
Selam ‹‹le
Aziz Dostlar,

Sizleri selamlar›n en güzeli olan Allah’›n selam› ile selaml›yorum.
Ramazan Bayram›n›z› tebrik ediyor ve sizlerle gerçek bayramlarda
bayramlaflmay› ümit ediyorum, dua ediyorum. Diliyorum ki bu bay-
ram Müslümanlara af ve ma¤firet getirmifl olsun, selamet ve huzur ge-
tirsin, mücadelelerinde gayretlerine azim ve sebat kats›n, insanl›k bu
bayramdan nasibini als›n, kul olma bilinç ve onuruna vars›n.

Tekrar sizlerin huzurunda olmaktan ötürü sevinçliyiz, gururluyuz,
içimiz içimize s›¤m›yor. Bizlere bu hazz› tatt›ran rabbimize hamd ol-
sun, O’nun elçisine ve takipçilerine selam olsun.

Yaz aylar›n›n s›cak günleri, yerlerini sonbahar›n serinliklerine terk
ederken insan bir hofl oluyor. Bana gençlikten ç›k›fl gibi gelir yaz›n bi-
tifli. Sonbahar hep hüznü, duygusall›¤›, hasreti hat›rlat›r bana. Ama
sanki dünya her geçen gün duygusall›ktan, manevi atmosferden da-
ha da uzaklafl›yor, daha bir maddeci daha kapitalist ve daha ac›mas›z,
ruhsuz oluyor gibi. ‹nsan›n kendi eliyle yok etmek üzere oldu¤u dün-
yan›n her bir köflesi enteresan olaylara sahne oluyor. Bir yerlerde dep-
remler oldu, volkanik patlamalar, son yüz bilmem kaç y›l›n en s›cak
günlerini yaflad›k, kurakl›ktan kuruyan bir bölge bir ya¤mur ya¤ma-
s›yla göle dönüflüyor. Hep daha çok kazanma ad›na, daha lüks yafla-
ma ad›na, refah ad›na insano¤lu kendi elleriyle kendi sonunu haz›rl›-
yor. Son örne¤ini Pakistan’da gördü¤ümüz s›rad›fl› do¤al afet (do¤al
afetler bile art›k eskisi gibi de¤il) Pakistan’›n önemli bir k›sm›n› hari-
tadan silerken insanlara çok mesajlar b›rakt›, tabi anlayana, düflüne-
ne. Allah orada yaflayan insanlara kolayl›k versin, bizlere de ibret al-
ma kabiliyeti...

ABD, 2003 y›l›nda, önce kimyasal silahlar› ortaya ç›karmak için
Irak’› iflgal etti, sonra iflgal gerekçesini halk› diktatörlerden kurtarmak,
onlara demokrasi götürmek olarak revize etti. Ama bu demokrasi de-
nen nesne çok pahal›ya mal oldu, milyonlarca Irakl› hunharca katle-
dildi, kurfluna dizildi, açl›¤a terkedildi, iflkencelere maruz b›rak›ld›, te-
cavüze u¤rad›, yurtlar›ndan sürüldü. Ülke kaynaklar›, tarihi ve kültü-
rü talan edildi, zenginlikleri çal›nd›, kendi ak›tt›klar› kan yetmezmifl gi-
bi kaos ortam› yarat›ld›. Özetle, Irakl›, demokrasi denen fleyle tan›fla-
mad› ama tarihte benzeri az görülür barbarl›¤a flahid oldu. ‹flgal güç-
leri ise epeyce bir zamand›r ‘postu deldirmeden’ ç›k›fl›n yollar›n› ar›-
yordu. Oysa çoktan ‘post delinmifl’, ‘karizma çizdirilmifl’ti. Bu iflgalin
kazanan› yok, belki mazlum Irak halk› da kazanamad› ama kaybede-
ni tart›flmas›z iflgalcilerdir, bu maç›n ikinci raundu oldu¤u halde.

Yurtta da çekiflmeler, hesaplaflmalar devam ediyor. Gerçekte bir
incir çekirde¤ini doldurmayacak bir dizi anayasal de¤ifliklikler üzerin-
den yap›lan referandum çal›flmalar› nedeniyle ülke kaynaklar› heder
edilmekte, gereksiz tart›flmalar/ayr›flmalar yaflanmakta, suni gündem-
lerle halk meflgul edilmekte. ‹flin daha traji komik taraf› ise bir yanda
kendi heva ve hevesine göre anayasa yapmaya kalk›flan bir iradenin
acizli¤i ile bütün bir hayat› boyunca edebiyat›n› yapt›¤› haklara ‘hay›r’
diyen jakoben tak›m›n garabetidir. Müslüman bu tart›flmalar›n d›fl›nda
kalmal›, haddini bilecek kadar bilgin, kendi gündemiyle ilgilenecek ka-
dar yo¤un, ‘var m›s›n, yok musun?’ oyununa gelmeyecek kadar ak›l-
l› olmal›d›r. 

Sizlerle gelecek say›da da karfl›laflmay› diliyoruz.

Allah’a emanet olun. 
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Uzun zamandan beri halk ara-
s›nda ve dolay›s›yla ‹slami kesim-
de de ‘diyalog’, ‘hoflgörü’, ‘birlikte
yaflama’ ve ‘uzlaflma’ kelimeleri
çok s›k konuflulur ve duyulur ol-
maya bafllam›flt›r. Baz›lar› taraf›n-
dan bütünüyle reddedilen bu keli-
meler, baz›lar› taraf›ndan da farkl›,
konjonktürel, hatta stratejik an-
lamlar yüklenilerek savunulmak-
tad›r.  Bu kelimler, genellikle ‹sla-
mi kesimin göreceli de olsa güç-
lendi¤i ya da en az›ndan kemiyet
olarak kalabal›klaflt›¤› dönemlerde
daha çok gündeme getirilmektedir.
Bunun nedeni ise, bu kesimin ya
da bu kesimin içerisinde bulunan
tevhidi gruplar›n, sistem içi di¤er
muhalif gruplara eklemlenerek,
sistem içi araçlarla muhalefet
eden, daha ›l›ml› ve uzlaflmac› ha-
le gelmelerini sa¤lamakt›r. Üzüle-
rek belirtelim ki, bu yöntemi uy-
gulayan sistemlerin, genellikle ba-
flar›l› olduklar›n› görmekteyiz. ‹n-
sanl›k tarihi de -peygamberlerin
dönemleri hariç- bu yöntemle, sis-
tem karfl›t› baz› muhalif ‹slami
güçlerin, s›radanlaflt›¤› ve giderek
yok olup, silindi¤inin örnekleriyle
doludur.

Ta¤uti sistemlerin, ‹slami hare-
ketleri devre d›fl› b›rakmak, as›l
mecras›nda sapt›rmak için baflvur-

duklar› en sinsi tuzak ‘uzlaflma’ tu-
za¤›d›r. Bu nedenle uzlaflmac›l›k,
çabuk yorulan, umutsuzlu¤a dü-
flen, uzun soluklu mücadeleyi gözü
alamayan ve dolay›s›yla tevhidi
mücadeleyi gere¤i gibi kavrayama-
yanlar›n kolayl›kla içine düfltükleri
bir tuzak olarak karfl›m›za ç›kmak-
tad›r. Uzlaflma ortak noktada bu-
luflmad›r; yani taraflar›n aralar›n-
daki inanç, düflünce ya da menfaat
farkl›l›¤›n›, karfl›l›kl› tavizlerle gide-
rerek uyuflmakt›r. ‹lk etapta, biz ta-
viz vermiflsek, karfl› taraftan da ta-
viz ald›k düflüncesi kula¤a hofl gel-
mektedir. Oysa uzlaflma; düflünce-
lerde, de¤erlerde, ölçülerde, pren-
siplerde, sosyal ve siyasal tav›rlar-
da çöküfl içine girmektir. Uzlaflma,
ilkesizliktir; oldu¤u gibi görünme-
mek, göründü¤ü gibi olmamakt›r.
Uzlaflma, tevhidi mücadeleden ve
tevhidi ilkelerden taviz vermektir.
Uzlaflma, tevhidi/akidevi anlamda
olmazsa olmazlar› pazarl›k konusu
yapmakt›r. Peki, ‹slam’da bunun
karfl›l›¤› var m›d›r? Peygamber
Efendimiz ya da Kur’an’da zikri ge-
çen di¤er peygamberler, kendi dö-
nemlerindeki despotik ve oligarflik
güçlere karfl› verdikleri tevhidi mü-
cadelede, bu oligarflik güçlerle, bu
anlamda taviz vererek uzlaflm›fllar
m›d›r?
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Ta¤uti sistemlerin,
‹slami hareketleri
devre d›fl› b›rakmak,
as›l mecras›nda
sapt›rmak için
baflvurduklar› en sinsi
tuzak ‘uzlaflma’
tuza¤›d›r. Bu nedenle
uzlaflmac›l›k, çabuk
yorulan, umutsuzlu¤a
düflen, uzun soluklu
mücadeleyi gözü
alamayan ve
dolay›s›yla tevhidi
mücadeleyi gere¤i gibi
kavrayamayanlar›n
kolayl›kla içine
düfltükleri bir tuzak
olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Uzlaflma
ortak noktada
buluflmad›r; yani
taraflar›n aralar›ndaki
inanç, düflünce ya da
menfaat farkl›l›¤›n›,
karfl›l›kl› tavizlerle
gidererek uyuflmakt›r.

AAllii KKAAÇÇAARR
kacarali@hotmail.com
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fiirk sistemleri içerisinde müca-
dele veren Müslümanlar için bu
sorular›n cevaplar› önemlidir. Çün-
kü tevhidi mücadelede, Müslü-
manlar için öncü ve örnek al›nacak
flahsiyetler Peygamberlerdir. Pey-
gambere/lere tabi olmak, onu/lar›
örnek almak da bunu gerektirir.
Kur’an-› Kerim’de, ‘O’nun haya-
t›nda sizin için güzel örneklik var-
d›r’ (Ahzab, 33/21) ayetinin anla-
m› bu de¤il midir? Yani bizler Müs-
lümanlar olarak dinimizi ve dini-
mizin emirlerini, uygulan›fl flekille-
rini peygamberlerden ö¤rendi¤imi-
ze göre, tevhid mücadelesini de
onlardan almam›z gerekmez mi?
Merhum fiehid Seyyid Kutub’un
deyimiyle ‘Kur’an’›n indirilifli nas›l
Rabbani ise, O’nun insanlara anla-
t›l›fl ve götürülüfl tarz› da Rabbani”
de¤il midir? Bu çerçevede Kur’an-›
Kerim’de ismi ve mücadelesi geçen
peygamberlere bakt›¤›m›zda, hiçbir
peygamberin içinde yaflad›¤› flirk
sistemiyle uzlaflt›¤›n› görmemiz
mümkün de¤ildir.

Hz. Nuh (as) 950 senelik mü-
cadelesinde (Ankebut, 29/14), ge-
ce-gündüz demeden ve müflrikle-
rin bütün olumsuz tav›r ve sald›r›-
lar›na ra¤men b›kmadan, usanma-
dan ve uzlaflmadan davet mücade-
lesini tavizsiz ve uzlaflmas›z bir fle-
kilde devam ettirmifltir. Hz.
Nuh’un çok uzun denebilecek bu
tevhid mücadelesinde, kendisine
iman edenlerin say›s›n›n çok az ol-
mas›na (Hud, 11/41) ald›rmadan,
ilahi mesaj›, e¤meden, bükmeden
insanlara tebli¤ etmekten geri kal-
mam›flt›r.  Üstelik bu iman etme-
yenlerin aras›nda öz o¤lu ve kar›s›
da bulunmaktayd›. Bu, Hz. Nuh
(as) için bir nak›sa m›d›r? Elbette
ki, hay›r! Çünkü Hz. Nuh (as)’›n
üzerine düflen görev, sorumlulu¤u-
nu/mükellefiyetini yerine getir-
mekti; O da, bu davet/tebli¤ so-
rumlulu¤unu hakk›yla yerine ge-
tirmifltir. Bu nedenledir ki, bu

olumsuzluklar›n hiçbirisi, Hz. Nuh
(as)’›, emrolundu¤u flekildeki da-
vet mücadelesine devam etmekten
al›koymam›fl ve davetteki yönte-
mini/metodunu de¤ifltirmeye yö-
neltmemifltir. Baba flefkati ile o¤lu-
na karfl› yumuflamaya bafllad›¤›
anda bile, Allah (cc) taraf›ndan,
“cahillerden olma” diye peygam-
ber ikaz edilmifltir. Hz. Nuh (as)
davetini, dosdo¤ru, emrolundu¤u
flekilde, Rabbinden ‘art›k iman
edenlerden baflkas› iman etmeye-
cektir’ (Hud, 11/36) deyinceye ka-
dar ara vermeden 950 sene sür-
dürmüfltür. Ayn› mücadele azmini
ve kararl›l›¤›n› Hz. ‹brahim (as)
dâhil di¤er bütün peygamberlerde
de görmekteyiz. Bir putçu baban›n
o¤lu olarak dünyaya gelen Hz. ‹b-
rahim (as), tevhid mücadelesini
baflta putçu baba olmak üzere, bü-
tün kavmine karfl› ayn› yöntemle
vermifltir. Bu yöntemi/metodu de-
¤ifltirme, biraz gevfletme, taviz ve-
rerek mücadelesini ertelemeyi akl›-
na bile getirmemifltir. Sürdürdü¤ü
bu metod s›k›nt›lara, eziyetlere ve-
sile olmufl, lakin o hiçbir zaman
küfürle, flirkle uyuflma veya uzlafl-
may› düflünmemifltir. Atefle at›l-
m›fl, babas›ndan, ailesinden ve
kavminden uzaklaflmak zorunda
b›rak›lm›fl, ölümle ve öldürülmekle
tehdit edilmifl oldu¤u halde, dave-
tini terk etmemifl, içinde yaflad›¤›
flirk sistemi ile uyuflmam›fl ve uz-
laflmam›flt›r. Kur’an’›n tabiriyle
‘tek bafl›na bir ümmet’ olarak in-
sanlar› tek ilah olan Allah’a ibadet
etmeye, ömrü son buluncaya ka-
dar devam etmifltir. 

Son Peygamber Hz. Muham-
med (as)’›n mücadelesine bak›ld›-
¤›nda, tevhidi mücadeledeki netlik
ve uzlaflmazl›k daha aç›k ve daha
ayr›nt›l› bir flekilde görülmektedir.
Hz. Peygamberin ilk y›llar›nda,
Mekke’nin müflrik önderleri, nas›l
olsa, k›sa bir süre sonra b›kar ve
bu davet devam etmez ve dolay›-

s›yla Muhammed de unutulur gi-
der diye düflünmekteydiler. Ancak
bekledikleri gibi olmad›, hatta ‹slâ-
mî tebli¤ ve faaliyet giderek daha
da güçlenmeye bafllad›; art›k her
evde ‹slam konuflulur olmaya bafl-
lad›. Bu durum, Mekkeli müflrikleri
çileden ç›karm›flt›. Bu nedenle,
baflta Mekkeliler olmak üzere in-
sanlar›n Muhammed (as)’a gitme-
lerini engellemek ve Hz. Muham-
med (as)’› yaln›zlaflt›rmak için, çe-
flitli çareler düflünmeye bafllad›lar.
Bu çarelerin bafl›nda da, her flirk
önderinin yapt›¤› gibi, Peygamber
(as)’› yaln›zlaflt›rman›n yan›nda
kendisiyle birlikte olanlar› vazge-
çirmek için bask›, fliddet ve iflken-
ceye baflvurdular. Bu amaçla, önce
Hz. Peygamber’in deli, flair, sihir-
baz oldu¤unu söylemeye ve yay-
maya bafllad›lar. Bu, tutmay›nca
iflkence, bask› ve tehditlere koyul-
dular. Hiçbir bask› ve tehdit Allah
Rasulü’nü y›ld›rmad›¤›n› ve dave-
tine engel olmad›¤›n› görünce, da-
ha sinsi tuzaklara baflvurdular. Bu
tuzaklar›n bafl›nda ise, Peygam-
ber’le uzlaflma yollar› aramak gel-
mekteydi. Bu uzlaflma teklifleriyle,
Rasul’ün daha yumuflak bir tutum
içine girmesi, tanr›lar›na ve kutsal
kabul ettikleri fleylere sayg›l› olma-
s›, kendilerine hoflgörü ile davran-
mas›, siyasî karar alma mekaniz-
malar›na (Dâru’n-Nedve’ye/millet
meclislerine) ve ç›kan kararlara
itaat etmesi ya da en az›ndan ses
ç›karmamas› amaçlanmaktayd›. 

Kureyfl müflrikleri ifle önce, Hz.
Peygamber (as)’› himaye eden
Ebu Talib’e bask› yapmakla baflla-
d›lar. Bu amaçla da Mekke’nin
müflrik önderleri, bir heyet halinde
Ebu Talib’e giderek flöyle dediler:
“Ey Ebu Talip, ye¤enin Tanr›lar›-
m›za küfrediyor, dinimizi afla¤›l›-
yor, fikirlerimizi saçmal›k olarak
nitelendiriyor, geçmifl atalar›m›z›
sap›kl›kla suçluyor. Ya onu bu ifl-
ten vazgeçirirsin ya da aram›zdan
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çekilirsin. Çünkü sen, ona karfl›
bizden farkl› bir konumdas›n. Aksi
takdirde biz O’nun hakk›ndan geli-
riz.” Ebu Talip, onlara yumuflak
sözler söyleyerek öfkelerinin gide-
rilmesini sa¤lad›.

Hz. Peygamber (as), bu ve
benzeri bask›lara ra¤men davetin-
den vazgeçmemifl, insanlar› tevhi-
di ilkelere inanmaya ve bu ilkelere
uygun olarak yaflamaya davet edi-
yordu. Kureyfl’liler, bask› ve teh-
ditlerinin ifle yaramad›¤›n› görün-
ce, tekrar bir heyet halinde Ebu
Talib’e giderek savafl tehdidinde
bulundular: “Ey Ebu Talib, sen
yafll› bafll› bir insans›n. Aram›zda
sayg›n bir yerin var. Bundan önce
ye¤enini yapt›klar›ndan vazgeçir-
meni istemifltik, ama sen O’na en-
gel olamad›n. Vallahi art›k, atalar›-
m›za küfredilmesine, fikirlerimizin
saçmal›k olarak nitelendirilmesine,
tanr›lar›m›za hakaret edilmesine
katlanamay›z. Ya O’na engel olur-
sun ya da iki gruptan biri helak
olana kadar seninle ve onunla her
türlü iliflkimizi keseriz” dediler.
Kavminin kendisini terk etmesi,
düflmanl›¤›n› ilan etmesi, Ebu Ta-
lib’e a¤›r gelmiflti. Ama ye¤eni Hz.
Muhammed (as)’› onlara teslim et-
meye veya O’na verdi¤i deste¤i
çekmeye de gönlü raz› de¤ildi. An-
cak, durum çok ciddiydi; hemen
Peygamberimizi ça¤›r›p kendisine
flöyle dedi: “Ey Ye¤enim, senin
kavmin gelip bana flöyle flöyle di-
yor (Kureyfllilerin kendisine söyle-
dikleri sözleri bir bir anlatt›.) Bana
ve kendine ac›. Alt›ndan kalkama-
yaca¤›m bir yükün alt›na salma
beni!” Bunun üzerine Peygamber
Efendimiz amcas›n›n kendisine
karfl› tutum de¤ifltirdi¤ini, kendisi-
ne verdi¤i deste¤i çekece¤ini, ken-
disini Kureyfllilere teslim edece¤ini,
art›k kendisine yard›m edecek gü-
cünün kalmad›¤›n› sanarak amca-

s›na flu karfl›l›¤› verdi: “Amcac›-
¤›m, Vallahi bu iflten vazgeçmem
için günefli sa¤ elime, ay› da sol
elime verseler de, yine de vazgeç-
mem. Allah bu dini üstün getirene
veya ben bu u¤urda ölene kadar
bir an bile mücadeleden geri kal-
mam.” Daha sonra Peygamberimiz
duyguland› ve a¤lamaya bafllad›
ve gitmek üzere aya¤a kalkt›. Tam
gidecekken Ebu Talip; Peygambe-
rimizi ça¤›rd›. Peygamberimiz dö-
nünce, Ebu Talip flöyle dedi: “Git
istedi¤ini konufl. Vallahi seni asla
kimseye teslim etmeyece¤im.”1

Kureyfl müflriklerinin Ebu Ta-
lib’e yönelik bask›s› devam ediyor-
du. Yine yap›lan bir bask›dan son-
ra, Ebu Talib, Hz. Peygamber’i
(s.a) yan›na ça¤›rarak ona “Ey ye-
¤enim! Kavmimizin ileri gelenleri
bana geldiler. Onlar, aran›zda adi-
lane bir anlaflman›n olup, bu çekifl-
mezli¤in sona ermesini istiyorlar”
dedi ve sonra Kureyfllilerin teklifini
kendisine iletti. Hz. Peygamber
(s.a.) ise amcas›na flöyle cevap
verdi: “Ey amcac›¤›m! Ben onlara
öyle bir kelimeyi kabul ettirmeye
çal›fl›yorum ki, bu kelimeyi kabul
ettikleri takdirde, onlara sadece
Araplar de¤il, tüm dünya tabi
olur.” Kureyfl heyetine Hz. Pey-
gamber’in (s.a.) bu cevab› iletilin-
ce, “Biz bir kelime de¤il, bin kelime
bile söylemeye raz›y›z. Ama o ke-
lime nedir?” dediler. Hz. Rasulul-
lah (s.a) “O kelime, la ilahe illal-
lah’t›r.” diye cevap verdi. Bu ceva-
b› duyar duymaz, ayetlerde de be-
lirtildi¤i gibi ‘bak bak, Muhammed
bütün ilahlar› tek ilah yap›yor, gi-
din sizden istenen kendi ilahlar›n›-
za ibadet etmeye devam etmektir’
fleklinde söylenerek ç›k›p gittiler.2

Kureyflli müflrikler, Ebu Talib’e
yapt›klar› bask›lara ra¤men, Hz.
Peygamberin davetine engel ola-

mad›lar. Bu sefer do¤rudan Hz.
Peygamber ile görüflmek ve
O’nunla uzlaflman›n yollar›n› ara-
d›lar. Bu çerçevede, Kureyfl’in ileri
gelenlerinden Utbe b. Rebia Hz.
Peygamber (as) ile ilk görüflmeyi
yaparak flu tekliflerde bulundu:

“Ye¤enim, flu bafllatt›¤›n iflin
maksad› mal ve mülk toplamaksa
biz sana o kadar mal ve mülk ve-
rece¤iz ki, sen aram›zda en zengin
ve en varl›kl› kifli olacaks›n. E¤er
büyük olmak ve iktidar elde etmek
istiyorsan biz seni reisimiz yapar›z.
Hiçbir iflimizi sana dan›flmadan
yapmay›z. Hiçbir sözünden ç›kma-
y›z. Yok, e¤er kral olmak istiyor-
san ona da raz›y›z. Biz seni kral›-
m›z olarak seçeriz. Yok, e¤er sana
cinler geliyorsa ve sen de onlar›
kovacak güce sahip de¤ilsen, sen
uyurken veya uyan›kken rüya gö-
rüyorsan en iyi tabip ve hekimleri
ça¤›r›r›z, onlar seni tedavi ederler.”
Utbe sözlerini bitirdikten sonra Ra-
sulullah: “O zaman flimdi beni din-
leyiniz” dedi ve besmele okuyarak
Fussilet Suresini okumaya bafllad›,
38. ayete gelince secde etti, daha
sonra bafl›n› kald›rarak flöyle dedi:
Ebu’l-Velid, cevab›m›n ne oldu¤u-
nu duydunuz. Bundan sonras›n›
siz bilirsiniz.” Utbe oradan kalk›p
Kureyflli kabile reislerine do¤ru yö-
nelince arkadafllar› aralar›nda,
“vallahi Utbe’nin yüzü de¤iflmifltir.
Utbe bizden gitti¤i yüzle gelmiyor”
dediler ve yanlar›na gelince de Hz.
Peygamber (a.s.)’in ne dedi¤ini
sordular. Utbe kendilerine flöyle
dedi: “Allah aflk›na ben bundan
evvel böyle bir kelâm dinlememifl-
tim. Vallahi billahi, bu ne fliirdir, ne
sihirdir, ne de kehânet. Ey Kureyfl-
liler, beni dinleyin ve bu adam› ra-
hat b›rak›n. Bana öyle geliyor ki,
onun söyledikleri yank› yapacak-
t›r. Faraza, Araplar ona (Hz. Mu-
hammed’e) galip gelirse, siz kendi
akraban›za el kald›rmaktan kurtu-
lacaks›n›z ve baflkalar› onun iflini
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bitirmifl olacakt›r. Fakat e¤er o
Araplara galip gelirse onun krall›¤›
sizin krall›¤›n›z ve onun flerefi si-
zin flerefiniz olacakt›r.” Kureyflliler
onun böyle konufltu¤unu iflitince,
“vallahi Ebu’l-Velid, o (Hz. Pey-
gamber) seni de büyüledi” dediler.
Utbe cevap verdi: “Vallahi, ne ya-
parsan›z yap›n, ben size fikrimi
söyledim.”3

Uzlaflma teklifleri bitmiyordu,
arka arkaya, içinde çeflitli ve sinsi
tuzaklar› da bar›nd›rarak devam
ediyordu. Alay, iftira, karalama, ifl-
kence, uzlaflma teklifleri birbirini ta-
kip ediyordu. Ancak, hiçbiri kâr et-
miyor ve ne Muhammed (as) dava-
s›ndan vazgeçiyor ve bu konuda en
ufak bir taviz vermeye yanafl›yor,
ne de müflrikler Tevhid’i önlemek
için ellerinden geleni yapmaktan
vazgeçiyorlard›. Tarih boyunca sü-
ren Tevhid ve fiirk mücadelesi bu
kez de yine en keskin biçimde Mek-
ke topraklar›nda cereyan ediyordu.

Hz. Rasul, kendisine teklif edi-
len tüm makam, mevki, ün, kad›n
ve servet gibi dünya hayat›n›n ge-
çimliklerini reddetmifl ve müflrik-
lerle uzlaflmaya yanaflmam›flt›.
Müflrikler bu kez yeni tekliflerle
geldiler Rasulü Ekrem’e:

“Ya Muhammed, gel biz senin
ibadet etti¤ine ibadet edelim, sen
de bizim ibadet etti¤imize ibadet et;
bu ibadet iflinde ortaklaflal›m. E¤er,
senin ibadet etti¤in bizim ibadet et-
tiklerimizden daha hay›rl› ise, biz
ondan nasibimizi alm›fl oluruz;
yok, bizim ibadet ettiklerimiz daha
hay›rl› ise, sen de ondan nasibini
alm›fl olursun” dediler.4

Bunun üzerine yüce Allah, bu
konuda kesin ve son emri için flu
ayetleri indirdi: “Ey Muhammed de
ki: ‘“Ey kâfirler. Ben sizin tapt›kla-
r›n›za tapmam. Benim tapt›¤›ma da

siz tapacak de¤ilsiniz. Ben de sizin
tapt›klar›n›za tapacak de¤ilim. Siz
de benim tapt›¤›ma tapacak de¤ilsi-
niz. Sizin dininiz size, benim de di-
nim bana.” (Kâfirun suresi 1–6)

HHzz.. MMUUHHAAMMMMEEDD ((AASS))
MMÜÜfifiRR‹‹KKLLEERRLLEE AASSLLAA
UUZZLLAAfifiMMAAMMIIfifiTTIIRR??

Son Peygamber dâhil Kur’an’da
zikri geçen di¤er bütün peygam-
berler, bütün zorluklara, kendileri-
ne yönelik sald›r›lara ve iflkencele-
re ra¤men, hiçbirisi hiç bir zaman
‹slâm’›n ilkelerini pazarl›k konusu
yapmam›fl, müflriklerle uzlaflmaya
yanaflmam›flt›r. Bu konuda en ay-
r›nt›l› örne¤i son peygamber Hz.
Muhammed(as)’›n hayat›nda gör-
mek mümkündür. Mekke’de zul-
mün, vahflet ve iflkencelerin tarihe
kara bir leke olarak geçti¤i o ka-
ranl›k dönemde, hem kendisine,
hem de mü’minlere insanl›k d›fl›
bask› ve iflkence yap›l›rken, iflken-
celeri durdurmak ya da biraz olsun
hafifletmek için bile tevhidden ve
ilkelerinden en küçük bir taviz da-
hi vermemifltir. Mekke’nin müflrik
önderlerine, müstekbirleflen yöne-
ticilerine, zenginlikle fl›maran siya-
si zorbalara karfl› iletilmesi gereken
ilahi mesaj› gizlemeye, çarp›tmaya
yeltenmemifl, putlar› ve putçular›
övecek tav›r kesinlikle sergileme-
mifltir. Kendisinin ve mü’minlerin
hayat› pahas›na, iflkencelere, boy-
kotlara ra¤men, kimseden çekin-
meden, sözlerini e¤meden, bükme-
den, müflrik önderlerini hofluna
gitmese de Kur’an’› ve Allah’›n hü-
kümlerini, aç›k ve net bir flekilde
insanlara tebli¤ etmifltir.

Tevhidi tebli¤in önderi Hz.
Peygamber (as), ihtiyac› oldu¤u
zamanlarda da müflriklerden yar-
d›m kabul etmemifltir. Hz. Pey-
gamber (as), “Bedir’e do¤ru gider-
ken cesareti ve kahramanl›¤›yla ün

yapm›fl bir müflrik Rasulullah’›n
yan›na geldi ve “Sana tabi olmak
ve seninle birlikte yara almak isti-
yorum” dedi. Rasulullah ise: “Al-
lah’a ve Rasulüne inan›yor mu-
sun?” diye sorunca yard›ma gelen
müflrik: “Hay›r” cevab›n› verdi.
Bunun üzerine yüce Rasulullah:
“Öyleyse geri dön. Ben bir müflrik-
ten yard›m almam” diye buyurdu.
Bu müflrikin yard›ma gelmesi ilk
anda Ashab aras›nda sevinç yarat-
m›flt› oysa. Hadisi rivayet eden Hz.
Aifle (R.Anha) daha sonralar› flun-
lar› anlat›yor: Adam gitti, bir a¤a-
c›n yan›na vard›¤›m›zda yine geldi
ve ayn› teklifi yapt›; Rasulullah da
ayn› cevab› verdi. Rasulullah, Bey-
da taraflar›na var›nca yine geldi ve
yine ayn› cevab› al›nca bu sefer
“Evet, inan›yorum” cevab›n› verdi.
Bunun üzerine Rasulullah: “O hal-
de yürü” diye buyurdu.

Ayn› türden bir baflka örnek
ise; Hubayb b. Abdurrahman, o da
babas›ndan, o da kendi babas›n-
dan: “Rasulullah bir sefere ç›ka-
cakken kavmimden olan bir adam-
la yan›na gittik ve kendisiyle bir-
likte savafla kat›lmak istedi¤imizi
bildirdik. O da: “Müslüman oldu-
nuz mu?” diye sordu. Biz ise “Ha-
y›r” cevab›n› verdik. Bunun üzeri-
ne Rasulullah flöyle buyurdu: “Biz
müflriklere karfl› müflriklerden yar-
d›m almay›z.” Sonra biz Müslü-
man olduk ve savafla kat›ld›k.”

Her iki olay bize önemli gerçek-
leri anlatmaktad›r. Bedir’e ç›kmakta
olan Rasulullah çevresinde kahra-
manl›¤› ve cesaretiyle ün yapm›fl bir
müflrikin yard›m teklifini “Allah’a
ve Rasulüne iman etmedi¤i” için
kabul etmiyor. Hâlbuki Ashab mo-
ral yönü ile bu yard›m teklifini
olumlu karfl›lam›fllard›. Ancak pey-
gamber neyin u¤runda savaflt›¤›n›
flüphesiz Ashab’tan da iyi bilmekte-
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dir. Böyle kritik bir dönemde Müs-
lümanlarla müflrikler aras›nda bir
tak›m dostluklar, yard›mlaflmalar
kurulursa bu tevhidin insan haya-
t›ndaki kurumlaflma mücadelesine
ilerde köstek teflkil edecek, savaflta
kurulan ittifaklar giderek duygusal
yak›nlaflmalara, düflünce beraber-
liklerine ve hatta pratik uzlaflmalara
da yol açacakt›r. Oysa ‹slam’›n yer-
yüzüne kavgas›n› vermenin as›l
amac›, flirki, düflünce ve kurumla-
r›yla tamamen söküp atmaktad›r.
Bunun için de kesin ve aç›k bir tav›r
gereklidir. fiartlar ne olursa olsun
müflriklerle kurulacak bir ittifak, di-
nin pratikte gerçeklefltirmek istedi¤i
hedeflerle ba¤daflmamaktad›r. 5

Bu iki olay ve benzeri di¤er
olaylar da bize göstermektedir ki,
‹slami mücadele sürecinde müflrik-
lerle her türlü ittifak›n Rasulullahca
uygun görülmedi¤i, bundan fliddet-
le kaç›nd›¤› gerçe¤inin böylesine
aç›k naslarla belgelenmifl olmas›d›r.
Kald› ki Rasulullah bir baflkta Ha-
dis-i fierifi’nde aç›kça “Müflriklerin
atefliyle ayd›nlanmay›n›z” diye em-
retmifltir. (Nesai, K. 48, B. 52)

Yukar›dan beri anlat›lanlardan
da anlafl›laca¤› üzere, son Pey-
gamber (as) dâhil hiçbir peygam-
ber’in tevhid mücadelesinde, kendi
ça¤›n›n müflrik önderleriyle uzlafl-
t›¤›na dair hiçbir emare bulunma-
maktad›r. Tersine, uzlaflmama
noktas›nda, hem ‹lahi vahiyde,
hem de peygamberlerin uygulama-
lar›nda kesin talimatlar ve uygula-
malar vard›r.  Bu da bize gösteriyor
ki, Tevhid ile flirkin, küfür ile ima-
n›n, mü’min ile kâfirin, muvahhid
ile müflrikin, uzlafl› içerisinde bir
arada yaflamas› asla söz konusu
de¤ildir. Bu, konjonktürel ya da iç-
tihadla de¤ifltirilebilecek bir durum
da de¤ildir. Çünkü ‹slam’da, tevhid
ile flirk aras›nda uzlaflma veya orta

çözüm yoktur. Ancak, Hak veya
bat›l, hay›r veya fler, do¤ru veya
yanl›fl, hidayet veya dalalet, nur
veya karanl›k, adalet veya zulüm
birbirinden ayr› ve birbirine z›t ola-
rak varl›klar›n› sürdürebilirler.

Merhum fiehid Seyyid Ku-
tub’un deyimiyle, “Hiç flüphesiz
tevhid bir sistem, flirk ayr› bir sis-
temdir. Bunlar asla buluflup birle-
flemez. Tevhid, insan› bütün bir
varl›kla birlikte orta¤› olmayan tek
Allah’a yöneltir. ‹nsanlar›n inanç
sistemlerini ve hukuklar›n›, de¤er-
lerini ve ölçülerini, e¤itim ve ahlâ-
k›n›, hayat ve varl›kla ilgili tüm
düflüncelerini kendisinden alaca¤›
kayna¤› belirler. Mü’minin kendi-
sinden alaca¤› bu kaynak Allah’t›r,
sadece Allah, ortaks›z olarak Al-
lah. Bu nedenle müminin hayat›
bütünüyle bu ilke üzerinde kurulu-
dur. Gizli ve aç›k hiçbir flekilde
flirkle kar›flamaz. Yolunun tüm
aflamalar›nda böyledir. Böyle net
bir ayr›l›k, hem davet edenler için
bir zorunluluk, hem de davet edi-
lenler için bir zorunluluktur… Hiç
flüphesiz cahiliyye cahiliyyedir, ‹s-
lam da ‹slam. Aralar›nda derin
farklar vard›r. Tek çare bütünüyle
cahiliyeden s›yr›lmak ve yine bü-
tünüyle ‹slam’a girmektir… Yama
yapmak yok. Orta yolda çözüm
arama yok. Yolun ortas›nda bulufl-
ma yok. Cahiliyye istedi¤i kadar
‹slam k›l›¤›na bürünsün. ‹stedi¤i
kadar ‹slam’›n ad›n› kullans›n…
Öyle ise bu tam bir uzaklaflma, ke-
sin bir ayr›l›k ve apaç›k bir karfl›
tav›rd›r. “Sizin dininiz size benim
dinim bana.”6

Peygamberler ve onlar›n ver-
dikleri mücadeleler bizlere örnek ol-
du¤una göre, (Ahzab, 33/21) biz-
ler de, ‹slam’› hayata hâkim k›lma
mücadele fleklini ve yöntemini, bu
örneklikler do¤rultusunda yeniden

gözden geçirmemiz gerekmez mi?
‹slam’›n egemen olmad›¤› sistem-
lerde yaflayan Müslümanlar›n, tev-
hidi tebli¤in önderlerinin bu örnek-
liklerini dikkate almadan, konjonk-
türel ya da içtihadi bir tak›m yön-
temler belirlemeleri ne kadar ‹slami
olacakt›r? Mücadele fleklimizi bu
çerçevede yeniden dizayn etmek ve
konumumuz da buna göre yeniden
tanzim etmek durumunday›z.

Netice olarak, son Peygamber
Hz. Muhammed (as)’›n tevhid mü-
cadelesi tercihimize b›rak›lm›fl, uy-
sak da olur uymasak da olur tü-
ründe bir örneklik de¤ildir; tersine
mutlaka uymam›z gereken bir ör-
nekliktir. Dolay›s›yla son günlerde
yo¤un olarak gündemimizi meflgul
eden anayasa de¤iflikli¤i ve müfl-
riklerle ya da flirk sistemleriyle ilifl-
kilerimizi de, bu örneklik çerçeve-
sinde yeniden gözden geçirmek
gerekti¤i kanaatindeyiz.
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Hz. Muhammed (as)’›n
tevhid mücadelesi
tercihimize b›rak›lm›fl,
uysak da olur
uymasak da olur
türünde bir örneklik
de¤ildir; tersine
mutlaka uymam›z
gereken bir örnekliktir.
Dolay›s›yla son
günlerde yo¤un olarak
gündemimizi meflgul
eden anayasa
de¤iflikli¤i ve
müflriklerle ya da flirk
sistemleriyle
iliflkilerimizi de, bu
örneklik çerçevesinde
yeniden gözden
geçirmek gerekti¤i
kanaatindeyiz.



Türkiye’de bürokratik iktidar›n
‹ttihat-Terakki ile baflland›¤› söyle-
nir… Oysa, bürokratik iktidar bu
topraklarda hep olageldi. Hiç eksik
olmayan bürokratik iktidarla birlikte;
gözda¤› vermeler, muht›ralar, darbe-
ler de eksik olmad›. Devlet; bürokra-
si, halk ve yönetim birimleri aras›n-
daki anlaflmazl›klar, uyumsuzluklar
nedeniyle sürekli git-geller yaflad›.
Devlet denilen yap› kendi varl›¤›n›
devam ettirebilmek için bin y›ldan
beri farkl› yaklafl›mlar ortaya koya-
rak bu topraklardaki egemenli¤ini
zaman zaman halkla, ama genel ola-
rak da halka ra¤men devam ettir-
mektedir. Asl›nda devletin egemenli-
¤i rejimle de çok alakal› de¤il. Genel-
de rejimler öne sürülerek devletin de-
vaml›l›¤› esas al›nm›flt›r. Ama cum-
huriyet tarihindeki devlet hassasiye-
ti diye ortaya konulan çeflitli tedbir-
lerde ekseriyetle devlet, rejimin de-
vam› için araç olarak kullan›lm›flt›r.
Kemalizm, laiklik v.b. devlet mi? De-
¤il. Ancak devleti elinde tutan güçler
(ki bunlar askeri, yarg› ve sivil bü-
rokrasidir.) Cumhuriyet Tarihindeki
tüm müdahale ve tedbirlerinde rejim
öncelikli hareket etmifllerdir. Bu ara-
da devlet de ya da en az›ndan devle-
tin bir k›sm› devlet ciddiyetini muha-
faza ederek rejime ra¤men, devletin
devaml›l›¤› ad›na davran›fl ve uygu-
lamalar da ortaya koymufltur.

Tarihe bakt›¤›m›z zaman Anado-
lu topraklar›ndaki kurulan en önem-
li devletlerden birisi Selçuklu’dur.
Onüçüncü yüzy›l›n ortalar›nda
‹ran’›, Mezopotamya’y›, Anadolu’yu
kas›p-kavuran Mo¤ol istilalar› sonu-
cu Selçuklular S.O.S vermeye baflla-
m›flt›. Selçuklu yönetimi ya da devlet
sorumlulu¤u tafl›yan akil adamlar
durumun vahametini kavrayarak
Anadolu beyliklerine adeta ça¤r›da
bulunarak devlet sanca¤›n›n yere
düflmemesi için kendi aralar›nda an-
laflmalar›n›, sorumluluk almalar›n›
z›mnen talep etmiflti. Bu talep 13.
Yüzy›l›n sonlar›na do¤ru netleflti.
Karamano¤ullar›’n›n uzun süre di-
renmelerine ra¤men sanca¤› tafl›ya-
cak beyli¤in Osmanl›lar olaca¤› belli
oldu. Osmanl›lar II.Mesud’un
1308’de Kayseri’de ölümü üzerine
ve Selçuklular›n fiilen sona ermesi-
nin ard›ndan devlet sanca¤›n› res-
men devrald›lar. 

Osman Gazi ya da Osman Bey’in
ard›ndan (1281-1324) Osmanl›’n›n
ikinci padiflah› Orhan Bey (1324-
1362) olmufltur. Orhan Bey evlen-
me ça¤›na geldi¤inde annesi Mal
Hatun ona kendi soylar›ndan bir k›z
alma hevesinde iken; Osman Bey ve
Orhan Bey Rum Tekfuru’nun k›z›
Nilüfer Hatun’dan yana tav›r koya-
rak Osmanl›’da ilk yabanc› ile evlilik

gerçekleflmifltir. Asl›nda bu evlilik si-
yasi ve konjonktürel bir evlilikti. Zi-
ra Osman Bey babas› Ertu¤rul Ga-
zi’nin vasiyeti gere¤i Rum Tekfurlar›
ile iyi geçinmek istiyordu. Beyli¤in
önünün aç›lmas›, Bat›’ya do¤ru ge-
nifllemenin devam› için önlerindeki
en büyük engel Rumlard›. Orhan
Bey - Nilüfer Hatun evlili¤i siyasi bir
evlilik dersek yerinde olur san›yo-
rum. Orhan Bey’den sonra Osmanl›
neredeyse hep Bat›’ya yöneldi, Ana-
dolu’ya ilgisiz kald›. Bu biraz da zo-
runlu ilgisizlikti. Çünkü ilgi berabe-
rinde Beyliklerle kavgay› da getirebi-
lirdi. Nitekim Yavuz Sultan Selim’e
kadar hep Bat›’ya aç›lmaya devam
ettiler. Balkanlar› k›sa bir süre içeri-
sinde Osmanl› topraklar›na katt›lar.
Baflkenti Bursa’dan Edirne’ye nak-
lettiler. Sonras›nda ‹stanbul’un Fet-
hi, Bizans’›n y›k›lmas› ve adeta Ya-
vuz’a kadar büyük bir Avrupa dev-
leti haline geldi Osmanl›.

Osmanl›’n›n Anadolu’dan, Bey-
liklerden uzak durmas›na ra¤men
Anadolu Beylikleri de yer yer s›k›nt›-
lar, kavgalar yaflam›yor de¤illerdi.
Mesela ‹kinci Bayezid zaman›nda
geliflen ‹ran’daki fiii anlay›fl inan›fl
ve hareketler ayn› boydan olan Ana-
dolu Türkmen Beyliklerini rahats›z
ediyordu. Bu nedenle, rahats›zl›¤›
önlemek için Akkoyunlular’›n Bey’i
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Uzun Hasan k›z› Alemflah Begüm’ü
fiah ‹smail’in babas›na nikâhlam›flt›.
Safevi Cüneyd’in o¤lu Haydar’›n bu
evlili¤i k›smen sükûnet sa¤lam›fl ol-
sa da fiah ‹smail’in zaman›nda yani
Uzun Hasan’›n torununun zaman›n-
da Safeviler adeta Osmanl›’ya, Ana-
dolu Beyliklerine kafa tutmaya bafl-
lam›fllard›. fiah ‹smail, hem Yavuz’u
hem de Osmanl›’y› tahrike devam
ediyordu. Yavuz’un hedefi atalar› gi-
bi hep Bat›’ya ve belki de Roma’ya
yönelik olmas›na ra¤men, fiah ‹sma-
il ve Safaviler ayak ba¤› oluyordu.
Yavuz’un ordusu ile fiah ‹smail’in
ordusu 23 A¤ustos 1514’de Çald›-
ran’da karfl› karfl›ya geldi ve fiah ‹s-
mail büyük hezimete u¤rayarak ca-
n›n› zor kurtard› ve Safevi tehdidi de
böylece bertaraf edilmifl oldu.

‹fl tabiî ki fiah ‹smail ile bitmiyor-
du. Anadolu’da da baz› s›k›nt›lar
vard›. Yavuz’un kafas›nda Bat›’ya
aç›l›rken do¤udan, Anadolu’dan
emin olmak istiyordu. Bu ba¤lamda
Çald›ran savafl›na kadar Osmanl›’ya
ba¤l› olan Dulkadiro¤lu Beyli¤i (Ma-
rafl) da s›k›nt›l› idi. Yavuz’un anne
taraf›ndan dedesi olan Alâuddevle
Bozkurt Osmanl›’ya karfl› direnifl
gösteriyordu. Hele hele Yavuz’un
Çald›ran seferi s›ras›nda askeri bü-
rokratlar›n (yeniçeri a¤alar›) Ya-
vuz’a verdikleri muht›ra ve Ya-
vuz’un ota¤›na atefl açmalar› herhal-
de Alâuddevle’yi de umutland›rm›fl-
t›. Ancak Yavuz da hem Memlüklu-
lar› sona erdirmek hem de M›s›r’a
kadar olan topraklar› Osmanl›ya dâ-
hil etmek için Merc-i Dâb›k (1516)
ve Ridaniye (1517) seferlerine ka-
rarl› idi. Bu karar›n›n önünde engel
olmak isteyen dedesi Alâuddevle ve
Dulkadiro¤ullar›’n› devre d›fl› b›raka-
rak seferlerini baflar› ile tamamlad›,
Hilafeti de resmen devralarak ilk
hutbeyi Halep Ulu Camiinde kendi
ad›na okutturdu (28 A¤ustos 1516)
Yavuz, Merc-i Dab›k ve Ridaniye se-
ferleri s›ras›nda Dulkadiro¤lu Beyli¤i
için de tedbirler almay› ihmal etme-
di. Marafl ve yöresinin adalet ifllerini
M›s›r’dan getirdi¤i KADILAR’a ema-

net ederken, asayifl ifllerini de Do¤u
Beyaz›d’dan getirdi¤i kimselere b›-
rakt›. Çünkü Osmanl› gerek Anadolu
Beyliklerinden ve gerekse bürokrasi-
den çok çekiyordu. D›fl düflmandan
daha çok içerideki bürokrasi Osman-
l›n›n bafl›n› çok a¤r›tm›flt›r. Nitekim
tüm tedbirlere ra¤men de Osmanl›
y›k›l›ncaya kadar bürokrasiden ve
onlar›n içerisinden ç›kan dikta he-
veslilerinin elinden yakay› kurtara-
mam›fl ve sonunu da Osmanl› bü-
rokrasisi getirmifltir.

Osmanl› tarihinde 15 Haziran
1826 önemli bir tarihtir. Çünkü Os-
manl›’y› atalete sürükleyen ‘isteme-
zük’  korosunun bafl› olan Yeniçeri
Oca¤› bu tarihte la¤vedildi. Yerine bu
günkü ordunun temelleri at›ld›. Ken-
dim de asker kökenli birisi olmama
ra¤men ne askeri okulda ne de son-
ras›nda modern Türk Ordusu’nun
kurulufl y›ldönümlerinde Yeniçeri
Oca¤›n› ortadan kald›ran ve yerine
bugünkü ordunun temellerini atan
‹kinci Mahmut’la ilgili en ufak bir
hat›rlama, sayg› ifadesi ve vurgusu-
na rastlamad›m. Asl›nda bunun irde-
lenmesi gerekmektedir. Oysa ikinci
Mahmud’un torunlar› ki, ikinci Mah-
mud’dan sonra gelen tüm Osmanl›
padiflahlar› onun sulbündendir.
Evet, 1258 Mo¤ol istilas› ard›ndan
devlet sanca¤›n›n düflmemesi için
Selçuklular nas›l bir gayret gösterdi
iseler, Osmanl› Hanedan› da devlet
sanca¤›n›n düflmemesi için baflta as-
keri bürokrasi olmak üzere tüm bü-
rokrasiyi harekete geçirmifltir. E¤er
Osmanl› sonras› bilhassa askeri bü-
rokrasi Cumhuriyet’in kurulmas›n›
temin etti ise bunun arkas›nda Os-
manl›’n›n devlet fluuru ve kararl›l›¤›
vard›r. Baflta M.Kemal olmak üzere
Osmanl› sonras› Cumhuriyet’in ku-
rucular›n›n tamam› Osmanl› bürok-
ratlar›ndan oluflmakta ve ne yaz›k
ki; Osmanl› onlara devletin devaml›-
l›¤› için her türlü deste¤i vermesine
ra¤men, onlar, Cumhuriyet’i kuran
irade, bunun karfl›l›¤›n› Osmanl› Ha-
nedan›’n› vatantafll›ktan ç›kartarak
vermifltir.

