları eziyor muyuz? 

Eğer bu ve benzeri sorular vesilesiyle alınacak gerekli tedbirler sonrası tekrar 

canlandırılamayacaksa bir ders grubu sona erdirilebilir. 

 

 



 

 

7 

 

 

MÜZAKERE METODLARI 

Ele aldığımız bir metni müzakere etmenin birçok yolu vardır. Unutulmamalıdır ki kolektif bir 

bilgi üretme hamlesi olarak müzakerede başarı için uygun bir metod seçimi ve eldeki metodların 

grubun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uyarlanması önemli bir husustur. Bu çalışmada 

paylaşılan her bir metodda kaynakların beraber okunup çalışılması, üzerlerinde toplu fikir cehdinde 

bulunulması, günümüzün ve grubumuzun ihtiyaç ve problemlerine göre yorumlanması ve nihayet o 

ihtiyacı çözmek için uygulamaya konulması gerekmektedir.  

Metod-1: Ayet, Hadis ve Dini Kaynakların Tespiti 

Bu metodda maksat metnin Kuran, hadis ve dini kaynaklarla ilişkisini, onlara referanslarını ve 

bu kaynakların nasıl bir yorum içinde metinde kullanıldığının anlaşılmasıdır. 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metindeki cümlelerde ve kelimelerde herhangi bir ayet, hadis, fıkhi ya da dini bir kaideye 

referans ve işaretlerin olup olmadığını düşünerek okumaları istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespit ettikleri ayet, hadis ve dini kaideleri 

paylaşmalarını ister. 

5) Daha sonra bu paylaşımların orijinal hali ve yeri tespit edilip temel kaynaklarla metnin 

bağlantısı kurulur. 

Metod-2: Metindeki Edebi Referansların Tespiti 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metindeki cümlelerde ve kelimelerde herhangi bir şiir, beyit, özdeyiş, atasözü, edebi kullanım 

ve deyime referans ve işaretlerin olup olmadığını düşünerek okumaları istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespit ettikleri şiir, beyit, özdeyiş, atasözü 

ve deyimleri paylaşmalarını ister. 
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5) Daha sonra bu kaynakların orijinal hali tespit edilip temel kaynaklarla metnin bağlantısı 

kurulur.

Metod-3: Metin Hangi Problemlere ve Sorulara Cevap Teşkil Ediyor? 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metindeki cümlelerde ve kelimelerde herhangi bir ferdi, içtimai, ailevi, manevi, yapısal, dini, 

kültürel probleme ve soruya referans ve işaretlerin olup olmadığını düşünerek okumaları 

istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespit ettikleri problem ve soruları 

paylaşmalarını ister. 

5) Daha sonra bu soru ve problemlerin nasıl ele alındığı müzakere edilir. 

Metod-4: Kavram Çalışması 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metindeki cümlelerde ve kelimelerde herhangi bir dini, felsefi, edebi, bilimsel, psikolojik, 

tasavvufi vb. kavram olup olmadığını düşünerek okumaları istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespit ettikleri kavramları ve bu kavramlar 

hakkında ne bildiklerini paylaşmalarını ister. 

5) Daha sonra bu kavramlar metnin bütünlüğü ve mesajı mülahazaya alınarak müzakere edilir. 

Metod-5: Metinden Hüküm ve Aksiyon Maddeleri Çıkarma 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metindeki cümlelerde ve kelimelerde katılımcıların şahsi ve aile hayatına, topluma yön 

verebilecek hüküm ve aksiyon maddeleri olup olmadığını düşünerek okumaları istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespit ettikleri hüküm ve aksiyon 

maddelerini paylaşmalarını ister. 

5) Daha sonra bu hüküm ve aksiyon maddeleri katılımcıların ve günümüzün ihtiyaçları 

mülahazaya alınarak müzakere edilir. 
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Metod-6: Metnin Ana Düşüncelerini Bulma 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metinde işlenen ana düşünce ya da düşüncelerin neler olduğunu tespit etmeleri istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespit ettikleri ana düşünceleri 

paylaşmalarını ister. 

5) Daha sonra bu ana düşüncelerin genel düşünce yapımız içindeki yeri ve verilen örnekler 

mülahazaya alınarak müzakere edilir. 

Metod-7: Ana Düşünceyi Besleyen Örneklerin Tespiti 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metinde işlenen ana düşüncenin hangi örneklerle desteklendiğini bulmaları istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespit ettikleri örnekleri paylaşmalarını 

ister. 

