
Genç BBirikim’den
Hamd, sizlerle yeniden buluflma nimeti veren Allah’a; selam ise O’nun

rasullerine, yolunda gidenlere ve sizlere olsun.

Bu say›m›zda son günlerin en çok konuflulan konusu ‘iki dil’ üzerine iki
kelam etmek istiyorum. Her ne kadar tart›flma bizim d›fl›m›zda gelifliyor ise
de konuya kay›ts›z kalmak bizim için mümkün de¤ildir. Çünkü biz y›llard›r
ayn› fleyi söylüyoruz: ‹nsano¤lunun f›trat›na, ihtiyaç ve hislerine, dününe ve
bugününe tek çare ‹slam’d›r.

De¤erli Okuyucular,

Malumunuz bir süre önce Diyarbak›r’da (Kürt kavmiyetçilerinin en ha-
raretli savunucular›n›n sözcülerince) Demokratik Toplum Kongresi diye bir
toplant› yap›ld› ve ‘iki dil’, ‘iki bayrak’ ve ‘iki güvenlik gücü’ talebi seslendi-
rildi. Hapisteki liderleri bu talebi dillendirmeyi erken bularak tepki gösterir-
ken, resmi ideoloji bunu kendine karfl› ‘kalk›flma’ olarak alg›lad›. BDP Bafl-
kan›, Baflbakan’› Allah’a flirk koflmakla itham etti¤inde ise ‘flirk’in anlam›n›
bilenlerin neler hissettiklerini gene ancak kendileri anlayabilir. Çok k›saca
özetledi¤imiz bu süreç hakk›nda az›c›k kafa yoranlar gerçe¤in künhüne var-
d›lar, ancak baz›lar›n›n ‘‹slam bu ‘iki dil’ ile bir nebze ifade edilen Kürt me-
selesini nas›l halledecek?’ diye sorduklar›n› duyar gibiyim.

Bu ‘iki dil’, ‘iki millet’ sorusunu soranlara verilecek iki maddelik cevab›-
m›z vard›r:

1. Anadolu’da ‘Yi¤it düfltü¤ü yerden kalkar’ diye bir söz vard›r. Bizim
konumuza da uyarlanabilir. Ne demek? As›rlarca 6 k›tada at koflturmufl, bir
uçtan di¤er uca haber salman›n 6 ay sürdü¤ü bir ‹mparatorluk’ta onlarca dil,
din, ›rk, kavim, boy varken bir sorun ç›km›yordu da ne oldu, ne de¤iflti ki bu
memlekette 30 y›ld›r silahlar konufluyor, 30 bin insan›n kan› dökülüyor?
Üstelik meselenin nereye varaca¤›, nerede duraca¤› da belli de¤il. Demek ki
neymifl? Bu mesele ne zaman mesele olarak ortaya ç›kt›ysa o zamana dön-
mek laz›m. ‹slam tarihinde ve devam›nda Osmanl›’da ‘farkl›l›k’ ve ‘zengin-
lik’ olan fley neden çiçe¤i burnunda Türkiye Cumhuriyeti’ni bölme noktas›-
na getirdi? Unutmay›n ki kavmiyet esasl› problemler sadece Türkiye’nin de-
¤il, Avrupa’n›n da Amerika’n›n da meselesidir, yak›n gelecekte belki tüm
dünyan›n huzurunu kaç›racak bir hastal›kt›r. Dolay›s›yla gidin bu soruyu
problem sahiplerine sorun, laiklere sorun, kapitalistlere sorun, modernistlere
sorun. Bu sorunu çözmesini isteyece¤iniz son adres ‹slam’d›r. Çünkü ‹slam
akidesi bu meseleyi öngörmüfl ve tembihlerini yapm›flt›r. Bu sorunu ‹slam m›
yaratt› ki ‹slam çözsün. 

2. “‹slam, faraziyelerle u¤raflan nazariye de¤ildir.” Bu vesile ile Seyyid
Kutub’u rahmetle an›yorum. Yani ‹slam dedi¤iniz fley oryantalistlerin, teolo-
jistlerin, felsefecilerin ve bilimadam› bozuntular›n›n, rahat koltuklarda s›rf
tart›flma olsun, kültürel aktivite olsun diye a¤›zlar›nda geveleyebilecekleri bir
malzeme de¤ildir. O, yaflayan ve yaflanan bir akide, somut meselelere ger-
çekçi çözüm getiren fikriyat, insan f›trat›na uygun bir hakikattir; dinamiktir
ve pratik meselelerle ilgilenir. Yoksa kendisine muhalif bilmem ne ideolojisi-
nin icat etti¤i sorunlarla u¤raflmaz. ‹slam’› hiçe saymakla ortaya ç›kan me-
seleyi ‹slam’a çözdürmeye çal›flmak ise en az›ndan aymazl›kt›r.

Biz meseleyi ‹slam’a çözdürmeyelim ama bu konudaki flifrelerini verelim:

“Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir difliden yaratt›k ve ’bir-
birinizi tan›man›z ve tan›flman›z’ için sizi halklar ve kabileler (fleklinde) k›l-
d›k. fiüphesiz, Allah kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk, renk, soy
ve servetçe de¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r. fiüphesiz Allah bilendir, ha-
ber aland›r.” (Hucurat 13)

Allah’a emanet olunuz.
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Ayet, lügat olarak aç›k alamet,
belirti, iflaret, ibret, mucize anlam-
lar›na gelirken, ›st›lah olarak ise
Allah’›n varl›¤›na ve yüceli¤ine
iflaret eden delil anlam›na gelmek-
tedir. Bu çerçevede yarat›lan her
fley birer ayettir; insan, sema, yer,
da¤lar, günefl, ay, y›ld›zlar vb her
fley Allah’›n varl›¤›n› gösteren bir
delil olmalar› dolay›s›yla birer ayet-
tirler. K›sacas› kâinat, içindekilerle
birlikte bir ayettir. Dolay›s›yla Hz.
Âdem (as)’den itibaren k›yamete
kadar var olan bütün kavimler de
birer ayettir. Çünkü kavimler de
dâhil her fleyi yaratan Allah’t›r.
(Zümer, 39/62) Farkl› renk ve ›rk-
larda da olsalar her kavmi meyda-
na getiren ‘insanlar› tek bir nefis-
ten yaratan, ondan da eflini var
eden ve her ikisinden birçok erkek
ve kad›n türetip-yayan da’ Al-
lah’t›r. (Nisa, 4/1) Bu ayetten an-
lafl›laca¤› üzere, ilk insandan son
insana kadar gelen bütün insanlar,
bir tek nefisten yarat›lm›flt›r. Yani
siyah›yla beyaz›yla, Kürt’üyle
Türk’üyle, Laz’›yla Arap’›yla vel-
has›l her renk ve dilden insan›n
atas› bir ve ayn›d›r. Ayn› ana ve
babadan gelen çocuklar›n renkle-
rinden ya da yarat›l›fltan gelen
baflka özelliklerinden dolay› birbir-
lerine üstünlük taslamalar› do¤ru

mudur? Elbette ki do¤ru de¤ildir.
Çünkü hepsinin anas› da, babas›
da ayn›d›r. Nitekim bir baflka ayet-
te de bir erkek ve difliden yarat›lan
insanlar›n birbirlerinden üstünlük-
leri ise renklerinden, dillerinden,

fakir ya da zengin olufllar›ndan do-
lay› de¤il, Allah’a olan yak›nl›kla-
r›ndan yani takval› olmalar›ndan
dolay› oldu¤u belirtilmifltir. (Hucu-
rat, 49/13) Takva’n›n d›fl›nda bir
baflka üstünlü¤ünün olmad›¤›n›
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Peygamber (as) da bir Hadis-i fie-
rif’lerinde flöyle buyurmufltur; “Ey
insanlar; dikkat edin, Rabbiniz
bir’dir. Hiçbir Arap’›n Arap olma-
yana üstünlü¤ü yoktur ve hiçbir
Arap olmayan›n da hiçbir Arap’a
üstünlü¤ü yoktur. Siyah renkte
olan›n hiçbir beyaz renkte olana,
beyaz renkte olan›n ise hiçbir si-
yah renkte olana üstünlü¤ü yok-
tur. Üstünlükler ancak takva iledir.
fiüphesiz ki, Allah kat›nda en de-
¤erliniz, Allah’tan en çok sak›na-
n›zd›r…” (Beyhaki)

Kur’an-› Kerim’de, insanlar iki-
ye ayr›lmaktad›r; iman edenler ve
etmeyenler diye! Bunun d›fl›nda
baflka bir ayr›m yoktur; kim bu-
nun d›fl›nda baflka bir ayr›m yapa-
cak olursa, Kur’an-› Kerim’e ayk›-
r› davranm›fl olacakt›r. Hele hele,
insan›n elinden olmayan, Allah’›n
bir takdir ve tecellisi olan renklere,
dillere ve ›rklara göre yap›lacak bir
ayr›m ‹slami anlay›fl›n d›fl›nda,
hatta ‹slam’›n reddetti¤i cahili bir
ay›r›m olur. Çünkü “diller ve renk-
ler Allah’›n ayetlerindendir” (Zü-
mer, 30/22) ayeti de bunu teyid
etmektedir. Yani diller ve renkler
bir üstünlük, bir ayr›cal›k arac› de-
¤il, Allah’›n varl›¤›n›n, otoritesinin
bir delilidir. Allah’u Teâlâ, üstün-
lükte, dilleri ve renkleri de¤il, iman
etme ya da etmemeyi esas alm›fl-
t›r. Bu nedenledir ki Allah’u Teâlâ,
“ancak Mü’min’ler kardefltir” (Hu-
curat, 49/10) ayetiyle dilleri ve
renkleri de¤il, Müslüman olmay›
esas olarak belirtmifltir. Yani bu
ayet, ayn› ana ve babadan, ayn›
renklerden, ayn› co¤rafyalardan
gelenleri de¤il, sadece, farkl› renk
ve ›rklara mensup da olsalar
Mü’minlerin/Müslümanlar›n kar-
defl oldu¤unu belirtmifltir. Dolay›-
s›yla tevhid bayra¤›n›n alt›nda bu-
lunan bütün mü’minlerin kavim
ve kabile, ya da dil, ›rk, renk, soy
sop gibi benzeri baflka herhangi
bir ay›r›m gözetmeksizin kardefl

olduklar›n› ifade etmektedir. Tevbe
suresinde (9/23) “Babalar›n›z ve
kardeflleriniz küfrü imana tercih
etmelerine ra¤men onlar› dost
edinmeyin, kim onlar› dost edinir-
se, onlar zalimlerin ta kendileridir”
buyururken, Mücadele Suresi’nde
(58/22) de “‹man edenler, Allah
ve Resulüne düflman olanlar› dost
edinmezler; bunlar ister babalar›,
ister çocuklar›, ister kardeflleri ve
ister afliretleri olsun!” buyrulmak-
tad›r. Nitekim, Hz Nuh (as)’›n
inanmayan o¤lu ile ilgili ‘o benim
öz ailemdendir, ona ma¤firet et’
(Hud, 11/45) duas› üzerine Al-
lah’u Teala’n›n ‘Ey Nuh! O, senin
ailenden de¤ildir” (Hud, 11/46)
ikaz› da, ‹slam akidesinin Müslü-
man’›n düflüncesini ve içinde ya-
flad›¤› toplumun de¤er yarg›lar›n›
belirleyen yegâne ilkeleri ortaya
koymaktad›r. Bu ayetler, kardefl
olman›n, üstün olman›n ›rkla,
soy-sop ile, renkle ve hatta akra-
bal›kla olmad›¤›n› aç›kça ortaya
koymaktad›r. Bu ayetler, Allah’a
ve O’nun gönderdi¤i Kur’an-› Ke-
rim’e ve Peygamber’e iman etmifl,
ben de Müslüman’›m diyen herke-
si ba¤layan ayetlerdir. Ben Müslü-
man’›m diyenlerin bunun d›fl›nda
baflka bir yol ve yöntem aramaya
ya da icad etmeye hak ve yetkile-
ri yoktur. Demek ki, üstünlük an-
cak ve ancak Allah’a olan yak›n-
l›klad›r. Renklerin, dillerin ve ›rk-
lar›n üstünlük arac› olarak de¤er-
lendirilmesi cahiliye adetlerinden
baflka bir fley de¤ildir.

Bu konuda birçok Hadis-i fierif
de bulunmaktad›r. Bir iki örnek
verecek olursak;

“Kim cahiliye davas›nda (kav-
miyetçilikte-milliyetçilikte) bulu-
nursa cehenneme iki dizi üzere
çökmüfl demektir.” Dediler ki, “Ey
Allah’›n Resulü, oruç tutsa, namaz
k›lsa da m›?” “Evet! Cevab›n› ver-
di; oruç tutsa da, namaz k›lsa
da…” (Hakim, Müstedrek, 4/298)

“Hepinizin babas› birdir; hepi-
nizin dini birdir. Ve kendisiyle
övündü¤ünüz Arapl›k, ne anne-
nizden, ne de baban›zdand›r. (Ya-
ni Âdem (as) ve Havva hepinizin
babas› ve annesidir)” buyurdu.

“Hepiniz Âdem’in o¤ullar›s›-
n›z. Âdem de topraktan yarat›l-
m›flt›r. ‹nsanlar babalar› ve dedele-
ri ile övünmekten vazgeçsinler…”
(Bezzar)

Sahabeden Ebu Zerr Hz.leri-
nin, derisinin rengi siyah olan Hz.
Bilal’e, insanl›k hali, bir gün, ‘Ey
zenci o¤lu (veya siyah kad›n›n o¤-
lu)’ diye hitap etmesi karfl›s›nda,
bunu ifliten Hz. Peygamber’in ona,
‘Ey Eba Zerr, sende hala Cahiliyet
kal›nt›lar› görmekteyim, kendini
onlardan temizle!’ buyurmufltur.

OSMANLI DDÖNEM‹NDE
IRKÇILIK ‹‹TT‹HAT VVE
TERAKK‹ ‹‹LE BBAfiLAMIfiTIR!..

‹slam’da ve ‹slam’›n egemen
oldu¤u toplumlarda görülmeyen
›rkç›l›k/milliyetçilik/asabiyet has-
tal›¤›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na
Bat›dan bulaflm›flt›r. Bat›da ise,
1789 Frans›z ihtilali ile birlikte or-
taya ç›kan bu hastal›k, bu y›l itiba-
riyle dünyaya yay›larak di¤er top-
lumlar› da etkilemeye bafllam›flt›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun da¤›l-
ma sürecini çabuklaflt›ran neden-
lerden birisi beceriksiz ve iflbirlikçi
yönetimler ise, di¤er bir nedeni de
bu ulusçuluk/milliyetçilik/asabiyet
anlay›fl› olmufltur. Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u’nda ulusçuluk/Milliyet-
çilik/asabiyet anlay›fl›, Bat›l›laflma
hareketleri ile efl zamanl› olarak
meydana gelmifltir. Padiflah III. Se-
lim döneminde bafllayan, II. Mah-
mut ve di¤er padiflahlar dönemi ile
devam eden Bat›l(›)laflma hareke-
ti, Bat›l› ülkelere e¤itim amac›yla
giden ö¤rencilerin ülkeye tekrar
dönmeleri ile ivme kazanm›flt›r.
Bafllang›çta Jön Türkler olarak
bafllayan ve daha sonralar› ‹ttihat
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ve Terakki Cemiyeti olarak flekille-
nerek faaliyetlerine devam eden
Kürt ve Türklerden oluflan Osman-
l› muhalefeti, nihayet 27 Nisan
1909’da Abdülhamid’i tahttan in-
dirmifllerdir.

Abdülhamid’in tahttan indiril-
mesi ile birlikte ülke içerisinde, d›fl
emperyalist güçlerin de k›flk›rtma-
s›yla darbeler ve az›nl›klar taraf›n-
dan etnik amaçl› kargaflal›klar bir-
birini takip etmifltir. Yer yer iç is-
yanlara dönüflen bu kargaflal›klar,
gerek Afrika’da ve gerekse Bal-
kanlar’da etnik kopmalara/ayr›fl-
malara ve toprak kay›plar›na ne-
den olmufltur. Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nun Balkan Savafllar›’nda
yenilgiye u¤ramas› ve emperyalist
d›fl güçlerin k›flk›rtmalar›, ‹mpara-
torluktaki farkl› etnik kökenli
halklar›n uluslaflma sürecini h›z-
land›rm›flt›r. Bunda, ‹ttihat ve Te-
rakki’nin ›rkç›, di¤er kavimlere
karfl› düflmanca davran›fl› ve bü-
tün dünyadaki Türkleri birlefltirme
amaçl› Turanc› tav›rlar› da etkili
olmufltur. Bütün bu kargaflal›k ve
etnik kalk›flmalara ra¤men Kürtler
bafllang›çta ayr›flma, Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’ndan kopma gibi dü-
flünceleri olmam›flt›r. Lokal bir ta-
k›m ulusalc›/milliyetçi gruplar›n is-
tekleri ise Kürtlerin tamam›n› kap-
say›c› tarzda bir ‘milli kimlik’e dö-
nüflmemifltir. 

Birinci Dünya Savafl›’n›n bit-
mesiyle birlikte, iflgalci devletler
harita üzerinde cetvelle s›n›rlar›n›
belirledikleri Osmanl› Topraklar›n›
kendi aralar›nda paylaflmaya bafl-
lam›fllard›r. Paylaflt›klar› bu top-
raklarda, kendi güdümlerin-

de/mandalar›nda 20’den fazla
devletçik kurmufllard›r. Araplar,
kendi aralar›nda onlarca devlete
bölünürken, Türkler de küçültül-
müfl ve ad›na Misak-› Milli s›n›rla-
r› denilen s›n›rlar içine hapsedil-
mifllerdir. Kürtler ise Türkiye, ‹ran,
Irak, Suriye ve Sovyetler Birli¤i
aras›nda pay edilerek, kendilerine
güdümlü de olsa bir devlet olma
imkân› bile verilmemifltir. Kurulan
bütün bu devletlerin yönetimleri
ise, hangi emperyalist devletin he-
gemonik sahas›na giriyorsa, o em-
peryal devlet taraf›ndan belirlen-
mifl ve desteklenmifltir. Bu durum,
yeni kurulmakta olan Türkiye
Cumhuriyeti için de, Irak, Suriye
ve di¤er devletçikler için de geçerli
idi!.. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda,
‹slâmî uygulamalardaki bütün ek-
sikliklerine ra¤men ›rklar aras›nda
herhangi bir ay›r›m yap›lmam›fl,
hiçbir ›rk›n kendi dilini, kültürünü
yaflamas› engellenmemifltir. 

KÜRTLERE BB‹R ÇÇEfi‹T
ÖZERKL‹K VVER‹LECEKT‹!..

Milli Mücadeleye, Lozan Ant-
laflmas› imzalan›ncaya (24 Tem-
muz 1923), hatta Hilafet kald›r›-
l›ncaya (3 Mart 1924) kadar, ‹s-
lam ve ‹slâmî anlay›fl›n renkle-
ri/tonlar› egemen olmufltur. Mus-
tafa Kemal’in konuflmalar›na, çek-
ti¤i telgraflara ve yazd›¤› mektup-
lara bak›l›nca bu, aç›kça görüle-
cektir. Bu süreçte, Milli Mücadele-
nin rengini de¤ifltirecek tarzda ›rk-
ç›, milliyetçi duygular hiç günde-
me gelmemifl ya da getirilmemifl-
tir. Bu çerçevede, her kavimle ol-
du¤u gibi Kürtlerle de çok iyi iliflki-

ler kurulmufltur. Mustafa Kemal’in
Kürtlerle iliflkisi ise albay olarak
Diyarbak›r’a tayin edildi¤i 1916’l›
y›llara rastlar.1 Gerçi bu iliflki, böl-
geye gönderilen her Osmanl› Pa-
flas›n›n kurdu¤u türden iliflkiler-
dendi.2 Ancak Mustafa Kemal,
ilerleyen y›llarda ve özellikle de
Padiflah Vahdeddin taraf›ndan
Anadolu’ya Halife Vekili olarak
gönderildi¤i 19 May›s 1919’u ta-
kip eden gün ve aylardan itibaren
bu iliflkiyi Milli Mücadelede, birlik-
te hareket etmeye dönüfltürmeye
çal›flm›flt›r. Bu çerçevede Kürt afli-
ret reislerine, fleyhlere ve Kürt din
adamlar›na birçok telgraf çekmifl
ve mektuplar yazm›flt›r. Bu telg-
raflarda ve mektuplarda gündeme
getirdi¤i temel iki konu vard›r. Bu
konulardan birisi, hilafet ve padi-
flahl›k makam›n› iflgalden kurtar-
mak, di¤eri ise Kürtlerin ve Türk-
lerin kardefl oldu¤unu ›srarla vur-
gulamak. Bu iki konuyu Kürt Teali
Cemiyeti Diyarbak›r fiube Baflkan›
Cemil Paflazade Kas›m Bey’e.3,
Nurflinli Meflayihi ‹zam’dan fieyh
Ziyaeddin Efendi Hazretlerine4,
Bitlis Küfrevizade fieyh Abdulbaki
Efendi Hazretlerine5 ve daha bir-
çok kimseye çekti¤i telgrafta ya da
gönderdi¤i mektupta gündeme ge-
tirmifl ve birlikte hareket edilmesi
gerekti¤ini vurgulayarak yard›m
ve desteklerini istemifltir. 

Mustafa Kemal, daha da ileri
giderek gerek Amasya’da ‹stanbul
Hükümeti yetkilisi Bahriye Naz›r›
Salih Pafla ile 20–22 Ekim 1919
tarihinde imzalad›klar› protokoller-
de6 ve gerekse 1 May›s 1920 ta-
rihli meclis konuflmas›nda, Kürtle-
re özerkli¤in verilece¤ini ve Mec-
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1 Abdurrahman Arslan, Samsun’dan Lozan’a
Mustafa Kemal ve Kürtler (1919-1923), Doz
Yay›nlar›, 1 bsk. Haziran 1991, ‹stanbul,
s.15; ayr›ca bkz. Altan Tan, Kürt Sorunu, Ya
Tam Kardefllik Ya Hep Birlikte Kölelik, Timafl
Yay›nlar›, 3.bsk, May›s 2009, ‹stanbul, s.175
2 Arslan, age. s.15
3 Mustafa Akyol, Kürt Sorununu Yeniden Dü-

flünmek,  Do¤an yay›nc›l›k, 5. Bsk. Kas›m
2007, ‹stanbul, s.78
4 Nutuk ve Söylev, Vesikalar/Belgeler, C.III
Türk Tarih Kurumu, Belge 52 s.1283
5 Nutuk ve Söylev, C.III Vesika 48 s.1276;
ayr›ca bkz; 47, (Mutki’de Afliret Baflkan› Ha-
c› Musa Beye), 49, (fi›rnakl› Abdurrahman
A¤a Hazretlerine, Dirflulu Ömer A¤a Hazret-
lerine, Muflarl› Resul A¤a Hazretlerine) 50,

(Eski Milletvekili Sadullah Efendi Hazretleri-
ne) 51, (fieyh Mahmut Efendi Hazretlerine)
53, (Garzan’da Baflkanlardan Cemil Çeto Be-
ye) belgeler.
6 Ayfle Hür, Cumhuriyet’in kurulufl döne-
minde Kürtler bafll›kl› makalesi, ttp://yenisa-
fak.com.tr/Yorum/?i=16628; Farkl› bir yak-
lafl›m için bkz: Abdurrahman Arslan, age.
s.67-68



lis’in sadece Türklerden de¤il,
Türklerle birlikte di¤er ›rklardan
olufltu¤unu aç›kça söylemesi ol-
mufltur. Mustafa Kemal, Mecliste
yapt›¤› bu konuflmada milletin
“anas›r-› ‹slamiye”den, yani “‹s-
lam unsurlar›”ndan olufltu¤unu
flöyle vurgulam›flt›r:

“Meclis-i âlinizi teflkil eden ze-
vat yaln›z Türk de¤ildir, yaln›z Çer-
kez de¤ildir, yaln›z Kürt de¤ildir,
yaln›z Laz de¤ildir. Fakat hepsin-
den mürekkep (oluflan) anas›r-› ‹s-
lamiye’dir, samimi bir mecmuad›r.
Binaenaleyh bu heyet-i âliye’nin
temsil etti¤i, hukukunu, hayat›n›,
fleref ve flan›n› kurtarmak için az-
metti¤i emelller, yaln›z bir unsur-u
‹slam’a münhas›r de¤ildir. Anas›r-›
‹slamiye’den mürekkep bir kütleye
aittir...

Bu mecmuay› teflkil eden her
bir unsur-u ‹slam, bizim kendimiz
ve menafii (menfaatleri) tamam›y-
la müflterek olan vatandafl›m›zd›r
ve yine kabul etti¤imiz esasat›n ilk
sat›rlar›nda bu muhtelif anas›r-› ‹s-
lamiye ki vatandaflt›rlar, yekdi¤e-
rine karfl› hürmeti mütekabile ile
riayetkârd›rlar ve yekdi¤erinin her
türlü hukukunun, ›rki, içtimai,
co¤rafi hukukuna daima riayet-
kârd›rlar.”7

Mustafa Kemal’in, konuflmala-
r›nda, telgraf ve mektuplar›nda ›s-
rarla gündeme getirdi¤i bu anlay›fl,
yani yerel yönetimlere özerklik ve-
rilmesi, anas›r-› ‹slamiye’nin hu-
kukunun eflit derecede korunmas›
anlay›fl› 20 Ocak 1921’de kabul
edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
anayasas›nda da yasal teminat al-
t›na al›nm›flt›r. Nitekim bu anaya-
san›n 11, 12, 13 ve 14. maddeleri
incelendi¤inde bu durum aç›kça
görülecektir. Bugün çokça tart›fl›-

lan ve ülke bölünecek, parçalana-
cak korkusuyla yaklafl›lan bu anla-
y›fl, o tarihlerde daha ileri boyutlar-
da 1921 anayasas› ile yasal bir
statüye kavuflturulmufltur.

Mustafa Kemal, 16–17 Ocak
1923 tarihlerinde ‹zmit’te bir grup
gazeteciyle8 söyleflirken de, 1921
anayasas›na at›fta bulunarak,
Kürtlere özerkli¤in verilece¤ini
tekrar teyid etmifltir. Uzun y›llar
arflivlerde sakl› kalan bu söylefliyi
ve tutanaklar› Do¤u Perinçek ve
arkadafllar› 2000’e Do¤ru Dergi-
sinde yay›nlad›klar› için yarg›lan-
m›fllard›r. Bu yarg›lanma beraat ile
neticelendikten sonra da ayn› ekip
taraf›ndan bu söylefli ve tutanak-
lar ‘Mustafa Kemal Eskiflehir-‹zmit
Konuflmalar› 1923’ ad›yla kitap-
laflt›r›lm›flt›r.9 Ayr›ca bu söylefliyi
U¤ur Mumcu da Kürt-‹slam Ayak-
lanmas› adl› kitab›nda aktarm›flt›r.
Bu söyleflide “Atatürk, gazeteci
Ahmet Emin’in (Yalman) “Kürtlük
sorunu nedir, bir iç sorun olarak
de¤inseniz iyi olur” sorusuna flöy-
le cevap veriyordu:

“Bizim milli s›n›rlar›m›z içinde
Kürt unsurlar› öylesine yerleflmifl-
lerdir ki, pek s›n›rl› yerlerde yo¤un
olarak yaflarlar. Bu yo¤unluklar›n›
da kaybede ede ve Türklerin içine
gire gire öyle bir s›n›r oluflmufltur
ki, Kürtlük ad›na bir s›n›r çizmek
istesek, Türkiye’yi mahvetmek ge-
rekir. Örne¤in Erzurum’a giden,
Erzincan’a, Sivas’a giden, Har-
put’a kadar giden bir s›n›r çizmek
gerekir. Ve hatta Konya çöllerin-
deki Kürtleri de göz önünde tut-
mak gerekir.

Bu nedenle bafll› bafl›na bir
Kürtlük düflünmekten çok, Anaya-
sam›z gere¤ince zaten bir çeflit
özerklik oluflacakt›r. O halde hangi

bölgenin halk› Kürt ise onlar ken-
dilerini özerk olarak yönetecekler-
dir. Bundan baflka Türkiye’nin hal-
k› söz olurken onlar› da beraber
ifade etmek gerekir. ‹fade olunma-
d›klar› zaman bundan kendileri
için sorun ç›kar›rlar. fiimdi TBMM
hem Türklerin hem Kürtlerin yetki-
li meclislerinden oluflmufltur. Ve bu
iki ö¤e, bütün ç›kar›n› ve bütün
yazg›lar›n› birlefltirmifltir. Yani on-
lar bilirler ki, bu ortak fleydir. Ayr›
bir s›n›r çizmek do¤ru olmaz.”10

KÜRT SSORUNU,
KEMAL‹ZM’‹N ÜÜRETT‹⁄‹
B‹R SSORUNDUR!..

Mustafa Kemal’in, 19 May›s
1919’dan itibaren Lozan Antlafl-
mas› imzalan›ncaya kadar müca-
delesini iki temel unsur üzerine
oturtmufltu; bu unsurlardan biri
Türkler idi, di¤eri ise Kürtler idi.
Her konuflmas›nda, çekti¤i her
telgraf ve yazd›¤› her mektupta;
Kürtlerle Türklerin kardefl oldu¤u-
nu belirtmifltir. Ancak Mustafa Ke-
mal, gücü ele geçirince, sanki bu
konuflmalar› hiç yapmam›fl, bu
telgraf ve mektuplar› hiç yazma-
m›fl gibi davranmaya bafllam›fl ve
Kürtlere verdi¤i bütün sözleri
unutmufltur. Çünkü Sakarya Sa-
vafl› (23 A¤ustos-13 Eylül 1921)
kazan›lm›fl, Mudanya mütarekesi
(11 Ekim 1922) imzalanm›fl, sal-
tanat (1 Kas›m 1922) kald›r›lm›fl
ve en büyük engel olarak görülen
1. Meclis (1 Nisan 1923) feshedil-
mifltir. Ve 24 Temmuz 1923’te Lo-
zan Anlaflmas› imzalanm›flt›r. Ar-
t›k Mustafa Kemal’in Kürtlere de
ve yerel di¤er güçlere de ihtiyac›
kalmam›flt›r. Bu nedenle Mustafa
Kemal, Kürtlerle ve baflkalar›yla
yapt›¤› eski ittifaklar› birer birer
terk etmeye bafllam›flt›r. Önce Er-
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8 Bu toplant›ya kat›lan gazeteciler; Ahmet

Emin Yalman, Velid Ebuziyya, Suphi Nuri ‹le-

ri, Yakup Kadri Karaosmano¤lu, ‹smail Müfl-

tak Mayokan, Falih R›fk› Atay ve Hakk› K›l›ç
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Ad›var, Halide Edip Ad›var da bu toplant›da
bulunmaktayd›.
9 Naci Kutlay, 21. Yüzy›la Girerken Kürtler,

Peri yay›nlar›, 1.bsk. Temmuz 2002, ‹stan-

bul, s.490-491

10 U¤ur Mumcu, Kürt-‹slam Ayaklanmas›,

Tekin yay›nlar›, 3.bsk. 1992 ‹stanbul, s.48



zurum Kongresi’nde ve Amasya
Protokolü’nde Kürtlere verilen ta-
ahhütler unutulmufl, ard›ndan
1924 Anayasas›’n›n 2. maddesin-
de Türk Devleti’nin dilinin Türkçe
oldu¤u, 88. maddesinde ise “Tür-
kiye ahalisine din ve ›rk fark› ol-
maks›z›n vatandafll›k itibariyle
(Türk) ›tlak olunur” denilerek
Kürtlerle kurulan bütün köprüler
at›lm›flt›r. 