Türkiye’de, Cumhuriyet’in ku-
ruluflundan beri hep Osmanl› unut-
turulmaya, Osmanl›’y› y›kan ve
Cumhuriyet rejimini kuran bürokra-
si ise taçland›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Ve halen de halk›n seçtikleri, bü-
rokrasi taraf›ndan ‘KUMA’ gibi gö-
rünmektedir. Osmanl›’n›n en ihti-
flaml› zamanlar›nda bafllayan ve
Cumhuriyet Türkiyesi’nde zirve ya-
pan bürokratik iktidar, günümüzde
canh›rafl bir flekilde ifllevini halka
ve halk›n seçtiklerine ra¤men de-
vam ettirmek istiyor. Bilhassa 28
fiubat 1997’deki muht›ra sonras›
seçilmifllerle, bürokratlar aras›ndaki
kavga yo¤unlaflarak devam ediyor.
Ama bunun eskisi gibi bürokrasi le-
hine, seçilmifllerin aleyhine biteviye
devam etmesini kimse beklemesin.
fiahit oldu¤um bir olay var sanki
günümüze ›fl›k tutabilecek nitelikte.
O¤lumun bir ifl yeri var. Ben de za-
man zaman u¤rar›m, bana tahsis
edilen yerde otururum. ‹fl yerine s›k
s›k gelen bir müflteri var. Bunlar ka-
r›-koca birlikte gelirler al›flverifle.
Hemen hemen her geldiklerinde er-
kek han›m›na affedersiniz ‘lan kar›’
diye hitap eder. Erkek oldukça
uzun boylu, kad›n ise k›sa boylu bir
han›m, yine bir gün bu çift al›fl-ve-
rifle geldi. Koca yine ayn› hitab biçi-
miyle han›m›na hitab etti. Han›m
kafas›n› kald›rd› ve afla¤›dan yuka-
r›ya kocas›n› süzerek ‘Ne var lan’
dedi. O günden sonra art›k o koca-
n›n han›m›na böyle bir hitab› olma-
d›. Do¤rusu fl›k olmayan ifade biçi-
mi ile de¤il de hep yukar›dan afla¤›-
ya buyurgan bir eda ile seçilmifllere
ve millete tepeden bakan baflta as-
keri bürokrasi olmak üzere hemen
tüm bürokratik iktidar heveslilerine
27 Nisan 2007 muht›ras› ard›ndan
28 Nisan 2007’deki seçilmifllerin
cevab› biraz da bu kar›-kocan›n
meselesine benziyor. Dikkat edilirse
28 Nisan’dan bu yana bilhassa as-
keri bürokrasi ve yarg› bürokrasisi
abandone olmufl durumda. Çünkü
yüzy›ldan bu yana böyle bir karfl›
koyuflla yüz yüze gelmemifllerdi.
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Bilmiyorum 12 Eylül referandu-
mundan nas›l bir sonuç ç›kar, ama
ister ‘evet’ ister ‘hay›r’ ç›ks›n önemli
olan ilk kez bürokrasiye, darbecilere
ra¤men seçilmifller önemli bir ana-
yasa de¤iflikli¤ine imza atm›fllard›r.
Bu, bir bak›ma seçilmifllerin bilhassa
askeri bürokrasi ve yarg› bürokrasisi
karfl›s›nda rüfltlerini isbat etmeleridir.
Kendi varl›klar›n› halk›n teminat› al-
t›nda görmeyen bilhassa askeri bü-
rokrasinin himayesinde varl›klar›n›
devam ettirmek isteyen bir k›s›m si-
yasiler, partiler ve seçilmifllerin duru-
flu ise ‹kinci Dünya Savafl›’n›n sona
ermesinden y›llarca sonra bile bir
kovukta savafl devam ediyor müla-
hazas›yla yaflam›n› sürdürmek iste-
yen japona benzemektedir!

Anadolu topraklar›nda bin y›l-
dan bu yana var olan devlet muhte-
lif tarihlerde, kritik anlarda hep var-
l›¤›n› hissettirmifl ve rejim kayg›s›n›
bir kenara b›rakarak devletin beka-
s›na önem vermifltir. Yukar›da Sel-
çuklu ve Osmanl› örneklerini bunun
için verdim. Ancak Cumhuriyet bü-
rokrasisi adeta devleti ve rejimi bir
tutarak ve hatta devleti rejimin ter-
kisine alarak yola devam etmifltir.
E¤er Cumhuriyet elit ve bürokrasi-
sinde birazc›k basiret olsayd›, kendi-
lerinin önünü açan, bu topraklarda-
ki devletin varl›¤›n›n devam› için
kendilerini vatandafll›ktan ç›karan-
lara karfl› bile en ufak bir karfl› ko-
yufl ortaya koymayan Osmanl›’dan
ders al›r, ibret al›rd›… Osmanl› Ha-
nedan mensuplar›ndaki bu durufl
Cumhuriyeti kuran elitlere sayg›dan
kaynaklanm›yor, devletin ve mille-
tin devaml›l›¤›na, bekas›na verdik-
leri önemden kaynaklan›yordu.

Mevcut bürokratik zihniyetin, ne
idü¤ü belirsiz Kemalist anlay›fl ve ja-
koben laiklik u¤runa basm›fl olduk-
lar› topraklardaki varl›klar›n›n tehdit
alt›nda oldu¤unu fark edememeleri
herhalde bu ülkenin ve milletin
önemli bir talihsizli¤idir. Bu anlay›fl
ve talihsizli¤e ra¤men yeni ve fakat
rejim kayg›s›ndan çok devletin ve
milletin bekas› kayg›s›n›n öne ç›kt›¤›

bir dönem yafl›yoruz diyebilirim. Ne
var ki uzun y›lar›n al›flkanl›¤›n›n ge-
tirdi¤i bir anlay›flla halen gerek iç ge-
rek bölgesel ve gerekse küresel gelifl-
meleri tartamayan ve varsa da yok-
sa da Kemalizm ve kendi anlad›klar›
laiklik teranelerini devam ettiren, bu
ba¤lamda rejimin bekas›n› öncele-
yen, devletin ve milletin bekas›n› ar-
kaplana atan elitlerle en az›ndan
devletin baz› kesimlerinin refleksleri
karfl› karfl›ya gelmifl görünüyor. Me-
sela son günlerdeki anayasa de¤iflik-
li¤i ile ilgili bir k›s›m bürokratik çev-
relerin ortaya koyduklar› tepkilerin
devletin ve milletin bekas› ile ne ilgi-
si var? Onlar kendi dar ideolojik,
mezhepsel ç›karlar›n› ve hesaplar›n›
düflünmekten baflka ne yap›yorlar?
Bu arada flunu da belirtmekte yarar
var, mevcut AK Parti iktidar› ve Re-
cep Tayyip Erdo¤an’›n Baflbakanl›¤›
milletin tercihinden çok, devlet kay-
g›s›, millet bütünlü¤ü arzusu olan yi-
ne devletin içerisinden bir tercihtir.

AK Parti iktidar› ve Recep Tayyip
Erdo¤an derken bir hususa da dikkat
çekmek isterim. ‹kinci Abdulhamid
Han 1876-1909 y›llar› aras›nda 33
y›l y›k›lmakta olan Osmanl›’ya
omuz verdi. ‹ttihatç›lar›n Abdülha-
mid’i y›kmalar› ard›ndan Osmanl›
çat›rdad› ve y›k›ld›. Devletin Anado-
lu’daki varl›¤› devam etmekle bera-
ber neredeyse topraklar›n›n büyük
bir k›sm›n› kaybetti ve bugün bile
Türkiye için bölge için huzursuzluk
nedeni olan irili ufakl› bir y›¤›n dev-
letcikler oluflturuldu emperyal ve is-
tilac› güçler taraf›ndan. Küresel ak-
törler, bölgesel figüranlarla iflbirli¤i
yaparak yeni yepyeni senaryolar
yazmakta. Amerika’n›n Ocak
1991’den beri yani Irak iflgalinden
bu yana komflumuz olmas›, keza yi-
ne Amerika’n›n 11 Eylül’ün ard›n-
dan Afganistan iflgali, bununla bir-
likte Pakistan ve ‹ran’›n komflusu ol-
mas›. ‹flgalci ‹srail’in sürekli küstah-
laflmas› bunlar Türkiye için, ‹slam
dünyas› için bölgesel ve küresel teh-
ditlerdir. Gerek devlet içerisinden bir
grubun ve gerekse halk›n bir k›sm›-

n›n hofluna gitmese de devletin bu
topraklarda varl›¤›n›n devam etmesi
için her zamankinden daha çok iç is-
tikrara, bölgesel ve küresel geliflme-
lere karfl› durabilecek hükümete, hü-
kümetlere Türkiye’nin ihtiyac› var.
AK Parti iktidar› bunun için ayakta.
Alternatifi bunun için üretilmiyor.
Ayr›ca Türkiye son y›llarda gerek si-
vil Toplum örgütleri eliyle ve gerek-
se T‹KA ve benzeri resmi kurulufllar
vas›tas›yla Osmanl› yönetiminden
ayr›lm›fl ya da Yakutistan’dan Gü-
ney Afrika’ya, Malezya’dan Ma¤-
rib’e kadar genifl bir co¤rafyada ‹s-
lâm soslu, rejim duyarl›l›¤›ndan arî
bir politika güdüyor olmas› da
önemli bir politik geliflme ve atakt›r.

E¤er istikrarl› hükümet ya da hü-
kümetler olmazsa ya da Sevr hay-
ranlar›n›n Anadolu topraklar›nda
kurmak istedikleri Ermenistan ve
Kürdistan devletleri tasavvurlar› kar-
fl›s›nda yerel, bölgesel ve küresel du-
rufl sergilenmezse bin y›ll›k devlet
devaml›l›¤› sars›nt›ya u¤rar ve yeni
bir parçalanm›fll›k sürecine do¤ru sü-
rükleniriz. Bir bak›ma emperyal güç-
lerin gerek PKK eliyle gerekse dias-
poradaki Ermeniler eliyle gerçeklefl-
tirmek istedikleri projelere karfl› mü-
cadele verilirken, akl› bafl›nda ne
yapt›¤›n› bilen bir bürokrat olarak ta-
n›d›¤›n›z Hanefi Avc›’n›n piyasaya
sürülen kitab› ve onun etraf›ndaki
geliflmeler de dikkate al›nmal›. Bu
durum bürokrasinin yeni bir baflkal-
d›r›s› m›, yoksa, gerek içeride ve ge-
rekse d›flar›da farkl› bir imajla varl›-
¤›n› göstermek isteyen devlete karfl›
oluflan bir refleks mi?

Do¤rusu ülke olarak, bölge ola-
rak tarihi bir süreçten geçmekteyiz.
Her kim hangi konumda bulunursa
bulunsun, temel tercihi ne olursa ol-
sun her zamankinden daha dikkatli,
daha sab›rl›, sabitelerine ba¤l› kala-
rak, de¤iflebilirler konusunda müsa-
mahakâr olmak durumundad›r.
Unutmayal›m ki tarih gelecek ku-
flaklara çeflit olsun diye aktar›lmaz
ibret al›ns›n diye yaz›l›r…
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ABD-‹SRA‹L ‹L‹fiK‹LER‹ HER ZAMANK‹ G‹B‹
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KKaayynnaakk:: BBBBCC

AABBDD--‹‹ssrraaiill ‹‹lliiflflkkiilleerrii
HHeerr ZZaammaannkkii GGiibbii

Amerikan kamuoyunun dikkati,
‹srail’le diplomatik iliflkilerde yaflanan
gerginli¤e odaklanm›fl durumda. An-
cak Obama yönetimi yetkilileri savun-
ma ve güvenlik alan›ndaki iliflkilerin
her zamankinden daha güçlü oldu¤u-
nu söylüyor.

‹srail, roket sald›r›lar›na karfl› ta-
sarlanan “özel savunma sistemi”nin
denemesini bu aybafl›nda baflar›yla
gerçeklefltirdi. “Demir kubbe” ad› veri-
len sistem, özellikle Lübnan ve Gazze
fieridinden düzenlenebilecek roket sal-
d›r›lar›na karfl› tasarland›. Obama yö-
netimi kongreden, “demir kubbe”ye
destek için 200 milyon dolarl›k yard›m
paketini onaylamas›n› istedi. Bu,
Amerika ve ‹srail aras›ndaki yak›n as-
keri iliflkilerin son örne¤i. D›fliflleri Ba-
kan›n›n Siyasi-Askeri ‹liflkilerden So-
rumlu Yard›mc›s›, yard›m gerekçesini
flöyle anlat›yor: ““HHiizzbbuullllaahh,, ‹‹ssrraaiill’’iinn
kkuuzzeeyy ss››nn››rr››nnaa bbiinnlleerrccee kk››ssaa vvee oorrttaa
mmeennzziillllii ffüüzzee yy››¤¤dd››.. HHaammaass’’››nn ddaa GGaazz--
zzee’’ddee ççookk ssaayy››ddaa ffüüzzeessii vvaarr.. ‹‹kkii öörrggüü--
ttüünn ddee ffaaaalliiyyeettlleerrii ççookk bbüüyyüükk tteehhddiitt
oolluuflflttuurruuyyoorr..””

Demir kubbe projesi; hem Hizbul-
lah’›n Lübnan’dan gelebilecek, hem
de Hamas’›n Gazze’den yapabilece¤i
füze sald›r›lar›na karfl› koymak için
kuruluyor. Geçmiflte iki örgüt de ‹sra-
il’e karfl› füze sald›r›lar› düzenlemiflti.
Amerika, ayr›ca uzun menzilli füzele-
re karfl› savunma amac›yla ‹srail’e
yüzlerce milyon dolar yard›m yap›yor. 

Baflkan Obama, bir süre önce ilifl-
kileri övmüfltü: ““‹‹lliiflflkkiilleerr,, uulluussaall ggüü--
vveennlliikk çç››kkaarrllaarr››mm››zz››,, ssttrraatteejjiikk çç››kkaarrllaarr››--
mm››zz››;; aammaa ddaahhaa ddaa öönneemmlliissii oorrttaakk ddee--
¤¤eerrlleerrii ppaayyllaaflflaann iikkii ddeemmookkrraassii aarraass››nn--

ddaakkii bbaa¤¤llaarr›› kkaappss››yyoorr..””

Geçen y›l ‹srail’de düzenlenen füze
savunma tatbikat›na binden fazla
Amerikan askeri kat›ld›; bu, iki ülke-
nin yapt›¤› en büyük ortak tatbikatt›.
Bu y›l da kongre, yönetimin ‹srail’e
göndermek istedi¤i en büyük güvenlik
yard›m paketini onaylad›. Bu y›l 2 mil-
yar, 700 milyon dolar alacak ‹srail için
Obama yönetimi; gelecek y›l da, 3 mil-
yar dolar ay›rd›.

Washington, ‹srail’e yap›lan aske-
ri yard›mlar›n Ortado¤u’da bar›fl› tefl-
vik edece¤ini umsa da, baz› uzmanlar
‹srail’in ayr› görüflte oldu¤unu düflün-
müyor. ‹srail, ‹ran ve nükleer progra-
m›n›n en büyük tehdit oldu¤u görü-
flünde. BM, Amerika ve AB, bir süre
önce ‹ran’a yeni yapt›r›m karar› ald›;
‹ran’sa, nükleer program›n›n sivil
amaçl› oldu¤unda ›srar ediyor.

…
Baflkan Obama göreve geldi¤inde

‹srail Baflbakan› Benyamin Netanya-
hu’yla aras›nda, özellikle Do¤u Ku-
düs’teki yerleflimlerin geniflletilmesi
konusunda ciddi siyasi görüfl ayr›l›k-
lar› vard›; ama bu görüfl ayr›l›¤›, ‹sra-
il ve Filistinliler aras›ndaki dolayl› ba-
r›fl görüflmelerini aksatmad›. Obama
ve Netanyahu Temmuz bafl›nda bir
araya gelerek, “aralar›ndaki görüfl ay-
r›l›klar›n› giderdikleri” mesaj›n› verdi:
““AAmmeerriikkaa vvee ‹‹ssrraaiill aarraass››nnddaakkii bbaa¤¤llaarr
kkooppaarr››llaammaazz!!”” Savunma ve güvenlik
iliflkileri göz önüne al›nd›¤›nda Oba-
ma’n›n sözünü etti¤i ba¤lar, çok daha
güçlü görünüyor. D›fliflleri Bakan Yar-
d›mc›s› anlat›yor: ““AAmmeerriikkaann yyöönneettii--
mmii,, bbööllggeessiinnddee kkaarrmmaaflfl››kk vvee cciiddddii tteehh--
lliikkeelleerrllee kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaa oollaann ‹‹ssrraaiill’’iinn ggüü--
vveennllii¤¤iinnee bbüüyyüükk öönneemm vveerriiyyoorr.. ‹‹ssrraaiill
bbiizziimm iiççiinn hhaayyaattii bbiirr mmüütttteeffiikk vvee bbööll--

ggeesseell ggüüvveennlliikk hheeddeefflleerriimmiizziinn öönneemmllii
bbiirr kkiilloommeettrree ttaaflfl››..””

Amerika, önümüzdeki on y›l bo-
yunca, her y›l ‹srail’e toplam 30 mil-
yar dolar askeri yard›m yapmay› plan-
l›yor. (Amerikan›n Sesi, 29.7.2010)    

‹‹ssrraaiill--TTüürrkkiiyyee ttiiccaarreettiinnddee
%%3300 aarrtt››flfl

Son dönemdeki gerilime karfl›n ‹s-
rail ile Türkiye aras›ndaki ticarette y›l›n
ilk yedi ay›nda yaklafl›k yüzde 30 art›fl
oldu. ‹srail devlet istatistik kurumun-
dan yap›lan aç›klamaya göre, ‹srail’in
Türkiye’ye ihracat› yüzde 32 artarak
811,8 milyon dolara yükseldi. Ayn›
dönemde Türkiye’nin ‹srail’e ihracat›
ise yüzde 30 art›flla, 1,04 milyar dola-
ra ç›kt›. ‹srail ile, 1998’de askeri iflbirli-
¤i anlaflmas› imzalayarak bölgesel
müttefik haline geldi¤i Türkiye’nin ara-
s› bir süredir aç›k. Bu süreçte ilk k›v›l-
c›m, ‹srail’in 2008 Aral›k ay›nda baflla-
yan Gazze sald›r›s› oldu. Harekâttan
bir gün önce dönemin Baflbakan› Ehud
Olmert Ankara’ya gelmifl, Türkiye ara-
bulucu¤unda yürütülen ‹srail-Suriye
bar›fl sürecine iliflkin görüflmeler yap-
m›flt›. Ankara bar›fl çabalar› yürüttü¤ü
bir dönemde, ‹srail’in kendisine hiç bir
uyar›da bulunmadan Gazze’ye sald›r-
mas›n› affetmedi ve elefltiri dozunu sü-
rekli yükseltti. Bunu Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an ile ‹srail Cumhurbafl-
kan› Simon Peres aras›nda Davos’ta
yaflanan “one minute” tart›flmas› takip
etti. ‹srail ordusunun Gazze’ye yard›m
gemilerine 31 May›s’taki sald›r›s› ve 9
Türk’ün ölümü iliflkileri kopma nokta-
s›na getirdi. Ancak son bir y›l içinde
yaflanan bu olaylara karfl›n, en az›n-
dan ilk yedi ayda ekonomik iliflkilerin
bu ortamdan zarar görmedi¤i anlafl›l›-
yor. (BBC, 19.8.2010)



12 Eylül Anayasa Referandu-
muna “evet” veya “hay›r” kam-
panyas› günler öncesinde bafllan-
d›. Medya kampanyay› fliflirirken
siyasiler de meydanlarda insanlar›
bu noktaya odaklamak için çaba
sarf etmektedir. 

Mübarek Ramazan Ay›’nda se-
çim mitinglerini aratmayan, hum-
mal› çal›flmalar ve konuflmalar ya-
p›lmakta, Müslüman halk da bu
ak›nt›n›n peflinde bir mitingden di-
¤erine kofluflturmaktad›r. Bu da
yetmezmifl gibi ‘sözde halk›n önde
gelenleri’ ‹slami Cemaat liderleri de
pefli s›ra aç›klamalar yaparak
Müslüman halk› “evet” demesi
için sand›klara gitmeye teflvik et-
mektedirler. 

Fethullah Gülen; “De¤il sade-
ce kad›n› erke¤iyle, çolu¤u çocu-
¤uyla ve dünyan›n dört bir yan›-
na da¤›lm›fl›yla hayatta olan in-
sanlar›, imkân olsa mezardakileri
bile kald›rarak o referandumda
‘evet’ oyu kulland›rmak laz›m.
Mezardakiler bile kalks›n. Ben
zannediyorum kalkarlar da.. Ben
zannediyorum ruhlar› koflar da.
Çünkü demokrasi ad›na çok
önemli bir ad›md›r.” (5.8. 2010
Zaman)

Kültürleraras› Köprü Derne¤i
(ICBA) Baflkan› Dr. Hakan Yal-
man; “yeterli olmasa da bugünkü
flartlara bak›ld›¤›nda daha iyisini
yapman›n da pek kolay olmayaca-
¤›n› düflünüyorum. Yap›lan de¤i-
flikli¤in demokratikleflme ad›na
Anayasa de¤iflikli¤ini ifade etmesi
bir gerçek. Ama böyle olmas›na
ra¤men 12 Eylül’e karfl› bir tav›r
anlam›n› da ifade ediyor. Yani si-
villeflmeye yönelik bir ad›m anla-
m›n› da ifade ediyor. En iyisi ol-
masa da netice de bu manalar› ifa-
de etti¤i için önem arz ediyor. Bir
anlamda toplumun sivil Anayasa
yapm›fl olmas› anlam›n› ifade edi-
yor. Bu nedenle bütün eksiklikleri-
ne ra¤men “evet” denmesi gerek-
ti¤ini düflünüyorum” dedi.
(www.RisaleHaber.com)

Hayrettin Karaman; “Laik ül-
kelerde Müslümanlar düzeni kök-
ten de¤ifltirme imkân› bulamazlar-
sa laik kanunlar içinden ‹slami ku-
rallara veya amaçlara daha uygun
olanlar›n› tercih eder, bunlar›n ha-
yata geçmesi için çaba gösterir-
ler... ‹kincisini yapt›klar›nda ise -
onlar›n iradesi d›fl›nda laik kanun-
lar zaten var oldu¤u için- oylar›n›,
‹slam’a uygun olan veya Müslü-
manlar›n, korumalar› gereken

maddi ve manevi de¤erlerini koru-
malar› bak›m›ndan daha iyi bulu-
nan kanunlara, kararlara ve dü-
zenlemelere “Evet” demifl olacak-
lard›r.” (1.8.2010 Yeni fiafak)

Abdullah Büyük; “12 Eylül
günü, umre için bile olsa sand›k
bafl›na gitmemek, evet dememek
büyük vebaldir. “Mevcut anaya-
san›n prangalar›ndan kurtulan
Türkiye, dünya ekonomisinde,
dünya siyasetinde söz sahibi ola-
cak. Sadece Türkiye’nin de¤il, Or-
tado¤u’nun hatta bütün dünyan›n
gelece¤ini etkileyecek bir halkoy-
lamas› olacak... Türkiye’nin gelifl-
mesine, insan hak ve özgürlükleri
aç›s›ndan uygar ülkeler seviyesi-
ne yükselmesine, geliflmifl ülke-
lerdeki standartlarda bir demokra-
siye kavuflmas›na, hukukun kast
sisteminden kurtar›lmas›na, nite-
kim ülke idaresinin askerî vesa-
yetten kurtar›lmas›na hizmet ede-
ce¤i için bu anayasa de¤iflikli¤i
paketine ‘evet’ denilmeli.” (http://
www.gazeteler.cn/abdullah-buyuk-oy-
kullanmamak-buyuk-vebaldir-de-
di.html)

Mehmet K›rk›nc› Hoca; “Bu
oylamada ‘Evet’ demek vicdani bir
borçtur... Paket, içerisinde demok-
rasi, özgürlük ve insan haklar›n›n
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geniflletilmesi için önemli madde-
ler bar›nd›r›yor. Bu tür geliflmele-
rin önünü açmak için vatandafl 30
y›ld›r bekliyor. Bu geliflmelere si-
yaset üstü bakmak laz›m.” (http://
www.erzurumajans.com)

fievki Y›lmaz; “‹htilaller döne-
mine son vermek için; Postmodern
darbelerden millet modeli darbele-
re geçmek için. Sivri iktidar yerine,
sivil iktidar için. Hâkim devlet ye-
rine hadim, hizmet eden devlet
için. Siyaseti, okullara, yarg›ya,
k›fllaya sokmamak için. Gücün ka-
nunundan, adaletin gücüne geç-
mek için. Derin devlet idaresinden,
derin millet idaresine geçmek için.
Yezidi zulmüne Hüseyni ruhla di-
renmek için. Mazlumlar›n ah›na
ortak olmamak için. Zalimlere
meyletmemek için; referandumda
‘evet’ diyece¤iz.” (http://www.cag-
daskocaeli.com.tr)

Daha önceleri seçimlerde taraf
olup, bas›n önünde demeç verme-
yen ‹slami kesimin önde gelenleri
(!) bu sefer aç›klamalar› ile Müs-
lümanlar› referandum konusunda
yönlendirmektedirler.

Önce ‘referandum’ ile ortaya
ç›kan baz› hususlar› ortaya koy-
mak gerekir. 

Bu bir döneme k›zg›nl›¤›n ne-
deni mi? Yoksa askerlerle halk›n
aras›ndaki çizgilerin belirgin ola-
rak ortaya ç›kmas› m›? 12 Eylül
zihniyetinin tavsiyesi mi? Anaya-
san›n yetersiz kalmas› neticesi ye-
niden anayasa yapma gere¤i mi?
Askeri yönetimler taraf›ndan ha-
z›rlanan anayasalar›n sivillefltiril-
mesi mi? Yoksa bütün bunlar›n
üstünde Türkiye üzerinde d›fl güç-
lerin yönlendirmesi mi?...

Belki sorular›n hepsine bak›fl
aç›m›za göre cevap bulmak müm-
kün olabilir. Çünkü mesele çok
yönlü gösterilmeye çal›fl›lmakta-
d›r. Cevap bulmakta zorlanmamak
için belli bir mikyas/ölçüden hare-

ket edilirse konunun netleflmesi o
kadar zor olmasa gerek.

‹flin siyasi yönü ne olursa ol-
sun (mutlaka siyasi yönü de orta-
ya ç›kart›lmas› gerekir) ça¤r›lan ve
yap›lmak istenen hedef çok önem-
lidir. Bu noktada gördü¤ümüz
“yeni bir anayasan›n oylanmas›”
ve bu anayasaya Müslüman hal-
k›n “evet” demesi fleklinde cere-
yan ediyor olmas›d›r.

Elbette devlet geliflmelere se-
yirci de¤ildir. Devlet, referandumla
hedef ve amaçlar›na uygun, bün-
yesinde de¤ifliklikleri gerçeklefltir-
mek için f›rsatlar gözetmekte ve
yenilikleri bu tür manevralarla
gerçeklefltirmektedir.

Bunun için de kas›tl› bir flekilde
12 Eylül günü seçilmifltir. Çünkü
AKP hükümeti referandum tarihini
120 günden 60 güne düflürmesine
ra¤men bu tarih seçilmifltir. Yük-
sek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan-
vekili K›rdar Özsoylu, anayasan›n
baz› maddelerindeki de¤ifliklik ya-
p›lmas› hakk›ndaki kanunun ana-
yasan›n 175. ve 3376 say›l› ka-

nun hükümleri gere¤i halk oyla-
mas›na sunulacak sürenin de¤i-
fliklikten önceki hüküm itibariyle
bu metnin uygulanmas› gerekti¤i-
ni ve bunun 120 gün olarak tespi-
tine ve seçimlerin 12 Eylül Pazar
günü yap›lmas›na oy çoklu¤u ile
karar verildi¤ini söyledi.. (http://
www.iha.com.tr)

Kurumlar taraf›ndan yönetilen
Türkiye’de AKP hükümetinin
Yüksek Seçim Kurulu üzerinde flu
an itibari ile etkin oldu¤u söylene-
mez. Dolay›s› ile referandum tarihi
bilinçli ve kas›tl› bir flekilde seçil-
mifltir. Burada kast›n askeri y›prat-
ma amaçl› olmad›¤› ancak devletin
belli kanatlar›nda tavsiyeler ve te-
mizliklerden dolay›d›r. Bunu 12
Eylül darbesi hedeflenerek jako-
ben yönetimlerin liberalleflmeye
kaymas› fleklinde de alg›lamak
mümkündür. Sonra flunu da ekle-
mek gerekir; 12 Eylül 1980 darbe-
si üzerinden tam 30 y›l geçmifltir.
30 y›ll›k bir meselenin günümüzde
güncellefltirilmesinin bir anlam› ol-
sa gerek. Ki; o da referandumu
canl› k›lacak, sönük geçmesinin
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önündeki engeller kalkacak ve ka-
t›l›m›n çok olmas› sa¤lanacakt›r.
Yoksa darbecilerin yarg›lanmas›
veya kanuna ayk›r›l›¤› söz konusu
de¤ildir. Çünkü o gün darbe ya-
panlar›n birço¤u hayatta olmay›p
kalanlar da ileri yafllardad›r. 

O gün ma¤dur olanlara gelince
onlar›n yafllar› da 50’lerin alt›nda
de¤ildir. Ayr›ca o günkü siyasi iç
çat›flmalar›n takipçileri darmada-
¤›n olmufllar, idealleri de¤iflmifl,
guruplaflmalar› artm›fl, bir de¤iflim
geçirmifllerdir. Bunlar›n o darbe
günlerini yeniden yarg›lama gibi
bir hedeflerinin oldu¤unu da tah-
min etmiyoruz. 

Yeni anayasada darbelerin
önünün kesilmesi konusu ise y›l-
lard›r konuflulan bir konudur. Gü-
nümüzde art›k bunun dünyadaki
siyasi geliflmelerden dolay› müm-
kün olmad›¤› bilinmektedir. Nite-
kim dönemin Genelkurmay Bafl-
kan› Hilmi Özkök; ‘Darbeler döne-
mi bitmifltir’ dedi. www.stargaze-
te.com

Genelkurmay Baflkan› Orgene-
ral ‹lker Baflbu¤ da “darbe kelime-
sini telaffuz etmekten hicap duy-
du¤unu, darbe dönemlerinin geri-
de kald›¤›n›, seçimle gelen iktidar-
lar›n seçimle el de¤ifltirmesi gerek-
ti¤ini” söyledi. (http://www.t24.
com.tr/haberdetay)

fiunu görüyoruz ki art›k devlet
yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti
darbe gelene¤ini rafa kald›rm›flt›r.
Bu demek de¤ildir ki asker yöne-
timden elini çekti. Nitekim bu ko-
nuda Demirel flu ifadeleri kullan›-
yor: “28 fiubat, Anayasa ve yasa-
lara uygun, demokratik yöntemle-
rin uyguland›¤› bir olayd›r. Döne-
min Genelkurmay Baflkan› Say›n
Karaday›, Anayasa’ya uygun ola-
rak s›k›nt›s›n› gelip Cumhurbaflka-
n›’na aktarm›flt›r. Ayr›ca Milli Gü-
venlik Kurulu’na da ayn› bilgileri
sunmufltur. Anayasa zaten böyle

yap›lmas›n› emreder.” (http://
www.stratejikboyut.com)

Demek ki anayasalar ne kadar
de¤ifltirilirse de¤ifltirilsin askerin
söz hakk› daima korunmufltur.
Bunu dillendirirken art›k darbe
fleklinde de¤il de uygun gördükle-
ri bir üslup ile yapacaklard›r. Çün-
kü askerler sürekli flu sözü söyle-
diler: “Ulus devlet, üniter devlet ve
laik devlet yap›s› üzerinde yükse-
len Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
ilke ve devrimlerinin ayd›nlatt›¤›
yolda yürüyüflüne devam edecek-
tir. Bu zaferle kurdu¤un cumhuri-
yetin temel niteliklerine yürekten
ba¤l› personeli ve ça¤dafl harp gü-
cüyle TSK, ulusunu bu kararl› iler-
leyiflten al›koymak isteyen güçler
karfl›s›nda dün ve bugün oldu¤u
gibi yar›n da en büyük güvence
olacakt›r.” http://webcache.google-
usercontent.com

Ayr›ca Tayyib Erdo¤an yapt›¤›
aç›klamada flunlar› söylüyor: “Bü-
tün STK’lar da bu iflin içindeydiler.
Biz bu ad›m› att›k. As›l de¤iflikli¤in
de 2011 seçimlerinden sonra yap›-
laca¤›n› söylüyoruz. Bu bir mille-
tin anayasas›d›r. Muhalefet zorla
bunu AK Parti projesi olarak sunu-
yor. Bu bir AK Parti projesi de¤il-
dir.” (http://www.8sutun.com)

Bundan da anlafl›l›yor ki bu sa-
dece AKP’nin projesi de¤il devlet
projesidir ve askerler de buna r›za
göstermifllerdir. Ayr›ca askeri dar-
beler dönemi y›llar önce rafa kald›-
r›lm›flt›r. 

Özellikle 12 Eylül’ün referan-
dum için malzeme olarak seçilme-
si o dönemde her kesimden sa¤c›-
s›yla, solcusuyla, ‹slami kesim ve
milliyetçi kesimden kiflilerin ma¤-
dur olmas›ndand›r. Yani referan-
dum için kamuoyunu yönlendir-
mede ortak yön keflfedilmifltir. 

Meydanlardaki sürtüflmeler
daha çok flahsi hususlarda cere-

yan ederken alt tarafta taban›n re-
ferandumu desteklemesi böylece
sa¤lanm›flt›r. 

Avrupa Birli¤i uyum yasalar›-
na geçifl de ancak bu flekilde olabi-
lirdi. Avrupa Birli¤i y›llard›r Türki-
ye’den sivil anayasa istemektedir.
Onlara sunulacak anayasa önce
k›smen sonra bütünü ile de¤ifltiri-
lerek olacakt›r.

Bu gibi durumlardan nemalan-
mak isteyenlerse mutlaka olacak-
t›r. Her olayda yeni yeni f›rsatlar
do¤maktad›r. AKP hükümeti bu
de¤ifliklikten kendi pay›na bir fley-
ler kazanmak için u¤rafl›rken di¤er
kesimler de bofl durmayacakt›r. 

‹slami kesim diye bilinen ve 12
Eylül’de ma¤dur duruma düflenler
askere karfl› bir anayasan›n yap›l-
mas›nda taraf olmufllard›r. AKP
yan›nda durarak sözde geçmiflin
h›nc›n› almak istemektedirler.

Ma¤dur olanlar›n gerekçeleri
de oldukça düflündürücü; Bunu Ti-
mur Uçar hocan›n han›m›; “Ana-
yasa de¤iflikli¤i referandumunun
kendisi için anlaml› oldu¤unu söy-
leyen Mevlüde Han›m, darbe süre-
cinde yaflad›klar› adaletsizli¤i
unutmalar›n›n mümkün olmad›¤›-
n› ifade ediyor. Türkiye’nin de-
mokratikleflmesinin gereklili¤ine
vurgu yapan Uçar, “Hocaefendi
memleket için çok çal›fl›rd›. ‹ki sa-
at bafl›n› yast›¤a koyup rahat uyu-
mufllu¤u yoktur. Memleketin gele-
ce¤ini çok düflünürdü. ‹nan›yorum
ki yaflasayd› oyunu ‘evet’ olarak
kullan›rd›.” diye konufluyor.”
http://www.risalehaber.com

Saadet Partisi baflkan› Numan
Kurtulmufl Anayasa de¤iflikli¤i
için “evet” kullanmaya davet
edenlerden biri. Kurtulmufl, ana-
yasa de¤iflikli¤ine destek mitingle-
rinde, “12 Eylül’de referanduma
evet, 13 Eylül’den itibaren hükü-
mete hay›r” kampanyas› yürüte-
ceklerini aktard›. Referandumun
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hükümete güven oylamas› olarak
görülmemesi gerekti¤ini belirten
Kurtulmufl, “Bu, demokratikleflme
yolunda eksik ama olumlu bir ad›-
m›n oylanmas›d›r.” dedi. http://net-
haberci.com

Bu süreç içerisinde Numan
Kurtulmufl‘un muhalif kanatta yer
almas› elbette düflünülemezdi.
Dikkat edilirse Numan Kurtulmufl
devlete ve hükümete ters düflecek
hiçbir icraatta bulunmamaktad›r.
Birçok ulusal TV kanallar›nda yap-
t›¤› aç›klamalar› ile de sempati top-
lamaktad›r. Numan Kurtulmufl bu
süreci iyi de¤erlendirerek varl›¤›n-
dan söz ettirebilmifltir. Veya flöyle
de diyebiliriz; bu süreci devlet de-
¤erlendirerek gelece¤in baflbakan›
gözü ile bak›lan Numan Kurtul-
mufl’u halka pazarlam›flt›r. 

Referandum sürecinde yafla-
nanlar›n Müslümanlar› çok yak›n-
dan ilgilendirdi¤i veya ilgilendir-
mesi gerekti¤i do¤rudur. Yaln›z bu
ilginin yüzeysel yaklafl›mlar ve
vak›an›n etraf›nda dü¤ümlenip
kalma ile yetinilmemesi gerekti¤i-
ni de belirtmek gerekir.

Do¤ru, bu meselede taraf ol-
mak gerekir. Fakat bu taraftarl›k
AKP, askerler veya muhalefet par-
tileri fleklinde olmamal›d›r. Birileri-
ne beslenen sevgi veya kin fleklin-
de de olmamal›d›r. Buradaki duru-
flumuz küfrün yan›nda de¤il de ‹s-
lam’›n yan›nda olmal›d›r.

Birilerine kinden veya birileri-
ne sevgiden dolay› duruflta her iki
flekilde de yanl›fl bir hesab›n pe-
flinden gidildi¤i bilinmelidir. Bura-
daki yanl›fll›k meselenin yukar›da
da belirtti¤imiz gibi ideolojik olma-
mas›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Teknik olarak “evet” veya
“hay›r” mühürlerini iflaretlenen
yerlere basmakta ne mahzur ola-
bilir ki (?!) sorusunun etrafl›ca dü-
flünülmesi gerekir. Onun önünde
ve arkas›nda bu iflin neden yap›l-

mak istendi¤i sorgulanmal›d›r. Bu
husus hem hayat›m›zla hem de
ahiretimizle alakal› bir husustur. 

Müslümanlar herhangi bir
amele yöneldiklerinde o amelin ‹s-
lam’la alakas›n› kurmak zorunda-
d›rlar. Yani Müslümanlar bizzat ‹s-
lam’› kendilerine ölçü alarak taraf
olmak zorundad›rlar. Allah’›n r›za-
s› do¤rultusunda olmayan, O’nu
gazapland›racak olan herhangi bir
ameli yapmam›z -menfaatimize
uygun düflse de- caiz olmaz. Onun
yasak yönü haram olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Haraml›l›¤›n›
ortaya koyan ise menfaatler de¤il
nasslard›r. 

Yukar›da referanduma “evet”
denmesi için ça¤r›da bulunan ze-
vatlar nassa varmadan veya nass›
evirip-çevirerek, do¤rudan menfa-
at çerçevesinde hareket etmekte-
dirler. Ayr›ca bu iddiada bulunan
kiflilerin vak›ay› tespitte yan›ld›k-
lar›n› da görüyoruz. fiu bilinmelidir
ki söz konusu olan anayasad›r,
kanun koymad›r. Yani insanlar›n
amelleri konusunda hüküm koy-
makt›r. Ayr›ca davet edilen sadece
anayasa olmakla kalmay›p “de-
mokrasinin kazan›mlar›” içinde bir
yönlendirme vard›r. Nitekim mey-
danlarda anayasay› savunanlar
buna sürekli vurgu yapmaktad›r-
lar. Örne¤in; Bülent Ar›nç, “Hürri-
yet”te yay›mlanan “evet” mektu-
bunda; 12 Eylül referandumunu
“daha demokratik, daha fleffaf,
daha özgür bir Türkiye için” diye
tan›tm›flt›r. http://www.odatv.com/

Bunun örneklerini ço¤altmak
mümkündür. Ne yaz›k ki demok-
rasiyi özümseyenlerin ayn› anda
Müslümanl›ktan da vazgeçmedik-
leri gözüküyor. fiunu belirtelim ki
‹slam ile demokrasi bir arada asla
yürümez ve bunun orta yolu da
yoktur. Müslüman’›m deyip ‹s-
lam’› mikyas alanlar ancak fler’i
ölçüler içerisinde kalarak hayatla-
r›na yön vermeye çal›fl›rlar. De-

mokrasiyi temel alanlarsa ancak
Kapitalizm’in ölçülerini temel ala-
rak hayatlar›na yön verirler. 

Bu ülkede yaflayan insanlar
Müslüman’d›r. Müslümanlar›n ise
bilgi ça¤›n›n en yüksek düzeyde
oldu¤u günümüzde “demokrasi-
nin küfür nizam›” ve demokrasiyi
alman›n haram” oldu¤unu art›k
bilmemeleri mümkün de¤ildir.
Bunun için herhangi bir mazere-
tin ortaya at›lmas› ya cahilli¤in
veyahut bilgi kirlili¤ine kap›lma-
n›n eseridir.
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Geçenlerde Türk silahl› kuvvetle-
rinden Yüksek Askeri fiura karar›yla
125. maddeye (yarg›s›z infaz) tabi
tutularak “‹rticai faaliyet içindedir-
ler” bahanesiyle, beraberce at›ld›¤›-
m›z tarikat müntesibi “sofi” bir arka-
dafl›mla televizyon kanallar›n›n bi-
rinden haberleri seyrediyorduk. Göz-
lerini televizyona dikmifl, sanki rah-
met ya¤acak, sanki Mesih ç›kacak,
sanki Mehdi gelecek gibi bir bekleyifl
içinde oldu¤unu gördüm. Bir taraf-
tan ellerini ovuflturuyor di¤er taraf-
tan da kafas›n› afla¤› yukar› sallay›p
“Çok flükür, çok flükür” diyerek ade-
ta zikrediyordu. Bana hitaben “Abi
referandumdan Allah (cc)’›n izniyle
‘EVET’ ç›kacak, 125. madde kalka-
cak, bütün geçmifl tazminatlar›m›z›
alabilece¤iz. Hatta gerekirse Türk Si-
lahl› Kuvvetlerine geri dönebilece-
¤iz” deyince, “‹flte sapla saman› ka-
r›flt›ran biri daha, vah kardeflim, vah
ki vah” diye içimden geçirmifl “100
milyar civar› bir para” ve “Ta¤ut”
düflünceleri içinde çoook uzun y›llar
öncesine dal›p gitmifltim.

Yan›lm›yorsam “Ta¤ut” kelime-
sini ilk defa 1975 y›l›nda askeri
okulda okudu¤um y›l›n yaz tatilinde
Selahattin abimden duymufltum.
Kürt olmama ra¤men “ülkücü
genç!” olarak nam salm›flt›m. Üze-
rimde “türklük gurur ve fluuru!”
nun yo¤unlu¤u oldu¤u o zamanlar,
babam›n yüzüne karfl› atalar›m›
Kürt ›rk›ndan olduklar› için afla¤›la-
m›fl hatta hakaret etmifltim. Abim
ise Seyyid Kutub’un kitaplar›n› oku-
yup ta¤utu ö¤renmifl ve beni tekfir

etmeye bafllam›flt› bile “Sen flu fik-
rinle ta¤ut’a hizmet ediyorsun, böy-
le giderse komutan oldu¤un y›llar
içinde de hizmet edece¤e benzersin”
dedi¤inde, bende “yahu sen ne di-
yorsun, bana iftira atma, ben Turgut
mudur ta¤ut mudur, vallahi tan›-
mam bile” der yemin billah ederdim.
Oysa gerçekten ben, ta¤utun bizim
Ercifl ilçesinin önemli bir kiflisi oldu-
¤unu zannetmifl olaca¤›m ki “Kürt”
müdür yoksa “Türk” birisimi (e¤er
Türk ise mutlaka iyi birisidir) diye-
rek araflt›rmaya bafllam›flt›m. Niha-
yet namaz k›lan bir arkadafl›mdan
ta¤utun anlam›n› ö¤renince, 1982
y›l› referandumunda  tümüyle oyla-
nan anayasan›n Allah (cc)’›n hük-
mü d›fl›nda bir anayasa oldu¤u bi-
lincine varm›fl, sand›¤a gitmemeyi
düflünemedi¤im için “bu anayasay›
istemiyorum” anlam›nda “hay›r”
oyu kullanm›flt›m.

‹slam dininde, “Tu¤yan” her tür-
lü azg›nl›k, sapk›nl›k, afl›r›l›k, haddi
ve ölçüyü aflmak, bat›l inanç ve dav-
ran›fllar manas›na gelir. “Ta¤ut” ise
arapça bir kelime olup “Ta¤a” (had-
dini aflt›) kökünden türemifl “Haddi-
ni aflan mahluk” anlam›nda tu¤yan›
yaflayan ve yaflatmaya çal›flan kifli
ve güçleri temsil eder. ‹nsan›n tu¤-
yan› (haddini aflmas›) demek, Allah
(cc)’›n onun için koydu¤u hükümle-
re itaat etmeyerek kulluk s›n›r›n› çi¤-
nemesi ile olur. Müttaki s›fat›n› elde
ederek Allah (cc) kat›nda de¤er ka-
zanmas› ise ancak kulluk bilincine
var›p hükümlerine tabi olmas› iledir.
Ne zaman ki insan, Allah (cc)’›n

kendisi için koymufl oldu¤u afl›lma-
mas› gereken s›n›r› aflar, ölçüyü ka-
ç›r›rsa tu¤yana düflmüfl ve neticesin-
de Allah (cc)’a isyan eden bir ta¤ut
haline gelmifl olur. Ayn› zamanda
ta¤ut; Kendilerini yeterli görüp isyan
ve günahta s›n›r tan›mayarak ortaya
ç›k›p Allah (cc)’a baflkald›ran azg›n
kifliler, topluluklar, Allah (cc)’tan
uzaklaflt›ranlar, emirlerini yapmak-
tan men edenler, Allah (cc)’›n indir-
mifl oldu¤u hükümlerin yerini alan-
lar, insan› Allah (cc)’a ibadetten al›-
koyarak Allah (cc) ve Rasul
(sav)’üne tabi olmay› engelleyenler
de ta¤ut diye adland›r›l›r. 

Esas›nda Allah (cc)’tan gayri,
zat›nda (s›n›rs›z, ola¤anüstü) güç
görülen insan, eflya, heykeller, hay-
van, a¤aç, para, tafl, kad›n, mezar
veya Allah (cc)’›n hükümlerine ra¤-
men hükümler koyan zalim bir dik-
tatör ta¤ut olabilece¤i gibi, halk›n
seçti¤i seçkin bir zümre, bir meclis,
ya da bir düflüncede (ideoloji) ta¤ut
say›l›r. Vahyi inkâr ederek, insanla-
r›n ço¤unlu¤unun r›zas›na göre ku-
ruldu¤u iddia olunan bütün demok-
ratik veya ideolojik sistemler Allah
(cc)’›n emir ve yasaklar›yla çat›flan
bütün gelenekler ve rejimler aç›kças›
‹slam’›n d›fl›ndaki bütün sistemler
ta¤utidir. 

Ulemadan Muhammed ‹bn-i Ce-
rir Et-Taberi ta¤utu flu flekilde tarif
etmektedir. Ta¤ut; Allah (cc)’›n in-
dirdi¤i hükümlerin karfl›s›na dikilen,
ayaklanan, Allah (cc)’›n emirlerine
mukabil, yeni hükümler icad eden
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her varl›k. Allah (cc)’tan baflka itaat
edilmesi istenen her hangi bir fleye,
isteyerek ve bilerek itaat etmeleri ve
boyun e¤meleri halinde de bu uyu-
lan ve itaat edilen fley, ta¤uttur. Bu
nesnenin insan olmas›n›n, fleytan
olmas›n›n, put olmas›n›n yahut da
bunlardan baflka her hangi bir fley
olmas›n›n ehemmiyeti yoktur. (Ca-
miû’l Beyan fi Tefsirû’l Kur’an, c.3
Sh.13 M›s›r/1324)

Seyyid Kutub da ta¤utu flu flekil-
de tan›mlar: Allah (cc)’›n emri d›fl›n-
daki her çeflit sistem, Allah (cc)’›n
fleriat›na dayanmayan her türlü ni-
zam ta¤uttur. Ta¤ut, Allah (cc)’›n
fleriat›ndan baflka bütün idare flekil-
leridir. Zira insan, ulûhiyet özellikle-
rinden birisini kendisine mal edip,
adaletin ve hakk›n ta kendisi olan
fleriat›n hudutlar›n› aflarak kendi
egemenli¤ini ileri sürerse tu¤yan et-
mifl ve kendi haddini aflm›fl demek-
tir. Böyle bir fley, tu¤yand›r ve böy-
le iddialar ileri sürenler “tâ¤î” denilen
haddini aflm›fl asilerdir. Bunlara ina-
nanlar, bunlara tabi olanlar flirk içe-
risindedirler, küfür içerisindedirler.

Abdullah bin Mes’ud anlat›yor:
Hz. Peygamber (sav) bize bir hat
çizdi ve sonra, “bu Allah’›n yolu-
dur”dedi. Bu hatt›n sa¤›na ve soluna
da birçok hatlar (çizgiler) çizdi ve
“bunlar, birtak›m yollard›r ki her biri
üzerinde kendisine ça¤›ran bir ta¤ut
vard›r” buyurdu ve flu ayeti okudu:
“fiüphesiz ki bu (‹slam) benim dos-
do¤ru yolumdur. Ona uyun. (Ta¤uta
ait) yollara tâbi olmay›n ki, sizi
O’nun yolundan sapt›r›p parçalama-
s›nlar. ‹flte Allah (ta¤utun kötülükle-
rinden) sak›nas›n›z diye size bunlar›
emretti” (En’am-6/153) “‹man
edenler Allah yolunda savafl›r; küf-
redenler de ta¤ut yolunda savafl›rlar.
O halde, fleytan›n dostlar›yla sava-
fl›n; çünkü fleytan›n hilesi zay›ft›r.”
(Nisa-4/76) Bu ayet-i celileler de
gösteriyor ki, Allah (cc) Adem
(as)’dan, Rasulullah (sav)’a kadar
bütün peygamberleri, insanlar› tev-
hide, yani Allah (cc)’›n varl›¤›na ve
birli¤ine, orta¤› olmad›¤›na inanma-
ya, O (cc)’nun koydu¤u hükümleri
kabullenmeyerek kendi heva ve he-

veslerine göre hüküm koyma iste-
¤inde olan ta¤uta karfl› savaflmaya
ve ta¤ut kapsam›na giren her fleye
kulluk etmekten kaç›nmaya ça¤›r-
malar› için göndermifltir. Allah (cc)
“Andolsun ki biz her ümmete ‘Al-
lah’a kulluk edin ve ta¤uta kulluk-
tan kaç›n›n!’ diye (tebli¤at yapmas›
için) bir peygamber gönderdik”
(Nahl–16/36) buyurmaktad›r. Nas›l
ki ‹brahim (as) döneminde Nemrut
ta¤ut say›lm›flsa, Mûsa (as) döne-
minde Firavun, Resulullah (sav) dö-
neminde de Ebu Cehil, Ebu Leheb gi-
bi puta tapan flahsiyetlerde ta¤ut sa-
y›lm›flt›r. Ayr›ca di¤er peygamberler
döneminde de kendilerine gönderi-
len peygamberlerin getirdi¤i tevhid
akidesini inkâr edip, atalar›ndan ka-
lan inançlar› devam ettirme inatç›l›¤›
gösteren puta tapan kavimler ta¤ut
say›ld›¤› gibi, günümüzde de heva
ve hevesleriyle hükümler koyan ve
o hükümleri insanlara dayatan dev-
letler, sistemler, meclisler, hükümet-
ler, kurum ve kurulufllarda ta¤utlar-
dan say›lm›flt›r. 