5) Daha sonra bu örneklerin benzerleri başka kaynaklardan ve kendi tecrübelerimizden 

paylaşılarak birlikte müzakere edilir. 

Metod-8: Ana Düşünceyi Besleyen Şahıs Örneklerinin İncelenmesi 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metinde geçen şahıs isimlerini ve bu örneklerin neden özellikle burada kullanıldığını düşünerek 

okumaları istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespit ettikleri sebepleri paylaşmalarını 

ister. 

5) Daha sonra bu şahıslarla ilgili kitabi bilgiler paylaşılarak ana düşünce etrafında beraber 

müzakere edilir. 

Metod-9: Arapça, Farsça veya Başka Dillere Ait Kelimelerin Çalışılması 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metinde geçen Arapça, Farsça veya başka dillere ait kelime ve ifadeleri tespit etmeleri istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 
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4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespit ettikleri kelimeleri ve onlara benzer 

başka kelimeleri paylaşmalarını ister. 

5) Daha sonra bu kelimeler beraber türetilerek dilimizdeki kullanımı ve zihinlerdeki yeri 

pekiştirilir. 

Metod-10: Kullanılan Temsillerin Çağrıştırdığı Mülahaza ve Resimler 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metinde geçen temsil ve ifadelerin zihinlerinde çağrıştırdığı görüntü, duygu, atmosferi 

düşünerek okumaları istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespit ettikleri temsil ve çağrışımları 

paylaşmalarını ister. 

5) Daha sonra bu çağrışımların genel manayı nasıl anlattığı ve bizde nasıl duygu ve düşünceler 

oluşturduğu beraber müzakere edilir. 

Metod-11: Farklı Bir Dile Tercüme 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metni bildikleri yabancı dile kendi ifadeleri ile tercüme etmeleri istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur ve tercüme eder. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tercümelerini paylaşmalarını ister. 

5) Daha sonra beraber bu tercümeler düzeltilir ve en uygun ifadeler bulunmaya çalışılır. 

Metod-12: Kullanılan Düşünce ve Hükümlerin Örneklerini Bulma 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metinde geçen düşünce ve hükümlere örnekler bulmaları istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespit ettikleri düşünce ve bunlara ait 

akıllarına gelen örneği paylaşmalarını ister. 

5) Daha sonra bu örneklerle genel mana arasında ilişkiler kurulur ve örnekler zenginleştirilir. 

Metod-13: Dikkatimizi Çeken Üç Şey 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metni dikkatlerini en çok çeken üç şeyi tespit etme düşüncesiyle bir kere okumaları istenir. 
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3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra herkes metni bir kenara koyar ve rehber sırayla katılımcıların dikkatini 

çeken üç şeyi paylaşmalarını ister. 

5) Daha sonra grubun en dikkat çektiği ortak üç husus tespit edilir. 

Metod-14: Başlık Bulma 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metni bir kere okumaları ve bu metindeki düşünceyi en kısa ve iyi ifade edebilecek bir başlık 

düşünmeleri istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra herkes bulduğu başlığı ve nedenini paylaşır. 

Metod-15: Usül ve Prensip Çıkarma 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metinde geçen düşünce ve hükümlerden genel geçer usül ve prensipler çıkarmaları istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespit ettikleri usül ve prensipleri 

paylaşmalarını ister. 

5) Daha sonra bu usül ve prensiplerin geçerliliği ve kaynakları üzerinde müzakere yapılır. 

Metod-16: Müellifin His Dünyasını Analiz Etme 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metinde hâkim olan duyguları tespit etmeleri istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespit ettikleri duyguları ve nedenlerini 

paylaşmalarını ister. 

5) Daha sonra bu duygular ve muhtemel sebepleri üzerinde müzakere yapılır. 

Metod-17: Metinde Geçen Düşüncenin Esma-i Hüsna ile Bağlantısını Kavrama 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metinde zikredilen duygu ve düşüncelerin onlara Allah’ın isimlerinden hangilerini 

hatırlattığını tespit etmeleri istenir. 
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3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespitlerini ve nedenlerini paylaşmalarını 

ister. 

5) Daha sonra bu tespitler üzerinde müzakere yapılır. 

Metod-18: Metni Külli Kaideler ve İlmi Teorilerle İlişkilendirme 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metinde geçen düşüncelerin Mecelle gibi külli kaidelerle ve ilim dünyasında yaygın teorilerle 

ilişkilerini tespit etmeleri istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespitlerini paylaşmalarını ister  

5) Daha sonra bu tespitler üzerinde müzakere yapılır. 