Mustafa Kemal, bu kadarla da
yetinmemifl, inkârc›, asimilasyon-
cu ve dayatmac› politikalar› uygu-
lamaya koymak suretiyle Kürtleri
Türklefltirme program›n› bafllatm›fl-
t›r. Nitekim 1924 y›l›n›n sonlar›n-
dan itibaren Kürtçe yasa¤› getiril-
mifltir. “Kürtlerin yaflad›¤› kent
merkezlerinde bu yasa¤a uyulma-
s›n› sa¤lamak amac›yla memurlar
görevlendiriliyordu… Erzincan Va-
lisi Ali Kemali Bey’in yazd›¤›na gö-
re, her Kürtçe kelime için befl kurufl
ceza kesiliyordu. Bir koyunun elli
kurufla 1930’lu y›llarda befl keli-
melik iki cümleyle meram›n› ifade
etmek zorundaki bir kifli bir koyun
de¤erine eflit ceza ödemek zorunda
kal›yordu…”11 Türklefltirme prog-
ram›n› uygulayabilmek için
1925’de “fiark Islahat Plan›” yü-
rürlü¤e konmufl, 1927’de “Baz› Ki-
flilerin Do¤u ‹llerinden Bat›ya Nak-
line Dair Kanun” kabul edilmifl ve
sürgünlere h›z verilmifltir. Asimi-
lasyon konusunda en önemli ad›m
”tevhid-i tedrisat kanunu” ile at›l-
m›flt›r. Ö¤renimin tek elden, devlet
eliyle ve yönetmeliklerle zapt-u
rapt alt›na al›nd›¤› bu kanunla
Kürtçe yap›lan dini e¤itim de ya-
saklanm›fl, özel okullar belli izinle-
re tabi tutulmufltur. Bundan sonra-
ki ad›m, Kürdistan’a hep Türk me-
murlar›n atanmas› olmufltur. Ayr›-
ca askerlikte Kürtler Türk bölgeleri-
ne, Türkler Kürdistan’a gönderile-

rek bir kar›fl›m meydana getirilme-
ye çal›fl›lm›flt›r. Sonraki ad›mlardan
biri çok daha ciddi olmufltur; ”yat›-
l› bölge okullar›”.Yat›l› ilkokuldan
ilk kez 1926’da ç›kar›lan 789 say›-
l› Maarif Teflkilat›na Dair Kanun’da
söz edilmektedir. Burada amaç ço-
cu¤u ailesinden koparmak suretiy-
le asimile etmek ve daha sonra
do¤du¤u yere gönderilerek asimi-
lasyonda bir Truva at› olarak kul-
lanmakt›...12

Lozan antlaflmas›na kadar Mil-
li Mücadelenin asli unsurlar›ndan
say›lan Kürtler, Mustafa Kemal’in
uygulamaya koydu¤u jakobenist,
totaliter politikalar neticesinde yok
say›lmaya bafllam›fl; dilleri, ›rklar›
ve tarihleri inkâr edilmifltir. Bu-
gün, bütün yak›c›l›¤›yla devam
eden ve on binlerce insan›n ölme-
sine neden olan bu sorun, Musta-
fa Kemal’in ta o dönemlerde uygu-
lamaya koydu¤u ›rkç›, ulusalc›, in-
kârc› ve flovenist politikalar› nede-
niyle do¤mufl bir sorundur. Bu ne-
denle bugün, Kürt sorununun hâ-
lâ devam ediyor oluflunun nedeni
de, ça¤ d›fl›l›¤›na ra¤men halen
devam eden Kemalist sistemdir.
Kemalist sistem sorunu devam et-
ti¤i müddetçe de, Kürt sorununun
çözülmesi mümkün de¤ildir.

Kürt sorununun oluflmas›nda,
ne Müslüman Kürtlerin, ne de
Müslüman Türklerin bir kabahati
ve katk›s› vard›r. Çünkü bu top-
raklarda yaflayan di¤er Müslüman
halklar ve kavimler gibi Kürtlerin
de, Türklerin de kimlik dokusunda
‹slamiyet vard›r. Tarihleri, kültür-
leri, günümüzde ortaya koydukla-
r› pratikleri, yaflam biçimleri, dün-
yaya bak›fllar›, örf, adet ve gele-
nekleri bunun müflahhas bir gös-
tergesidir. Dolay›s›yla Müslü-
man’›m diyen bir Kürt’ün ya da bir

Türk’ün ›rkç›l›k yapmas› veya sos-
yalist ›rkç› Kürtlere ya da Türklere
karfl›, ›rkç› ve ‹slam düflman› olan
Türklere veya Kürtlere taraf olma-
s› mümkün de¤ildir. Müslüman’›m
diyen bir Kürt ya da bir Türk, çö-
zümü sadece ‹slam’da aramal›d›r.
‹slam ise, adaletli olmay› ve adale-
ti esas almay› öngörmektedir.
Adaletli olmak ise, bir Türk’ün ya
da bir Arap’›n do¤ufltan sahip ol-
du¤u bütün haklara, bir Kürt’ün,
bir Laz’›n, bir Çerkez’in de sahip
olmas›n› gerektirmektedir. Ana di-
liyle konuflmak, yazmak, e¤itim
görmek ise herkesin do¤ufltan ge-
len hakk›d›r. Ayette de belirtildi¤i
gibi ‘diller’ Allah’›n ayetlerinden-
dir. (Rum, 30/22) Ana dilden ken-
disini ifade etmeyi engellemek,
ayn› zamanda Allah’›n bir ayetini
de inkâr etmek anlam›na gelir. Do-
lay›s›yla ‘tek dil’ slogan›, ›rkç›, flo-
venist ve asimilasyoncu oldu¤u
gibi, ayn› zamanda Allah’›n bir
ayetini de inkâr anlam›na gelir. 

Türklerin, di¤er kavimlerden
bir üstünlü¤ü olmad›¤› gibi, Kürt-
lerin de Türklerden ya da di¤er ka-
vimlerden bir üstünlükleri yoktur.
O halde, her kavim kendi ana dili-
ni, kavmi özelliklerini, bir üstün-
lük arac› yapmaks›z›n serbestçe
her alanda kullanabilmelidir. Di¤er
haklar ise, adalet temelinde ortak-
lafla ve herkesin kendisini ifade
edebilecek ve istiflare temelinde
belirlenmelidir. Bu, bayrak için de
ve di¤er semboller için de geçerli
olmal›d›r. Çünkü hiçbir kavmin,
di¤er kavimlerden do¤ufltan gelen
bir farkl›l›k ya da üstünlü¤ü yok-
tur. O halde Türklerin kendileri
için hak olarak gördüklerini, di¤er
kavimler için de bir hak olarak
görmelidirler. Art›k, da¤a, tafla ya-
z›lan ‘bir Türk dünyaya bedeldir’
ya da köy, mezra, nehir, ova, da¤
isimlerini Türkçelefltirme türü ›rk-
ç›, floven giriflimler bir an önce
terk edilmelidir.
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Dünyada ilk petrol boru hatt›
1865’te Amerika’da döflendi. Or-
tado¤u’da petrol ve petrolün ge-
reklili¤i, stratejik önemi bilinmez-
ken, Amerika’da petrol; ayd›nlan-
ma, ya¤lama ve benzeri amaçlar-
la kullan›lmaya bafllanm›flt›.
Rockfeller ve Rothschild’ler ara-
s›nda ilk petrol mücadelesi de
1870’lere uzan›r ve bu mücadele
19. Yüzy›l›n bafllar›nda Osman-
l›’ya, Ortado¤u’ya uzan›r. ‹kinci
Abdulhamid Han iktidar›n› petrol
bölgelerine yönelik ald›¤› tedbirler
sonras› kaybetti. Bilhassa Ba¤dat
ve Medine demiryolu hatlar›n›
yapt›rmas›, ard›ndan da bu co¤-
rafyay› yani Musul ve Kerkük yö-
resini ‘Memaliki fiahane’ (Padi-
flah’›n flahsi mülkü) ilan etmesin-
den sonra Ulu Hakan’›n ipini çek-
tiler.

Yirminci yüzy›l›n ilk çeyre¤in-
de Bat›l› emperyalistlerin kuklas›
olan ‹ttihad-Terakki Cemiyeti
mensuplar› hem Abdulhamid’i
hallettiler hem de 624 y›ll›k Os-
manl› Devletini tasfiye ettiler. Os-
manl› sonras›, Osmanl› hanedan›-
n› vatandafll›ktan ›skat etmeleri-
nin (ç›kartmalar›n›n) ana nedeni
de Osmanl›’n›n Musul ve Kerkük
bölgeleri baflta olmak üzere petrol

rezervi yo¤un olan topraklardaki
yasal haklar›n› kaybetmeleri için-
di. Düflünebiliyor musunuz 624
y›l iktidar olmufl ‘Cihan Devleti’
unvan› alm›fl bir devletin kurucu
sülalesi vatans›z b›rak›l›yor. Genç
Cumhuriyet ve kurucular› redd-i
miras ederek devleti önemli bir
gelir kayna¤›ndan, stratejik bir
üründen yoksun b›rak›yorlar. Sa-
n›yorum son günlerde iyice artan
petrol fiyatlar›na karfl› hakl› ola-
rak tepki ortaya koyan vatandafl-
lar›n, öncelikle Osmanl› Haneda-
n›n› vatandafll›ktan ç›kartarak ül-
keyi, önemli ve hatta bölgenin
tüm petrol rezervlerinin % 66’s›n›
bar›nd›ran co¤rafyadan mahrum
b›rakanlar›n yakalar›na yap›flma-
lar› gerekir.

Birinci Dünya Savafl› sona er-
meden 2 Kas›m 1917’de ‹ngiliz
D›fliflleri Bakan› Balfour’un Yahudi
petrol tröstü Lord Rothschild’e
gönderdi¤i mektup, Osmanl› son-
ras› Ortado¤u’da nelerin olabilece-
¤ini aç›kça ortaya koyuyordu. ‹n-
giliz Bakan adeta Yahudi serma-
yesine ve Siyonist liderlere: ‘bun-
dan sonra hedefiniz Filistin top-
raklar›nda bizlerin de engin katk›-
lar› ile kurulacak olan ‹srail devle-
ti için çal›flmakt›r.’ Ve bilhassa

1870’lerden beri petrol konusun-
da ciddi yat›r›mlar› olan Yahudi
kökenlilere yeni petrol havzalar›n›
adres gösteriyor. Kurulacak olan
Siyonist ‹srail Devleti’nin temel
amac›n›n da; kendilerine devleti
bahfleden efendilerine, ‹ngiliz ve
Amerika’l› patronlar›na sadakatle
ba¤lanmalar›, petrol yataklar›n›n
ad› geçen emperyal odaklar tara-
f›ndan sömürülmesine jandarma-
l›k yapmalar›d›r. Balfour ad› geçen
mektubunda metin olarak da
özetle flöyle diyordu: ‘Majesteleri-
nin hükümeti, Yahudi halk› için
Filistin’de ulusal bir yurt kurulma-
s›n› desteklemektedir ve bu iflin
baflar›lmas› için elinden gelen tüm
çabay› gösterecektir.’

Ortado¤u’nun, Türkiye’nin ya-
k›n tarihini, olaylar› ele al›rken
Petrol ve Balfour deklarasyonunu
göz ard› etmemeliyiz. Osmanl›’n›n
y›k›lmas›, Cumhuriyetin kurulma-
s›, tek parti diktatörlü¤ünün
1950’ye kadar devam›, Cumhuri-
yetin kurucu kadrosunun temel
ifllevleri, siyasi atraksiyonlar›, bil-
hassa ‹nönü ve ekibinin sars›lmaz
bir ‹ngiliz yanl›s› politika gütmele-
ri, 15 May›s 1948’de kurulan Si-
yonist devletin 31 Mart 1949’da
‹nönü ve ekibince tan›nmas›, DP
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iktidarlar› döneminde ‹srail’le ilk
resmi temaslar›n bafllamas›, Men-
deres ve Ben Gurion’un (‹srail
Baflbakan›) Ankara ve Adana’da-
ki buluflmalar›, 12 Mart muht›ras›
sonras› Nihat Erim Hükümeti’nin
‹srail’i, Amerika’y› memnun edici
kararlar almas›, Demirel’in unu-
tulmayan ‹srail dostlu¤u (Yahudi-
lerin Anadolu’ya gelifllerinin 500.
Y›l kutlamalar›nda söyledikleri.)
Tansu Çiller’in Kudüs’te kadehini
tüm ‹srail halk›n›n umut ve rüya-
lar›n›n gerçekleflmesi için kald›r-
mas› (4 Kas›m 1993) ve 28 fiubat
öncesi Türkiye-‹srail Askeri E¤itim
ve Stratejik ‹flbirli¤i Anlaflmas›’n›n
imzalanmas›… Bunlar› uzatabili-
riz. Ama iflin özü Türkiye ve Orta-
do¤u’daki Osmanl› sonras› gelifl-
melerin iki önemli aya¤› var; bi-
rincisi petrol, ikincisi de ‹srail.

‹srail ve Yahudiler, emperyal
güçlerin petrol bölgelerine hâkim
olmak isteyen odaklar›n ‘camba-

za bak cambaza’ takti¤inden bafl-
ka bir fley de¤ildir ve ‹srail güçlü
oldu¤u için gücünü kullanm›yor,
kendisine iflgal etti¤i topraklarda
varl›k hakk› tan›yan efendilerinin
iste¤i do¤rultusunda ve onlar›n
verdikleri imkânlar nispetinde te-
tikçilik yap›yor. Bu çizginin d›fl›na
ç›kmak istedi¤inde de ikaz edili-
yor. Mesela 12 Temmuz’da bafl-
layan ve yaklafl›k bir ay› aflk›n bir
süre devam eden 2006’daki ‹sra-
il-Hizbullah Savafl›’nda ‹srail’in
üretti¤i ve dünyaya en üstün çe-
likten yap›ld›¤›n› duyurdu¤u kur-
flun geçirmez MERKAVA tanklar›,
Rus yap›m› MET‹S-M ve Avrupa
yap›m› M‹LAN, anti tank füzeleri
ile delik deflik edildi. Keza ‘dökme
kurflun’ operasyonu denilen
2008’deki Gazze sald›r›s›nda da
kara harekât›n› bafllatt›¤›nda bir
avuç imkâns›z ve belki de kon-
vansiyonel silahlar›n en iptidaisi
ile karfl› koyan HAMAS Mücahid-

leri karfl›s›nda periflan oldu, ma¤-
lup oldu. Çünkü ‹srail ‘güç ben-
de!’ diyordu. Efendileri onlara güç
sende de¤il bizde dediler. fiüphe-
siz Hizbullah ve Hamas Mücahid-
lerinin cansiperane mücadeleleri-
ni tahfif için bunlar› söylemiyo-
rum. Burada vurgulamak istedi-
¤im önemli husus fludur: Ameri-
ka, ‹srail’in tüm mücadelelerinde
kendisinin çizdi¤i rotada hareket
etmesini istiyor. Özellikle
1982’de ‹ran ‹slam Devrimi son-
ras›nda REAGAN PLANI olarak
ortaya konulan plana göre hare-
ket etmesini istiyor. Plan›n mad-
deleri k›saca flöyle:

- Bat› fieria ve Gazze’de yafla-
yan Filistinlilere, Ürdün’ün yöne-
timinde olmak flart›yla tam özerk-
lik verilmeli.

- ‹flgal alt›ndaki Bat› fieria ve
Gazze’de Özerk Filistin Konseyi
için serbest seçimler yap›lmal›.
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- Bat› fieria ve Gazze’de yöne-
tim befl y›l içinde bar›fla ve düzen-
li biçimde ‹srail’den Filistin halk›-
na devredilmeli.

- Kudüs bölünmeden bir bü-
tün olarak kalmal›, ancak kendi
nihai statüsü görüflmeler yoluyla
tespit edilmelidir.

Reagan plan›n›n yay›nlanma-
s›ndan befl gün sonra toplanan
Arap Birli¤i temsilcileri de bir ka-
rar ald› ve karar›n birinci maddesi
flöyle:

-Kudüs dâhil olmak üzere ‹s-
rail 1967 Savafl›’ndan beri iflgal
etmifl oldu¤u Arap topraklar›ndan
geri çekilecek.

Asl›nda Arap Birli¤i’nin alm›fl
oldu¤u bu karar ‹srail’in fiilen ta-
n›nmas› karar›d›r. Zira ‹srail’in
1967 öncesi topraklara çekilmesi-
ni istemek 1948-1967 aras› iflga-
le meflruiyet kazand›rmakt›r. Oy-
sa o zamana kadar gerek Arap
Birli¤i ve gerekse FUK (Filistin
Ulusal Konseyi) ‹srail’i, ‹flgali ta-
n›m›yordu.

Arap yönetimleri asl›nda ‹sra-
il’in kuruldu¤undan beri hiç ‹sra-
il’in varl›¤›na karfl› ç›kmad›lar.
Karfl› ç›k›yormufl gibi davrand›lar.
1967’de, 1973’de ‹srail’le savafl›-
yor gözüktüler. Çünkü onlar›n
despot yönetimlerinin ayakta ka-
labilmesi için sanal ‹srail düflman-
l›¤›n›n devam› gerekmektedir. Os-
manl› sonras› oluflan Arap devlet-
çiklerinin ve onlar›n kukla liderle-
rinin, keza onlara ve ‹srail’e var-
l›k imkân› tan›yan emperyal bat›-
l› güçlerin keyfini bozan dört
önemli geliflme yafland› Ortado-
¤u’da. Bunlardan birincisi, Os-
manl› sonras› seküler yap›lanma-
lara, Yahudi göçlerine tepki ola-
rak ortaya ç›kan (1928) ‹hvan-›
Müslimin Harekât› ki; 1921’den
itibaren Kudüs Müftüsü fieyh
Emin El-Hüseyin ve ‹zzeddin El-

Kassam’›n örnek mücadeleleri
unutulamaz. ‹kincisi FKÖ’ye ra¤-
men varl›¤›n› ortaya koyan ve
Hamas’la flekillenen ‹hvan kö-
kenli ‹slâmi Direnifl Hareketi. Her
ne kadar HAMAS 8 Aral›k 1987
intifadas› sonras›nda resmen fle-
killendi ise de, temeli 1921’lerde
at›lm›flt›r. Bir di¤er rahats›zl›k un-
suru ise, 11 fiubat 1979’da ger-
çekleflen ‹ran ‹slam Devrimi’dir.
Zira devrimle birlikte iflgal alt›n-
daki direniflin ‹slâmi söylemleri
daha bir güçlü ç›kmaya bafllam›fl-
t›r. Nitekim f›khen Sünni bir çizgi-
de olan ama siyaseten Hatt-›
‹mam çizgisinde hareket eden,
kurucu liderli¤ini Dr. Fethi fiika-
ki’nin yapt›¤› ‹slâmi Cihad daha
1979’da vücud bulmufltu. Yine
1980’lerin bafl›nda Güney Lüb-
nan’da hayat bulan Hizbullah ör-
gütü ve ‹slâmi söylemleri-eylem-
leri ‹slam d›fl› yerli ve yabanc›
odaklar› rahats›z ediyordu ve son
olarak da Hamas’›n Ocak 2006
seçimlerini kazanmas› ard›ndan
ortaya koydu¤u direnifl ruhu art›k
sanal, ‘cambaza bak cambaza!’
yutturmacalar›n›n içyüzünü aç›¤a
ç›kartt›. Hele hele 2006 Hizbul-
lah-‹srail çat›flmas› ki; bu çat›flma
Arap Liginin çat›flmas› gibi flikeli
de¤il. ‹kincisi de Gazze iflgalinde
bir avuç Gazze’linin direnifli ve
tabii ki buna 31 May›s 2010 Ma-
vi Marmara ruhunu ve fiehid
kanlar›n› da ilave edersek ‹slam
d›fl güç odaklar›n›n rahats›zl›kla-
r›n› daha iyi anlam›fl oluruz.

1991 ve 2003 Körfez Hare-
kâtlar›n›n ne Irak’a ne de Ortado-
¤u’ya ‘demokrasi’ getirmekle ilgi-
si alâkas› yoktur. E¤er Amerika
ve müttefiklerinin böyle bir niyeti
olsa kendilerinin uydusu olan M›-
s›r, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ür-
dün gibi ülkelerden ifle bafllama-
lar› gerekirdi. Oysa saym›fl oldu-
¤umuz bu ülkelerdeki despot
kuklalar ABD’nin emri ve müsa-

mahas› ile ayakta durmaktalar.
Amerika’n›n as›l amac› tetikçi ‹s-
rail’in giderek hem buyruklara
zaman zaman itaatsizli¤i hem de
‹srail’e sürekli destek olman›n
Amerika’y› Arap halklar› nezdin-
de müflkül durumda b›rakmakta-
d›r. Amerika önce Saddam’›n suç
dosyas›n› kabartt›, ard›ndan ken-
di büyükelçisi vas›tas›yla Sad-
dam’› Kuveyt’e soktu. Sonras›nda
da Kuveyt’i iflgalci Saddam’dan
kurtarmak için birinci harekât›
(17 Ocak 1991) gerçeklefltirdi. 12
y›l Saddam’a mühlet verdi, onu
edilgen, çaresiz hâle getirdi, ar-
d›ndan da son ve öldürücü darbe-
yi vurmak ve Irak halk›n›n ›rz›na
geçerek, onlar› öldürerek, yer alt›
ve yerüstü kaynaklar›n›, tapu ka-
y›tlar›n›, devlet arflivlerini, tarihi
eserlerini ya¤malayarak, yok et-
mek için 3 Mart 2003’de Irak’a
tekrar sald›rd›. Kimse yutmad›
bunu, baz›lar› yutmufl gözüktü.
Ve Amerika fiilen Irak petrollerini
ve petrol trafi¤ini kontrol alt›na
ald›. Dolay›s›yla Amerika için
1865’de bafllayan Petrol macera-
s›, dünyan›n en önemli petrol re-
zervinin bulundu¤u co¤rafyan›n
kontrol alt›na al›nmas›yla belirli
bir hedefe ulaflm›fl oldu.

Art›k Amerika’n›n Ortado-
¤u’da eskisi kadar tetikçi ‹srail’e
ihtiyac› yok. Çünkü kendisi art›k
Ortado¤u’da. Bu ba¤lamda diyo-
rum ki; art›k bölge sakinleri ola-
rak Müslüman halklar olarak ki-
ral›k katili (‹srail), tetikçiyi fazla
dikkate almadan kiralayanla ve
yeni komflumuz Amerika ile he-
saplaflal›m. Unutmayal›m ki
Amerikan baflkanlar›n›n hepsi
birbirinin devam› ve son bir not;
ben Müslüman kimli¤imle düfl-
man›m›n nefretinden de¤il, mu-
habbetinden korkar›m… Dolay›-
s›yla bizleri Amerika ve yandaflla-
r›n›n nefreti de¤il, muhabbeti dü-
flündürmelidir.
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‹srailli bir ‹nsan Haklar› Örgü-
tü, ‹srail polisini Filistinli çocukla-
ra hukuk d›fl› davranmakla suçla-
d›. B’T Selem adl› örgüt Do¤u Ku-
düs’te polise ve Yahudi yerleflim-
cilere tafl atmakla suçlanan ço-
cuklar›n, gecenin bir vakti gözal-
t›na al›nd›klar›n› ve gözalt›nday-
ken sert sorgulama tekniklerine
maruz kald›klar›n› söylüyor. Ör-
güte göre sadece geçti¤imiz y›l
içinde 81 çocuk gözalt›na al›nd›
ve onlar›n baz›lar› daha 8 yafl›nda
bile de¤il.

((ÇÇooccuukk sseesslleerrii))

Do¤u Kudüs’ün Silvan Mahal-
lesindeki bu çocuklar ellerindeki
tafllarla tehlikeli bir oyun oynu-
yorlar ve oyun bir anda sarpa sa-
r›yor. Yahudi bir yerleflimci ço-
cuklara çarpmas›n›n ard›ndan,
olay yerinden uzaklafl›yor.

12 yafl›ndaki Arman Mansur
neyse ki, kazada a¤›r yaralan›yor.
Birkaç gün sonra Amran ve ailesi,
evlerinde avukatlar›yla görüflü-
yorlar. Amran’›n babas›: "Am-
ran’› böyle ifllere kar›flmamas› için
defalarca uyard›m; ama çocukla-
r›n oynayacak yerleri yok, onu
bir oyun gibi görüyorlar. Ne kadar
tehlikeli oldu¤unu anlam›yorlar."

Yahudi yerleflimcilerle Filistin-
liler aras›ndaki gerginli¤in en do-
rukta oldu¤u yerlerden biri Silvan
ve bu mahallenin sokaklar›nda
çocuklar›n polise tafl atmas›; poli-
sin onlara göz yaflart›c› gazla kar-
fl›l›k vermesi art›k ola¤an bir gö-
rüntü halini alm›fl. 

11 yafl›ndaki Müslim Odeh,
daha bu küçük yafl›nda bu çat›fl-
malar›n gazilerinden. Dört kez gö-
zalt›na al›nm›fl ve dördüncüsünde
feci flekilde dövüldü¤ünü söylü-
yor: "Beni dövdüler, yerlerde sü-
rüklediler, kollar›ma s›ms›k› plastik
kelepçe takt›lar, çok korktum; ba-
bam gelene kadar dövdüler beni."

Bakkaldan süt almak için so-
ka¤a ç›kt›¤›nda gözalt›na al›nan
13 yafl›ndaki Muhammed de, ya-
flad›klar›n› flöyle anlat›yor: "Eve
gidiyordum, birden birileri arkam-
dan yakalad› beni. Sivil polis ol-
duklar›n› anlad›m. ‹çlerinden biri
bana silah çekti ve, ‘Bir fley ya-
parsan seni vururum’ dedi."

‹srail polisi ise bu gibi iddialar›
sert bir dille yalanl›yor. Yap›lan
aç›klamada, gözalt›na al›nan ço-
cuklar›n tümüne ailelerinin refa-
kat etti¤i ve çocuklar›n, özel e¤i-
tim ve Arapça konuflan memurlar

taraf›ndan sorguland›¤› belirtili-
yor: "‹srail polisi fliddet olaylar›na
kar›flan her yafltaki çocuk ve gen-
ci gözalt›na almaktad›r. Yasalar›
çi¤neyen herkes gözalt›na al›n›r,
sorgulan›r; ancak çocuk ve genç-
ler gözalt›na al›nd›ktan sonra ya
aileleri onlara efllik eder ya da
sorgu kameraya al›n›r."

Ancak ‹nsan haklar› Örgütleri,
polisin aç›klamas›yla tatmin ol-
mufla benzemiyor: "Çocuklar›n
yasalar› çi¤nemekle suçlan›yor
olmas›, polise yasalar› çi¤neme
yetkisi vermez. ‹srail yasalar›na
göre çocuklar› gece gözalt›na ala-
maz, gece sorgulayamazs›n›z.
Ama çok say›da çocu¤un gecenin
bir vakti gözalt›na al›nd›¤›n› gö-
rüyoruz; aileleri yanlar›nda olma-
dan sorguland›klar›n› görüyoruz."

Silvan, yaklafl›k 500 Yahudi
yerleflimcinin bu mahalleye tafl›n-
mas›ndan beri oldukça gergin
günler geçiriyor. Bu s›ralar her
gün, ortalama bir çocuk gözalt›na
al›n›yor. Sadece bu y›l gözalt›na
al›nan çocuklar›n say›s› en az 81
ve ‹nsan Haklar› Örgütlerine göre
bu çocuklar›n büyük bölümünün,
yaflad›klar› travma nedeniyle ar-
t›k psikolojik tedaviye ihtiyaçlar›
var. (14.12.2010)
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Minik tavflana babas› “sen ar-
t›k büyüdün, hadi ormana ç›k do-
lafl ve di¤er hayvanlarla tan›fl” de-
mifl. Tavflanc›k da gezerken önce
bir kurt köpe¤i görmüfl ve sormufl:
“Sen nesin?”, o da “Kurt köpe¤i-
yim.” diye cevap vermifl.  “Nas›l
yani?”, “Kurt olan annemle köpek
olan babam›n birlikteli¤inden do¤-
muflum iflte.” Yavru tavflan “H›-
›mm enteresan!” diye kafa sallay›p
yürüyüflüne devam etmifl ve kat›-
ra rastlam›fl: “Sen nesin?”, “Ben
kat›r›m.”, “Nas›l yani?”, “At olan
babamla eflek olan annemin birlik-
teli¤inden ben do¤muflum” ‹yice
flafl›ran yavru tavflan, yine “H›-
›mm enteresan!” dedikten sonra
yürümeye devam etmifl. Bu sefer
karfl›s›na garip görünüfllü deveku-
flu ç›kmaz m›? Tavflanca¤›z ona da
“sen nesin?” deyip, “Devekuflu-
yum” cevab›n› al›nca art›k patla-
m›fl: “Hadi len! Ohaaa!”

Bizim burada anlatmak istedi-
¤imiz “fabl” sanat›ndan bir örnek-
tir. Sonunda bir ahlâk dersi ver-
mek amac›yla kaleme al›nan, ko-
nusu bitkiler, hayvanlar veya can-
s›z varl›klar aras›nda geçti¤i düflü-
nülen yaz›lara fabl denir. Fabl›n
sonunda k›ssadan hisse al›nabile-
cek bir dersin verilmesi özellikleri-
nin bafl›nda gelir. Dünyadaki ilk
temsilcisi, bizim çocuklu¤umuzun
masallar›n› yazan adam antik yu-
nan yazar› “Ezop”tu. Türkçe ola-
rak “Ezop’tan Masallar” diye
okurduk. Dünyadaki di¤er en ba-

flar›l› temsilcisi de Romantik ak›-
m›n yazarlar›ndan La Fonta-
ine’dir. Onun da “La Fontaine’den
Masallar” serisi vard›r. Bizde de ilk
örne¤i fieyhi’nin yazd›¤› ‘HARNA-
ME’ yani “Eflekname”dir. 

Eflekname hicvinin konusu:
Yarat›l›fl f›trat›ndan memnun ol-
mayan bir efle¤in, semiz öküzlere
olan hayranl›¤› ve onlar›n cilal›,
kasvetli, taç gibi duran hilal boy-
nuzlar›na, orta direk kal›nl›¤›ndaki
boyunlar›na, besiye çekilmifl vü-
cutlar›n›n dolgunlu¤una özenerek
f›trat›n› de¤ifltirmek istemesinin
sonucu kula¤› ve kuyru¤unun ke-
silerek cezaya çarpt›r›lmas›n› anla-
t›yor. Tabi ki hicivden sonra flu so-
rular da akla geliyor? Peki, öyley-
se günümüzdekilerin kula¤› ve
kuyru¤u nas›l kesilecek? Onlar›n
e¤itilip, insan haline getirilmesi,
vahiyle tan›flt›r›larak insanl›k özel-
li¤i kazand›r›lmas› nas›l sa¤lana-
cak? Yoksa Kitap yüklü olanlara
âlim, alt›n palan vurulu olanlara
beyefendi denmeye devam m› edi-
lecek? Baz› efleklere ders olur ni-
yetiyle bu hicivden bir parça afla-
¤›ya al›yorum. 

HARNAME ((Eflekname)

Bir eflek var idi zaifü nizar (zay›f
ve halsiz) 
Yük elinden kat› flikeste vü zar
(çok k›rg›n ve a¤layan) 

Arkas›ndan al›nsa palan› 
Sanki it art›¤›yd› kalan› 

Gördü otlakta yürür öküzler 
Odlu (ateflli) gözlerü gerlü gö¤üzler
(gergin gö¤üsler) 

Boynuzu baz›s›n›n ay gibi 
Kiminin halka halka yay gibi 

Ki biriz bunlarunla (bunlarla) hil-
katde (yarat›l›flta) 
Elde ayak da flekl-ü surette (flekil
ve surette) 

Bunlar›n bafllar›na tac neden
Bizde bu fakr- ü ihtiyaç neden

Diyerek öküzlere benzemek is-
teyen eflek tarlada an›r›p, keyifle
debelenirken tarlay› talan etmifltir,
aniden tarla sahibi ç›kagelir. Tarla-
s›n› görünce yüre¤i ah eder.

Yüre¤i so¤umad› sö¤me¤ (küfür) ile
Ol›mad› (olmad›) efle¤i dö¤me¤
(dövme) ile 

B›ça¤›n çekdi kodu ayru¤unu (sok-
tu-ç›kard›) 
Kesdi kula¤›n› vü (ve) kuyru¤unu 

Kaçar eflek ac›yarak can› 
Dökülüp yafl› yerine kan›

Efle¤in kulak ve kuyru¤undan
oluk gibi kan dökülürken bir taraf-
tan da eyvahlar içinde a¤laya a¤-
laya piflmanl›¤›n› dile getiriyor-
mufl. Amma velâkin geçmifl ola bi-
zim efle¤e.