Allah (cc) “Onlar, kendilerine bir
‘fleref, güç ve statü’ kayna¤› olmala-
r› için Allah’tan baflka birtak›m tan-
r›lar edindiler (birtak›m varl›klar› ta-
¤ut haline getirip ona ba¤land›lar,
her ifllerinde ondan güç al›r oldular)
(Meryem-19/81) buyurarak, O
(cc)’nun gücünü ve hükmünü arka-
ya atarak, parti kurup “‹ktidar ol-
ma”n›n ta¤utluk talebinde bulun-
maktan baflka bir fley olmad›¤›n›
aç›klamaktad›r. Çünkü Allah (cc)’›n
hükümleri d›fl›nda hükümler koyan
ve koydu¤u bu hükümlerle hükme-
den bir kifli veya meclis yaln›z Allah
(cc)’›n hakk› olan hüküm verme
yetkisini kendi üzerine alarak gücün
kendilerinde oldu¤unu göstermifl,
haddini aflm›fl ve ta¤ut olmufltur. Bu
ifl Allah (cc)’›n r›zas›n› kazanmak ve
onun dinini hâkim k›lmak amac›yla
yap›ld›¤› söylense dahi fark etmez.
Kur’an-› Kerim, yarat›lana kullu¤u
de¤il, yaln›z Allah (cc)’a kullu¤u
emretmektedir. Yarat›lana kul oluna-
rak ‹slam hâkim k›l›namaz. ‹nsanla-
r› önce yarat›lana kulluk ettirip daha
sonra Allah (cc)’a kulluk ettirmekten

bahis açan küfür sisteminin kurucu
veya destekçileri cahil, sap›k ve ayn›
zamanda alçakça bir düflünce içinde-
dirler.

Müslümanlar, bugün Allah (cc)
ve ta¤ut hâkimiyetini, dostlu¤unu
bir arada yaflatma¤a çal›flmak gibi
sonu zulmet ve atefl olan ç›kmaz bir
yolun üzerindedirler. Namaz›, orucu
kabul edip, hatta yerine getiren nice-
leri, ‹slam’›n asr›m›z›n yaflayan bir
toplumsal ve siyasal düzeni olmas›n›
lüzumlu bulmayanlar, Allah (cc) ve
ta¤ut hâkimiyetini bir arada tan›m›fl
oluyorlar. 

Allah (c.c) flöyle buyuruyor: “Al-
lah hüküm koymada kendisine or-
tak kabul etmez.” (Kehf-26) ve
“Hüküm vermek yaln›zca Allah’a
aittir.” (Yusuf-40) ayetleri gibi bir-
çok ayetle insanlar “Allah (cc)’a kul
olma” hususunda istisnas›z uyar›l-
m›fllard›r. Çünkü ta¤utlar, kendilerini
Rab yerine koyarak Allah (cc)’›n di-
nine karfl›l›k hükümler koymufllar
ve insanlar› Allah (cc)’›n emirlerin-
den koparm›fl hatta O (cc)’nun emir-
lerine uymay› aç›kça yasaklam›fllar-
d›r. Onlar› zorunlu olarak kendi din,
fikir ve sistemlerine ba¤lamaya ça-
l›flm›fllar, reddedenlere has›m kesil-
mifl ve onlar› hor görmüfllerdir. Oysa
Ümmet, mahiyeti izah edilen ta¤utu
inkâr etmekle ve hatta onunla sa-
vaflmakla emrolunmufltur. Sahabe-i
kiram›n çocuklar›na ilk ö¤retti¤i keli-
melerden biri: “Amentü billâh ve ke-
fertü bi’t-ta¤ut” yani, “Allah (cc)’a
iman ettim ve ta¤uta küfrettim (red
ve inkâr ettim)” sözüdür.

‹flte Türk Silahl› Kuvvetlerinden
beraber at›ld›¤›m›z, küfür sisteminin
yöneticilerinden tazminat›n› alabil-
mek için medet uman, belki de
TSK’ya geri dönerek vatan› için ca-
n›n› seve seve verece¤ini düflünerek
“EVET” oyu kullanacak olan sofi
kardeflime bütün bunlar› anlatama-
d›¤›mdan ve hele “Sofi gardafl, vala
ben oy moy kullanmayaca¤›m” di-
yemedi¤im için hala daha vicdan
azab› çekiyorum.

DUA BUYURUNUZ
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“‹mamlar KKureyfltendir”

Genel olarak ‹slam Tarihi’nde
imamlar›n/yöneticilerin Kureyfl
Kavmi’nden olmas› gerekti¤ine
dair ittifak mevcuttur. Bu ittifaka
sadece Hariciler ve baz› Mutezile
âlimleri karfl› ç›km›fllard›r. Onlar
da teknik anlamda ehl-i bidat sa-
y›ld›¤›ndan ihtilaflar› kayda de¤er
say›lmam›flt›r. ‹ttifak›n sünnetten
delili ise mütevatirdir. Peygamber
Efendimiz (sav) hadislerinde flöyle
buyurmufllard›r:

“Hilafet, insanlardan iki kifli
kald›¤› müddetçe Kureyfl’dedir. ‹n-
sanlardan hiç kimse onlarla bu ko-
nuda münakafla etmez, onlara
karfl› ç›kmaz ve k›yamete kadar
hilafeti onlar›n d›fl›ndakilere zarar
vermez.” (Müsned)

“fiu hilafet ifli Kureyfl’dedir.
Onlar dini uygulad›klar› müddetçe
onlara hiçbir kimse düflmanl›k et-
meyecektir. E¤er onlar dinden sa-
parlarsa o halde Allah Kureyfl’i
yüz üstü atefle atar.” (Buhari)

“Hilafet, insanlardan iki kifli
kald›¤› müddetçe Kureyfl’tendir.”
(Buhari)

“‹nsanlar bu iflte Kureyfl’e tabi-
dir. Müslümanlar› onlar›n Müslü-

manlar›na, kâfirleri de onlar›n kâ-
firlerine tabiidir.” (Buhari)

“‹mamlar Kureyfl’tendir.” (Müs-
ned)

Bildi¤imiz gibi Resul-i Ekrem
(sav)’in bir vazifesi de insanlarda-
ki ›rkç›l›k mikrobunu temizlemek-
tir. Fakat bu ve bunun benzeri bir-
çok hadiste yönetim ifli Kureyfllile-
re havale edilmektedir. Burada bir
kavmin do¤al önceli¤inden bahse-
debilir miyiz sorusundan önce flu
hadis-i flerifi de hep beraber oku-
yal›m:

“Üzerinize tayin olunan idareci
bafl› siyah kuru üzüm gibi Habeflli
bir köle olsa bile dinleyiniz ve ita-
at ediniz.” (Buhari)

Bu hadisle birlikte anlafl›lm›flt›r
ki; Rasulullah (sav)’in “imamlar
Kureyfltendir” buyru¤u asla nesep
asabiyetini ön plana geçirmek de-
¤ildir. Önemli olan ‹slam ahkâm›-
n›n anarfliye yer vermeden uygu-
lanmas›d›r. Bu elzem olan görevin
en iyi flekilde yerine getirilmesi ise
insanlar›n hilafetin di¤er flartlar›
da (‹slam, ilim, erkeklik, azalardan
salim olmak vs.) tutan birisini ba-
fla getirmekle mümkündür. Nite-
kim Veliyyullah ed-Dehlevi flöyle
demektedir:

“‹mamet konusunda Kureyfli
nesebin flart k›l›nmas›n› gerektiren
sebep Allah’›n Hz. Peygamber
(sav)’in dili üzerinde aç›¤a ç›kard›-
¤› hak, Kureyfl lisan›yla ve adetle-
ri içinde gelmifl olmas›d›r. Haz›r-
lanm›fl olan ahkâm›n ço¤u onlar
hakk›nda olmufltur. ‹flte bu sebep-
ledir ki onlar bununla amel etme-
de insanlar›n en kuvvetlisi ve ge-
len ahkâma en çok tutunan› idiler.
Kureyfl Hz. Peygamber’in kavmi-
dir. Onlar ancak Hz. Muhammed
(sav)’in dininin yüksekli¤iyle
övünebilirler. Onlarda hem dini
hamiyet hem nesebi hamiyet bir-
leflmifltir. fieriata uymada parmak-
la gösterilen kimseler oldular. Hem
halifenin, insanlar›n kendisine ne-
sebinin ve hasebinin büyüklü¤ün-
den dolay› itaatten çekinmeyece¤i
kimselerden olmas› gerekiyordu.
Çünkü nesebi olmayan kimseyi
insanlar zelil ve hakir görürler.
Halifenin flerefçe meflhur olmas›,
erkeklerini toplay›p harp yapabile-
cek, kavminin en cesuru olmas›,
kavminin de kendisini koruyabi-
len yard›m eden, u¤runda nefisle-
rini feda edebilen kuvvetliler ol-
mas› gerekir.”

Yukar›daki Kureyfl’in imaml›¤›
mevzusuyla Kürt meselesi irtibat›-
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na gelince… Hz. Peygamber (sav)
idari sistemde insanlar› bir arada
tutman›n önemine dikkat çekmifl-
tir. ‹nsanlar› bir arada tutmak için
biri vazgeçilmez di¤eri de ihtiyaç
olan iki husus mevcuttur. Vazge-
çilmezi hak/‹slam di¤eri de ‹slam’a
göre hükmedenin kalitesidir. Hz.
Muhammed (sav) toplum hayat›-
n›n hassas dengeler üzerine kuru-
lu oldu¤unu biliyor ve insanlar› bir
arada tutman›n ideal yolunu üm-
metine göstermifltir. 

‹slam Tarihi boyunca idarecile-
rin iki temel hedefi oldu¤unu söy-
lememiz mümkündür. Bunlardan
birincisi insanlar› birlik içerisinde
tutmak ve yeryüzünün tamam›n-
da fitneyi iktidardan indirip ‹slam’›
egemen k›lmakt›r. ‹slam Daveti ›rk
ayr›m› yap›lmadan bütün insanla-
ra ulaflt›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Fakat
bu egemenlik esnas›nda iktidar›n
“r›zayla” ayakta kalmas›na azami
önemi göstermifltir. 

Osmanl› Devleti döneminde de
her ne kadar babadan o¤la geçen
bir saltanat idaresi geçerli olsa bile
tebaan›n r›zas›na (son devirlere
kadar) son derece önem gösteril-
mifltir. Bunun en bariz örneklerin-
den birisini Osmanl›-Kürt iliflkile-
rinde görmemiz mümkündür. Os-
manl› Kürt iliflkilerini anlamam›z
hem r›zaya dayanan siyaseti anla-
mam›z aç›s›ndan hem de Kürt me-
selesinin çözümü noktas›nda son
derece önemlidir. 

fieyh MMevlana ‹‹dris-i BBitlisi
ve KKürt MMeselesi

Kürt meselesinin çözümü nok-
tas›nda farkl› çözüm teklifleri bu-
lundu¤u malumdur. Demokratik
özerklikten Türkiyelilik çat›s›na
kadar bilumum teklifler çeflitli çev-
reler taraf›ndan gündeme getiril-
mektedir. Fakat bu tekliflerin baz›-
s› çok fliddetli tepkiler görmektedir.
Son olarak Diyarbak›r Büyükflehir
Belediye Baflkan› Osman Bayde-
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Ülkemizde en çok istismar edilen kavramlar ‹slami kavramlard›r. ‹sla-
mi kavramlar ba¤lam›ndan kopar›p egemenlerin hizmetine vermek veya
hâkim kültürün kodlar›na göre yorumlamak adeta al›flkanl›kt›r. Bunun
son örne¤ini PKK (Kürdistan ‹flçi Partisi) adl› örgütte de bulabilmekteyiz.
Kürt halk›n›n dindar oldu¤u gerçe¤inden hareket eden bu örgüt ‹slami
kavramlar› da istismar edebilmektedir. Örgütün üst düzey müntesiplerinin
tamam› ayd›nlanma felsefesine iman etmifl, bilimcili¤i din haline getirmifl,
rasyonalist ve pragmatik kiflilerdir. Marksizm'i benimsedikleri için “silahl›
propaganday›” usul olarak seçmifllerdir. Örgütün d›fla yans›yan en önem-
li imaj› ›rkç› olmas›d›r. Örgüte mensup bireylerin “ezilen halklarda milli-
yetçilik” olmaz demesinin fazla önemi yoktur. Zira bu demagoji sadece
propaganda vesilesidir. PKK Frans›z ‹htilali'nin “her ›rka bir devlet” felse-
fesini, kuruluflunun ilk y›llar›nda benimseyen yani tam anlam›yla modern
›rkç› bir örgüttür. 

PKK resmi söylem olarak günümüzde “Kürt Devleti” idealinden vaz-
geçmifl gibi görünen bir yap›lanmad›r. Temel siyasi tezleri daha fazla öz-
gürlük, genel af tasar›s› etraf›nda odaklanm›flt›r. Abdullah Öcalan'›n ‹mra-
l›'daki hapsini istismar eden örgüt evrilmifl hedeflerine ulaflmak için terö-
re bile bulaflabilecek bir zihniyete sahiptir. Dolays›yla PKK'n›n mücadele-
sini “Allah yolunda” bir savafl olarak de¤erlendiremeyiz. Kur'an-› Ke-
rim'de flöyle buyrulmaktad›r: “‹man edenler Allah yolunda savafl›r. Kâfir-
ler ise ta¤ut yolunda savafl›r”(Nisa Suresi:76) 

fiehidlik kavram› bilindi¤i gibi ‹slami bir kavramd›r. ‹slam âlimleri fle-
hidi; Müslüman, akil ve bali¤ olup zulmen öldürülen kimse olarak tarif et-
mifllerdir. ‹mam Merginani (rh.a) flehidi flu flekilde tarif etmifltir: "fiehid;
müflriklerin katletti¤i veya cihad meydan›nda kendisinde bir eser oldu¤u
halde bulunan veya kendisini Müslümanlar›n zulmen katletti¤i kimsedir"
Bütün bu tariflerin eksenini ayet ve hadisler oluflturmaktad›r: Nitekim Al-
lah-u Teala (cc) flöyle buyuruyor: "Allah yolunda öldürülmüfl olanlar için
"Ölüler" demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz iyice anlayamazs›n›z”
(Bakara Suresi:154) Bir baflka ayette de flöyle buyrulmaktad›r: "Allah yo-
lunda öldürülenleri sak›n "ölüler" sanmay›n. Bilakis onlar Rableri kat›nda
diridirler. (öyle ki Allahû Teâlâ (cc)'n›n) Lûtf-û inayetinden, kendilerine
verdi¤i (flehidlik mertebesi) ile hepsi de flâd olarak (Cennet nimetleriyle)
r›z›klan›rlar. Arkalar›ndan henüz onlara kat›lamayanlar› (fiehid olacak
kardeflleri) için de: "Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak
de¤illerdir" diye müjde vermek isterler"(Al-i ‹mran Suresi: 169-170)

Görüldü¤ü gibi Allah-u Teâlâ (cc) yolunda olmayan mücadelelerde fle-
hidlik kavram› gündeme gelemez. Gelmesi demek flehidlik kavram›n›n is-
tismar›d›r. PKK için savaflanlar da iki aç›dan flehid olamazlar. Birincisi yu-
kar›da da mahiyeti izah edildi¤i gibi gayr-i ‹slami bir örgüttür. Bu örgüte
fiili ve gönülden destek kiflinin itikad›n› paramparça eder. ‹kincisi de
PKK'n›n gündeme getirdi¤i mücadelenin ‹slami Cihad ile hiçbir ilgisi bu-
lunmamaktad›r. Do¤uda baz› âlimlerin ve PKK yöneticilerinin örgütün
ölülerine flehid demesi din istismar›d›r, insanlar› Allah ad›na aldatmakt›r
ve nihayet ‹slam'a hakarettir. Sonuç olarak ‹slam ahkâm›n›n egemenli¤i
d›fl›nda bir amaç için ölenler flehid de¤illerdir.

PKK’n›n Ölüleri fiehid Olamazlar!..



mir’in “Demokratik Özerklik ve
çift bayrakl›” sistem önerisine Ce-
mil Çiçek; “organlar› yer de¤ifltir-
mifl adam” diye tepki gösterirken
AK Partili Suat K›l›ç ise “Baydemir
kendini yaka paça att›rmak m› is-
tiyor” demifltir. Baydemir de gelen
tepkiler üzerine “Fir’avun’un zul-
münü” hat›rlatm›flt›r. Kürt mesele-
si üzerindeki çözüm tekliflerini
fliddetle karfl›layan hükümet üye-
leri flunu bir kez daha göstermifltir
ki; aç›l›m tek tarafl› müzakereye
dayanmayan ve Kürt muhalifleri
bir tak›m tavizlerle dize getirme
hareketidir. Bu mant›kla da sorun
çözülmez ancak ertelenebilir. 

Devlet insanlar›n ortak ihti-
yaçlar›n›n karfl›lanmas› için kuru-
lan bir kurumdur. ‹nsanlar din,
can, mal, nesil ve ak›l emniyetle-
rini korumak için devlete ve eflk›-
yalardan korunmak için hukuk
nizam›na ihtiyaç duyarlar. Fakat
devlet ve kanunlar en temel insan
haklar›n› k›s›tl›yor ve güvenlik
bahanesiyle düflüncelere pranga
vuruyorsa o devlet ve kanunlar›n
meflruiyeti sorgulanmay› hakke-
dece¤i gibi sorunun kayna¤› da
bizzat devlet ve kanunlar olur. O
yüzden aç›l›mdan önce “nas›l bir
devlet” sorusunun cevab›n›n ve-
rilmesi gerekti¤ini ›srarla vurgula-
d›k. Devletin paradigmas› de¤ifl-
medikçe aç›l›mlar baflar›s›z olma-
ya mahkûmdur. 

Meseleleri demokrasi çerçevesi
içerisinde de çözmeniz mümkün
de¤ildir. Zira herkesin bildi¤i gibi
demokrasi uzlaflma rejimidir. Ba-
t›’da çeflitli toplum kesimlerinin
çat›flmas› sonucu ortaya ç›km›fl
konsensüsü ifade eder. Temel hak
ve sorumluluklarda demokrasiyi
gündeme getirmek ayn› zamanda
çat›flmay› da gündeme getirmek
demektir. Devlet ile Kürt halk› (ve-
ya temsilcileri)nin müzakere ve
demokrasi yoluyla temel insan
haklar› meselelerini çözmeye ça-
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Toplumsal huzuru ve istikrar› sa¤laman›n yolu Allah-u Teâlâ(cc)'n›n
emirlerine uymakla mümkündür. Aksi takdirde toplumun huzurunu sa¤la-
mak mümkün de¤ildir. Güç, para ve mevkii toplumsal hiyerarflide belirleyici
bir nitelik kazan›r. Gücü yetenin yetti¤ine tahakküm kurdu¤u “orman düze-
ni”  egemen olur. Modern ça¤da kendi bafl›na bir de¤er olan bilgi bile karfl› ta-
raf› ve tabiat› ma¤lup etme amac› olarak görülüyorsa bunun sebebi Allah-u
Teâlâ(cc)'n›n hükümlerinin hakem olarak kabul edilmemesindendir.

Allah-u Teâlâ (cc)'n›n kendisinden yüz çevirenlere karfl› uygulad›¤› ceza-
lardan biriside “toplumsal kargafla” d›r. Nitekim bir ayet-i kerime' de flöyle bu-
yurmaktad›r:  “De ki:”Üstünüzden ve alt›n›zdan size azap göndermeye, sizi
f›rka f›rka yap›p kiminize kiminizin h›nc›n› tatt›rmaya kadir olan O'dur.” An-
las›nlar diye ayetleri nas›l yerli yerince aç›klad›¤›m›za bak.” (Enam Suresi:65)
Allah'›n hükümlerinden yüz çevirmenin ve ›rkç›l›k yapman›n neticesi budur.

Kürt Meselesi; Ortado¤u Co¤rafyas›'n›n en önemli meselelerinden birisidir.
Türkiye'de Cumhuriyet Rejimi kuruldu¤u günden bu yana 29 kere Kürt isya-
n› meydana gelmifltir. fieyh Said K›yam›'ndan bu yana rejim bu mesele üze-
rinde son derece hassas davranm›flt›r. Kürt realitesini ve s›n›rlar›n› y›llarca ta-
n›mayan bürokratlar sorunun bölgesel s›n›rlar› aflarak uluslar aras› bir boyu-
ta f›rlamas›na sebep olmufltur. ABD'nin Irak'› iflgaliyle beraber bu ülkenin
“Kürt Kart›n›” kullanmas› Türkiye, ‹ran ve Suriye'yi endifleye sevk etmifltir.  

1000 y›ld›r ‹slam için beraberce mücadele eden Kürt ve Türk kavimleri,
son yüzy›lda ›rkç›l›k ve ulus devlet maceras› yüzünden çat›flma içerisine gir-
mifllerdir. Çat›flmadan beslenen ve devam etmesini arzu edenler için ‹slam
mutlaka kald›r›lmas› gereken bir dindir. Türkiye'de din ad›na Kürtlerin “fley-
tan›n soyundan” geldi¤ini söyleyen Türk ›rkç›s› kesimler bulundu¤u gibi, Kürt
halk›n› geri b›rakan unsurun ‹slam oldu¤unu söyleyen PKK terör örgütü men-
suplar› da bulunmaktad›r. ‹ki kesiminde hedefi insanlar› bar›flt›r›p kaynaflt›ran
‹slam Dini'dir. 

Osmanl› imparatorlu¤u döneminde fiii Safevi Devletine karfl› beraber ha-
reket eden Kürtler, o dönem birçok hakka kavuflmufllard›r. Kendi kendilerini
‹slam ile yöneten Kürtler, kendi iç ifllerinde tamamen ba¤›ms›z hareket ediyor-
lard›. Kürtler ve Türkler di¤er Müslüman kavimlerle beraber huzur içerisinde
yafl›yorlard›. Ta ki Bat›c› Jön Türklerin Osmanl›'da iktidara kavufltu¤u tarihle-
re kadar. Bu tarihten sonra bile birçok kavim “Türkçülük” siyaseti yüzünden
Osmanl›'dan kopmas›na ra¤men Kürtler, halifeye sad›k olmufl baflta Çanak-
kale Savafl› olmak üzere Kurtulufl Savafl›'na kat›lm›fllard›r. Daha sonra ise
‹ran, Irak, Suriye ve Türkiye'de kurulan ulus devletler sebebiyle çeflitli s›k›n-
t›larla bafl bafla b›rak›lm›fllard›r.  

Türkiye'de y›llarca Kürt meselesinin konuflulmas›n›n bile yasak oldu¤u
malumdur. Bu konuda çözüm üretmek isteyen kesimler çeflitli cezalara mu-
hatap k›l›nmaktayd›. Son zamanlarda ise bu konuda izafi bir ilerlemenin ol-
du¤unu söyleyebiliriz. Fakat bu ilerleme nas›l bir devlet sorusuna kay›ts›z kal-
d›¤› için baflar›s›zl›¤a mahkûmdur.  

Kürt Meselesi'nin çözümü ‹ran, Suriye ve Türkiye için ancak ‹slam ile ola-
bilecektir. ‹slam'›n hakemli¤inde bu mesele çözülmez ise bu meselenin gele-
cek y›llarda özellikle Türkiye ve Suriye üzerinde y›k›c› tesirleri olabilecektir.
ABD'nin elinden “Kürt Kart›n›” almak ancak meselenin ‹slam etraf›nda çözü-
mü ile mümkündür. Aksi takdirde bölge de ayn› I. Dünya Savafl›'n›n ertesin-
de oldu¤u gibi ›rklar savafl›n› izleyebiliriz.

Ümmetin Mazlumlar›: Kürtler



l›flmalar› çat›flmay› ve ayr›flmay›
derinlefltirebilir. Zira bildi¤imiz gibi
Türkiye’deki halk “ne mutlu Tür-
küm diyene” sözcükleriyle yetiflti-
rilmifl devletin bütün kurumlar› bu
felsefe do¤rultusunda örgütlen-
mifltir. Kürt halk›yla (temel hak-
larda) müzakere etmek derin çat›fl-
malar›n bafllamas›na vesile ola-
cakt›r. Bu noktada “iyi ama Kürt-
lerle Türkleri bir arada tutan ‹sla-
miyet adl› çimento var” diyebilirsi-
niz. Fakat unutulmamal›d›r ki; ar-
t›k ‹slam üst ve referans bir sistem
olarak kabul edilmemektedir. Pe-
kâlâ, insanlar hem Müslüman ol-
du¤unu söyleyip hem de Türk ve-
ya Kürt milliyetçisi olabiliyor ve
ulusal ritüellere dini bir kutsall›k
atfedebilmektedir. 

Asl›nda temel haklar›n müza-
kere noktas›na gelmesi bile bafll›
bafl›na felsefi bir açmazla karfl›
karfl›ya oldu¤umuzu gösterir. Os-
manl› Devlet sisteminde padiflah-
l›k söz konusu olsa bile “mülk
fler’iata ba¤lanm›flt›r. Adalet (Al-
lah’›n indirdikleriyle hükmetme)
esas kabul edilmifltir. Dolays›yla
Osmanl› Devlet sisteminde insan-
lar›n temel haklar›n›n tart›flmaya
aç›k olmad›¤› ortadad›r. ‹nsanlar
(kavmi) kimliklerini aç›kça ifade
edebiliyor ve dillerine göre e¤itim
alabiliyorlard›.  

Osmanl› idaresiyle Kürtler ara-
s›ndaki iliflkiler veya müzakereler
temel haklar da de¤il tamamen de-
tay olan idari sistemle alakal›d›r.
Bu noktada Kanuni Sultan Süley-
man’›n ferman›n› hat›rlamakta
fayda vard›r:

“Kanuni Sultan Süleyman, ba-
bas› Yavuz Sultan Selim zaman›n-
da K›z›lbafllara karfl› cephe alarak
müspet ve hay›rl› hizmetlerde bu-
lunan ve flimdi de Devlet’e do¤ru-
lukla hizmetler eden, bilhassa bu
defaki ‹ran seferine kat›larak K›z›l-
bafllar›n yenilmesinde yararl›l›klar

gösteren Kürt beylerine, gerek
Devlet’e karfl› gösterdikleri itaat ve
dilâverliklerin karfl›l›¤› olarak ve
gerek kendilerinin vaki müracaat
ve istirhamlar› göz önüne al›na-
rak, her birinin öteden beri ellerin-
de ve tasarruflar›nda bulunan eya-
let ve kaleler, geçmifl zamanlardan
beri yurtlar› ve ocaklar› oldu¤u gi-
bi ayr› ayr› beratlarda ihsan edilen
yerleri de kendilerine verilip muta-
sarr›flar› olduklar› eyaletleri, kale-
leri, flehirleri, köyleri ve mezralar›
bütün mahsulleriyle, o¤uldan o¤la
intikal etmek flart›yla kendilerine
temlik ve ihsan edilmifltir…” 

Fermandan da anlafl›lmaktad›r
ki; Kürtler Osmanl› sisteminde
“Kürdistan Eyaleti”ni kendileri yö-
netiyorlard›. Bu durum ne Osman-
l›’n›n bölünmesine neden olmufl
ne de Kürt Ulusal Hareketi’nin or-
taya ç›kmas›na vesile olmufltur.
Aksine Kürtler de Osmanl› ile be-
raber ‹slam için mücadele etmifller-
dir. Bugün Kürtlere özerklik veya
yerinden yönetim verildi¤inde bö-
lünme olmayacak demiyorum.
Çünkü Osmanl›’da Kürtler ve
Türkleri bir arada tutan ve ideal
birli¤i sa¤layan ‹slam Dini vard›.
Bugün ise bu ba¤ en az›ndan res-
mi düzeyde yoktur. Türkiye Cum-
huriyeti laik ve milliyetçi bir dev-
lettir. PKK da ›rkç› ve sosyalist bir
örgüttür. Dolays›yla Kürtler ile ya-
p›lacak bir pazarl›k veya “aç›l›m-
lar” etnik çat›flmaya kadar kap›
aralayabilir. Yine de Kürt sorunu-
nun anlafl›lmas› ve çözülmesi için
fieyh ‹dris-i Bitlisi meselesine de-
¤inmekte fayda vard›r. 

Çald›ran Savafl› Osmanl›’n›n
‹ran’› yenmesine vesile oldu¤u gi-
bi Do¤u Anadolu’nun yönetiminin
Osmanl›’n›n eline geçmesine se-
bep olmufltur. Bu savaflta Kürt
Beyleri Sünni oldu¤u için Osman-
l›’n›n taraf›n› tutmufltur. 1520 y›-
l›nda vefat eden fieyh ‹dris-i Bitlisi
gerek savafl öncesi gerekse de sa-

vafl sonras› Osmanl›’n›n “Kürdis-
tan”da egemen olmas› için elinden
geleni yapm›flt›r. Yavuz Sultan Se-
lim Diyarbak›r Beylerbeyli¤ine B›-
y›kl› Mehmet Pafla ve fieyh ‹dris-i
Bitlisi’yi görevlendirmifltir. Hatta
Yavuz ‹dris-i Bitlisi’ye padiflah
ad›na tasarrufta bulunma yetkisini
vermifltir. 

Ulusal RRitüeller, MMilli MMarfl
ve BBayrak vve KKitlelerin
Hipnotize EEdilmesi

Aka Gündüz, Mustafa Kemal’e
ithaf etti¤i bir fliirinde flunlar› söy-
lemektedir: “Vars›n, Teksin! Yara-
tans›n! Hep her O’dur! Her fleyde
Atatürk! Elimizi yüzümüze; Gön-
lümüzü özümüze kap›yoruz. Biz
sana tap›yoruz.” 

‹ktidar olabilmek ve iktidarda
kalabilmek için ortak de¤erlerin
olmas› zaruri bir flartt›r. Bu ortak
de¤erin meflru olmayan de¤erler
olmas› durumunda insan›n kiflili-
¤inin tahrip olmas› her zaman
olas›d›r. Bu meflru olmayan de-
¤erlerin kutsal forma sokulmufl is-
mine Amerikal› yazar Wilfred M.
Mcclay “sivil din” ismini vermek-
tedir. O sivil dini; belirli siyasal ve
sosyal düzenlemelere kutsal bir
“aura” yükleyerek bunlar›n itibar-
lar›n› artt›ran ve kal›c›l›¤›n› sa¤la-
yan bir olgu olarak de¤erlendir-
mektedir. Bu anlamda, bir toplu-
mu bir arada tutan sosyal tutkala,
yerleflmifl semboller, merasimler,
kutlamalar, mekânlar ve de¤erler
manzumesidir. Mcclay flöyle de-
vam etmektedir:

“Bilinen ça¤dafl anlam› ile de-
yimin kendisi ilk defa halk›n yö-
neticilerine ba¤l›l›¤›n› sa¤lamlaflt›-
r›c› bir unsur olarak, Jean-Jacques
Rousseau’nun “Toplumsal Sözlefl-
me” kitab›nda kullan›lm›flt›r. Ro-
usseau, yönetimlerin meflruiyetini
sa¤lama ba¤lamak, yurttafllar›n
devlete ba¤l›l›¤›n› kuvvetlendir-
mek, ulusun genel iyili¤i için kifli-
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sel fedakârl›klar yapmaya özendir-
mek aç›s›ndan, dini duygular›n ta-
rihsel önemini kavram›flt›. 

Rousseau’nun önerdi¤i çözüm,
H›ristiyanl›¤›n yerine bilinçli ola-
rak “tamamen medeni/sivil bir
inanç sisteminin” benimsenmesi
idi. Bu tasar›m “tam olarak dinsel
dogmalar anlam›nda de¤il de, öz-
nesi yönetici taraf›ndan belirlene-
cek, insano¤lunun iyi bir yurttafl
ya da sad›k bir kul olabilmesini
sa¤layan sosyal duyarl›l›klar” üze-
rine kurulu idi. Bu sivil din müm-
kün oldu¤unca basit tutulmal› me-
sela Tanr›’n›n varl›¤› ve kudretine,
ahirete, ödüllendirme ve cezalan-
d›r-maya inanmak gibi, ço¤unluk-
la pozitif birkaç önermeye ve yal-
n›zca tek bir negatif önermeye
(hoflgörüsüzlü¤ün yasaklanmas›
gibi) dayanmal›yd›.”  fiu var ki za-
ten befleri dinlerin ya da parla-
mento kaynakl› yasal mevzuatla-
r›n adil, kapsay›c› ve süreklili¤i
kaim bir nizam kurmas› beklene-
mezdi. Bu sebeple basitlik ve slo-
gan kültürü her zaman egemenler
için faydal› olmufltur. K›saca put-
perestli¤in bir baflka veçhesiyle
karfl› karfl›yayd›k.  Sözü yine
Mcclay’a verelim:

“Elbette ki, toplumsal ba¤› pe-
kifltiren inançlar sorunsal›na böy-
lesine alenen ç›karc› bir yaklafl›m
ve H›ristiyanl›kla beraber di¤er es-
ki dinlerin de ba¤lay›c› gerçekler
olarak kabul etti¤i ilkeleri böylesi-
ne hafife alan bir tutum, ne Rous-
seau’nun yaflad›¤› dönemde, ne de
daha sonralar›, evrensel be¤eni ile
karfl›lanmad›. Keza, genel anlam-
da “sivil din” kavram› da kabul
görmedi. Bu oldukça anlafl›labilir
bir tepkiydi. Bu yaklafl›ma en flid-
detli ve kal›c› elefltirilerden biri
yaklafl›k iki as›r sonra, Amerikal›
âlim Will Herberg’in kaleminden
ç›kacakt›. Bir klasik olarak kabul
edilen “Protestan- Katolik-Yahudi”
isimli eseri, “Amerikanizm’in sivil

dini” olarak adland›rd›¤› olguya
gayet yak›c› bir suçlama ile sonuç-
land›r›yor. Ona göre, din bu flek-
liyle tüm ulvi niteli¤ini kaybederek
“yans›tt›¤› toplumun ve kültürün
kutsanmas›” haline dönüflüyor.
H›ristiyan ve Yahudi gelenekleri,
dinin bu yorumunu “kültür ve top-
lumu herhangi bir yarg›lamaya ta-
bii tutmadan muteber k›ld›¤› için
iflah olamaz bir putperestlik” ola-
rak de¤erlendiriyordu. Böyle bir
din, uyufluklar› dürtemez, rahat›
yerinde olanlara ac›y› ö¤retemez,
günahkâr ve yozlaflm›fl halimize
ayna tutamazd›. Tam tersine, bu
din “bir milletin kendini üstün gör-
me e¤ilimini manevi aç›dan des-
teklemek” amac›yla varl›¤›n› sür-
dürür, bu flekliyle din, milli kibirin
ve manevi kay›ts›zl›¤›n hizmetine
girmifl olurdu.” Girdi de lakin te-
meli Allah’tan baflkas›n›n ege-
menli¤ini inkâr eden “vahiy dini-
ne” egemenlerin tahammülleri
olamazd›. Ve bu sebeple baflta üni-
versiteleri devreye sokarak sivil
dine sempatizan hatta militan kit-
lesi ç›karmaya çal›flt›lar. 

Ancak sivil dinin savunucular›
da vard›. Bunlardan biri, sosyolog
Robert N. Bellah, 1967’de yay›n-
lanan ve çok konuflulan “Ameri-
ka’da Sivil Din” isimli makalesi ile
bu terimi entelektüel haritaya yer-
lefltirdi. Bellah makalesinde, Her-
berg ve di¤erlerinin bu “Amerikan
yaflam tarz›na” ait, genellefltirilmifl
ve kendi varl›¤›n› kutlayan din ile
ilgili flikâyetlerinin, asl›nda gerçe¤i
tam olarak yans›tmad›¤›n› öne sü-
rüyordu. O, Amerikan sivil dininin
yaln›zca suland›r›lm›fl bir H›risti-
yanl›k taklidi olmay›p, daha derin
bir olgu ve sayg› ile yaklafl›lmas›
gereken bir araflt›rma konusu ol-
du¤unu, kendine has “ciddiyete ve
dürüstlü¤e” sahip bir semboller ve
inançlar bütünü oluflturdu¤unu id-
dia ediyordu. John F. Kennedy’nin
Baflkanl›k görevine bafllarken

yapt›¤› konuflmada Tanr›’ya de-
¤indi¤i bölümleri inceleyerek bafl-
latt›¤› çal›flmas›nda, Bellah Ameri-
kan sivil din gelene¤inde kal›c› ve
manevi aç›dan zorlu flu teman›n
varl›¤›n› tespit etti: “Hem kiflisel,
hem de kolektif zeminde, dünya
üzerinde Tanr›’n›n iradesini yerine
getirme yükümlülü¤ü”. Yan› s›ra
getirebilece¤i potansiyel tehlikeleri
yads›mamakla birlikte, Bellah bu
gelene¤e çok daha s›cak bak›yor-
du. Elefltirmenlere karfl› savundu-
¤u tez fluydu: “En iyi haliyle sivil
din, Amerikan halk›n›n kendi tec-
rübelerinden yola ç›karak ya da o
tecrübelerden yans›yan flekliyle,
evrensel ve transandantal dinsel
gerçe¤in samimiyetle kavran›fl›-
d›r”. Ulusa, daha yüksek bir stan-
darda ulaflma sorumlulu¤u yükler.  

Bellah ve di¤erlerine göre,
Amerikan sivil dininin temel daya-
na¤› Püriten’lerden kaynaklanan,
Amerika’n›n Yeni ‹srail oldu¤u
mefhumudur. Bu ba¤lamda Ame-
rikan halk› da, eski kilisenin safl›-
¤›n› yeniden hayata geçirme ilahi
görevine ahdetmifltir ve böylece
dünyan›n kurtuluflu için ilahi bir
örnek teflkil etmek ile vazifelidir.
Bu Amerikan seçilmifllik kavram›-
n›n en yetkili metni (locus classi-
cus) olarak kabul edilen, John
Winthrop’un 1630’da Massachu-
setts Bay’deki hemflerilerine sun-
du¤u meflhur vaaz›nda, Winthrop
yerlefltikleri çiftlikleri “tepedeki fle-
hir” olarak tasavvur eder. Bu ka-
dar güçlü bir “tarihi al›nyaz›s›”
hissine sahip flehir sakinlerinin,
zamanla kendilerini ve uluslar›n›
dünya çap›nda bir misyonun ko-
lektif sorumlular› olarak alg›lama-
lar› do¤ald›r.

Asl›nda daha flafl›rt›c› olan›,
Amerika’n›n, kendisine atfetti¤i
“Kurtar›c› Ulus” (Redeemer Nati-
on) anlay›fl›nda gösterdi¤i sebat
ve bu anlay›fl›n Ba¤›ms›zl›k Bildi-
risi gibi seküler fikirleri ve özgür-
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lük söylemini bu kadar kolayl›kla
bünyesine kabul etmifl olmas›d›r.
Ayn› kuvvetli inanc› Amerikan ‹h-
tilali retori¤inde, Kader ‹nanc›
(Manifest Destiny) doktrininde, ‹ç
Savafl öncesi köleli¤in kald›r›lma-
s›n› savunanlar›n kutsal seferber-
lik zihniyetinde, 19. yüzy›l sonla-
r›nda H›ristiyan medeniyeti hava-
rili¤ine soyunanlar›n yard›msever
emperyalizm yaklafl›mlar›nda ve
Baflkan Woodrow Wilson’un Bi-
rinci Dünya Savafl› s›ras›nda sergi-
ledi¤i ateflli idealizmde görebiliyo-
ruz. Ama hiç kimse bu fikri, ‹span-
yol-Amerikan Savafl› sonras›nda
A.B.D. Senatosu’na “Tanr› bizleri
bundan böyle dünyan›n yeniden
yarat›lmas›nda öncülük edecek se-
çilmifl ‹nsanlar› olarak belirledi” di-
yen ‹ndiana’l› Senatör Albert J. Be-
veridge kadar net bir flekilde ifade
etmemifltir.

Amerikan sivil dininin de
Mayflower Sözleflmesi, Ba¤›ms›z-
l›k Bildirisi, A.B.D. Anayasas›,
Haklar Beyannamesi, Gettysburg
Söylevi, ve Ba¤l›l›k Yemini gibi
kutsal kabul etti¤i yaz›lar› vard›r.
George Washington’›n ordular›n›n
Valley Forge’da çektikleri ›st›rap-
tan, Amiral Jeremiah Denton’un
Hanoi’de gösterdi¤i zorlu kahra-
manl›k an›lar›na kadar uzanan,
büyük mücadele öyküleri vard›r.
4 Temmuz, Gaziler Günü, Anma
Günü, fiükran Günü, ve Martin
Luther King’i Anma Günü gibi
özel merasim ve anma etkinlikleri
vard›r. Lincoln An›t›, Ulusal Gezi
Alan› (National Mall), Capitol, Be-
yaz Saray, Arlington Ulusal Me-
zarl›¤›, ‹ç Savafl Muharebe Alan-
lar› gibi mabetleri ve mukaddes
mekânlar›, ayr›ca Grand Canyon
gibi muhteflem do¤a harikalar›
vard›r. En önemlisi ulusal bayra¤›
olmak üzere, kutsal objeleri var-
d›r. D›fl Savafl Gazileri, Amerikan

Lejyonu, Amerikan ‹htilali’nin K›z
Evlatlar› ve izcilik gibi kurumlar›
bulunur. Ve baflta askeri kahra-
manlar› ile baflkanlar› olmak üze-
re, önemli aktörleri vard›r. Ameri-
kan sivil dini’nin belirgin izlerine,
söylevlerde, kamusal belgelerde
ve yurtsever flark›larda s›k s›k
rastlanan ve ‹ncil’den al›nt› olan
imgelerde, Tanr›’ya ve Takdir-i
‹lahi’ye yap›lan at›flarda rastlan›r.
Tüm paralar›n›n üzerinde yaz›l›
olan “Tanr›’ya ‹nan›yoruz” (In
God We Trust) vecizesinde Tan-
r›’n›n ad›n›n geçmesi de bunun bir
örne¤idir.

Ancak Tanr›’ya yap›lan at›flar-
da daima mu¤lâk bir nitelik oldu-
¤unu görürüz. Ulusal tarihin bafl-
lang›c›ndan itibaren, Amerika’n›n
sivil din söyleminin, ‹htilalc› kufla-
¤›n düflünce sisteminde birlikte yer
alan H›ristiyan ve Ayd›nlanma
unsurlar› aras›nda özenli bir denge
gözetmesine bilhassa önem veril-
mifltir.

Frans›z ‹htilali dünyada her
kavmin bir devleti olmal› tezini
gündeme getirmifltir. Kavimlerin
devlet olmas› için yeni de¤erler
icat edilmek zorundad›r. Bu de¤er-
ler toplam›na sivil veya befleri din
dememiz mümkündür. ABD dün-
yada befleri dini en iyi formüle
eden ve sistemlefltiren ülkelerden
birisidir. Amerikal› araflt›rmac› Da-
vis Derek bu konuda flu tespitleri
yapm›flt›r: “Sivil din Amerikan ta-
rihinin bütününde oldu¤u gibi, bu-
gün de hayati bir kültürel güç ol-
may› sürdürmektedir. Günümüzde
Amerikan baflkan›n›n görece bafl-
lama töreninde, yüce mahkeme-
nin her oturumunda önce “Tanr›
bu flerefli mahkemeyi korusun”
slogan›nda, flükran günü ve Milli
Dua Günü’nde, sakat yeminindeki
“Tanr›’n›n çat›s› alt›nda” ifadesin-
de, paralar›n üzerindeki “Tanr›ya
Güveniyoruz” deyiminde, hatta
her Amerikan Baflkan›n›n “Tanr›

Amerikay› Korusun” ifadesinde si-
vil dinin etkileri vard›r.” 

Siyasi otoritenin halk gözünde
meflru olarak gözükmesi için ma-
nevi dinamiklerin gündeme sokul-
mas› zaruridir. Bu manevi dina-
mikler kadim bir kültüre ve dine
dayanabilece¤i gibi hümanist ve
ulusal bir yap›ya da dayanabilir.
Her ülke günümüzde bu yönteme
baflvurmaktad›r. ‹nsanlar›n siyasi
ve sosyal taleplerini tek bir potada
eritmek ve insanlar› belli bir hede-
fe yönlendirebilmek için ulusal ri-
tüeller (ayinler), marfllar ve bay-
rak en önemli dinamiklerinden bi-
risidir. Esasen genel olarak tüm
toplumlarda durum üç afla¤› befl
yukar› ayn›d›r. Tarihte de böyle ol-
mufltur. Nitekim Kur’an-› Kerim’de
müflriklerin tavr› flöyle anlat›lmak-
tad›r: 

“Aralar›ndan bir uyar›c› gelme-
sine flafl›rd›lar. ‹nkârc›lar; “bu ya-
lanc› bir sihirbazd›r” dediler. Tanr›-
lar› bir tek tanr› m› yap›yor? Bu,
cidden tuhaf bir fleydir. Onlardan
ileri gelenler; “yürüyün, tanr›lar›-
n›za ba¤l›l›kta direnin, sizden iste-
nen flüphesiz budur. “Biz bunun
söyledi¤ini babalar›m›z›n ba¤l› ol-
du¤u son dinde de iflitmedik. Bu
uydurmadan baflka bir fley de¤il-
dir.”1

Seyyid Kutup (rh.a)’›n bu
ayetler üzerindeki tespitleri olduk-
ça yerindedir. Merhum flehid flu
tespitleri yapmaktad›r: “Onlardan
ileri gelenler, “yürüyün, tanr›lar›-
n›za ba¤l›l›kta direnin, sizden iste-
nen flüphesiz budur.”

Öyleyse bu yeni ça¤r› ile amaç-
lanan ne din ne de inançt›r. Bura-
da amaç, bunlar›n ötesinde baflka
bir fleydir. Bu konuyu, halk kitle-
leri, ehliyetli olan uzmanlar›na b›-
rakmal›d›r. Gizli-kapakl› hesaplar-
dan anlayan ve yap›lan manevra-
lar› kavrayabilen yetkili kiflilere
havale etmelidir. Kitleler, atalar›n-
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dan kalma geleneklerine ba¤l› kal-
mal›, bilinen ilahlar›na tapmaya
devam etmeli ve bu yeni ça¤r› ile
ortaya konan manevran›n perde
arkas›n› düflünmemeli, onunla il-
gilenmemelidir! Zira halk›n bu
ça¤r›ya karfl› direnebilecek yete-
nekli ve yeterli uzmanlar› vard›r.
Kitleler müsterih olmal›d›r. Zira
sözde ileri gelen büyükler, onlar›n
ilahlar›n› inançlar›n› ve milletin ç›-
kar›n› en güzel flekilde kollamaya
çal›flacaklard›r!

Bu yöntem, zalim yöneticilerin
kitleleri kamuoyunu ilgilendiren
konularla ilgilenmekten, gerçekleri
düflünmekten al›koymak için sü-
rekli olarak kulland›klar› al›fl›lage-
len bir pland›r. Zira kitlelerin biz-
zat kendilerinin gerçekleri ö¤ren-
mek için u¤raflmalar› ilahi mesaj›
hesaba katmayan yöneticiler ve
yine bu özelli¤i tafl›yan ileri gelen-
ler, büyükler için ciddi tehlike
oluflturur. Onlar›n, kitleleri içinde
bo¤duklar› saçma planlar›n› temel-
siz planlar›n› deflifre eder. Zaten,
gayri meflru yönetimler kitleleri
ancak temelsiz planlar içinde bo-
¤arak hayatlar›n› sürdürebilirler!” 

Bir toprak üzerinde yaflayan
insanlar›n tümünü veya büyük bir
ço¤unlu¤u hipnotize etmek müm-
kün müdür? Korkuya dayal› ve si-
lahlar›n gölgesinde kalan totaliter
ve otoriter yönetimlerin cezaevle-
rini, de¤iflik iflkence metotlar›n›
kullanarak bir süre ayakta kalma-
s› mümkündür. Yaln›z cezaevle-
rindeki insanlar iktidar için mali
bir gider oldu¤u gibi at›l bir insan
güç potansiyelidir. Kald› ki ceza-
evlerinde kalanlar›n aileleri ve ya-
k›n çevresi mevcut siyasi otoriteye
kin duygular› duyarak düflmanl›-
¤›n nesilden nesile geçmesine se-
bep olabilirler. ‹flkenceler toplum-
da gayr-i meflru otoritenin tart›fl›l-
mas›na vesile olabilir. Toplumlar›
hipnotize etmenin en etkili yolu
ulusal ayinlere, marfllara ve bay-

raklara kutsall›k atfetmektir. Bu
hem maliyeti ucuz bir yöntemdir
hem de tüm toplumu gönüllü ola-
rak iktidar›n etraf›nda kalkan ol-
mas›n› sa¤lar. 

Meselenin Kürt sorunu etraf›n-
daki de¤erlendirmesine gelince…
Bugün fieyh ‹dris-i Bitlisiyle baflla-
yan Osmanl› Kürt beraberli¤i çö-
züm için referans olabilir mi? Ulus
Devlet çat›s› alt›nda hay›r. Her ne
kadar sivil dinler insanlar› bir ara-
ya getirmek için icat edilseler de
tek bir oligarflinin egemenli¤i için
icat edilmifllerdir. Bu sebeple hiçbir
sivil dinin veya sivil din etraf›nda
örgütlenen ulusal laik devletlerin
baflar› flans› yoktur. ‹lahi dine ge-
lince ondan da hükümet dâhil çö-
zümün taraflar› yüz çevirmektedir.  

Baflbakan Tayyip Erdo¤an ün-
lü yat›r›m bankeri Herbert Allen
taraf›ndan organize edilen ve
“Amerikan Patronlar Zirvesi” diye
bilinen Sun Valley Konferans›’nda
din, devlet ve laiklik üçlüsü ekse-
ninde flunlar› söylemifltir: “Dini,
bir ideoloji haline getirerek, devlet
ayg›t› marifetiyle toplumu zorla
dönüfltürmeye çal›flmak, hem top-
luma hem dine yap›labilecek en
büyük kötülüktür. Din üzerinden
siyaset yapmak, dini ideolojik bir
araç haline getirmek, hem top-
lumsal bar›fla hem de siyasi ço-
¤ulculu¤a zarar vermektir. Belki
de en kötüsü, dini yozlaflt›rmak
ve amac›ndan sapt›rmak anlam›-
na gelmektedir. Bunun önlenebil-
mesi anlam›nda laiklik olarak ta-
n›mlad›¤›m›z ilke son derece mü-
him bir ihtiyaç olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Türkiye’nin konu-
mu, medeniyetler çat›flmas›n›n
önlenmesinde bizlere kritik bir rol
ve sorumluluk yüklemektedir. Da-
ha önce de hep belirtti¤im gibi
Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci
de bu çerçevede de¤erlendirilmeli-
dir. Yani, Türkiye’nin AB’ye gir-
me iradesinin sonuçsuz kalmama-

s› büyük önem tafl›maktad›r. Bu-
nun aksi yönde bir geliflme ise, ‹s-
lam ülkelerindeki d›fllanm›fll›k
duygular›n› pekifltirecektir. Dini
fanatizmin bu tutumdan beslen-
mek için f›rsat kollad›¤›n› da
unutmamak gerekir.” Erdo¤an’›n
dini fanatizmden kast› aç›kt›r ki;
dinin sosyal ve siyasal hayata
egemen olmas›d›r. Bu konuda
Baflbakan’›n dan›flmanlar›ndan
Ömer Çelik’in laiklik ve dini fana-
tizm üzerine söyledi¤i sözler san›-
r›m ayd›nlat›c› olacakt›r. Ömer Çe-
lik flöyle demektedir:

“Tarih içinde devletlerin “dini
fanatizm”in yörüngesinden ç›k-
mas› kolay olmad›. Bu bilince va-
r›l›ncaya kadar çok ac› çekti insa-
no¤lu; büyük bedeller ödedi. Bu
bir siyasal düzenleme konusu ol-
maktan önce bir bilinç durumu ol-
du¤u için, bu bilinç durumuna
ulafl›lmadan önce yaflananlar in-
sano¤lunun belli de¤erler istismar
edilerek nas›l “kölelefltirildi¤inin”
tarihidir. Dini referanslar›n siyasal
alan›n iflleyiflinin d›fl›na ç›kar›lma-
s› dine karfl› bir tutum de¤ildir.
Laiklik prensibi esas›nda bir top-
lumsal bar›fl projesi oldu¤u kadar,
ayn› zamanda dinleri, dini fana-
tizmin elinden kurtarma stratejisi-
dir. Bu nedenle siyasal alan›n dini
referanslara göre ifllememesi, din
üzerinden güç elde etmek isteyen
odaklar›n ve dini fanatizmin “in-
san bilincini kölelefltirme” giriflim-
lerine set çekmifltir. Çünkü dini re-
feranslar› kamu alan›nda etkili
k›lmaya çal›flmak, esas›nda, dine
sayg›dan kaynaklanmamaktad›r;
dinin kamu alan›nda nas›l bir rol
üstlenmesi gerekti¤ine karar ver-
me konumunda oldu¤unu iddia
eden odaklar›n iktidar elde etme
arzusunun ürünüdür. Buna set
çeken laiklik prensibi, dini fana-
tizmin insan bilinci ve din üzerin-
de kurmaya çal›flt›¤› tekeli y›km›fl-
t›r.” (Sabah Gazetesi-01.10.04)  
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Allah-u Teâlâ (cc) Firavun’dan
naklen Mümin Suresi’nin 26.
ayet-i kerimesinde flöyle buyur-
maktad›r: “Firavun dedi ki: “B›ra-
k›n beni Mûsâ’y› öldüreyim. (Fay-
das› olacaksa) Rabbini yard›ma
ça¤›rs›n! Çünkü ben onun, dininizi
de¤ifltirece¤inden yahut yeryü-
zünde bozgunculuk ç›karaca¤›n-
dan korkuyorum.” Firavun propa-
ganda sanat›n› çok güzel kullanan
birisi idi. Musa (as)’›n getirdi¤i
“saf tevhid” akidesine karfl›l›k Mu-
sa (as)’› bozgunculuk ile suçlam›fl-
t›r. Dinin siyaset hakk›nda söz
söyleme hakk›n› elinden almay›
dinin yarar›na olmas›n›n izah edil-
mesi Firavun’u bile flafl›rtacak laf
cambazl›¤›d›r. 