Metod-19: Metne Zemin Teşkil Eden Tarihi Arka Planı İnceleme 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metnin yazılış tarihi ve bir takım arka plan bilgisi paylaşılır. 

3) Metinde geçen düşünce, ifadeler ve yazıldığı tarihte olan hadiseler ışığında yazarın nasıl bir 

atmosferde bu yazıyı kaleme aldığı üzerine düşünmeleri istenir.  

4) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

5) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespitlerini ve bilgilerini paylaşmalarını 

ister. 

6) Daha sonra bu tespitler üzerinde müzakere yapılır. 

Metod-20: Metnin Oturmuş Alışkanlıklara Yaklaşımının Tespiti 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metinde geçen düşünce ve ifadelerin günümüzde hangi oturmuş çarpık ve yanlış düşünceleri 

hedef aldığını düşünmeleri istenir. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespitlerini paylaşmalarını ister. 

5) Daha sonra bu tespitler üzerinde müzakere yapılır. 
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Metod-21: Kâinat Kitabından Örnekler Bulma 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Metinde geçen düşünce ve ifadeleri destekleyen, kâinat kitabında ve bilimsel buluşlarda 

gözlemlediğimiz örnekler üzerinde düşünmeleri istenir.  

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. 

4) Okuma bittikten sonra rehber sırayla katılımcılardan tespitlerini paylaşmalarını ister  

5) Daha sonra bu tespitler üzerinde müzakere yapılır. 

Metod-22: Sabit Sorular Üzerinden Müzakere 

1) Grup olarak ele aldığımız metinleri müzakerede bir düzen sağlayacak temel sorular belirlenir. 

2) Bu sorular küçük bir kâğıda basılarak katılımcılara dağıtılır. 

3) Tercih edilen makale ya da metin herkes tarafından okunur. 

4) Sonrasında tek tek sorular üzerinden giderek metin anlaşılmaya çalışılır. 

5) Her hafta sorular sabit kalmakla birlikte metin ve makaleler değiştirilir. Bazı sorular her 

makaleye uymayabileceğinden diğer uygun sorular üzerinde durulur. 

Örnek Sorular 

▪ Metinde bahsi geçen durum, problem, mevzu kısaca nedir? 

▪ Bu metnin yazılmasının arka planı nedir? 

▪ Metinde anlamakta zorlandığınız zor kelime ve tabirler nelerdir? 

▪ Sizi en çok etkileyen ve dikkatinizi çeken fikir-ifade hangisidir? 

▪ Metinde üzerinde durulan ana fikir nedir? 

▪ Metinde ifade edilen fikirler günümüzde bizim hayatımıza nasıl uygulanabilir? 

▪ Bu çalışmadan ne tür aksiyon maddeleri çıkarabiliriz?          

Metod-23: Aynı Kitabın Müzakeresi 

1) Gruptaki herkesin okuyacağı ortak bir kitap tespit edilir ve bitirme tarihi verilir. 

2) Katılımcılar belirlenen kitabı okurken mülahazaya almaları için şu sorular dağıtılır: 1 

 

                                                 
1 Bazı kaynaklar bir kitaba başlarken dört şeyi bilmenin caiz olduğunu söylerler: 1) İsm-i kitap: Kitabın ismi ile müsemması 

arasında münasebet var mı? İsim muhteviyatı yansıtıyor mu gibi sorular üzerinde durma. 2) Fenn-i kitap: Kitap hangi 
disiplinden ve konudan bahsediyor? Veya o disiplinin hangi veçhinden bahsediyor? 3) Ta’dât-ı fusûl: Kitapta konulara kaç 
fasılda yaklaşılmış? 4) Tebyîn-i garaz: Bu kitabın telifindeki gaye nedir? Katılımcılara müzakere öncesi hazırlık aşamasında 
tevcih edilecek sorular bu dört madde ışığında da şekillendirilebilir. 
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Yazar 

▪ Yazarın daha önce bu konuyla alakalı 

yazdığı eserler var mı? 

▪ Dahil olduğu ekol, düşünce akımı nedir? 

▪ Kültürel, dini, etnik tesirleri nelerdir? 

▪ Muhtemel önyargı alanları nelerdir? 

Önemli konsept ve terimler 

▪ Hangi terim ve konseptleri işliyor? 

▪ Konseptler arasında nasıl bağ kuruyor? 

▪ Hangi fikir akımlarını ve teorileri kendi 

düşüncesini açıklamak için kullanıyor? 

 

Ana düşünceler 

▪ Yazarın kitapta iddia ettiği temel tez(ler) 

nedir? 