Bat›l (hak olmayan›) isteyü (iste-
yip) haktan ayr›ld›m 
Boynuz umdum kulaktan ayr›ld›m

Konumuz hayvanlarla alâkal›
olmamas›na ra¤men burada hay-
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vanlar›n cinslerinde meydana ge-
len ta¤yirleri (de¤ifliklikleri) fabl
sanat›yla anlatmaya çal›flt›k. An-
cak ne var ki insanlardan farkl›
olarak konuflamayan, derdini an-
latamayan, ak›ldan yoksun ve do-
lay›s›yla da hesaba çekilmeyecek
olan hayvanlardaki bu ta¤yirlik
kendi içindeki de¤ifliklikten, ye-
dikleri dayaktan, oras›n›n buras›-
n›n kesilmesinden baflka hiçbir
anlam ifade etmez. Esas olan insa-
no¤lunun yarat›l›fl f›trat›ndaki ta¤-
yirliklerdir. En korkuncu, en ac›-
mas›z›, en vahflicesi vahiyden
uzaklaflmalar› sonucu Allah (cc)’a
karfl› ifllenen suçlar›n en büyü¤ü
insano¤lunun f›tratlar›nda meyda-
na gelen bu ta¤yirliklerin sonucu-
dur. Sorumlulu¤u da hesab› da yi-
ne yal›n›zca baflta insan›n flahs›-
na, ta¤yir edilmesinde önayak
olan yak›n aile fertlerine ve kötü
örneklik teflkil eden üçüncü flah›s-
lara aittir. Düzeltme sorumlulu¤u
ise “‹yilik yaparak kendisini Al-
lah’a teslim eden ve ‹brahim’in di-
nine dosdo¤ru olarak tâbi olan
kimseden, din bak›m›ndan daha
iyi kim olabilir? Allah, ‹brahim’i
dost edinmiflti” (Nisa 4/125) Aye-
tinin bilincinde, Allah (cc)’›n dost-
lu¤unu kazanmak isteyerek tebli¤
vazifesine kendisini adam›fl olan-
lar›nd›r. 

Ta¤yir; bir fleyi de¤ifltirme,
baflkalaflt›rma, asl›ndan sapt›rma,
tebdil etme, asl›ndan ayr› olarak
baflka bir flekle dönüfltürme anla-
m›nda olup ‹slamî bir kaide olarak
daha çok bu kelime müfessirler ta-
raf›ndan “f›trat-› ta¤yir” diye kul-
lan›l›r. Genellikle de insan›n vücu-
dunun ilk yarad›l›fl fleklini yahut
ta yarat›lm›fl oldu¤u f›trat› de¤iflti-
recek fiiller ifllemesi f›trat›n›n vah-
yin d›fl›na itilmesi sonucu daha
çok “f›trat-› ta¤yir edildi” anlam›n-
da kullan›l›r.

“(fieytan Allah’a karfl›) Ve el-
bette senin kullar›ndan belli bir

nasip edinece¤im. Onlar› sapt›ra-
ca¤›m ve bofl hevesler, özlemler ile
dolduraca¤›m; ben onlara emrede-
ce¤im, onlar da (putperestçe bir
kurban âdeti olarak) deve(lerin)
kulaklar›n› kesecekler ve ben on-
lara emredece¤im, onlar Allah’›n
yaratt›¤›n› ta¤yir edecekler. Ve her
kim Allah’› b›rak›p ta fleytan› dost
edinirse flüphe yok ki, pek aç›k bir
ziyan ile ziyana düflmüfl olur” (Ni-
sa 4/118-119)

Birçok müfessir bu ayet-i celile
için iki görüfl belirtmifltir.

Birinci ggörüfl: Allah (cc)’›n ya-
ratt›klar›n› de¤ifltirmek, canl›lar›n
tabi flekil ve özelliklerini de¤ifltir-
mek demektir ki gereksiz yere
hayvanlar›n kulak ve kuyruklar›n›
kesmek, kad›nlar›n süslenme
maksad›yla kafllar›n› ve difllerini
de¤ifltirmeleri, silikon takt›r›p gö-
¤üslerini büyütmeleri, erkek k›ya-
fetleri giymeleri gibi. Erkeklerin ise
sakal ve b›y›klar›n› trafl etmeleri,
kad›nlara has tak›lar takmalar›,
kad›n k›yafetleri giymeleri. Ayr›ca
lüzumsuz yere g›da maddesine d›-
flar›dan ilave edilen maddelerle
kendi özelli¤inin tamamen de¤iflti-
rilmesi de bu kabildendir

‹kinci ggörüfl iise: Ayette geçen
(le yugayyirunne) ta¤yir; “Allah
(cc)’›n dinini de¤ifltirmek” demek-
tir. Bu görüfl daha isabetli ve ye-
rinde bir görüfltür ki bizim üzerin-
de duraca¤›m›z konuda bu görüfl-
tür. Bu ikinci görüflün aç›klama-
s›nda flu iki husus dikkatimizi çe-
ker. 

a) Allah (cc) “Kendisinin, on-
lar›n Rabbi olup; Onlar›n da buna
iman ettikleri” hususunda onlar›
kendilerine flahit tuttu¤u yani
“Galü (dediler) bela (evet) da”,
bütün insanlar› ‹slam dini üzere
yaratm›flt›r. Nitekim: “(Habibim!
Sen hanif olarak, yüzünü dine, Al-
lah insanlar› hangi f›trat üzere ya-
ratm›flsa o f›trata çevir. Allah’›n

yaratmas›nda hiçbir de¤ifltirme
yoktur. ‹flte bu dosdo¤ru dindir.
Fakat insanlar›n ço¤u bilmezler”
(Rum 30/30) ayet-i kerimesi bunu
aç›klamaktad›r. Binaenaleyh kim
bundan sonra küfre saparsa, böy-
lece, Allah (cc)’›n insanlar üzerine
yaratt›¤› f›trat› de¤ifltirmifl olur. Ni-
tekim: Ebu Hureyre (ra)’den riva-
yet edilen “Her do¤an çocuk, f›trat
(‹slam kabiliyeti) üzerine do¤ar.
Sonra, ana/babas› onu ya Yahudi
yapar, ya H›ristiyan yapar veya-
hut ta Mecusi (ateflperest) yapar”
(Buhari, Cenaiz:91, No.1319,
1/465, Müslim, Kader:6, No:2
658, 4/2047) hadis-i flerifte de bu
manadad›r.

b) Allah (cc)’›n dinini de¤ifltir-
mekten maksat, helâl› harama ve-
ya haram› helale çevirmektir.

Günümüzde kendisinin de
Müslüman oldu¤unu beyan eden
birçoklar› Kur’an bilgisinden yok-
sun olmalar› yahut ‹slam dinini iç-
lerine sindirememeleri sebebiyle
Allah (cc)’›n dinini Allah (cc)’a
has k›lmam›fllard›r. Allah (cc)’›n
dinini Allah (cc)’a has k›lmak de-
mek; Halis din olan Allah (cc)’›n
dinini, ta¤yir etmemektir. Asl›nda
müflrik din sistemleri asla Allah
(cc)’› ve Allah (cc)’›n dinini inkâr
etmemifllerdir. Sadece Allah
(cc)’›n dinini de¤ifltirip dönüfltür-
müfller, tebdil, tahrif ve ta¤yir et-
mifllerdir.

“Bilmez misin, gerçek din (ed-
Dînü’l-Halis) Allah’›nd›r. Allah’›n
d›fl›nda birtak›m dostlar (evliya)
edinenler ise, ‘onlara, yaln›zca bi-
zi Allah’a yaklaflt›rs›nlar diye tap›-
yoruz’ (kan›s›ndad›rlar). Oysa Al-
lah, ihtilafta olduklar› bu konular-
da aralar›nda hüküm verecektir.
Elbette Allah, yalanc› kâfiri hida-
yete erdirmez.” (Zümer 39/1-3)
(DEVAM EDECEK)
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Dostlar, dergi ç›kar›yoruz, ha-
z›rlan dediklerinde; Niçin yazma-
l›y›m? ‹nsan› yazmaya teflvik
eden muharrik güç nedir? Her in-
san›n yazma amac› ayn› m›d›r?
Yazar kimdir ve ödevi nedir? Bu
ve benzeri sorular üflüflmeye bafl-
lar zihnimde. Çokça yazmam.
“Neden yazm›yorsun” diyen
dostlara: Yazan çok insan var,
ben de “okuyuculardan” olay›m,
diyorum.

Okumay› –kendimce ve ken-
dim için- bir yaflam biçimine dö-
nüfltürdüm. Okumak; hayata dair
sorular sormak ve bunlar›n cevap-
lar›n›n pefline düflmektir. Oku-
mak, bir nevi iç yolculu¤udur,
kendi iç konuflmas›d›r insan›n, sü-
rekli devam eden. Okumak daha
bireyseldir, paylafl›lmad›¤› müd-
detçe. Paylaflmadan okumak biraz
da bencillik de¤il midir? Yazmak
bir nevi okuman›n zekât›d›r. Oku-
yarak biriktirir, yazarak paylafl›-
r›z. Paylaflarak ço¤alt›r›z ve ço¤a-
l›r›z. Yazmak paylaflmakt›r.

Niçin yazmal›y›z? Sorusuna
Nuri Pakdil: “A¤ac›n çiçek açmas›
gibidir yaz›n›n yaz›lmas›. Kad›n
do¤um yapar, sanc›n›n sonu
mufltudur, yazar›n da cümleleri

öyle. Yazar ondan dönmez art›k,
ba¤lanm›flt›r.” cevab›n› verir. Ya-
zarlar›n ço¤u sanc›lanmadan ya-
z›yor. Bu yüzden yazd›klar›yla
kendini ba¤lam›yorlar. Dün yaz-
d›klar›ndan hemen vazgeçebili-
yorlar. Çünkü düflünce sanc›s›
çekmeden yaz›yorlar.

J.P. Sartre’a göre ise “baflkala-
r›na aktar›lacak kadar de¤erli bir
fleyiniz var”sa yazmal›s›n›z. Yaz-
madan önce de¤er sahibi olmal›-
y›z. Yani paylaflacak de¤erlerimiz
olmal›. De¤er peflinde koflmayan-
lar, önem peflinde kofluyorlar.
Önemli olmak için de de¤erlerini
kurban veriyorlar. E.Westpahl:
“Yaz›yorum, çünkü bu, kendimi
anlatman›n en do¤al biçimi. Hepi-
miz flu ya da bu yoldan kendimi-
zi anlatmak gere¤ini duyar›z. Bir
fleyden, bir s›k›nt›dan kendimi
kurtarmak için yaz›yorum. Yaz›-
yorum, çünkü bir fley söylemem
gerek, bunu baflkalar›yla paylafl-
mam gerek.” der.

‹nsanlar› yazmaya teflvik eden
sebepler farkl› farkl›d›r. Kimileri
bireyseldir: duygular›n› ve yafla-
d›¤›n› göstermek, varl›¤›n› du-
yumsamak için yazar. Kimileri de
kiflisel duygudan öte, yazmay›

toplumsal bir duyarl›l›k olarak gö-
rür. Kiflisel ve toplumsal için gibi
kategorik ayr›mlar› yaz›n›n kald›-
raca¤›n› düflünemiyorum. Klasik,
sanat sanat için mi, sanat toplum
için mi ayr›m› çok sa¤l›kl› görün-
müyor. Her insan biricik oldu¤u
gibi, her yaz› da bireysel ve biri-
ciktir. Fakat insan toplumsal
olandan kopamaz, toplumsal›n
bir parças›d›r. ‹nsanl›k ve erdem
kendimize yontmak de¤il, toplum
için özveride bulunmak, toplumla
birlikte ço¤almakt›r. John Done
bu ayr›mla ilgili: “hiç kimse bir
ada, kendi bafl›na bir bütün de¤il-
dir.” der.

O zaman yazar kim ve ödevi
nedir? Sezai Karakoç’a göre ya-
zar, “ça¤›n›n üzerinde düflünen
ve düflündürmek zorunda ve so-
rumlulu¤unda olan insand›r.” Ce-
mil Meriç yazar ve yaz› iliflkisini
flöyle ifade eder: “Yazar düflünce-
sini yard›m olsun diye sunmaz.
Bir mükâfatt›r bu. Lay›k m›s›n›z,
de¤il misiniz? Anlamak ister. Ta-
biat da öyle de¤il mi? Alt›n neden
topra¤›n derinliklerinde? Okurken
araflt›rmaya ç›kaca¤›n›z maden:
Yazar›n düflüncesi ve niyeti.
Araçlar›n›z: Zekâ ve bilgi. Kayay›
k›racak, madeni eriteceksiniz.
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Önce kelimeyi fethedeceksiniz,
sonra heceleri, harfleri.”

Prof. Mehmet Kaplan büyük
yazar› flöyle tarif eder: “Büyük
yazarlar, yeni kelimeler icat et-
mekten çok herkesin bildi¤i keli-
melerle yeni dünyalar kurarlar.
“Derler ya, “gök kubbenin alt›nda
söylenmedik söz kalmam›flt›r.
“Yazar yeni de¤er ve ilkeler ihdas
etmez; dilin ve edebiyat›n imkân-
lar›n› kullanarak, toplumun yöne-
limlerini takip ederek ilke ve de-
¤erleri yeniden hat›rlat›r. Kendine
ve topluma ayna tutar. Tespitleri
ve tasvirleri zamana ne kadar di-
renebilirse; evrensel çapta bir eser
ç›kar karfl›m›za. Büyük yazar ol-
mak birazda büyük düflünmeyle,
evrensel düflünmeyle, ufuk genifl-
li¤iyle ilgilidir.

Sezai Karakoç’a göre yazar›n
ödevi: “Ça¤›n haysiyetini kurtar-
maktan baflka bir fley de¤ildir.”
Yazar haysiyet ve aidiyet sahibi
olmal›d›r. Haysiyeti bir de¤er ola-
rak kabul etmeyenler ça¤›n hay-
siyetini kurtaramayacaklard›r,
do¤al olarak. Günümüzde haysi-
yet sahibi olarak kalabilmek çok
zor. Postmodern zamanlarda
haysiyet gibi evrensel de¤erlere
sahip olup, korumakta ve tafl›-
makta direnmek, ça¤›n de¤erle-
rinden uzaklaflmak; “sen hâlâ
annenin deterjan›n› m› kullan›-
yorsun?” hafifli¤ine muhatap ol-
makt›r.

Gazetelerde “köfle yazd›¤›n›”
söyleyen duygular› bilgilerinin
önüne geçmifl, sald›rgan ve yala-
ka insanlara flahit oldukça yaz-
man›n çok ta insanca ve soyluca
bir ifl olmad›¤›n› düflünebiliyor in-
san. Yazmak hakikati aramak de-
¤il midir? Türkiye’deki yaz› haya-
t› insan› ürkütüyor. Tarafgirlik,
suçlama, yalakal›k üzerine kurulu
bir dünya. Muhalif olan, gerçe¤i
aramak için muhalefet etmiyor.

Ço¤u yaz› insan›, güç peflinde.
Gücünü do¤rulardan de¤il, “güç-
lülerden” al›yor. Muhalif olan›n
düflünceleri iktidara gelince, ikti-
dar›n yanl›fllar› görmezden gelini-
yor. Tarafgirlik hakikatin önüne
geçiyor. ‹ktidara yak›nl›k gözleri
kör, kulaklar› sa¤›r ediyor. Az bir
dünyal›k için kalemler kiraya ve-
riliyor veya sat›l›yor. Bu tip yaz-
ma ve yazarl›k hakk›nda Alman
yazar Schopenhauer (1788-
1860) flöyle der: “Her fleyden ev-
vel iki tür yazar vard›r: S›rf ele al-
d›¤› konu için yazanlar ve sadece
yazmak için yazanlar. Birinci tür,
kendisine insanlarla paylafl›lma-
ya de¤er görünen düflüncelere
yahut tecrübelere sahiptir, ikinci
türdekiler ise paraya ihtiyaç du-
yar ve dolay›s›yla esasen para
için yazarlar. Dolay›s›yla s›rf say-
fay› doldurmak için yazd›klar› çok
çabuk fark edilir. Do¤rusunu söy-
lemek gerekirse yazar sayfay›
doldurmak için yazmaya tevessül
eder etmez okuru aldatmaya bafl-
lam›fl demektir. Okunmaya de¤er
herhangi bir fley yazacak olan an-
cak mutlak anlamda ele ald›¤› ko-
nunun hat›r› için yazan insand›r.
(Sadece ele ald›¤› konunun hat›r›
için yazmad›kça kimse okunma-

ya de¤er bir fley yazamaz.) Çün-
kü öyle veya böyle para için yaz-
maya bafllar bafllamaz her yazar
derhal soysuzlaflmaktad›r. En bü-
yük adamlar›n en iyi eserleri ya
hiçbir karfl›l›k beklemeksizin ya
da karfl›l›¤›nda çok az bir fley elde
ederek yazmak zorunda kald›¤›
dönemden kalmad›r.”

Bizce yazmak en baflta
mü’mince bir tutumdur. Mü’min
için her eylem bir “Salih amel” ol-
mak zorundad›r. Salih amele gö-
türmeyen her fiil zamanla “amel-
i zayia”ya dönüflebilir. O aç›dan;
yazmak bir sorumluluktur. ‹nsan
olmaksa amac›m›z, sorumluluk
bir gereklilik ve erdemdir. ‹mtihan
dünyas›nda her fleye karfl› sorum-
lu olmak gerekmiyor mu zaten?
Rabbimize, nefsimize, ailemize,
topluma, bütün mahlûkata ve efl-
yaya…

Yazmak özgürleflmektir. Bey-
ninin k›vr›mlar›nda dolaflan dü-
flüncelerden kurtulmakt›r. Yaz›ya
döktükçe, rahatlafl›r, özgürleflir-
sin. Bazen insan düflünür, ama
kendisine de ifade etmekten çeki-
nir, kâ¤›t bir s›¤›nak ve dost olur;
söylersin, cesaretin gelir. Zihinde
durdu¤u gibi durmaz, ete kemi¤e
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bürünür düflünceler. Do¤ru mu
düflünüyorum, insanlar ne der?
Prangalar›ndan kurtulmakt›r,
yazmak.

Yazmak ikiyüzlü iliflkilerin ya-
fland›¤› ortamlardan kaçmak, ka-
lemin ve kâ¤›d›n dostlu¤una s›-
¤›nmakt›r. Öyle anlar yaflar›z ki,
bir sürü insan aras›nda yaln›zl›¤a
mahkûm oluruz. Bazen içinizi dö-
kece¤iniz bir dost arars›n›z, açar-
s›n›z kendinizi ona; dinler gibi ya-
p›nca kahrolursunuz. ‹flte böyle
zamanlarda dost kuca¤› gibidir,
kâ¤›t ve kalem.

Yazmak birikimlerimizi gele-
cek nesillere sunmakt›r. Bu günü
yaflamayanlar gelece¤e bir fley
b›rakamazlar. Yaflamadan yaza-
may›z. ‹nanc›m›z yapmad›¤›m›z
fleyleri yazmaktan men ediyor bi-
zi. Yazmak yaflad›¤›m›z zamana
flahit olmakt›r. Ça¤a kay›ts›z kal-
mamakt›r. Gelecek nesiller geç-
miflinden güç ve h›z al›rlar. Tarih,
yaz›land›r. Bu aç›dan yazmak;
tarihe not düflmek, ça¤a tan›kl›k
etmektir.

Yazmak sorumluluklar›m›z›
hat›rlamak ve hat›rlatmakt›r; so-
rumluluk sahibi “dertdafllar›m›-
za”. Yazmak “dert sahibi” olmak-
t›r. Ac›y› dost bilmek ve bal eyle-
mektir. Aflk a¤lat›r, dert söyletir-
mifl. Derdimiz varsa dile geliriz.
Dile gelmek söylemektir, paylafl-
makt›r; dilimize/gönlümüze ge-
lenleri, dilimiz döndü¤ünce dil-
lendirmektir. Dili olmayan dile
gelemez. Günümüz gençli¤i ne-
den okumadan ve yazmadan
uzaklafl›yor sorusuna: “dilsiz/gö-
nülsüz ve dertsiz oldu¤u için” di-
yorum. Kalpsizleflen dünyadan
sevgi, merhamet na¤meleri duy-
mak çok zor.

Zulümlerin ayyuka ç›kt›¤› za-
man›m›zda nas›l dertsiz, ac›s›z
yaflayabiliriz? Bafl› okflanmad›k
bir yetim ve öksüz varsa, nas›l
dertsiz olabiliriz? “Rabbimiz! Bize
kat›ndan yard›m gönder diyen ço-
cuklar, yafll›lar, çaresizler için ne-
den savaflmazs›n›z?” ça¤r›s›n›n
müntesipleri olmak, bu ça¤r›ya
“lebbeyk” demek bir ayr›cal›k de-
¤il midir? Yazmak kelimeleri mer-
mi, cümleleri silah yaparak yürü-
mektir, zulmün üzerine.

Yazmak flahit olmak, flahit tu-
tulmakt›r.

Yazmak “dilsiz fleytan” olma-
makt›r. ‹çimizdeki fleytan sus! di-
yor bize. Sana ne olan bitenden,

sen mi düzelteceksin? diyor. Kör
olas› hanede evlad-› iyal derdi
var, diyor… ‹çimizdeki fleytana
kulak vermek, fleytan›n d›flar›daki
dostlar›na boyun e¤mektir, yol
vermektir zulümlerine ve tu¤yan-
lar›na.

Yazmak direnmektir, baflkal-
d›rmakt›r fleytan ve dostlar›na.
Yazmak dünya mustazaflar›-
n›n/ezilmifllerinin soylu direniflle-
rine, ç›¤l›klar›na kat›lmakt›r kendi
çap›m›zda ve gücümüzde. Yaz-
mak kötülü¤e ortak olmamakt›r,
en soylusundan olmasa da.

Yazmak insanl›¤›m›z› hat›rla-
makt›r. Mahlûkat içerisinde keli-
melerle içli d›fll› olan, kelimeler-
den bir dünya kuran tek varl›k in-
sand›r. Yazmak mahlûkat seviye-
sinden “insanl›k mertebesine”
ç›kma mücadelesidir. Düflüncemi-
zin, usulümüzün üslup olmas›d›r.
“Üslub-u beyan ayniyle insan-
d›r.” demifller.

Yazmak kutsald›r bizim gele-
ne¤imizde… Kerim Kitab›m›z da
“kalem”in yazd›klar› üzerine ye-
min etmifltir, Rabbimiz. Kutsal ve
de¤erli olan üzerine yemin edilir.
Söz namus, kalem kutsald›r. Yaz-
may› ve sözü böyle bir zemin
üzerine oturtur, ‹slam. Ya hay›r
konuflulmay›/yaz›lmay› ya da su-
sulmay› emreder.

Yazmak bu günümüz üzerine
düflünmek, gelece¤imiz üzerine
konuflmakt›r, okuyucu dostlar›-
m›zla. Bu aç›dan yazmak, varolufl
sanc›s› çekmektir. Ac›lar azal›r
paylafl›ld›kça, sevinçler ço¤al›r.
Yazmak insanl›¤›n sevinç flenli¤i-
ne, matem gününe kat›l›p, “in-
sanl›k ailesinin” bir çocu¤u oldu-
¤unu hat›rlamakt›r.

Sorumluluklar›m›z› hat›rlamak
ve hat›rlatmak nebevi bir gele-
nektir. Gelene¤imizi devam ettire-
lim.
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Yazmak flahit olmak,
flahit tutulmakt›r.

Yazmak “dilsiz fleytan”
olmamakt›r. ‹çimizdeki
fleytan sus! diyor bize.
Sana ne olan bitenden,
sen mi düzelteceksin?
diyor. Kör olas› hanede
evlad-› iyal derdi var,
diyor… ‹çimizdeki
fleytana kulak vermek,
fleytan›n d›flar›daki
dostlar›na boyun
e¤mektir, yol vermektir
zulümlerine ve
tu¤yanlar›na.

Yazmak direnmektir,
baflkald›rmakt›r fleytan
ve dostlar›na. Yazmak
dünya mustazaflar›n›n/
ezilmifllerinin soylu
direnifllerine,
ç›¤l›klar›na kat›lmakt›r
kendi çap›m›zda ve
gücümüzde. Yazmak
kötülü¤e ortak
olmamakt›r, en
soylusundan olmasa da.



19 Kas›m 2010 tarihinde, Por-
tekiz’in Lizbon flehrinde, 28 NA-
TO üyesi baflkanlar› Kuzey Atlan-
tik Pakt› örgütü NATO için on y›l-
l›k yeni bir ‘Stratejik Konsept’i gö-
rüflmek üzere toplant› yapt›lar.
Lizbon’da düzenlenen NATO zir-
vesi bir dönüm noktas› olarak ka-
bul edildi. Berlin Duvar›n›n y›k›l›-
fl›n›n üzerinden 22 y›l geçti. NA-
TO o günden bu tarafa ayakta
durma mücadelesi veriyor. Ayr›ca
Sovyetler ve Varflova Pakt›n›n
da¤›lmas› ile kendisine y›llard›r
yeni hedefler bulma çabas› içeri-
sinde olan NATO hedef aray›fl›n›
yine sürdürdü.

En son toplant›da, NATO li-
derleri yeni konular üzerinde tar-
t›flmak üzere bir araya geldi. Bun-
lar aras›nda Stratejik ortakl›k, Fü-
ze Savunma sistemi veya Füze
kalkan› ve Afganistan’da izlen-
mesi gereken yeni strateji vard›.

Türk medyas› kas›tl› olarak
NATO’nun gündeme ald›¤› di¤er
konular› tart›flmaya açmaks›z›n
Füze kalkan› konusuna odaklan-
d›. Siyasiler ve yorumcular›n da
devreye girmesi ile kamuoyu sa-
dece Lizbon öncesi Füze Kalkan›
meselesini gördü.

Oysa NATO’da daha ciddi me-
seleler vard›. Ki bu mesele NA-
TO’yu derinden derine rahats›z
ediyor, çatlaklar oluflturuyordu.
‹ncirlik’teki 90 “taktik nükleer si-
lah” d›fl›nda ABD’nin, Belçika’n›n
Kleine Brogel, Hollanda’n›n Vol-
kel ve Almanya’n›n Büchel hava
üslerinde 20’fler, ‹talya’n›n Avi-
ano hava üssünde 50 nükleer si-
lah bulundurdu¤u bilinmektedir.
NATO Genel Sekreteri Anders
Fogh Rasmussen, Almanya, Hol-
landa, Belçika, Norveç ve Lük-
semburg’un Avrupa’daki Ameri-
kan nükleer silahlar›n›n geri çe-

kilmesi talebine karfl› ç›kt›. Ras-
mussen, düzenledi¤i bas›n top-
lant›s›nda, ABD’nin So¤uk Savafl
döneminde Sovyet tehdidine kar-
fl› baz› Avrupa ülkelerine yerlefl-
tirdi¤i taktik nükleer silahlar›n ge-
ri çekilmesi fikrine bak›fl›n›n so-
rulmas› üzerine, “Bence Avru-
pa’daki Amerikan nükleer silahla-
r›, sayg›n nükleer cayd›r›c›l›¤›m›-
z›n zaruri parças›” dedi.
http://www.turkishny.com

Birçok NATO ülkesinde sa-
vunma harcamalar›, Afganistan,
Irak’ta koalisyon ve bunlar›n hü-
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kümetlere getirdi¤i yük üzerinde
konuflulmakta idi. Nedense Türki-
ye bas›n› ve siyasileri bunlardan
uzak bir yol takip ettiler.

Stratejik ortakl›k NATO’nun
saflar›ndaki ayr›l›klar› örtbas et-
mek için haz›rlanm›flt›r. NA-
TO’nun Sovyetler Birli¤inden
sonra düfltü¤ü ç›kmaza k›l›f ara-
n›yordu. Bu askeri ittifak›n de-
vam etmesi gerekiyordu ki bu da
en çok Amerikan’›n ifline yar›yor-
du. Bundan dolay› da ittifak›
ayakta tutmak isteyen Amerika
ittifak için yeni tehditler gösterme
çabas›na girmiflti. ‹ttifak› ayakta
tutacak en etkili silah› kendi kal-
binde patlatarak 11 Eylül olay›n›
gerçeklefltirmifl ve terör bahane
edilerek NATO’nun Amerika’n›n
arkas›nda Afganistan’a girmesi
sa¤lanm›flt›. Uzun süren Afganis-
tan iflgali NATO’yu ve müttefikle-
rini her yönden yordu. Amerika
asker bulmakta zorlan›rken mad-
di yükünde gittikçe a¤›rlaflmas›
NATO içerisinde yeni aray›fllara
sevk etti. Asimetrik tehditler, kitle
imha silahlar›, siber sald›r›lar kü-
resel ekonomik krizden dolay› si-
lahlar›n yay›lmas› yeni tehdit ola-
rak alg›lanmaya baflland›.

Gerçekten flu an NATO’yu kim
tehdit ediyor? Ruslar m›, Çinliler
mi, ‹ranl›lar m›, Hindistan m›
yoksa Japonya m›? Herhangi bir
NATO ülkesine bir sald›r› m› ol-
mufltu veya iflgal mi edilmiflti?
Oysa tam bunlar›n tersine bir sa-
vunma pakt› olarak kurulan NA-
TO iflgalci olmaya, baflka devlet-
lerin ifllerine terör, ekonomik kriz,
isyanlar, ayaklanmalar bahanesi
ile kar›flmaya, enerji kaynaklar›
ve yollar› üzerinde hak iddia et-
meye veya sebep bahane etmeye
bafllam›flt›r.

Bu nedenle Afganistan’daki
bu günkü durumu NATO’ya he-
def için emperyalist sömürgeci
kapitalist Amerika oluflturmufltur.
Ortado¤u’dan sonra Orta As-
ya’daki ç›karlar› için Afganistan’›
ve Pakistan’› yaflanmaz hale geti-
ren baflta Amerika ve sömürgeci
güçlerdir.

NATO’nun tehdit alg›lamas›n-
da art›k do¤rudan Müslümanlar
ve ‹slam âlemi var. NATO üyesi
Türkiye bunu kamuoyuna izah
etmede elbette zorlanacakt›r. ‹flte
bu zorland›¤› sapt›r›c› demeçlerine
bir örnek:

Davuto¤lu, NATO’nun yeni
stratejik konseptinin haz›rlan›fl›
konusunda da flu aç›klamay› yap-
t›: “HHeerrhhaannggii bbiirr üüyyee üüllkkee flfluunnuu
ddeerrssee,, ‘biz x ülkesinden tehdit al-
g›l›yoruz’.. BBuu tteehhddiiddee kkaarrflfl›› ttaavv››rr
aallmmaakk bbüüttüünn üüyyeelleerriinn ssoorruummlluulluu--
¤¤uunnddaadd››rr,, aannccaakk bbuuggüünn bbööyyllee bbiirr
tteehhddiitt ssöözz kkoonnuussuu ddee¤¤iill” derken
antlaflma metninde aynen flu ifa-
deler geçiyor:

17 May›s 2010 tarihli stratejik
konseptin, “FFüüzzee SSaavvuunnmmaa” sis-
temine iliflkin bölümünün daha
ilk cümlesinde: “DDeeffeennddiinngg aaggaa--
iinnsstt tthhee tthhrreeaatt ooff aa ppoossssiibbllee bbaalllliiss--
ttiicc mmiissssiillee aattttaacckk ffrroomm IIrraann hhaass ggii--
vveenn bbiirrtthh ttoo wwhhaatt hhaass bbeeccoommee,, ffoorr
NNAATTOO,, aann eesssseennttiiaall mmiilliittaarryy mmiiss--
ssiioonn......” http://www.cnsnews.com
/node/77992

Burada ‹ran ismi aç›kça zikre-
dilmektedir. Ayr›ca tehdit alg›la-
mas›nda NATO kay›tlar›nda han-
gi ülkelerin tehdit içerdi¤i isim
olarak tek tek yaz›l›d›r.

NATO’nun hedefinde dünya
üzerine nükleer silahs›zlanma
varken NATO ülkeleri bilinmeyen
say›da nükleer silahlara sahiptir-
ler. Örne¤in; ‹ngiltere, Fransa ve
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Amerika nükleer silahlar›n› her
gün gelifltirmekle meflguldür.

Afganistan’da 11 y›ld›r kötü
bir tecrübe yaflayan NATO büyük
bir ç›kmaz›n içerisine düflmüfltür.
Yüz binlerce NATO askerinin,
bunun yan› s›ra NATO birlikleri-
nin e¤itti¤i 140 binin üzerindeki
Afgan gücünün bulunmas›na,
Rusya dâhil bölge ülkelerinin her
türlü yard›m›na ra¤men NATO
Afganistan’da istedi¤ini hâlâ elde
etmifl de¤ildir. David Cameron
geldikleri noktaya iflaret etmifl ve
buradan kurtulman›n yollar›n›
aramaktad›r. Her gün onlarca si-
vilin öldürülmesi NATO’yu zor
duruma sokarken as›l direnifli k›-
ramamalar› etkili olmufltur. Dire-
niflin ülke çap›na yay›lmas›, za-
yiat›n günden güne artmas› NA-
TO için a¤›r külfetler getirmekte-
dir. Her ne kadar kamufle etseler
de u¤rad›klar› hezimet kendini
göstermektedir. Pakistan’a yap›-
lan sald›r›lar ve sivil ölümlerin
artmas› NATO’nun prestijini da-
ha da sarsmaktad›r. Bundan do-
lay›d›r ki 2014 y›l›nda NATO Af-
ganistan’dan çekilmeyi planla-
maktad›r.