‹slam ideoloji de¤ildir. ‹deoloji
insan akl›n›n yine insanlar için in-
sanlara hayat programlar› haz›rla-
mas›d›r. ‹slam ise Allah’›n Hz.
Muhammed (sav) arac›l›¤› ile in-
sanlara hayatlar›n›n her alan›nda
yol göstermesidir. ‹deolojilerin ni-
hai hedefi yeryüzünde iktidar ol-
mak ve toplumu kendi ilkeleri
do¤rultusunda dönüfltürmektir. 

‹slam’›n devlet talebi var m›-
d›r? Ve bu talep toplumu zorla dö-
nüfltürmeye mi dayanmaktad›r? 

Din/‹slam’›n kendine mahsus
bir devlet talebi mutlaka vard›r. Zi-
ra ‹slam’›n öyle hükümleri vard›r
ki; bu hükümler ancak bir otorite-
nin bulunmas› ile uygulanabilir.
Aksi takdirde ‹slam’›n uygulan›fl›
yar›m kalacakt›r. Bir Müslüman
‹slam’›n uygulanmamas›na r›za
göstermesi mümkün müdür? Geç-
miflte baz›lar›; “‹slam’›n fertle ilgili
hükümleri %90’› kapsamaktad›r
geri kalan devlet ile ilgili hükümle-
ri ise ancak ‹slam’›n %10’unu
oluflturmaktad›r. Bu sebeple dev-
letle ilgili ‹slam’›n hükümleri üze-
rinde durmak yerinde de¤ildir”
tezleri ortaya atm›fllard›r. Bu yüz-
delik oranlar›na kat›lmasak bile

%10’dan vazgeçmek hakk› hangi
Müslümana verilmifltir. Kald› ki;
‹slam’›n hükümleri birbirini ta-
mamlayan ve kopmaz ba¤larla
birbirine ba¤l› hükümlerle doludur.
Birini reddetmek veya önemseme-
mekle hepsini reddetmek veya
önemsememek aras›nda hiçbir
fark yoktur. 

‹slam aç›s›ndan siyasi iktidar
toplumu zorla dönüfltürmenin
arac› de¤ildir. Zira ‹slam’da in-
sanlar› zorla dine sokmak yasak-
lanm›fl bir fiildir. Nitekim Allah-u
Teâlâ (cc) Kur’an-› Kerim’de flöy-
le buyurmaktad›r: “Dinde zorla-
ma yoktur. Hak ile bat›l birbirin-
den ayr›lm›flt›r. Art›k kim ta¤utu
reddedip Allah’a iman ederse
kopmas› mümkün olmayan bir
kulpla sar›lm›flt›r. Allah semidir,
âlimdir.” (Bakara Suresi:256) Do-
lays›yla ‹slam aç›s›ndan devlet
asla zorla toplum dönüfltürücü bir
ayg›t de¤ildir. ‹slam aç›s›ndan ‹s-
lam’›n devletinde ‹slam reddedile-
bilir. ‹slam hukukunda yer alan
z›mmî kavram› bunun en basit
örne¤idir. ‹slam aç›s›ndan baz›
âlimlere göre Müslüman olmayan
Yahudi ve H›ristiyanlar›n g›ybeti-
nin yap›lmas› bile haramd›r. Bu-
nunla birlikte z›mmî statüsünde
olanlar›n askerlik hizmeti yapma-
lar› flart de¤ildir. Zira ‹slam kendi-
sine inanmayanlar› zorla kendisi
için savaflt›rmaz. Ayr›ca bu kim-
selerin kendi dinlerine göre ev-
lenmelerine yaflamalar›na müda-
halede bulunmak da caiz de¤ildir.
Dolay›s›yla toplumsal bar›fl› ve si-
yasal ço¤ulculu¤u ve hatta yer
yer kat›l›m› tarih boyunca ‹s-
lam’dan daha iyi karfl›layan bir
din olmam›flt›r. Hz. Peygam-
ber(sav)’den bafllayarak Osman-
l›’ya kadar ‹slam siyasal rejimi bu
esaslara dayanm›flt›r. Arada s›ra-
da menfi örnekler olsa bile bu ör-
nekler hükümlere dayanmad›¤›
için konumuz d›fl›d›r.

Dinsiz siyaset Baflbakan Erdo-
¤an’›n belirtti¤i gibi toplumsal ba-
r›fl› ve siyasal ço¤ulculu¤u sa¤la-
yabilir mi?  Baflbakan’›n k›zlar›
baflörtülü olmas› hasebiyle Türki-
ye’de okuyamamaktad›r. Top-
lumsal bar›fl›n Türkiye’de egemen
oldu¤unu söylemekte mümkün
de¤ildir. Siyasal ço¤ulculu¤a ge-
lince her siyasi görüfl resmi ide-
oloji potas›nda erimedi¤i müddet-
çe siyasal organizasyonda söz
hakk› olmad›¤› gibi aç›kça kimlik
beyan›nda da bulunamaz. Bu du-
rum sadece Türkiye’ye has bir
durumda de¤ildir. Tüm dünyada
dinden ar›nd›r›lm›fl siyaset ya
kendi bafl›na mutlak iktidar›n›
kurmufl ya da herhangi bir siya-
sal veya sosyal s›n›f›n oligarflisi-
ne teslim olmufltur. 

Baflbakan oldukça tatl› konufl-
makta ama yanl›fl konuflmakta-
d›r. Dini olmayan bir ideoloji olan
“laiklik” ilkesi ile koruyaca¤›n›
zannetmektedir. Oysa ‹slam’›n
kendini koruyacak mekanizmala-
r› son derece kuvvetlidir.  Bu se-
beple Baflbakan’›n bofla kayg›lan-
mas›na lüzum yoktur. ‹slam ken-
di içerisindeki sapk›n anlay›fllar›
kendi içerisinde çözecek bir güce
kendi usulleri ile çözebilecek bir
yap›dad›r. Tarihte Hariciler ve bu-
günkü durumlar› buna en güzel
örnektir. 

‹slam, H›ristiyanl›k gibi sadece
ahiret ile ilgilenen bir din de¤ildir.
O’nun hükümleri hem Ortado-
¤u’yu hem de dünyay› içerisine
al›r. ‹slam’› iktidar yapmaya çal›fl-
mak ne onu yozlaflt›rmakt›r ne de
amac›ndan sapt›rmakt›r. 

Ulus Devletin problem çözme-
di¤i problemlerin kayna¤› oldu¤u-
nu art›k herkes görüyor. Bu sebep-
le Türk de¤il “Türkiyelilik” tezi or-
taya at›lm›flt›r. Bu tez de sorunun
çözümüne katk› sa¤lamaz. Bunu
da gelecek say›da görelim.
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Zaman geçtikçe yapacaklar›-
m›z, yazacaklar›m›z, konuflacak-
lar›m›z ço¤almakta. Üzerimize
düflen vecibelerden kopuk kald›-
¤›m›z her an ise, ifllerimiz kadar
sorunlar›m›z da, sorunlar›m›z ka-
dar yükümlülüklerimiz de devasa
boyutlara do¤ru t›rmanmaktad›r.
Sorunlar alt›ndan kalk›lamayacak
konuma gelmifl, ümitsizlikler ru-
hu ve yüre¤i tehdide bafllam›flsa
ortada/orada sorumluluklar›n› ye-
rine getirmeyenler vard›r; böylesi
yerlerde yalanlar üremifltir, ka-
çanlar yayg›nlaflm›flt›r. Ay›plan-
may› hak eden bu utanç verici tu-
tum/ahlaks›zl›k kendisine uygun
zemini/flartlar› buldukça büyüye-
cek ve tarihi/siyasi vahim sonuç-
lar› da beraberinde getirecektir.

Tevhidi akide dairesinde kifli-
lik, kimlik birlik kazanmak mü-
minlerin nihai hedefidir. Bu kutlu
hedef kesintisiz cesur evrensel bir
varolufl ister; cayd›r›lamaz ve
korkutulamaz ‹slami durufllar›yla
tan›nan fertler ister. Kimlik buna-
l›mlar›ndan ilahi vahiy sayesinde
kurtulmufl, ne yapaca¤›n›, nas›l
yapaca¤›n›, hangi ilkelere ba¤l›
kalarak yapaca¤›n› idrak üzere
bulunan, Allah’›n has kullar›, bu
hedefin her dönemde icrac›lar›d›r-

lar. Allah taraf›ndan övgüye maz-
har k›l›nan kullar ahitlerine sad›k-
t›rlar; sadakatlerini söylemden
prati¤e aktararak ve her yerde da-
vay› sahiplenerek gösterirler.

Evrensel ta¤utizmin yozlaflt›r-
malar›n›n, y›k›mlara u¤ratmalar›-
n›n ve sürülefltirmelerinin ilk mu-
hataplar› ilahi vahye iman› seçen
muvahhidlerdir. Bu olgu tarihsel
süreç boyunca asla de¤iflmeden
bugünlere dek gelmifltir. Kuflat›l-
m›fll›k içerisinde kalan müminler,
evrensel düflmanl›klara, sald›r›la-
ra, imha planlar›na karfl› gözlerini
yumamazlar. Aksine yeryüzünün
yüz aklar›, nurlu yüzlüleri, fleref-
lileri ve halife olmalar›n›n hakk›n›
ifa ad›na evrensel bir dil, evrensel
bir yumruk ve ‹slam‘›n müflahhas
aç›l›m› anlam›nda, evrensel in-
sanl›k vicdan› olmal›d›rlar. Azg›n-
lara hak ettikleri ders hakkaniyet
çerçevesinde verilmelidir.

Tevhidi varolufl çizgisi kör
taklitçi bir zihniyetle kavran›la-
maz. Körlükleri gönülden baflla-
y›p sorgulamalar›na, anlamlan-
d›rmalar›na, vazifelerini icraya ve
adanmalar›na dek s›çrayanlar›n
kavray›fllar› hastal›kl›d›r. Böylele-
riyle uzun soluklu mücadelelere

girilemez. ‹drak tutulmas› hiçbir
tutulmaya benzemez; her kimde
din-i mübini alg›lamada ve sahip-
lenmede sönüklük, tutukluk, so-
lukluk mevcutsa o kimsede/kim-
selerde tevhidi fluur yerleflmemifl-
tir, kökleflmemifltir.

Ümmet-i Muhammed zor ta-
rihsel bir koridordan geçmektedir.
Küresel zalimler, dirli¤imizi boz-
man›n hesaplar›yla u¤raflmakta
ve zafiyetli noktalar›m›z› bulduk-
ça da çok yönlü darbeler vurmaya
kalk›flmaktad›rlar. Bu süreç mü-
minlerde öncelikle imanî, akabin-
de de ahlâkî, siyasi ve topyekün
mukavemeti uyand›rmal›d›r. Zor-
luklara yo¤unluklu ‹slami vazife
ahlâk›yla gö¤üs germekte tered-
düt göstermemeli ve mücadeleden
asla el, gönül çekmemeliyiz. Ver-
di¤imiz sözler söylemden eyleme
aktar›lmaya muhtaçt›r. Sözlerimi-
zi zamana, mekâna, flartlara ba¤-
l› kalarak de¤il Rabbimize tam bir
teslimiyetin gerektirdi¤i samimi-
yet üzere hayata tafl›mal›y›z. De-
¤erlerimizi tavizsizce sahiplenme-
liyiz.  Sahiplenmekten anlafl›lma-
s› gerekenleri, hayat› bizlere zin-
dana çevirmeye çal›flanlara diren-
me merkezli ele almal›y›z. Ayak-
lar›m›z›n yüreklenmesinin, yü-
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reklerimizin ayaklanmas›n›n dire-
nifli sürdürmemize ba¤l› oldu¤unu
unutmamal›y›z; asla da unuttur-
mamal›y›z.

Zaman, mekân, tarih ve mey-
danlar küfrün sultas›n› felç edici
k›yamlar görmeye susam›fl. As›r-
lard›r emperyalistlerin i¤renç
emellerini soluyan evren, hüzün-
lü, öfkeli ve için için intikamla
dolmakta. Çünkü evrenin her ya-
n›nda tevhidi ruh var; tevhidi ruh
tu¤yanlara tahammül edemez.
Ça¤›m›z›n kronik sorunlar›n›n, in-
san haklar› ihlallerinin, iflgalleri-
nin ve sömürgelefltirmelerinin fa-
illeri güçlerini korurken mazlum-
lar huzur bulamaz; mustazaflar
geleceklerinden emin ve emniyet-
te kalamazlar. Hususen de mü-
minler sorumluluklar›n› yerine
getirmifl olamazlar. 

Tevhidi fluurlanma yükseldik-
çe müminler aras›ndaki ayr›l›klar
azalacak, çat›flmalar›n anlams›zl›-
¤› anlafl›l›p imani esasl› bir kay-
naflman›n kaç›n›lmazl›¤› noktas›-
na ulafl›lacakt›r. Böylesi sonuçla-
r›n do¤mas› salt siyer tarihin-
de/‹slam tarihinde belirli dönem-
lere bir k›s›m müminlere has de-
¤ildir ve s›n›rlar› tarihsel de de¤il-
dir. Benlik davas›n›n güdüldü-
¤ü/görüldü¤ü diller tevhidi bulufl-
man›n bölücüleridir. Bölücüler ve
nifak saçmaya yeltenenler ay›k-
land›kça tevhidi ayd›nl›k içlerimi-
ze dolacakt›r; içlerimize rehber
olacakt›r ve vahdet zamanlar›
uzaklardan çok daha yak›n›m›za
gelecektir. Müminler tevhidi aki-
deye dayal› hayat› bafllar›na taç,
fiillerine ölçü ve tutunduklar› ye-
gane kulp bildikçe Rabb-ul Âle-
min taraf›ndan korunacakt›r,
onurland›r›lacakt›r.

Tevhid eksenli varolufl bir ha-
yal, bir mitolojik anlat›m de¤il
hayat›n bizatihi asli özüdür; de-
¤iflmeyen ve asla de¤ifltirileme-

yen rengidir, mührüdür. Bu ulvi
varolufl peflinden ayr›lmayanlar,
yüreklerinin hayat›na tevhidi bi-
linci giydirenlerdir. Yürüyüflle-
rinde tevhidi gördüklerimiz, ko-
nuflmalar›nda tevhidi duydukla-
r›m›z ve k›yam-› ilahi sahnele-
rinde izzetli durufllar›yla tevhidi
hayk›rd›klar›na flahit olduklar›-
m›z tevhidi özümseyenlerdir. ‹s-
lami hedeflere bedel ödemeden,
ölümü kabullenmeden var›lama-
yaca¤› bilinerek sahaya inildi-
¤inde tarih biiznillah muvahhit
yüreklerin örnek vurufllar›n› ya-
zacakt›r, örnek dayan›flmalar›n›
anlatacakt›r ve zalimlerin korku-
lar›ndan tirtir titrediklerini gele-
cek nesillere iletmek üzere sat›r-
lar›na kaz›yacakt›r.

Tevhidi ahlak yüreklerin ad›
olmal›d›r; yüreklerin tad› haline
gelmelidir. Yürekler ancak tevhidi
de¤erlerle beslendikçe erdemli bü-
yümeden pay›n› al›r. Büyümeyi
tevhidi merkezde bulanlar ise ara-
lar›nda hay›rlara do¤ru yar›fl›rlar,
hikmetlenir ve heybetlenirler.
Tevhidi çizgi Rabbimizin mümin
kullar› için belirledi¤i bir ses, bir
söz, bir beden olman›n adresidir.

Allah-u Teâlân›n emrine uya-
rak “bir” olabilmeye “biz” olabil-
meye yönelik ad›mlar atabilmek
övülendir; her lahza önemsenip
yap›fl›lmas› istenendir.  Zaten tev-
hidi fluur, nak›fl nak›fl iflledikleri
flahsiyetlerin da¤›n›kl›¤›na son
verip, kenetlenmeye sevk eder.
“Biz” olabilmeye, “bir” olabilme-
ye adanm›fl sevdal› ad›mlar kutlu
ad›mlard›r. Kutlanmay› hak eden
neticelerde bu emr-i ilahiye ba¤l›-
l›klar›n› asla bozmayan ve çetin
flartlardan Kur’an’›n k›lavuzlu-
¤unda ç›kmas›n› becerenlerin tari-
fi muhal katk›lar› vard›r.

Müminler, flirke, flerre, fleyta-
na ve ça¤dafl kan emici bütün
odaklara karfl› insanl›¤› esaret-

ten/karanl›ktan tevhidi selamete,
iklime, mutlulu¤a ç›kartmak ad›-
na planlar yapmal›d›r. Bu anlam-
da Kur’an-› azümüflan müminlere
ayetlere istinat ederek planl› ya-
flamay› ö¤retir; planl› yap›lanma-
y›, planlayarak yar›flmay› ve her
savafl› plan üzerine yerlefltirmeyi
talim ettirir. Müminler bunlar› un-
van›, makam›, flöhreti gözeterek
yapmazlar. Hareketlendiricileri
sadece Allah’›n r›zas›n› kazan-
mak, yarad›l›fl amaçlar›n› realize
ve hizbuflfleytan›n cephesini çö-
kertme misyonlar›d›r.    

Kur’an, ilahi terbiyenin, ilahi
talimatlar›n, ilahi talimin kayna-
¤›d›r. Kur’ani hayata evet de-
mek, s›n›rlar›n› Rabb-ul Âlemi-
nin çizdi¤i mükemmel bir hayata
ve kurallar›na ba¤lanmakt›r.
Kur’an ayn› zamanda flaflmaz bir
disiplindir; e¤itim kamp›d›r da.
Muvahhidlerin müfredatlar›, ya-
salar›, yollar› Kur’an’dad›r.
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Tevhidi fluurlanma
yükseldikçe müminler
aras›ndaki ayr›l›klar
azalacak,
çat›flmalar›n
anlams›zl›¤› anlafl›l›p
imani esasl› bir
kaynaflman›n
kaç›n›lmazl›¤›
noktas›na
ulafl›lacakt›r. Böylesi
sonuçlar›n do¤mas›
salt siyer
tarihinde/‹slam
tarihinde belirli
dönemlere bir k›s›m
müminlere has
de¤ildir ve s›n›rlar›
tarihsel de de¤ildir.



Kur’anla terbiyeyi seçmek seç-
kinleflmektir. Bu seçkinlefleme
olgusu kalburüstü, zaman üstü,
toplum üstü olmak de¤ildir; aksi-
ne Allah’›n dostlar›n› dost düfl-
manlar›n› düflman bilip mücade-
leye coflkuyla dalmakt›r. Küfre
karfl› evrenin her yerinde dik
durmakt›r; y›lmamak, korkma-
dan hakk› diyarlara yaymakt›r.
Böylesi flahsiyetler kalemleri el-
lerine tevhidi fliarlar› yükseltmek
için al›rlar; böyleleri kelimeleri
dudaklar›n›n aras›ndan tevhidi
fliarlar› tebli¤ ad›na ç›kar›rlar;
böyleleri kâ¤›tlar›n ba¤›rlar›na
tevhidi fliarlara adan›fllar›n› motif
motif ifllerler. Çünkü onlar›
Kur’an, ayet ayet ifllemifltir, bo-
yam›flt›r, doyurmufltur.

Yüce dinimiz ad›na hayata,
yar›nlara, gelece¤e yönelik bir id-
diam›z varsa bu u¤urda gerekti-
¤inde ölüme de/öldürülmeye de
gönüllüce gidebilmeliyiz. Hatta
bu iddia teorik ve pratik anlamlar-
da bilinç düzeyimizi göstermeli
güven vermeli, ümitlendirmelidir
de. Söz konusu bilince haiz olan
müminler, dinmeyen bir mücade-
le coflkusuyla doludurlar; bu cofl-
ku onlar› koflturur, davan›n
önündeki barikatlar› kald›rma ya-
r›fl›nda atak yapt›r›r ve yüreklerin
zindelefltirilmesinde derin izleri
vard›r. G›pta edilesi bu bilinç,
iman, irfan, heyecan ve fedakâr-
l›k katmanlar› hangimizde teflek-
kül etmiflse o, davam›z›n lokomo-
tifi, onuru ve y›ld›zlar›ndan olur.
Tevhidi k›yam tarihi böylesi aziz
yi¤itlerle güzide, örnek ve önder
flahsiyetlerle ve abideleflmifl flehit-
lerimizle doludur.

Allaha verdikleri ilahi misak-
lar›n›n alt›n› salih amellerle/kan-
lar›yla/terleriyle imzalayanlar ta-
rihe geçmekteler; iz b›rakmaktalar
ve izlenilmeyi hak etmektedirler.
Ve onlar tarihi, ‹slam ad›na ele

geçirmekteler de. Tarihi ve yeryü-
zünü flirk akidesine fleytanla-
ra/küffara terk edemeyiz; tarihi
ancak müminler dosdo¤ruca ya-
zabilirler, yap›land›rabilir ve ta-
¤utlar›n i¤renç müdahalelerinden
koruyabilirler.

Tevhidi hakikat/hareket/k›-
yam kendisini yüklenen omuzlar›
flereflendirir. Omuzlar›n›, yürekle-
rini, bileklerini güne yar›nlara ve
insanl›¤›n gelece¤ine hizmet için
amade tutanlar ilahi vahiyle can
bulanlard›r. ‹lahi vahiyle dona-
nanlar tav›rlar›n› zaman›n flartla-
r›n›/dayatmalar›n›/yans›tt›klar›n›
baz alarak belirlemeyi zul sayar-
lar. Hayatlar›n› yüce Allah’a ait
bilir, baflka bir yöne bakmazlar,
baflka bir yola ayak basmazlar ve
ihanet anlam›na gelebilecek söy-
lemlerden de eylemlerden de yak-
lafl›mlardan da beridirler. Zira on-
lar hakikate s›rt dönmenin, alçal-
man›n, izzeti ve itibarlar›n› kay-
betmenin sebebi oldu¤unu idrak
üzeredirler. Dolay›s›yla da haki-
katin adresine sar›lmalar›n› gev-
fletmezler; mesuliyetlerini icra sa-
has›nda durufllar› düzgündür/sa¤-
lamd›r; hay›rl› iz b›rak›c› ad›mlar›
ise süreklidir.

Tevhidi akideye iman, tercih
sorumlulu¤udur; sebat›, sabr›, zu-
lümat› yok etme düzleminde bir
kale olmay› tercihtir. Kendilerini
Allaha kulluk ba¤›yla ba¤lama
cehdini kuflananlar sorunlar›
Kur’an› dinleyerek çözerler. Bu
anlamda tevhidili¤e gönül veren-
ler, zorluklar› geçmede engelleri
aflmada zalimleri/zalimleflen re-
jimleri tarihe gömmede kurflun-
dan kaynat›lm›fl binalar misali
birbirlerine kenetlenirler; bu du-
rufllar›n› korumaya ahdederler;
canh›rafl çabalar›n› esirgemezler.

Birbirlerine kurflundan dökül-
müfl binalar gibi kaynayanlar va-
zifelerinin fark›ndalar. Zaten on-

lar farkl›l›klar›n› sorumluluklar›na
yap›flmalar›ndan, kaçmay›p di-
renmelerinden, mücadeleye say›-
lara bakarak de¤il samimiyeti öl-
çü bilerek girmelerinden al›rlar.
Zamanlar›n›n, dönemlerinin ve
üyesi olduklar› insanl›¤›n ayd›nl›k
‹slami zamanlara eriflmesinde
üzerlerine düfleni yapmaktan so-
yutlananlar, yük tafl›may› angar-
ya addedenler sorumluluk ahlak-
lar› ve flahsiyetleri bitkisel hayata
girmifl tiplerdir. Tevhidi akidenin
d›fl›nda ya da tevhidi akideyi ge-
re¤ince anlama çabas›na yönel-
meden bir hayat› benimsemek flu-
ursuzlu¤u/sorumsuzlu¤u/bofllu¤u
benimsemektir; halsizleflmektir.
Bitkisel hayat modundaki birey-
ler/kitleler ise artan zulümlerin,
krizlerin, cahiliyenin yay›lmas›-
n›n zamanlar›n/zeminlerin cani
ellerle dillerle kana/kire buland›-
r›lmas›n›n do¤rudan ya da dolay-
l› failleridirler.

Tevhidi akide Kur’an’dan ö¤-
renilir. Kur’an’a dayanarak bak-
mak, yaflamak, savaflmak ruhu
ilahi manayla doyurmakt›r. Bat›l-
dan bakmak bat›la gömülmek ru-
hu aç b›rak›r, aç›kta b›rak›r, an-
lams›z b›rak›r. Aç, aç›kta ve an-
lams›z b›rak›lan ruh/hayat ise sa-
vunmas›z kal›r. 

Tevhidi akideye ayarl› bir ha-
yat Kur’ani üsse kenetlenmektir
ve Kur’an’› yüklenmektir. Üssü
Kuran olan›n, yükü Kur’an olan›n
yard›mc›s› muhakkak ki Allah az-
ze ve celledir. Üssü flirk/bat›l ola-
n›n yard›mc›lar› ise fleytan-
d›r/fleytandan yana olanlard›r.
Tevhid nurdur, flereftir, cennettir;
flirk/bat›l ise nar’d›r, flerefsizliktir,
cehennemdir. Rabbimiz bizlere
tevhidi fluura, fliarlara, direnifllere
dayal› bir hayat ve flehadet nasip
etsin.

Esselmun aleykum
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Allah’›n inayetiyle ve yedi y›ll›k
bolluk ile yedi y›ll›k k›tl›¤›n vesile-
siyle M›s›r’›n ikibin y›ll›k flirk düze-
ninin parçalanmas›na maddi an-
lamda benzer olarak flirk, hayas›z-
l›k ve sadece ‹slam’›n ilkelerini red-
deden materyalizm temelli Ergene-
kon Cumhuriyeti’nin yedi y›ll›k k›t-
l›k ile yedi y›ll›k bollu¤un ard›ndan
önlemeyen çöküflü flüphesiz ki ka-
firleri derin bir ac› içinde b›rakt›¤›
kadar Müslümanlar›n yüre¤ine ilahi
bir ferahl›k serpecek niteliktedir.
“Bin y›l sürecek” kehanetinin ar-
d›ndan on dört y›l içinde parçalan›p
da¤›lmaya yüz tutan bu zulüm sis-
teminin d›fl›na nihayet ç›kacak olan
Müslümanlar›n önünde genel itiba-
riyle üç seçenek olacakt›r; “Herke-
sin hayâs›zl›¤› kendine” söylemini
yasalaflt›racak bir liberal ddemokra-
tik ssistem alt›nda muhafazakar bir
hayat, “iyili¤i tavsiye -emreden de-

¤il- edecek ama kötülükten sak›n-
d›rmayacak” ›l›ml› mmuhafazakar
sistemi alt›nda felsefede ‹slam ah-
lakta yani pratikte modern ve laik
olan ›l›ml› ‹‹slam vve ‹‹slams›l›k1 ha-
yat› ve son olarak âlimlerin nesille-
riyle Peygamber’e kadar uzanan ve
kendine özgü bir gelene¤i olan ‹sla-
mi bir hayat›n toplumsallaflt›r›lmas›
ve ard›ndan devlet kademelerinde
kurumsallaflt›r›lmas›ndan sadmrw›r
olacak olan bir ‹slam DDüzeni.

Müslümanlar›n bir zulüm düze-
nine karfl› mücadele etme gibi bir
sorumlulu¤u varsa ve bu düzen bu
mücadeleden veya ecelinin gelme-
sinden dolay› y›k›lmaya mahkûm
olacaksa ayn› sorumluluk yeni bir
düzen infla etmeyi de gerektirecek-
tir.  Elbette küfrün sistemleflmesi ve
organize olmufl bir flekilde yasalafl-
mas› sonucundan do¤an zulüm dü-

zenini köklü ve kal›c› bir flekilde or-
tadan kald›rman›n yolu sistematize
olmufl küfrün gücünü k›rmak ve
vahyin ölçüleri ›fl›¤›nda yasalar›n›
ortadan kald›rmakt›r. fiüphesiz ki
küfür yasalar›n›n hüküm sürdü¤ü
bir ortamda sadece zulme odaklan-
mak üzerine yap›lacak mücadele
sadece zulmün rengini ve zamana
ba¤l› dozaj›n› de¤ifltirecektir. Oysa
en bbüyük zzulüm oolan kküfür, toplu-
mun bireylerini de yönetecek flekil-
de devletleflmiflse o takdirde küfrü
iflaret etmeden zulümle ilgilenmek
kal›c› olmayan çözümler peflinde
koflan politik bir yöntem olacakt›r.
Çünkü küfür, içkinin bardakta dur-
mad›¤› gibi hiçbir zaman yerinde
durmayan ve eline geçirdi¤i ilk f›r-
sat ve güçte en adil ortam› k›sa za-
manda kaos, karmafla ve anarfliye
bo¤ma gibi bir özelli¤e sahiptir. 
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TTeevvffiikk UU⁄⁄UURR

POST ERGENEKON
ve MÜSLÜMANLAR

1 Evet, art›k bir yan›lsamadan ibaret olan ‹‹ssllaammcc››ll››kktan de¤il ‹slamc›l›¤›n gerçek hali olan ‹‹ssllaammss››ll››kktan söz etmek gerekir. Bir yan›lsama diyoruz çün-
kü bugüne kadar ‹slamc›l›k savundu¤u fikirlerden dolay› ‹slam’›n kendisi olarak addediliyor ve modern günümüz hayat›nda Müslümanca nas›l ya-
flan›r sorusuna etkili ve yeterli bir cevap verdi¤i zannediliyordu. Oysa ‹slamc›l›k gerçekte müslüman›n hayat tarz› ve pratik hayat›ndaki problemler-
le de¤il hayata bir etkisi olmayan konularla ilgilenen, Allah ve peygamberi düflünce ve teoriye hapseden, iffetle, fetvayla, ictihadla zekât ve sada-
kayla, borç evlilik ve boflanma hukukuyla bir ifli olmayan, gerçekte Kur’an’› tarihselcilik zindan›na hapsederken ayetleri günümüze yorumlama ve
günümüzde yaflatma iddias›nda olan, peygamberin örnekli¤ini derin düflünce ve münazaralar›n e¤lenceli konular› haline getiren ve ‹slam’› modern
kültür üzerine bir perde misali geçirip felsefede müslüman ahlakta yani pratikte ise laik olan müslüman ismi alt›nda laik yaflamadan ibaretti. Yani öz-
de modern kültür ve modern hayat vard› üzerindeki perde ‹slam’a aitti. Müslümanlar›n kendi hayatlar›nda yaflad›klar› sorunlar›n çözüm adresi ola-
rak Kemalist hukuku gösterirken Allah’›n emirleri ve peygamberin sünneti sorun ve problem yaflanmad›¤› sürece gündelik hayat› renklendiren ve
daha da yaflan›l›r hale getiren güzel unsurlard› ama sorun mu yafland› kitaba baflvurmadan hemen mahkemelere koflulur ve geleneksel dini hayat›n
esaslar› yerin dibine geçirilirdi. 

‹‹ssllaammcc››ll››kk gerçekte ‹‹ssllaammss››ll››kk “‹slam benim sorunlar›ma kar›flmas›n ama mutluyken hayat›m› renklendirsin” iste¤ine çok güzel flekilde verilen bir ce-
vaptan ibaretti. ‹slamc›l›k halka nüfuz edemedi çünkü bir gelene¤i olmamas› bir yana halk›n geleneksel dini yaflam›n› y›kmaya yönelik modern bir
düflünce biçimiydi. Okumufl ve vars›llaflm›fl müslümanlar›n bu nedenle halktan kopmalar›na neden olan elitlerin teori sahalar›nda gezinen bir fikir-
di. Özetle ‹‹ssllaammss››ll››kk halk›n anlamad›¤› ama içinde Allah ve Peygamber geçti¤i için halk›n da hofluna giden güzel bir fliir ve edebiyattan ibaretti.



“Salt›k adalet” ortam›n› olufltur-
man›n ilk ad›m› küfrü bu ortamda
bütünüyle etkisizlefltirmekse bunun
yolu ya onun birey ve toplumu et-
kileyen gücünü ortadan kald›rmak
ya küfre egemen olmak yani küfrü
çizilen s›n›rlara hapsetmek ya da
onu bu ortamdan tamamen uzak-
laflt›rmakt›r. Son yol, adaletin top-
lumun bütün bireylerine nüfuz etti-
¤i ve tek bir kâfirin olmad›¤› ideal
‹slam toplumunu gerektirdi¤i için
böyle bir ortam flu an için ütopya-
d›r. Ama   küfrün gücünün k›r›lma-
s› veya küfre egemen olunmas› her-
hangi bir mücadele -savafl, e¤itim,
tebli¤..vb- sonucunda  gerçeklefl-
mesi ihtimal dahilinde olan bir du-
rumdur. Elbette böyle bir sonuç an-
l›k de¤il zaman ekseni üzerinde cid-
di bir aral›¤a haiz bir süreci gerekti-
recektir. Bundan dolay› herhangi
bir Müslüman toplulu¤un küfür dü-
zeni karfl›s›ndaki durum ve tutum-
lar›n› bu eksenin herhangi bir nok-
tas›na foto¤raf karesine bakar gibi
manzaray› yorumlamak pek sa¤l›k-
l› olmayacakt›r. Çünkü cüz-i irade-
ye sahip olan insano¤lu Müslüman
hatta peygamber de olsa bir sürece
mahkûmdur ve Allah’›n “ol der o
da oluverir” sünneti toplumlar›n
yap›sal de¤iflimi üzerine uyguland›-
¤› zaman bu kural sürecin son ad›-
m›nda gerçekleflir. Örne¤in öncesi
ve sonras›n› ihmal ederek sadece
Hudeybiye anlaflmas›n›n maddele-
rine odaklanarak o zamanki ‹slam
toplulu¤unun tavr›n› o anda yo-
rumlaman›n sonucu pekâlâ “Müs-
lümanlar taviz verdi” fleklinde ola-
cakt›r ama sürecin sonunda vuku
bulan fley Mekke’deki bir avuç
Müslüman›n “Medine toplumu”nu
yöneten bir duruma gelmeleri ve
Mekke’yi fethetmeleri olmufltur.

‹lk ‹slam toplulu¤unun geçti¤i
aflamalar güç bak›m›ndan dönemle-
re ayr›lacak olursa; Müflriklerin
güçlü oldu¤u Mekke-Zulüm döne-
mi, Müslümanlarla müflriklerin he-
men hemen eflit güçte oldu¤u Hu-
deybiye anlaflmas›n›n geçerli oldu-

¤u dönem ve Müslümanlar›n güçlü
oldu¤u Medine-Adalet dönemi flek-
linde olacakt›r.  Buradan Türki-
ye’deki Müslüman toplumun duru-
muna bak›lacak olursa toplulukla-
r›n yap›s› aras›nda ciddi farklar ol-
du¤u kadar dönemlerin oldukça bir-
birine benzer oldu¤u görülecektir.
Bu aç›dan güçler k›yasland›¤›nda
Türkiye’deki Müslümanlar›n da za-
limlerin de içinde bulunduklar› za-
man›n Hudeybiye anlaflmas› döne-
minin son günleri oldu¤u söylene-
bilir. Elbette bu dönem sona erdik-
ten sonra Müslümanlar›n yeterince
güçlenmesi onlar› Medine toplumu-
na dönüfltürmeyecektir fakat gücün
yer de¤ifltirmesi Müslüman toplu-
mun iradesi üzerindeki yabanc› bir
iradeyi ortadan kald›rd›¤› için art›k
toplum ne olmas› gerekti¤ine ken-
disi karar verecektir. Girifl paragra-
f›nda sözü edilen üç farkl› toplum-
yönetim fleklinin bir seçenek olarak
Müslümanlar›n karfl›s›nda durmas›
bu anlamdad›r. Bir baflka deyiflle bu
seçeneklerden bir tanesini tercih et-
mek Türkiye’deki Müslüman halk›n
sadece kendi tercihleri do¤rultusun-
da olacakt›r. fiimdi bu seçeneklere
yak›ndan göz ataca¤›z.

1-) LLiberal DDemokratik SSistem
Alt›nda Muhafazakâr BBir HHayat

Müslümanlar›n güç bak›m›ndan
geldi¤i nokta ile Ergenekon Cumhu-
riyeti’nin çöküflüne neden olan sü-
rece sadece maddi bir bak›fl aç›s›yla
göz at›ld›¤›nda kazan›mlar›n sadece
demokrasi ve politika arac›l›¤›yla
gerçekleflti¤i görülece¤i için tercih
edilecek en güçlü seçenek olarak bu
görünmektedir. Elbette bunun bir
yan›lsamadan ibaret oldu¤u bu se-
çenek üzerinde yap›lacak tercihe
olumsuz bir etki yapmayacakt›r.
Çünkü halk, olaylar› hakk›yla oku-
yabilmenin kayg›s›nda de¤il refah
ve huzurlu bir hayat›n vaad edildi-
¤i bir ortamda yaflaman›n peflinde-
dir. Baflka bir deyiflle halk hangi
sistem alt›nda yaflayaca¤›yla de¤il
herhangi bir sistem alt›nda yaflam›-

n›n nas›l ve ne flekilde olaca¤›yla il-
gilenir. Ki flu anki durumda bu söz
konusu vaad pratik hayata tama-
men olmasa bile yeterince gerçek-
leflti¤i için daha mutlu ve daha mü-
reffeh bir hayata kavuflmak için
halk bu sisteme daha çok meylede-
cektir. Elbette tek tercih sebebi bu
de¤ildir. Hem rahat ve özgür bir ha-
yat hem de bask› alt›nda olmadan
dinin ›l›manlaflt›r›lm›fl hali demek
olan muhafazakâr bir hayat› yafla-
ma iste¤i bu seçene¤e meyletmeyi
daha çok etkileyecektir. Öyleyse li-
beral demokratik sistem seçene¤ini
en güçlü k›lan husus halk›n eski
sistem alt›nda gördü¤ü bunal›m,
bask›, zulüm ve s›k›nt›lardan en
kolay flekilde kurtulma iste¤idir. 

Nedir liberal demokratik sistem?
Liberalizmin ekonomik sahada “b›-
rak›n›z yaps›nlar” emir-tavsiyesi-
nin toplumsal yaflam›n her alan›na
uygulanmas› ve “halk diledi¤i her
fleyi yapamaz” sorumlulu¤uyla
davranan bilinçli ve sorumlu insan-
lar›n demokratik teamüller gere¤i
cezaland›r›lmas›d›r. Bu sistemin
ideale yak›n en eski örne¤i Demok-
ratik GGomore CCumhuriyeti –Lut
kavmi-dir. Sistemin var olan tek s›-
n›r› bir baflkas›n› rahats›z etmemek,
baflkas›n›n hayata dair tercihi üze-
rinde bask› yapmamak ve bir bafl-
kas›na yap›lacak tercih üzerinden
zarar vermemektir. Yani herkesin
kendi yaflam sahas› içerisinde iste-
di¤ini yapman›n önünde duracak
her türlü engelin demokratik yasa-
lar çerçevesinde ortadan kald›r›lma-
s›d›r. Tüm de¤er ve tercihlerin birbi-
rine eflit oldu¤u ve kötülü¤ün az›n-
l›¤›n tercihi cezaland›r›lmadan ço-
¤unluk taraf›ndan tan›mland›¤› bir
sistemin bireysel anlamda yaflan›-
lan dine bir zarar› olmayacakt›r
ama dinin toplumsal – zekat, iyili¤i
emredip kötülükten sak›nd›rma, ev-
lilik ve boflanma hukuku, dini ya-
saklar›n çi¤nenmesi durumunda
emredilen had cezalar›..vb gibi- bo-
yutu da zaman içinde ortadan kal-
kacak ya da kald›r›lacakt›r. Di¤er
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yandan bu sistemin temeli pragma-
tizm – yararc›l›k, faydac›l›k, baflka-
s›na zarar vermeyen haz ve zevk-
oldu¤u için yararl› ve faydal› olan
her fley iyi, zararl› ve faydas›z olan
her fley kötü olaca¤› için iyilik ve
kötülük gibi temel de¤erler mutlak
de¤il zamana ve var olan duruma
göre de¤iflkendir.  Örne¤in tanr›
inanc› hatta tanr›n›n varl›¤› bugün
için topluma ve sisteme yararl› bir
fley ise bu iyidir ama yar›n toplumu
mutsuz edecek ve onu sistemden
uzaklaflt›racaksa bu kötüdür. Veya
hayas›zl›k, zina ve de lutilik; toplu-
mu mutlu eden, onlar› yaflam›n bu-
nal›m›ndan uzaklaflt›ran ve ekono-
mik anlamda onlar› motive eden bir
olgu ise iyi bir fleydir ama toplumu
rahats›z eden, kaos ve anarfliye yol
açan ve onlar›n iktisadi sahada
üretkenliklerine zarar veren bir fley-
se bu kötüdür.

Liberal demokratik sistem; tanr›
ve fleytana, cennet ve cehenneme,
Ahsen-i takvim ile esfele safiline,
kâmil ahlak ile s›n›r› olmayan hayâ-
s›zl›¤a eflit mesafede oldu¤u için ilk
bak›flta bu sistemin muhafazakâr bir
hayata yani yumuflat›lm›fl bir din-
darl›¤a kar›flmaz gibi görünmekte-
dir. Lakin hakikat bu de¤ildir. Çün-
kü muhafazakâr bir hayat ya da
dindarl›k mana âlemine dönük bir
olguyken liberalizm ve demokrasi
materyalist, maddeci ve dünyac›d›r.
Bundan dolay› materyalizm ve ah-
laks›zl›¤›n dindarl›¤a verece¤i zara-
r›n ve yol açaca¤› yozlaflman›n bo-
yutu fiziksel de¤il manevi oldu¤u
için sistemin bu zarar›n önüne geçe-
cek yasa ve hukuku olmayacakt›r
hatta böyle bir durumla ilgilenmeyi
abes bulacakt›r. Görüldü¤ü üzere
dindarl›k asl›nda bu sistemin içinde
hakikatte sürekli olarak dinsizli¤in
hayata yans›yan boyutunun mane-
vi anlamda sald›r›s› alt›ndad›r. Yani
muhafazakâr hayat görüldü¤ü üze-
re bask›dan uzak de¤ildir. Evet,
maddi anlamda bir zulüm yoktur,
dini yaflamaya kimse kar›flmamak-
tad›r mütedeyyin insanlar dinlerini

rahat bir flekilde yaflamaktad›r ama
din burada bireye hapsedilmifl ve
her an her tarafta rahatl›kla dolafla-
bilen dinsizli¤e maruz kalmaktad›r.
Buradan asl›nda zaman içinde siste-
min muhafazakârl›¤› kendi içinde
eritip onu ortadan kald›racak bir
özelli¤e sahip oldu¤u rahatl›kla söy-
lenebilir. Ki sistemin Bat›’daki iflleyi-
fline bak›ld›¤›nda onun ortaya ç›kt›-
¤› günden günümüze kadar H›risti-
yan toplumunun hayat› üzerine
yapt›¤› olumsuz de¤ifliklikler göz-
lemlemek o kadar zor olmayacakt›r.
Öyle ki 150 y›l öncesine kadar H›-
ristiyanl›¤›n gündelik hayata yans›-
mas›n›n boyutlar› bugün epeyce da-
ralt›lm›fl hatta ço¤u yerde ortadan
kalkm›fl onun yerine ise sekülerizm
yerleflmifltir. Buradan ç›kar›lacak
sonuç Liberal sistemin gerçekte mu-
hafazakâr bir hayata o kadar da
hoflgörülü olmad›¤› seküler yönü ve
dind›fl› yaflama verdi¤i genifl özgür-
lüklerle onu zaman içinde ortadan
kald›rd›¤› olacakt›r.

2-) IIl›ml› MMuhafazakâr SSistem 
Alt›nda ‹slams› Bir HHayat

Ergenekonculuk ve Ergenekon
taraftarlar›n›n son ç›rp›n›fllar›nda
hem geleneksel ‹slami hayat› yafla-
yan hem de radikal diye tabir edilen
Müslümanlara göz k›rp›p Il›ml› ‹s-
lam anlay›fl ve yaflam biçimine sal-
d›rmalar› elbette ki Rasulullah’›n
(a.s) somutlaflt›rd›¤› ‹slam’a olan
sevgilerinden ve ona duyduklar›
özlemden kaynaklanm›yordu. Ger-
çekte Kemalist cumhuriyetçiler y›k›-
lan sistemlerinin üzerine bina edil-
mesi muhtemel bir sistem eskisi gi-
bi olmayaca¤› için yeni olan her fle-
ye sald›r›yorlard›. Asl›nda onlar
Müslüman toplumun demokratik
bir tercih yapmalar›n› kolaylaflt›ran
liberalizm ve demokrasiye sald›r-
maktayd›lar ama “ç›kmayan can-
dan umut kesilmez” misali ABD ve
Avrupa’dan hâlâ beklentileri oldu-
¤u için onlar›n de¤erlerini aç›kça
elefltiremiyorlard›. Bunun için ›l›ml›
‹slam yaftas› onlar için biçilmez bir

kaftand›.  Bu yafta ile Avrupa’ya
“bak›n›z sizden farkl› de¤iliz biz de
sizin gibi ‹slama karfl›y›z” mesaj›
verilirken bu mesaj Türkiye’nin
Müslüman halk›na “biz ‹slama de-
¤il gerçek ‹slam olmayan ›l›ml› ‹sla-
ma karfl›y›z, gerçek ‹slam ve Müs-
lümanlarla herhangi bir sorunumuz
yok ama sahte olan ve bir ABD pro-
jesi olan dinde reform güden ›l›ml›
‹slam anlay›fl›na karfl›y›z” fleklinde
gösteriliyordu. Elbette Ergenekon-
cular›n savunduklar› her fley bat›l
olamazd› ama onlar›n as›l niyeti
göz önüne al›nd›¤›nda söylemlerin-
de pek de ciddi olmad›klar› görülü-
yordu. Bir baflka deyiflle onlar hâlâ
Kemalist cumhuriyetin varl›¤›n›
tehlikeye sokan etmenin etmenin
›l›ml› ‹slam anlay›fl› oldu¤una inan-
d›klar için böyle bir ‹slam› zay›flat-
t›klar› takdirde cumhuriyetlerinin
yeniden eski gückavuflaca¤›n› dü-
flünüyorlard›. Yani onlar ›l›ml› ‹sla-
ma olumsuz anlamda vurgu yapar-
ken ki amaçlar› eski olan kendi yer-
leflik düzenlerini korumakt›. Ama
koruyamad›lar ve düzenleri da¤›ld›.
Bu noktada Müslümanlar, sistem
seçme üzerindeki tercihlerini etkile-
yecek ve ergenekoncular›n da sa-
vundu¤u gibi bir  yan›lsama ile kar-
fl› karfl›ya kalacaklard›r.

Halk düflman› eski statükocula-
r›n Kemalist Cumhuriyetin güçten
düflten düflmesine sebep olarak gör-
dükleri için ›l›ml› ‹slam anlay›fl›na
sald›rmalar› karfl›s›nda ergenekon
karfl›t› Müslümanlar›n ›l›ml› ‹slam
anlay›fl› ve sistemine meyletmeleri
kuvvetli bir ihtimaldir.  Bu, birinci
seçenek kadar güçlü olmasa da
özellikle dini cemaat ve dernekler
taraf›ndan savunulup halka kolay-
l›kla nüfuz edecek bir anlay›flt›r. Öte
yandan hiçbir flartta fliddeti benim-
semeyen Türkiye’nin kendine özgü
Müslüman halk›n yap›s›yla ciddi de-
recede örtüfltü¤ü için cemaatlerin
yönlendirmesi durumunda ›l›ml› ‹s-
lam tek tercih haline bile gelebilir.
Bu sistem liberal demokratik sistem-
den farkl› olarak cemaatlere mater-
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yalist yaflamdan çok daha yak›n
duracakt›r. Çünkü halk›n›n ço¤unlu-
¤u Müslüman olan ülkeler için sa-
vunulan ›l›ml› ‹slam anlay›fl› zalim-
lerin veya bat›l› demokratlar›n ken-
dili¤inden ortaya ç›kan bir tercihi
de¤il,  gerekti¤inde emredildi¤i ka-
dar fliddet kullanan Müslümanlar›n
“‹slam m› ›l›ml› ‹slam m›?” dayat-
mas›ndan ve ‹slam’dan kurtulmak
için yap›lan zorunlu bir tercihtir.