Katkı 

▪ Yazar bilmediğiniz ne söylemektedir? 

▪ Hangi düşünceniz kitabı okuduktan 

sonra ne yönde değişti? 

Kritik 

▪ Kitap hangi alanda daha etkili hangi 

alanda yetersiz? Hangi yöne doğru 

geliştirilebilir? 

3) Tekrar bir araya gelindiğinde belirli bir zaman limiti ile her madde üzerinden birlikte giderek 

kitabın değerlendirmesi yapılır. 

Metod-24: Farklı Kitapların Müzakeresi 

1) Gruptaki herkes okumak için farklı bir kitap seçer. 

2) Her hafta üç kişi sunum yapacak şekilde bitirme ve hazır olma tarihleri verilir. 

3) Kitabı okurken mülahazaya almaları için şu sorular dağıtılır: 

Yazar 

▪ Yazarın daha önce bu konuyla alakalı 

yazdığı eserler var mı? 

▪ Dahil olduğu ekol, düşünce akımı nedir? 

▪ Kültürel, dini, etnik tesirleri nelerdir? 

▪ Muhtemel önyargı alanları nelerdir? 

Önemli konsept ve terimler 

▪ Hangi terim ve konseptleri işliyor? 

▪ Konseptler arasında nasıl bağ kuruyor? 

▪ Hangi fikir akımlarını ve teorileri kendi 

düşüncesini açıklamak için kullanıyor? 

 

Ana düşünceler 

▪ Yazarın kitapta iddia ettiği temel tez(ler) 

nedir? 

Katkı 

▪ Yazar bilmediğiniz ne söylemektedir? 

▪ Hangi düşünceniz kitabı okuduktan 

sonra ne yönde değişti? 

Kritik 

▪ Kitap hangi alanda daha etkili hangi 

alanda yetersiz? Hangi yöne doğru 

geliştirilebilir? 

4) Her hafta üç kişi on beş-yirmi dakika okuduğu kitabı bu soruları takip ederek özetler. 
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5) Bu özetler sonunda on beş-yirmi dakikalık bir soru cevap bölümünde diğer katılımcılar yapılan 

sunumlarla alakalı sorularını sorar. 

Metod-25: Karşılaştırmalı Meal Çalışması 

Bu metod meal çalışmaları için uygulanabilir. 

1) Katılımcı sayısınca farklı mealler belirlenir. 

2) Her hafta Kuran’dan belirli bölümler itibar edilen bir mealden okunur. 

3) Her ayetin sonunda katılımcılar kendi takip ettikleri mealde farklı bir yaklaşım varsa sırayla 

onu paylaşırlar. 

4) Bu şekilde gidilerek ayetlerdeki anlam derinlikleri ve katmanları müzakere edilir. 

Metod-26: Soru Listesi Oluşturma 

Bu metod mevcut müktesebatı hatırlama ve canlandırma içindir. 

1) Bir kitap ya da makale belirlenir ve herkes onu okur. 

2) Okunan kitap ya da makale ile ilgili bilgi, detay, örnek ve fikirleri test eden sorular hazırlanır. 

3) Sırayla o sorular üzerinden gidilir. 

4) Soruyu bilen kişi bir puan alır. Bilemediği takdirde sıra yanındaki kişiye geçer. 

5) Böylelikle sorular bitene ve herkese eşit sayıda soru sorulana kadar devam eder. 

6) En çok puanı alan yarışmacı ödüllendirilir. 

Metod-27: Sembol Metodu 

1) Bir pasaj ya da makale seçilir. 

2) Herkese uygun büyüklükte üçe bölünmüş bir kâğıt dağıtılır. Kâğıdın birinci bölümünün başına 

soru işareti, ikinci bölümüne ok işareti, üçüncü bölümüne de ampul resmi konulur. 

3) Yeterli süre boyunca herkes sessizce metni okur. Bu esnada katılımcılar: 

▪ Birinci bölüme anlamadıkları husus, kelime ve kavramları 

▪ İkinci bölüme mevcut bilgi ve anlayışlarından farklı ve sıra dışı olduğunu düşündükleri 

hususları 

▪ Üçüncü bölüme yeni keşif ve değişen bakış açılarıyla ilgili hususları not alırlar. 

4) Bu kısım bittikten sonra sırayla notlarını paylaşırlar. 

5) Sonrasında rehber eşliğinde bu bulguları karşılaştırır ve değerlendirirler. 

Metod-28: Sırayla Okuma Yöntemi 

1) Bir pasaj ya da makale seçilir. 