NATO flunu anlam›fl olmas›
gerekir; füzelerle, uçaklarla, a¤›r
silahlarla, tahrip edip yak›p-y›k-
makla daha iyi bir gelecek vaat
edemezsiniz. Bu flekilde bir millet
infla da edemezsiniz. Bunu NA-
TO’nun di¤er temsilcileri dile ge-
tirmeye bafllad›lar. Hatta NA-
TO’nun varl›¤›n›n Amerikan’›n ç›-
karlar›n› korumakla eflde¤er gö-
renlerin say›s› günden güne art-
maktad›r. Türkiye’de pek gözük-
mese de Avrupa ülkelerinde NA-
TO karfl›tl›¤› günden güne yüksel-
mektedir. Birçok siyasi NA-
TO’nun kendilerine ç›kar sa¤lama
yerine Avrupa ülkelerinin daha
çok düflman kazand›¤›na dikkat
çekmektedir.

Baflkan Obama ve Afganis-
tan’daki Amerikan ve ISAF güçle-
rinin komutan› sadece güç kulla-
narak Afganistan’da istikrar›n
sa¤lanamayaca¤›n›n fark›nda. Bu
yüzden Amerikan yönetimi Tali-
ban’la görüflmeler aray›fl›n›n yan›
s›ra yeni bir strateji üzerinde çal›-
fl›yor. Hatta bu stratejinin olufl-
mas›na katk›da bulunmak ve gö-
rüfl beyan etmek için Pakistan ve
Afganistan’dan Washington’a
heyetler gitti.

Rusya’n›n NATO çal›flmalar›n-
da yer almas›na neden olan ise
baflta ‹slam düflmanl›¤›d›r. Nas›l ki
Avrupa k›tas›nda savafl istemiyor-
sa Rusya’da topraklar›nda ve böl-
gesinde savafl istemiyor. Avru-
pa’n›n enerji kap›s› olmak ç›karla-
r›na daha uygun gelmektedir. Di-
¤er taraftan Amerika ve Avru-
pa’daki ‹slam düflmanl›¤› NA-
TO’nun tehdit alg›lamas›n›n ilk s›-
ralar›nda yer almaktad›r. Rusya’y›
NATO’ya yaklaflt›ran önemli et-
kenlerden biri de ‹slam’d›r. Orta
Asya’da oluflan ‹slami hava Rus-
ya’y› da rahats›z etmekte ve iki
düflman› birlefltirmektedir.

Di¤er yönden Rusya eski s›-
n›rlar›n› korumak için NATO ile
iyi geçinmek istemektedir. NATO
üyesi Fransa, ‹ngiltere ve Alman-
ya Avrupa k›tas›nda savafl iste-
memektedir. Bu flu an itibariyle
Rusya siyasetine de uygun düfl-
mektedir. Böylece Gürcistan ve
Ukrayna üzerinde oluflan NATO
bask›s›n› flu an için kald›rm›fl ola-
cakt›r.

NATO’da al›nan kararlar›n
Amerikan ç›kar ve siyasi hedefle-
rine hizmet etti¤i bilinmektedir.
fiu an Amerika ile çat›flmaya ce-
saret edemeyen bu ülkeler onun
baz› isteklerini yerine getirerek
Amerika’n›n ülkelerine olas› bir
tehdidini kald›rmak istemektedir-
ler. Bunun en canl› örne¤ini Av-

rupa’n›n verdi¤i terör alarm›nda
gördük. NATO zirvesi gündemde
iken böyle bir tehlike ancak ve
ancak Amerika’dan gelir ve Ame-
rikan tehdidi olarak ortaya ç›kar.
Böyle bir tehdit karfl›s›nda Avru-
pa NATO üyesi ülkeler zoraki ant-
laflmalar›n alt›na imza atm›fllar-
d›r. NATO’yu Amerikan silahl›
gücü olmaktan ç›kartmak için
herhangi ciddi bir at›l›m›n oldu¤u-
nu söylemek zordur. Fakat bu ül-
keler Amerikan›n yan›nda yer al-
makla kendilerini güvenceye al-
m›fl gözükmektedirler.
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NATO’da al›nan
kararlar›n Amerikan
ç›kar ve siyasi
hedeflerine hizmet
etti¤i bilinmektedir. fiu
an Amerika ile
çat›flmaya cesaret
edemeyen bu ülkeler
onun baz› isteklerini
yerine getirerek
Amerika’n›n ülkelerine
olas› bir tehdidini
kald›rmak
istemektedirler. Bunun
en canl› örne¤ini
Avrupa’n›n verdi¤i
terör alarm›nda gördük.
NATO zirvesi
gündemde iken böyle
bir tehlike ancak ve
ancak Amerika’dan
gelir ve Amerikan
tehdidi olarak ortaya
ç›kar. Böyle bir tehdit
karfl›s›nda Avrupa
NATO üyesi ülkeler
zoraki antlaflmalar›n
alt›na imza atm›fllard›r.



Herhangi bir dinin, peygambe-
ri olmadan insanlara ulaflt›r›lmas›,
anlafl›lmas›, yerleflmesi ve kurum-
laflmas› mümkün de¤ildir. ‹slâm
dini de ayn› flekildedir ve Rasûlul-
lah (sav) olmadan ‹slâm’› düflün-
mek mümkün de¤ildir. Zira ‹slâm
sadece Kur’ân de¤ildir; o, Rasûlul-
lah (sav)’›n flahs›nda aç›klanm›fl
ve hayata geçirilmifl, bizzat onun
öncülü¤ünde kurumlaflm›fl bir din-
dir. Rasûlullah (sav), bir taraftan
Kur’ân’› tebli¤ etmifl, bir taraftan
onu beyân etmifl ve uygulamaya
koymufl, di¤er taraftan da onun
kendisine havale etti¤i meseleleri
tamamlam›fl böylece onu herkesin
anlayabilece¤i mükemmelli¤e
ulaflt›rm›flt›r.

Bu itibarla dinimizde Rasûlul-
lah(sav)’›n ve dolay›s›yla sünne-
tin önemli bir yeri vard›r. Rasûlul-
lah (sav) ve hikmeti içinde tafl›yan
sünneti olmadan, sadece Kur’ân
ile yetinecek bir Müslümanl›k iddi-
as›nda bulunmak; gerçekçi olma-
mak, Kur’ân’› ve Rasûlullah(sav)’›
tan›mamak, vahyin ve peygam-
berlik kurumunun mahiyetini bil-
memek demektir(1).

Peygamberler, vahiy kurumu-
nun beflerî ve al›c› taraf›n› olufltu-
rurlar. Yüce Allah ile insanl›¤›n ir-
tibat›n› sa¤larlar. Peygamberlerin
vahiy arac›l›¤› ile getirmifl oldu¤u
din, esasen f›trî olup, sunulan fleri-
atlar insanlar›n en tabiî ihtiyaçlar›-
n› karfl›lamaya yöneliktir. Allah
(cc) taraf›ndan tespit edilmifl bu
dinin nas›l uygulanaca¤›, yine biz-
zat O’nun taraf›ndan seçilmifl ve
kendilerine Rasûl veya Nebî dedi¤i
elçiler (Peygamberler) vas›tas›yla
insanlara bildirilmifltir. Sadece bil-
dirilmekle kalmam›fllar, örnek
olup, dinin uygulama esaslar›n›,
kendi hayatlar›nda en güzel bir fle-
kilde göstermifllerdir. Nitekim Pey-
gamberimiz için de Kur’an’da ‘Us-
vetün hhasenetün ((en ggüzel öörnek)’
tabiri kullan›lm›flt›r.(2)

Bu durumda din denilince flu
dört unsurun birlikte düflünülmesi
gerekmektedir:

1- Allah ve O’nun mutlak hâ-
kimiyeti ve tevhidi,

2- Allah’›n insanlara dünya ve
âhiret saadetini temin edecek buy-
ruklar›,

3- ‹lâhî buyruklar› insanlara
tebli¤ eden elçi (Peygamber)

4- Bu buyruklar› tebli¤ edip
yaflayan, yorumlayan hayata ge-
çiren peygamberin hayat tarz›
(sünneti).(3)

Son peygamber olarak Rasûlul-
lah Muhammed (sav), insanl›k için
art›k kemâl haline ulaflm›fl dinin te-
mel kitab› Kur’ân’› getirme flerefine
sahiptir. Bu kutsal kitap, Allâhu Te-
âlâ’ya nisbeti yan›nda içeri¤i itiba-
riyle de bütün insanl›¤›n hidayet
rehberi olmaya elverifllidir; onun
tarihi, baflar›larla doludur. Rasûlul-
lah Muhammed (sav), insanl›¤›n
ulaflt›¤› kemâl haline mütenasip
olan eflsiz kitap Kur’ân’› tebli¤ et-
menin yan›nda, onu beyan etmifl,
ö¤retmifl, kendisine havale edilen
meseleleri izah etmifl ve onu yafla-
nan ‹slâm halinde hayata geçirmifl-
tir. Bu itibarla, Rasûlullah’›n (sav)
gerek hayat›n›n (sîret) ve gerekse
sünnetinin özelde Müslümanlar,
genelde de bütün insanl›k için
önemli bir yeri vard›r. Din sürecinin
son kemâl halkas›n› oluflturan, y›l-
d›zlara nispetle güneflin do¤uflu gi-
bi, kendinden öncekileri art›k hü-
kümsüz k›lan Yüce Kur’ân’a ulafl-
man›n ve onu anlaman›n tek yolu
Rasûlullah Muhammed(sav)’dir.
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fiimdi biz bu bölümde efrâd›na
câmî a¤yar›na mânî bir biçimde
Sünnet’i tan›mlamak ve k›s›mlar›
hakk›nda özet bilgi vermek istiyo-
ruz:

A) SÜNNET’‹N KKEL‹ME
VE IISTILAH AANLAMI

Sünnet kelimesi, (s-n-n) kö-
künden gelmektedir. Bu kökten
türeyen di¤er flekiller de dikkate
al›n›nca, pek çok de¤iflik manaya
geldi¤i görülür. Bu manalardan
baz›lar› flöyledir: “Difl, m›zrak ucu,
suret, yüz (vech), yafl (ömür), bi-
le¤i tafl›, iyi olsun kötü olsun yol,
gidiflat, tabiat (huy, karakter), me-
tod, model, tek bir yönden esen
rüzgâr, otlatmak, cilalamak, sözü
güzellefltirmek, flekil vermek, bir
kal›ba koymak, kastetmek, deveyi
süratle sürmek, suyu yavafl yavafl
dökmek, ak›tmak...”(4) (s-n-n)
kelimesinin ihtiva etti¤i lügavî
manalardan “âdet, gidiflat, model,
ç›¤›r açmak ve takip edilen yol”
fleklindeki mana flu hadîste zikre-
dilmektedir: “Kim ‹slâm’da iyi bir
ç›¤›r (sünnet) açar da sonra onun-
la amel edilirse, ecirlerinden hiçbir
fley eksilmeksizin, onlar›nki kadar
ona da yaz›l›r. Kim de ‹slâm’da
kötü bir ç›¤›r (sünnet) açar, ondan
sonra onunla amel edilirse, onu ifl-
leyenlerin günahlar›ndan hiçbir
fley eksilmeksizin, onlar›n günah›
kadar da ona yaz›l›r.(5) Yine flu
hadiste Sünnet takip edilen yol, gi-
diflat anlam›nda kullan›lm›flt›r:
“Sizden öncekilerin sünnetlerine
(gidiflatlar›na) kar›fl kar›fl, kulaç
kulaç mutlaka uyacaks›n›z. Hatta
onlar bir kertenkele deli¤ine girse-
ler, oraya mutlaka siz de gireceksi-
niz.” Sahâbe “Onlar Yahudiler ve

H›ristiyanlar m›?” diye sorunca
Rasûlullah : “Ya kim olacak” bu-
yurdular.”(6)

Kur’an’da ise Sünnet kelimesi,
tekil, ço¤ul, belirsiz veya tamlama
fleklinde; genellikle de¤iflmez ka-
nunlara delâlet için kullan›lm›flt›r.
Kur’ân-› Kerim’de 16 yerde geçen
“Sünnet” tâbiri bu anlamlarda kul-
lan›lm›flt›r. Devam edegelen bir yol
olmas› itibariyle Allah, yarat›lm›fl-
lar›n düzenini, o kanunlar üzerine
kurmufltur ki genel olarak yarat›l-
m›fllar› yönetmede, özel olarak da
azg›nlar› ve yalanc›lar› cezaland›r-
mada ilahî kader bu kanunlara gö-
re cereyan eder. Nitekim yüce Al-
lah flöyle buyurmaktad›r: “Sizden
önce de nice olaylar (sünen) gelip
geçti. Yeryüzünde dolafl›n da ya-
lanc›lar›n sonunun nas›l oldu¤unu
görün.”(7) Di¤er bir ayette de
“Onlar öncekilerin kanunundan
(sunnetü’l-evvelin) baflkas›n› m›
bekliyorlar? Allah’›n kanununda
(sünnetillahi) bir de¤iflme bula-
mazs›n. Yine Allah’›n kanununda
bir sapma bulamazs›n.”(8)

Sünnet kelimesi, ‹slâm’›n bafl-
lang›c›ndan itibaren husûsî bir
mana kazanm›fl, yine yol, tarîk,
gidiflat (sîret), takip edilen ve ör-
nek al›nan yol gibi manalar›n› mu-
hafaza etmifl olmakla birlikte, bu
manalar sadece Hz. Peygamber’in
sîretine tahsis olunmufltur. Ancak
Hz. Peygamber’in tarîk ve sîreti-
nin, Allah’›n tebli¤ine memur etti-
¤i din ile ilgili olmas› dolay›s›yla,
kelimenin lügatte görülen “kötü
ve mezmum yol” manas›, ›st›lah
manas›nda kald›r›lm›flt›r. Hz. Pey-
gamber’in sünneti söz konusu ol-
du¤u zaman, bu sünnetin zemme

lây›k yol ve gidiflat olmas› müm-
kün de¤ildir. Aksine bu yol ve gi-
diflat övülmeye ve örnek al›nmaya
lay›kt›r. Art›k kelime, teknik bir
anlam kazanm›flt›r. Dinde mutlak
olarak sünnetten bahsedildi¤i za-
man, ondan anlafl›lan: “Kur’an’›n
zikretmedi¤i hususlarda, Hz. Pey-
gamber’in kavlî olsun, fiilî olsun
ve takrirî olsun, emretti¤i, yasak-
lad›¤› ve teflvik etti¤i fleylerdir.”(9)
Di¤er bir ifade ile Sünnet, AAllah’›n
dinini aanlama vve oonu hhayattaki
bütün iifllere uuygulamada tteorik vve
pratik oolarak NNebî’nin ((sav) ggetir-
mifl ooldu¤u nnebevi mmetod ddemek-
tir. (10)

Sünnetin ›st›lah olarak tarifi,
‹slâmî ilim dallar›n›n her birinde ve
hatta her bir ekolde, Hz. Peygam-
ber’e âidiyyeti sakl› olmakla birlik-
te farkl› flekillerde incelenmifl ve
tarif edilmifltir. Her bir ilmî disiplin,
kendi penceresinden meseleye
bakm›fl ve kendine yeteni alm›fl-
t›r.(11) Ayr›ca zaman içinde sün-
net kavram›n›n kapsam› geniflle-
mifltir. ‹lk zamanlarda sadece Hz.
Peygamber’e izafe edilen her fley
sünneti teflkil ederken, daha son-
ralar› sahabe kavilleri, tabiûn icti-
hadlar› da sünnet kapsam› içinde
mütâlâa edilmifltir. Bu aç›dan sün-
netin ›st›lâh olarak manas›n› on-
befl as›rl›k ‹slâm kültürü içinde ele
alarak belli bir tarife s›¤d›rmak ol-
dukça zordur. Müslüman bilginle-
rin, sünnetin ›st›lâhî manas› üze-
rinde farkl› yorumlar getirdiklerini
görüyoruz. Bunlar› ana bafll›klar
alt›nda görelim:

a) Usûlcülerin SSünnet TTarifi:
Usûl âlimleri Sünnet’i flöyle tarif
eder: “Hz. Peygamber (sav)’den
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Kur’an’›n d›fl›nda sâd›r olan söz,
fiil ve hareketlerdir.”(12)

Baz› müteahhirûn âlimleri ha-
riç, bütün usulcüler Sünnet’in bu
flekildeki tarifinde ittifak halinde-
dirler. Baz› müteahhirûn âlimler
sâhabe-i kiramdan sâd›r olan söz,
fiil ve takrirleri de Sünnet kavram›
içinde mütâlâa etmifllerdir.

b) HHadisçilerin SSünnet TTarifi:
Hadisçilerin tarifinde “Hz. Pey-
gamberin sözleri, fiilleri, takrirleri
gerek yarat›l›flla gerekse güzel ah-
lakla ilgili s›fatlar›, Peygamberlik-
ten önceki halleri ve risâletle ilgili
durumlar› oldu¤u gibi Hz. Pey-
gamber’e izafe edilen her fley sün-
nettir.”(13) Bu manaya göre sün-
net, muhaddisler nezdinde hadis
ile müteradiftir.(14)

Muhaddislerin sünnet tarifinde
yer alan “Hz. Peygamber’e izafe
edilen...” ifâdesi, ay›r›c› bir özellik
olup, muhaddislerle usulcülerin
sünnet tarifindeki en belirgin anla-
y›fl fark›d›r. Hadisçilerin termino-
lojisinde ayn› metnin de¤iflik se-
netlerinin her birine, ayn› metnin
aralar›nda nüans(lar) bulunan
varyantlar›na, hatta Sahabe ve
Tabiun kavillerine de “hadis” de-
nilmifltir.(15)

c- FF›k›hç›lar›n SSünnet TTarifi: F›-
k›hç›lar, sünneti “farz ve vacip d›-
fl›nda Hz. Peygamber’den gelen
hükümler”(16) olarak tarif eder-
ler. Bu tarife göre usûlcülerle ara-
lar›ndaki fark fludur: Usulcülere
göre sünnet, fler’i hükümlerin de-
lillerinden bir delildir. F›k›hç›lara

göre ise, bu delil ile herhangi bir fi-
ilin sabit oldu¤u hükümdür.

“Bu genel çerçevedeki tarif ya-
n›nda, f›khî mezhepler aras›nda
küçük ayr›nt›larla farkl› tarifler ge-
tirilmifltir. Ama hepsinin ortak ya-
n›, f›k›hç›lar›n sünneti, ahkâm-›
fler’iyye içinde mütâlâa etmifl ol-
malar›d›r. ‹mam Serahsî flöyle der:
“Bize göre sünnet, Rasûlüllah
(sav) ve Sahâbe-i Kiram’›n edin-
dikleri yoldur.”(17)

d- KKelamc›lar›n SSünnet TTarifi:
Kelamc›lar ise sünneti, bid’at›n
karfl›t› (z›dd›) olarak görmektedir-
ler. Baz› f›k›hç›lar taraf›ndan da
kullan›lan bu mânâ, zaman içinde
özellikle itikadî a¤›rl›kl› bir anlam
kazanm›flt›r. “Filan sünnet üzere-
dir, filan bid’at üzeredir”, denildi¤i
zaman anlat›lmak istenen bu ma-
nad›r.(18)

Buraya kadar anlat›lanlar› özet-
lersek, “Hz. Peygamber’den bize
intikal eden, Din’in tebli¤i ve haya-
ta aktar›lmas› ba¤lam›ndaki söz ve
fiilleri” demek olan Sünnet ya da
Hadis,(19) de¤iflik nitelikli baz› un-
surlar ihtiva etmektedirler. Bunu
ça¤›m›z âlimlerinden Yusuf el-Ka-
radavî flöyle ifade ediyor: “Sünnet,
Kur’an’›n yaflanm›fl bir tefsiri, ‹s-
lâm’›n ise pratik ve de örnek bir
tatbikidir. Öyle ki Nebî (sav), tefsir
olunmufl bir Kur’an ve yaflayan bir
‹slâm idi. Nitekim mü’minlerin an-
nesi Aifle (r.anhâ.) f›kh›, basireti ve
Rasûlüllah ile yaflamas›yla bu ma-
nay› anlam›fl ve Rasûlüllah’›n ah-
lâk›ndan soruldu¤unda net ve beli¤

bir ifade ile “O’nun aahlâk›
Kur’an’d›.” diye cevap vermifltir.
Di¤er bir ifade ile Sünnet, Allah’›n
dinini anlama ve onu hayattaki bü-
tün ifllere uygulamada teorik ve
pratik olarak Nebî’nin (sav) getir-
mifl oldu¤u nebevi metoddur. Bu,
uzunluk, genifllik ve derinlik olarak
insan hayat›n›n hepsini kaplamas›
ile temayüz eden bir metoddur.
Uzunlukla, insan›n do¤umundan
ölümüne dek, hatta ceninlik döne-
minden, ölüm sonras›na kadar bü-
tün hayat›n› kapsayan zaman dili-
mini kastediyoruz. Genifllik ile de
evde, çarfl›da, mescidde, yolda, ifl-
te, Allah ile olan iliflkide, kifli, aile,
Müslüman veya gayr-› müslimler,
hatta insan, hayvan ve bitkiler ile
olan iliflkilerde dahi, kiflinin daima
Sünnet’in rehberli¤inde yürüme-
siyle hayat›n her sahas›n› kuflatan
geniflli¤i kastediyoruz. Derinlikten
kast›m›z ise, insan hayat›n›n iç ya-
p›s›ndaki derinliktir ki bu da vücut,
ak›l ve ruhu kapsar. Zahir ve bât›-
n› içine al›r, söz, amel ve niyeti de
kuflat›r.”(20)

B)SÜNNET’‹N KKISIMLARI

Gerek Hadis, gerekse Usûl
âlimleri Sünneti/Hadisleri de¤iflik
bak›fl aç›lar›ndan ele alarak baz›
s›n›fland›rmalara tabi tutmufllar-
d›r. Bu s›n›fland›rmalar sünnetin
daha iyi tespiti ve anlafl›lmas›na
yönelik çal›flmalard›r.

1) Hz. Peygamber’den gelifl
flekline (mâhiyetine) göre; söz, fiil
veya tasvip (takrir) olmak üzere
üçe ayr›l›r:
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ifade ediyoruz.

(20) Prof. Dr. Yusuf El-Karadâvî, Sünneti An-
lamada Yöntem, Sh: 146 ve devam›



a) KKavlî SSünnet: Hz. Peygam-
ber’in de¤iflik münâsebetlerle ve
de¤iflik amaçlarla söylemifl oldu¤u
sözlerine kavlî sünnet denir. Genel
olarak “hadis” ifadesiyle kastedi-
len kavlî sünnettir. Sünnetin ço-
¤unlu¤unu kavlî hadisler temsil
eder. Yönlendirme ve yasama on-
larla ifade edilir. Nebevi beyan on-
larla ortaya konur. Onlar en güzel
flekliyle Muhammedî belâgat› tem-
sil eder. Yüce Allah’›n Resullerin
sonuncusuna özgü vermifl oldu¤u
cevâmiu’l-kelim denilen, az laf›zla
çok anlam ifade eden özlü sözler
de bu hadîslerdedir. (21)

Kavlî sünnet’e örnek: “Âmeller
ancak niyetlere göredir ve herkese
niyetinin karfl›l›¤› vard›r. Kim Al-
lah ve Rasûlü için hicret etmiflse,
onun hicreti Allah ve Rasûlü-
ne’dir. Kim elde edece¤i bir dünya-
l›k veya evlenmek istedi¤i bir ka-
d›n için hicret ederse, onun hicreti
de, kendisi için hicret etti¤i kimse-
yedir.”(22)

b. FFiilî SSünnet: Hz. Peygam-
ber’in özel ve tüzel, dinî ve dünye-
vî hayat›ndaki pratik uygulamala-
r›d›r. Hz. Peygamber’in terk etti¤i
fleyleri O’nun fiilleri cümlesinden
sayanlar bulunmakla beraber,
usûlcülerin ço¤una göre, Rasûlül-
lah’›n terkleri, fiil kabilinden de¤il-
dir. Bu çeflit sünnetlerde ifade Hz.
Peygamber’e de¤il de sahâbeden
birine ait olur: “Kâne’n-Nebiyyü
sallallahu aleyhi ve sellem...” (Hz.
Peygamber (sav) flöyle idi, flöyle
flöyle yapard›...); “Raeytü’n-Ne-
biyye sallallahu aleyhi ve sel-
lem...” (Resulullah (sav)’i flöyle
flöyle yaparken gördüm...) fleklin-

deki ifade tarzlar› fiilî sünnetin ri-
vâyet usul ve kavramlar›d›r.(23)
Hz. Âifle’nin Resulullah’›n fiaban
ay›ndaki nâfile orucu ile ilgili aç›k-
lamas› fiilî sünnete güzel bir ör-
nektir: O flöyle nakleder: “Rasûlul-
lah (sav) öylesine oruç tutard› ki
biz, daha art›k iftar etmez derdik.
Bir kere de iftar etti mi biz art›k da-
ha oruca niyet etmez derdik.”(24)

c. TTakriri SSünnet: Rasûlüllah
(sav)’in sahabeden baz›lar›ndan
sad›r olan bir fiili, gördü¤ü zaman
sükut etmesi yahut o fiilin iyi-güzel
oldu¤unu izhar buyurmas›na takri-
ri sünnet denir. Çünkü Allah’›n Ra-
sûlü bir iflin yap›ld›¤›n› gördü¤ü
veya iflitti¤i halde onu reddetme-
mifl ve susmuflsa, bu durum onun
bu ifli tasvip ve kabul etti¤i anlam›-
na gelir. Meselâ; Bir gün Hz. Pey-
gamber. kabir bafl›nda a¤layan bir
kad›na rastlar. Ona; “Allah’tan
kork ve sabret” der. Kad›n Rasûlül-
lah (sav)’› tan›madan; “Benim ba-
fl›ma gelen, senin bafl›na gelmedi¤i
için beni anlayamazs›n” diye cevap
verir. Daha sonra onun Allah elçisi
oldu¤unu ö¤renince de, evine gide-
rek özür diler. Bunun üzerine Hz.
Peygamber flöyle buyurur: “As›l
sab›r, olayla ilk karfl›laflmada gös-
terilen sab›rd›r.”(25) Burada Al-
lah’›n Rasûlünün kad›n›n kabir zi-
yaretine ses ç›karmad›¤› da görül-
mektedir. Bu, erkekler gibi kad›nlar
için de kabir ziyaretinin caiz oldu-
¤unu gösteren bir takrirdir.(26)

2) Sünnet/Hadis’in Bize Geli-
flindeki Râvî Say›s› ‹tibariyle: Ha-
disler rivâyet bak›m›ndan üçe ay-
r›l›r. Mütevatir, meflhur ve âhad
sünnet.

a. MMütevâtir: Yalan üzere bir-
leflmeleri âdeten mümkün olma-
yan râviler toplulu¤unun, her ne-
silde kendileri gibi bir topluluktan
al›p nakletti¤i, görme ve iflitmeye
dayanan hadistir.(27) Bu tariften
de anlafl›laca¤› üzere mütevâtir
haberin tafl›d›¤› flartlar flöyledir:
Kalabal›k bir cemaat taraf›ndan
nakledilmelidir. Bu kalabal›¤›n
kas›tl› veya kas›ts›z yalan üzere
birleflmeleri mümkün olmamal›-
d›r. Bu kalabal›¤›n say›s›nda her-
hangi bir nesilde azalma olmama-
l›d›r. Fakat kalabal›¤›n art›fl› habe-
rin do¤rulu¤unu teyid eder. Ha-
ber, menfleinde onu nakledenlerin
görme ve iflitme fiillerine dayan-
mal›d›r. Bu flartlar bir araya geldi-
¤i zaman haber, zarurî ilim ifade
eder. Yani onu ifliten için red ve
inkâr› mümkün olmayan, aksine
tasdik ve kabulü zorunlu bir bilgi
hâs›l olur. Bu bilgi dine taalluk
eden bir bilgi oldu¤u zaman, ona
inanmay›, amele taalluk ediyorsa
onunla amel etmeyi gerekti-
rir.(28) Mütevâtir hadis iki flekil-
de ele al›nm›flt›r:

Lafzî MMütevâtir: Senedin ba-
fl›ndan sonuna kadar, hadisin
metninin ayn› laf›zlarla rivayet
edilmesidir. Meselâ; “Kim bilerek
bana yalan söz isnat ederse, ce-
hennemdeki yerini haz›rla-
s›n”(29) hadisi, tevatür derecesin-
de kalabal›k bir sahabe toplulu-
¤unca ayn› laf›zlarla rivayet edil-
mifltir.

Ma’nen MMütevâtir: Laf›zlar› az
çok birbirinden farkl› olmak üzere
manas› tevatür yoluyla rivayet
edilen hadise denir. Ma’nen müte-
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vâtir hadis, kimsenin inkâr ede-
meyece¤i kadar çoktur. Dua s›ra-
s›nda ellerin kald›r›lmas› bu çeflit
mütevatire örnek gösterilebilir.
Çünkü Hz. Peygamber’in dua s›ra-
s›nda ellerini kald›rd›¤›na dair yüz
kadar hadis rivayet edilmifltir. Fa-
kat bunlar de¤iflik olaylarla ilgili,
de¤iflik flekillerde ve farkl› ifadeler-
le nakledilmifltir. Belki her olay
hakk›nda lafzî tevatür gerçeklefl-
memifltir, fakat bütün rivayetlerin
birleflti¤i ortak anlam, dua s›ras›n-
da ellerin kald›r›lm›fl olmas›d›r.

Mütevâtir sünnetin hükmü,
Hz. Peygamber’e nisbetinin kesin
olufludur. Buna göre, mütevatir
sünnetle amel etmek farz olup,
onu inkâr eden dinden ç›kar. Bu
çeflit hadislerin delâleti zannî ol-
mad›kça, ortaya koydu¤u hüküm
kesinlik ifade eder. Mütevatir ha-
disler, delil olma bak›m›ndan
Kur’ân’a yak›n kuvvettedir.

b. Meflhur: Genellikle Hanefî
alimlerince kullan›lan meflhur
sünnet; Hz. Peygamber’den bir
veya iki yahut tevatür say›s›na
ulaflmam›fl say›da sahabi taraf›n-
dan rivayet edilmiflken, Tâbiün
veya Etbâu’t-tâbiûn devirlerinde
tevatür say›s›ndaki ravilerce nak-
ledilen sünnet/hadis’tir. Mest
üzerine mesh verme hadisi,
müt’an›n haram k›l›n›fl› ile ilgili
hadis, kad›n›n halas› ve teyzesi
üzerine nikâh›n›n haraml›¤›n› bil-
diren hadis, meflhur hadislerin ör-
neklerindendir.(30)

Mütevatir ve meflhur sünnet
aras›ndaki fark fludur; birincide
her üç tabaka ravileri tevatür
say›s›nda iken, meflhur sünnette,
sahabeden olan raviler tevatür
derecesine ulaflmam›flt›r. Buna
göre mütevatir hadisin Hz. Pey-
gamber’e nispeti kesin iken mefl-

hur hadisin, Hz. Peygamber’den
rivayet eden sahabiye nispeti
kesin olmakla birlikte, Hz. Pey-
gamber’e nispeti kesinlik tafl›maz.
Meflhur sünnetin hükmü, kesine
yak›n bir bilgi vermesidir.

c. ÂÂhad ((Haber-i VVâhidler):
Tevatür s›fat› eksik olan ve zarurî
bilgiyi gerekli k›lmayan haberdir.
Bunlar, Hz. Peygamber’den bir, iki
veya daha fazla sahabi taraf›ndan
rivayet edilen ve meflhur hadisin
flartlar›n› tafl›mayan hadislerdir.
Âhad hadisi bir kifliden yine bir
kifli rivayet etmifl olup, bize kadar
ulaflan senedindeki kifliler hiçbir
zaman tevatür say›s›na ulafl-
mam›flt›r. Hadis kitaplar›nda top-
lanm›fl bulunan hadislerin ço¤u bu
k›sma ait olup, bunlara tek kiflinin
haberi anlam›nda “haber-i vâhid”
veya birer kiflilerin haberi an-
lam›nda “âhad haber” denir.

Ahad sünnet kesin bilgi ifade
etmez, zanl› bilgi verir. Çünkü
bunlar›n Hz. Peygamber’e ulafl-
t›¤›nda flüphe vard›r. Bu yüzden
inançla ilgili konularda âhad
habere dayan›lmaz. Ancak belirli
flartlar› tafl›yan âhad haberler amel
konular›nda delil olarak kabul
edilir. Hadis kitaplar›m›z› dolduran
hadislerin hemen hemen hepsi bu
anlamda âhad hadislerdir. Âhâd
haberlerin zarurî ilim ifade edip et-
memesi ihtilâf›na ba¤l› olarak bu
çeflit haberlerin dini konularda
delil olmas›, bir baflka deyiflle âhâd
haberlerle amel edilip edilmeyece¤i
konusunda ihtilaf vard›r(31).