Il›ml› ‹slam sisteminin ad›ndaki
‹slam, hukukunun ‹slami hükümle-
re göre tanzim edilmesinden de¤il
bu sistemin kontrol etti¤i hükümet
veya devletlerin bafl›nda cemaatler
taraf›ndan yetifltirilen Müslümanlar
olmas›ndan dolay›d›r. Sistemin ce-

maatlere yak›n durup onlara yöne-
tim üzerinde söz hakk› veriyor ol-
mas› ve cemaatlerin güçlenmesine
göz yummas› sistem taraf›ndan dize
getirilemeyen Müslümanlar›n cema-
atler arac›l›¤›yla kontrol alt›nda tu-
tulmas› içindir. Burada sistem kim
devlet kim fleklinde bir soru akla ge-
lebilir. E¤er ›l›ml› ‹slam anlay›fl›n›n
Bat›’n›n ‹slam’dan duydu¤u korku
neticesinde oryantalist bir bak›fl aç›-
s›yla üretilen bir proje oldu¤u göz
önünde bulundurulursa bu sistemin
yerli bir fley olmay›p d›fl kaynakl›
veya d›flar›ya ba¤›ml› bir sistem ol-
du¤u görülebilir. Bunun yan›nda bu
anlay›fl›n bütünüyle ‹slam karfl›t› ol-
du¤u söylenemez. Il›ml› ‹slam ad›
üzerinde sertliklerden ar›nd›r›lm›fl ve
herkese karfl› alçakgönüllü olan bir
sistemdir. Kâfirlere karfl› fliddetli
olan ‹slamdan sadece kâfirler rahat-
s›z olaca¤›na göre ‹slam’› sözde flid-
detten uzak tutmak için ilkelerine
yap›lan müdahale kâfirler taraf›n-
dan gerçeklefltirilmifltir. Öyleyse
Il›ml› ‹‹slama, ‹‹slam’›n bbat› vve AABD
taraf›ndan ggözden ggeçirilip rrevize
edilmifl hhali ddenilebilir. Di¤er bir de-
yiflle ›l›ml› ‹slam›n, Kur’an’›n bir k›s-
m›n› kabullenirken geri kalan›n›
modern hayat›n de¤er yarg›lar› do¤-
rultusunda ortadan kald›rd›¤›n› söy-
lemek zor olmayacakt›r. Bu aç›dan
sisteme yak›ndan bak›ld›¤›nda özde
varolan fleyin ‹slamdan baflka bir
din oldu¤u görülecektir. Çünkü ilke-
leri, emir ve yasaklar› belli olan ‹s-
lam dininden bir fley eksiltmek de
ona bir fley eklemek de ‹slam d›fl›
olaca¤› için ortaya ç›kan yeni din ‹s-
lam’dan ayr› bir din olacakt›r.

Bu sistemin benimsenmesi ve
seçilmesi durumunda bafll›kta da
belirtildi¤i gibi ortaya ç›kacak hayat
tarz› ‹slams› bir hayat olacakt›r. As-
l›nda sistemin kendisi de ›l›ml› ya
da ›l›ms›z ‹slam olmaktan ziyade ‹s-
lams› bir sistemdir. Sistemin kontrol
etti¤i devletin bafl›nda Müslümanlar

vard›r ve devlet baflkanlar› Müslü-
man halk›n hassasiyetleri konu-
sunda duyarl› davranmaktad›rlar.
Bunun yan›nda sistemin yasalar›
ve hukuku vahiy karfl›t› de¤ildir
hatta bir k›sm› vahyi referans alabi-
lir ama bütünüyle vahiy kaynakl›
olmad›¤› için vahiy d›fl›d›r. Örne¤in
borçlar hukuku, evlilik ve boflanma
gibi hukuku gibi tazir ve had ceza-
s›n›n olmad›¤› alanlarda istenildi¤i
takdirde vahiy kaynakl› hükümlere
müsaade edilir ama h›rs›zl›k, zina,
zekât vermeyi reddetmenin,  haks›z
yere adam öldürme, taflk›nl›k ve
cinsi sapk›nl›k gibi çirkinliklerin
karfl›s›nda had cezalar› oldu¤unda
burada durum de¤ifliri ve befleri hu-
kukun esaslar› devreye girer. Elbet-
te böyle bir sistem vahyin emretti¤i
ve sadece bireyi ilgilendiren ibadet-
lere özgürlük ve insan haklar› ala-
n›na girdi¤i için kar›flmayacakt›r.
Bununla birlikte “Marquis de Sa-
de”2 gibi sapk›n ve yoldan ç›km›fl
meczuplara insan haklar› ve düflün-
ce özgürlü¤ü ad› alt›nda filozof mu-
amelesi yap›labilecektir.

3-) GGeleneksel ‹‹slam HHayat›n›n 
Kurumsallaflt›r›lmas› vve
‹slam DDüzeni

Ergenekon cumhuriyetini y›kan
fley nedir diye soruldu¤unda “gele-
ne¤i olan bir dini benimsemifl halk-
t›r, cemaatlerdir” fleklinde cevap
vermek abart› olmayacakt›r. Kema-
list cumhuriyetin Osmanl› halk›n›n
dinine karfl›tl›¤› üzerine kuruldu¤u
hat›rlan›rsa cumhuriyetin, halk›n
geleneksel din inanc›n›n bir anti te-
zinden ibaret oldu¤unu söylemek
zor de¤ildir. Sistemin yaklafl›k 90
y›ld›r Kemalist olmas›na ra¤men
Kemalist bir halk› ortaya ç›karama-
mas›n›n temel nedeni de yine gele-
neksel dini yaflamd›r. Cumhuriyet
rejiminin fliddetli bask›lar›na ra¤-
men ortadan kald›r›lamayan bir ge-
lenek elbette en küçük f›rsatta ve
bir rahatl›k ortam›nda güçlenmenin
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2 Frans›z filozof ve sadistik öykü yazar›. Sadizmin kökeni soyad›ndan gelmektedir. Özellikle muhatab›na ac› vermek veya eziyet etmekten cinsel
bir haz duyman›n yollar›n› aram›fl, göstermifl ve felsefesini(!) yapm›flt›r.

Il›ml› ‹slam sisteminin
ad›ndaki ‹slam,
hukukunun ‹slami
hükümlere göre tanzim
edilmesinden de¤il bu
sistemin kontrol etti¤i
hükümet veya
devletlerin bafl›nda
cemaatler taraf›ndan
yetifltirilen
Müslümanlar
olmas›ndan dolay›d›r.
Sistemin cemaatlere
yak›n durup onlara
yönetim üzerinde söz
hakk› veriyor olmas› ve
cemaatlerin
güçlenmesine göz
yummas› sistem
taraf›ndan dize
getirilemeyen
Müslümanlar›n
cemaatler arac›l›¤›yla
kontrol alt›nda
tutulmas› içindir.



peflinde olacakt›r. Y›llard›r bask› al-
t›nda tutulan bir halk bask›ya ne-
den olan sebepler ortadan kalkt›kça
güçlenecektir. Çünkü bu ülkedeki
mücadelede Kemalist sistem ile
Müslüman halk fleklinde sadece iki
taraf vard›. Sistem, Müslüman hal-
k›n anti-tezi olunca o zay›flad›kça
halk güçlenmifl ya da halk güçlen-
dikçe sistem zay›flam›flt›r.

Evet, Hegel diyalekti¤inden tam
da söz etmenin s›ras›d›r ama yaz›k
ki (!) bir ideoloji olamadan ölmeye
yüz tutan Kemalizm denen garabet,
felsefi ve sosyolojik hiçbir kurala
uymamaktad›r. Normal flartlarda
tez ile anti-tezin çarp›flmas›ndan bir
sentez ortaya ç›kmas› gerekirken
Kemalizm sadece elit tabakaya nü-
fuz etti¤i için halka hiçbir zaman si-
rayet edemedi yani onca y›ld›r yö-
netimde bulunmas›na ra¤men halk-
tan hep ayr›k kald› ve halk› kendi-
ne yabanc›laflt›rd›. Hal bu olunca
olumlu ya da olumsuz Kemalist sis-
tem ile Müslüman halk hiçbir yerde
buluflamad› ve görüflemedi. Bu ne-
denle birbirine bu kadar yabanc›
olan iki varl›¤›n çarp›flmas›ndan
üçüncü bir varl›k do¤mas› yerine
sadece birinin ortadan kalkmas› vu-
ku bulacakt› ve bu ak›bet de Kema-
list sisteme nasip oldu. fiimdi yöne-
tim sistemi olmayan bir halk güçle-
nerek ortaya ç›km›flt›r. Kemalist sis-
tem gibi henüz taze ama ac› bir ör-
nek varken halk kendi gelene¤ine
yabanc› baflka bir sistemi tercih
edecek midir bunu flu anda söyle-
mek zor ama yaflan›lan geleneksel
hayat›n elde edilen güç arac›l›¤›yla
kurumsallaflt›r›ld›¤› takdirde soru-
nun cevab› hay›r olacakt›r.

Geleneksel hayat›n ya da dini
yaflam›n kurumsallaflt›r›lmas› top-
lumsal yaflamda din-d›fl› hiçbir ala-
n›n kalmamas› yani dinin bütün
alanlara nüfuz etmesi demektir. Öte
yandan çarp›flma sonucu elde edi-
len ham gücün kal›c› olmas› için
onun kontrol edilebilir bir yap›ya
sokulmas› ve geleneksel dini hayat-

la birlikte ama onun kontrolü alt›n-
da kurumsallaflt›r›lmas› da hayati
bir önem arz edecektir. Burada dik-
kate de¤er birkaç soru ya da endifle
gündeme gelebilir; 

Ergenekon’un 2004’ten beri za-
y›flamas›yla birlikte Müslüman hal-
k›n maddi anlamda güçlenmesi on-
lar›n yozlaflmas›na ve dünyevilefl-
mesine neden olmuflken gücün ku-
rumsallaflt›r›lmas› ve Müslümanla-
r›n yeni sistem üzerinde söz hakk›-
na sahip olmaya bafllamalar› yoz-
laflmay› had safhaya ulaflt›rmaya-
cak m›d›r?  Buradan yola ç›k›lacak
olursa X parti hükümeti Müslüman-
lar›n sözde güçlenmesine katk›da
bulundu ama bu hükümetin yegâne
amac› Müslüman halk›n dini de¤er
ve referanslar karfl›s›nda yozlaflma-
s›n›n önünü aç›p onlar› Il›ml› ‹slam
sistemine al›flt›rmak de¤ilse nedir?
Müslüman halk X Parti dönemi ön-
cesi dini de¤erlere ba¤l›l›k konusun-
da daha samimi ve daha istekliydi
ama parti güçlenip hükümete dönü-
flünce önce parti dünyevileflti ve
akabinde onun peflinde olan Müslü-
manlar dindarl›¤› b›rakt› ve modern
hayat›n nimetlerinden faydalanma-
n›n peflinde düfltü. Bu toplumsal de-
¤iflim X hükümeti zaman›nda oldu-
¤una göre bunun sorumlusu X hü-
kümetinin kendisi de¤il midir?

Hemen belirtmek gerekir ki zul-
me u¤rayan insanlar›n zulüm döne-
minde rahatl›k ve adalet dönemine
nazaran daha samimi ve daha ce-
sur olmalar› her iki dönemin farkl›
flekil ve sebepler üzerinden insanla-
r› etkilemelerinden kaynaklanmak-
tad›r. Örne¤in Mekke-Zulüm döne-
minde mücadele eden Müslüman-
larla Medine-Adalet döneminde
herhangi bir zorluk görmeden yafla-
yan Müslümanlar›n Allah kat›ndaki
de¤eri bir de¤ildir. Benzer mant›kla
Mekke döneminde zulüm gören bir
Müslüman Medine dönemine geçil-
dikten sonra rahat bir hayat yafla-
may› arzuluyorsa bu dönemlerin
farkl› tür imtihanlara sahip oldu¤u-

nu gösterir. Evet, Medine toplumu,
Mekke toplumuna göre dünyaya ve
yozlaflmaya daha çok yak›nd›, çün-
kü insanlar Mekke dönemine göre
müreffeh bir hayat yafl›yorlard›. El-
bette dönemin kendine has imtiha-
n›n›n olmas› o dönemde yaflayan
toplumlar›n iyi ya da kötü oldu¤u-
nu göstermez. Yani buradan Mekke
toplumu, Medine toplumuna göre
çok daha iyi samimi, inançl› ve fe-
dakâr olduklar› söylenemez. Öyley-
se yozlaflma, yaflan›lan dönemin ya
da bu döneme geçifle yol açan et-
kenlerin bir sonucu manas›na de¤il
Medine döneminde maruz kal›nan
imtihan›n kaybedildi¤ini gösterir.
Di¤er yandan Mekke döneminde
yozlaflmaya yol açacak herhangi
bir etken olmad›¤› için Müslüman-
lar›n Medine dönemine göre daha
sa¤lam olduklar› söylenemez.

Buradan ç›kar›lacak sonuç her
sistemin kendine özgü bir imtihana
sahip oldu¤udur. Örne¤in rahatl›¤›n
ve maddi refah›n yozlaflmaya neden
olmas› X partisinin suçu de¤il rahat-
l›k karfl›s›nda gevfleyen Müslüman-
lar›n vebalidir. Öte yandan Il›ml› ‹s-
lam’›n bir ABD projesi olmas›ndan
ve X hükümeti ile ABD aras›nda
güçlü iliflkiler olmas›ndan dolay› X
hükümeti Il›ml› ‹slam projesinin bir
ürünü oldu¤unu söyleyebilmek için
ABD’nin Yahudi devleti ile X hükü-
metinin Yahudi devleti ile olan ilifl-
kilerin boyutunu incelemek ve “Ya-
hudi devletini raz› eden ABD’yi raz›
eder, Yahudi devletini k›zd›ran ve
rahats›z edense ABD’yi rahats›z
eder ve k›zd›r›r” fliar› do¤rultusunda
Yahudi devletinin X hükümeti karfl›-
s›ndaki tavr› ve davran›fllar›n› ince-
lemek gerekir. E¤er Yahudi devleti X
hükümetinden hoflnut de¤ilse Erge-
nekon sonras› dönemin Yahudilerin
aleyhine oldu¤u kadar Müslüman-
lar›n lehine olaca¤›n› söylemek ge-
lece¤i okumak olmayacakt›r.  Art›k
bu dönemde önem kazanacak olan
durumun Müslümanlar›n kendi öz-
gür iradeleriyle nas›l bir sistemi se-
çecekleri olacakt›r.
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Günümüzde Amerika’da, Müs-
lüman olman›n nas›l bir duygu ol-
du¤unu hissetmek için kendimizi
Dr. Mansoor Mirza’n›n yerine ko-
yal›m. Bir flubat akflam›, Oostburg
yak›n›ndaki bir köye cami yap›l-
mas› için kurulan komisyonda yer
alan Mirza, beyaz Amerikal›lar’›
ikna etmeye çal›flacak. Asl›nda bu
bölge insanlar›n› az çok tan›yor ve
cami yap›m›na karfl› geleceklerini
pek tahmin etmiyor. Fakat toplan-
t› bafllad›ktan sonra Mirza’n›n bek-
lentileri suya düflüyor. Çünkü ifl
inanca gelince beyaz Amerikal›lar
beklenmedik bir tepki gösteriyor-
lar. “‹slam nefret dinidir, Müslü-
manlar Hristiyanl›¤› ortadan kal-
d›rmaya çal›fl›yorlar, Amerika k›r-
sal›nda 20 tane cihad kamp› var ve
flu an yeni teröristler yetifltirmekle
meflguller, Hristiyan çocuklar za-
ten uyuflturucu, alkol ve pornogra-
fi ile bo¤uflurken yeni bir sorun is-
temiyoruz” v.b. aç›klamalar karfl›-
s›nda söz alan Mirza’n›n u¤rad›¤›
flok ve üzüntü yüzünden okunu-
yor. Söz alan Mirza “biz orada çev-
reye hiçbir rahats›zl›k vermeyece-
¤iz, sadece namaz k›laca¤›z” diyor.
Yine bir komisyon üyesinin  “ca-
mide silah bulundurulacak m› ve-
ya askeri e¤itim verilecek mi?” so-
rusunu duyan Mirza hepten sars›-
l›yor ve “hastanede tedavi etti¤im

sayg›l› insanlar›n benimle bu flekil-
de konuflmalar›n› hiç beklemiyor-
dum” derken, avukat› sakinleflme-
si için onu yak›nlardaki bir kafeye
götürüyor.

Mirza’n›n yaflad›¤› bölgedeki
Müslümanlar genelde S›rp zul-
münden kaçan Boflnak ve Arna-
vutlar’dan olufluyor. Yugoslav-
ya’da yaflad›klar›n› tekrar tecrübe
etmemek için dinlerini gizli bir fle-
kilde yaflamaya çal›fl›yorlar. Bu
yüzden cami yap›m› ile ilgili tart›fl-
malar yoluyla dikkat çekmek iste-
miyorlar. Haks›z da de¤iller, çünkü
Oosburg’daki komisyon toplant›-
s›ndan sonra papazlar, cami proje-
si karfl›t› kampanya bafllatt›lar. Bir
papaz “‹slam’›n politik hedefinin,
silah yoluyla di¤er dinleri ortadan
kald›rmak ve ö¤retilerini tüm dün-
yaya hakim k›lmak oldu¤unu”
söylüyor.

Mirza’n›n mücadelesi o dönem-
de ulusal kamuoyunda pek yer bu-
lamam›flt›, ta ki bu aya kadar.
‹mam Faysal Rauf ve kar›s› Daisy
Khan’›n (dinleraras› diyalo¤u teflvik
etmeleri ile tan›nan Amerika’l› Müs-
lümanlar) fikir babal›¤›n› yapt›¤›
New York flehrindeki s›f›r noktas›na
iki blok mesafede (Park 51) cami ve
kültür merkezi yap›lma önerisi tep-
kilerin büyümesine yol açt›. Proje,

flehir otoriteleri ve belediye baflkan›-
n›n deste¤ini alsa da tüm ülkede
ateflli protestolara yol açt›.

K›z kardefli Dünya Ticaret Mer-
kezi’ne yap›lan sald›r›da ölen, Paul
Wailer ve benzeri protestocular bu-
rada hayat›n› kaybeden 3000 in-
san›n ailelerinin bu durumdan inci-
nece¤ini ve bu noktan›n bir nevi
kutsiyeti oldu¤unu söylüyorlar.

Park 51 sadece s›f›r noktas›na
yak›n de¤il ayn› zamanda striptiz
kulüpleri, içki mekânlar› v.b. Afla¤›
Manhattan’a özgü yerlere tafl at›m›
mesafede. Asl›nda kamuoyunda
pek dikkat çekmemifl olsa da bu
bölgedeki Müslümanlar yaklafl›k
bir y›ld›r bu binada namaz k›l›yor-
lar. Anti ‹slam ve anti Müslüman
protestolar akla yeni sorular getiri-
yor. ABD’nin ‹slam’la bir problemi
var m›? 11 Eylül v.b. sald›r›lar
Müslümanlar›n Amerikan hayat›-
na asimilasyonunu engelliyor mu?

Amerika’l› Müslüman yazar
Arsalan ‹ftikhar ise “Amerika’daki
‹slamofobinin, ›rkç›l›¤›n yeni bir
versiyonu olarak kabullenildi¤ini”
söylüyor.

TIME’›n  yapt›¤› yeni bir anke-
te göre Amerikal›lar’›n %46’s›, di-
¤er dinlere göre, kendisine inan-
mayanlara karfl› ‹slam’›n daha çok
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fliddet yanl›s› oldu¤unu düflünü-
yor. Yine bu ankete göre Amerika-
l›lar’›n sadece %37’si Müslüman
bir Amerika’l›y› tan›yor. Ayr›ca
Park 51 projesine karfl› ç›kanlar›n
oran› %61 iken projeye s›cak ba-
kanlar›n oran› %26, projenin dini
tolerans aç›s›ndan bir sembol ola-
ca¤›n› düflünenlerin oran› %23, bu
projenin 11 Eylül’de ölenleri incite-
ce¤ini düflünenlerin oran› ise %44
olarak bildiriliyor.

Asl›nda, Amerika’daki ‹slamo-
fobi, Müslüman az›nl›k bar›nd›ran
di¤er ülkelere göre daha az fliddet-
te gözlenmektedir. Fransa’daki
burka yasa¤›, ‹sviçre’deki minare
yasa¤› v.b. kadar fliddetli uygula-
malar gözlenmiyor. Yap›lan anket-
lerde ABD’de yaflayan Müslüman-
lar’›n ço¤unlu¤unun, bat› dünyas›
içinde ABD’yi en güvenli ve özgür-
lükçü yer olarak tan›mlad›¤› bilini-
yor. Kongreye iki Amerika’l› Müs-
lüman seçildi ve bu y›l, Rima Fakih
Miss USA seçilen ilk Müslüman ol-
du. Gelecek ay ülkenin ilk Müslü-
man koleji resmi aç›l›fl yapacak ve
slogan› da “‹slam’›n Amerika ile
tan›flt›¤› yer” olacak.

Bu y›l ABD’de en az 6 cami
projesi fliddetli tepkiyle karfl›laflt›.
Temecula’da (California) bir grup,
Müslümanlar›n namaz k›ld›¤› yere
köpeklerini de getirerek protesto
yapt›lar. Gainesville de ise bir pa-
paz 11 Eylül’ün y›ldönümünde
Kuran’›n yak›lmas› yoluyla protes-
to yap›lmas›n› önerdi ve “‹sa ol-
sayd›, onun da böyle bir yol izleye-
ce¤ini, çünkü Kuran’›n kutsal ol-
mad›¤›n›” söyledi. Yine bu tip
gruplar Müslümanlara, güzellikle
dinlerinden vazgeçmelerini yoksa

geçmiflte Yahudi ve Roman Kato-
likleri’nin ak›betine u¤rayacaklar›
tehdidinde bulundular. En h›rç›n
sald›r›lar ise internet yoluyla yap›l-
d›. Pamela Geller gibi bloggerler sa-
nal ortamda Park 51 projesine kar-
fl› amans›z bir sald›r› bafllatt›lar.
Geller’e göre proje için yer seçimi
tesadüf de¤ildi ve Mescidi Ak-
sa’n›n Yahudi tap›na¤› üzerine ya-
p›lmas› ile eflde¤erdi.

Haftasonu boyunca, Müslü-
manlar’›n umutlar› önce yeflerdi
daha sonra yok oldu. 13 A¤ustos
Cuma günü Baflkan Obama, Müs-
lüman liderlere verdi¤i iftar yeme-
¤inde “Müslümanlar›n, yasalar
çerçevesinde uygun olan her yere
cami infla edebilece¤ini” söyledi.

Ard›ndan ise, sözlerinin yanl›fl an-
lafl›ld›¤›n› asl›nda Park 51’i kastet-
medi¤ini söyledi.

11 Eylül sald›r›lar›ndan hemen
sonra Baflkan Bush Washing-
ton’da bir ‹slam merkezi’ni ziyaret
etmifl ve Müslümanlara, tedirgin
olmamalar› yönünde telkinde bu-
lunmufl ayr›ca, ‹slam’›n bar›fl dini
oldu¤unu söylemiflti. Seçilme afla-
mas›nda, Müslümanlara yak›n du-
ran Obama ise henüz böyle bir zi-
yaret gerçeklefltirmedi.

Beyaz Amerikal›lar, Mirza v.b.
kifliler için çok uygar ve insanc›l gö-
rünebilir. Fakat söz konusu Müslü-
manlar ve ‹slam olunca Amerikan
meleklerinin baflka türlü davrand›k-
lar›n› aç›kça görebilirsiniz.
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Bat›daki MMüslüman vve CCami SSay›lar›

ABD ALMANYA FRANSA ‹NG‹LTERE ‹SPANYA KANADA

TOPLAM NNÜFUS 305,5 Milyon 82 Milyon 65 Milyon 62 Milyon 46 Milyon 34 Milyon

MÜSLÜMAN SSAYISI 2,5 Milyon 3,2-3,4 Milyon 5,5 Milyon 2,4 Milyon 800 Bin 1 Milyon

CAM‹ SSAYISI 1900 2600 2100 1500 454 198

TT‹‹MMEE AANNKKEETT‹‹
• SIFIR NOKTASI (GROUND ZE-
RO) YAKININA CAM‹ YAPILMASI-
NA SICAK BAKIYOR MUSUNUZ?

%26 EVET

%61 HAYIR

%13 CEVAP YOK

• YAKIN ÇEVREN‹ZE CAM‹ YAPIL-
MASINA SICAK BAKIYOR MUSU-
NUZ?

%55 EVET

%34 HAYIR

%10 CEVAP YOK

• S‹ZCE, BAfiKAN OBAMA MÜS-
LÜMAN MI HR‹ST‹YAN MI?

%24 MÜSLÜMAN

%47 HR‹ST‹YAN

%5 D‹⁄ER

%24 CEVAP YOK

• AMER‹KA’LI MÜSLÜMANLA-
RIN ÇO⁄UNUN VATANSEVER B‹-
RER AMER‹KA’LI OLDU⁄UNU
DÜfiÜNÜYOR MUSUNUZ?

%55 EVET

%25 HAYIR

%21 CEVAP YOK

• S‹ZCE ‹SLAM, D‹⁄ER D‹NLERE
GÖRE DAHA FAZLA fi‹DDET
YANLISI MIDIR?

%46 EVET

%6 HAYIR

%39 D‹⁄ER D‹NLERLE AYNI

%10 CEVAP YOK

Bu anket 16-17 A¤ustos tarihle-
rinde, telefon yoluyla yafllar› 18
ve üzeri olan rastgele seçilmifl
1002 Amerika’l› üzerinden yap›l-
m›flt›r.



Ömre bedel bir gecenin tafl›y›c›-
s› olan fiehri Ramazan, özlemle
bekledi¤imiz o nadide anlar hayat›-
m›za teflrif edeli çok olmam›flt›. Mü-
minlerin kalbinde taht kurmufl olan
on bir ay›n sultan› fiehri Ramazan
ayd›nl›k fenerlerini daha henüz
yakm›flt› evlerimizde, sokaklar›m›z-
da, flehirlerimizde. Ramazan hilalini
bir kez daha seyretmek, çok sevin-
dirmiflti bizi. Aziz bir misafirdir fieh-
ri Ramazan bekleriz, nazl› bir misa-
fir olarak gelir bize. Gül yüze hasret
kalan iki göz a¤lar. Özlem ve sevgi
birikir gönülde. Gurbet ac›s› yakar
içini… içindeki yang›n duaya dönü-
flür… sonunda bir tebessüm, ilahi
r›zay› arzulayan bir tebessüm, ka-
vuflman›n mutlulu¤uyla.

Haz›rlanmak laz›m onun için.
Takva tepelerine uzan›p gül, süm-
bül toplamak laz›m. Sab›r gözeleri-
ne gidip billur kâseleri tevekkül ve
teslimiyet flerbetleriyle doldurmak
laz›m. Maidei Kur’an’a oturup, te-
fehhümü, tefekkürü, tezekkürü, te-
debbürü tafl›mal›y›z gündüzümüze
ve gecemize, tertil ile terennüm edi-
len ilahi kelamla. Hablullaha/Al-
lah’›n ipine tutunmak, s›bgatullah-
la/Allah’›n boyas›yla boyanmak la-
z›m. ‹lahi r›zan›n peflinde pervane
olmak, r›zay› aramak laz›m. Bul-
mak aramakta gizlidir. Unutmaya-

l›m ki, aramayanlar asla bulamaz-
lar. Hayr› aramak laz›m, flimdi Ra-
mazan günleri flu mübarek günler-
de ibadetlerle özellikle gece k›ya-
m›yla bereketlenen, sükun ve hu-
zur sunan anlam›yla güzelli¤i ve
hayr› biriktirmeliyiz hepimiz. 

‹çimizi sevinçle dolduran Rama-
zan› fierife hofl geldin demifltik.
Sanki daha dün merhaba demifltik
aziz misafirimize. Ramazan’›n geli-
fliyle coflan,  heyecanlanan çocuk-
lar neredeyse a¤açlara t›rman›p,
y›ld›zlar aras›ndan çekerek flefkatle
kucaklad›klar› “Hilal’i” tafl›yacak-
lard›, sokak aralar›nda, meydanlar-
da fener niyetine. Ramazan müjde-
sini tafl›mak için annelere babalara,
dedelere ninelere. Rahmet esintile-
rinde solukland›¤›m›z ilk on gün
heyecanla göz aç›p kapay›ncaya
kadar geçmiflti bile. Ma¤firet müjde-
siyle dolu olan ikinci on güne gir-
mifltik, ellerimizde Ramazan fener-
leri. fiimdi son on günün efli¤inde-
yiz. Kadir gecesini içinde bulundu-
ran ve cehennem azab›ndan kurtul-
man›n imkânlar›n› sunan son on
gün… ne de çabuk geçti…

Kaç›r›lmayacak k›ymette sani-
yelerle dolu olan, cennet kap›lar›n›n
aç›ld›¤› fiehri Ramazan kurtulufl ve
dirilifl f›rsat›d›r, Müslümanlar için.
“Ramazan’›n ilk gecesinde cennet

kap›lar› aç›l›r. Her gece sabaha ka-
dar bir münadi flöyle seslenir. Gü-
nahlar›n›n affedilmesi için isti¤far
eden yok mu? Allah tövbesini ka-
bul buyursun. Dua eden yok mu?
Duas›na cevap verilsin. Kendisi için
bir fley isteyen yok mu? ‹ste¤i he-
men karfl›lans›n.”(Ahmed b. Han-
bel, Müsned). Bu rahmet iklimin-
den nasiplenmeden bu mübarek
günleri geçirmekten Rabbimize s›¤›-
n›r›z. Rabbimiz, bize r›zas› yolunda
bir mücahede içinde olmam›z› nasip
etsin. Bizi Peygamber Efendimizin;
“Ramazana ulaflt›¤› halde ba¤›fllan-
mayan›n burnu yerde sürünsün,
yaz›klar olsun.” serzenifline muha-
tap olmaktan korusun.  

Ramazan temel karakteri olan
s›yam/oruç ve k›yam/namaz iba-
detleriyle insan, Allah’a kul olma-
n›n tad›n› zirve seviyelerinde yaflar.
Gündüzü s›yam ile gecesi k›yam ile
güzelleflen flehri Ramazan, iftar, sa-
hur ve teravih ile oruç sevincini,
kulluk coflkusunu ve bilincini yafla-
t›r. ‹nsan› toprak özeliklerinden
kurtararak özgürlefltirir. Oruç, insa-
n› befleri özelliklerinden uzaklaflt›-
rarak Allah’a yaklaflt›r›r. Teravih
Müslümanlar›n coflkusunu ve dina-
mizmini gösteren fliarlardan biridir.

Hakk›yla oruç tutan kifli varl›¤›-
n›n fark›na vararak nefsiyle ve ar-
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zular›yla yüzleflir. Nefsini hesaba
çekerek, kendine gelmek için çaba
gösterir. Nefisle mücadeleye bafllar.
Hayat yolculu¤unu hak üzere sür-
dürmek için çabalarken Ramazan
ay›yla bahfledilen dirilifl iklimini
ömre yaymak için çal›fl›r. Oruçlu,
bedenin normal ihtiyaçlar›ndan
uzak durarak, terk eder lezzetleri
Rabbinin r›zas› için. Nefsin hakk›
olan meflru isteklerinden bilerek ve
isteyerek uzak kalan kula nefsini
muhasebe etme f›rsat› verilir. Böy-
lece insan, benli¤inden, bencillikle-
rinden kurtularak, ihtiraslar›ndan
uzaklaflarak hakikate yaklafl›r. Ha-
kikati derinlikli olarak idrak eder.
Dünyadan, dünyevi olandan imtina
ederek kendine gelir ve ruhuna aç›-
l›r. Sahili selamete ulafl›r.

Oruç kullu¤u hat›rlat›r. Oruç in-
san› özgürlefltirir, özgürleflme imkân›
sunar. Allah’a kulluk özgürleflmek-
tir. Kullu¤un fluurunda olmayanlar
nefsin arzular›na kul olurlar. Ruhu
öldürüp, nefsi ve fleytan› canland›-
ran kula kul olmaktan kurtulamaz.
Seküler hayat insan› özgürlefltirmek
ad›na her fleyin kulu k›lar. Haz ve
h›z›n kulu yapar. Bu müminler için
büyük bir tuzakt›r. Bu durumda ‹sla-
mi kiflilik örselenir ve çeflitli zafiyet-
lere yol açar. Bu açmaza karfl› koru-
yucu bir kalkan olarak oruç bize
e¤ilmeden, bükülmeden ayakta kal-
mak için onurlu ve özgür bir hayat›n
temrinini yapt›ran bir vasatt›r.

Ramazan günleri kullu¤un yo-
¤unlaflt›¤› günlerdir. Ramazan ay›n›
idrak eden yani bu aya kavuflan in-
san, çok özel bir zaman dilimine fla-
hit olmaktad›r. Bu günleri hakk›yla
ihya etmek/hayat vermek/canlan-
d›rmak gerekir. Kulluk fluuruyla do-
lu olarak yaflanarak geçirilmelidir bu
özel günler. Bu ayda kula nas›l bir
hayat yaflamas› gerekti¤inin örne¤i
sunulur. ‹slam nas›l yaflan›l›r›n tem-
rini/al›flt›rmas› yapt›r›l›r. Bu ayda
olarak ibadetlere devam edenler kul-
lu¤un tad›na al›r. Kulluktaki lezzeti
tadanlar daha da cesaretlenerek gö-

nülden ibadetleri eda ederler. Böyle-
ce ibadetle aralar›nda bir ünsiyet
peyda olur. K›yam, rükû, sücud ve
kulluk ve özgürlük… Kur’an ve
Sünnet bu ay› ibadetle geçirmeyi ön-
görür ve ›srarla ö¤ütler. “Kim Rama-
zan gecesini, sevab›na inanarak ve
bunu elde etmek niyetiyle namazla
ihya ederse geçmifl günahlar› affedi-
lir.”(Buhari-Müslim), “Kadir gecesi-
ni, kim sevab›na inan›p, onu kazan-
mak ümidiyle ihya ederse, geçmifl
günahlar› affedilir.”(Buhari-Müslim)

Kulluk fluuruyla eda edilen iba-
detler, Müslüman kimli¤in ayr›lmaz
parças›d›r. ‹badetler ihmal edildi¤in-
de insan yavafl yavafl ‹slam’›n ön-
gördü¤ü yaflam anlay›fl›ndan uzak-
lafl›r. Farz ibadetlere titizlikle riayet
ederken ayn› zamanda nafileleri de
art›rmal›d›r insan. Ramazan günleri
bunun için çok güzel bir bafllang›ç
olacakt›r. Ramazan Kur’an’›n indi-
rildi¤i ay. Kur’an’›n inzal sebebi de
kullu¤a ça¤r›d›r. Hayat› Allah için
yaflay›p her iflimizi ibadet lezzetine
ve kapsam›na ulaflt›rmak için bizi
irflat eder, bu Yüce Kitap. 

Allah r›zas› için yap›lan ibadet-
ler kulu Allah’a yaklaflt›r›r. Farz
ibadetler mutlaka eda edilmelidir.
Farzlar›n terki insan› azaba sürük-
ler. Rabbin emirlerine itaat ederek
farzlar›n eda edilmesi insan› Rabbe
yaklaflt›r›r. Gönüllü olarak ifllenen
nafile ibadetlerle bu yak›nl›k talebi
sürdürülür. Nafilelere devam eden
kulun Allah indindeki de¤eri artar.
Bir kutsi hadiste flöyle buyruluyor.
“Kulum kendisine farz k›ld›¤›m fley-
den daha sevgili bir fleyle bana
yaklaflamaz. Kulum nafile ibadet-
lerle bana yaklafl›rsa, ben de onu
severim. Onu sevdi¤im zaman
onun duyan kula¤›, gören gözü, tu-
tan eli, yürüyen aya¤› olu-
rum.”(Buhari).

Hayat›n anlam› Allah’a kul ol-
makta sakl›d›r. Kulun hedefi Rabbi-
nin r›zas›n› kazanmakt›r. ‹lahi r›za-
ya ulaflanlar cenneti hak ederler.
Kulluk bir emirdir, bir hedeftir. Pey-

gamber Efendimizin ›srarla iflaret et-
ti¤i bir hedef. Ço¤unlukla dünya
meflgalesi bizi o kadar iflgal ediyor
ki, bu kulluk hedefini, özgürlük he-
defini ›skalayabiliyoruz. Bu hayat
bizi bize b›rakm›yor ki, fikre ve zik-
re vaktimiz olsun. Modern dünya
bizi içine çekerek kendi anlay›fl›n›;
zaman anlay›fl›n›, meslek anlay›fl›-
n›, e¤lenme dinlenme anlay›fl›n›,
yeme içme anlay›fl›n› vb. bize servis
ediyor. Seküler kültür beyinlerimizi
donuklaflt›rarak hayat›m›z› iflgal et-
mifl durumda. Hayat›m›z›n amac›
olan kullu¤umuzu araya s›k›flt›r›yo-
ruz. Hâlbuki bizim arzulad›¤›m›z
akidenin ve inanc›n dinamikleriyle
tevhid üzere infla edilen bir hayatt›.
Kulluk fluuruyla ibadet merkezli bir
hayat program›n› uygulamakt›.

Modernitenin hâkim oldu¤u
dünya görüflünde d›fl› güzellefltir-
mek esast›r, amaçt›r. Her fley görü-
nürlü¤üne ve makyaj›na göre de-
¤erlendirilir. Muhteva ve iç güzellik
göz ard› edilir. ‹slami dünya görü-
flünde as›l olan içi güzellefltirmektir.
Nefsin terbiye edilmesi, kalbin te-
mizlenmesi en önemli amaçt›r. ‹s-
lam, yaflanmayacak, yaflanamaya-
cak bir hayat öngörmüyor. ‹slam’›n
hayat›m›za koydu¤u ölçüler insan
f›trat›n› ve gücünü aflan, zorlay›c›
fleyler de¤ildir. Emir ve nehiylerle
hedeflenen insan›n yeryüzünde in-
sanca bir hayat sürdürerek ahreti
kazanmas›n› sa¤lamakt›r. ‹slam,
ibadetlerle Allah’a ba¤l› bir hayat›n
imkânlar›n› sunuyor, ö¤retiyor.

Dünyevileflme/Sekülerleflme, di-
nin etkisini zay›flatmak, mesaj›n›
eritmek, kavramlar›n›n muhtevas›n›
boflaltmak suretiyle dünya merkezli
bir din anlay›fl›n› yerlefltirmek ister.
Ama Müslüman bilir ki, dünya ahre-
te götüren bir köprüdür, sadece. Se-
külerizmin y›k›m›na karfl› koymak
için dünyan›n imtihan için oldu¤unu
bilerek hesap verme bilinciyle hare-
ket etmek gerekir. Peygamber Efen-
dimiz(s.a.v) dünya hayat›n›, bir yol-
cunun yolda bir a¤ac›n alt›nda din-
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lenmesine benzetiyor. Yolcuyuz bir
yerden geliyoruz. Kalmayaca¤›z, so-
luklan›p gidece¤iz. Elbette o gölge-
den istifade etmenin bir zarar› ol-
maz. Kald› ki, bu zorunlu bir bekle-
yiflse usulüne göre faydalanmam›z
da kaç›n›lmazd›r. Ama bütün vakti
orada ebedi kalacakm›fl gibi program
yapmak do¤ru olmaz. “Dünyada ga-
rip bir kimse gibi veya geçip giden
bir yolcu gibi ol.”(Buhari)

Yolcuyuz, hakikati talep eden
ve hakikati takip eden yolcular›z.
Derinlikli, nitelikli, çileli, bedel iste-
yen zorlu bir hakikat yolculu¤un-
day›z. Her ifli Allah için yap›yoruz.
Allah’›n r›zas›n› kazanmak için ça-
l›fl›yoruz. Dünyaya geliflimiz niçin,
ne ad›na, nas›l yaflayaca¤›z? Bu-
nun idrakini mutlaka yapmal›y›z.
Vahiy, bize yeryüzünde hak üzere
yaflaman›n ilkelerini verir. Bu ilke-
leri göz ard› ederek hayat›na bu
do¤rultuda yön vermeyen insan
yavafl yavafl ifsada do¤ru erir. Haz-
z› ve h›z›, hayat›n vazgeçilmezi ya-
parak aldan›fl›n içine yuvarlan›r.
Kapitalist dünya görüflü insan› sa-
dece tüketen bir varl›k olarak görür.
Onu helal s›n›rlar›n›n d›fl›na çekerek
haram›n peflinden koflturur. ‹hti-
yaçlar s›n›rs›zd›r yalan›na kananlar
her gün biraz daha fazla bedene yö-
neldiler, ruhun enginli¤ini daraltt›-
lar. Bu ortamda her fleyin en iyisine
lay›k oldu¤unu düflünen, bu temel
üzerine kurulan bir hayat› yaflayan
narsist insanlar ortal›kta dolafl›yor.
Kibri körükleyen, fl›mar›kl›¤› do¤u-
ran popüler kültür yayg›nlafl›yor.

Bedene/cesede ruh aramak, be-
den ac›k›rken ruhu doyurmak, bes-
lemek. Bedenin açl›¤›n› ruhun tok-
lu¤una, dirilifline, direnifline dönüfl-
türmek. Bedenden dolay›s›yla dün-
yadan ve dünyevi olandan vazge-
çerek kulluk bilincini deruni olarak
hissetmek ancak oruç ile olur. Çün-
kü oruç, bedensel ihtiyaçlar› bast›-
rabilmeyi ö¤ütleyerek, ö¤reterek
sab›r ve azim e¤itimiyle iradeyi
güçlendirir. Bu idraki kuvvetlendi-

rerek sekülerizmin y›k›c›, parçalay›-
c›, yozlaflt›r›c› tehlikelerine ve teh-
ditlerine karfl› önlem almal›y›z. Bu
karfl› koyufl imkân›n› bize ancak
kulluk fluuruyla kazand›¤›m›z öz-
gürce duruflumuz verir. ‹slam’›n te-
mel prensiplerine dönmeden, ken-
dimiz olmadan yani Müslüman’ca
düflünme ve yaflama gayreti göster-
medikçe, an be an güç kaybetmek-
le karfl› karfl›ya kal›r›z. Yaflam ala-
n›na tafl›nmayan ilkelerle, fikirlerle
zamanla yak›nl›¤›m›z› kaybederiz,
dostlu¤umuzu keseriz. Art›k o bize
özgü olmaktan ç›kar, izzet ellerimi-
zin aras›ndan kayar, gider.

Seküler sald›r›ya maruz kald›¤›-
m›z flu günlerde her fleyin özü ve
içeri¤i olumsuz olarak etkileniyor.
fiehri Ramazan da bundan pay›n›
al›yor. Orucun anlam›na darbeler
indiriliyor. Muhtevas›ndan soyutla-
narak, anlam sadece yeme içmeye
endeksleniyor. Ramazan yemek flö-
lenine çevriliyor. ‹ftar “Keyfe” dö-
nüflüyor. ‹stanbul manzaral› iftar
keyfi, aç›k büfe iftar keyfi, eflsiz
sofralar… Ramazan ve oruç; iftar
menüleri, envai çeflit yemekler, tat-
l›lar, tuzlular, fluruplar aras›nda an-
lam kayb›na u¤ruyor. Bilmem kaç
y›ld›zl› otellerden, belediyelerin sof-
ralar›na kadar bir israf kol geziyor.
‹fli abart›p Guinness rekoru k›rmak
amac›na kilitlenenler. Komflu açl›¤›
unutulup gidiyor bu arada. Amaç
rekor k›rmak m› yoksa ahreti ve Al-
lah r›zas›n› kazanmak m›? Oysa
oruçla kula kazand›r›lmak istenen
bedenin açl›¤›yla bedenin toklu¤u-
na imkan haz›rlamakt›r. Açlar›n,
fakirlerin hallerini anlayarak bu
noktadaki sorumluluklarda yar›fl-
makt›r. Nas›l da unutuyoruz!.. Pa-
kistan’daki sel felaketi gözler önün-
de. Afganistan’›n durumu, Irak’›n
durumu çok farkl› de¤il. Filistin…
Gazze’de iflgal devam ediyor. Ülke-
mizde de yard›ma muhtaçlar o ka-
dar çok ki. Elimizdeki imkânlarda
fakirlerin ve mahrumlar›n hakk›
sakl›, unutmayal›m! Elbette Rama-
zanda ikramda bulunmak çok de-

¤erli bir amel. Efle dosta ihsanda
bulunmak kalpleri kaynaflt›r›r. Ama
kulluk fluuruyla yapt›¤›m›z bu tatl›
amelimize israf›n gölgesini düflüre-
rek ifsat etmekten kaç›nal›m.       

Ramazan›n gelifliyle insanlarda-
ki k›p›rdan›fl, heyecan ve de¤iflim
aç›kça görünür. Gök ayn› gök, yer
ayn› yer, ayn› a¤ac›n alt›nda oturu-
yor insan ama bir farkl›l›k var. Gök
kap›lar› aç›l›yor… Kur’an sofralar›
kuruluyor… yudum yudum serinli-
yor müminler bu sekinet ikliminde.
Ramazandan sonra da Kur’an g›da-
s›ndan beslenip, gölgesinde serinle-
meye devam etmeliyiz. Müslüman-
lar›n ‹slam ile kurduklar› ba¤ gitgi-
de azalmakta, daralmakta ve yü-
zeyselleflmekte, ne yaz›k ki. Buna
karfl› durmak için Kur’an ve sün-
netle tekrar buluflmak, ça¤r›s›na
kulak vererek, gündemimize alarak
ömür boyu Ramazan medeniyetin-
de rahmetle yolculu¤a devam et-
mek gerekmektedir. Ramazan ikli-
miyle zincirlerimizi k›rarak, sevgi
ve sayg›yla ibadet etmenin kul ol-
man›n özgürlü¤ünü bir kez daha
yo¤unlu olarak yaflad›k, elhamdü-
lillah. Allah’›n kulu oldu¤umuzu
deruni olarak bir kez daha hissettik
iliklerimize kadar. S›ms›k› sar›lal›m
özgürlü¤ümüze ve asla b›rakmaya-
l›m. Bu bereketi hayat›m›z›n her sa-
niyesine yayarak ömrü Ramazana
çevirmenin imkânlar›n› heba etme-
yelim. Sahurlarda tutuflturulan, if-
tarlarda alevlenerek ço¤alan nurun
takipçisi olal›m ki, teravihin rahat-
latan sükûnetini ve flevkini ömür
boyu yaflayal›m. Ömrü Ramazan
neflvesiyle geçirelim ki, sonu bay-
ram olsun. 

“Ey Rabbimiz! Bize dünyada da
iyilik ver, ahrette de iyilik ver. Bizi
cehennem azab›ndan koru”(Baka-
ra-201) 

“Ey Rabbimiz! Bizi do¤ru yola
ilettikten sonra kalplerimizi kayd›r-
ma. Bize, taraf›ndan rahmet ba¤›fl-
la. Lütfu en bol olan sensin.”(Al-i
‹mran,8)
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Ümmetçilik konusunu çok çe-
flitli aç›lardan almak mümkündür;
ümmetçili¤in tarihini al›rs›n›z bu-
güne kadar getirirsiniz bafll› bafl›na
bir hadisedir. Belki Adem
(a.s)’dan bafllamak gerekir. Son
‹slam ad›na hükmeden devlet,
ayakta duran devlet olan Osmanl›
devletinin milliyetçilik cereyanla-
r›yla parçalanmas›na, ondan sonra
‹slam dünyas›ndaki yeniden ‹sla-
mi filizlenmelere varana kadar
tahkik ettirirsiniz;  bunu fluan ya-
pamayaca¤›m›z aç›k. Dolay›s›yla
biz bu kavram› olabildi¤i kadar
Kur’an-› Kerim’de ve Müslüman
olarak bulundu¤umuz flartlardan
özellikle itikat ve düflünce baz›nda
bizleri ilgilendiren bilgileriyle ele
almaya çal›flaca¤›z. 

Ümmet kavram› Arapçada bir
hemze ve fleddeli bir mim kökün-
den gelmektedir. “Emme yegulü”
imam da ayn› kökten geliyor; an-
ne manas›na gelen “um” ayn›
kökten geliyor. Ümmet kelimesi
sözlükte sonuna bir “T” alarak
isim haline getirilmifl flekliyle söz-
lükte “belli bir tak›m nitelikler et-
raf›nda bir araya gelen o nitelikle-
ri aç›kça bilinç haline getirerek o

nitelikleri bilinçli bir flekilde ön
plana getiren veya tutan bir toplu-
luk veya o nitelik dolay›s›yla bir
araya gelen her bir topluluk.” ola-
rak tan›mlanmaktad›r. Nitelik ne
olursa olsun Türkçede de buna
benzer kullan›m var. Mesela Türk-
çede ne deriz ümmet kullanmay›z
ama erkek milleti deriz. Efendim
sanayici milleti derler veya buna
benzer.  Buradaki milleti kald›r›n
yerine ümmet koyun orada bir
müflterek özellik var ne? Erkek
milleti dedi¤imiz zaman müflterek

bir özellik erkektir o topluluk ara-
s›ndaki müflterek özellik. Demek
ki belli bir müflterek özellik etraf›n-
da toplan›nca her toplulu¤a söz-
lükte ümmet deniliyor. Kur’an-›
Kerimde ise belli bir din belli bir
akide ve belli bir inanç etraf›nda
bir araya gelen her bir toplulu¤a
ümmet ad› veriliyor. Özellikle üç
kavram ümmet kelimesi ile yak›n
alakal›d›r; fleriat, din ve millet. fie-
riat ve din ifadesi iflin fikri fleklini
veya itikadi mahiyetini veya zi-
hinsel mahiyetini ilgilendirirken
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RAMAZAN SOHBETLER‹1

1Dergimizin her Ramazan ay›nda düzenledi¤i ve art›k gelenekselleflen ‹ftar Programlar› bu y›l da gerçeklefltirildi. Dergimizin Konferans Salonunda
gerçeklefltirilen ve yo¤un bir kat›l›m›n oldu¤u iftar programlar›nda iftar yemeklerinin ard›ndan de¤erli hocalar›m›z taraf›ndan sohbetler yap›ld›. Ya-
p›lan bu konuflmalar›n genifl özetlerini, okuyucular›m›z›n da istifade etmesi için sizlere sunuyoruz.



millet ve ümmet, fikri zeminin,
fikri özelliklerin veya çerçevenin
befleri alt yap›s› ile alakal›d›r. Yani
bir din etraf›nda, bir dine inanan
toplulu¤a fleriat diyemezsiniz ama
millet, ümmet diyebilirsiniz. Ayn›
dinin etraf›nda toplanan ayn› dine
inanan bir toplulu¤a, millet de di-
yebiliriz; ümmet de diyebiliriz. fie-
riat ile din bu manada büyük ölçü-
de örtüflen kavramlar buna biz
mant›kta günümüz mant›¤›nda ne
deniyor bilmiyorum “umumla hu-
sus, bil vech” deniliyor. Yani baz›
yönleriyle kaps›yor baz› yönleriyle
kapsam›yor, d›flar›da duruyor. fie-
riat tek bafl›na kullan›ld›¤› zaman
dinin bütün manalar›n› ihtiva eder
din ile efl anlaml›d›r. Din ile bera-
ber kullan›ld›¤› zaman dinin sade-
ce hukuki alan›n› hatta bazen bi-
raz daha ileri giderek, geniflleterek
itikadi manas›n› da kapsar. O hal-
de din ismi olarak ‹slam› kulland›-
¤›m›z zaman ‹slam dini deriz, ‹s-
lam fleriat› deriz, ‹slam ümmeti de-
riz, ‹slam milleti deriz. Burada or-
tak paydas› veya flemsiyesi nedir:
‹slam. ‹slam› ümmet ile birlikte dü-
flündü¤ümüz zaman ad› ‹slam
olan dinin etraf›nda birleflen bir
araya gelen ona inanan insanlar
anlafl›l›r. Bu insanlar ayn› ça¤›n,
ayn› topraklar›n, ayn› zaman ve
mekân›n insanlar› olmas› müm-
kün oldu¤u gibi ça¤lar boyunca
ayn› inanc› ayn› akideyi paylaflan
bütün insanlar hakk›nda da kulla-
n›l›r. Yani mutlak olarak ‹slam
ümmeti dedi¤imiz zaman ilk akla
Muhammed aleyhissalatu vessela-
m›n dinine iman eden ümmet gel-
se de asl›nda hat›r›m›za taa Adem
(a.s)’dan itibaren rasullere, nebile-
re yani hak dine iman edenlerin
hepsinin gelmesi laz›m. Niçin?
Çünkü Allah nezdinde makbul
olan din ‹slamd›r. O Rasuller de ‹s-
lam› getirmifllerdir. Baflka bir fleyi
getirmifl de¤illerdir. ‹slam milleti
de diyebiliriz, ‹slam dini de diyebi-
liriz, ‹slam fleriat› da diyebiliriz.
Ama dedi¤im gibi ‹slam ümmeti ve

‹slam milleti dedi¤imiz zaman  ‹s-
lam› akide ve hayat nizam› olarak
kabul eden befler unsuru anlafl›l›r-
ken ‹slam dini ve ‹slam fleriat› de-
di¤imiz zaman yaln›zca din ola-
rak,  fleriat olarak ‹slami, itikadi ve
zihni yönünü kavram›fl veya daha
do¤rusu kastetmifl oluruz. 