2) Katılımcılar ve rehber sırayla ve yüksek sesle herkes bir cümle okuyacak şekilde metni bitirirler. 
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3) Okuma sonunda birkaç dakika boyunca rehber herkesten en çok etkilendiği, ilham aldığı, 

kafasına takılan bir cümleyi düşünmesini ister. 

4) Sonrasında rehber sırasıyla katılımcılardan cümlelerini ve neden o cümleyi seçtiklerini 

paylaşmalarını ister. 

Metod-29: Uygulama Metodu 

1) Belli nasihatler ve prensipler içeren bir ayet, hadis ya da pasaj seçilir. 

2) Seçilen metin gruba okunur ve açıklaması yapılır. Beraber ana noktalar tespit edilir. 

3) Grup üyelerinden bu prensiplerin geçerli olduğu, uygulandığı ya da uygulanmadığı için 

problem yaşadıkları kendi ya da tanıdıklarının hayatlarından bir örnek düşünmeleri istenir. 

4) Daha sonra bu tecrübeler paylaşılır ve beraber muhtemel çözümler ve uygulamalar üzerinde 

durulur. 

Metod-30: Genel Bir Problemin Müzakeresi 

1) Grup ya da rehber tarafından katılımcıların çoğunlukla yaşadığı ferdi, ailevi, manevi, zihni, 

sosyal bir problem tespit edilir.  

2) Problemle ilgili metinler seçilir. 

3) Müzakere başında rehber tarafından problemin tanımı, tesirleri ve yaygınlığı ile ilgili bir 

girizgâh yapılır. 

4) Daha sonra problem grup tarafından şunlar ve benzeri sorular eşliğinde daha detaylı bir şekilde 

analiz edilir: 

▪ Bahsi geçen problem ne kadar yaygın? 

▪ Ne tür ferdi, ailevi, manevi, toplumsal vb. negatif tesirleri var? 

▪ Ne tür zihinsel, manevi, sosyal, ekonomik vb. faktörler bu probleme sebebiyet veriyor? 

▪ En çok hangi ortamlarda ve zamanlarda görülüyor? 

▪ Bu problem en çok kimi etkiliyor ve kimin işine yarıyor? 

5) Önceden seçilen dini ve bilimsel kural ve kaidelerle bağlantıları kurulur. 

6) Bu problemle mücadele için dini ve bilimsel prensipler tespit edilir. 

7) Bunların uygulaması müzakere edilerek yeni terkiplere varılır.  

 Metod-31: Gerçek Bir Problemin Müzakeresi 

1) Grup üyelerinden birisi mevcut bir problemi gündeme getirir. Bu şahsi, grubu ilgilendiren ya 

da halihazırda toplumsal olarak yaşanan bir problem olabilir.  

2) Grup üyeleri problemi gündeme getiren kişiye sordukları sorularla durumu daha iyi anlamaya 

çalışırlar. Burada meselenin şahıslardan soyutlanarak anlatılması gerekmektedir. 

3) Verilen cevaplar ışığında genel bir değerlendirme yapılarak problemin net bir resmi çıkarılır. 
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4) Daha sonra rehberin yönlendirmesiyle bu probleme ışık tutabilecek kaynaklar tespit edilir ve 

müzakere edilir. 

5) Bunların ışığında problemle ilgili bir sonuca ve çözüm önerisine varılır. 

6) Daha sonraki buluşmalarda problemin çözüm süreci takip edilir. 

Metod-32: Gör, Hüküm Ver ve Uygula Metodu 

1) Grup bir konuyu analiz etme ve ilgili metinleri çalışmak üzere bir araya gelir. 

2) Metni çalıştıktan sonra şu üç başlık altında sorulara cevap bulur: 

Gör: Bu metinde müzakere ettiğimiz hususla alakalı ne görüyorsunuz? 

Hüküm Ver: Bu metinden edindiğimiz bilgi ve bakış açısını düşünerek bu 

konu hakkında nasıl hüküm verirsiniz? 

Uygula: Metnin tavsiye ve görüşlerini göz önünde bulundurarak nasıl bir 

aksiyon planı yaparsınız? 

 Metod-33: Sadeleştirme ve Şerh Etme 

1) Fikren yoğun kısa bir pasaj ya da makale seçilir. 

2) Bu metin uygun büyüklükte bir kâğıda alt yarısı boş kalacak şekilde basılır. 

3) Herkesten bu kısa metni kendi ifadeleri, şerhleri ve sadeleştirmeleri ile alt kısma tekrar 

yazmaları istenir. 