3. S›hhat Ve Hüküm ‹tibariyle:
Bu taksimin alt›na Âhad ve Mefl-
hur hadis grubu girmektedir. Bun-
lar da genel olarak üçe ayr›l›r:

a. SSahih HHadis: fiöyle tarif edil-
mifltir: fiâzz ve muallel olmayarak
isnad› Hz. Peygamber’e veya

sahabeden birine yahut daha son-
rakilerden birine var›ncaya kadar
adalet ve zabt sahibi kimselerin,
yine kendileri gibi adalet ve zabt
sahibi kimselerden muttas›l sened-
lerle rivayet ettikleri hadistir.(32)
Hadisçiler, hadis ehlinden kabul
edilen fukaha ve usûlcüler sahih
hadisin hüccet (delil) oldu¤u ve
onunla amel etmenin vacip oldu¤u
konusunda icmâ etmifllerdir.

b. HHasen HHadis: fiâzz ve illet-
ten salim olarak zabt› mükemmel
olmayan râviler taraf›ndan rivayet
edilen hadistir. Bütün fakihlere
göre kendisiyle amel edilmesi ve
ihticâc› konusunda makbuldür.

c. ZZay›f HHadis: Makbul hadis
flartlar›n› tafl›mayan hadise zay›f
hadis denir. Makbul hadisin flartlar›
ise sahih ve hasen hadisin tafl›d›¤›
flartlard›r. Bunlar: Râvînin adaleti,
Ravinin zabt›, senedin ittisali
(kesintisiz oluflu), flâzz olmamas›,
gizli bir illetle ma’lül olmamas› ve
hadisin baflka bir yönden rivayet
edilerek desteklenmifl olmas›. Bu
flartlar› tafl›mayan hadis zay›f
hadistir. Zay›f hadisle amel
konusunda en çok tercih edilen
görüfl fludur; akaid ve ahkâma ait
olmaks›z›n va’z, amellerin fazileti,
k›ssa gibi konularda flartl› olarak
zay›f hadisle amel edilebilir.(33)

4. Hadisi Söyleyeni ‹tibariyle:
Bundan maksad, hadisin söylen-
di¤i kaynak aç›s›ndan yap›lan tak-
simdir. Buna göre ikiye ayr›l›r:

a. KKudsî HHadis: Hz. Peygam-
ber’in söz olarak Rabb›na izafe
veya Rabb›ndan rivayet etti¤i
hadislere hadis-i kudsî, hadis-i
ilâhî veya hadis-i Rabbânî denil-
mifltir. Bu çeflit hadislere kud-
siyetin izafe edilmesi onlar›n Allah
Teâlâ’dan sad›r olmas› yönünden-
dir. Yani bunlar›n menflei Allah
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Teâlâ’d›r. Kudsî hadislerin, bir
taraftan ilk kaynak olarak Allah
Teâlâ’ya izafe edilmesi, di¤er
taraftan Hz. Peygamber’in hadis-
leri aras›nda ve hadis lafz›yla zik-
redilmesi, bunlar›n baz› yönlerin-
den Hz. Peygamber’in hadislerine
benzerli¤ini ortaya koymaktad›r.
Zira Kur’ân-› Kerim Allah kelâm›
olup Hz. Peygambere vahyolun-
mufltur; kudsî hadislerin de ilk
kayna¤› Allah Teâlâ oldu¤una ve
Hz. Peygamber taraf›ndan ondan
rivayet edildi¤ine göre, bunlar da
vahiydir. Binaenaleyh, vahiy ol-
mak bak›m›ndan Kur’ân-›
Kerim’le hadis-i kudsî aras›nda
herhangi bir fark mevcut de¤ildir.
Bununla beraber Kudsî hadisler
Kur’an’dan say›lmazlar.(34)

b. MMerfû HHadis: Özellikle Hz.
Peygamber’e isnad edilen söz fiil
ve takrirlerden -ister munkat› is-
nadla isterse muttas›l isnadla
rivayet edilmifl olsun- bütün hadis-
lere Merfû hadis denir. Bu söz, fiil
ve takrirler, ya aç›k bir ifade ile
Hazreti Peygambere isnad edilirler;
yahutta bunlar Hazreti Peygam-
bere aç›k bir flekilde isnad edil-
memifl olsalar bile, onlar›n, Hazreti
Peygamberin söz, fiil ve takrirleri
olduklar›na hükmetmekte herhan-
gi bir güçlük çekilmez.(35)

Bütün bu sünnet taksimleri -
yer darl›¤›ndan alamad›klar›m›z
dâhil-, sünnet olarak bilinen Hz.
Peygamber’e ait bir davran›fl›n
hangi kategoriye girdi¤ini tespit
etmek, Hz. Peygamber’den sâd›r
olan her fleyin sünnet olup ol-
mad›¤›n›, ba¤lay›c›l›k vasf›n›n
bulunup bulunmad›¤›n› belirlemek
için yap›lan gayretlerdir. Ancak

fluras› bir gerçek ki Hz. Peygamber
(sav) Kur’an’›n ifadesiyle “en
güzel örnek” olma vasf›n› hayat›
boyunca bizzat göstermifltir.

C) SSÜNNET’‹N KKAYNA⁄I
VE TTEMELLEND‹R‹LMES‹

Geçmiflten günümüze üzerinde
tart›fl›lan konulardan biri Sün-
net’in kayna¤› meselesidir. Bu tar-
t›flma, Sünnet denilince Hz. Pey-
gamber (sav)’e izafe edilen veya
Hz. Peygamber (sav)’den sâd›r
olan söz, fiil ve takrirler olarak an-
lafl›lan sünnet tarifi çerçevesin-
dedir. Sahabe hatta baz›lar›na göre
tabiin söz, fiil ve takrirleri buna
dâhil de¤ildir. Çünkü tart›flman›n
konusu, Hz. Peygamber (sav)’in
sünnetinin kayna¤›n›n niteli¤iyle
ilgilidir. Sünnet, vahy mahsûlü
müdür, vahy mahsûlü de¤il midir?
konusudur.(36) Günümüzde s›kça
tart›fl›lan bu konu üzerinde k›saca
durmak istiyoruz.

Yüce kitab›m›z Kur’an-›
Kerim’in aç›klamalar›na göre, Hz.
Peygamber son Nebî’dir ve son
Rasul’dür,(37) ancak ilk peygam-
ber de¤ildir.(38) Allahu Teâlâ on-
dan önce peygamberler göndermifl
ve bütün peygamberlere vahiy
ad›n› verdi¤i bir iletiflim arac› ile
gerekli gördü¤ü bilgileri iletmifltir.
Hz. Peygamber’in Allah’tan vahiy
yoluyla ald›¤› bilgilerin Kur’an’dan
ibaret olmad›¤› hem ilgili ayetler-
den(39) hem de ona yüklenen
vazifelerden ve bahfledilen vas›f-
lardan anlafl›lmaktad›r. O’nu di¤er
insanlardan ay›ran özellik vahye
mahzar olmas›d›r.(40) Ancak bu
onun yegâne özelli¤i de¤ildir. Hem
vahiy alabilmek için O’nun daha
birçok üstün vas›f ve özellikle

bezenmesi flan›na uygun bir ter-
biye almas› gerekmifl, bunlar da
bizzat Allahu Teâlâ’n›n lütfu ile
gerçekleflmifltir. O âlemlere rah-
mettir.(41) ‹nsanlara flahit, müj-
deleyici, uyar›c›, Allah’a ça¤›ran,
davetçi ve çevresine ›fl›k saçan
kandil olarak gönderilmifltir(42).

‹lâhî vahyin befler olarak ilk
muhataplar› olan peygamberlerin
Allah Teâlâ taraf›ndan bilgilen-
dirilmesi nübüvvetin bir gere¤idir.
Peygamberlerin bilgilendiril-
mesinin en belirgin vas›tas› ken-
dilerine vahiy gelmesidir. Dini teb-
li¤ ederek onu insanlara ö¤retip
ayn› zamanda onlar› e¤itecek kifli
olan peygamberin, önce ken-
disinin e¤itim ve ö¤retime tâbi
tutulmas› gerekmektedir.

Rasûlullah (sav)’› tebli¤ etti¤i
Kur’an’dan ay›rmak mümkün
de¤ildir. Hz. Peygamber Kur’an-›
tebli¤ etmenin yan›nda- Rab-
bimizin O’na verdi¤i yetkiyle-(43)
onu beyan etmifl, ö¤retmifl, ken-
disine havale edilen meseleleri
izah etmifl onu yaflanan ‹slâm
olarak hayata geçirmifltir. Bu
itibarla Hz. Peygamber’in gerek
hayat›n›n gerekse sünnetinin özel-
de Müslümanlar, genelde de bütün
insanl›k için önemli bir yeri vard›r.
Din sürecini son kemal halkas›n›
oluflturan, y›ld›zlara nispetle
güneflin do¤uflu gibi kendisinden
öncekileri hükümsüz k›lan Yüce
Kur’an’a ulaflman›n tek yolu
Rasulullah (sav)’t›r.

‹slâm âlimleri Kur’an’a “vahyi
metluv(okunan vvahy)”, sünnete
de “vahyi ggayri mmetluv ((okun-
mayan vvahiy)” ismini vermifller-
dir.(44) Bununla da sünnetin
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vahiy oldu¤unu ima etmifllerdir.
Günümüz âlimlerinden Muham-
med Hamidullah flöyle demek-
tedir: Vahiy, bizzat Rasulullah
Muhammed (sav) taraf›ndan
gayet aç›k bir flekilde iki s›n›fa ay-
r›lm›fl bulunmaktad›r. Baz› durum-

larda O: “Bu Allah’›n kat›ndad›r;
onu yaz› ile tespit edin, ezberleyin
ve namazlar›n›z›n belli yerlerinde
tilâvet edin” diyor. ‹flte bu iflaret
etti¤i fley, Kur’an-› Kerim çer-
çevesine girer. Di¤er baz› durum-
larda ise O: “Bunu flöyle yap›n”
diyor ve hatta bazen hiçbir söz
(hadis) sarfetmeksizin sadece belli
bir flekilde hareket edip iflliyordu
ve bütün bu gibi durumlarda yaz›
ile tespit emrini vermiyordu. ‹flte
bu halde karfl›m›za vahy-i metluv
ile vahy-i gayri metluv fark› ç›kar;
bu ikinci s›n›fa girenler,
umumiyetle Hz. Peygamber’in
“hareket”, “ifl” ve “tutumlar›”na
dair anlat›lanlar hadis yahut bun-
dan farkl› bir mana tafl›mayan
sünnet fleklinde adland›r›l›r.(45)
Kur’an’a nazaran Peygamber, her
ne söylediyse vahiy üzerine söy-
ledi. Bununla beraber bütün söy-
lediklerinin namazlarda okun-
mas›n› emretmedi. Buradan,
‘tilavet edilmifl, ‘okunmufl vahy’
ile ‘tilavet edilmemifl vahy’ aras›n-
daki fark anlafl›l›r.(46)

Bütün bunlardan sonra flöyle
bir tespitte bulunmak mümkün-
dür: Dinin tebli¤i sadece Kur’ân-›
Kerîm vas›tas›yla yap›lmam›fl; Al-
lah Teâlâ, pek çok ayr› yolla pey-
gamberine dini bildirmifltir.
Dolay›s›yla sünnet vahiy kaynak-
l›d›r ve vahyin onay›ndan geçmifl-
tir. Di¤er yandan bir dinin sadece
kutsal kitap ile duyurulaca¤›na
dair bir delil bulunmamaktad›r.
Ayn› flekilde Kur’ân-› Kerîm’in de
bütünüyle bir kerede nâzil ol-
may›fl›, dinin tamamlanmad›¤›
fleklinde anlafl›lmad›¤› gibi, eksik-
lik olarak da görülmemifl ve Müs-
lümanlar Rasûlullah’›n bütün bil-
dirdiklerine Kur’ân ve Sünnet
ay›r›m› yapmadan uymufllard›r.

En son olarak flunu ifade
edelim ki; Sünnetin kayna¤› ile il-
gili naklettiklerimizden, tüm hadis
külliyat›n›n vahiy oldu¤unu
savundu¤umuz sonucu ç›kar›l-
mamal›d›r. Bu husustaki tercih et-
ti¤imiz görüfl, ça¤›m›z›n büyük
âlimlerinden Seyyid Ebu’l A’la
Mevdûdi’nin görüflüdür.Mevdûdi
“O, hhevâdan ((kendi iistek, ddüflünce
ve ttutkular›na ggöre) kkonuflmaz. OO
(söyledikleri), yyaln›zca vvahyolun-
makta oolan bbir vvahiydir.“(47)
ayetlerini tefsir ederken flöyle der:
“Bu ba¤lamda flöyle bir soru
yöneltilebilir: “Hz. Peygamber’in
(sav) tüm sözleri Allah kat›ndan
m›d›r? De¤ilse flayet, Hz. Peygam-
ber’in (sav) sözlerinden hangisi
kendisine ait, hangisi Allah’›n
vahyidir?” Böyle bir sorunun
cevab›n› flu flekilde verebiliriz:
Kur’an kesinlikle bir vahiydir ve
içindeki tüm sözler istisnas›z Al-
lah’a aittir. Hz. Peygamber’in
(sav) kendi sözleri ise üç
kategoriye ayr›labilir:

1) Hz. Peygamber’in (sav) ‹s-
lâm’› tebli¤, Kur’an’› beyan ve
izah niteli¤i tafl›yan sözlerinin
tümünün vahy kaynakl› ol-
du¤una flüphe yoktur. Maazallah
bunlar hevâs›ndan uydurdu¤u
düflünceler de¤ildi. Bir bak›ma Hz.
Peygamber, (sav) Allah’›n tayin
etti¤i resmi bir sözcüydü. Bu tür
vahy, kelimesi kelimesine Kur’an
gibi nazil olmufl de¤ilse bile, Hz.
Peygamber’in (sav) söyledi¤i bu
sözler yine de vahy ilmine dayan-
maktad›r.

Ancak Kur’an ve Hz. Peygam-
ber’in (sav) sözleri aras›ndaki
fark, Kur’an’›n anlam›yla birlikte
kelimelerinin de Allah taraf›ndan
nazil olmas›, buna karfl›l›k Hz.
Peygamber’in (sav) izah niteli¤in-
deki sözlerinin, Allah taraf›ndan
ö¤retilmifl olmas›na ra¤men,
kelimelerinin kendisine ait ol-
mas›d›r. Bu bak›mdan, Kur’an’a,

ge
nç

 b
iri

ki
m 26

(45) Muhammed Hamidullah, Kur’an-› Kerim
Tarihi, Sh: 16 (Türkçesi: Salih Tu¤) , ‹stanbul
1993 

(46) Muhammed Hamidullah, Muslim Con-

duct Of State (terc., ‹slâm’da Devlet ‹daresi,

Sh: 16,‹stanbul-1963

(47) Necm 3-4 

Dinin tebli¤i sadece
Kur’ân-› Kerîm
vas›tas›yla
yap›lmam›fl; Allah
Teâlâ, pek çok ayr›
yolla peygamberine
dini bildirmifltir.
Dolay›s›yla sünnet
vahiy kaynakl›d›r ve
vahyin onay›ndan
geçmifltir. Di¤er
yandan bir dinin
sadece kutsal kitap
ile duyurulaca¤›na
dair bir delil
bulunmamaktad›r.
Ayn› flekilde Kur’ân-›
Kerîm’in de
bütünüyle bir kerede
nâzil olmay›fl›, dinin
tamamlanmad›¤›
fleklinde
anlafl›lmad›¤› gibi,
eksiklik olarak da
görülmemifl ve
Müslümanlar
Rasûlullah’›n bütün
bildirdiklerine Kur’ân
ve Sünnet ay›r›m›
yapmadan
uymufllard›r.



“Vahyi CCelî”(48) Hz. Peygam-
ber’in (sav) bu tür sözlerine de
“Vahyi HHafî” (49) denilir.

2) Hz. Peygamber’in (sav)
Müslümanlar›n lideri olmas›
münasebetiyle Allah’›n kelimesini
yüceltmek ve dini ikame etmek
için mücadele ederken muhtelif
zamanlarda verdi¤i emirleri kap-
sayan sözleri. Bu mücadele
boyunca Hz. Peygamber, (sav)
zaman zaman sahabeyle is-
tiflarede bulunmufltur. Bu is-
tiflareler sonunda O, bazen kendi
reyinden vazgeçip, sahabelerin
reyini kabul etmifltir. Bazen de
sahabeler “Bu sizin kendi sözünüz
mü yoksa Allah’›n vahyi midir?”
diye sormufllar, O da “Benim
sözümdür.” karfl›l›¤›n› vermifltir.
Bazen Hz. Peygamber (sav) iç-
tihat edip, bu do¤rultuda emir ver-
dikten hemen sonra, Allah Teâlâ,
Onun buyru¤unun aksini bildiren
ayetler inzal etmifl ve bunun
üzerine Hz. Peygamber (sav) yan-
l›fl olan içtihad›n› düzeltmifltir.
Buraya kadar anlat›lanlardan an-
lafl›ld›¤› gibi, Hz. Peygamber’in
(sav) sözleri hevâs›ndan olmay›p,
Allah’›n teyid etmesiyle kesinlik
kazanm›flt›r. “Hz. Peygamber’in
(sav) her söyledi¤i vahiy midir?”
sorusuna gelince, Onun bir insan
olmas› hasebiyle söyledi¤i sözler,
sahabeleriyle istiflare ederek ald›¤›
kararlar veya Allah’›n aksini em-
retti¤i konulardaki içtihatlar› vahiy
de¤ildir. Fakat bunlar›n d›fl›nda
söyledi¤i sözler “vahyi hhafî”
grubuna girer.

‹slâm hareketinin önderli¤ine,
Müslümanlar›n emirli¤ine, ‹slâm

devletinin baflkanl›¤›na kendili¤in-
den tayin olmad›¤› gibi, O’nu halk
da seçmemifltir. Bu mevkiler O’na
Allah taraf›ndan verilmifl ve O da
bu mevkilerdeki yetkisini Allah’›n
emriyle kullanm›flt›r. Hz. Peygam-
ber’in (sav) kendi içtihatlar›na
dayal› icraat› da Allah taraf›ndan
teyit edilmifltir. Yani Onun görüfl-
leri, Allah’›n kendisine verdi¤i ilme
dayanmaktad›r. Ancak yan›ld›¤›n-
da Allah Teâlâ hemen O’nun söz
konusu yanl›fll›¤›n› “Vahyî Celî” ile
düzeltmifltir. Bundan, Rasûlullah
(sav)’›n kendili¤inden yapt›¤› iç-
tihatlar›n Allah’›n r›zas›na muvaf›k
oldu¤u anlafl›l›yor. Çünkü böyle ol-
masayd›, muhakkak Allah ken-
disini ikaz ederdi.

3) Hz. Peygamber (sav)’in bir
insan olmas› hasebiyle, peygam-
berlikten önce ya da sonra,
Nübüvvet ile ilgili olmayan sözleri.
Bu ba¤lamda öncelikle bilinmesi
gereken husus, kâfirlerin, Rasûlul-
lah’›n bu tür sözleriyle ilgili itiraz-
lar›n›n bulunmay›fl›d›r. Onlar Hz.
Peygamber’i, yukar›daki iki
kategoriye giren sözlerinden ötürü,
dalaletle suçluyorlard›. Dolay›s›yla
söz konusu ayette Hz. Peygam-
ber’in (sav) Nübüvvet ile ilgisi
bulunmayan sözleri kastedil-
memektedir. Ancak yine de belirt-
mek gerekir ki, Hz. Peygamber’in
(sav) bu tür sözleri bile hak ve
do¤rulu¤un d›fl›nda baflka bir fley
ifade etmez. Çünkü Allah, Onu
takva timsali bir peygamber olarak
göndermifltir. Bununla birlikte Hz.
Peygamber’in (sav) her sözü vah-
yin nuruyla ayd›nlanm›flt›r.
Nitekim Ebu Hureyre’nin
rivayetine göre, Rasûlullah (sav)

“Ben Hak’tan baflka hiç bir fley
söylemem” dedi¤inde ashabtan
biri “Ya Rasûlallah ama siz bazen
bizlerle flakalafl›yorsunuz” diye
sorunca O, “Ben gerçekten de
Hak’tan baflka bir fley söylemem”
demifltir. (Müsned-i Ahmed, Ebu
Davud)

Amr b. el-As’›n o¤lu Abdullah
flunlar› anlat›yor: “Ben Hz. Pey-
gamber’in (sav) a¤z›ndan ç›kan
her sözü yaz›yordum. Bunun
üzerine baz› kimseler bana, “Sen
Rasûlullah’›n (sav) söyledi¤i her
sözü yaz›yorsun. Oysa O, bazen
k›zg›n bir halde de konuflur”
deyince, ben de yazmaktan vaz-
geçtim. Bir defas›nda da bu hususu
Rasûlullah’a arz ettim. Bunun
üzerine O, “Sen yaz. Can›m› elinde
tutan Allah’a yemin ederim ki,
benim a¤z›mdan Hak’tan baflka bir
fley ç›kmaz” dedi.”(50)

Bu yaz›m›z› Hz. Muhammed
efendimizin flu hadisleriyle bitir-
mek istiyorum: “Ümmetimden
K›yamete kkadar hhak üüzere ssebat
eden vve mmuhalefet eedenlerin kken-
dilerine zzarar vveremeyece¤i bbir
grup ddaima vvar oolacakt›r.(51) Bu
ilmi, hher kkufla¤›n aadil oolanlar› ddev-
ralacakt›r. BBunlar, aafl›r›lar›n ttah-
rifat›n›, bbat›l eehlinin oona ss›zarak
yapaca¤› ttahribi vve ccahil kkim-
selerin ttevillerini oondan ((‹slâm
dininden) uuzak ttutarlar.”(52)

Rabbim, bizleri afl›r›lar›n tah-
rifat›n›, bat›l ehlinin ona s›zarak
yapaca¤› tahribi ve cahil kim-
selerin tevillerini ‹slâm dininden
uzak tutan adaletli salihler züm-
resine ilhak eylesin. 
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(48) Vahyi Celî: Aç›k vahiy yani Kur’an’da
bulunup, tilavet edilen vahiy

(49) Vahyi Hafî: Gizli vahiy yani Kur’an’da
bulunmayan, vahy-i gayri metluv denilen
vahiy

(50) Ebû Dâvûd, Kit. ‹lim, hn: 3646 Darini;
Kit. Mukaddime bab: 13; Müsned ‹mam Ah-
med c. II. sh. 162, 192. Mevdûdi, Tefhimul

Kur’an, c. 6, Sh: 12-14, ‹nsan Yay›nlar›, ‹s-
tanbul, 1991.Mevdûdi’nin Sünnet anlay›fl›
hakk›nda Yrd. Doç.Dr Yavuz KÖKTAfi’›n
Mevdûdi’nin Hadisle ‹lgili Görüflleri Ve Hadis
Tahlilleri Üzerine (Sakarya Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi dergisi 8/2003) makalesi
okunmaya de¤erdir.

(51) Müslim, ‹mâre, 53, hadis nr: 4927-4935

(52) Hadisi ‹bnu’l-Kayyim, Miftâhu Dârî’s-
Seade, c. 1, Sh: 163-4 (Beyrut, Dâru’l-
Kütübi’l-‹lmiyye bask›s›)’de zikretmifl, çeflitli
isnâdlardan geldi¤i için onu kuvvetli görmüfl-
tür. Ayn› flekilde ‹bnu’l-Vezir de “Bu, ‹bni Ab-
dilberr’in sahih olarak niteledi¤i meflhur bir
hadistir. Ahmed b. Hanbel’in bu hadis sahih-
tir, dedi¤i de rivayet edilir.” diyerek hadisin
sahih oldu¤unu ifade etmifltir.



GGaazzzzee’’ddeekkii ççooccuukkllaarr››nn mmaarruuzz
kkaalldd››¤¤››,, ttrraavvmmaa ssoonnrraass›› ssttrreess bboo--
zzuukklluu¤¤uu ((ppoosstt ttrraauummaattiicc ssttrreess ddii--
ssoorrddeerr,, PPTTSSDD))nnuunn üüsstteessiinnddeenn ggeell--
mmeekk iiççiinn ççaabbaallaayyaann,, rruuhh ssaa¤¤ll››¤¤››
uuzzmmaann›› RRaawwyyaa HHaammaamm yyaaflflaadd››kk--
llaarr››nn›› PPeetteerr SSmmaallll’’aa aannllaatt››yyoorr.. 

Hava sald›r›lar›, ses bombala-
r›, patlay›c›lar ve benzeri savafl
stresi yetiflkinlerin ruh sa¤l›¤›n›
olumsuz etkilese de çocuklar için
durum daha zor görünüyor. Bu
tip travma ve stresler (PTSD), on-
lar›n normal bir çocukluk ça¤› ge-
çirme ihtimallerini yok etmekte
ve kal›c› ruhsal bozukluklar olufl-
turmaktad›r. 

37 yafl›ndaki Rawya Hamam
toplum ruh sa¤l›¤› uzman›d›r ve
Gazze’deki travmatize ailelerle il-
gilenmektedir. Kocas› Emad ve
dört çocu¤u (Serena (12), Dalia
(9), Hiflam (6) ve Muhammed
(3)) ile birlikte, Gazze’nin kuze-
yinde oturmakta ve bu bölgede
çal›flmaktad›r. Rawya, PTSD be-
lirtisi gösteren çocuk ve ailelerine
dan›flmanl›k ve terapi hizmeti
vermektedir. Ba¤›ms›z ve huzurlu
ülkelerdeki meslektafllar›yla kar-
fl›laflt›r›ld›¤› zaman, kuflat›lm›fl

Gazze’de çal›flmak onun için
onun için pek de kolay olmuyor.

Ço¤umuz geceleri güvenli ve
huzur içinde uyuyoruz. Fakat
Rawya’n›n böyle bir lüksü yok.
Çünkü o düzensiz elektrik kesinti-
leri nedeniyle yemekleri yapmak
için gece 3’te kalk›yor, bunun ar-
d›ndan da sabah 5’te kocas› ve
büyük çocuklar› ile sabah nama-
z›n› k›l›yorlar. Saat 6 civar›nda ise
Rawya’n›n büyük üç çocu¤unun
k›y› bölgesindeki UNRWA okulu-
na b›rak›lmas› laz›m. Rawya’n›n
söyledi¤ine göre günün bu saati
çocuklar› ile vedalaflt›klar› için
çok zor. Rawya, “kocamla kap›da
durup onlar› tekrar göremeyece¤i-
mizden korkarak her birini s›k›ca
kucaklay›p öpüyoruz” diyor.

PPSS‹‹KKOOLLOOJJ‹‹KK SSTTRREESSSS

Tüm korkular›, 2008’deki ‹s-
rail sald›r›s›na dayan›yor. “‹sra-
il’liler 27 Aral›k 2008’de sabah
saat 11.25’te sald›r›ya bafllad›.
Bu saatte sabahç› ö¤renciler evle-
rine dönerken, ö¤lenciler de oku-
la geliyorlard›. Yaflad›¤›m en kor-
kunç gündü, çocuklar›m›n yü-
zündeki korku ve dehflet ifadesini
hiç unutmayaca¤›m. Gazze so-
kaklar›ndaki durum, dünyan›n

son gününü and›r›yordu. Anne
ve babalar ba¤r›flarak ve feryat
ederek çocuklar›n› ar›yorlard› ve
siyah bulutlar gökyüzünü karart-
m›flt›.

Sürekli devam eden hava sal-
d›r›lar›, gürültü, patlama sesleri
v.b. hem çocuklar hem de yetifl-
kinler üzerinde a¤›r psikolojik
strese yol açt›. Rawya “o günler-
de Gazze’de bir anne veya baba
olmak çok zordu. Çocuklar›m›z›
koruyam›yorduk. Onlar›n en te-
mel hakk› olan yaflama, oyun,
e¤itim ve sa¤l›k gibi ihtiyaçlar›n›
karfl›layam›yorduk.” diyor.

Rawya, 3 yafl›ndaki o¤lu Mu-
hammed’i anaokuluna b›rakt›k-
tan sonra saat 8 civar›nda iflyeri-
ne ulafl›yor. Buradaki tak›m arka-
dafllar›; psikologlar, psikiatristler,
sosyal hizmet uzmanlar› ve fizyo-
terapistlerden olufluyor. Burada
tak›m liderleri öncülü¤ünde vaka-
lar› inceleyip iflbölümü yap›yorlar.
Bundan sonra Rawya, belirlenen
okul ve anaokullar› ziyaret ederek
dan›flmanl›k hizmetine bafll›yor.
Burada onun temel rolü, savafl
nedeniyle psikolojik problem ya-
flayan çocuklarla yak›ndan ilgi-
lenmek ve düzelmelerine yard›m-
c› olmak.
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RAWYA’NIN ÇOCUKLARI*
PPeetteerr SSMMAALLLL

ÇÇeevv:: ‹‹ssmmaaiill CCEEYYLLAANN

*The Middle East, Aral›k 2010



Rawya, sistematik fliddete
maruz kalan toplumlarda en çok
zarar gören grubun çocuklar ol-
du¤unu, çünkü onlar›n psikolojik
geliflimlerinin henüz tamamlan-
mam›fl oldu¤unu belirtiyor.

Gazze’deki çocuklar›n ruh sa¤-
l›¤›n› bozan etkenler ise ‹srail’in
bitmeyen hava ve kara sald›r›lar›,
kuflatma, içerdeki politik ayr›l›k-
lar, iflsizlik ve çocuklar›n çal›flt›r›l-
mas› v.b. olarak say›l›yor. Gazze
ve M›s›r aras›ndaki tünellerde ça-
l›flan çocuklar var ve bu durum,
tünellerin çökme tehlikesi nede-
niyle onlar›n hayat›n› tehdit edi-
yor. Tünellerde çal›flan çocuklar
buradaki ortam›n tehlikeli ve ger-
gin olmas›, ayr›ca soluduklar› ha-
van›n temiz olmamas› nedeniyle
daha stresli ve sinirli oluyorlar.

Rawya, temel insan haklar›-
n›n, özellikle çocuklar›nkinin elde
edilememesinin kendisini derin-
den yaralad›¤›n› söylüyor. Rawya
“ safl›klar›n›, huzurlar›n›, çevreye
duyduklar› güveni ve bunlar›n
sonucu olarak çocukluklar›n›
kaybediyorlar” diyor.

YYAARRDDIIMM EELL‹‹

Bu tip olumsuzluklar çocukla-
r›n, kendilerini yard›ma muhtaç
hissetmelerine ve kendi hayatlar›
ile ilgili hiç bir fleyi de¤ifltiremeye-
ceklerine inanmalar›na neden ol-
maktad›r. Rawya çocuklardaki en
yayg›n psikolojik bozukluklar›
flöyle s›ral›yor: uyku bozukluklar›,
kabus görme, sürekli korku ve
kayg›, hassasiyet ve sinirlilik ve
okullar›ndaki baflar›lar›n› azaltan
dikkat ve konsantrasyon eksikli¤i.

Rawya, çocuklarla hem birey-
sel hem de grup halinde ilgilene-
rek onlar›n maruz kald›klar›
olumsuzluklar› gidermeye çal›fl›-
yor. Onlara, psikolojik enerjilerini
pozitif bir yolla nas›l kullanabile-
ceklerini ve bunu hayatlar›nda
nas›l uygulayabileceklerini ö¤reti-

yor. Temel hedefi ise, onlar›n pa-
sif kurban rolünden s›yr›l›p, ha-
yatlar›n› kendileri düzenleyebilen
aktif bireyler konumuna gelmesi
olarak tan›ml›yor. Fakat Rawya,
henüz bu hedefin kendileri için
ulafl›lmas› çok güç bir nokta oldu-
¤unu da belirtiyor. 

Rawya, 9-14 yafllar aras› olu-
flan bir gruptan örnekler veriyor.
Bu çocuklar bizlere flöyle sorular
soruyor, “iflgalciler bize karfl› ac›-
mas›z ve zalimce sald›r›rken, ne-
den bizden problemlerimizi çözer-
ken bar›flç›l olmam›z› istiyorsu-
nuz? Gücün tek çözüm arac› ol-
du¤unu ‹srail’liler bize gösteri-
yor”. “Bu durumda fliddetin asla
bir çözüm olamayaca¤›n› bu ço-
cuklara anlatmam›z gerekiyor”
diyor, Rawya. 

Günün sonunda ise tak›m
üyeleri Gazze Toplum Merke-
zi’nde toplanarak bir fleyler yiyip
dertlefliyorlar ve böylece stresle-
rinden ar›nmaya çal›fl›yorlar.