Ümmet, belli bir inanc›n veya
belli bir maksad›n veya gayenin
etraf›nda bir araya gelen müflterek
bir özellik ile bir araya gelen bir
toplulu¤u ifade etti¤ine göre üm-
met söz manas› itibariyle, dini ma-
nas›n› dahi alsak fleri ve itikadi
manas›yla tarih boyunca iki tane
ümmet ortaya ç›km›flt›r: ‹slam üm-
meti, küfür ümmeti. T›pk› hadis-i
flerifte belirtildi¤i gibi “EL KUFRU
M‹LLETUN VAH‹DUN”, “küfür tek
bir millettir.” Burada millet ile üm-
meti rahatl›kla birbirinin yerine
kullanabiliriz. 

Cenab-› Allah her bir ümmeti
kendi ameliyle sorgulayacakt›r. O
halde burada ümmetin müflterek
bir özelli¤i olarak iman ile birlikte
akide ile birlikte din ile birlikte bir
de dinin ameli yönünün de devre-
de oldu¤unu görüyoruz. Demek ki
her bir ümmetin inanc›n› hayat›na
geçirirken uygularken veya o
inanca uygun veya ters olsun ve-
ya olmas›n hareket ederken bir
amel ortaya koymas› söz konusu-
dur. Ve o ümmetin ümmet olarak
ortaya koydu¤u amel onun müfl-
terek vasf› oluyor. O halde üm-
metleri farkl› k›lan burada ne?
Akideleriyle birlikte onlar›n akide-
lerine göre ortaya koyduklar› ser-
giledikleri ameller. 

Tarihi hali haz›rda yaflayanlar
aras›ndan bir kavga sebebi olarak
gündeme getiremeyiz, getirmeme-
liyiz. Ve e¤er yap›lan amellerde
Müslüman olarak benim yapma-
mam gereken bir ifl varsa ona dik-
kat edilir yapmam gereken bir ifl
varsa onun yap›lmas›na özen gös-
terilir. Yoksa tarihte birtak›m olay-

lar olmufl birtak›m kifliler gelmifl, o
olaylar› o kiflilere bindireceksiniz
tarih boyunca böyle fley olmaz ki.
Yani kardeflim, ben ehli sünnet ol-
duysam birilerinin gözünde niye
yezid olarak an›lay›m ki. Ne ala-
kas› var veya niye baflka türlü be-
nim gözümde ehli sünnet olarak
bir baflkas› niye Abdullah ‹bni Se-
be olsun? Ve buna benzer. Tarih
oldu, bitti. E¤er Kur’an-› Kerim bi-
zi tarihte b›rakmak isteseydi, tari-
hin k›ssalar› çok daha farkl› flekil-
de farkl› formatlarda an›l›rd›. Hiç
kimse diyemez ki Kur’an-› Kerim,
k›ssalar› bizim tarihi yanl›fl anlad›-
¤›m›z çerçevede anlafl›ls›n diye an-
lat›lm›flt›r.  K›ssalar niçin anlat›l-
m›flt›r? Çok aç›kt›r. Kur’an›n gene-
linde surelerin içerisinde anlat›lan
k›ssalar, anlat›m› zenginlefltirici,
kolaylaflt›r›c› daha iyi anlamay›
sa¤laflt›r›c› pratik bir örnek olsun
diye, bir ibret aynas› olsun diye
anlat›l›yor. Tarihte çak›l›p kalal›m
diye de¤il. Demek ki Kur’an-› Ke-
rim’in asl›nda her bir ayetinin her
bir kelimesinin gerçekten çok do¤-
ru ve sa¤l›kl› bir flekilde anlafl›lma-
s› icab ediyor. 

Kur’an-› Kerim birkaç yerde
her bir ümmetin kendine ait bir
ameli oldu¤undan bahsetti¤i gibi
her bir ümmetin bir ecelinin bu-
lundu¤undan da bahsediyor. Özel-
likle bu ayeti kerimelerden ilgili
ba¤lamlardan ele al›nd›¤› vakit flu
görülür. Kur’an-› Kerimin tetkik
edilmesi neticesinde ümmetlerin
hayatta kalmalar›n› sa¤layan veya
y›k›l›fllar›n›n en ciddi sebeplerini
teflkil eden çok önemli iki hususun
öne ç›kt›¤›n› görüyoruz. Dikkat
edin Allah-u Teala, ümmetleri he-
lak ederken mücerred olarak kü-
fürlerinden bahsederek onlar› he-
lak etti¤ini söylemiyor. Küfürleriy-
le beraber birtak›m veya bir gü-
nahlar›yla en az›ndan sivrildikleri-
ne flahitlik ediyor. fiuayb (as)’›n
kavmi gibi, Lut (as)’›n kavmi gibi
. fiuayb (as)’›n kavmi küfrüyle be-
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raber neye sapm›flt›? Zulme sap-
m›flt›. Ondan dolay› Cenab-› Allah
vakti geldi¤inde onlar› helak etti.
Lut (as)’›n kavmi küfrüyle beraber
ahlaki bozulmuflluk, çözülmüfllük
dejenerasyonu yüzünden helak
edildi. 

Ümmetlerin sonunu haz›rla-
yan ahlaki çürümeleri ve adalet-
sizlikleridir. Roma bir zamanlar
ahlaki ölçüde bir derece mazbuttu.
Fakat belli bir dönem sonra dünya
standartlar› içerisinde ulaflabildik-
leri en ileri noktaya ulaflt›ktan
sonra -biliyorsunuz Romal›lar
Grek kültürünün mirasç›lar›- Grek
kültüründen savaflç›l›¤› ald›klar›
sürece miras olarak, o miras üzere
olduklar› sürece iyi devam ettiler.
Fakat bir süre sonra bakt›lar ki Yu-
nan bitti onlardan alacak bir fley
kalmad›, ahlaks›zl›klar›n› ald›lar.
Ahlaks›zl›k Roma’y› önce 2 ye
böldü ondan sonra çöküfl bafllad›. 

Günümüz medeniyetlerinde on-
lar› ayakta tutan unsur ne? Günü-
müz medeniyetlerini ayakta tutan
bir di¤er unsur da harici unsurdur.
Bazen bir mum vard›r, çok c›l›z ya-
nar. Ama ona üfleyip onu söndüre-
cek bir nefes olmaz. O mum yan-
maya devam eder. Ama hafif bir
nefes veya bir rüzgâr onu söndü-
rürse o mumun ömrü biter. fiimdi
flu 21. asr›n medeniyeti bana göre
öyle c›l›z yanan bir mumdur. Fakat
bu muma “püf” diyecek güç, baflta
Müslümanlar olmak üzere maale-
sef yoktur. Zaten öbürleri bat› me-
deniyetinin kurulumuna kap›l›p git-
mifllerdir. Bu devirde baflkald›rma-
ya aday tek kesim Müslüman nü-
fustur. Hindistan m› kald›racak, Çin
mi bafl kald›racak, Japonya m›? Ne
münasebet. Hepsinin flu anda me-
deniyet anlay›fl›n›n ortak paydas›
ne? Tüketim toplumu. Üret ve biri-
lerine tükettir. Bu manada Çin ile
Amerika aras›nda fark var m›? Yok.
Çin ile Amerika birbirlerini yeseler,
biri di¤erinin pazar›n› bozdu¤u için
yiyecekler. Baflka bir sebep kalma-

d›. Veya aralar›nda pazarlar› payla-
flacaklar. Ama Müslümanlar üm-
met olarak ‹slam ümmetini gerçek
bir ümmet olarak tarih sahnesine
ç›kartacak unsurlar›na 14 as›r ön-
cesinde oldu¤u gibi yeniden sahip
ç›kacak olurlarsa iflte o vakit flu c›-
l›z yanan bu mumun ömrü biter.
Yani ümmetlerin ecellerinde son
noktas›n›n konulmas›n› geciktiren,
ümmetlerin karfl›s›na ç›kacak bafl-
ka güçlü bir ümmetin olmamas›d›r.
Bak›n normal flartlar alt›nda Arap
yar›madas›ndan ç›kan bir avuç in-
san önce Pers ‹mparatorlu¤u’nu,
Sasani ‹mparatorlu¤u’nu sonra da
Bizans ‹mparatorlu¤u’nu y›kmas›
ve bunlar›n harabeleri üzerine ‹s-
lam uygarl›¤›n›, ‹slam medeniyeti-
ni, ‹slam dinini egemen k›lmas› ta-
rif edilecek bir hadise de¤ildir. Tarih
bile kendi mant›¤› içerisinde bunu
daha izah edebilmifl de¤ildir. Bu ka-
dar k›sa zamanda bu kadar büyük
fetihler, bu kadar büyük neticeler,
bunlar tarihte sonuçlar›yla mütena-
sip fleyler de¤ildir. Hat›r›m›za gele-
bilir ki ‹skender de 30 y›ll›k bir za-
manda ç›kt›. Makedonya’dan gitti
ta Hindistan’a do¤ru. Ama ‹sken-
der’den sonra ne oldu ‹mparatorlu-
¤u? ‹skender öldü. ‹mparatorlu¤u
da bitti. Ama ‹slam hala dimdik
ayakta, ‹slam devleti en az›ndan
1924 y›l›na kadar yaflad›. Dolay›-
s›yla arada ciddi bir fark var. ‹sken-
der’in yay›lmas› belki bir an için
bafl döndürücü bir yay›lma gibi gö-
zükebilir, do¤rudur da. Fakat deva-
m› yok. Ama ‹slam böyle de¤il? Ni-
ye, çünkü ‹slam bir ümmet ortaya
ç›karm›flt›r. Ümmet sosyal toplum-
lar›n en ideali ve en mükemmelidir.
Çünkü ümmetle davalar, inançlar,
sistemler baki kal›r. Ve ümmet ile
inanç aras›nda akide aras›nda kop-
maz, ayr›lmaz bir iliflki vard›r. Aki-
de ümmeti olufltururken ümmet de
akideyi daima tafl›r. Onun tafl›y›c›l›-
¤›n› yapar, gelifltirir, ilerletir, baflka-
lar›na götürür. Ve böylelikle ümme-
tin gücünü de art›r›r. 

Bir di¤er ümmetle alakal› hu-
sus; “Muhakkak ki ‹brahim tek
bafl›na bir ümmetti.” ‹brahim (as)’›
tek bafl›na bir ümmet yapan ney-
di? Onun akidesine ba¤l›l›¤› akide-
sinin gerekliliklerini yerine getir-
medeki kararl›l›¤› idi. Ümmet bir
kifliyle demek ki ortaya ç›kar ve o
bir kifli tek bafl›na bir ümmet ola-
rak bir ümmetin bütün misyonunu
da yüklenebilir. Yeter ki buna talip
olsun. Ne diyor yine Kur’an-› Ke-
rim ‹brahim (as) hakk›nda ‘Hat›r-
lay›n ki Rabbi ‹brahim’i bir tak›m
kelimelerle, sözlerle, emirlerle im-
tihan etmiflti. O da bunlar› eksiksiz
yerine getirmiflti. Cenab› Allah bu
imtihandaki baflar›s›ndan ötürü
O’na ‘ben seni insanlara önder ya-
paca¤›m’ dedi. ‹brahim (as) ‘Zürri-
yetimden gelenleri de yap’ dedi.
Cenab-› Allah ‘Benim sözüm, ah-
dim zalimlere eriflmez. Hay›r, za-
limlere, sana verdi¤im sözün ayn›-
s›n› vermem. Senin yolundan gi-
derlerse onlar› önder yapar›m.’ De-
di. ‹flte ‹brahim (as) örne¤inde ol-
du¤u gibi her bir Müslüman›n üm-
met sorumlulu¤u fluuruyla hareket
etmesi laz›md›r. ‹brahim (as) neler
yapt›? Neler yapmad› ki. Yeri geldi
ben öldürürüm diriltirim diyen ta-
¤uta karfl› dikildi. “Allah günefli
do¤udan do¤urur, bat›dan bat›r›r;
haydi senin gücün yetiyorsa
O’nunla münazaradas›n, O’nunla
yetki çat›flmas›ndas›n, haydi sen
aksini yap” dedi. Y›ld›zlara tapan
kavimlere veya gökcismine tapan
kavimlere tek tek tap›nd›klar› var-
l›klar› gösterdi; bunlar m› Rab ola-
cakm›fl, dedi. “Bunlar do¤up batan
varl›klar, bunlar› do¤urtan ve ba-
t›rtan vard›r. Niye Rabbinizi b›ra-
k›p bunlara tap›yorsunuz” diye
onlar› kendi cahillikleriyle karfl›
karfl›ya b›rakt›. Putlara ibadetleriy-
le y›ld›zlara bak›p fal açmalar›yla
ünlü olan kavmine “gel bakal›m,
sen de bizimle gel, törene gidelim”
dediklerinde “ben hastalanaca¤›m
galiba” dedi; y›ld›zlara bak›p “ben
hastalanaca¤›m” dedi onlara. B›ra-
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k›p gittiler; geldiklerinde puthane-
de put nam›na bir fley kalmam›fl.
En büyük putun boynunda da bal-
ta as›l› duruyor. Kim yapt› bunu?
‹brahim denilen bir genç yapt›.
Yapm›fl olmal› çünkü o putlar›m›z›
diline dolam›flt›, dediler. Ça¤›rd›lar:
“ey ‹brahim sen mi yapt›n bunu?”
“Hay›r, aksine flu büyükleri var ya
o yapt› hadi konufluyorlarsa sorun
bakal›m.” Hafla, ‹brahim’in (as)
gayesi yalan söylemek de¤il. Basit
bir flekilde kanuni hilelere saparak
onlar›n verece¤i cezadan kurtul-
mak amac›nda da de¤il. Onlar›
kendi cehaletleriyle, çeliflkileriyle,
ahmakl›klar›yla karfl› karfl›ya ge-
tirmek, yüzlefltirmek için. Ve ger-
çekten Kur’an’›n ifadesiyle ‘Baflla-
r›n› önlerine e¤diler.’ “Ya olur mu?
‹brahim do¤ru mu söylüyor aca-
ba? diyecek oldular. Ama her za-
man oldu¤u gibi o temiz insanlar›
aldatan elebafl›lar hemen devreye
girdi. Bakmay›n, bunun sizin ilah-
lar›n›z hakk›nda ileri geri konufl-
mas›na. Dininizi bozmas›na f›rsat
vermeyin. Haydi, odun toplay›n
da bunu atefle atal›m. Babas›na
karfl› mücadele etti. Babas›na hak-
k› anlatt›; yurdundan hicret etti.
Tek bafl›na Kur’an-› Kerim’deki
ifadeyle ekin bitmeyen bir vadide
küçücük yavrusunu ve han›m›n›
bir k›rba su ve bir ö¤ünlük yemek-
le b›rakt› gitti. fiimdi gerek bireysel
hayat›nda, aile hayat›nda, ferdi
hayat›nda, gerek tebli¤ hayat›nda
öyle imtihanlarla karfl› karfl›ya
kald› ki ‹brahim (as) için gerçek-
ten de tek bafl›na bir ümmet deme-
mek için hiçbir sebep yok. Kelime-
nin tam anlam›yla ifade etmek ge-
rekirse hak ediyor. Allah-u Teâlâ
onun için “‹brahim bir ümmetti”
diyor. Haketti¤i bir unvanla onu
adland›r›yor. ‹slam ümmeti yok
demesin kimse. Her birimiz elbette
bir ‹brahim (as) kadar olabiliriz.
–hafla- Ama o yolda olmakta ka-
rarl› o kadar çok insan›m›z var ki,
o kadar çok kardeflimiz var ki, o
yüzden ‹slam ümmeti flu günde bi-

le dipdiridir. Ve dimdik ayaktad›r.
Ve her geçen gün daha da güçle-
nerek k›yam›nda do¤rulacakt›r Al-
lah’›n izniyle. Ümmet ile alakal›
bir di¤er nokta; bu ümmet yani as-
hab-› kiram ve onlardan sonra on-
lar›n izlerinden gelenler, insanl›¤›n
faydas›na ç›kar›lm›fl en hay›rl›
ümmettir. “Sizler insanlar›n fayda-
s›na ç›kart›lm›fl en hay›rl› bir üm-
metsiniz. ‹yili¤i emredersiniz, kö-
tülükten al›koyars›n›z. Ve Allah’a
da iman edersiniz.” Yani sizin
böyle olman›z Allah’a iman›n›z›,
Allah’a iman›n›z da böyle olman›-
z› gerektiriyor. Bir de ümmet içeri-
sinde bir ümmetin daha olmas› la-
z›m. ‘Sizden hayra ça¤›ran iyili¤i
emreden kötülükten al›koyan bir
ümmet bulunsun.’ Bu ümmetin de
birlefltirici ortak özelli¤i tevhid ve
‹slam fleriat›na iman etmenin ek
bir özelli¤idir. Daha do¤rusu onun
en belirgin özelli¤idir. Ümmet içe-
risinde baflka bir ümmet buluna-
cak. ‹slam ümmetinin içerisinde
bir de özel olarak hayra ça¤›ran,
iyili¤i emredip kötülükten al›ko-
yan ayr› bir ümmet bulunacak.
‹yili¤i emr, kötülükten nehy apay-
r› bir konudur, oraya girmeyece-
¤im. Ancak ümmet içerisinde böy-
le bir ümmet mutlaka olacak. ‹flte
ancak o zaman ümmet iflah olur.
Mademki ‹slam ümmeti var ki biz
var oldu¤una inan›yoruz. Çünkü
ümmetin varl›¤› ‹slam devletinin
varl›¤›na ba¤l› de¤ildir. Devlet üm-
metin çat›s›d›r. ‹slam fleriat›n›n tat-
biki için bir zarurettir. Ama ümme-
tin varl›¤› için bir zaruret de¤ildir.
O halde biz bu flartlarda bile ken-
disini ehil gören, yetkin gören ye-
ri gelip de görevlerin üzerine düfl-
tü¤ünü görüp kabul eden her bir
kimsedir. Hayra davet etmesi, iyi-
li¤i emretmesi, kötülükten al›koy-
mas› icab ediyor ve bunu ifa etme-
si gerekiyor. Kur’an’› Kerim’de
ümmet ile alakal› olarak konunun
galiba en can al›c› olarak bir ayet-
i kerimesi var onu hat›rlatarak
Kur’an’› Kerim çerçevesinde konu-

yu neticelendirmek istiyorum. Ce-
nab-› Allah birbiriyle tek kelime
fark›yla, iki ayet-i kerimede flöyle
buyurmufltur. “Ve flüphesiz ki si-
zin bu ümmetleriniz tek bir üm-
mettir.” Muvahhidlere sesleniyor,,
kimleri kastediyor? Geçmiflte gel-
mifl muvahhidler ve gelecekte ge-
lecek muvahhidleri kastediyor.
“Ve ben de sizin Rabbinizim. O
halde bana ibadet ediniz.” Di¤er
ayet-i kerimede “Bana karfl› tak-
val› olunuz.” Burada dikkatimizi
çeken husus ne? Husus flu: “Sizin
ümmetiniz tek bir ümmettir ve ben
de sizin Rabbinizim.” Tek bir rab
ve tek bir ümmet. Bir rabbin iki
ümmeti olmaz. Dolay›s›yla ‹slam
ümmetini ne pasaportlar, ne hu-
dutlar, ne bayraklar parçalayama-
yaca¤› gibi kutuplar› art›rmay› da,
bayraklar› ço¤altmay› da ‹slam
ümmetine karfl› bir hareket olarak
kabul ediyoruz. Tekrar ediyorum.
Ne bayraklar, ne hudutlar ne fark-
l› hukuklar, ne farkl› co¤rafyalar
bir ve tek olan ‹slam ümmetini
parçalamaya, bölmeye yeterli de-
¤ildir. Farkl› diller, farkl› renkler,
istedi¤iniz kadar farkl› fleylerden
bahsedin. Akide birli¤i varsa üm-
met de birdir. Farkl›l›klar› ço¤alt-
mak ve bu farkl›l›klar› ayr›l›k se-
bebi haline getirmek ‹slam ümme-
tine, ‹slam›n bir ve tek anlay›fl›na
ve dolay›s›yla Allah’›n da tevhid
edilmesi anlay›fl›na da bir ihanet-
tir. Müslüman olarak benim
Kur’an’› Kerim’den iyi-kötü dini
e¤er biliyorsam, dinden anlad›¤›-
m›z budur. “Sizin bu ümmetiniz
tek bir ümmettir, ben de sizin Rab-
binizim, o halde bana ibadet edi-
niz.” Öbürü “o halde bana karfl›
takval› olunuz.” Ayn› fleydir. Tak-
va da Allah’a ibadettir; ibadet de
Allah’a karfl› takval› olmakt›r. O
halde toparlayacak olursak bizim
için en önemli mesele ümmetin ‹s-
lam ümmeti olarak bir ve tek üm-
met oldu¤udur. Bu ümmetin her-
hangi bir harici veya bunun d›fl›n-
da herhangi bir özellik-nitelik, is-
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ter ideolojik olsun, ister fiziksel ol-
sun, ister co¤rafi olsun, ister biyo-
lojik olsun, ister ideolojik olsun,
herhangi bir ay›r›c› unsurla bölün-
mesi, parçalanmas›, ayr›lmas›,
birli¤ine halel getirilmesi, Cenab-›
Allah’a bir ve tek olarak ibadet et-
me emrine, yaln›zca Ona karfl›
takval› olma emrine ayk›r›d›r, mu-
haliftir. Ça¤›m›z aç›s›ndan ümmet
olmak bir zorunluluktur. Çünkü
emperyalizm emperyalizmli¤ini,
sömürgecilik sömürgecili¤ini,
mandac›l›k mandac›l›¤›n› gerçek-
lefltirmifl ve hala devam ettirmek-
teyse ‹slam ümmetinin ümmet
anlay›fl›n› zihinsel olarak ve bu-
nun prati¤e yans›malar›n›, mües-
seselerini darmada¤›n etmesine
borçludur. Evvela ümmet parça-
lanm›flt›r. Emperyalizmin bafllan-
g›c› bildi¤iniz gibi co¤rafi keflifler-
dir. Fiili ve ideolojik olarak baflla-
mas› ve bu co¤rafi keflifler diye
adland›r›lan fleylerin gerçek amac›
‹slam’a ve Müslümanlara karfl›
savafl açmakt›. Macellan Filipin-
ler’e ç›kt›¤› zaman haçla beraber
ve haç› dikerek ç›kt›. Onun için öl-
dürüldü. Ama tarihte bana ve be-
nim çocuklar›ma ne okutuldu?
Macellan Filipinlerdeki barbarlar
taraf›ndan öldürüldü. Ben öyle
okudum. Allah müstehak›n› ver-
sin, Emin Oktay’›n tarihinde böy-
le yaz›yordu. Bizim kendi toprak-
lar›m›zda bile bize ümmet anlay›-
fl›n› vermediler. Bizi ondan uzak
tuttular. Niçin ayr›ca bir zorunlu-
luktu? Demek ki birincisi ümmet
olarak bir araya gelebilmemiz ve
bir ve tek olarak Allah’a ibadet et-
memiz dolay›s›yla da bütün dün-
ya dinlerine, ideolojilerine ve me-
deniyetlerine karfl› özgür olabil-
memiz için birinci flart sosyal
planda bir ve tek olan akidemizin
emretti¤i flekilde bir ve tek olan
tarihin sahnesine yeniden ç›kma-
l›y›z. Dedim ki ümmet en mükem-
mel sosyal topluluktur. Öyledir,
çünkü di¤er toplumlarda bir araya
getirici unsuru tahlil ediniz. Ve

ümmeti bir araya getiren akideyle
karfl›laflt›r›n›z. Bunlar›n hiçbirisi
do¤ru sahih tevhid akidesi karfl›-
s›nda en ufak bir k›ymet ifade et-
mez. Genellikle ümmet anlay›fl›
karfl›s›nda milliyetçilik ve flove-
nizm oturtulur. Do¤ru ama bana
göre yeterli de¤ildir. Ümmetin
karfl›t› ideolojiler sadece milliyetçi-
lik (Türkiye’deki sosyolojik ma-
nas›yla söylüyorum az önce bah-
setti¤im milliyet manas›yla de¤il)
ulusçuluk de¤ildir, ümmetçili¤in
tek z›dd›. ‹nsanlardan bir araya
gelmek için ortak payda kabul
edilen her bir anlay›fl, ümmet an-
lay›fl›n›n karfl›s›ndaki bir anlay›fl-
t›r. Ve bunlar›n toplam› da üm-
metçili¤in karfl›s›ndad›r. Dolay›-
s›yla flovenizm, ulus devletler, ka-
pitalizm, komünizm, sosyalizm,
liberalizm, demokratl›k vs. bütün
ideoloji cereyanlar›. Niçin? Çünkü
o ideolojik cereyanlar etraf›nda in-
sanlar bir araya geliyorlar. Kitlele-
ri bir araya getiren ‹slam akidesi
d›fl›ndaki her bir unsur, bir ölçüde
(kimisi taban tabana z›t olabilir
tonajlar› farkl› olabilir) ‹slam›n
ümmet anlay›fl›yla çat›flmaktad›r.
Bu arada yerine göre ‹slam›n ken-
di bünyesi içerisinde dahi ümmet
anlay›fl›na z›t cereyanlar oluflabi-
lir. Mezhebi din yerine koymak
bunlardan birisi. Tarih boyunca
maalesef oldu. Maalesef halen
var. Fakat dikkat edece¤iz. Üm-
met gibi bizi bir araya getiren un-
surlar e¤er ümmetin o genifl un-
surlar› içerisindeyse problem yok.
Ümmetin hudutlar›yla bir yerlerde
çat›flmaya bafll›yorsa problem var.
Bir kimsenin kendi kavmini sev-
mesine Kur’an müsaade etmiyor
mu? Ediyor. Kavmini sev, fakat
hak veya bat›lda sevemezsin. Bir
hadiste diyor ki “‘kardefline zalim-
ken de yard›m et mazlumken de
yard›m et.” Sahabe ilk anda afall›-
yor. ‘Ya Rasulallah mazlumken
anlad›k ama zalimken nas›l yar-
d›m edece¤iz?’ ‹slam gelmeseydi
sahabe bu soruyu soramayacakt›.

Çünkü bu asl›nda cahiliye döne-
minin bir atasözüdür. Peygambe-
rimiz ona bu yorumu getirinceye
kadar bu söz cahiliyenin mal›yd›
ve bir slogan›yd›. Mademki senin
kabilenden mazlum-zalim fark et-
mez; onun yan›nda yer alacaks›n.
Cahiliye gelene¤i buydu. Peygam-
ber (as) onu getirdi, koydu ama
sahabe itiraz etti bu sefer. Çünkü
‹slam O’na cahiliyyedeki mana-
s›yla ö¤retmemiflti. “Ya Rasulal-
lah, tamam mazlumken anlad›k,
zalimken nas›l yard›m edeyim?
“Yapaca¤› zulmünden onu al›ko-
yars›n.” fiu nebevi göze bak›n›z,
flu ilahi anlay›fla bak›n›z. Bak›n,
biz eksiyle art›y› yaln›zca mate-
matikte bir de¤er ifade etti¤ini sa-
n›yorduk. Demek ki hayatta da
zulmü eksi kabul edersek, zulüm-
den al›koydu¤un zaman ona bir
de¤er katm›fl oluyorsun. Ona ger-
çekte bir fley ilave etmifl katm›fl
oluyorsun. “Zalim olmama” kat-
k›s›n› sa¤l›yorsun. Ve dolay›s›yla
çeflitleriyle tüm felsefe ve ideoloji-
ler, siyasal olsun olmas›n hepsi
bizim tek ümmet anlay›fl›m›z›n
karfl›s›ndad›r. Dolay›s›yla Müslü-
manlar›n ümmet fluur ve bilinci
canl› tutmakta ve do¤ru anlamak-
ta göstermeleri gereken titizlik ka-
dar ümmet fluuru ile mütenasip
olmayan, ümmet fluuruyla ba¤-
daflmayan her bir olumsuz düflün-
ce, hareket, anlay›fl, zihniyet ve
yaklafl›ma da ümmet anlay›fl›n›
merkeze oturtarak karfl› durufllar›-
n› tespit etmeleri ve kendilerini bu
noktada sa¤lam tutmalar› icap
ediyor. Cenab-› Allah bizleri Müs-
lüman ümmetin, Muhammed
(as)’›n ümmetinin, Muhammedî
ümmet anlay›fl›n›n s›n›rlar› d›fl›na
ç›kmayan ve hiçbir flekilde taviz
vermeyen birer kulu olarak yaflat-
s›n ve can›m›z› bu suretle als›n ve
bizi Muhammed (as) ümmetinin
bir ferdi olarak haflretsin. Cenab-›
Allah’›n rahmeti, sizin, bizim, he-
pimizin üzerine olsun. Esselamu
aleykum ve rahmetullah.
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Muhterem kardefllerimiz.

Yüce Rabbimizin selam›, bere-
keti ve rahmeti üzerinize olsun in-
flallah. Allah-u Teâlâ bugünkü top-
lant›m›z›, bir araya geliflimizi, kar-
deflli¤imizi mübarek eylesin. Hay›r-
lara vesile k›ls›n inflallah. 

Bir gün bir a¤an›n evinin kap›s›
çal›n›r, kâhya gider, kap›y› açar.
Bakar kap›da bir dilenci vard›r. ‹çe-
riye seslenir. A¤a der, kap›da bir di-
lenci var; bir fleyler verip göndere-
yim mi?

A¤a der ki: “Hele dur bakal›m;
bir içeriye al; kendisini tan›yal›m,
kimdir, neyin nesidir? Hiç olmazsa
verdi¤imiz sadakalar›n nereye gitti-
¤ini bilelim. Kime gitti¤ini bilelim.” 

Dilenciyi içeriye al›rlar. Selam-
dan, hoflbeflten sonra a¤a der ki:
“Evlad›m, Allah-u Teâlâ bize bir
fleyler nasip etti, ‹nflallah gücümüz
yetti¤i nispetle de sana bir fleyler ik-
ram edece¤iz. Fakat gönlümüz arzu
ediyor ki bu ikramlar›m›z bir Müslü-
mana gitsin. De bakal›m sen Müslü-
man m›s›n?” “Ne demek a¤am,  el-
hamdulillah, tabiî ki Müslüman›m.”
“E, güzel. Madem Müslümans›n
herhalde ‹slam›n flart›n›n kaç oldu-
¤unu da bilirsin.” “Bilmez miyim
a¤am tabiî ki bilirim.”  “Peki, ‹sla-
m›n flart› kaçt›r.” “Birdir efen-

dim.”A¤a sinirlenir, celallenir “vay
küstah” der. “Bu yafla gelmiflsin, el-
hamdülillah Müslüman›m diyorsun,
daha ‹slam›n flartlar›n›n kaç oldu¤u-
nu bilmiyorsun.” Dilenci gayet sa-
kin, a¤aya “dur bakal›m der; bu ka-
dar sinirlenme, celallenme, e¤er ‹s-
lam›n flart› birdir diyor isek bir bildi-
¤imiz vard›r herhalde.” “Nedir, o se-
nin bildi¤in.” A¤a der, dilenci. “Siz
zenginler hacla zekât›, biz fakirlerde
oruçla namaz› kald›rd›k; geriye kala
kala bir kelime-i flehadet kald›.”

Evet, maalesef günümüzde ‹s-
lam, manas› da anlafl›lmayacak fle-
kilde bu noktalara indirgendi. “La
ilahe illallah Muhammedun Rasu-
lullah diyoruz. Eflhedu enla ilahe il-
lallah ve eflhedu enne Muhamme-
den abduhu ve rasuluh” diyoruz.
Fakat “la ilahe” derken neyi reddet-
ti¤imizi, nelerin karfl›s›nda oldu¤u-
muzu, “illallah” derken de neyi tas-
dik etti¤imizi bilmiyoruz. fiuursuz
bir flekilde dillerde dolaflan bir keli-
me-i flehadet ama ‹slam›n özü yok.
‹nand›¤›m›z› söyledi¤imiz dini bil-
miyoruz. Bilmedi¤imiz bir dini ha-
yata geçirmemiz, bilmedi¤imiz bir
dini baflkalar›na nakletmemiz, teb-
li¤ etmemiz söz konusu olmaya-
cakt›r. Öyleyse insano¤luna düflen
bu dünyadaki bulunufl gayesini an-
lamak dünyada niçin bulundu¤u-

nun fluuruna ve fark›na varmak
ondan sonra da inand›¤›n› söyledi-
¤ini en güzel flekilde yaflayarak ha-
yata geçirmektir. ‹nsano¤lunun ka-
fas›n› meflgul eden baz› sorular var-
d›r. Bu temel sorular›n bir k›sm›
flunlard›r. Ben kimim, nereden gel-
dim, nereye gidiyorum, dünyadaki
bulunufl gayem nedir. ‹nsano¤lu
adeta beynini kanat›rcas›na bu so-
rular›n cevab›n› bulmaya çal›flm›fl.
De¤iflik ekoller, de¤iflik felsefi grup-
lar ya da inanç sistemleri insano¤-
lunun bu sorular›n› cevapland›rma-
ya çal›flm›fl. Fakat dönmüfl, dolafl-
m›fl bunlar›n en köklü cevab›n› ‹s-
lamda bulmufltur. Çünkü Allah-u
Teâlâ insano¤lunu niçin yaratt›¤›n›
kendisine bildirmifl. Yarat›lmadan
önceki konumundan bahsetmifl.
Ruhlar âlemindeki konumundan
bahsetmifl onlara. Öldükten sonra
nereye gidece¤ine dair bilgiler ver-
mifl. Allah-u Teâlâ buyuruyor ki:
“Ben insanlar› ve cinleri ancak ve
ancak bana ibadet etsinler diye ya-
ratt›m.” buyuruyor. Öyleyse insa-
no¤lunun dünyadaki bulunufl ga-
yesi rabbini bilmek ona ibadet ve
kullu¤unu sergilemektir. 

‹badet deyince ne anl›yoruz? Sa-
dece namazdan, oruçtan, zekâttan,
hacdan ibaret fleyleri mi anl›yoruz
acaba? ‹badet kelimesi, abdiyet de-
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di¤imiz fley insano¤lunun tüm ha-
yat›n› kuflatan bir fleydir. ‹slam dini
insano¤lunun hayat›n›n hiçbir saf-
has›n›, hiçbir cephesini hiçbir nokta-
s›n› bafl›bofl b›rakmam›flt›r. Onun
hangi eli ile yemek yiyip, hangi
eliyle burnunu silece¤inden, hangi
aya¤› ile tuvalete girip hangi aya¤›
ile tuvaletten ç›kaca¤›ndan tutun da
ferdi yaflant›s›nda, ailevi yaflant›s›n-
da, sosyal yap›lanmalar›nda, devlet
hayat›nda her fleyi ilmek ilmek ilahi
hükümlerle, kaide ve kurallarla,
adaplarla örmüfltür. Dolay›s›yla in-
sano¤lunun abdiyet kavram› içeri-
sinde dine ayk›r›, hele hele onun d›-
fl›nda bulunan hiçbir safhas› yoktur.
Öyleyse Müslüman hayat›n›n her
safhas›n›n rabbisi için oldu¤unu bil-
mek ve ona göre hayat›nda en gü-
zel flekilde ‹slama uygun olan› sergi-
lemek durumunda olmal›d›r. ‹nsa-
no¤lu gerçekten çok aciz bir mah-
lûktur. Aciz bir yarat›kt›r. fiu kâinat
içerisindeki kaplad›¤› yerden baflla-
yal›m, isterseniz hani böyle havan›n
bulutsuz oldu¤u, aç›k oldu¤u bir za-
man gökyüzüne bakal›m. Orada bi-
ze göz k›rpan y›ld›zlar vard›r. Onlar-
da her birisi dünyam›zdan belki çok
çok daha büyük olanlar vard›r.
E¤er o y›ld›zlardan birisine gidecek
olur isek; oradan dünyaya bakt›¤›-
m›zda dünyam›z bir kum tanesi ka-
dar görünecektir. Peki, flimdi o kum
tanesi büyüklü¤ünde olan dünya-
n›n içerisindeki bir Ahmet’in ya da
Mehmet’in, Ayfle’nin ya da Fat-
ma’n›n durumu ne kadard›r, kapla-
d›¤› yer ne kadard›r, cürmü ne ka-
dard›r? fiu havan›n içerisindeki bir
toz zerresi kadar ya vard›r ya yok-
tur.  Allah-u Teâlâ ona de¤er vermifl
ve onu yeryüzüne halife olarak
göndermifltir. ‹nsan için yeryüzünde
ne laz›msa Allah-u Teâlâ onu yarat-
m›flt›r. Dünyaya gelen insan bunlar›
haz›r buluyor. ‹flte insano¤lu Allah-
u Teâlân›n yeryüzündeki bu anlam-
da en önem verdi¤i mahlûklardan
birisidir. Ve ona halifelik payesini
biçmifltir. Yeryüzünde Allah’›n hü-
kümlerine göre insanlar› yönetecek

ve yeryüzünde Allah-u Teâlâ’n›n
adaletli olun diye emretti¤i fleyleri
hayata geçirecektir. Bu anlamda
Müslüman sorumlu olan bir varl›k-
t›r. Öyleyse bu dünyada niçin bu-
lundu¤unu, hangi gayeyle gönderil-
di¤ini bilmek mecburiyetindedir. ‹n-
sano¤lu do¤du¤u andan itibaren ba-
k›ma muhtaçt›r. Do¤du¤u anda onu
orada b›rak›n›z ölür. Anne onun ba-
k›m›n› yapacak, aman üflümesin,
karn›n› doyural›m, üstünü giydire-
lim, yiyece¤ini verelim vs. Allah-u
Teâlâ da “insan› aciz yaratt›k” bu-
yuruyor. Hayat devam ediyor, aciz
çocuk biraz büyüyor, 4-5 yafl›na ge-
liyor, 6 yafl›na geliyor, kendi ifllerini
kendisi görmeye bafll›yor. Biraz da-
ha büyüdü, 15 yafl›na geldi, spor
yap›yor, art›k küçük da¤lar› ben ya-
ratt›m havas›nda, önünde hiç bir
fley dayanmayacak gibi. Ama hayat
devam ediyor. Ayet-i Kerime de onu
yukar›dan takip ediyor. ‹nsan yaflla-
n›yor, 60’a geliyor, 65’e geliyor, saç
sakal a¤armaya bafll›yor. 70’e geli-
yor, bel bükülüyor. 75’e geliyor,
dizleri titremeye bafll›yor. Art›k yo-
lun bir köflesinden karfl›s›na geçe-
miyor, birisi koluna gelip geçirecek.
Yeme¤ini yiyemez, çamafl›r›n› y›ka-
yamaz, ilk günkü gibi aciz duruma
düfltü insano¤lu. ‹nsano¤lu böylesi-
ne aciz bir mahlûk. Ama dedi¤imiz
gibi de kâinat içerisindeki de¤er ve-
rilen en yüce varl›k. En güzel flekil-
de, ahsen-i takvim flekilde yarat›l-
m›fl insano¤lu. Allah-u Teâlâ her fle-
yi onun emrine amade k›lm›fl. Her
fleyi ona musahhar k›lm›fl. Yer alt›,
yerüstü ona amade k›l›nm›fl ve ken-
disinden bir fley istiyor “ey kulum
beni tan›, bana flirk koflma, bana
ibadet et”. Kendisini ça¤›r›rken de
partiye üye kaydeder gibi “gel, nas›l
gelirsen gel” fleklinde de ça¤›rm›yor.
Ona diyor ki “Ey insano¤lu! Etraf›-
na bak›n, tefekkür et, tedebbür et.
Kufllar›n havada uçuflunu, denizle-
rin denizde yüzüflünü, devenin ya-
rat›l›fl›n›, kendi yarat›l›fl›n› flöyle bir
gözle, gözlemle, akl›n› kullan, Al-
lah’›n ne derece kudret sahibi oldu-

¤unu böylece anla” diyor. Öyleyse
insano¤luna düflen, akl›n› kullan-
makt›r. Allah-u Teâlân›n vermifl ol-
du¤u ak›l nimetiyle hareket etmek-
tir. Allah-u Teâlâ ayeti Kerimelere
bakt›¤›m›z zaman sanki et ve ke-
mikten oluflan flu bedenimizi bir ta-
rafa b›rak›yor da akl›m›za hitab edi-
yor, “ak›ll›lar gelsin” diyor. Ne za-
man ki insano¤lu akl›n› kaybetti, et
ve kemikten oluflmufl bedene Allah-
u Teâlâ “ey kulum! Art›k seninle
iflim yok” diyor; “akl› olamayan›n
dini yoktur, senin sorumlulu¤un
yok, akl› olanlar gelsin” diyor. Dola-
y›s›yla akl› olanlara hitab ediyor.

Kur’an-› Kerim at›l bir kitap de-
¤ildir. içki içmedi¤imizde, kumar oy-
namad›¤›m›zda, ana babaya öf bile
demedi¤imizde tamamen Kur’an-›
Kerim’in hayata geçirilmesi, yaflat›l-
mas› söz konusudur. O bizatihi bi-
zimle birlikte canlanan hayata ge-
çen, yaflayan bir canl› organizmad›r.

Hz. Aifle validemize sordular: Al-
lah’›n Rasulünün ahlâk› nas›l idi.
Dedi ki siz hiç Kur’an okumaz m›s›-
n›z? O yaflayan bir Kur’an’d›. Onun
ahlâk› Kur’an diyordu. Dolay›s›yla
bizler Kur’an-› Kerimi hayata geçir-
mek mecburiyetindeyiz. Bu din biri-
lerinin nüfus cüzdanlar›na dini ‹s-
lamd›r yaz›lmas› için gelmemifltir. Bu
din birilerinin kafas›na ayet ayet, su-
re sure ya da topyekun depolas›n di-
ye de gönderilmemifltir. Bu din biza-
tihi yaflanmak için gönderilmifltir.
Onu yaflad›¤›m›z zaman onunla
amel etti¤imiz zaman ferdi ailevi ve
devletle ilgili problemlerimiz ortadan
kalkacakt›r. Yoksa onu ezberledik,
hatimler indiriyoruz, mukabele oku-
yoruz ama onu yaflam›yoruz. O
Kur’an’›n bize pek bir faydas› olma-
yacakt›r.  Ne zaman bu hükümlerle
hareket etmeye bafllad›k o zaman
Kur’an bizi kurtaracakt›r, diriltecek-
tir. Öyleyse bu anlamda Kur’an
ay›nday›z.

Allah’›n Rasulü buyuruyor: “Bir
kifli öldü¤ü zaman mezara kadar
onu üç fley takip eder. Bunlardan
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ikisi mezar›n›n bafl›nda geri döner,
birisi onunla birlikte öteye geçer.
Mezar›n›n bafl›na gelenlerden birin-
cisi onun efli, çolu¤u çocu¤u, akra-
bay› talukat›d›r. Onlar kifli ölünce
a¤larlar, kendilerini yerden yere
vururlar. Ah vah ederler. Keflke o
ölmeseydi de biz ölseydik derler.
Sonra kendi elleriyle o cenazeyi y›-
karlar. Kefenlerler getirirler, musal-
la tafl›na yat›r›rlar. 

‹kincisi: bu dünyada kazand›¤›
mal›, mülkü, paras›, arsas›, neyse
onlar da mezar›n bafl›na kadar gelir,
toprak üzerine örtüldü¤ü andan iti-
baren hepsi varislerine intikal eder.
Bazen belki cenaze gömülmeden de
varislerin kavga yapabildikleri gö-
rülmüfl vakalardand›r. Ama diyor ki
Allah’›n Rasulü (sav) Efendimiz,
bir fley vard›r ki onunla öteye geçer,
bu dünyadaki yapm›fl oldu¤u amel-
leri. ‹yilik ad›na kötülük ad›na se-
vap ad›na günah ad›na ne kazan-
d›ysa onunla birlikte öteye geçer ve
ona hesap verir. 

‹nsano¤lunun sermayesi Allah-
u Teâlân›n kendisine takdir etmifl
oldu¤u elli senelik altm›fl senelik
yüz senelik neyse ömrüdür. Onun
sermayesidir o. Sermayeyle birlikte
yeryüzüne gelir. Do¤du¤u andan
itibaren salise salise, saniye saniye,
dakika, gün, hafta, ay, adeta o ser-
maye h›zla erimeye bafllar. Bu an-
lamda tüm insanl›k ömür sermaye-
si elden gitti¤i için tamamen zarar
ve ziyan içindedir. Hani ‹mam Ze-
mahfleri diyor ki As›r Suresinin hik-
metini, bir gün pazarda gezerken
buz satan flahs›n flu ifadesini du-
yuncaya kadar anlamam›flt›m di-
yor. Sermayesi her an için eriyip gi-
den bu adama ac›y›n. Buz satan
adam böyle diyor. Sermayesi her an
eriyip giden bu adama ac›y›n. S›cak
havad›r buz satmaktad›r. Fakat s›-
cak buzu h›zla eritmektedir. ‹flte in-
sano¤lunun Allah-u Teâlâ’n›n ken-
disine takdir etmifl oldu¤u ömür de-
nilen sermayesi vard›r. Bu da her
an için törpülenip gitmektedir. 

Mü’min hayat›n› güzelliklerle
doldurmak zorundad›r. Dünyaya ni-
çin geldi¤ini, niçin yarat›ld›¤›n› ve
bu dünyadaki görevinin ne oldu¤u-
nu en iyi flekilde anlamak idrak et-
mek ve gere¤i üzere amel etmek zo-
rundad›r Müslüman. Bazen biz böy-
le rehavete giriyoruz Allah bu dini
göndermifl, indirmifl k›yamete kadar
koruyacak olan da O’dur. Do¤rudur
Allah-u Teâlâ’n›n böyle bir vaadi
vard›r. E¤er biz bu dini yaflamaz
isek bu dini yaflayacak baflka bir ka-
vim gönderir ve onun eliyle bu dini
ihya eder. Allah-u Teâlâ dilerse yine
bir kavim eliyle bat›l sistemleri orta-
dan kald›rt›r, yerine hak nizam›
Kur’an sistemini getirtip oturtabilir.
Ama kendimize sormal›y›z bu y›k›m
ve yerine yap›m konusunda bizim
katk›m›z nedir? Biz neler yapm›fl›z?
Allah’›n dinini yeryüzüne hâkim
k›lmak için, ikame etmek için eli-
mizle dilimizle mal›m›zla mücadele
etmifl miyiz? O mücadeledeki yeri-
miz nedir? Duruflumuz hangi nokta-
dad›r? Allah-u Teâlâ dini koruyacak
yeryüzüne bunu hâkim k›lacak ama
o hâkimiyet çal›flmas›nda bizim kat-
k›m›z çal›flma seyrimiz nedir, onu
bilmek zorunday›z. 

Bir de flu göz ard› ediliyor. Allah
dinini koruyacak ama Allah-u Te-
âlân›n flöyle bir vaadi yok: Ah-
med’in, Mehmed’in, Ayfle’nin, Fat-
ma’n›n dinini koruyaca¤›m demi-
yor. Herkes kendi dinini kendi ko-
rumak mecburiyetindedir. O da
neyle olur. Yaflamakla olur. Yafla-
mad›¤›m›z bir dini bir inanc› koru-
mam›z ikame etmemiz mümkün
de¤ildir. Zamanla erir bozulufla de-
¤iflime dönüflmeye bafllar. Onu flu-
urlu bir flekilde zinde bir flekilde ya-
flama mecburiyetimiz vard›r. Al-
lah’›n dinini tebli¤ etmek durumun-
dad›r. ‹nsanlara yaflayarak onlara
aktarmak mecburiyetindedir. Öy-
leyse kardefllerimiz bizler dünyaya
niçin geldi¤imizi düflünmek mecbu-
riyetindeyiz. Bizim sorumlulu¤u-
muz var. 