4) Daha sonra yazılan bu metinler sırayla okunur. 

5) Grup üyeleri birbirinin metinlerine yorumda bulunarak aralarında müzakere ederler. 

Metod-34: Günümüze Uyarlama 

1) Kuran’da, hadislerde ya da dini kaynaklarda geçen bir kıssa seçilir. 

2) Beraber ya da bir kişi sesli okuduktan sonra grup üyeleri kıssanın şu yanlarını belirlerler: 

▪ Ana tema 

▪ İçinde geçen figürler ve roller 

▪ Sembolik manalar 

▪ Sebep-sonuç ilişkileri 

▪ Prensipler 

3) Daha sonra bunların günümüzdeki karşılığını bulmaya çalışırlar. 

4) Bulunan karşılıklar vesilesiyle yeni bir senaryoyla kıssayı güncelleştirirler. 
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Metod-35: Müellifin Diğer Kitaplarıyla Tamamlama 

1) Bir konu seçilir. 

2) Aynı konuya müellifin diğer eserlerinde nasıl yaklaştığı taranır. Her katılımcı bir kitaba 

bakabilir ve indeksinden konuyla alakalı kısımları arayabilir. 

3) İlgili tüm bilgiler toplanarak müellifin bu husustaki görüşlerinin daha kapsamlı ve detaylı bir 

resmi çıkarılır. 

 Metod-36: Üç Soru Metodu 

1) Bir paragraflık ya da sayfalık metin katılımcılara dağıtılır. (Metnin bir-iki sayfayı geçmemesine 

özen gösterilmelidir.) 

2) Okuma bittikten sonra grup rehberi şu üç soru eşliğinde müzakereyi başlatır: 

 

1)  Bu metinde, hangi ifade, cümle, kelime ya da temsil daha çok dikkatinizi 

çekti, size ilginç geldi? 

2) Bu metinde, bugünlerde ya da yakın geçmişte, hayatınıza, düşünce ve 

his dünyanıza hitap eden mesajlar buldunuz mu? 

3) Bu metindeki mesajlar sizi hangi yönde bir değişime ve gelişime davet 

etti? 

 

3) Grup rehberi örnek olması açısından ilk soruya kendisi cevap verebilir ve bu soruyu başka bir 

katılımcıya tevcih eder. 

4) İlk katılımcı cevap verdikten sonra istediği bir başka kişiyi görüşünü paylaşması için davet eder. 

Davet edilen konuşmaya hazır değilse kendi sırasını tehir ederek bir başkasını davet edebilir. 

5) Herkesin davet edildiğine emin olana kadar paylaşımlar bu şekilde devam eder. 

6) Birisi konuşurken diğerleri sadece dinler ve karşılıklı konuşmalar ya da gerekiyorsa düzeltmeler 

herkes davet edildikten sonra kısaca yapılır. 

7) Daha sonra ikinci ve üçüncü sorular da aynı şekilde cevaplanır. 

8) Grubun büyüklüğüne göre cevaplara farklı zaman sınırları getirilebilir.  

9) Son olarak açık müzakere yapılır ve ayrıca bir şey eklemek isteyenler burada hislerini ve 

fikirlerini paylaşabilirler. 
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EK-1: MÜZAKERENİN KAZANDIRDIKLARI 

Dost meclislerinde ve ders halkalarında bahsi geçen metodlarla ortaya konacak müşterek mütalâa, 

müzakere ve mübahaselerin şunlar ve benzeri vesile veya gayelere hizmet etmesi ümit edilmektedir: 

▪ Cenâb-ı Hakk’ı, icraatıyla, tasarrufât-ı Sübhâniyesiyle kalben ve ruhen yâd etme; zikrullahı eda 

etme; muhavereleri sohbet-i Cânan etrafında örgüleme 

▪ Meselelerin bir araya gelinip karşılıklı gözden geçirilmesini ve müzakere edilmesini teşvikle 

Sünnet-i seniyyeye ittiba ve temessük etme 

▪ İlim ve irfanı artırma; iman ve mârifet adına yenilenme, mesafe kat etme, derinleşme; yakînin 

mertebelerinde dolaşma; düşünce ve şuuru takviye etme; içte ihsan şuurunu canlı tutma 