Rawya, 1999’da mesle¤e bafl-
lad›¤› y›llardan bahsediyor ve o
dönemde çocuklar›n çizdi¤i re-
simlerin daha mutlu ve iyimser
oldu¤unu ve yine o dönemlerde
çocuklar›n gelece¤e yönelik ha-
yalleri oldu¤unu anlat›yor. ‘Ço-

cuklar›n resimlerinde s›kl›kla,
zeytin dallar› ve güvercin (bar›fl
sembolü) temalar›n› görebiliyor-
dunuz. fiimdilerde ise ço¤u resim-
lerde savafl sahneleri, moloz y›¤›-
n› haline gelmifl evler ve hastane-
ler çiziyorlar’ diyor.

1999’dan bu yana geçen 11
y›lda, ne zaman Rawya çocuklara
gelecek ile ilgili planlar›n› sorsa
kimileri o kadar uzun yaflayama-
yaca¤›n› düflünürken, kimileri ‹s-
rail’den intikam alaca¤›n› söylü-
yor, çok az bir k›sm› ise gelecekte
doktor veya ö¤retmen olmak gibi
hayallerinin oldu¤undan bahsedi-
yor. Rawya özellikle 5 yafl›ndaki
bir çocuk ile ilgili bir an›s›n› anla-
t›yor. Çocuk, günefl ve ay resmi
çiziyor ve onlara metal giysiler
giydiriyor. Neden böyle yapt›¤›
soruldu¤unda ise, “onlar› savafl
uçaklar›ndan korumak için metal
elbise giydirdim. Günefli seviyo-
rum ve yaflamas›n› istiyorum
çünkü karanl›ktan nefret ederim”
diyor.

Rawya gelecekte Filistin’li in-
sanlar›n her yönüyle özgürleflece-
¤ine inan›yor ve “bir gün biz ve
çocuklar›m›z evlerimizde huzur
içinde ve güvende yaflayaca¤›z
ve gelecekle ilgili hayallerimiz
olacak” diyor.
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Hayat bizâtihi de¤erli ve de-
¤ersiz de¤ildir. Onu de¤erli k›lan
hayat›n kendisi de¤il ona yükle-
nen anlamd›r.

Hayat tam anlam›n› Allah’a
kullukta bulur. Söz konusu kulluk
ise manevi geliflim olmaks›z›n
mümkün de¤ildir. Zira kulluk ön-
ce ggöönnüüll iikklliimmiinnddee meydana gelir.
Daha sonra davran›fllar olarak
varl›k âlemine yans›r.

‹nsan›n yarat›l›fl ve kabiliyeti-
ne en uygun davran›fl ise maddi
ve manevi hayat aras›nda bir
denge kurmas›d›r. Ancak bu ddeenn--
ggeeyyii kurmufl olan insanlar hayat›
anlaml› ve dolu dolu yaflamakta-
d›rlar.

‹nsan hem bedenen hem de
manen beslenmeye ihtiyac› olan
bir varl›kt›r. Temelde üç alanda
doyurulmaya muhtaçt›r.

1- Mide,

2- Zihin,

3- Kalp.

II-- ‹‹nnaanncc››mm››zzaa ggöörree yyeeddii¤¤iimmiizz 
gg››ddaallaarr››nn iikkii tteemmeell flflaarrtt›› vvaarrdd››rr..

a-Helal olmas›

b-Temiz olmas›

Allah-u Teâlâ Kur’an-› Ke-
rim’de flöyle buyurmufltur:

“Ey Peygamber! Temiz olan
fleylerden yiyin; güzel ifller yap›n.
Ben sizin yapt›klar›n›z› hakk›yla
bilmekteyim.”(Mu’minun 51)

“Ey iman edenler! Size verdi-
¤imiz r›z›klar›n temiz olanlar›n-
dan yiyin, e¤er siz yaln›z Allah’a
kulluk ediyorsan›z O’na flükre-
din.”(Bakara 172)

Rasulullah (sav) Efendimiz
flöyle buyurmufltur:

“Bir adam ki, uzun (ve yorucu)
bir yolculuk esnas›nda saç› ve üs-
tü bafl› darmada¤›n›k halde ellerini
kald›rm›fl “ya Rab, ya Rab” (diye
dua ediyor).Yiyece¤i haram, giye-
ce¤i haram ve haramla beslenmifl.
Duas› nas›l kabul olacak?”

Bu hadis-i fierif’te görüldü¤ü
üzere bir kimsenin duas›n›n mak-
bul olabilmesi için, vücudun he-
lalle beslenmesi gerekmektedir.

IIII--ZZiihhnniimmiizziinn ddoo¤¤rruu bbiillggii//iilliimm 
iillee ddooyyuurruullmmaass›› ggeerreekkmmeekktteeddiirr

Bilginin kayna¤› Allahu Te-
âlâ’d›r. Allah Âlim’dir. ‹nsana ve
di¤er varl›klara bilmedi¤ini ö¤re-
tendir.

Rasulullah(sav)’a indirilen ilk
vahyin “Oku” ile bafllamas›, ‹s-
lam’›n “ilm”e verdi¤i önemi orta-
ya koymaktad›r. Kâinatta “kevni”
ve “vahyi” olmak üzere iki tür
ayet vard›r. Birinci k›s›mdaki
ayetleri okuyabilmek için “tefek-
kür, tezekkür, tedebbür, teakkul,
ta’lim” gibi hususlarda kendimizi
yetifltirmek durumunday›z. Rab-
bimiz birçok Ayet-i Kerime’de
bizlere, yukar›daki hususlara dik-
kat etmemiz gerekti¤ini ve bunla-
r›n kullu¤umuz için elzem oldu-
¤unu beyan buyurmaktad›r.

Bilgi edinmenin en temel yolu
“ookkuu”makt›r. Bu okuman›n temel
flart› da “Yaratan Allah’›n ad›” ile
bafllamakt›r. Allah’›n ad› olmaks›-
z›n; yani “Besmele”siz bafllayan
hiçbir okuma Rabbani de¤ildir.
Vahyi merkeze almayan hiçbir
sistem tevhidi de¤ildir. Günümüz-
de okullarda Allah’›n ad› ile de¤il
de ta¤utlar›n and› ile bafllayan bir
ö¤retim/ö¤ütüm sözkonusudur.
Müslümanlar bu durumu bilerek
çocuk e¤itiminde Rabbani esasla-
ra ba¤l› kurum ve uygulamalar›
gündeme getirmelidirler. Okumak
bu zihni faaliyetlerin en temeli ol-
du¤u halde, yeterli de¤ildir. Oku-
nanlar üzerinde düflünmek ve
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özümsemek bu ameliyenin ol-
mazsa olmazlar›ndand›r. Oku-
mak, düflünmek ve özümsemek,
hak ve hakikati hayata aktarma-
y›, yani; “hikmet”i do¤urur. Bu
da Rabbimizin bizden istedi¤i hu-
sustur. Allah Azze ve Celle, Cuma
Suresi’nde; bildi¤i halde, o ilimle
amel etmeyenleri “kitap yüklü
merkepler”e benzetmektedir.

Rabbimiz kulluk kitab›m›zda,
ilmin ve âlimin önemine iflaret
ederek flöyle buyurmufltur:

”Allah’tan ancak Âlim kullar›
haflyet duyar.”(Rad 28)

Efendimiz (sav) de bu konuda
birçok hadislerinde ilmin önemine
iflaret ederek, bizleri bu konuda
teflvik etmifltir:

”Âlimler Enbiya’n›n varisleri-
dir.”(Ebu Davud, Tirmizi) 

Yine baflka bir hadis-i flerif’le-
rinde flöyle buyurmufltur:

Ancak iki kifliye g›pta edilir:
Allah’›n kendisine mal verdi¤i ve
bu mal› hak yolda harcayan kifli
ve Allah’›n kendisine ilim(hik-
met) verip de, bu ilimle hüküm
veren ve bu ilmi ö¤reten kimse-
ye.”(Buhari)

Ayr›ca “Rabbimizden faydal›
ilim istemifl” ve “fayda vermeyen
ilimden” Allah’a s›¤›nm›flt›r.

Günümüzde ilim büyük oran-
da “veri”(kuru bilgi) haline dö-
nüfltürülmüfltür. Bilginin, bizi
cennete götürebilmesi için -ki bir
hadis’te “Cennet’in yolu ilimdir”
buyrulmufltur. -faydal›/hikmetli
olmas› gerekmektedir. Yani
özümsenmesi ve hayata yans›-
mas› gerekmektedir. Ayr›ca ilmin
sadece Allah r›zas› için tahsil edil-
mesi gerekti¤i, âlim desinler diye
ilim elde eden kimsenin k›yamet-
te Allah’›n azab›na maruz kalaca-
¤› hadislerde bildirilmifltir.

IIIIII.. KKaallbbiinn//GGöönnllüünn ddooyyuurruullmmaass››

Belki de as›l üzerinde durul-
mas› gereken konu buras›d›r.
Çünkü iman›n ve küfrün merkezi
kalptir. Beden ülkesinin baflkenti
buras›d›r. Kalbin ihya edilmesi
demek tüm vücudun selamete er-
mesi demektir.

Yüce Allah dostu ‹brahi
(as)’i,kalbinin selametiyle öv-
müfl, flöyle buyurmufltur:

“fiüphesiz ‹brahim de O’nun
(Nuh’un) milletinden(dininden)
idi. O rabbine kalb-i selim/tertemiz
bir kalp ile geldi.”(Saffat 83-84)

Yine Halilullah ‹brahim (as)’in
duas›n› ö¤retmektedir:

“Kullar›n› diriltece¤in gün, be-
ni utand›rma. O gün ki, ne mal
ne evlat fayda vermez. Allah’a
sa¤lam ve tertemiz kalp(kalb-i
selim) ile gelen fayda görür.”fiu-
ara 88-89)

Rasulullah(sav)’de flöyle bu-
yurmufltur:

“Vucutta bir et parças› vard›r.
O selim olursa tüm vücut selim
olur… ‹flte o kalptir.”

Âlimlerimiz kalbin ancak flu
befl fleyle selamete erece¤ini be-
lirtmifllerdir:

1- Tevhidi bozan her türlü
flirkten.

2- Sünnete muhalif her türlü
bid’at’ten.

3- Allah’›n emrine ters düflen
her türlü flehvet ve arzudan.

4- Zikirle çeliflen gafletten.

5- ‹hlâsa ve kendini Allah’a
vermeye engel olan fleylerden ka-
ç›nmakla.

Tabii ki kulun üzerinde, Tev-
hidden uzaklaflt›rmad›¤› sürece, bu
hastal›klardan baz›lar›n›n olmas›,
bütünüyle Allah’tan uzak oldu¤u-

nu göstermez. Ancak flirk hariç.
Çünkü rabbimiz, flirki ba¤›fllama-
yaca¤›n›, bunun d›fl›nda diledi¤i
kimse için diledi¤i günah› ba¤›flla-
yabilece¤ini belirtmifltir. (Nisa 48)

11,, MMAANNEEVV‹‹ GGEELL‹‹fifi‹‹MM
ÖÖNNÜÜNNDDEEKK‹‹ BBAAfifiLLIICCAA
EENNGGEELLLLEERR

fiimdi de Müslüman flahsiye-
tin kalb-i selime/Bizim manevi
geliflim dedi¤imiz fley asl›nda tam
da budur- ulaflabilmesinin önün-
deki bafll›ca engelleri flöyle s›rala-
yabiliriz:

1-fieytan,

2-Bozuk aile ve toplum etkisi,

3-Yanl›fl uygulamalar.

Yüce Allah Yasin Suresi’nde
60.ayette flöyle buyurur.

“Ey âdemo¤ullar›! Size ‘fleyta-
na tapmay›n, çünkü o sizin apa-
ç›k düflman›n›zd›r’ demedim mi?”

fieytan, bilindi¤i üzere bir tak›m
fleyler vaat ederek, atam› Âdem
(as) ve Havva annemizin cen-
net’ten kovulmas›na sebep olan
mel’undur. Düflmanl›¤› sadece
Âdem (as)’e de¤il O’nun soyuna-
d›r. Bu yüzden Müslüman, onun
tuzaklar›na karfl› uyan›k olmal›,
sürekli tetikte beklemelidir. Hadi-i
fierif’te belirtildi¤i üzere; fieytan
âdemo¤lunun damarlar›nda kan›n
dolaflt›¤› gibi, dolaflmaktad›r.

fifieeyyttaann’’››nn bbaaflflll››ccaa ssiillaahhllaarr›› 
flfluunnllaarrdd››rr::

1- Nefsin s›n›rs›z arzu ve is-
tekleri(Nefs-i emmare)

Yusuf suresi 53’de flöyle buy-
rulur: “Nefsimi temize ç›karm›yo-
rum. Çünkü nefis afl›r› flekilde kö-
tülü¤ü emreder. Rabbim ac›y›p
korumufl baflka…”

Üzerimizde çok eme¤i olan ve
Rabbimiz’den ma¤firet diledi¤imiz,
merhum ‹sa Sü¤irtin Hoca’m›z›n
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tabiriyle; “Nefsi at gibi, daha de¤il-
se it gibi ba¤layacaks›n.”

2- Süsleme ve aldatma

“Kur’an-› Kerim’de flöyle buy-
rulur:”Size insanlar›n yolca en sa-
p›k olanlar›n› göstereyim mi? On-
lar kendilerini do¤ru yol üzere
gördükleri halde, bat›l üzere olan-
lard›r.”

Yine Hicr 39-40’da flöyle buy-
rulur:

fieytan ilahi rahmetten kovu-
lunca, “…Yeryüzünde onlara (gü-
nahlar›) süsleyece¤im ve onlar›n
hepsini mutlaka azd›raca¤im! An-
cak ihlâsl› kullar›n hariç.”

3- Aflamal› sapt›rma

fieytan âdemo¤ullar›n› sapt›r-
mak için bütün vesvese ve sapt›r-
ma yöntemlerini bir defada ortaya
koysayd› pek az› hariç hiç kimse
izinden gitmezdi. Ancak peyder-
pey sapt›rmaya çal›fl›yor.”…Mut-
laka senin yolun üzerine oturaca-
¤›m. Önlerinden, arkalar›ndan,
sa¤lar›ndan ve sollar›ndan soku-
laca¤›m, ço¤unu flükredenlerden
bulamayacaks›n.”(A’raf 16–17)

‹mam ‹bnu’l Kayy›m(rh.a)
pek az insan›n kurtulabilece¤i bu
fleytani tuzaklar› flöyle aç›klar:

1- Küfür engeli ile insan›n
karfl›s›na ç›kar. Kul bu engeli
aflarsa;

2- Bid’at 

3- Büyük günah

4- Küçük günahlar

5- Nafile ibadetlerden al›koy-
ma ve bofl fleylerle meflgul etmek

6- Mubah ifllerle çokça meflgul
etmek ve daha üstün ameller var-
ken daha düflük amellerle meflgul
etmek

7- Kul tüm bu engelleri aflar-
sa, peygamberler de dâhil hiç

kimsenin kurtulamad›¤› bir hileye
baflvurur. Bu tuzak: Kendi taraf-
tarlar›n› ve içleri günahlarla dolu
‹slam düflman› asileri muhtelif ifl-
kence ve eziyetlerle mü’minlere
sald›r›r, musallat eder.

Bu noktada mü’mine düflen
görev, düflmanlar›na karfl› gel-
mek, direnmek ve onlar›n bask›-
lar›na gö¤üs germektir. Bu u¤ur-
da ‹slam’dan dönmeyenler, isti-
kamet sahibi abide flahsiyetlerdir.
Müslüman, Yüce Allah’›n Kur’an
da belirtti¤i gibi, s›k›nt›larla, zor-
luklarla, açl›kla, korkuyla canlar-
dan mallardan eksiltmeyle imti-
han olundu¤unun fluurunda ola-
rak, bafl›na gelenlere sabredendir.

Bu konuda birçok fley söyle-
nip yaz›labilir. Fakat biz bu kadar
ile kifayet ederek, fieytan›n tu-
zaklar›ndan nas›l korunabiliriz?
Üzerinde durmak istiyoruz.

fifieeyyttaann››nn ttuuzzaakkllaarr››nnddaann
nnaass››ll kkoorruunnaabbiilliirriizz??

fieytan›n tuzaklar› ne kadar
güçlü olursa olsun, o güçsüz bir
yarat›kt›r. Zorlay›c› herhangi bir
gücü yoktur. Zira Rabbimiz flöyle
buyurmaktad›r:

“Gerçek flu ki, iman edenler ve
rablerine tevekkül edenler üzerinde
onun(fleytan›n) hiçbir hâkimiyeti
yoktur. Onun hâkimiyeti ancak
onu veli edinenlerle, ona flirk ko-
flanlar üzerindedir.”(Nahl 99-100)

Müslüman, iman›n› ihsan ma-
kam›na tafl›d›¤› zaman fleytan›n
tuzaklar›na karfl› çok daha direnç-
li hale getirmifl olacakt›r. ‹hsan,
Allah’› görüyormuflças›na ibadet
etmektir.

1- ‹stiaze(S›¤›nma)

“E¤er fleytandan sana bir k›fl-
k›rtma(vesvese..) gelirse hemen
Allah’a s›¤›n.Çünkü Allah ‹fliten-
dir, bilendir.” (A’raf 200)

“…Rabbim! fieytan›n k›flk›rt-
malar›ndan Sana s›¤›n›r›m. Ya-
n›mda bulunmalar›ndan da Sana
s›¤›n›r›m.”(Mu’minun 97-98)

Bize flahdamar›m›zdan daha
yak›n olan(Kaf Suresi) Allahu Te-
âlâ’y› isim ve fiilleriyle tan›d›¤›-
m›zda, fleytan›n üzerimizde ger-
çek anlamda hiçbir zaman hâki-
miyeti olamayacakt›r.

Rasulullah Efendimiz gece ya-
ta¤a girdi¤inde “Felak, Nas ve ‹h-
lâs Surelerini” okur, avuçlar›na
üfler ve tüm vücudunu s›vazlar-
m›fl. Bunu üç kere yaparm›fl. Bu
üç sureye Muavvizat(koruyucu-
lar) denilmektedir.

2- Yüce Allah’› anma(Zikir)

‹nsan Rabbinden gafil olmad›-
¤› ve Allah’› zikir ile meflgul oldu-
¤u sürece fleytan ona zarar vere-
mez. Buradaki zikirden kas›t ba-
z›lar›n›n anlad›¤› flekilde sadece
dil ile Allah’› tesbih etmek de¤il-
dir. Nasslarda tesbih ve zikir kav-
ramlar› ayr› ayr› belirtilmektedir.
Kur’an’›n bir ismi de zikir’dir. Al-
lah’›n hat›rland›¤›, gündemleflti-
rildi¤i her türlü meflru eylem zi-
kirdir. Namaz k›lmak, Kur’an
okumak, cihad etmek, Emr-i bil
ma’ruf nehy-i anil münker, ilim
tahsil etmek, helalinden r›z›k te-
mini için çal›flmak vb. Liste uzat›-
labilir. Tabii ki dilin Allah’›n zikri
ile ›slak kalmas› da ayr›ca mü’mi-
ni zinde tutan hususlardand›r.

“Takvâya erenler var ya, on-
lara fleytan taraf›ndan bir vesvese
dokundu¤unda (Allah’›n emir ve
yasaklar›n›) hat›rlay›p hemen
gerçe¤i görürler.”(A’raf 201)

“fieytan onlar› etkisi alt›na al-
d› da kendilerine Allah’› anma-
y›(Zikr) unutturdu. ‹flte onlar fley-
tan›n yandafllar›d›r. ‹yi bilin ki
fleytan›n yandafllar› hep kay›pta-
d›rlar.”(Mücadele 19)
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Buhari ve Müslim’in Ebu Hu-
reyre(ra)’den rivayet ettikleri bir
hadis-i flerif’te Rasulullah(sav)
flöyle buyurmufltur:

“Biriniz uyumak istedi¤inde
fleytan, o kiflinin baflucuna üç ta-
ne dü¤üm atar. Her dü¤ümü atar-
ken “geceler uzun, daha vakit var,
uyu” der. Ama o kifli uyand›¤›nda
hemen Allah’› anarsa, dü¤ümler-
den biri çözülür. Kalk›p abdest
al›rsa di¤er bir dü¤üm çözülür.
Namaz k›larsa son dü¤üm de çö-
zülür. Böylece nefleli bir flekilde
sabahlar. Aksi takdirde uyufluk ve
tembel bir flekilde sabahlar.”

‹nsan Allah’a yönelip ba¤›fl-
lanmay› dilemedikçe, kararl› ve
›srarl› bir flekilde Yüce Allah’› an-
mad›kça, fleytan›n pençesinden
kurtulamaz; onu ma¤lup edemez.
‹bnu’l Kayy›m flöyle der:

“fieytan gaflette olanlar›, Al-
lah’›n zikrini unutturmakla ma¤-
lup etti¤i gibi, kul da fleytan› an-
cak Allah’› zikretmekle ma¤lup
edebilir.”

ZZ‹‹KK‹‹RR: Bilginin hat›ra getiril-
mek istenmesi, hat›rlanmas›d›r.
Ayr›ca; “Bir fleyin kalpte, söz-
de(dilde) haz›r bulunmas›, azalar-
la uygulanmas›” anlamlar›na ge-
lir. Zikir üç türlü gerçeklefltirilir:

1- Kalple zikir (Hat›rlamak,
anmak)

2- Dille zikir (Anmak, yâd et-
mek)

3- Azalarla zikir (Uygulama)

fiüphesiz zikrin en üstünü
Kur’an okumakt›r. Zira Kur’an
sa¤lam bir zikir ve apaç›k bir nur-
dur. O,insan› fleytan›n vesvesele-
rine karfl› korur. ‹man edenler için
bir flifa kayna¤›d›r.

“…O inananlar için do¤ru yo-
lu gösteren bir k›lavuzdur ve flifa-
d›r.”(Fussilet 44)

“…O mü’minler için flifa ve
rahmettir.” (‹sra 82)

(Bu konuda Nisa 82, Muham-
med 24, Sad 29, Hadid 9 vb.
ayet-i kerimelere bak›labilir)

Allah Rasulü(sav) flöyle bu-
yurmufltur: “Evlerinizi kabirlere
çevirmeyin. fiüphesiz fleytan, için-
de Bakara Suresinin okundu¤u
evden kaç›p uzaklafl›r.”(Müslim)

Allah’›n Zikr’i olan Kur’an’›
terk eden, O’nunla amel etmeyen
kimseler hakk›nda ise Rabbimiz
flöyle buyurmaktad›r:

“Peygamber der ki: Ey Rab-
bim! Benim kavmim bu Kur’an’›
terketti.”(Furkan 30)

Bizler için “en güzel örnek”
olan Rasulullah(sav) günlük zikir
ve tesbihatlar konusunda öylesine
titiz davranm›flt›r ki; hayat›n her
an›n› Allah’› anarak geçirmifltir.
Bu konudaki örnekli¤i ile ilgili ola-
rak birkaç misal verecek olursak:

Gece yatmadan önce, kalk›nca
abdestten önce, al›rken ve sonra-
s›nda, evde ç›karken ve eve girer-
ken, Müslümanlarla karfl›laflt›¤›n-
da, mescide girerken ve mescid-
den ç›karken… Listeyi uzatmak
mümkün. Hatta gökte kameri
gördü¤ü zaman flu tesbihte bulu-
nurmufl; “Benim de Rabbim senin
de rabbin Allah’t›r.”

Bizler de bu dua tesbih ve zi-
kirleri ö¤renmeli ve sürekli oku-
may› fliar edinmeliyiz kardeflle-
rim. Bu konuda “HH››ssnn’’uull MMüüss--
lliimm””((KKaahhttaannii)) isimli kitap mute-
ber bir kaynakt›r.

22.. AA‹‹LLEE VVEE TTOOPPLLUUMMUUNN EETTKK‹‹SS‹‹

“Onlara Allah’›n indirdiklerine
uyun.” denildi¤inde derler ki: Ha-
y›r biz atalar›m›z›n üzerinde bu-
lundu¤u fleylere inan›r›z.”Atalar›n
külüne de¤il koruna talip olmal›-
y›z. “Kifli arkadafl›n›n dini üzere-

dir.” Özellikle ça¤›m›zda ‹slam
düflmanlar› görsel medyay› kulla-
narak her türlü ifsad›n yay›lmas›
için çok büyük paralar harcamak-
tad›r. ‹spanyol kral› Franco’ya
y›llarca halk› üzerinde nas›l ege-
men oldu¤u soruldu¤unda “Fut-
bol, müzik ve e¤lence” demek su-
retiyle toplumun fitneye düflürül-
dü¤ünü ortaya koymufltur. Bu-
gün özellikle bat›l› gençlerin du-
rumu cidden vahimdir. fiairin an-
d›¤› gibi: “Gençlik bofl vakit ve
e¤lence kifli için tam bir fitnedir.
Hem de ne fitne.”

‹nsanlarda bulunduklar› orta-
ma uyum sa¤lama, taklit e¤ilimi
vard›r. Ancak Allah’›n merhamet
etti¤i kimseler, bu e¤ilimleri iyi
yönde kanalize ederler. fieytanlafl-
m›fl insanlar›n k›flk›rtmalar›na al-
danan ve onlar›n peflinde gidenler
ise bu e¤ilimi kötü yönde kanalize
etmifl olurlar. Bu konuda ‹bn-i
Teymiyye flunlar› söyler: “Herhan-
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fieytan›n tuzaklar› ne
kadar güçlü olursa olsun,
o güçsüz bir yarat›kt›r.
Zorlay›c› herhangi bir
gücü yoktur. Zira
Rabbimiz flöyle
buyurmaktad›r:
“Gerçek flu ki, iman
edenler ve rablerine
tevekkül edenler üzerinde
onun (fleytan›n) hiçbir
hâkimiyeti yoktur. Onun
hâkimiyeti ancak onu
veli edinenlerle, ona flirk
koflanlar üzerindedir.”
(Nahl 99-100)
Müslüman, iman›n› ihsan
makam›na tafl›d›¤› zaman
fleytan›n tuzaklar›na
karfl› çok daha dirençli
hale getirmifl olacakt›r.



gi bir kötülük veya iyilik yapmak
istemeyen nice kimseler vard›r ki,
bir baflkas›n›n özelliklede bir den-
ginin bir fley yapt›¤›n› görünce o
da ayn›s›n› yapmaya kalkar. Çün-
kü insan kaya kufllar› gibi birbirini
taklit etme e¤ilimine sahiptir.”

Bu fitnenin ilaçlar›:

1. ‹man› Güçlendirme:

‹man bir kalbe yerleflir de
mü’min kifli bu iman›n tad›na
ererse, hiçbir fitne, tuzak onu,
imandan döndüremez. Rum im-
paratoru Heraklius ile Ebu Süfyan
aras›nda ‹slam’a iliflkin konuflma-
da flöyle bir diyalog geçer. Herak-
lius: “Onlardan herhangi biri k›z-
g›nl›k ya da dar›lma nedeniyle di-
ninden döndü mü?” diye sorar.
Ebu Süfyan: “Hay›r.” der. Herak-
lius: “‹flte iman da böyledir. Kalbi-
nin derinliklerine yerleflip karar
k›ld› m› art›k hiç oradan ç›kmaz.”

‹man› güçlendirmek ancak,
kendisini faziletlerle donatan ve
onu her türlü pislikten temizle-
yen, sa¤l›kl› bir ar›nma, manevi
geliflim ile mümkündür.

2. Salihlerle Beraber Olmak Ve
Kötü ‹nsanlardan Uzak Durmak

Bu durum aflikârd›r. “Kifli ar-
kadafl›n›n dini üzeredir” buyrul-
mufltur.” K›rat›n yan›nda duran
ya huyundan ya da suyundan
kapar.” atasözü de durumu özet-
lemektedir.

3. Toplumun Islah Edilmesi

“Sizden, iyiye ça¤›ran, do¤ru-
lu¤u emreden ve fenal›ktan me-
neden bir cemaat olsun. ‹flte ba-
flar›ya eriflenler yaln›z onlar-
d›r.”(Al-i ‹mran 104)

Davetçiler bu görevlerini en
güzel flekilde yerine getirdikleri
takdirde, toplumun de¤iflmesi ve
bozuk yap›n›n düzelmesi gerçek-
leflecektir. (Biiznillah)

4. Hicret

Hicret, Allah’a yönelmektir,
günahlardan uzaklaflmakt›r. Ba-
zen zamansal bazen mekânsal ba-
zen de her ikisini kapsayan bir iba-
dettir. Bunu her zaman gerçeklefl-
tirmemiz mümkündür. Bir Müslü-
man için, bazen televizyonlu bir
odadan televizyonsuz bir odaya
geçmek bile -Allahu a’lem- hicret-
tir. Tabii ki bunun zirve noktas›
Dar’ul Harp’ten Dar’ul ‹slam’a yö-
nelmek, hicret etmektir.

33.. YYAANNLLIIfifi UUYYGGUULLAAMMAALLAARR

Ya maddi yöne çok a¤›rl›k ver-
mek ya da manevi yöne çok a¤›r-
l›k vermek. Yani ifrat ve tefrit. Bu
afl›r›l›klar özellikle, ilimden mah-
rum kimselerde daha fazla görül-
mektedir.

Rasulullah(sav) ne kadar do¤-
ru ve mutedil bir yol takip etmifl-
tir. Dinde her türlü afl›r›l›ktan,
nefsi afl›r› yük alt›na sokmaktan
flu sözüyle sak›nd›rm›flt›r:

“Afl›r›ya gidenler/kat› davra-
nanlar helak olmufltur.”(Müslim,
‹lim, 2670)

Yine baflka bir hadiste flöyle
buyrulmufltur:

“Bu din kolayl›k dinidir. Dinle
yar›flmaya giren hiç kimse ona ga-
lip gelemez. O halde do¤ru ve size
uygun olan› yap›n›z, yak›nlaflt›r›-
n›z, müjdeleyiniz, sabah ve ak-
flamdan biraz da gecenin bir k›s-
m›ndan yard›m al›n›z.”(Buhari)

Bu hadiste anlat›lmak istenen,
ibadetlerde afl›r› gitmemek ve ara
s›ra nefsi dinlendirmek gere¤idir.

Enes b. Malik’in rivayet etti¤i
bir hadiste de, bir nevi ruhban ha-
yat› sürmek isteyen üç sahabe,
Rasulullah(sav) taraf›ndan “Kim
benim sünnetimden yüz çevirirse
benden de¤ildir” fleklinde ikaz
edilmifltir. (Buhari ve Müslim)

Yanl›fl bir cihad anlay›fl› da,
manevi geliflimin önündeki engel-
lerden yani gönül iklimindeki f›r-
t›nalardand›r. fiüphesiz ki cihad
genel anlam› ile iç düflmana karfl›
nefisle mücadeleyi, d›fl düflmana
karfl› da (fieytan, ta¤utlar ve di¤er
unsurlar) ‹slam’a daveti ve bu
u¤urda savafl› kapsamaktad›r.

Maalesef, cihad anlay›fl› da as-
li hüviyetinden sapt›r›larak; ya sa-
dece nefisle savaflmak olarak, ya
da sadece d›fl düflmanlarla k›l›ç-
la/silahla savaflmak olarak alg›lan-
m›flt›r. Bu ikisinin beraber yürütül-
mesi ve Rasulullah(sav)’›n örnek-
li¤inde hareket edilmesi flartt›r.

Nefisle cihad ad› alt›nda H›ris-
tiyanl›ktaki ruhbanl›¤› and›ran ve
uzlete çekilerek dünyadan soyut-
lanmak, hiçbir zaman ‹slam’›n
bizden istedi¤i bir durum de¤ildir
ve fleytan›n hilelerinden biridir.
‹mam ‹bn-i Kayy›m fleytan›n bu
tuza¤›na dikkat çekerek:

fieytan›n tuzaklar›ndan biri
de, kötülüklere bulaflmamas› için
insana sürekli cami, tekke, zaviye
veya türbelerde kalmas›n› emre-
der; böylece insan› oralara hapse-
der ve flöyle der: “sak›n d›flar› ç›k-
ma, e¤er ç›karsan kendini basite
indirgemifl olur ve insanlar›n gö-
zünden düflersin, s›radan biri ha-
line gelirsin. Belki de yolda bir kö-
tülükle karfl›lafl›rs›n.”der. Böyle-
likle sosyal hayattan uzak olur.
Az›l› düflman›n bütün bunlardan
ulaflmak istedi¤i bir hedefi vard›r.
Kiflinin kendini be¤enmesini sa¤-
lamakt›r. Bu tuza¤a düflen kifli,
kendisini Allah’a yaklaflt›racak
toplumsal ibadetleri iflleyemez ve
toplumla ilgili görevlerini terk
ederek, bunlar› yerine getiremez.