Allah Teâlâ bize soracak. Ey ku-
lum benim için ne yapt›n. Yarabbi
senin dinin için namaz k›ld›m, oruç
tuttum, içki içmedim, kumar oyna-
mad›m. Kulum bunlar› kendin için
yapt›n. Benim dinim için ne yapt›n,
hani inand›¤›n› söyledi¤in dinin için
ne yapt›n ki; Ben onun için de faizi
yasaklam›flt›m, ama senin yaflad›¤›n
toplumda ekonomi faiz üstüne ku-
rulmufltur; içkiyi yasaklam›flt›m, se-
nin yaflad›¤›n toplumda devlet eli ile
içki üretiliyor, da¤›t›m› yap›l›yor, sa-
t›fl› yap›l›yor. Allah’›n Rasulü de bu-
yurmaktad›r ki, içkiyi alan, satan ta-
fl›yan getiren götüren tam dokuz ki-
fliye lanet okumaktad›r. Zina haram-
d›r dedim ama senin yaflad›¤›n top-
lumda üzerleri aç›ld› arkas›na da
vergilendirilmifl kazanç kutsald›r ya-
z›ld›. Ey kulum Allah’›n hükümleri
böylesine çi¤nenirken hayat harama
yönelik çal›fl›rken haramlar ilham
edilmeye çal›fl›l›rken sen bu haram-
lar›n ortadan kald›r›lmas› için emri
bil maruf, nehyi anil münker yap-
man için, kötülüklerin ortadan kalk-
mas› için neler yapt›n sorusuna mu-
hatap olaca¤›z. Öyleyse bunlara en
güzel flekilde cevap verebilmemiz
için dinimizi ö¤renip onu hayata ge-
çirip, baflkalar›na tebli¤imizi yaparak
inflallah bu ramazan ay› içerisinde
de Kur’an’›n bereketinden feyzinden
istifade ederek, daha yeniden bir
canlan›fl daha yeniden bir fluur içine
gireriz ve yeryüzündeki ma¤dur ve
mahzun olan Müslümanlar›n kurtu-
luflu için el birli¤i ile bir fleyler yap-
maya gayret ederiz. Allah hepiniz-
den raz› olsun, Allah yeryüzündeki
mazlumlara, mustazaflara yard›m ve
inayetini göndersin; Filistin’deki kar-
defllerimize,  Gazze’de daha düne
kadar zulüm alt›nda ezilen kardeflle-
rimize, Pakistan’da sel felaketi alt›n-
da kalan kardefllerimize, Afganis-
tan’da, Irak’ta flehid edilen kardeflle-
rimize Allah-u Teâlâ merhameti ile
muamele eylesin. Bu minvalde Al-
lah-u Teâlâ hepimizi hay›r üzere bu-
lundursun. Hay›rl› çal›flmalar yap-
maya muvaffak k›ls›n ‹nflaallah. Al-
lah raz› olsun. Essalamu aleykum.

ge
nç

 b
iri

ki
m 46



Bismillahirrahmanirrahim 

Rabbim, bizleri kendisinden
haberdar olan Müslümanlardan
eylesin. Hayat› bilerek, fark ederek
yaflamay› bize nasip etsin. fiu
dünyada bir ömrü geçirip de bir
türlü nerede oldu¤unu bilemeyen,
niçin geldi¤inden habersiz, pefline
düfltü¤ü bir kar›fl dünyal›k meta-
n›n elde edilebilmesi için bir ömrü
iflte böylece çürütüp, dönüp de ni-
ye geldim diyecek zaman› bula-
may›p, böylece hayat›n› bitirmifl
ve gidenlerden eylemesin; o çok
büyük bir felakettir. Onun için he-
pimiz, zamana zaman bulundu¤u-
muz yerden kendimize d›flar›dan
bakal›m. Yani neredeyiz, ne du-
rumday›z, yar›n bir ceride-i hitaba
mazhar, muhatap olursak cevab›-
m›z ne olur? Bakmay›n siz, birileri
diyor ki bizler istedi¤imiz zaman
ölürüz, falan fiflmekan, laft›r bun-
lar. Ne zaman emir gelirse hiç
kimsenin o emre itaat etmemesi
söz konusu de¤ildir. Hepimiz gide-
ce¤iz; giderken iflte bu olay› düflü-
nelim. Tüm bu çabalar›m›z, mah-
sulünü toplayaca¤›m›z zamana
yönelik olmal›d›r. Bir ömür bizim
için ekin sahas›d›r. Burada güzel-
likleri eker de Rabbimizin bizim
için murat etti¤i flekilde verdi¤i de-
¤er biçimiyle, kendi de¤erimizi bi-
lerek yaflarsak iflte tüm mesele bu.

‹blisin Adem’e secde etmeyifline
bir soru ile Rabbim cevap veriyor,
soru soruyor. Diyor ki: “Ey ‹blis,
kendi öz elimle yaratt›¤›m o varl›-
¤a neden itaat etmedin? Bu neyi
anlat›yor, önem verdi¤ini Adem’in
ve Adem’in sulbünden gelecek in-
san varl›¤›na önem verdi¤ini. O
kendi ruhumdan üfledim diyor. Bu
ayetleri bir araya getirdi¤imizde
birden bire kendimizin ne kadar
Allah taraf›ndan de¤er verilen bir
varl›k oldu¤umuzu görmemiz
mümkündür. Ve bildi¤iniz üzere
bizi öyle bir mücehhez flekilde ya-
ratm›fl ki bütün yeryüzünde yafla-
d›¤›m›z müddetçe bize bu yerin

idaresini de tevdi etmifl. Bu kadar
güç vermifl; öyle bedava da ver-
memifl. Hiçbir fley karfl›l›ks›z de¤il-
dir. Günefl ay, y›ld›z, hepsi çal›fl›-
yor, niye? Ta ki sen kazand›¤›n›
gaflet içinde yemeyesin, fark›na
varas›n. Biz maalesef kendi esas
k›ymetimizi bilemedik. Allah’›n bi-
ze verdi¤i k›ymeti biz de¤erlendi-
remedik.  ‹nsanl›k süfli fleylerin
pefline düfltü. Bu mükemmel insan
çöplüklerde vaktini geçiriyor. Hâl-
buki Allah (cc.) bizi ikaz ediyor
ayet-i kerimelerinde. Sen diyor
mükemmelsin ama ey kullar›m bu
mükemmelli¤inizin k›ymetini bi-
lin. Sizi buraya bir görev için gön-
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derdim, dileseydim size ne ak›l ve-
rirdim ne idrak verirdim, s›radan
baflka bir varl›k gibi emre itaat
mecburiyetinde kal›rd›n›z. Sinekler
gibi kar›ncalar gibi siz de öyle ya-
flard›n›z. Sorumlulu¤unuz olmazd›
ama mademki size sorumluluk
vermiflim, bunun k›ymetini bilin.
Sonunda ayr›ca bu k›ymetin bilin-
mesi halinde de ahiret denen bir
yurtta yeniden bir hayat› yaflat-
maya da size söz veriyorum. Di-
yorum ki sizi ben tekrar yeniden
bir hayatta diriltece¤im ve orada
flu flu flu nimetlere mazhar olacak-
s›n›z diyor. Demek ki biz s›radan
bir varl›k de¤iliz. Meleklerin bize
itaat ediflini Kur’an’dan hepiniz bi-
liyorsunuz. Kendisini tan›yan
kendisini var edeni tan›r. Yani
eserden müessire gitme mant›¤›-
d›r, silsilesidir. Kendisini nas›l ta-
n›yacak? Kendi kendine bakacak,
nelerle mücehhez. O bak›mdan is-
ter istemez bu sefer, beni kim böy-
le yapt› diye mant›k silsilesini ta-
kip edecek. Kendisini bu flekilde
mücehhez flekilde yaratm›fl olan›
tan›yacakt›r. Rabbim bizlere bu id-
raki nasip etsin. Ayette  deniyorki
“Ey iman edenler! Allah’›n koydu-
¤u s›n›rlara riayet ederek kendini-
zi mikaye edin.” Korunun, kendi-
nizi koruyunuz, tehlikelere düfl-
meyiniz. Her ne kadar meal, orada
korkun diyorsa da esas›nda kendi-
nizi koruyunuz. Sizi mükemmel
yaratm›fl›m, yanl›fllara düflüp de
kendi özelli¤inizi yitirmeyin. Emir-
lere itaat ederek kendinizi koru-
yun, yasaklardan da kaç›narak
kendinizi mikaye edin; mikayen
korunmakt›r. Dolay›s›yla kendinizi
koruyun, çünkü aksi takdirde ayet
bunu dedikten sonra diyor ki ‘her-
kes yar›na ne haz›rlad›¤›na bak-
s›n.’ Demek ki biz buraya mahsul
toplamaya gelmifliz. Yar›n oraya
gitti¤imizde birçok fley serilecek. O
zaman Kur’an iki s›n›f insan› tas-
vir ediyor. Birisi bak›yor defterine;
ne kadar güzel fleyler yapm›fl; sa-
dece sevincini kendisinde b›rakm›-

yor. O sevincini oradakilere de, ar-
kadafllar›na da aktarmak paylafl-
mak istiyor. ‘Gelin gelin gelin ba-
k›n da okuyun, kitab›n içinde ne-
ler var. Ben zaten dünyadayken
bu hesapla karfl›laflaca¤›ma inan-
m›flt›m da buna göre hayat›m› dü-
zenlemifltim.’ O iflte çok güzel bir
hayat içerisinde olacak; raz› oldu-
¤u bir hayat› yaflayacak. Bir de
ikinci s›n›f› veriyor. Diyor ki ‘Kefl-
ke bu kitap bana verilmeseydi,
keflke ben hesab›m› bilmemifl ol-
sayd›m.’ Bugün gelecek, Kur’an
haber veriyor çünkü. Tekrar diyor
ki ‘vettegullah’ Allah’›n koymufl
oldu¤u s›n›rlara riayet edin ‘Ben
sizin yapt›klar›n›zdan haberda-
r›m.” Bu ifadeye dikkat edin, de-
mek ki her ad›m›m›zdan O haber-
dar. 

Rabbim bizlere ay›k gezmeyi
nasip etsin. Gençler gerçekten
flimdiden kendilerini bu terbiye
içerisinde bu hayata talip bir flekle
getirirlerse Rabbim kendilerine
dünyada da mutluluk bahfledecek-
tir. Dünya esas›nda cenneti ka-
zanmaya vesiledir. Bu dünyada
cenneti hissetmeyenler orada da
zor hissederler. Cennet, takval›,
müttaki, s›n›rlara riayet ederek ha-
yat›n› devam ettirenlere yaklaflt›r›-
lacakt›r. Dünyadayken e¤er amel-
lerimizi onun emretti¤i flekilde ye-
rine getirirsek, yaflarsak dünyada
da cennet uzak de¤ildir. Cennetin
kokusunu hissetmek, cennetten
gelen güzellikleri hissederek haya-
t›m›z› ona göre yaflama imkân›n›
elde ederiz. 

Kardefllerim konu Müslüman-
lar›n sorumlulu¤u. Müslüman
neyden sorumlu oluyor? Verilen
emanetten sorumlu oluyor. Allah
(cc)’›n verdi¤i emanetten sorum-
luyuz. Emaneti kime vermifl? Me-
le¤e vermemifl, baflka varl›klara
vermemifl, insana vermifl. Allah
(cc) bize güvenmifl, bize emaneti
tevdi etmifl. Cinler ve insanlar›n
d›fl›nda sorumluluk tafl›yan hiçbir

varl›k yok, hepsi yaflar gider, an-
cak sorumlulu¤un yükünü bize
yüklemifl. Siz bunu tafl›yacaks›n›z
ve bunun bütününe biz emanet di-
yoruz. Bize emanet vermifl, bizi
emin görmüfl. O bize güven ver-
mifl ve güvenmifl. Demifl ki ben si-
ze emaneti verdim. Nerede diyor;
Ahzab suresinin son ayetlerine
bak›n diyor: ‘Biz emaneti göklere
yerlere ve da¤lara arz ettik’, ‘Onu
tafl›maktan imtina ettiler’, ‘Ve On-
dan korktular O emanetin yükünü
biz tafl›yamay›z.’ Dediler. Çok a¤›r
bir yük. Allah Hz. Rasul Muham-
med (sav.)’e de diyor ki “Ey Mu-
hammed (sav)! Sana a¤›r bir yük
yükleyece¤im, bir söz yükleyece-
¤im.’ Burada sözdür, yüktür, ema-
nettir. Rasul-u Ekrem (sav.)’in o
emaneti ald›¤›, risalet emanetini
ald›¤› günden itibaren uyku yüzü
görmedi¤ini, o emanetin a¤›rl›¤›-
n›n onun üzerinde nas›l tesir etti-
¤ini ve gecesini gündüzünü art›k
flafl›rd›¤›n› görürsünüz. Çünkü
emanet kolay de¤ildir. ‹flte biz
böyle bir emaneti, sorumlulu¤u
yüklenmifl bulunuyoruz. Bu so-
rumlulu¤umuzun fark›na vararak
herhalde birtak›m yerlerde böyle
tüneklemenin hiçbir anlam› yok-
tur. Ak›ll› olaca¤›z, yolumuza de-
vam edece¤iz. Peki, bu emaneti
yerine getirdi¤imiz takdirde Rabbi-
mizin dünyada ve ahirette bize va-
at ettikleri var m›d›r? Kur’an ayet-
lerine bak›n; çok fley görürsünüz.
Yani emaneti yüklendi¤iniz takdir-
de neleri verece¤ine dair bir ayetin
tefsirini yapal›m. Nur suresi 55.
ayette Allah (cc.), sizden iman
edip salih amel iflleyenleri yeryü-
zünde görevlendirece¤inin vaadini
vermifltir; halife k›laca¤›n›. Halife-
nin birkaç manas› var ama burada
özellikle yeryüzünün idaresini,
yeryüzünde adaletin gerçekleflme-
sini, yeryüzünde onun emirlerinin
hâkim olmas› noktas›nda ben bu
görevi ancak iman edip salih
amelleri iflleyenlere verece¤im di-
yor.  Yani inanmayanlara bu ema-

ge
nç

 b
iri

ki
m 48



net verilmeyecek, çünkü yerine
getirmezler. O ulûhiyetine flirk
koflmayacak, O’nun rububiyetine
karfl› gelmeyecek, böyle birine bu
emaneti verece¤im, halife k›laca-
¤›m diyor. Halifenin buradaki özel
manas›d›r. Rabbimizin murad›
iman etmemiz, salih amel iflleme-
miz ve muslih olmam›zd›r. Salih
oldu¤umuz gibi muslih olmaya da
mecburuz. Muslih nedir? Cahille-
rin, fas›klar›n, kâfirlerin fesada u¤-
ratt›klar› ilahi dengeyi temizleme-
ye düzene koymaya çal›flmakt›r.
Bugün tüm çabam›z, küfrün, zul-
mün flu yeryüzünden kalkmas›
için gayrete yöneliktir. Bunun için
çal›fl›yoruz; bir araya bunun için
geliyoruz. ‘‹yyake na’budu ve iy-
ya ke nasta›yn’ ço¤ul zamiriyle de
ancak sana kulluk eder ve ancak
senden yard›m -dilerim de¤il- dile-
riz’ demifl olmam›z›n manas› ce-
maatleflmektir.  Cemaat ruhunun
kazand›raca¤› güç ile yeryüzünde-
ki fisk-› fücuru, ona karfl› gelifller-
den kaynaklanan zulmü böylece
ortadan kald›rmaya mecburuz.
Yoksa sadece köfle-i viranemize
çekilip elimize, tesbihimizi al›r,
durmadan Rabbimizin tek bir ismi-
ni zikretti¤imizi söylüyorsak bu ‹s-
lam›n bize emrettikleri içerisine
girmez. Hz. Muhammed (sav.),
Hz. ‹brahim, Hz. ‹smail ve bütün
peygamber-i izam›n ilk ald›klar›
emir do¤rudan do¤ruya “git insan-
lara ilahi mesaj›m› götür anlat; on-
lar›n sebep olduklar› fesad› orta-
dan kald›r” fleklindedir. Bizde on-
lar›n yolunda olaca¤›z. 

Ayr›ca bu çal›flmay› gerçeklefl-
tirmeleri halinde onlara benim raz›
oldu¤um dini gerçek manada ya-
flamalar›na imkân verece¤im diyor
Rabbimiz. Böylece O’nun dini yer-
yüzünde hâkim hale gelecektir. Bu
hitap iman edip salih amel iflleyen
cemaatedir. Onlar›n daha önce
düflmanlar›ndan çektikleri korku-
lar›ndan onlar› uzaklaflt›raca¤›m,
korku yerine onlara emniyeti ve-
rece¤im diyor. 

Elbette yeryüzünde düflman-
dan korkmak gibi bir hadise de
var.  Bugün hepimiz her zaman bir
yerde konuflurken acaba bu ko-
nufltuklar›m›z birtak›m yerlere do-
kunuyor mu,  yasak noktalar›, s›-
n›rlar› afl›yor muyuz diye düflünü-
yoruz. Ben 1960’lardan beri vaaz
veririm. Kürsülerde vaaz verirken
laflar›m›z› öyle seçerdik ki acaba
flu kelimeyi nas›l kullanay›m ki,
sonunda suçlu hale gelmeyeyim
diye düflünürdük. 82 anayasas›
yap›lacakt›; sunuma götürülecekti.
Ben de Cuma namaz› k›ld›raca¤›m
meteorolojide. Düflündüm; ben na-
s›l diyeyim ki. Bu anayasaya oy
veren Müslümanlar olamaz diye-
ce¤im ama Mehmet Cemil Özgür,
korgeneral emeklisi genel müdür
onlar›n yan›nda, genel müdür mu-
avini var ama ben de cumay› k›la-
ca¤›m, cumada bunu dile getirece-
¤im nas›l diyeyim. Hangi dili kul-
lanaca¤›m, kufldilini kullanaca-
¤›m. Cemaatin bir k›sm› kufldilini
bilmiyor, önce cemaate kufldilini
ö¤retmek laz›m, yani dikkat edin
biz ne söyleyece¤iz siz ne anlaya-
caks›n›z. Bunu bir k›sm› biliyor da
bir k›sm› bilmiyor. fiimdi ç›kt›m
kürsüye dedim ki; cemaat! ‹nsan
için iki yol vard›r: birisi befleri yol,
birisi ilahi yol, bu yoldan insanlar
kendi elleriyle yapt›klar› bir tak›m
düzmelerle, ak›llar›yla ispat ettik-
leri bir tak›m prensiplerle, olufltur-
duklar› yollar› kendilerine yol ola-
rak seçerler ve bu yolu takip eder-
ler. Bir de iman edenlerin böyle bir
fleye teflebbüs edemeyecekleri, on-
lar›n ba¤l› olduklar› vahiy müesse-
sesi var; bu müesseseye göre ha-
yatlar›n› tanzim edeceklerdir ve
buna göre yaflayacaklard›r dedim.
Bunu detayl› bir flekilde anlatt›m,
hutbemi bitirdim ve namaz› k›ld›r-
d›k, d›flar› ç›kt›k. Genel müdür mu-
avini Saadettin Demirk›ran kap›da
bekliyor. Dedi ki fieyho Hoca, cu-
man kabul olsun.  Sen bu fleye oy
veren Müslüman de¤ildir dedin.
Dedim ki nerde söyledim, hangi

kelimemde var, ben öyle bir fley
demedim, dedim.  Hay›r, vallahi
sen böyle söyledin dedi. Pazar gü-
nü referanduma sunulacak olan
fley böylece befleri bir nizamd›r de-
dim, siz böyle anlad›ysan›z benim
bunda ne suçum var dedim. Sene-
lerce bu s›k›nt›y› yaflayanlar bilir.
Kürsüde konuflacaks›n›z acaba ne
konuflay›m, hangi kelimeyi hangi
dili kullanaca¤›m, kufldilini mi kul-
lanaca¤›m, ne diyece¤im, hangi
ifadeleri kullanaca¤›m. ‹flte Rabbi-
miz diyor ki e¤er siz benim bu de-
diklerimi yaflarsan›z korkunuzu da
giderece¤im. Korkunuzu emniyete
çevirece¤im ve böylece rahatlaya-
caks›n›z. Korkulardan emin olmak
da bir fazilettir, saadettir, biliyor
musunuz? Biz çaba gösterece¤iz;
Allah (cc)’›n izniyle bu korkular›-
m›z gidecektir. O zaman bana iba-
det ederken bir baflka ilah›n yolu-
na gitmeyeceksiniz, bana herhan-
gi bir müesseseyi, anayasay›, ba-
bayasay› ortak koflmayacaks›n›z,
bana ibadet etti¤iniz zaman ben-
den baflka ilah da tan›mayacaks›-
n›z, diyor Rabbimiz. Rabbimizin
emirlerini elimizden geldi¤i kadar
cemaat halinde yaflayaca¤›z. Rab-
bimizin bize müjdesi; sizden önce-
kiler nas›l ki benim emirlerimi yer-
yüzüne hâkim k›lmaya çal›flt›lar
ve u¤raflt›lar hâkim oldularsa sizi
de ayn› noktaya getirece¤im ve ra-
z› oldu¤um dinin kurallar›n› size
hayat yolu olarak nasip edece¤im.
Ayn› zamanda da düflmanlar›n›z-
dan çeke geldi¤iniz korkulardan
sizi emin hale getirece¤im ve so-
nunda da bana herhangi bir varl›-
¤› flerik koflmayacak flekilde bana
rahat kulluk yapacaks›n›z ve böy-
lece ben size bu müjdeyi veriyo-
rum. Bunlar› yapt›¤›n›z takdirde
bilesiniz ki yeryüzünde cenneti
kazanma imkân› elde etmifl ola-
caks›n›z. Rabbim bizlere bahflet-
mifl oldu¤u dinin güzelliklerini ha-
yata hâkim k›lmak için gayretler
nasip etsin. Amin! Velhamdulilla-
hirabbilalemin
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Gündemin, flirk sistemi içinde
görece özgürlefltirme amaçl› k›smî
anayasa de¤iflikliklerine kilitlendi¤i
ve neredeyse bütün toplum kesim-
lerinin bu de¤iflikliklere verilecek
oyun rengini tart›flt›¤› bir konjonk-
türden geçmekteyiz. Çeyrek as›rd›r
birçok Müslüman›n ve tevhidî uya-
n›fl öbe¤inin savrulmas›na yol açan
uzlaflma ve sisteme entegrasyon
riski, bu referandum vesilesiyle ar-
t›k kap›m›za kadar gelip dayanm›fl
bulunuyor. Giderek daha güçlü
esen demokratikleflme rüzgâr›, bü-
tün bu süreçlerde savrulmadan
ayakta kalabilen tevhidî kesimi de
sarsmaya bafllad›.  Bu gidiflin, bizi
cahiliye toplumunu ve sistemini
Kur’an’la kökten de¤ifltirme hedefi-
mizden uzaklaflt›rarak, sistem içi
de¤iflimlere eklemleme riski tafl›d›-
¤›na ve toplumun tevhidî dönüflü-
münü ve sistemi de¤ifltirmeyi he-
defleyen ink›lâbî ruhu yok edece¤i-
ne dikkat çekiyoruz. Sonuçta bu gi-
diflin, tâ¤utî sistem, onun flirk ana-
yasas› ve kurumlar› ile iliflkide zaaf-
lara yol açaca¤›n›, onlara gönüllü
itaati ve uzlaflmay› reddeden, onlar-
dan berâetini ilan edip uzaklaflmay›
zorunlu k›lan akîdevî ilkeleri flulafl-
t›raca¤›n› hat›rlat›yoruz. Bireysel ve
toplumsal hayat›n bütün alanlar›n-
da itaati ve kullu¤u sadece Allah’a
tahsis eden tevhidî duruflu zedele-

yece¤ini, Kur’anî daveti gölgeleye-
ce¤ini, Kur’an’la hayat› ve toplumu
yeniden infla etmeyi hedefleyen
devrimci bilinci yok edecek e¤ilim-
lerin yayg›nlaflmas›na yol açaca¤›n›
fark etmeye ça¤›r›yoruz.  Bizler, bu
ülkede tevhidî davet ve vahye fla-
hidlik sorumlulu¤unu tafl›yan da-
vetçi Müslümanlar olarak, tevhid,
adalet ve temel haklar mücadelemi-
zi, tavizsiz ve uzlaflmas›z bir ilkeli
tutumla ve itaati sadece Allah’a
tahsis ederek sürdürmemiz gerekti-
¤ine inanmaktay›z. Toplumu tevhi-
dî ölçülerle dönüfltürmeyi amaçla-
yan, davet, flahidlik ve e¤itime da-
yal› ‹slâmî infla mücadelemizi,
Kur’an’›n belirleyicili¤inde, Rasu-
lullah’›n (s) mücadele sünneti ve ilk
Kur’an neslinin örnekli¤i çerçeve-
sinde ortaya konmufl bulunan yol-
daki iflaretleri takip ederek sürdür-
mek imanî sorumlulu¤umuzdur.
‹flte böyle riskli bir süreçte, tevhidî
duruflun temel ilkelerini hat›rlat›p,
Kur’an ve sünnet ölçüleri içinde
tekrar düflünmeye vesile olmak
amac›yla bu aç›klamay› yapmak
zaruretini duymufl bulunuyoruz. Bu
temel duyarl›l›kla, anayasa ve refe-
randum konusundaki yaklafl›m›m›-
z› aç›klamak istiyoruz: 

1 – Bizler, ta¤utlar› reddedip sa-
dece Allah’a ibadet/itaat etmek üze-
re yarat›lman›n bilincinde olan ve

hayat› vahiyle infla etme sorumlu-
lu¤unu tafl›yan Müslümanlar ola-
rak, Kur’an’›n belirledi¤i perspektif-
le olaylar› de¤erlendirmek duru-
munday›z. Tevhidi bak›fl aç›m›zla,
ilahi vahye dayanmayan, heva ve
zan ürünü hiçbir yasa ve anayasa-
y› meflru saymad›¤›m›z›, ilahi vahyi
esas almayan hiçbir anayasan›n,
k›smen ya da tamamen yap›c›s› ko-
numunda bulunamayaca¤›m›z› be-
yan ediyoruz. ‹lahi vahyi d›fllaya-
rak ve Allah’a ra¤men icra edilen
seküler yasa yap›c›l›k ifllevine, aktif
olarak kat›lman›n meflru olmad›¤›-
na inan›yoruz. Tevhidî mücadele
yönteminin Mekke’de ilk Kur’an
neslince ortaya konan örnekli¤inde
de, flirk sisteminden tam anlam›yla
berâetin, uzlaflmazl›¤›n ve itaatsiz-
li¤in esas al›nd›¤›n› unutmamal›y›z.
Bizimle mukayese bile edilmeyecek
çok zor flartlar alt›nda bulunduklar›
halde, Rasulullah’a yap›lan devlet
baflkanl›¤› tekliflerinin bile hepimizi
ba¤layan muhteflem bir örneklik
sergilenerek reddedilifli ve hiçbir
flartta flirk sistemiyle uzlaflmaya ya-
nafl›lmamas› üzerinde yeniden dü-
flünmeye ça¤›r›yoruz. 

2 – Bugün geçerli olan anayasa,
“neredeyse bütün maddelerine se-
küler, ulusalc›, Kemalist resmi ide-
oloji sinmifl, devletin niteli¤ini;
“Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›” ve
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“bafllang›çta belirtilen temel ilkelere
(Atatürk ilke ve ink›lâplar›na) da-
yanan”, “laik”, “demokratik”, “sos-
yal” bir “hukuk” devleti olarak be-
lirlemifl ve bu durum  “de¤iflmez,
de¤ifltirilmesi teklif dahi edilemez”
kayd›yla mutlaklaflt›r›lm›fl tâ¤utî bir
anayasa hüviyetindedir. Bu Anaya-
sa, bafllang›ç bölümünde “laiklik il-
kesinin gere¤i olarak kutsal din
duygular›n›n, devlet ifllerine ve po-
litikaya kesinlikle kar›flt›r›lamaya-
ca¤›”n›, 24. maddesinde ise, kimse-
nin “Devletin sosyal, ekonomik, si-
yasî veya hukukî temel düzenini
k›smen de olsa, din kurallar›na da-
yand›rma…” amac› güdemeyece¤i-
ni hükme ba¤lam›fl, ‹lâhî vahye da-
yal› anayasa ve yasa yapmay› red-
dedip suç saym›fl ve ‹slâmî hayat
tarz›n› d›fllam›fl olan flirke dayal› bir
anayasad›r. Bu sebeple, Müslü-
manlar olarak mevcut anayasay›
da, onun flirke dayal› niteli¤ini ko-
ruyarak ve ‹lâhî vahye düflman hü-
kümlerini muhafaza ederek yap›lan
k›smî de¤iflikli¤i de meflru görme-
miz, oyumuzla destekleyip sahip-
lenmemiz mümkün de¤ildir.  

3 – Referanduma sunulan de¤i-
fliklik, bu anayasan›n vahye ayk›r›,
hatta karfl›t olma niteli¤ini koruya-
rak, var olan oligarflik bürokratik
despotizmi çok k›smî bir biçimde
geriletmeye kap› aralama ile baz›
hak ve özgürlükler alan›nda cüz’i
de¤ifliklikler yapmay› hedefleyen
birkaç düzenlemeden ibarettir. So-
nuçta, yap›lan bu de¤ifliklikler mev-
cut anayasan›n içine monte edile-
cek ve daha önce var olan ‹slâm
karfl›t› maddelerle birlikte ifllev gö-
recektir. Mesela de¤ifliklik paketin-
de yer alan maddelerle, egemen flirk
sisteminin ilahlaflt›r›lan kurumla-
r›ndan olan Anayasa Mahkemesi
ile HSYK, üye yap›s› ve üye seçimi
de¤ifltirilerek yeniden yap›land›r›l-
maktad›r. Halk›n “evet” ya da “ha-
y›r” oylar› vermek suretiyle icra
edece¤i teflrî’ ile yeniden kurulan
bu kurumlar, Allah’›n hükümleriyle
de¤il, ‹slâm karfl›t› laik ve Kemalist
anayasa ve yasalarla hükmetmeye

devam edeceklerdir. Kimi Müslü-
manlar›n da oylar›yla onaylanan ve
yeniden yap›land›r›lan AYM, ç›kar›-
lacak yasalar›, mevcut ‹slâm karfl›t›
laik ve Kemalist anayasaya uygun-
luk aç›s›ndan denetleyecektir.  

4 – Sivillerin ve halk›n tamam›-
n›n yapt›¤› bir anayasa bile olsa ve
özgürlüklerin önünü bugünkü de¤i-
fliklikten de daha fazla açsa, temel
haklara daha fazla riayet etse, yine
de biz ‹lâhî vahyi esas almayan bir
anayasaya oy veremeyiz. Gasp
edilmifl bütün haklar›m›z› iade eden
ve halk›n sivil iradesinin ürünü
olan liberal, demokratik, özgürlük-
çü laik bir sivil anayasa haz›rland›-
¤›nda da evet oyu verip destekle-
meyi do¤ru bulmuyoruz. Allah’›n
iradesini, anayasa ve yasa yapar-
ken teslim olunmas› gereken nihai
otorite olarak kabul etmeyen hiçbir
anayasa düzenlemesini meflru gö-
remeyiz ve asla oy vererek flirke
dayal› teflrî’ye ifltirak edemeyiz.
Çünkü ne kadar özgürlükçü olursa
olsun, cahiliye toplumu taraf›ndan,
‹lâhî vahyi d›fllayarak haz›rlanan
sivil anayasalar da sonuçta, bilme-
yenlerin hevas›n›n ürünü seküler
tâ¤utî anayasalard›r. ‹ster k›smî de-
¤ifliklik, isterse bütüncül flekilde ye-
niden anayasa yapma olsun fark
etmez.  Biz Müslümanlar, Allah’›n
tüm kullar›na tan›d›¤› temel hakla-
r›n en mütekâmil güvencesi olacak
ve tüm insanlar›n, halklar›n imti-
han dünyas›nda kendilerini özgürce
gerçeklefltirme imkân› bulabilecek-
leri adalet ve hukuk ortam›n› sa¤la-
yacak olan ‹lâhi vahye dayal› ‹slâm
anayasas›n› savunuyoruz. fiiddete
dayanmayan, merhameti, adaleti
ve herkesin cennete gitmesi için ç›r-
p›n›fl› temsil eden tevhidî davet, fla-
hidlik ve e¤itim çabalar›m›z sonu-
cunda Kur’an’la toplumsal ink›lab›
hedefleyen tevhidî daveti temsil
ediyoruz. Bilmeliyiz ki, ya Allah’›n
vahyi, Kur’an’›n hükümleri ölçü
al›narak meflru bir anayasa yap›la-
cak ya da bunun d›fl›nda bilmeyen-
lerin heva ve zann›n›n ürünü bütün
anayasalar ne kadar özgürlükçü

olurlarsa olsunlar tâ¤utî olmaktan
kurtulamayacaklard›r. Müslüman
için, yasalar› ve anayasalar› yapar-
ken, hukuku, haklar› belirlerken;
vazetti¤i hudut, ölçü, emir ve istek-
leri mutlak anlamda esas al›n›p be-
lirleyici k›l›nmas› gereken nihai oto-
rite ve nihai hüküm sahibi sadece
Allah’t›r. 

5 – Bugün içinde yaflad›¤›m›z
toplum ‹slâmî bir toplum hüviyetin-
de de¤ildir ve bu sebeple de güç la-
ik kesimlerdedir. Bu yüzden, laik
anayasalar›n› onlar yapacaklar ve
bizim de Rabbimizce lütfedilen f›tri,
insani temel haklar›m›z› güvence
alt›na almak sorumlulu¤unu tafl›ya-
caklard›r. ‹slâmî sistemde gayri-
müslimlere tan›nan bütün hak ve
özgürlükleri, onlar›n da laik sistem-
lerinde bize tan›malar›n› isteyebili-
riz. Ancak bu konuda yap›lacak gö-
rece olumlu de¤ifliklikler hat›r›na la-
ik anayasalar›n›n yap›lmas›na iflti-
rak edemeyiz. Bizim tevhidî daveti-
mize toplum icabet eder ve özünde-
kini de¤ifltirirse, o zaman ‹slâm top-
lumu oluflacak ve Allah da toplu-
mun siyasi durumunu de¤ifltirecek-
tir. Bu durumda ‹slâmî toplum, ya-
paca¤› ‹lâhî vahye uygun anayasa-
da, Müslüman olmayan tüm kesim-
lerin, hepsinin de Rabbi olan Al-
lah’›n lütfetti¤i temel haklar›n› tek
tarafl› olarak tan›y›p güvence alt›na
alacakt›r.  

6 – Bizler, Kur’an’la toplumsal
dönüflümü hedefleyen tevhidî da-
vetçiler olarak, referandumda orta-
ya ç›kan, zulumat›n/karanl›klar›n
“hay›r ve boykot” çizgisindeki ko-
yu tonlar›ndan da, “evet” çizgisin-
deki görece özgürlükçü gri tonlar›n-
dan da çok ilerdeki bir konumu,
Kur’an’›n ayd›nl›¤›n› temsil sorum-
lulu¤unu tafl›makta ve insanlar› bu
ayd›nl›¤a davet etmekteyiz. Sistem
içindeki de¤iflim mücadelesinde, de-
¤iflime karfl› ç›kan statükonun “ha-
y›r”c› zalim temsilcileriyle, görece
özgürlükçü kesimlerini ayn› kefeye
koymasak da, bizatihi flirk anaya-
sas›n› fiilen yapmaya kat›lamay›z.
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Sistem içi görece özgürleflmeyi tem-
sil eden “evet” oylar›n›n fazla ç›k-
mas›n›, zalim statükonun sürmesi-
ni, darbe anayasas›n›n devam›n›
temsil eden “hay›r” oylar›na galip
gelmesini halk aç›s›ndan sistem içi
görece olumluluk olarak de¤erlen-
dirmekteyiz. Bu durumu, tevhidî
bilinçten yoksun halk›n görece
adalet ve özgürlük aray›fl› olarak
de¤erlendirmekle beraber, ‹lâhî
vahyi d›fllayan bir yöntemle söz
konusu de¤iflimi yasalaflt›rmay›
sistem içi de¤iflimcilere b›rakmal›-
y›z. Çünkü tevhid davetçileri olarak
bizler, görece özgürlük aray›fl›yla
zulümat›n/karanl›klar›n (flirkin)
koyu tonlar›ndan kaçarak gri ton-
lar›na gelen bu iyi niyetli kitleleri,
hakka dayal› adaleti ve gerçek öz-
gürlü¤ü bulacaklar› Allah’a teslimi-
yete (tevhide) ve Kur’an’›n ayd›n-
l›¤›na ça¤›rma konumunday›z. ‹flte
bu özgün konumumuzu ve tevhidî
ça¤r›m›z› her flartta koruyarak, her
vesileyle bir daha gündemlefltirme-
ye çal›flmal›y›z.

7 – Egemen zalim sistemin dar-
be anayasas›nda k›smî bir de¤iflik-
likle despotizme çok cüz’i de olsa
geri ad›m att›rarak, sistemi görece
özgürlükçü gri bir kulvara tafl›mak
isteyen de¤ifliklik çabalar›na bile
karfl› ç›k›p “hay›r” kampanyas› ya-
panlar, ne pahas›na olursa olsun
statükoyu sürdürmek isteyen za-
limlerdir. Sistemi benimseyip de sis-
tem içi de¤iflime “hay›r” diyenler,
temel hak ve özgürlükleri yok eden
ve oligarflik kurumlar›, bürokratik
zorba kadrolar› halk iradesine ege-
men k›lan despot darbe anayasas›-
n› ›srarla sürdürmek isteyenlerdir.
Ergenekonvari derin devlet çeteleri,
faili meçhulcüler, iflkenceciler ve
derin devlet katilleri ile statükonun
ve resmi ideolojinin ba¤naz savu-
nucusu olan, asker ve yarg› bürok-
ratlar›n›n halk iradesi üzerindeki
vesayetinin devam›ndan ç›kar
uman siyasi partilerdir. “Boykot-
çu”lar ise, “hay›r”c›lar gibi laik se-
küler tâ¤utî sistemden yana olduk-
lar› halde, yap›lan de¤ifliklikte ken-

di talepleri dikkate al›nmad›¤› için
sand›¤a gitmeme ça¤r›s› yapanlar-
d›r. fiirk anayasas›nda görece öz-
gürleflmeyi ve despotizmi k›smen
geriletmeyi isteyen sistem içi de¤i-
flimciler ise “evet” ça¤r›s› yapmak-
tad›rlar.  “Hay›r”c›lar›n bu derece
kötü bir konumu ve despotizmin,
zulmün devam›n›, halka ve de¤er-
lerine ihaneti temsil etmelerinden,
de¤iflikli¤in de görece bir özgürlefl-
meyi temsil ediyor olmas›ndan etki-
lenerek, tevhid davetçilerinin de
“evet”çi safa eklemlenmesi do¤ru
de¤ildir. Bizler Kur’an davetçileri ve
vahyin flahidleri olma sorumlulu¤u-
nu omuzlar›nda tafl›yan muvahhid-
ler olarak, mevcut anayasas›n›n flir-
ke dayal› niteli¤ini koruyan ve ‹lâhî
vahyi esas almayan de¤iflikli¤e
“hay›r” ya da “evet” oyu vererek
teflrîî ifllev görmeye, yani yasa yap-
maya ifltirak edemeyiz. Aksi bir tu-
tum, temel tevhidî ilkelere ayk›r› ol-
man›n yan›nda, tebli¤in muhatab›
olan halka daha sonraki süreçte
tevhidî daveti götürmede zaafl› ve
tutars›z bir duruma düflülmesine de
yol açar. 

8 – Bizler, Kur’an’›n karanl›k-
lardan ayd›nl›¤a, sömürü ve zulüm-
den adalete ulaflt›racak ve âhirette
kurtulufla tafl›yacak mesaj›n›n belir-
ledi¤i özgün, örnek konumda bu-
lunmak sorumlulu¤unu tafl›makta-
y›z. Cahiliye inanç, ideoloji ve siste-
minden berâetimizi ilan ederek, Ra-
sulullah’›n ve e¤itti¤i ilk neslin ör-
nekli¤inde ça¤›m›z›n Kur’an toplu-
munu oluflturmay› ve bu tevhidî
ümmet nüvesinin öncülü¤ünde
ümmeti vahiy ölçüleriyle yeniden
infla etmeyi ve ‹slâmî adalet siste-
mini kurmay› temsil bilinciyle hare-
ket etmeliyiz.  ‹flte bu tespit ve ha-
t›rlatmalar›m›z›n ›fl›¤›nda, bütün
tevhidî uyan›fl öbeklerini ve baflta
öncü ‹slâmî flahsiyetler olmak üzere
bütün davetçi Müslümanlar›, özgün
‹slâmî konumumuzu terk edip sis-
tem içi de¤iflime eklemlenme riskin-
den korunmaya, taktik ve konjonk-
türel tutumlarla tevhidî stratejik yü-
rüyüflümüze zarar vermemeye ça-

¤›r›yoruz. Tâ¤utlar› reddetmek, Al-
lah’›n hükmüyle hükmetmek gibi
vahyî ölçüleri, tevhidî ilkeleri ve
halk›n, ezilenlerin kurtuluflu için
tek alternatif olma anlay›fl›n› ve bu-
nunla tutarl›l›k arz eden özgün ko-
numu her flartta korumaya ça¤›r›-
yoruz. En flerefli görev olan tevhidî
davetle yetinmeye ve Kur’an davet-
çili¤i kimli¤imizi gölgeleyecek olan,
sistem içine ve sistem içi de¤iflime
dair davetlerden uzak durmaya ça-
¤›r›yoruz.

- Ahmed KALKAN (Basiret Dergisi) 

- Ahmet Turgut ULUCAK (Vuslat
Dergisi) 

- Ahya ARAS (‹ktibas Dergisi) 

- Ali KAÇAR (Genç Birikim Dergisi) 

- Ali YACEL (KALEM-DER) 

- Bülent KOCA (‹LKAV) 

- A.Burak B‹RCAN (‹ktibas Dergisi) 

- Coflkun UZUN (‹slami Düflünce
Enstitüsü) 

- Faruk KÖSE  (Yazar) 

- Ferid AYDIN (Yazar) 

- Hakan AKSU (HAY-DER) 

- Halim YAZICI (Endülüs Derne¤i) 

- Hamza ER (Basiret Dergisi) 

- Harun ÜNAL (Basiret Dergisi) 

- Hüseyin ALAN (ÖZGÜN-DER) 

- Mehmet PAMAK (‹LKAV) 

- Mevlüt AKBAL (B‹RNES‹L-DER) 

- Murat Kurtuldu (Kur’an Nesli Der-
gisi ) 

- Mustafa TERZ‹O⁄LU (As›r Derne-
¤i) 

- Necmettin IRMAK (‹nsan E¤itim
Derne¤i) 

- Ömer EKfi‹ (Gençlik Derne¤i) 

- Rukneddin USTA (HAK-DER) 

- Sabiha Atefl ALPAT (ZEYNEP-
DER) 

- fiükrü HÜSEY‹NO⁄LU (Kur’an
Nesli Kültür Merkezi) 

- Yakup DÖ⁄ER (Kardefllereli Derne-
¤i)
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Hidayet rehberi olan Kur’an-›
Kerim’in hükümlerinin; Peygam-
berimiz’e (sav) kelâm ve mana
olarak, kesin ve yakin bilgi ifade
edecek flekilde indirilmesi, vahiyle
gerçekleflen bir hadisedir. ‹lâhî
vahyin muhataplar› olan rasûl ve
nebilerin, di¤er insanlardan farkl›
vas›flara haiz olduklar› malûmdur.
‹slam âlimleri, namaz ibadetinin
edâs› s›ras›nda okunmas›n› (k›raa-
ti) dikkate alarak Kur’an’a “vahyi
metlûv” (okunan vahy), sünnete
ise “vahyi gayr-i metlûv (okun-
mayan vahiy)” demifllerdir.(1) Bu
tasnifte, din hususundaki sünne-
tin vahye dayanmas› belirleyici
unsurdur. Müsteflriklere ve bu hu-
susta onlara kat›lan müsta¤riblere
göre, sünnet vahye dayanmaz,
Rasulullah’›n (as) kendi görüfl ve
yorumlar›d›r. Son y›llarda, Müslü-
man gençler aras›nda ‘Kur’an’›n
iki kkapa¤› aaras›ndaki yyaz›l› oolan
vahiyden bbaflka, RRasûl-i EEkrem’e
(sav) vvahiy ggelmifl mmidir, ggelme-
mifl mmidir?’ suali ve bu suale veri-
len cevaplar, önemli bir yer tutma-
ya bafllam›flt›r. Oryantalistlerin or-
taya att›klar› “Sünnetin vahye da-

yanmad›¤›”(!) iddias›, Müslüman-
lar aras›nda da revaç bulmaya
bafllam›flt›r. Bugün art›k okulda,
camide, çarfl›da, pazarda bu tür-
den insanlar› bulmak mümkün-
dür. Dinin çeflitli konular›n›n tart›-
fl›ld›¤› günümüzde, on befl as›rdan
beri Sünnetin vahyili¤i görüflü;
ümmet aras›nda hüsnü kabul gör-
müflken, ak›llar›n› kutsallaflt›ran
ve bat›l› oryantalistlerden esinle-
nen baz› araflt›rmac› yazarlar;
Sünnet konusunda yeni flüpheler
gündeme getirerek âlimlerimizin
sahih kabul etti¤i hadisleri bile
sorgulama veya reddetme noktas›-
na gelmifllerdir.(2)

Sünneti hafife alan veya inkâr
eden bu kimselerin itirazlar›na ba-
kacak olursak, bütün mesele
Kur’an’dan baflka vahyin Rasulul-
lah’a inip inmedi¤idir. Sünnetin
öteden beri yap›lan klasik müdafa-
as›nda kullan›lan ayetlere, yürek-
leri s›zlamadan teviller getiren in-
sanlara, sünneti yine sünnetle te-
mellendirme giriflimleri elbette ki
fayda vermeyecektir. Zira bu kim-
seler zaten sünnet için flüphe içeri-
sindedirler. O yüzden biz burada

di¤er konulardan önce, Rasulul-
lah’a Kur’an’dan baflka vahyin in-
di¤ine dair Kur’âni delillerinden
bahsedece¤iz. 

A. KKUR’AN-I KKER‹M’DEN
DEL‹LLER:

1-Yüce Rabbimiz Tahrim Sûre-
sinin üçüncü âyet-i kerimesinde
flöyle buyuruyor: “Peygamber, eefl-
lerinden bbirine ggizlice bbir ssöz ssöy-
lemiflti. FFakat eefli, oo ssözü bbaflkala-
r›na hhaber vverip AAllah dda bbunu
Peygamber’e aaç›klay›nca, PPey-
gamber bbir kk›sm›n› bbildirmifl, bbir
k›sm›ndan dda vvazgeçmiflti. PPey-
gamber bbunu oona hhaber vverince
efli: BBunu ssana kkim bbildirdi? ddedi.
Peygamber: BBilen, hher fleyden hha-
berdar oolan AAllah bbana hhaber vver-
di, ddedi.”

Ayetten de anlafl›ld›¤› üzere
Peygamber Efendimiz, han›mla-
r›ndan birine gizli bir söz söylüyor.
Han›m› da bunu annelerimizden
birisine haber verince, durum Pey-
gamber Efendimize vahiyle bildiri-
liyor. Allah (cc)’›n bildirdi¤i bu
fleylerin bir k›sm›n›, Nebi (as) ha-
n›m›na bildiriyor, bir k›sm›n› ise
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(2) Bu konuda ‹brahim Sarm›fl’›n, Hz. Muhammedi Do¤ru anlamak (Konya-2005) ad›n› verdi¤i 2 ciltlik eseri örnek gösterilebilir.



bildirmiyor. Böyle bir du-
rumla karfl›laflan han›m›
ise bunu kimin bildirdi¤ini
soruyor, Peygamber Efen-
dimiz de “Bilen, hher fley-
den hhaberdar oolan AAllah
bana hhaber vverdi” buyuru-
yor.

Peygamberimizin zev-
cesine bildirdi¤i k›s›m
hakk›nda baz› rivayetler
vard›r.(3) fiimdi flu mesele
üzerinde düflünelim: Kur-
an’› KKerim’in hher hhangi bbir
yerinde AAllah ((cc), RRasu-
lüne bbildirdi¤i bbu fleyin
metnini vvermemifltir. Ra-
sulullah’›n efline bildirdi¤i
k›s›m ile bildirmedi¤i k›s-
m›n metni Kuran’da yok-
tur. Vahiy ise Allah’›n Ra-
sulüne olan bildirilerini ta-
fl›r. ‹flte, yine böyle bir bil-
diriyi getirmifl olan Al-
lah’›n vahyi, metniyle Ku-
ran’da mevcut olmay›p
“gayri mmetluv” vahiyle Rasulul-
lah’a bildirilmifltir.(4) Allah bildir-
di¤ine flehadet ederken, Peygam-
berimiz de “Bilen, hher fleyden hha-
berdar oolan AAllah bbana hhaber vver-
di” (Tahrim/3) derken; art›k bun-
dan öte bir kimsenin, Kur’an›n iki
kapa¤› aras›ndan baflka bir vahyin
Rasulullah’a gelmedi¤ini söyleme-
sinin, La ilahe illallah, Muhamme-
dun Rasulullah, flehadetiyle ba¤-
daflabilece¤ini söylemek mümkün
de¤ildir.

Haram ve helallerle hayat› bir
intizam alt›na al›nan insano¤lu
bafl›bofl b›rak›lmam›flt›r.(5) O hal-
de, yüce Allah’›n, Peygamberin
han›mlar› aras›ndaki konuflma için
Kur’an’dan ayr›, Nebisine de ayr›
vahiy indirdi¤ini kabul edip, külli
kaidelerle ilgili Allah’›n vahiy gön-

dermeyece¤ini iddia etmek do¤ru
mudur? Allah (cc) “indirdim” der-
ken “indirmedi” diyen bu insanlar
acaba, Kur’an’dan bir hakikati in-
kâr etmenin sahibini dinden ç›ka-
raca¤›n› bilmiyorlar m›?

2- Yüce Rabbimiz Ahzab sûre-
sinin 37. âyetinde flöyle buyuru-
yor: “(Rasûlüm!) HHani AAllah’›n nni-
met vverdi¤i, ssenin dde kkendisine
iyilik eetti¤in kkimseye: ‘‘Eflini yya-
n›nda ttut, AAllah’tan kkork’! ddiyor-
dun. AAllah’›n aaç›¤a vvuraca¤› fleyi,
insanlardan ççekinerek iiçinde ggizli-
yordun. OOysa aas›l kkorkmana llây›k
olan AAllah’t›r. ZZeyd, oo kkad›ndan
ilifli¤ini kkesince bbiz oonu ssana nni-
kâhlad›k kki eevlatl›klar›, kkar›lar›yla
iliflkilerini kkestiklerinde ((o kkad›n-
larla eevlenmek iisterlerse) mmümin-
lere bbir ggüçlük oolmas›n. AAllah’›n
emri yyerine ggetirilmifltir.” 

Yukar›daki ayet-i keri-
meyi literal bir biçimde an-
lamak mümkün de¤ildir.
O yüzden tefsir ve hadis
kitaplar›n›n yard›m›yla
anlamaya çal›flal›m. Pey-
gamber Efendimiz, halas›-
n›n k›z› olan Zeyneb binti
Cahfl’›, Zeyd b. Harise’ye
nikâhlamak istemiflti. Fa-
kat Zeyneb (ra) ilk önce
tereddüt etmifl mazeret
öne sunmufltu. Bunun
üzerine flu ayet: “Allah vve
Rasûlü bbir kkonu hhakk›nda
hüküm vverince, iinanm›fl
bir eerkek vve kkad›n›n kken-
diliklerinden sseçme hhakk›
yoktur. HHer kkim AAllah vve
Rasulüne kkarfl› ggelirse,
apaç›k bbir ssap›kl›¤a ddüfl-
müfl oolur.” nazil oldu.(6)

Bu ayetten sonra Zeyneb,
Zeyd ile evlenmifltir. Bir
müddet iyi giden evlilikle-
ri bozulmaya bafllay›nca

Zeyd, Rasulullah (sav)’a gelir ve
aralar›n› ay›rmas›n› ister. Efendi-
miz (as) Zeyd’e nasihat eder ve
eflinden ayr›lmamas›n› tavsiye
eder. Aradan bir müddet daha ge-
çince yürümeyen evlili¤in tefriki
için Zeyd, Peygamber Efendimize
ikinci ve üçüncü defa gelir. Pey-
gamber (as) her seferinde nasihat
edip eflini nefsinde tutmas›n› ve
Allah’tan korkmas›n› Zeyd’e tav-
siye etmiflse de art›k baflka ç›kar
yol kalmam›flt›. Nihayet Zeyd ve
Zeyneb’in aralar›n› tefrik eder.
Ama bütün bunlar olurken Allah
Rasulünde bir korku bulunmak-
tayd›. Acaba bu korku neydi?