▪ Eşya ve hâdiseleri hallaç etme, onlara daha engince, kucaklayıcı ve mahrutî bakabilme; sürekli 

tekvinî ve teşriî emirleri araştırma, karıştırma, sorgulama 

▪ Öğrenme ve beslenme kaynaklarını tekdüzelik ve monotonluktan sıyrılarak, mukayeseli ve 

analitik bir bakış açısıyla, üzerlerinde kelime kelime ve dikkatle durarak, şuurluca okuma, 

deşeleme; serdedilen fikir ve düşüncelerin incelik ve nüktelerini görme  

▪ Eserleri yeniden ele alarak sindire sindire, yedire yedire tabiatın bir yanı hâline getirme 

▪ Düşünmeye, beyin fırtınası yapmaya ve hissetmeye alıştırma; her yeni müzakereyle daha 

değişik şeyler kazandırma; meknî istidat ve kabiliyetleri ortaya çıkarma  

▪ Tefekkür mekanizmasını hareket geçirme; dini ve ilmi meselelerin ilk duyulduğu dönemdeki 

heyecanı uyarma 

▪ Farklı tecrübeleri ve kültür birikimlerini bir araya getirme; fikir ve duygu alışverişinde bulunma 

▪ Müsademe-i efkâr, müdavele-i efkâr ve teâti-i efkâr sayesinde ortaya konulan yorum ve 

içtihatları değerlendirme, kritiğe tâbi tutma, muhkemâtla test etme ve böylece bârika-i hakikatin 

tebellür etmesini, billurlaşıp ortaya çıkmasını sağlama 
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▪ Meseleleri herkese açık meclislerde vuzûha ve inkişafa kavuşturma, zeminine ve yörüngesine 

oturtma, olgunlaştırıp bir icma-ı zımniyle bağlama 

▪ Düşünceleri ortak akla test ettirme; ortak aklın, duygu ve düşüncenin mânevî gücünü arkaya 

alma; heyetin insibağını yaşama 

▪ Çağın müktesebatını okuma, okuyup düşünce ve inanç dünyamızla alakalı farklı açılımlara 

gitme, yeni yeni tespit ve tahlillere ulaşma; günümüzün yüklediği tarihî sorumluluğu yerine 

getirme 

▪ Topluluğumuz adına bulunulan kültür ortamını anlama ve anlatma 

▪ İçtimaî hayatın ortak problemlerine çareler arama, bu gayeye matuf olarak fikir cehdinde 

bulunma; bir müşkili çözme ya da yeni bir projeye ilham verme 

▪ Topluluk faaliyetlerine engel teşkil eden problem ve açmazları ortadan kaldırmak için çözümler 

üretme 

▪ Farklı anlayış ve kültürlerin kişinin karşısına çıkardığı çeşit çeşit problemlere karşı hazırlıklı ve 

donanımlı hale gelme 

▪ Dini ve ilmi eserlerin gösterdiği ufukları yakalamaya çalışma; onların geleceğimiz adına 

gösterdiği hedefleri görebilme 

▪ Mekânı “hakâyık-ı âliye’nin mahall-i tercümanı” bir mektep hâline getirme 
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EK-2: MÜZAKERELERDE DİKKAT EDİLECEK 

GENEL HUSUSLAR 

▪ Kuran, hadis ve ilmihal gibi temel kaynaklar takip edilmeli ve muteber alimlerden ve 

düşünürlerden alıntılar yapılmalı 

▪ Herhangi siyasi bir görüşün savunması ya da tenkidine girilmemeli 

▪ Umuma konuşuyor düşüncesiyle katılımcılar içinde her türlü insan profilinin bulunabileceğini 

hesaba katarak konuşmalı 

▪ Herhangi bir dinin, ırkın, kültürün veya ülkenin düşmanlığına ya da aşağılanmasına 

girilmemeli 

▪ Katılımcılar içinde herhangi bir kimsenin fiziksel veya ruhsal problemleri, hassasiyetleri 

mevzubahis edilmemeli, konuşmaya malzeme olmamalı 

▪ Görsel ve işitsel araçlardan istifade edilmeli 

▪ Herhangi bir topluluk veya fikir propagandasını ihsas edecek tarzda hareket edilmemeli 

▪ Aktüel konular müzakereyi sürüklememeli ve ana belirleyici olmamalı 

▪ Saf zihinleri idlal edecek tarzda kötü örnekler, şahıslar anılmamalı 

▪ Müzakerenin temel mihveri iman, ibadet, ahlak ve muamelat üzerine olmalı 

▪ Katılımcılarla tek tek tanışıp hâl hatırları sorulmalı 

▪ Katılımcıların fikren, kalben ve bedenen beslenmeleri hedeflenmeli 

▪ Katılımcıların konuyu dağıtmadan, soru ve yorumlarıyla müzakereye dahil olmalarına imkân 

sağlanmalı 

▪ Sert, suçlayıcı, kırıcı ve dışlayıcı bir dil kullanmaktan kesinlikle kaçınılmalı, kimsenin demine 

damarına dokundurmadan, hissiyatını rencide etmeden; en yumuşak ve en uygun üslûbu 

bularak nezaket çerçevesinde hareket edilmeli 

▪ Mecliste hazır bulunmayan kişiler hakkında konuşulmamalı 
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▪ Dil ve mevzu katılımcıların seviyesine göre ayarlanmalı 