Yüce rabbimiz flöyle buyur-
maktad›r: “‹çinizden sadece zul-
medenlere isabet etmekle kalma-
yan bir fitneden korkup sak›-
n›n…” (Enfal 25)
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Mustafa Kemal’in Kürtlerle ilk
temas› henüz Albay oldu¤u
1916’l› y›llara rastlar. 10 Mart
1916 tarihinde Diyarbak›r’da bu-
lunan 16. Kolordu Komutanl›¤›na
Albay olarak atanan Mustafa Ke-
mal, karargâh›n› kurdu¤u Sil-
van’da bulundu¤u süre içerisinde,
baz› Kürt ileri gelenleriyle tan›fl-
m›fl ve özel dostluklar kurmufl-
tur.1 Mustafa Kemal, bu iliflkisini
Diyarbak›r’da 2.Kolordu Komuta-
n› olarak görev yapt›¤› süre içeri-
sinde de devam ettirmifl, Kürt afli-
ret reisleriyle adeta kardefllik de-
recesinde bir dostluk kurmufltur.
‘Diyarbekir’deki muhteflem Ce-
milpafla Kona¤›’n› s›k s›k ziyaret
ederek ailenin Avrupa’da e¤itim
görmüfl gençleriyle ve ailenin li-
derleri Mustafa ve Kas›m Beylerle
sohbet ediyordu. Mustafa Kemal
Pafla karargâh›n›n korunmas›
için, Kürt milli k›yafetleriyle be-
zenmifl bir tabur teflkil edilmiflti.
Bu tabura Dersim’li Hayri Bey ko-
muta ediyordu. Mustafa Kemal
Pafla, Kürt askeri taburunun giy-

di¤i elbise tarz›nda, temiz giyin-
mifl sekiz-on yafllar›nda iki yetim
Kürt çocu¤unu da daima araba-
s›nda gezdiriyordu.’2 Asl›nda
Mustafa Kemal’in Kürtlerle kur-
du¤u bu iliflkiler, büyütülecek ve
gelecekte daha henüz düflünce
plan›nda bile olmayan bir müca-
dele düflünülerek kurulan iliflkiler
de¤ildir. Çünkü Mustafa Kemal’in
kurdu¤u iliflkiler, bölgede görev
yapan her Osmanl› Paflas›n›n
kurdu¤u iliflki türünden iliflkiler-
dir. Zaten bu iliflkiler ‘tipik bir Os-
manl› paflas›n›n bölgede kurdu¤u
iliflkilerden öteye gitmemifltir.’3

Ancak, Mustafa Kemal’in bu
tarihlerde Kürtlerle kurdu¤u bu
iliflkiler, gelecekte Halife taraf›n-
dan görevli olarak Anadolu’ya
gönderildi¤inde çok ifline yaraya-
cakt›. Nitekim Mustafa Kemal
Anadolu’ya Halife Vahdeddin ta-
raf›ndan görevlendirildi¤inde,
kendisine verilen yetki sadece as-
keri kesimi ya da belirli bir bölge-
yi kapsam›yordu; sivil-askeri ke-
sim dâhil ve Do¤u-Güneydo¤u

Anadolu’nun tamam›n› kaps›yor-
du. K›sacas› Mustafa Kemal Ana-
dolu’ya gönderilirken çok genifl
yetkilerle, ‘Halife Vekili’ olarak
görevlendirilmiflti. ‹flte Mustafa
Kemal, bu yetki çerçevesinde 19
May›s 1919’da Samsun’a gelir
gelmez yapt›¤› ilk ifllerden birisi
daha önce tan›flt›¤›, dostluk kur-
du¤u Diyarbak›r’daki Kürtlerle
temas kurmak olmufltur. Bu çer-
çevede Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu’daki baz› Kürt afliret re-
islerine telgraflar çekmifl, bu telg-
raflarda kendisinin Sultan tara-
f›ndan atand›¤›n› yak›n bir za-
manda Kürdistan’› ziyaret etmek
istedi¤ini söylemifl, ayn› zaman-
da ülkenin iflgalci güçlerden kur-
tuluflu için onlardan destek iste-
miflti. Nitekim çekti¤i telgraflar›n
birisinde; ‘Bizim varl›¤›m›z›n
Kürt’lerin, Türk’lerin ve bütün
Müslümanlar›n yard›m›na ihtiya-
c› var. Genel olarak hepimiz ba-
¤›ms›zl›¤›m›z› korumal›y›z ve ül-
kemizin bölünmesine izin verme-
meliyiz. Ben Kürt’lere, Osmanl›
Devletinin parçalanmamas› flart›
ile onlar›n geliflmesine ve ilerle-
mesine vesile olacak bütün hu-
kuk ve imtiyaz›n verilmesinden
yanay›m”4 diyordu.
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1 Abdurrahman Arslan, Samsun’dan Lozan’a
Mustafa Kemal ve Kürtler (1919-1923), Doz
Yay›nlar›, 1 bsk. Haziran 1991, ‹stanbul,
s.15; ayr›ca bkz. Altan Tan, Kürt Sorunu, Ya
Tam Kardefllik Ya Hep Birlikte Kölelik, Timafl
Yay›nlar›, 3.bsk, May›s 2009, ‹stanbul, s.175

2 Tan, age. s.176
3 Arslan, age. s.15
4 Ayfle Hür, Taraf Gazetesi, 21.10.2008
(http://www.taraf.com.tr/haber/osmanlidan-
bugune-kurtler-ve-devlet-2.htm)



Mustafa Kemal, bu bölgedeki
güçlü afliret reislerine, din adamla-
r›na birçok telgraf çekmiflti. Bu
telgraflar›n tamam›nda öne ç›kar-
d›¤› iki temel konu vard›; birisi,
Kürt-Türk kardeflli¤i, di¤eri ise
Halife ve Padiflah›n iflgal alt›ndan
kurtar›lmas› idi. Bu iki konuyu da
Kürt Teali Cemiyeti Diyarbak›r fiu-
be Baflkan› Cemil Paflazade Kas›m
Bey’e ve di¤erlerine çekti¤i telg-
raflarda görmek mümkündür. Ni-
tekim Cemil Paflazade Kas›m
Bey’e çekti¤i telgrafta flunlar› yaz-
m›flt›: Devletin tam ba¤›ms›zl›¤›y-
la bekas›, saltanat ve hilafetin yok
olmaktan korunmas› u¤runda
katlanmaya haz›r oldu¤unuz fe-
dakârl›k derecesine ve bana karfl›
olan sevgi ve itimad›n›za emniye-
tim tamd›r... Kürtlerle Türkler bir-
birinden kopar›lmay› kabul etmez
öz kardefltirler; bugün için vicdani
borcumuz, Kürtler, Türkler, bütün
anas›r-› ‹slam tek vücut ve tek yü-
rek olarak ba¤›ms›zl›¤›m›z› savun-
mak ve vatan›n parçalanmas›n›
önlemektir. Türk ve Kürt milleti-
nin bu yüce maksad› elde etmeye
azmetmeleri sayesinde neticeden
tamamen emin olabiliriz. Bende
bu kanaat sars›lmazd›r.5

Erzurum Kongresi da¤›ld›ktan
sonra Kürt ileri gelenlerine gön-
derdi¤i mektuplar, Mustafa Ke-
mal’in nas›l bir Kürt politikas› iz-
leyece¤ini göstermesi bak›m›ndan
önemlidir. Bu mektuplardan biri-
sini fieyh Ziyaeddin Efendi’ye
göndermiflti. Mustafa Kemal mek-
tubunda flöyle diyordu:

Nurflinli Meflayihi ‹zam’dan
fieyh Ziyaeddin Efendi Hazretlerine

13 A¤ustos 1919

Faziletlû efendim;

“Erdemli kiflili¤inizin Dünya
Savafl› boyunca Osmanl› ordusu-
na yapm›fl oldu¤unuz seçkin hiz-
metlerinizi ve yüce halifelik ve
saltanat kat›na göstermifl oldu¤u-
nuz yürekten ba¤l›l›klar›n›z› ya-
k›ndan biliyorum. Bu nedenle
yüksek kiflili¤inize yürekten pek
büyük sayg›m vard›r.

Bugün, halifelik kat›n›n, Os-
manl› saltanat›n›n ve kutsal yur-
dumuzun düflmanlar›m›zca nas›l
incitilmekte ve do¤u illerimizin
Ermenilere arma¤an edilmesinde
direnilmekte oldu¤u sizce bilin-
mektedir…”6

Mustafa Kemal bir mektubu
da A¤r› eski milletvekili Kas›m
Küfrevi’nin babas› fieyh Abdülba-
ki Efendi’ye göndermiflti. Bu
mektubunda da flöyle diyordu
Mustafa Kemal:

Ayr›ca “Bitlis Küfrevizade fieyh
Abdulbaki Efendi Hazretlerine

13 A¤ustos 1919

“Faziletlû Efendim,

(…) Makam-› muallây-› hila-
fet ve saltanat›n, vatan ve milleti-
mizin içinde bulundu¤u müflkül
vaziyet malum-u arifeneleridir...
Erzurum Kongresi’nce takarrür
ettirilen esasat› takdim ediyorum.
O havalice icab›na tevessül buyu-
rularak düflmanlar›m›z›n her türlü
muz›r telkinat›na sed çekmeleri
müsellem olan hamiyet ve vatan-
perverliklerinden intizar olu-
nur...”7

Sivas Kongresi’nden birkaç
gün sonra, Malatya’daki Hac› Ka-

ya ve fiahzade Mustafa A¤alara
çekti¤i telgrafta ise, “Sizler gibi
dindar ve namuslu büyükler ol-
dukça Türk ve Kürt birbirinden
ayr›lmaz iki öz kardefl olarak ya-
flayacakt›r” diyerek, Türklerin ve
Kürtlerin “Makam-› Hilafet etra-
f›nda sars›lmaz bir vücut halinde
iç ve d›fl düflmanlar›m›za karfl› de-
mirden bir kale halinde kalaca¤›
flüphesizdir8 demiflti. Asl›nda
mektuplar›n içeri¤i hep ayn›d›r.
Yani her mektubunda ya da çek-
ti¤i telgrafta Hilafete sahip ç›kma-
y› ve Kürt-Türk kardeflli¤ini gün-
deme getirmifltir. 

Mustafa Kemal’in bu iliflkisi
ilerleyen y›llarda da ayn› yo¤un-
lukta devam etmifltir. Erzurum ve
Sivas Kongreleri’ne de bu iliflkiler
devam› nedeniyle Kürtlerden de
pek çok temsilci davet etmifltir.
Hatta Erzurum Kongresi’nin so-
nuç bildirgesinin 8. Maddesinde
“milletlerin kendi mukadderat›n›
bizzat tayin etti¤i bu devirde,
merkezi hükümetimiz de milletin
iradesine tabi olmak zorundad›r”
denilerek Kürtlerin ileride ba¤›m-
s›zl›k dâhil her türlü seçene¤e sa-
hip oldu¤u ima edilmifltir.9

Erzurum Kongresi’nde al›nan
bu karardan sonra ikinci önemli
bir karar da Amasya protokolleri
olarak bilinen görüflmelerin neti-
cesinde al›nm›flt›r. Bilindi¤i üzere
4-11 Eylül 1919 tarihleri aras›n-
da toplanan Sivas Kongresi’nden
hemen sonra ‹stanbul hükümeti-
nin temsilcisi Bahriye Naz›r› Sa-
lih Pafla ve padiflah›n baflyaveri
Naci (Eldeniz) Pafla ile Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Ce-
miyeti (ARMHC) ad›na Mustafa
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5 Mustafa Akyol, Kürt Sorununu Yeniden Dü-
flünmek,  Do¤an yay›nc›l›k, 5. Bsk. Kas›m
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6 Nutuk ve Söylev, Vesikalar/Belgeler, C.III
Türk Tarih Kurumu, Belge 52 s.1283
7 Nutuk ve Söylev, C.III Vesika 48 s.1276;

ayr›ca bkz; 47, (Mutki’de Afliret Baflkan› Ha-
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rine, Muflarl› Resul A¤a Hazretlerine) 50, (Es-
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51, (fieyh Mahmut Efendi Hazretlerine) 53,

(Garzan’da Baflkanlardan Cemil Çeto Beye)
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8 Akyol, age. s.79
9 Ayfle Hür, Cumhuriyet’in kurulufl dönemin-
de Kürtler bafll›kl› makalesi, ttp://yenisa-
fak.com.tr/Yorum/?i=16628



Kemal, Rauf (Orbay) ve Bekir
Sami (Kunduh) paflalar ülke me-
selelerini konuflmak için Amas-
ya’da buluflarak, üçü kay›t ve
imza alt›na al›nm›fl, ikisi gizli sa-
y›ld›¤› için kay›t alt›na al›nma-
m›fl befl protokol haz›rlam›fllard›.
Bunlardan 22 Ekim 1919 tarihli
‹kinci Protokolde günümüz Türk-
çesi ile “Beyannamenin [Sivas
Kongresi bildirisi] birinci madde-
sinde Osmanl› Devleti’nin düflü-
nülen ve kabul edilen s›n›r›n›n
Türk ve Kürtlerin oturdu¤u ara-
ziyi kapsad›¤› ve Kürtlerin Os-
manl› toplumundan ayr›lmas›n›n
imkâns›zl›¤› izah edildikten son-
ra, bu s›n›r›n en asgari bir talep
olarak kabul edilmesinin temini
lüzumu müfltereken kabul edildi.
Bununla birlikte Kürtlerin gelifl-
me serbestli¤ini sa¤layacak fle-
kilde ›rk hukuku ve sosyal hak-
lar bak›m›ndan daha iyi duruma
getirilmelerine izin verilmesine
ve yabanc›lar taraf›ndan Kürtle-
rin ba¤›ms›zl›¤›n› gerçeklefltirme
amac›n› güder gibi görünerek ya-
p›lmakta olunan kar›flt›r›c›l›¤›n
önüne geçmek için bu hususun
flimdiden Kürtlerce bilinmesi hu-
susu uygun görüldü...”10 deni-
yordu.

Osmanl› Meclis-i Mebusan› 28
Ocak’ta kabul etti¤i Misak-› Mil-
li’nin ilk maddesi de yine Kürtler-
le ilgilidir. Bu madde flöyledir:

“(…) Söz konusu Silah B›rak›-
fl›m› (Mondros Mütarekesi-AK)
çizgisi içinde din, soy ve amaç
birli¤i bak›mlar›ndan birbirine
ba¤l› olan, karfl›l›kl› sayg› ve öz-
veri duygular› besleyen soy ve

toplum iliflkileri ile çevrelerinin
koflullar›na sayg›l› Osmanl›-‹slam
ço¤unlu¤unun yerleflmifl bulun-
du¤u kesimlerinin tümü, ister bir
eylem, ister bir hükümle olsun,
hiçbir nedenle birbirinden ayr›l-
mayacak bir bütündür.”11

Kürtlerin, Kürt kimli¤i ile ilgi-
li taleplerine olumlu yaklaflan
Mustafa Kemal, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Baflkan› s›fat›yla,
El Cezire cephesi kumandan› Ni-
hat Pafla’ya 27 Haziran 1920 ta-
rihinde Kürdistan hakk›nda befl
maddeden oluflan bir talimat
göndermifltir:

1. Ad›m ad›m bütün memle-
kette genifl ölçüde do¤rudan do¤-
ruya halk tabakalar›n›n ilgili ve
etkili oldu¤u mahalli idareler ku-
rulmas› iç siyasetimizin gere¤idir.
Kürtlerin oturdu¤u bölgelerde ise
hem iç siyasetimiz hem de d›fl si-
yasetimiz aç›s›ndan ad›m ad›m
mahalli bir idare kurulmas›n› ge-
rekli bulmaktay›z.

2. Milletlerin kendi kaderlerini
kendilerinin idare etme hakk›, bü-
tün dünyada kabul olunmufl bir
prensiptir. Biz de bu prensibi ka-
bul etmiflizdir.12 Mustafa Kemal,
Wilson prensipleri gere¤ince, mil-
letlerin kendi kaderlerini kendile-
rinin tayin hakk› bütün dünyada
kabul edilmesi nedeniyle, kendi-
lerinin de bu prensibi kabul ettik-
lerini, bu nedenle de Kürtlerin
ilerde kendi geleceklerini özgürce
tayin etmeleri için referandum ya-
p›laca¤› belirtilmektedir.13

Sivas Kongresi’nde 16 kifliden
oluflan ve bir hükümet prototipi

olan Heyet-i Temsiliye’de birkaç
Kürt üye de vard›14 ve 23 Nisan
1920’de Ankara’da toplanan
mecliste de Kürtler temsil edildi-
ler.15 Mustafa Kemal Pafla 1 Ma-
y›s 1920 tarihli meclis konuflma-
s›nda, milletin “anas›r-› ‹slami-
ye”den, yani “‹slam unsurla-
r›”ndan olufltu¤unu ise flöyle vur-
gulam›flt›:

Meclis-i âlinizi teflkil eden ze-
vat yaln›z Türk de¤ildir, yaln›z
Çerkez de¤ildir, yaln›z Kürt de-
¤ildir, yaln›z Laz de¤ildir. Fakat
hepsinden mürekkep (oluflan)
anas›r-› ‹slamiye’dir, samimi bir
mecmuad›r. Binaenaleyh bu he-
yet-i âliyenin temsil etti¤i, huku-
kunu, hayat›n›, fleref ve flan›n›
kurtarmak için azmetti¤i emell-
ler, yaln›z bir unsur-u ‹slam’a
münhas›r de¤ildir. Anas›r-› ‹sla-
miye’den mürekkep bir kütleye
aittir...

Bu mecmuay› teflkil eden her
bir unsur-u ‹slam, bizim kendimiz
ve menafii (menfaatleri) tama-
m›yla müflterek olan vatandafl›-
m›zd›r ve yine kabul etti¤imiz
esasat›n ilk sat›rlar›nda bu muh-
telif anas›r-› ‹slamiye ki vatan-
daflt›rlar, yekdi¤erine karfl› hür-
meti mütekabile ile riayetkârd›rlar
ve yekdi¤erinin her türlü huku-
kunun, ›rki, içtimai, co¤rafi huku-
kuna daima riayetkârd›rlar.16

Bir maddesi geçici olmak
üzere 23 maddeden oluflan ve
20 Ocak 1921’de kabul edilen
85 nolu Teflkilât-› Esasiye Kanu-
nu ya da Türkiye Cumhuriye-
ti’nin ilk anayasas›nda yine
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10 Ayfle Hür, agg; Farkl› bir yaklafl›m için
bkz: Abdurrahman Arslan, age. s.67-68
11 Arslan, age. s.71
12 Di¤er maddaler için bkz: Tan, age. s.179-180
13 http://www.kovarabir.com/ahmet-zeki-
okcuoglu-kurt%C2%ADler-ile-turk%C2%AD-
lerin-mi%C2%ADsaki-mil%C2%ADlisi

14 Kongrede bulunmad›klar› halde bölgele-
rinin nüfuzlu kimseleri olduklar› için eski
Trabzon meb’uslar›ndan ‹zzet ve Servet
Beyler, eski Bitlis Meb’usu Sadullah Efendi,
Mutki Aflireti Reisi Hac› Musa Bey, eski An-
kara Meb’usu Ömer Mümtaz Bey Heyeti
Temsiliye üyeli¤ine seçilmifllerdir. Daha ge-
nifl bilgi için bkz: Sabahattin Selek Anadolu

‹htilali, Cem Yay›nlar›, 6.bsk. 1976, ‹stan-
bul, s.291; Seçilen 16 üyeden Hac› Musa
Bey, Fevzi Efendi ve Sadullah Efendi
Kürt’tür. Arslan, age. s.64
15 Farkl› bir yaklafl›m için bkz: Arslan, age.
s.79 vd.; Akyol (age.s.84) Meclis’te 70 kadar
Kürt milletvekilinin bulundu¤unu söyler.
16 Akyol, age. s.79-80



özerklik öngörülmüfltür. Özerkli-
¤i düzenleyen anayasan›n 11.
maddesi flöyledir: “Vilâyet, ma-
hallî umurda mânevi flahsiyeti
ve muhtariyeti haizdir. Harici ve
dâhili siyaset, fleri, adlî ve aske-
rî umur, beynelmilel iktisadî mü-
nasebat ve hükümetin umumi
tekâlifi ve menafii birden ziyade
vilâyata flâmil hususat müstesna
olmak üzere Büyük Millet Mecli-
since vazedilecek kavanin muci-
b›nce Evkaf, Medaris, Maarif,
S›hhiye, ‹ktisat, Ziraat, Naf›a ve
Muaveneti ‹çtimaiye ifllerinin
tanzim ve idaresi vilâyet flûrala-
r›n›n salâhiyeti dâhilindedir” de-
nilmektedir.

12. Madde: Vilâyet flûralar› vi-
lâyetler halk›nca müntahap âza-
dan mürekkeptir. Vilâyet flûralar›-
n›n içtima devresi iki senedir. ‹çti-
ma müddeti senede iki ayd›r.

13. Madde: Vilâyet flûras›,
azâs› meyan›nda icrâ âmiri olacak
bir reis ile muhtelif fluabat› idare-
ye memur azadan teflekkül etmek
üzere bir idare heyeti intihap eder.
‹cra selâhiyeti daimi olan bu he-
yete aittir.

14. Madde: Vilâyete Büyük
Millet Meclisinin vekili ve mü-
messili olmak üzere vali bulunur.
Vali, Büyük Millet Meclisi Hükü-
meti taraf›ndan tâyin olunup va-
zifesi devletin umumi ve müflte-
rek vazaifini rüyet etmektir. Vali
yaln›z devletin umumi vazaifiyle
mahallî vazaif aras›nda tearuz
vukuunda müdahale eder.

Bu maddelerden de anlafl›la-
ca¤› üzere 1921 anayasas› da
özerkli¤i öngörmüfltür. Bu ana-
yasay› yapan o günkü Meclis’in

bafl›nda Mustafa Kemal bulun-
maktayd›. Mustafa Kemal bu dü-
flüncesini 16-17 Ocak 1923 tari-
hinde ç›kt›¤› bir yurt gezisinde
‹zmit’te bir grup gazeteciyle17

söyleflirken de dile getirmifltir.
Uzun y›llar arflivlerde sakl› kalan
bu konuflmalar› ve tutanaklar›
Do¤u Perinçek ve arkadafllar›
2000’e Do¤ru Dergisinde yay›n-
lad›lar. Daha sonra da bunu
‘Mustafa Kemal Eskiflehir-‹zmit
Konuflmalar› 1923’ ad›yla kitap-
laflt›rd›lar.18 Bu konuflmay›
U¤ur Mumcu Kürt-‹slam Ayak-
lanmas› adl› kitab›nda aktar›r.
Buna göre Atatürk, gazeteci Ah-
met Emin’in (Yalman) “Kürtlük
sorunu nedir, bir iç sorun olarak
de¤inseniz iyi olur” sorusuna
flöyle cevap veriyordu:

“Bizim milli s›n›rlar›m›z içinde
Kürt unsurlar› öylesine yerleflmifl-
lerdir ki, pek s›n›rl› yerlerde yo-
¤un olarak yaflarlar. Bu yo¤un-
luklar›n› da kaybede ede ve Türk-
lerin içine gire gire öyle bir s›n›r
oluflmufltur ki, Kürtlük ad›na bir
s›n›r çizmek istesek, Türkiye’yi
mahvetmek gerekir. Örne¤in Er-
zurum’a giden, Erzincan’a, Si-
vas’a giden, Harput’a kadar giden
bir s›n›r çizmek gerekir. Ve hatta
Konya çöllerindeki Kürtleri de göz
önünde tutmak gerekir.

Bu nedenle bafll› bafl›na bir
Kürtlük düflünmekten çok, Ana-
yasam›z gere¤ince zaten bir çeflit
özerklik oluflacakt›r. O halde han-
gi bölgenin halk› Kürt ise onlar
kendilerini özerk olarak yönete-
ceklerdir. Bundan baflka Türki-
ye’nin halk› söz olurken onlar› da
beraber ifade etmek gerekir. ‹fade
olunmad›klar› zaman bundan

kendileri için sorun ç›kar›rlar.
fiimdi TBMM hem Türklerin hem
Kürtlerin yetkili meclislerinden
oluflmufltur. Ve bu iki ö¤e, bütün
ç›kar›n› ve bütün yazg›lar›n› bir-
lefltirmifltir. Yani onlar bilirler ki,
bu ortak fleydir. Ayr› bir s›n›r çiz-
mek do¤ru olmaz.”19

KKÜÜRRTTLLEERR DDEE AAYYRRIILLMMAAKK
‹‹SSTTEEMM‹‹YYOORRDDUU!!.... 

Kürtler, Halife’ye ba¤l› olduk-
lar› için Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’ndan ayr›lmay› hiç düflünme-
mifllerdir. ‹çlerinde laik ve ulu-
salc› küçük bir az›nl›k olsa da,
bunlar Kürtler’in genelini etkile-
yebilecek bir güçte de¤ildi. Kürt-
ler Kurtulufl Savafl› öncesi tav›r-
lar›n› belirlemek için kendi arala-
r›nda hararetli toplant›lar düzen-
liyor, içinde bulunduklar› du-
rumdan ç›k›fl yollar› ar›yorlard›.

Laik ve ulusalc› fikirlere sahip
küçük bir az›nl›k d›fl›nda Kürtle-
rin ezici ço¤unlu¤u, Türklerle
birlikte kurtulufl savafl› vermek-
ten yanayd›. Ulusalc› ayd›nlar›n
görüflleri ise Osmanl› Devleti’nin
art›k y›k›ld›¤› ve Kürtlerin kendi
bafllar›n›n çaresine bakmalar› ge-
rekti¤i yönündeydi. Avrupa’da
ö¤renim görmüfl Kürt milliyetçi-
lerinin ileri gelenlerinden Ekrem
Cemil Pafla hat›rat›nda bu duru-
mu flöyle izah etmektedir:

“Baz› mühim meselelerin mü-
zakeresi için umumi ve aleni (hal-
ka aç›k) bir içtima (toplant›) yap›-
lacakt›. fiehrin (Diyarbekir’in)
muhtelif yerlerine ilanlar yap›flt›-
r›ld›. Yafll› ve muteber zevattan
müftü efendi, nakibüleflraf, maruf
müderrisler, âlimler ve baz› yafll›
eflrafa hususi davetiyeler gönderil-
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17 Bu toplant›ya kat›lan gazeteciler; Ahmet
Emin Yalman, Velid Ebuziyya, Suphi Nuri ‹le-
ri, Yakup Kadri Karaosmano¤lu, ‹smail Müfl-
tak Mayokan, Falih R›fk› Atay ve Hakk› K›l›ç

bey idi. Ayr›ca ‹stanbul Milletvekili Dr. Adnan
Ad›var, Halide Edip Ad›var da bu toplant›da
bulunmaktayd›.
18 Naci Kutlay, 21. Yüzy›la Girerken Kürtler,

Peri yay›nlar›, 1.bsk. Temmuz 2002, ‹stan-
bul, s.490-491
19 U¤ur Mumcu, Kürt-‹slam Ayaklanmas›,
Tekin yay›nlar›, 3.bsk. 1992 ‹stanbul, s.48



di. Ertesi gün ö¤leden evvel Di-
yarbekir Gülfleni Tekkesi’nde bu
içtima akdedildi. Birçok hatipler
ilanen, ba¤›ra ça¤›ra ‹stanbul’un
ecnebi devletler taraf›ndan iflgal
edildi¤ini, Osmanl› Devleti’nin in-
k›raz edildi¤ini (y›k›ld›¤›n›) söylü-
yor, bütün Kürtleri ittihada davet
ediyorlard›. Aksi halde Kürdistan,
Ermenistan gibi olacakt›. Hatipler-
den Hamdi Efendi ‘Cism-i Devlet-i
Âliye-i Osmaniye kangren olmufl-
tur ve bu korkunç hastal›k bütün
Osmanl› ülkesini sarmak üzeredir.
Kangren olmufl bu uzvun yegâne
halas (kurtulufl) çaresi b›çakt›r.
Uzvun Kangrenli k›sm›n› kesmek
laz›md›r’ diyordu.”

Daha sonraki günlerde Diyar-
bekirlilerin büyük bir k›sm› Ekrem
Cemilpafla ve arkadafllar›n›n bu
görüfllerine kat›lmayarak Türkler-
le birlikte mücadele etme karar›
ald›lar.20

1920’lerin bafl›nda Türkiye
için hâlâ kayda de¤er bir “Kürt
sorunu” olmam›flt›. Sorun olmak
bir yana, Kürtler, Türkiye’nin
“bölünmez bütünlü¤ü”nün inan-
m›fl destekçileri olarak, Türklerle
omuz omuza, iflgalcilere karfl› sa-
vafl›yorlard›. 

Bunun iki nedeni vard›.

Birincisi, Türkler ve Kürtler
aras›ndaki ortak kimli¤e ve de-
¤erlere önem verilmifl olmas›yd›.
Sol e¤ilimli Kürt yazar Naci Kut-
lay, 21.Yüzy›la Girerken Kürtler
adl› kitab›nda, flöyle diyor: Kurtu-
lufl Savafl›’nda halifelik ve Müslü-
manl›k çok öne ç›kar›ld›. Hiç kufl-
kusuz etkili de oldu. ‹nsan, yet-
mifl befl-seksen y›l sonra bugün
bile bu gerçe¤i görüyor. 

Kürt kökenli akademisyen
Hamit Bozaslan da Kürtlerin Os-
manl›’ya ve Milli Mücadele’ye sa-
dakatinde hilafete duyduklar›
ba¤l›l›¤›n önemli rol oynad›¤›n›,
Mustafa Kemal’in Milli Mücade-
le’de bunu iyi de¤erlendirdi¤ini
anlat›r.