Zeyd, cahiliyyede Rasulullah’a
köle olmufl, ama Rasulullah’›n
azat edip kendisine evlatl›k olarak
ald›¤› bir sahabedir. Fakat Allah
Zeyd’in, Rasulullah’›n evlad› ol-
mad›¤›n›, ‹slam’da böyle fleyin ol-
mad›¤›n› ve evlad› olmad›¤› için de
kiflinin evlatl›¤›n›n eflini boflad›¤›
zaman, onunla evlenmesinde bir
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mahzur olamad›¤›n› göstermek is-
temiflti. Yani Allah (cc) evlatl›¤›
ortadan kald›rmak istemifl ve kifli-
nin, o¤ullu¤unun boflad›¤› han›-
m›yla evlenmesinde fler’an bir
mahzurun olmad›¤›n› göstermeyi
istemifltir. Fakat Cenab-› Allah bu
ilk uygulamay› Rasulullah’›n biz-
zat kendi nefsi üzerinde uygula-
may› dilemifl ve Rasulullah’a,
Zeyd’i Zeyneble evlendirip daha
sonra Allah’›n onlar› tefrik etti¤i
gün de Nebi’nin (sav) Zeyneb ile
evlenmesini Peygamber Efendimi-
ze emretmiflti. Yani Rasulullah
(as), Zeyd’i Zeyneb ile evlendirir-
ken daha iflin bafl›nda ne olaca¤›n›
biliyordu. Konuyla alakal› olarak
‹bn Kesir’de flu tesbite yer veril-
mifltir: ‹bn Ebu Hatim der ki, “Bize
babam... Ali b. Zeyd ibn Cü-
dan’dan nakletti ki o flöyle dedi:.
Hüseyin o¤lu Ali bana “Allah’›n
aç›¤a vuraca¤› fleyi de içinde sak-
l›yor, insanlardan da gizliyordun.”
Kavli hakk›nda ne dedi¤ini sordu.
Ben de ona anlatt›m. Sonra dedi
ki: “Hay›r, Allah Rasulü onu
Zeyd’le evlendirmezden önce,
Zeyneb’in kendi eflleri aras›nda
olaca¤›n› çok iyi biliyordu. Zeyd
eflinden flikâyet etmek üzere Pey-
gambere gelince, Rasulullah ona
Allah’tan kork ve efline sahip ol,
dedi. ‹flte bunun üzerine Allah
Teâlâ Rasulüne buyurdu ki: Ben,
seni onunla evlendirece¤imi haber
vermifltim. Sen ise “Allah’›n aç›¤a
vuraca¤› fleyi de içinde sakl›yor-
sun.” Suddi’den de bu flekilde söy-
ledi¤i rivayet edilir. ‹bn Cerir Tabe-
ri bu konuda flöyle diyor: Zey-
neb’in Peygamberle evlendirilme-
sini isteyen Allah Azze ve Celle
idi.(7) Yani Emir Allah’tan gelmifl,
Rasulullah uygulam›flt›r. O günkü
Mekkeli Araplar›n geleneklerine
göre bir baba, evlatl›¤›n›n boflad›¤›
efliyle evlenemez idi. Bunu tarihi

kay›tlarda görebilece¤imiz gibi bir
sonraki ayette geçen “...biz oonu
sana nnikâhlad›k kki (bundan böyle)
evlatl›klar› kkar›lar›yla iiliflkilerini
kestikleri zzaman oo kkad›nlarla eev-
lenmek hhususunda mmü’minlere bbir
güçlük oolmas›n.” (Ahzab 37) iba-
resinden de anlamaktay›z. Dikkat
ederseniz ayette flöyle bir ibare
geçmiflti, “Allah’›n aç›¤a vuraca¤›
fleyi, insanlardan çekinerek içinde
gizliyordun.” Peygamberin nefsin-
de gizledi¤inin ne oldu¤unu tekrar
edecek olursak, Zeyd, Zeyneb’le
bofland›ktan sonra Rasulullah’›n,
Zeyneb’le evlenecek olmas›d›r. Al-
lah’›n Rasulü bunu insanlardan
gizliyordu ve çekiniyordu. Pey-
gamber Efendimiz’in ileride olacak
olan böyle bir hadiseyi bildi¤ini
Allah (cc) ikrar ediyor ve diyor ki;
“Allah’›n aaç›¤a vvuraca¤› fleyi iin-
sanlardan ççekinerek iiçinde ggizli-
yorsun.” Peygamber (as)’in nef-
sindeki bilgiyi ve bu bilgiyi
Kur’an’›n herhangi bir yerinde da-
ha önce vahyedilmifl olarak da bu-
lamayaca¤›na göre bu bilgiyi nere-
den buldu? 

O halde bu bilgi Rasulullah’a,
Allah (cc)’dan vahyin üç yolun-
dan biriyle gelmifl bulunmaktad›r.
Ve bu bilgi Kur’an›n iki kapa¤›
aras›nda bulunmamaktad›r. De-
mek ki, Allah’›n Rasulüne
Kur’an’da bulunmayan vahiyler
de gelmektedir. 

3- Yüce Rabbimiz Bakara Sûre-
sinin 144. âyetinde flöyle buyuru-
yor: “(Ey Muhammed!) Biz ssenin
yüzünün ggö¤e ddo¤ru ççevrilmekte
oldu¤unu (haber bekledi¤ini) gö-
rüyoruz. ‹‹flte flimdi, sseni mmemnun
olaca¤›n bbir kk›bleye ddöndürüyo-
ruz. AArt›k yyüzünü MMescid-i HHaram
taraf›na ççevir. (Ey Müslümanlar!)
Siz dde nnerede oolursan›z oolun, (na-
mazda) yüzlerinizi oo ttarafa ççevi-

rin. fiüphe yyok kki, eehl-i kkitap,
onun, RRablerinden ggelen ggerçek
oldu¤unu ççok iiyi bbilirler. AAllah oon-
lar›n yyapmakta oolduklar›ndan hha-
bersiz dde¤ildir.” (Bakara 144)

Peygamber (sav) Efendimiz,
Mekke’de iken, Kâbe’ye do¤ru na-
maz k›lmakta idi. Fakat daha son-
ra Allah’›n Rasulü Medine’ye hic-
ret edince, on alt› ay veya on yedi
ay Beyt-ül Makdis’e (Kudüs) do¤-
ru namaz k›ld›. Peygamber Efendi-
miz ve müminler bu kadar bir sü-
re Beyt-ül Makdis’e do¤ru namaz
k›ld›ktan sonra Cenab-› Allah, mü-
minlerin Kabe’ye do¤ru dönmeleri
için vahy göndermifltir. Rasulul-
lah’›n Kabe’ye dönmesini emreden
ayetler bellidir. Peki Beyt-ül Mak-
dis’e dönmesini emreden vahiy
nerededir? Kur’an’›n her hangi bir
yerinde Allah (cc), Rasulü’nün
Beyt-ül Makdis’e do¤ru namaz
k›lmas›n› emretmifl de¤ildir. O hal-
de bu emir Rasulullah’a hangi yol-
la gelmifl olabilir? Elbette ki, vahyi
gayri metluv olan vahyin ikinci
yoluyla. Demek ki, Rasulullah
(as) Kur’an’da mevcut olmayan
veya mevcut olan mücmel ifade-
nin kapsam›n›, detaylar›n› nefsin-
den veya tecrübesinden de¤il, biz-
zat Allah Zülcelalden gayri metluv
vahiyle almaktad›r.(8)

4-“ Yüce Rabbimiz Haflr sûre-
sinin 5. âyetinde flöyle buyuruyor:
“Hurma aa¤açlar›ndan, hherhangi
birini kkesmeniz vveya ooldu¤u ggibi
b›rakman›z hhep AAllah’›n iizniyledir
ve OO’nun yyoldan çç›kanlar› rrezil eet-
mesi iiçindir.” 

Nadiro¤ullar›’n›n Peygamber
Efendimiz’i öldürme teflebbüsle-
rinden dolay›, Müslümanlarla, Na-
diro¤ullar› aras›nda savafl olmufl-
tur.(9) Bunun üzerine, Allah Ra-
sulü, Nadiro¤ullar›’n›n sa¤lam ka-
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lelerini muhasara etmifl, onlar›n
ümitlerinin kesilmesi ve teslim ol-
malar› için de, Nadiro¤ullar›’n›n
hurmal›klar›n›n belli bir bölümü-
nün kesilmesini emretmiflti. Bu-
nun üzerine hurmal›klar›n bir k›s-
m› kesilmifl, fakat daha sonra ara-
lar›nda ihtilaf ç›km›flt›r. Rasulul-
lah’a gelip “Ey AAllah’›n RRasulü,
kesti¤imizden ddolay› bbize bbir vve-
bal, bb›rakt›¤›m›zdan ddolay› dda bbir
günah vvar mm›?” diye sormufllard›r.
Bunun üzerine Allah Azze ve Cel-
le Haflr suresinin 5. ayetini inzal
buyurdu. ‹nen bu ayetle Cenab-›
Allah müminlerin düflmüfl oldu¤u
meseleye çözüm getirmifltir. Ayet-
te Allah (cc) flöyle buyuruyor:
“Hurma aa¤açlar›ndan, hherhangi
birini kkesmeniz vveya ooldu¤u ggibi
b›rakman›z hhep AAllah’›n iizniyledir
ve OO’nun yyoldan çç›kanlar› rrezil eet-
mesi iiçindir.” (Haflr 5)

Ayetin ifadesinden de anlafl›la-
ca¤› gibi, müminlerin aras›nda tar-
t›flmaya yol açan hurmal›klar›n
kesilmesi, bizzat Allah’›n emriyle
olmufltur. Kur’an›n her hangi bir
yerinde hurmal›klar›n kesilmesi
hakk›nda daha önceden inzal olan
bir ayet yoktur. Olaydan, yani tar-
t›flmadan sonra konuyla ilgili inen
bu ayet tekdir. O halde Rasulullah,
Allah’›n izniyle olan bu hurmal›k-
lar›n kesilmesi emrini, Kur’anda
olmayan bu vahyi, vahyi gayri
metluv olan vahyin ikinci yoluyla
alm›flt›r.

5- Yüce Rabbimiz Bakara Sûre-
sinin 187. âyetinde flöyle buyuru-
yor: “Oruç ggecesinde kkad›nlar›n›za
yaklaflmak ssize hhelal kk›l›nd›. OOnlar
sizin iiçin bbirer eelbise, ssiz dde oonlar
için bbirer eelbisesiniz. AAllah ssizin
kendinize kkötülük eetti¤inizi bbildi
ve ttövbenizi kkabul eedip ssizi bba¤›fl-
lad›. AArt›k (Ramazan gecelerinde)
onlara yyaklafl›n vve AAllah’›n sizin

için ttakdir eettiklerini iisteyin. SSaba-
h›n bbeyaz iipli¤inin (ayd›nl›¤›), ssi-
yah iipli¤inden (karanl›¤›ndan)
ay›rt eedilinceye kkadar yyeyin, iiçin,
sonra aakflama kkadar oorucu tta-
mamlay›n.” 

Cenab-› Allah müminlere orucu
farz k›lm›flt›r. Oruç, ilk farz k›l›nd›-
¤› zaman yats› namaz›ndan sonra
bafll›yor ve günefl batana kadar
devam ediyordu. Yani sahur yok-
tu ve yats› namaz›ndan sonra ka-
d›nlara yaklaflmakta haramd›. Ri-
vayetlerde, baz› sahabelerin Ra-
mazan boyunca efllerine yaklafl-
mad›klar› ve bu yüzden de nefisle-
rinden korktuklar› rivayet edil-
mektedir. Bunun üzerine Allâh-u
Teâlâ Bakara suresinin 187. ayeti-
ni indirdi. Dolay›s›yla kad›na yak-
laflman›n ve sahurun helal k›l›nd›-
¤›na dair nass mevcuttur. O halde
önceki haram emri nerededir?
Kur’an›n her hangi bir yerinde bu
haram mevcut de¤ildir. O halde
Rasulullah bu emri Allah’tan nas›l
ald›? Elbette ki vahyi gayri metluv
yoluyla.(10)

6- “Yüce Rabbimiz Ali ‹mran
Sûresinin 164. âyetinde flöyle bu-
yuruyor: “Andolsun kki iiçlerinden,
kendilerine AAllah’›n ââyetlerini
okuyan, kkendilerini ttemizleyen,

kendilerine KKitap vve hhikmeti öö¤re-
ten bbir PPeygamber ggöndermekle
Allah, mmüminlere bbüyük bbir llütuf-
ta bbulunmufltur. HHalbuki ddaha öön-
ce oonlar aapaç›k bbir ssap›kl›k iiçinde
idiler.” 

Bu ve benzeri âyetlerde, Hz.
Peygamber’e kitab›n yan›nda hik-
metin de verildi¤i beyan edilmek-
tedir.(11) Bu hikmetin kitap olma-
s› mümkün de¤ildir. Çünkü, eflsiz
bir belâ¤at mu’cizesi olan Kur’an-›
Kerim’in içinde gelifligüzel kulla-
n›lm›fl kelimeler, maksad› bütün
bütün kapal› ifadeler ve gereksiz
itnab, yani gereksiz yere sözü
uzatma olamayaca¤›ndan, söz ko-
nusu âyet-i kerimelerde, hikmet-
ten maksat, kitap veya kitab›n bir
k›sm› olamaz; zira o zaman hik-
met kitap üzerine at›f yap›lmazd›.
Birbirine at›fla yanyana zikredilen
iki fley, birbirinden farkl› olmal›d›r.
Hikmetin ne anlama geldi¤i tart›fl›-
labilir; ama flunu kesin olarak ifa-
de ediyoruz ki, kitaptan maksat,
Kur’an oldu¤una göre, hikmet,
Kur’an’›n d›fl›nda ve Rasûlüllah’›n
misyon sahas›na giren ve hemen
Kur’an’dan sonra gelen bir fleydir.
‹mam fiafii, bu konudaki âyetleri
s›ralad›ktan sonra flu sonuca var›r:
Allah Teâlâ, “kitap” deyince
Kur’an’›, “hikmet” ile de görüflleri-
ne kat›ld›¤›m ehl-i Kur’an âlimleri-
nin dedi¤i gibi Rasûlüllah’›n sün-
netini kasdetmifltir. Bu görüfl,
Kur’an’›n ifadesine uymaktad›r.
Allah, en iyisini bilir. Çünkü
Kur’an, önce kitab›, peflinden hik-
meti zikretmifltir. Allah Teâlâ da
kendilerine, kitap ve hikmeti ö¤-
retmekle kullar›na yapt›¤› ihsan›
zikretmektedir. Buradaki hikme-
tin, Rasûlüllah’›n sünnetinden
baflka bir fley oldu¤unu söylemek
de uygun de¤ildir. Sebebi fludur:
Allah Teâlâ, hikmeti, kitapla yan-
yana zikretmifltir. Ayr›ca Peygam-
ber’ine itaati ve herkese onun em-
rine uymay› farz k›lm›flt›r. Allah’›n
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(11) Bakara 231, Nisa 113, Ahzab 34



kitab› ve Rasûlü’nün sünnetinden
baflka hiçbir söz için “farz” denil-
mesi caiz de¤ildir. Bunun sebebi
de Allah Teâlâ’n›n, Rasûlü’ne
iman›, kendisine iman ile beraber
zikretmesidir.”(12)

7- Yüce Rabbimiz Bakara Sûre-
sinin 238-239. âyetlerde flöyle
buyuruyor: “Namazlar› vve oorta nna-
maz› kkoruyun, ggönülden bba¤l›l›k
ve ssayg› iile AAllah’›n hhuzurunda
durun. EE¤er bbir ttehlikeden kkorkar-
san›z, yyaya yyahut bbinmifl oolarak
k›l›n. GGüvene kkavufltu¤unuz iise
bilmedi¤iniz fleyleri ssize öö¤retti¤i
flekilde AAllah’› aan›n.’”

Buradaki ‘Size ö¤retti¤i flekil-
de’ ifadesi dikkat çekicidir. Bilindi-
¤i gibi namaz, Kur’an’da tafsilatl›
flekilde ö¤retilmemifltir. O halde
Hz. Peygamber’in bu konuda Ceb-
rail vas›tas›yla bir tak›m emirleri
alm›fl olmas› gerekir. Bu görüflü,
Cebrail’in Hz. Peygamber’e gelip
befl vakit namaz› bizzat tatbikatl›
bir flekilde ö¤retti¤i rivayetleri(13)

teyit etmektedir. K›saca, ayette ge-
çen ‘Allah’›n ssize öö¤retti¤i flekilde’
ifadesi Hz.Peygamber’e Kur’an d›-
fl›nda da vahiy geldi¤ine iflaret et-
mektedir. Çünkü Cibril’in ö¤retme-
si demek netice itibariyle Allah’›n
ö¤retmesi demektir.

8-Yüce Rabbimiz K›yame Sure-
sinin 17. Ayetinde flöyle buyuru-
yor: “Onu ççarçabuk aalmak iiçin ddili-
ni kk›m›ldatma. fiüphesiz oonu, ttopla-
mak ((senin kkalbine yyerlefltirmek)
ve oonu ookutmak bbize aaittir. OO hhal-
de, bbiz oonu ookudu¤umuz zzaman,
sen oonun ookunuflunu ttakip eet. SSon-
ra flüphen oolmas›n kki, oonu ((beyan
etmek) aaç›klamak dda bbize aaittir.”

Beyan, lügatlerde “bir baflkas›-
n› aç›klayan fley” ifadesiyle tan›m-
lan›r. Ist›lahta ise; Mana kapal›l›¤›-
n› giderip onu muhatab›n anlaya-
ca¤› bir flekilde aç›klamak veya
hükmü Allah taraf›ndan aç›klan-
m›fl nass›n keyfiyetini ifade etmek
üzere kullan›lan bir terimdir.(14)

Burada Allah (cc) Kur’an ayetleri
z›mn›nda ayr›ca beyana ihtiyaç
gösterenler bulundu¤unu ve o be-
yan›n da yine vahiyle Efendimiz
(s.a.v)’e gösterilece¤ini ifade bu-
yurmaktad›r. Kur’an’›n beyan
edilmesi gereken ayetler ihtiva et-
ti¤i gerçe¤i bir di¤er ayette de flöy-
le zikredilmektedir: “Sana dda ZZikr’i
indirdik kki, kkendilerine iindirileni
insanlara aaç›klayas›n; tta kki ddüflü-
nüp aanlas›nlar.’(15) Bir önceki
ayette Kur’an ayetlerini beyan et-
me iflini bizzat Allah Teâlâ tekeffül
buyurmuflken, bu ayette beyan
iflinin Efendimiz (s.a.v)’e ait bir
görev oldu¤u belirtilmektedir.
Kur’an’› beyan sadedindeki Sün-

net, vahiyle Efendimiz’e ö¤retil-
mektedir. Ancak bu vahiy Kur’an
d›fl› bir vahiydir. Bunun böyle ol-
du¤unu, yukar›da mealini zikretti-
¤imiz el-K›yâme ayeti ortaya koy-
maktad›r. Zira o ayete yak›ndan
bakt›¤›m›zda flunu görüyoruz: Al-
lah Teâlâ, Kur’an ayetlerinin be-
yan›n›n kendisine ait oldu¤unu
ifade buyurmaktad›r. Öyleyse
Kur’an’›n beyana ihtiyaç gösteren
her ayetinin baflka bir ayet veya
Kur’an d›fl› vahiy taraf›ndan yeri-
ne getirilmifl olmas› gerekir. Birin-
ci ihtimal tamam›yla geçersizdir.
Zira Kur’an’›n beyana muhtaç her
ayetinin yine bizzat Kur’an’›n bafl-
ka bir ayeti taraf›ndan beyan edil-
di¤ini göremiyoruz. 

Öyleyse Kur’an’›n beyan› sa-
dedinde varit olan sünnetlerin,
Efendimiz (s.a.v)’e Kur’an d›fl›
(gayri metluvv) bir vahiyle iletildi-
¤ini söylemek zorunday›z.(16)

Yukar›da zikretti¤imiz ayetler
d›fl›nda Rasulullah’a Kur’an’dan
baflka vahyin indi¤ini deklare
eden baflka ayetler de vard›r.(17)

Daha genifl bilgi almak isteyenler
dipnottaki kitaplara baflvurabilir-
ler.(18)

(DEVAM EEDECEK)
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Ruh bedenle bütünleflmiflti yine.
Ruhun seyahatinden elde edilen
has›la… Yafll› beden ruhun gördü¤ü
rüyadan titremekte. Titremek tered-
düt mü? Hay›r.

Adanm›fl ve tertemiz olan beden
karar›n› y›llar önce vermifltir: “Hani
o Rabbine ar›nm›fl (selim) bir kalp-
le gelmiflti.” (Saffat 84)

Fakat titremenin manas› neydi?
Belki de bu imtihan›n a¤›rl›¤›n›n
yar›s›n› yüklenecek olan di¤er ta-
raftan yanayd› titremesi.

Neydi bu a¤›rl›k? Babas›n›n ge-
leneksel anlay›fl›na verdi¤i tevhid
dolu cevaplardan yahut kavminin
ona tepkisinden, atefle at›lmaktan
daha m› a¤›rd›?

Elbette ki daha a¤›rd› o¤lu ‹s-
mail’i (as) Allah yolunda “kurban
etmek”, bir yandan uyar›c› olman›n
sorumlulu¤u di¤er yandan bir ba-
ban›n çocu¤una merhameti…

Merhamet ve kulluk… Kulluk
yoksa merhametten söz edilemez.
Kulluk duygusudur merhamet. ‹n-
sani bir k›l›f de¤il “halife” olman›n
kazan›m›d›r.

Rüyan›n sahibi ile rüyadaki he-
def ayr› yerlerde. Süreç uzamamal›.
Allah’a ulaflmak için elini çabuk
tutmal›d›r kul. Rahmetten uzak kal-
ma endiflesi çocu¤unu kurban et-
mekten daha sars›c› etki oluflturu-
yor bedende.

‹smail (as) ne diyecekti? Kendi-
sine merhamet eden babas›na mer-

hamet edecek miydi? O ki y›llard›r
beklenen biriydi. Allah onu y›llar
sonra, hayat›n›n son an›nda ihsan
etmiflti.

“Rabbim, bana salihlerden
(olan bir çocuk) arma¤an et.” (Saf-
fat 100) duas›n›n karfl›l›¤›yd› ‹sma-
il (as). Emanetin di¤er bir ad›…

Evet, bir emanetti ‹smail (as)
her fley gibi bir imtihan arac›, elde
edilenlerin araç oldu¤unun bilincine
varmak… Araçlar› hayat›n merke-
zine oturtmadan Allaha ulaflmak…
Bir imtihandan di¤erine…

Her bafllang›ç bir son her son bir
bafllang›ç.

Kul asla gevflememeli ilahi sü-
reçte. Anl›k zaferler onu sarhofl et-
memeli. Önceli¤i Allaha vermeli her
daim. Dikkat! ‹mtihan sevdikleri-
mizle iliflkilendirilir. Sevdiklerimiz
a¤›rl›klar›m›zd›r Allah yolunda.

Babam›z, eflimiz… Ve sonunda
“can›m›z” olur bu a¤›rl›klar.

Dinlenmek yüktür ruha. Ruh
uçmak ister arfla do¤ru. Onu a¤›r-
l›klar›ndan kurtarmak asl›na dön-
dürmek as›ld›r.

Yolda ilerlerken niyeti korumal›,
dünyal›k bulaflt›rmamal› ona. Kar-
fl›l›k niyete verilir, ne cisimlere ne
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de dünyal›klara. Mülkün sahibinin
yan›nda maldan söz etmek ne ka-
dar aptalca! Amellerin yular›d›r ni-
yet. Niyetin hedefi bellidir yol bo-
yunca. “Babas›yla beraber yürüyüp
gezecek ça¤a gelince…”(Saffat
102) anlama ve alg›lama ça¤›…

Gözünün ayd›nl›¤› karfl›s›nda-
d›r. Onun arkas›n› görmektedir. ‹s-
mail’in (as) hemen arkas› R›zay-›
Baridir. 

‹smail (as) dünya, ard› ahret.
‹smail (as) nefis, ard› Salihlik yur-
du. Ve ‹smail (as)… Ve ‹smail (as)

Usulca sokuldu çok keskin bir
emri anlams›zlaflt›rmadan “kavli le-
yin” ile ifade ederek “O¤lum” dedi.
“Gerçekten ben seni rüyamda bo-
¤azl›yorken gördüm. Bir bak, sen
ne düflünüyorsun…”(Saffat 102) 

Allah u Ekber! Merhametle yak-
laflmak; fakat görevi yerine getirme
kararl›l›¤›n› da belirtmek ancak Al-
lah›n “dostu” olan kendine yak›fl›r.

Ben karar›m› verdim sen diyor-
sun? Sen parçams›n, Allah yarata-
n›m; sen araçs›n, Allah hedef.

Kararl›l›k gözlere yans›m›flt›r.
Cevap beklenmekte…

‹ki kifli konuflmakta Âlemlerin
Rabbi flahid olmaktad›r. Sözler sahi-
bini esaret alt›na almaktad›r. Diya-
logun sahipleri bunun bilincindedir.
Niyet aç›¤a ç›km›fl, ifade edilmifltir.

Baba beklemekte. Tercih s›ras›
‹smail (as)’dedir. Önce yarat›c›s›na
sonra babas›na teslim olacakt›r.

Babas› onu, o can›n› verecektir.
Gelecek nesiller ‹smail’in (as) a¤-
z›ndan ç›kacak cevab› beklemekte.

Onun cevab›yla flekillenecek
hayatlar. Birer birer kurban edilecek
kurban edilmeye lay›k ne varsa Al-
lah yolunda.

‹smail (as) konuflur: “Babac›-
¤›m, emrolundu¤un fleyi yap. ‹nfla-
allah, beni sabredenlerden bulacak-
s›n.” (Saffat102) 

Allah u Ekber… Beklenen buy-
du, tevhid eri olan bir baban›n ço-
cu¤undan.

Rahmet dokunufluyla gönüller
yumuflam›fl ve yat›flm›fl… Tered-
dütler ortadan kalkm›flt›r. ‹taat ve
sab›r…

Diyalogun özeti olan iki anahtar
kelime… ‹taat gerçekleflmifltir. Hem
“fail”e hem “kurban”a düflen bun-
dan sonra “sab›r”d›r.

Sabr›n sonu sonsuz enginlikler-
dir. Sabr›n sonu Allah›n nimetlerine
uzanmakt›r.

“Sonunda ikisi de (Allah’›n emri-
ne ve takdirine) teslim olup (babas›,
‹smail’i kurban etmek için) onu aln›
üzerine yat›rd›.” (Saffat103)

Kurban etmenin ve edilmenin
zaman›… Teslimiyete gölge düflme-
meli. Gözler gözlerden sak›nmal›.
Gönüllerde e¤rilik oluflturmamal›
gözler.

Dünya ve dünyan›n içindekilere
dönüp bakmamal›. Nefsin aldat›c›l›-
¤›ndan, ateflin dokunmas›ndan sa-
k›nmal›. Her türlü önlem al›nmal›

“… Onu aln› üzerine yat›rd›.” (Saf-
fat103) 

Can b›çakla birlikte bo¤aza da-
yanm›flt›r. So¤ukluk g›rtlakta, göz-
ler kaçacak yer ar›yor. So¤ukluk
yanarda¤ misali ak›tmal›d›r lavlar›.
Heyhat! So¤ukluk bu teslimiyeti
bozmaktad›r.

‹flte baba! ‹flte ‹smail’in (as)
boynu! Neden kesmez bu so¤uk-
luk? Acaba niyetlerde e¤rilik… Te-
lafl vard›r iki kiflide. So¤ukluk tek-
rar tekrar vurulur.

‹smail (as) usulca yatm›fl, baba
so¤uklu¤u vurmufl so¤ukluk kes-
memifl… Her fley teslimiyet içinde. 

Ve gökten demiri indiren Allah
konuflur:

Biz ona: “Ey ‹brahim” diye ses-
lendik. (Saffat 104)

“Gerçekten sen, rüyay› do¤rula-
d›n. fiüphesiz biz, ihsanda bulunanla-
r› böyle ödüllendiririz.” (Saffat 105)

Ve ona büyük bir kurban› fidye
olarak verdik. (Saffat 107)

‹brahim’e selam olsun. (Saffat
109)
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2012 ve ‹ki Deniz Aras› isimli
yeni eseriyle tekrar okuyucular›n›n
dikkatlerini cezp etmeye niyetli
olan Mehmed Alagafl, yo¤un oku-
malar› ve tefekkürleri sonucu
Kur’an-› Kerim üzerinde yakalad›¤›
önemli hakikatleri paylaflma niye-
tindedir. Yaln›zca ayetlerden yola
ç›karak olaylar› ve hakikatleri çö-
zümlemeye ve sorular›na cevap
bulmaya çal›flan yazar›m›z, kendi-
sine kulak verilmesi gerekti¤ini yer
yer ifade etmektedir. Kitab›n daha
ilk sayfalar›nda, önsözünde, art›k
yafllanm›fl oldu¤unu ve bundan
sonra yaflad›¤› süre için, ‘geldi¤i
yerden zziyade ggidece¤i yyeri öönem-
sedi¤ini vve yyaln›zca AAllah’› ddikkate
ald›¤›n›’ ifade etmektedir.

Alagafl, son eserleriyle birlikte,
bu eserinde de hakk›yla anlafl›la-
mad›¤›n›n alt›n› çiziyor. Aziz
Kur’an’a fark›ndal›k ile yaklafl›ld›-
¤›nda ve bu yaklafl›m sonucunda
herkesin görmedi¤i ve anlamad›¤›
baz› ayetlerin/gerçeklerin anlafl›l-
maya bafllanaca¤›n› belirtiyor. Bu
anlamaya çal›fl›lan hakikatlerin
baflkalar›na aktar›lma s›ras›nda,
kiflinin üzücü mahiyette anlafl›la-
mama engeliyle karfl›lafl›laca¤›n›
ve ‘ayetleri aanlamak mm›, yyoksa aan-
latmak mm› zzor?’ diye bir soruyla
karfl›lafl›ld›¤›nda, ‘Anlatmak zzor-

mufl’ cevab›n›n verilece¤ini söylü-
yor. 

Dört kitap olarak yay›nlad›¤›
“Beklenen Müslümanlara Yarat›l›fl
ve ‹nsanl›k Tarihi” isimli eseriyle iki
y›l evvel ç›kan “Son’a Son Kala”
adl› eserinin, yar›nlarda daha iyi
anlafl›laca¤›ndan dem vurmakta idi.
fiimdi bu taze eserinde de ayn› vur-
guyu yapmaktad›r yazar. Hatta bir
önceki eseri olan “Son’a Son Kala”
için yazar›n kendisine elefltirel bir
yaz› gönderdi¤imde; “Bizi ççok aaz
kifli aanl›yor. AAnlayanlar dda yyanl›fl
anl›yor.” demifller! “Demifller!” di-
yorum; çünkü flahs›yla görüfleme-
di¤imizden, yay›neviyle irtibat ku-
ruyoruz ve yaz›m› da yay›nevinde-
ki arkadafllar kanal›yla ulaflt›rm›fl-
t›m. Tabi bu durumda okuyucu, is-
ter istemez, kendine bir çeki-düzen
verme ihtiyac› hissediyor. Neden ve
neyi anlam›yorum? diye bir soru
yönelterek geçiyor kitaplar›n bafl›-
na. Nitekim biz de öyle yapt›k. 

Tavsiyelerin bol ve tart›flmaya
aç›k çokça konusunun oldu¤unu,
kitap sayfalar›nda ilerlemeye baflla-
n›ld›¤›nda fark edilecektir. Kimi yer-
de, “yok ccan›m, oolur mmu ööyle fley”,
kimi yerde, “bunu dda nnereden çç›ka-
r›yor yyazar”, kimi yerde, “flu aayete
bir dde bben bbakay›m”, kimi yerde,
“hakl› oolabilir yyazar” ve kitab›n

sonralar›na yaklaflt›¤›n›z kimi yerde
de, “galiba, kkitab› bbafltan ssona bbir
daha ddikkatlice ookumal›y›m” dedir-
tecektir size.

2012 Haberi Ayet mi, Kehanet mi?

Zülkarneyn Aleyhisselam’›n Seya-
hatleri.

Zülkarneyn Aleyhisselam’›n Yecüc
ve Mecüc’e Sed Yapmas›.

Zülkarneyn Aleyhisselam Kimdir?

Süleyman Aleyhisselam ve Sebe
Kavmi.

Süleyman Aleyhisselam Ameri-
ka’ya Gitti mi?

Havuz Büyüklü¤ündeki Çanaklar.

Vakit Geldi mi?

Kur’an’da Ayet ve Mucize Gerçe¤i.

‹ki Deniz Aras›.

Musa Aleyhisselam ve Denizin ‹ki-
ye Yar›lmas›.

‹ki Deniz Aras› Nedir ve Neresidir?

Musa Aleyhisselam ve Salih Kul
K›ssas›.

‹ki Deniz Aras›nda Buluflma.

Bu konu bafll›klar›ndan müte-
flekkil olan çal›flma, yo¤unluklu fi-
kir atmosferi yaflatmaktad›r okuyu-
cusuna.
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K‹TAP TANITIMI: “2012 ve
‹K‹ DEN‹Z ARASI”NA DA‹R

FFaattiihh PPAALLAA



Mehmed Alagafl, sonuç bölü-
münde yaklafl›k otuz y›ld›r tafl›m›fl
oldu¤u anlay›fl çizgisini flu cümlele-
riyle okuyucusuna beyan etmekte-
dir: “Yaflad›¤›m›z cco¤rafyada bbile
‹slam ddevletini öönceleyen ççal›flma-
lara ggirmeyen bbizlerin ‘‘Dünya yya-
k›n zzamanda ‹‹slam’›n hhâkimiyetine
do¤ru ggidiyor’ ddemesi, bbizleri yya-
k›ndan ttakip eeden bbütün ççevrelere
flafl›rt›c› ggelebilir. ÇÇünkü bbizleri ttan›-
yan hherkesin bbildi¤i ggibi, yyaklafl›k
otuz yy›ld›r iinsan›n kkurtuluflunu
önemseyen, ‘‘Dünya iinsanlar›n›n vve
dünya mmüstekbirlerinin kkarfl›s›na
silahla dde¤il, kkitapla çç›kmam›z ggere-
kir’ ddiyerek, ssilahl› mmücadeleyi rred-
deden bbir yyaklafl›mla iinsanlar› ssa-
dece ttevhide vve AAllah’a kkullu¤a dda-
vet eeden, bbu aaç›k ddavetimizi kkabul
eden ggayrimüslim eerkeklerin ‹‹s-
lam’a ggirebilmeleri iiçin ssünnet ool-
malar›n› flart kkoflmayan vve ddinde
zorlamay› kkabul eetmeyen bbir aanla-
y›flla hher iinsan›n ((uhrevi aak›betine
katlanmak flart›yla) bbir ttercih hhakk›
oldu¤unu kkabul eeden, ffetvas›n› kki-
min vve hhangi aayetlerden hhareketle
verdi¤ini bbilmedi¤imiz iintihar ssald›-
r›lar›n›(1) aayetlere ddayal› bbir aanla-
y›flla kkesinlikle kkabul eetmeyen, ppo-
litik ççal›flmalardan ooldu¤u ggibi rres-
mi ddin aanlay›fl›ndan vve ddin aad›na
oluflturulan bbütün ff›rkalardan uuzak
bir ççizgide bbulunmaktay›z.”

2012 y›l›na ayak bas›lmas›yla
birlikte k›yamet ça¤›na girildi¤i,
Zülkarneyn Aleyhisselam olarak bi-
linen flahs›n esasen Süleyman
Aleyhisselam’›n tâ kendisinin oldu-
¤u, Zülkarneyn Aleyhisselam’›n
Rabbimizin inayetiyle h›zl› zaman
yolculuklar›yla çok say›daki seya-
hatlerinin bulundu¤u, k›yamet vak-
tinin çok ama çok yak›nlaflt›¤›, Mu-
sa Aleyhisselam taraf›ndan ikiye
ayr›lan K›z›ldeniz’in ayr›lma nokta-
s›n›n hala bulun(a)mad›¤›, bu iki
deniz aras›n›n çok yak›n zaman
içinde bulunaca¤›, yine, bize y›llar-
d›r Firavun’un cesedi olarak resme-

dilen fleyin apaç›k bir yalan/kand›r-
maca oldu¤u ve Firavunun as›l ce-
sedinin bu iki deniz aras›nda bulun-
du¤u, iki deniz aras›n›n bulunmas›
sonucu Firavun’un cesedine de ula-
fl›laca¤›… gibi gerçeklerin konu edi-
nildi¤i bir eser olan 2012 vve ‹‹ki DDe-
niz AAras› isimli bu kitap, dikkatlice
okunulmas› ve üzerinde düflünülüp
yazar›n›n ne demek ve nereye gel-
mek istedi¤inin çözümlenmesi gere-
ken bir çal›flmad›r. 

Elefltirel bir gözle okunmas›n› ve
yazar›n ayetlerden yola ç›karak var-
d›¤› sonuçlar›n gözden geçirilmesini
hassaten tavsiye ediyorum. Bu eser

okunduktan sonra, yazar›n ara ara
at›flarda bulundu¤u gibi, “Son’a SSon
Kala”n›n da okunmas›n›n faydal›
olaca¤› kanaatini tafl›yorum.

Mehmed Alagafl, son 5-6 y›ld›r
tan›nan ve bilinen eserlerinin çok d›-
fl›nda eserler yaz›yor. Kendisinin ve
geldi¤i düflünce yap›s›n›n sorgulan-
mas›n›n faydal› olaca¤›n› düflünüyo-
rum. Son eserlerinin hemen hemen
hepsinde yaln›zca ayet-i kerimeler-
den yola ç›kmas› ve hadis-i flerifleri
‘do¤rulu¤u mmeçhul rrivayetler’ olarak
tavsif ederek dikkate/kaale almama-
s› düflündürücü ve üzücü bir durum.

Okumak, anlamak ve tart›fl›p
do¤ruya varmak duas›yla.
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Hz. Ömer komutanlar›yla bir-
likte ‹slami fetihlere devam ediyor-
du. ‹slam ordular› k›talara ulafl-
m›flt›. Sahabeler de vefat etmeden
önce, fethedilen ‹slam topraklar›-
n›n en son s›n›r›na kendilerinin
defnedilmesini istiyorlard›. (Hz.
Eyüp El Ensari gibi)

Kudüs’ün fethinden sonra
‹ran’›n merkezi Medain’de ‹slam
topraklar›n›n içerisine dahil edildi.

Selmani Farisi’nin tercümanl›-
¤›yla, Saad Bin Ebu Vakkas komu-
tanl›¤›nda flehre girilip en güzel
saraylardan olan Beyaz Saray,
mescid yapt›r›ld›. ‹slami Tebli¤in
Örnek Halifeler Dönemi Kitab›nda
‹hsan Süreyya S›rma flöyle der;
“Bir zamanlar Müslümanlar ‹s-
lam’› tebli¤ etmek için beyaz sa-
raylar fethederek oralar› mescide
çevirirken, bu gün onlar›n torunla-
r› Beyaz Saraylar›n, Pentagonlar›n
esirleri oldular. 2003 bahar›nda
Amerikan ve ‹ngiliz ittifak›yla ya-
p›lan Irak savafl›nda birçok ‹slam
ülkesi yan›nda maalesef Türkiye
de aç›kça bu ittifak› destekledi. 

Hz. Ömer, k›talara ulaflm›fl
olan ‹slam Devleti fetihlerinin yan›
s›ra devlet içinde birçok yenilikler
de yapt›. 

Takvim

‹slam’dan önce Mekke flehir
devletinde Peygamberimizin dede-
lerinden olan Kusay Bin Kilab’›n
ölüm tarihinden itibaren kullan›-
lan takvim, daha sonra birçok
önemli olaylara binaen de¤iflti. Fil
Vakas›, Ficar Harbi gibi.

Hz. Ömer’e mektup gönderen
birisi senden mektup al›yoruz ama
tarihlerinin belirsiz oldu¤unu söy-
leyince Hz. Ömer birçok insanla
yapt›¤› istiflareden sonra Hz. Pey-
gamberin hicret y›l›n› takvim bafl-
lang›c› olarak kabul etti. Senenin
ilk ay› da Muharrem olarak kabul
edildi. O günden sonra Hz. Pey-
gamber’in hicret tarihi Müslüman-
lar›n takvim bafllang›c› olarak ka-
bul edildi.

Osmanl› Döneminin sonuna
kadar hicri takvim kullan›ld›. Daha
sonras› ise H›ristiyanlara ait Mila-
di takvim kullan›ld›. (Hz. ‹sa’n›n
do¤umu)

fiam’da ç›kan veban›n sonuç-
lar›n› kontrol için hizmetçisiyle yo-
la ç›kan Hz. Ömer flehre girerken
deveye binme s›ras› hizmetçisin-
deydi. Devenin yular›ndan tutan
Hz. Ömer’e sordular: 

-Emir-ül Mü’minin nerede. Hz.
Ömer cevaben 

-‹flte önünüzde.  

Koskoca k›talara hükmeden
devletin baflkan›, yard›mc›s›yla bi-
ne¤ini nöbetlefle kulland›. Bundan
14 as›r önce s›ras›na riayet etti.
Adaletli davrand›. Kendi paras›yla
ald›¤› giysileri giyerek hayat›n›n
her safhas›nda Allah’›n r›zas›n›
kazanmak için yaflad›¤›n› gösterdi.
Bizler 14 as›r sonra bunlar› oku-
du¤umuzda çok etkileniyoruz. 

Nihavent Savafl›ndan önce Hz.
Ömer; 

-Ey Numan? Seni bir göreve
tayin edece¤im.

-Para ile ilgili ise hay›r?

-Cihadla ilgili ise evet diyorum.

-Komutan Numan askerlerine
flöyle seslendi: Ben bayra¤›m› bi-
rinci sallay›fl›mda ihtiyaçlar›n›z›
görün, abdest al›n. ‹kinci sallay›-
fl›mda k›l›çlar haz›rlans›n. Üçüncü
sallay›fl›mda herkes sald›r›ya geç-
sin ve kimse kimsenin ak›betiyle
ilgilenmesin. Duama herkesin
amin demesini istiyorum. “Yarabbi
bize fethi ve zaferi nasip ederek,
Numan’a flehadeti tatt›r.” Savafl›n

ge
nç

 b
iri

ki
m 62

HAL‹FE HZ. ÖMER - II

NNaazziiffee AACCIISSUU



sonunda hem zafer vard› hem de
Numan’›n flahadeti. 

M›s›r›n fethi, hicri 20’de Zübe-
yir Bin Avvam komutanl›¤›nda
M›s›r’a giden ‹slam ordular›n›n
teklifi; “Müslüman olun ya da can
güvenli¤iniz karfl›l›¤›nda cizye
vermeyi kabul edin, bunlar› kabul
etmiyorsan›z o zaman sizinle sa-
vafl›r›z.” idi. M›s›r Kral› Müslü-
manlar›n sözcüsü Amr Bin As’tan
çok etkilenmiflti. Fakat çevresin-
deki k›ptîler krallar›n› dinlemedi-
ler. Savafl›n sonunda Allah Müs-
lümanlara M›s›r’›n fethini de na-
sip etti.

M›s›r geleneklerinden biri, ba-
kire bir cariyenin, anne babas› ra-
z› edildikten sonra, süslenip Nil
nehrine at›lmas› idi. Buna karfl›l›k
Nil’in akt›¤›na inan›rlard›. Mek-
tupla olay› Hazreti Ömer’e bildir-
diler. Hazreti Ömer’in mektubun-
da ise flöyle yaz›l›yd›: “Allah’›n
kulu, emir-ul mü’minin Ömer bin
Hattap’tan M›s›r’›n Nil’ine; e¤er
flimdiye kadar kendi kendine ak›-
yor idiysen, art›k akma. Yok seni
ak›tan Allah ise, Vahidul Kahhar
olan Allah’tan seni ak›tman› dili-
yorum. Mektup Nil nehrine at›ld›.
Nil ondan sonra daha fazla akt›.
Böylelikle bu cahiliye âdeti de or-
tadan kalkt›. 

Kürtlerle savaflta elde edilen
ganimetlerden bir kaftan› Hz
Ömer’e getirdiler. Hz. Ömer elçiye
hofl geldin dedikten sonra yemek
yemeye bafllad›lar. Elçi; “Benim
ç›k›n›mdaki yemek Onun yeme-
¤inden daha güzel oldu¤u için az
yedim. O ise benim be¤enmedi-
¤im ekmekle zeytinya¤›n› öyle
güzel yedi ki yeryüzünde bu ka-
dar ve temiz yemek yiyeni görme-
mifltim. Ziyaret sebebimi ö¤ren-
dikten sonra kaftan› gösterdi¤im-
de ise bana çok k›zd›. Kabul etme-
yip savaflanlar aras›nda taksim
edilmesini emretti.  

Hz. Ömer, bir flehre vali tayin
etti¤inde önce mal varl›¤›na bakar,
sonra görevden ald›¤›nda da mal›-
n› kontrol ederdi. Medine’de gece
kontrol gezilerine ç›kard›.

‹lk defa Mu¤ire Bin fiube Hz.
Ömer’e Mü’minlerin Emiri demifl-
ti. Hz. Ömer varken insanlar bir-
birlerine zulüm etmekten korku-
yorlard›. ‹nsanlara hakaret eden-
leri kendi kamç›s›yla cezaland›r›r-
d›. Yol üzerine yap›lm›fl olan Me-
dine flehrine zarar verecek binala-
r› y›kt›rd›. Çevresinde hiç koruma
yoktu. Devletin mal›n› ailesine
dokundurmazd›. Yine bir gece
kontrolünde yetimleri a¤layan
anneye bir çuval unu s›rtlay›p gö-
türdü. Daha sonra yemek haz›rla-
yan han›ma atefl yakmada yar-
d›m etti. Yan›ndaki sahabe diyor-
du ki Hz. Ömer’in uzun sakallar›
topra¤a, küllere de¤iyordu. Ora-
dan ayr›l›r gibi yapt›. Yetimlerin
kar›nlar›n›n doydu¤unu görünce
oradan ayr›ld›.

Hz. Ömer art›k dualar›nda gü-
cünün azald›¤›n› bundan dolay›
mesuliyetlerini yerine getirirken
hata yapmaktan korktu¤unu, Hz.
Peygamber flehrinde flehitlik nasip
etmesi için Allah’a dua ediyordu. 

Bir sabah nazm›nda Hz. Pey-
gamber mescidinde bir Mecusi ta-
raf›ndan hançerlendi.

Her zaman sorumlulu¤unun
bilincinde olan Hz. Ömer Hz. Pey-
gamber’in kurdu¤u ‹slam Devletini
kendinden sonra kimlere b›rakaca-
¤› idi. Alt› kiflilik fluraya (Ali Bin
Ebu Talib, Zübeyir Bin Avvam,
Abdurrahman Bin Avf, Osman Bin
Affan, Talha Bin Ubeydullah, Sa-
ad Bin Malik) görev vererek flehid
oldu. 

Hz. Ömer’in Hilafet, Devlet
Mühründe “Sana vaiz (yani uyar›-
c›) olarak ölüm yeter ey Ömer” ya-
z›yordu.

Kaynak: ‹slami Tebli¤in Örnek
Halifeler Dönemi
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Anne neden her yan kan kokuyor?
Neden iman›n karn›nda kocaman bir delik var,
Neden kurflun sesleri kalp at›fllar›m› bast›r›yor anne
neden..

Cam k›r›klar› dolu odam›n her köflesi..
Seksek oynayamaz oldum anne art›k, ne yana bassam
ac›
Ne yana yönelsem y›k›nt›lar içindeyim

…
Ne piflireceksin bugün bana anne
Hangi afla gözyafl›n› dökeceksin
Hangi kapta derdi eriteceksin anne söyle..
Söyle kaç zaman oldu tad› kaçt› çorbam›z›n
Kaç zaman oldu darmada¤›n›z böyle uykusuz
Böyle aç,böyle terkedilmifl..

…
Günefle kaçaca¤›m bir gün biliyor musun anne
Lakin!
Büyütemedim içimdeki k›v›lc›m› henüz
Korkuyorum ateflim sürüklemez beni
Yoksa ayaklar›m çok yayan yürüdü bilirsin…

…
Durra açmad› bak gözlerini
Belki ikimizin atefli yeterdi
Belki koflarcas›na giderdik ha?

fiamil gelmiyor art›k evimize anne
Ifl›¤› gözlerinde görürdüm oysa ben onun
Daha yak›n hissederdim, ›s›n›rd›m gülüflüyle
Gülmüyor art›k bize anne..
Yine mi a¤lamak var yoksa yast›¤›mda 
Gelemeyecekler için, özlenenler için..

…
Uyanmak istiyorum art›k anne, h›çk›r›klardan s›y-
r›larak
Do¤mak istiyorum yeniden günefle yak›n bir sabaha..
Kaflgar’da bir bardak çay,
Urumçi’de bir lokma ekmek,
Gudermes’de gür bir ezan sesi,
Kandahar’da uzun bir secde. 
Kudüs’te ‘‹nna fetehna leke fethen mubina!’
‹stanbul’da aya¤a kald›r›lan bir k›yam!  

Tut elimden anne,
Özgürlük merhemini sürelim dün bizim olan
Yar›n da bizim olacak topraklar›n ba¤r›na ..
Elimi tut anne, uyut korkular›m›,
Uyut beni yere çakan her yan›m›
Bir ad›m daha atay›m..
Bir ad›m daha yaklaflay›m yak›n olan sabaha..
“Sabah yak›n de¤il mi?”

OOkkuurrllaarr››mm››zzddaann MMüüccaahhiidd AAssllaannttaaflfl’’››nn kkaayy››nnppeeddeerrii vveeffaatt eettmmiiflflttiirr..
MMeerrhhuummaa AAllllaahh’’ttaann ((CC..CC..)) rraahhmmeett,, yyaakk››nnllaarr››nnaa ssaabbrr›› cceemmiill nniiyyaazz eeddeerriizz..

** ** **
OOkkuurrllaarr››mm››zzddaann ZZiiyyaa BBaadduurr’’uunn aammccaass›› vveeffaatt eettmmiiflflttiirr..

MMeerrhhuummaa AAllllaahh’’ttaann ((CC..CC..)) rraahhmmeett,, yyaakk››nnllaarr››nnaa ssaabbrr›› cceemmiill nniiyyaazz eeddeerriizz..
GGeennçç BBiirriikkiimm

Düzeltme vve ÖÖzür: A¤ustos/2010 say›m›z›n (135.say›) 64’üncü sayfas›nda yer verdi¤imiz fiair Ayd›n Ifl›k’›n “Ruken” adl› fli-
irinin “Sevdiklerin bbirer bbirer kkaybolmufl” m›sras›, “Sevdiklerin bbirer bbirer kkaybol mmu?” fleklinde geçmifltir. Düzeltir, okuyucu-
lar›m›zdan ve flairden özür dileriz.

ge
nç

 b
iri

ki
m 64

YAKIN OLAN SABAH’A

UUmmaammee fifiAAHH‹‹DD