▪ Ana mevzudan uzaklaşma durumunda yumuşak bir tarzda, konuşulmak istenen gündelik 

konulara ayrı bir adres ve zaman tayin ederek esas konuda ısrar edilmeli 

▪ Uyarı ve tazir hususlarında kendi nefsimizi muhatap almalı ya da “biz” denmeli 

▪ Konu seçiminde katılımcıların ihtiyacı esas alınmalı 

▪ Konu katılımcıların problemlerine yönelik olmalı, kendi hayatlarından örnekler bulmaları 

sağlanarak faydalı irtibatlar kurulmalı 

▪ Müşahhas örneklerle konu hafifletilmeli, uygun menkıbe, hikaye ve latifelerle katılımcılara 

nefes aldırılmalı 

▪ Grup rehberi mevzusunu iyi bilmeli 

▪ Grup rehberi mevzusuna yönelik merak ve motivasyon taşımalı 

▪ Münakaşaya, cerbezeye ve diyalektiğe girilmemeli 

▪ Hal insani olmaya gayret edilmeli 

▪ Müzakere meclisinde mümkünse belli bir kitap takip edilmeli 

▪ Konular birbiri ile irtibatlandırılmalı, meselelere mahruti yaklaşabilmeli ve nihayetinde kitaba 

dönüşebilecek şekilde bir silsile takip edilmeli 

▪ Müzakere süresinin belirlenmesinde insanların bilişsel ve fiziksel kapasiteleri göz önünde 

bulundurulmalı 

▪ Müzakere rehberi konuşma iştahı taşımamalı, tesir kaynağı değil belki aynası olabileceğini 

hatırdan çıkarmamalı 

▪ Bilmiyorum demekten çekinmemeli 

▪ Problemler karşısında gerçek anlamda anlama iştiyakının ve gayreti olmalı, müzakere bir 

seremoniye dönüştürülmemeli, eksik kalan mevzular sonraki buluşmalarda ele alınmalı 

▪ Müzakere rehberi ses tonuna, vücut diline, beden temizliğine ve kılık kıyafetine dikkat etmeli 

 

 

 

 



 

 

23 

 

 

EK-3: MÜZAKERE KATILIM FORMU 

 

1. Hangi alanlarda daha çok çalışma ihtiyacı hissediyorsunuz? 

 

 

2. Özellikle çalışmak istediğiniz bir kitap ya da makale var mı? 

 

 

3. Grubun sizin tecrübenizden faydalanabileceği mesleki tecrübeniz, ilmi çalışmanız, uzmanlık 

alan(lar)ınız nedir? 

 

 

4. Bu müzakere çalışmalarından ve gruptan beklentileriniz nelerdir? 

 

 

5. Haftalık kaç sayfa okuyabilirsiniz? 

 

 

6. Daha önce katıldığınız müzakere grupları ve kolektif bilgi üretme çalışmaları oldu mu? 

 

 

7. Katıldıysanız daha öncekilerde en çok faydalandığınız ya da faydalı olmadığını düşündüğünüz 

hususlar nelerdir? 

 

 

8. Bu gruba katılmasında fayda gördüğünüz kişiler var mı? 
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EK:4- MÜZAKERE GRUBU DEĞERLENDİRME 

FORMU 

 

1) Şu ana kadarki haliyle bu grupta hoşunuza giden husus, metod ve uygulamalar nelerdir? 

 

 

2) Özellikle değiştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz (zaman, mekân, format, metin, metod, 

davranış biçimi ve üslup vb.) hususlar nelerdir? 

 

 

3) Şu ana kadarki müzakerelerin size ve çevrenize ne tür katkıları oldu? 

 

 

4) İstifadeli olacağını düşündüğünüz diğer metod, alışkanlık, davranış biçimi, format, metin 

örnekleri nelerdir? 

 

 

5) Müzakere grubuna davet edilmesinde fayda gördüğünüz kişiler var mıdır? Nasıl davet 

edilmesini istersiniz? 
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