‹kinci neden ise, Kürtlerin var-
l›¤›n›n tan›n›p onlara sayg› göste-
rilmesiydi. ‹lk mecliste yetmifl ka-
dar Kürt temsilci vard›. Mustafa
Kemal Pafla, konuflmalar›nda s›k
s›k Türkler ve Kürtleri, milleti
oluflturan “anas›r-› ‹slam”›n iki
kardefli olarak say›yordu.21

Lozan görüflmeleri s›ras›nda
da, Avrupal› devletler Kürtlerin
“az›nl›k” oldu¤unda ›srar edince,
‹smet Pafla buna karfl› ç›karak
“Türkler ve Kürtler, Türkiye Cum-
huriyeti’nin ana unsurlar›d›rlar.
Kürtler bir az›nl›k de¤il bir millet-
tirler; Ankara Hükümeti hem
Türklerin hem de Kürtlerin hükü-
metidir” demiflti.22

Lozan Görüflmelerine Kürt
temsilcisi olarak Diyarbekir mil-
letvekili Zülfü Tigrel de götürül-
müfltü. Lozan’da en fazla f›rt›na
koparan konular›n bafl›nda, Kürt-
lerin az›nl›k olup olmad›klar› tar-
t›flmalar› vard›r. Lozan’daki gö-
rüflmeler devam ederken ayn› tar-
t›flmalar Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde de yaflan›r. Bitlis, Er-
zurum, Kastamonu, Mardin, Mufl,
Siirt, Urfa, Kozan, Diyarbekir ve
Van milletvekillerinin imzalad›k-
lar› metin mecliste okunur:

Bitlis, Erzurum, Kastamonu,
Mardin, Mufl, Siirt, Urfa, Kozan,
Diyarbak›r, Van milletvekillerinin
alt›na imza att›klar› flu teklif geti-

rilmiflti: Türk, Kürt bir kütle-i va-
hidedir. Kürtler, hiçbir vakit Tür-
kiye camias›ndan ayr›lamaz ve
bunu ay›rmak için hiçbir kuvvetin
tesiri yoktur. Avrupa hükümetle-
rinin Kürtleri müdafaa etmeye sa-
lahiyetleri olmad›¤› biddefaa (de-
faatle) memleketimiz halk›yla be-
raber protesto edilmifl oldu¤u hal-
de yine akalliyetlerden mevzuba-
his edilmesi flayan-› teessüftür.
Kürtlerin her vakit Türklerle bera-
ber vatan u¤runda daima ölmüfl
ve ölmeye haz›r olduklar› cümle-
nin malumudur…”23

Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya
Bey de Meclis’te yapt›¤› konufl-
mada; “Avrupal›lar diyorlar ki:
‘Türkiye’de yaflayan akalliyetle-
rin (az›nl›klar›n) en büyü¤ü, en
kesretlisi (kalabal›¤›) Kürtlerdir.
Bendeniz Kürt o¤lu Kürt’üm. Bi-
naenaleyh bir Kürt mensubu ol-
mak s›fatiyle sizi temin ederim ki
Kürtler hiçbir fley istemiyorlar.
Yaln›z büyük a¤abeyleri olan
Türklerin saadet ve selametlerini
istiyorlar. (Alk›fllar)

Biz Kürtler vaktiyle Avru-
pa’n›n Sevr paçavras› ile verdi¤i
bütün haklar›, hukuklar› ayakla-
r›m›z alt›nda çi¤nedik ve bütün
manas›yla bize hak vermek iste-
yenlere iade ettik. Nas›l ki El-Ce-
zire Cephesi’nde çarp›flt›k. (Alk›fl-
lar) Nas›l ki, Türklerle beraber ka-
n›m›z› döktük, onlardan ayr›lma-
d›k ve ayr›lmak istemedik ve iste-
meyiz. (Alk›fllar) Binaenaleyh sö-
züme hitam (son) verirken Heye-
ti Murahhasam›zdan rica ederim
ki, akalliyetler mevzubahis edildi-
¤i zaman Kürtlerin hiçbir mutale-
besi (talebi) olmad›¤›n› ve Kürtle-
rin kanaatine tercüman olarak
buradan söylediklerimi söylesin
ve iddia etsin.”24
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20 Tan, age. s.167-168

21 Akyol, age.s.84

22 Akyol,age.s.85

23 Tan, age. s.192-193
24 Türk Parlamento Tarihi Milli Mücadeleve
TBMM I. Dönem 1919-1923, C.II TBMM ya-
y›nlar›, s.342-343



Her fley biz niçin Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in tavsiyesi
üzere; “ziyaretleflmiyoruz, ayn›
davay› paylaflan kardefllerimizi
görmüyor, onlar›n yaflad›klar› yer-
lerden bihaber bir hayat sürüyo-
ruz” sorusuyla bafllad›. Bu soru bi-
zi ‹slanbul’u ve ordaki kardeflleri-
mizi ziyaret etme fikrinde birlefltir-
di. Karar verdik; yola ç›kacakt›k,
tarih belli, gün ve saat belliydi, ar-
t›k geri dönüfl yoktu. Her ne kadar
televizyonlar, bültenler, meteoro-
loji bas bas ba¤›rsa, kar geliyor de-
se de verdi¤imiz karardan vazgeç-
medik. Yolda kalma endiflesiyle
birlikte 11 Aral›k Cumartesi günü
‹stanbul’a gitmek üzere yola ç›k-
t›k. Muhabbetin koyulaflt›¤›, ke-
merlerin flaklad›¤›, organizatörle-
rin kalplerinin küt küt att›¤›, tele-
fonlar›n birbiri ard›na çald›¤›, “Da-
ha ne kadar yolumuz kald›?” soru-
lar›n›n durmadan soruldu¤u bir or-
tamda camlar› buharlanm›fl s›cak
bir otobüste, d›flar›daki kar›n b›-
rakt›¤› kaza ve yolda kalm›fllar›n
getirdi¤i ciddiyetten habersiz 9 sa-
atlik bir yolculuk yapt›k. Beklenti-
mizden uzun süren yolculuk s›ra-
s›nda içimizdeki endifle ‹stanbul’a
giriflimizle birlikte yerini heyecana

b›rakt›. Bo¤azdan geçerken, o ha-
yat›nda ‹stanbul’u hiç görmemifl
kardefllerimizin yüzlerindeki te-
bessüm ve heyecan etraftaki man-
zaradan çok daha güzel bir man-
zarayd›. ‹flte bu herfleye de¤erdi.

Bir an düflündüm, Fatih Sultan
Mehmet de t›pk› bizim gibi, bizim
yafllar›m›zda buralara kadar at s›r-
t›nda gelmifl ve o da kalbinde bir
heyecan tafl›m›flt›. Çocuklu¤unda
oynad›¤› oyunlar› bile bunun üze-
rine kurulmufl bir heyecan... Biz-
deki heyecan hiç onunki ile k›yas-
lan›r m›yd›? Bir tarafta y›llardan
beri içinde biriktirmifl oldu¤u fetih
aflk› ve özlemini tafl›yan bir kalp,
di¤er tarafta fethedilen o yerleri
görme heyecan› tafl›yan bir kalp.
Aram›zdaki o büyük düflünme,
büyük bir heyecan tafl›ma fark› bir
anda kafamda kendine bir s›¤›nak
buldu. Fakat bu düflünce beni
ye’se götürmedi, inflallah bir gün
buralar› yolculuk arkadafll›¤› yap-
t›¤›m bu kardefllerimle omuz omu-
za yürüyerek tekrar fethedece¤iz
dedim. Tekrar hâkim k›laca¤›z ‹s-
lâm-bol olan bu flehre ‹slam’› diye
geçirdim içimden. Bo¤az köprüsü-
ne girmemizle birlikte o yükselen
minarelerin muhteflem manzaras›

bu düflüncemi adeta teyit ediyor-
du. ‹çin için sanki bana sesleniyor-
du; buras› bir ‹slâm beldesi diye... 

Art›k bo¤az› geçmifl Avrupa’ya
varm›flt›k. ‹lk bak›flta gözümüze
çarpan, bakt›¤›m›z her yerde yük-
selen bu minarelerdi. Kelimelerin
anlatmaya aciz kald›¤›, ‹slâm’› üç
k›taya yayan Osmanl›’ya bir za-
manlar baflkentlik yapm›fl olan bu
flehri izlemeye doyam›yor, bu fleh-
rin kalbine kaz›nm›fl olan ‹slâm’›
çok bariz bir flekilde hemen fark
ediyorduk. Burun deliklerimizden
içeri tarih kokan bir flehir, ‹slâm
kokan bir ‹stanbul kokusu süzülü-
yordu. Canl› bir tarih kitab›yd›
sanki ‹stanbul...

Otobüsten indi¤imizde henüz
daha al›flamad›¤›m›z o buz gibi
havay› yüzümüzde, iliklerimizde
hissediyor, ‹stanbullu kardeflleri-
mizin o s›cak misafirperverliklerin-
de içimizi ›s›t›yorduk. Geceyi geçir-
mek üzere bizi misafir edecekleri
mekânlara ald›lar. Kadir a¤abeyi-
miz için yolculuklar›n en büyük
tutkusu haline gelen k›salt›lm›fl,
cem edilmifl namazlar›m›z› eda
edip, yolculu¤umuzun yorgunlu-
¤unu atmak üzere kendimizi ya-
taklara att›k.
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Bizim fark›nda olmasak bile,
bafl›m›zda, sabahki program›m›z›n
aksamamas› için, üstünü açan ar-
kadafllar›m›z›n battaniyelerini
üzerlerine örtmek üzere gözünü
k›rpmadan sabaha kadar bekleme
inceli¤ini gösteren kardefllerimize
bilmem nas›l teflekkür ederiz...

Sabah saatler 5:30’u gösteri-
yordu ki kalk›p, abdestlerimizi al›p
yola koyulduk. ‹stikamet o güzel-
li¤ini, büyüklü¤ünü gözler önüne
seren Süleymaniye’ydi. Sabah na-
maz›n› k›l›p, o Süleymaniye’nin
nezih çevresini gezdikten sonra
rehberlerin eline su dökemeyece¤i,
tok sesiyle Fatih a¤abeyimizin efl-
li¤inde kendimizi Fatih Camii’nde
bulduk. Sabah namaz›n› müteakip
oluflturulan o ders halkas›n› rahat-
s›z etmemek için k›saca bir gezdik-
ten sonra caminin arka kap›s›ndan
ç›k›p, k›rm›z› renk ile boyanm›fl
olan o tafl›n önüne geldi¤imizde
hepimiz niçin bunca tafl›n ortas›n-
da sadece buran›n k›rm›z›ya bo-
yand›¤›n› düflünürken Metin Yük-
sel’in flehadet flerbetini içmifl oldu-
¤u yer oldu¤unu ö¤renmemizle
birlikte irkildik, sevinç, heyacan,
üzüntü ve özlem duygular› birbiri-
ne kar›flt›. 

Fatih Sultan Mehmet’in türbe-
sini ziyaret ettikten sonraki dura-
¤›m›z ise Medeniyet derne¤iydi.
Bir kufl sütünün eksik oldu¤u kah-
valt› sofras›nda kahvalt›m›z› yap-
t›ktan sonra Beflir Hoca’m›z›n soh-
betine kat›lma ve kendisiyle has-
bihal edebilme f›rsat› bulduk. Ken-
disiyle biz Müslüman gençli¤in
görev ve sorumluluklar› üzerine
konufltuk.

Gezimize yar›m kald›¤›m›z yer-
den devam etmek üzere Topka-
p›’ya o surlarda aç›lan ilk gedi¤in
aç›ld›¤›, flimdilerde Panaroma
1453 müzesinin kuruldu¤u nokta-
ya gitmek üzere yola ç›kt›k. Müze-
nin içine girip merdivenlere var›n-
caya kadar herfley normaldi. Ba-

samaklar› ç›kt›¤›m›zda ise, kendi-
mizi bir anda 29 May›s 1453 sa-
bah›nda yaflan›lan o savafl›n tam
ortas›nda bulduk. Ses ve görüntü
efektleri bizi bulundu¤umuz gün-
den al›p adeta o günlere götürdü.
Müzede herfley en ince ayr›nt›s›na
kadar düflünülmüfl. Sola bakt›¤›-
m›zda Edirnekap›, hemen karfl›-
m›zda Topkap›, di¤er bir tarafta ise
Silivrikap› surlar› ve bu surlar› to-
pa tutan, bayra¤› en tepeye dik-
mek üzere vargücüyle savaflan
Osmanl› askerleri ve flehri savun-
maya çal›flan Bizans. Gökyüzünde
ise bulutlar aras›nda yönünü ‹s-
tanbul’a dönmüfl Fatih Sultan
Mehmet’in silüeti. Görüntüler bize
“iflte sanat dedi¤in bu” dedirtti. Bu
büyüleyici ortamdan hiç de ayr›l-
mak istemesek de vaktimizin k›s›t-
l› olmas› sebebiyle Sultanahmet’e
gitmek üzere yine yola koyulduk.

Oldukça kalabal›k olan Sulta-
nahmet Camii’sini gezip, namazla-
r›m›z› k›ld›ktan sonra bizleri he-
men yan› bafl›m›zda bütün ihtifla-
m›yla yükselen Ayasofya karfl›la-
d›. Daha Süleymani’yeler, Sulta-
nahmet’ler yap›lmadan yüzy›llar-
ca evvel infla edilmifl olan bu tarih
abidesi bir taraftan insan› büyülü-
yor, di¤er taraftan ise sanki kula-
¤›m›za birfleyler f›s›ld›yor; y›llarca
camii olarak kullan›ld›ktan sonra
müze olman›n ac›s›n› hissettiriyor-
du. Elli befl metre yüksekli¤indeki
kubbenin ve duvarlar›n parlak bir
görüntüsü vard›. Mahzen görü-
nümlü merdiven bofllu¤undan ç›-
k›p içeriyi gezdikten sonra Topka-
p› Saray›’na geçmek üzere ç›k›fl
yolunu tuttuk.

Topkap›’n›n ana giriflinden
sonra iki taraf› a¤açlarla çevrili bir
yol karfl›lad› bizi. Yolun sa¤›nda
ve solunda Osmanl› döneminde f›-
r›n, cephanelik, odunluk ve sebze
bahçesi olarak kullan›lan yerler
ilk bak›flta gözümüze çarpt›. Yo-
lun sonundaki büyük kap›dan sa-

ray›n ikinci avlusuna bir geçifl
var. Bu bölümde her biri biribirin-
den ihtiflaml› odalar ve bu odalar-
da padiflahlar›n k›l›çlar› de¤erli efl-
yalar› ve k›yafetleri sergileniyor.
Topkap› Saray›’na ilk defa gelen-
ler bu saray›n çok lüks oldu¤u dü-
flüncesine kap›labilirler. Oysaki
Topkap›, Osmanl› Devleti’nin son
döneminde yap›lan saraylarla
mukayese edildi¤inde oldukça sa-
de mimariye sahip bir yap›. Bura-
daki gezimizi tamamlad›ktan son-
ra Eminönü iskelesine geçtik ve
vapurla Üsküdar’a do¤ru hareket
ettik. ‹stanbul’u bir de o bo¤azdan
görmek istiyorduk. Vard›¤›m›zda
akflam olmufltu. Namaz›m›z› o
Asya’n›n tek eski ‹stanbul ilçesi
olan Üsküdar’da k›ld›k.

Gün boyu gezmekten yemek
yemeye f›rsat bulamam›flt›k, kar-
n›m›z zil çal›yordu, kendimizi he-
men bir lokantaya att›k. Yeme¤i-
mizi bitirmifl, ‹stanbul’dan bizi
ay›racak olan dönüfl saatinin de
geldi¤ini anlam›flt›k. Bize ev sa-
hipli¤i yapan, bir an olsun bizden
ayr›lmayan ‹stanbul’lu kardeflleri-
mizle vedalaflt›ktan sonra otobü-
sümüze bindik. Dopdulu bir gün
geçirmifltik. Koskoca ‹stanbul’u
bir gün gibi k›sa bir sürede bitire-
memifltik ama hiç de¤ilse bal›n ta-
d›na bir kere varm›flt›k. Günboyu
o h›zl› temponun vermifl oldu¤u
yorgunlukla otobüsümüze binip
daha ‹stanbul’dan ç›kmam›flt›k ki
arkadafllar›m›z gözlerini yummufl-
tu bile.

‹çimizde kalan tek ukde ve
üzüntü Ahmet Kurmufl’un üstün
gayret ve çabalar›na ra¤men o Fa-
tih’in siluetini görememifl olma-
s›yd›…

SEN‹NLE DE⁄‹fiT‹ B‹R ZA-
MANLAR TAR‹H‹N SEYR‹

TEKRAR KAVUfiMAK D‹LE-
⁄‹YLE HOfiÇAKAL EY FAT‹H’‹N
fiEHR‹ 

Ocak 2011

41



Muhtelif yaz›lar›m›zda, soh-
betlerimizde, tart›flmalar›m›zda
ailenin ne kadar önemli oldu¤una
dair s›kça vurguda bulunuyoruz.
Bu vurgu elbette ki bofluna de¤il.
Çünkü aziz dinimiz ‹slam aile ku-
rumuna son derece önem vermifl
ve biz Müslümanlara aileye sahip
ç›kmam›z konusunda emir ve
tavsiyelerde bulunmufltur.

Aile, biz Müslümanlar için
kutsal bir kurumdur. Aileye kut-
sall›¤› elbette ki Yüce Rabbimiz
vermifltir. Rum Suresi 21. ayette
“Kaynaflman›z için size kendi
(cinsinizden) efller yarat›p, ara-
n›zda sevgi ve merhamet peyda
etmesi de onun varl›¤›n›n delille-
rindendir. Do¤rusu bunda iyi dü-
flünen bir kavim için ibretler var-
d›r.” buyrularak bu kutsall›¤a
at›fta bulunulmufltur.

Aile, insano¤lunun dünyevî
huzur ve sükûnu ile ahenk ve
mutlulu¤u soluklad›¤› ilk ve tek
yuvad›r. Aile kurumu, kad›n ve
erke¤in meflru kurallar çerçeve-
sinde, yani nikâh akdiyle bir ara-
ya gelmeleriyle oluflur. Rasulullah
(a.s.) Efendimiz de; “Evlenin ço-
¤al›n, k›yamet günü ümmetimin
çoklu¤uyla iftihar edece¤im.” bu-

yurarak ümmetini evlenmeye, ai-
le kurmaya teflvik etmifltir.

Mü’minin aile ve evlili¤e bak›-
fl›, her fleyden önce ibadet naza-
r›ylad›r. O, Rabbinin haklar›nda;
“Onlar ki, ey Rabbimiz derler. Bi-
ze zevcelerimizden ve nesilleri-
mizden gözbebe¤imiz olacak (sa-
lih insanlar) ihsan et. Bizi takva
sahiplerine rehber k›l” (Furkan,
25/74) buyurdu¤u övülmüfl kul-
lardan olmak için evlenir. O, Pey-
gamberin, ‘Evlenin, ço¤al›n.” tav-
siyesinin bir gere¤i olarak ve “Al-
lah, kendisine saliha bir efl lütfet-
ti¤i bir erke¤e dininin yar›s›nda
yard›m etmifltir. Di¤er yar›s› için
de Allah’tan korksun ve takva
dairesinde yaflas›n” (Keflfu’l-Ha-
fâ, 2/313) hadis-i flerifi mucibince
evlenir. Yani evlenip yuva kur-
may› Rabbinin r›zas›na bir yol, bir
ibadet olarak alg›lar; “Âdet yerini
bulsun.” kabilinden de¤il.

Aile tarihin en eski ve köklü
kurumudur. Tarih boyunca dev-
letlerin ve toplumlar›n en sa¤lam
birimi olmufltur. Uygarl›klar bu
kurumun sa¤laml›¤›, ifllerli¤i ve
temizli¤i oran›nda yücelmifl ve
ayakta kalabilmifllerdir. Tarihte
medeniyetlerin çöküflü ile ailenin

çözülmesi ve bozulmas› paralel bir
çizgide seyretmifltir. Binalar›n sa¤-
l›kl› olarak ayakta durabilmesi için
temelinin sa¤lam olmas› gerekti¤i
gibi, toplumlar›n da sapasa¤lam
dimdik ayakta durabilmeleri için
aile kurumunun çok sa¤lam olma-
s› gerekir. Yar›nlara güvenle baka-
bilmenin en temel flart› budur.

Bir yuva kurduktan sonra onu
korumak, öncelikle Allah Te-
âlâ’n›n: “Mü’min erkek ve kad›n-
lara söyle. Gözlerini haramdan
sak›ns›nlar ve ›rzlar›n› korusun-
lar.” (Nur/30-31) emrine uymak-
la mümkündür. Bu, hem aile hem
de toplum hayat›n›n huzuru, gü-
veni ve gelece¤i için temel flartt›r.
Sonra efller, birbirlerine karfl› gö-
revlerini yerine getirmeye çal›fl-
mal›, sorumluluklar› Allah ve Ra-
sulü’nün (a.s) bildirdi¤i gibi pay-
laflmal›d›r. Ancak flu bir gerçektir
ki, günümüzde aile, bat› dünyas›-
n›n hayat tarz›yla afl›lanan mo-
dernizm tehdidiyle karfl› karfl›ya-
d›r. Bu tehdit sayg›n olan aile ku-
rumunu çökme tehlikesine maruz
b›rakm›flt›r. Günümüzün bat› top-
lumlar›nda kiliselerin ola¤anüstü
çabalar›na ra¤men, aile yap›lar›
ciddi yozlaflmayla gitgide kan
kaybetmektedir.
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Dayat›lan ve yayg›nlaflt›r›lma-
ya çal›fl›lan bat› tarz› modern(!)
anlay›flta evlenip aile kurmak, so-
rumluluk almak, gelecek temiz
nesillerin devam›na katk›da bu-
lunmak gereksiz bir yük olarak
kabul ediliyor. Nikâhs›z beraber-
liklerden çocuk sahibi olmak ade-
ta özendiriliyor. Aile külfetine gir-
meksizin çocuk edinmenin sonuç-
lar› ile o çok özendi¤imiz Bat›’n›n
bafl› ciddi flekilde dertteyken, bi-
zim magazin dünyam›z bunu çö-
züm olarak sunuyor. Neticede
kültürel bozulma ve çözülme o
düzeye vard› ki, tamamen Bat›
hayat tarz›n›n bir ürünü olan flört,
‹slam’› hayat›n›n merkezine koy-
du¤unu sözleriyle, k›l›k-k›yafetiy-
le ilan eden Müslüman gençler
aras›nda da görülüyor. Pak Ehl-i
Sünnet yolunun kesinlikle reddet-
ti¤i geçici nikâhla da bu durum
meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›yor. Oysa
bizim inanc›m›z, hayat tarz›m›z,
kültürümüz, gelene¤imiz, ne ni-
kâhs›z beraberli¤i kabul ediyor, ne
de geçici nikâha izin veriyor.

Özellikle küresel ölçekte kitle
haberleflme araçlar›n›n artmas›y-
la birlikte, gelenek, ahlâk ve öz
kültürümüzü dikkate almadan
yap›lan yerli dizi ve filmlere ek
olarak baz› yabanc› yay›nlar›n
tabiri caizse, filtresiz olarak top-
lumumuza sunumu, aile yap›m›z
üzerinde büyük tahribatlara yol
aç›yor. Bunun en belirgin örne¤i,
son y›llarda ve özellikle büyük
kentlerde komünal yaflam biçim-
lerinin yayg›nl›k kazanmaya
bafllamas› ve boflanma davalar›-
n›n artm›fl olmas›d›r. Boflanmala-
r›n bafll›ca sebebi olarak; iflsizli-
¤in artmas›, mahremiyet s›n›rla-
r›na tecavüz, televizyonda oyna-
t›lan yabanc› dizilerin etkisi, sa-
nat ve edebiyat yoluyla müsteh-
cenli¤in özendirilmesi, efllerin
birbirlerini aldatmas›, reklam en-
düstrisi sayesinde tüketim arzu

ve ç›lg›nl›¤›n›n körüklenmesi gibi
faktörler say›labilir.

Ali Ünal Zaman’da ç›kan “Ai-
lenin çökme sebepleri” adl› maka-
lesinde,, Bir toplumu ayakta tutan
en sa¤lam müessese olan ailenin
ülkemizde çökme sürecinde olma-
s›n›n sebeplerini s›ralarken bak›n
nas›l önemli tespitlerde bulunuyor:

“Art›k en dindar evlerimizde
dahi, içinde bir önceki neslin do-
¤up büyüdü¤ü ailelerde bile bulu-
nan manevî-ahlâkî atmosfer yok.
K›zlara da erkeklere de art›k efl,
anne ve baba adaylar› olarak ba-
k›lm›yor. Dolay›s›yla bugünkü
nesiller; efl, anne veya baba olma
ad›na ulafl›lmas› gereken olgunlu-
¤a çok geç yaflta belki ulaflabili-
yor veya bu olgunlu¤u hiç bilmi-
yor. Buna ek olarak, ailelerde git-
tikçe yozlaflma yafland›¤› için ço-
cuklar, örnek efl, anne ve babalar

da göremiyor. Evlenmek ve aile
kurmak, hayat›m›z›n temellerin-
den de¤il, hayat›n s›radan unsur-
lar›ndan ve ömrün geçilmesi ge-
reken s›radan merhalelerinden bi-
ri olarak görülüyor; en fazla, bi-
yolojik bir zaruret olarak kendini
gösteriyor. Evlenirken de ak›l,
mant›k, irade ve sevgi birlikte de-
¤il, hemen tatmin isteyen geçici
hisler ve biyolojik hevesler hük-
mediyor. Medyan›n da fliddetli te-
siri ve provokasyonuyla cinsellik,
ilkö¤retim ça¤›na kadar düflmüfl
durumda. Evlenme ça¤›nda efl,
anne ve baba adaylar›, birbirlerini
cinsel nesne olarak görüyor. Ya-
p›lan araflt›rmalara göre, gençle-
rin % 80’i flört ediyor ve bu tehli-
keli geliflmenin beraberinde getir-
di¤i en önemli problemlerden biri,
18 yafl ve alt›ndaki gençlerde gö-
rülen ve daha baflka pek çok
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probleme yol açan kürtaj patla-
mas›. Evlenecek gençlerin de ka-
bulüyle birlikte anne ve babalar›n
tecrübesine dayanan görücü usu-

lüyle evlenmelerin yerini, sadece
yeni tan›flm›fl gençlerin tercihleri
al›yor. ‹ngiltere’de Aberdeen Üni-
versitesi Yüz Araflt›rmalar› Labo-
ratuvar›’nca yürütülen bir araflt›r-
maya göre, ilk tan›flma ve bak›flta
yaln›zca seks ve egonun tatmini
hükmediyor. Evlilikler, eskiden
beri birbirleriyle tan›flan ve ayn›
kültür, âdet ve gelenekleri payla-
flan ailelerden de¤il, ço¤unlukla
kültür, âdet, gelenek ve görenek-
leri farkl› ve baflka baflka flehir
veya bölgelere mensup ailelerden
oluyor. Dolay›s›yla aileler aras›
kaynaflma yaflanamad›¤› gibi, söz
konusu farkl›l›klar, evlenen çift-
lerde de büyük problemlerin do¤-
mas›na yol aç›yor. (06.12.2010
Zaman)

Cihan Aktafl, ailenin moder-
nizm karfl›s›nda yaflad›¤› çözülme
sürecine de¤indi¤i “Modernizmin
evsizli¤i ve tevhidi ailenin gerek-
lili¤i” adl› kitab›nda, bütün kapi-
talist, komünist ve modernist ke-
hanetlere ra¤men ailenin ölmedi-
¤ini ve varl›¤›n›n daha fazla anla-
fl›ld›¤›n› ifade etmektedir. Aktafl,
ailenin modernizmle u¤rad›¤› an-
lam kayb›ndan kurtulmas› ve
güçlendirilmesinin gerekti¤ini;
bununda geleneksel aile yap›m›-
z›n tevhidi ilkelerin ›fl›¤›nda yeni-
den gözden geçirilerek mümkün
oldu¤unu ifade etmektedir.

En temel ve bölünmez bir ilifl-
ki birimi olarak Tevhidi ilkelerin
biçim verdi¤i aile, Allah’›n r›zas›-
n› kazanmay› her türlü hevesin
ve otoritenin üstünde tutmakta-
d›r. Aktafl’a göre Tevhidi dünya
görüflünün biçim verdi¤i aile mo-
deli, insanlar›n do¤umundan ölü-
müne kadar kendilerini organik
bir bütünün parças› saymalar›n›
mümkün k›lmaktad›r. Bu aile or-
tam›nda sevinçler gibi kederler de
paylafl›labilir. Güçsüz, hasta ve
sakatlar bak›m ve ilgi görürler.

Asl›nda bu aile modelinin en be-
lirgin özelli¤i yard›mlaflma ve
paylaflma esas›d›r. Bunun yan›n-
da, üç kufla¤›n bir araya gelebildi-
¤i genifl aile, olumlu geleneklerin
gelece¤e intikalini sa¤layabilir.
Böylece sa¤lanan bir süreklilikle
kuflaklar aras›ndaki kopuklu¤un
ac›lar› yaralay›c› bir boyuta ulafl-
maz. Aktafl, bu noktada gelenek-
sel genifl ailenin köklü baz› adet-
lerinin ‹slam’a uygun olmad›¤›n›
ve bunlar›n tevhidi dünya görüflü
olarak yeniden tashih edilmesi
gerekti¤ini vurgular. Tevhidi aile-
nin, yabanc›laflmaya, anomiye,
bencilli¤e ve yaln›z kalm›fll›k
duygusuna, üretim ve tüketimde
savurganl›¤a, kad›nlar›n ifl haya-
t›nda bunalt›lmas›na, kuflaklar
aras›ndaki kopuklu¤a, çocuklar›n
krefllere ve yafll›lar›n huzurevleri-
ne terk edilmesine karfl› uygun bir
cevap sunaca¤›n› dile getirir. 

Netice olarak, modernizenin
ac›mas›z sald›r›lar› karfl›s›nda
Müslüman aile yap›m›z› korumak
ve kollamak, var olufl köklerimize
yeniden dönmekle sa¤lanabilir.
Bilmeliyiz ki, Müslüman aile
Müslüman toplumun temel dire-
¤idir. Bu direk y›k›l›rsa -ki ‹slam
düflmanlar›n›n ilk hedefi budur-
toplumumuzun ayakta kalmas›
mümkün de¤ildir. Televizyonuy-
la, sinemas›yla, müzi¤iyle, edebi-
yat›yla, içimize s›z›p bizi yok et-
meye çal›flanlara karfl› bütün gay-
retimizle bu nezih kurumu koru-
mak ve yaflatmak zorunday›z. Bu
yolda Peygamber varisi rabbani
âlimler rehberli¤inde birbirimize
destek vermek zorunday›z. Asla
y›k›lmadan, dimdik ayakta kala-
rak, insanl›¤›n huzur ve mutluluk
ümitlerini kendi huzur ve mutlu-
lu¤umuzla yeflertmek zorunda-
y›z. Çare, her durumda oldu¤u gi-
bi Kur’an ve Sünnet’e s›ms›k› sa-
r›lmak. Bugün ateflten bir kor olsa
da çare bu. Baflka yol yok!..
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Modernizenin ac›mas›z
sald›r›lar› karfl›s›nda
Müslüman aile yap›m›z›
korumak ve kollamak,
var olufl köklerimize
yeniden dönmekle
sa¤lanabilir. Bilmeliyiz
ki, Müslüman aile
Müslüman toplumun
temel dire¤idir. Bu direk
y›k›l›rsa -ki ‹slam
düflmanlar›n›n ilk hedefi
budur- toplumumuzun
ayakta kalmas› mümkün
de¤ildir. Televizyonuyla,
sinemas›yla, müzi¤iyle,
edebiyat›yla, içimize
s›z›p bizi yok etmeye
çal›flanlara karfl› bütün
gayretimizle bu nezih
kurumu korumak ve
yaflatmak zorunday›z.
Bu yolda Peygamber
varisi rabbani âlimler
rehberli¤inde birbirimize
destek vermek
zorunday›z. Asla
y›k›lmadan, dimdik
ayakta kalarak,
insanl›¤›n huzur ve
mutluluk ümitlerini
kendi huzur ve
mutlulu¤umuzla
yeflertmek zorunday›z.
Çare, her durumda
oldu¤u gibi Kur’an ve
Sünnet’e s›ms›k›
sar›lmak. Bugün ateflten
bir kor olsa da çare bu.
Baflka yol yok!.



GGiirriiflfl

‹nsanlar›n do¤ufltan bir bilgiye
sahip olmad›¤›1 her fleyin bilgisin-
den uzak yarat›ld›¤› malumdur.2

Do¤ufltan mahrum oldu¤umuz
ilim; bir fleyin mahiyetini anlama,3

duyular›n sahas›na giren her fleyi
tan›ma,4 malum olan›n oldu¤u hal
üzerine bilinmesi,5 eflyan›n mahi-
yetini idrak etme6 k›saca bahse
konu her fley hakk›ndaki bilgidir.7

‹lim; hak ve hakikati bulman›n ve
teslim olman›n anahtar›d›r.

‹limsizlik sapman›n ilk sebebi-
dir.8 ‹slam daha ilk ayetinde ilme
teflvik etmifl9 ve Allah’a yaklafl-
ma ve takva vesilesi saym›flt›r.10

Zira ilim ve alim Allah (cc)’dan
baflka ilah olmad›¤›na bir flahittir.
11 Ancak ilim ehli Allah’›n ayet-
lerini anlar.12 ‹lim bilemedi¤imiz
veyahut mahiyetini idrak etmekte
zorland›¤›m›z bilgilerin (gayb›n)
do¤rulu¤u hususunda kuvvetli
doneler elimize verir. Bir ayet-i
kerime’de flöyle buyrulmufltur: 

“Sana Kitab› indiren O'dur.
O'ndan, Kitab›n anas› (temeli)
olan bir k›s›m ayetler muh-
kem'dir; di¤erleri ise müteflabihtir.
Kalplerinde bir kayma olanlar, fit-
ne ç›karmak ve olmad›k yorumla-
r›n› yapmak için ondan mütefla-
bih olan›na uyarlar. Oysa onun
tevilini Allah'tan baflkas› bilmez.
‹limde derinleflenler ise: "Biz ona
inand›k, tümü Rabbimizin kat›n-
dand›r" derler. Temiz ak›l sahiple-
rinden baflkas› ö¤üt al›p düflün-
mez.”13 Dikkat edilirse muhkem
ayetlerin bilgisi/idraki müteflabih
ayetlerin de tasdikine vesile ol-
mufltur. Dolay›s›yla ilim idrak sa-
ham›z›n d›fl›ndaki alanlar› da
kavramam›z için anahtar rolün-
dedir. M. Hamdi Yaz›r, ayetin tef-
sirinde flunlar› kaydetmektedir:

“Allah Teâlâ'ya yerde ve gök-
te, bütün zamanlarda ve bütün
mekânlarda gizli, meçhul bir fley
bulunmad›¤› halde, O'ndan bafl-
kas›na böyle olmad›¤› gibi, bütü-

nüyle hakikat olan ilâhî kitapta
dahi hal böyledir. "O'nun ilmin-
den hiçbir fley kavrayamazlar."14

"Allah bilir, siz ise bilmezsiniz."15

Zira meçhul meçhul ile flüphe
flüphe ile hallolmaz. Meçhuller
bilgi ile ve o bilgilerin kuvvet de-
recesine ba¤l› olarak hallolur. Ö¤-
retim ve irflad, bilgiler üzerine
meçhulleri sezdirmek ve o bilin-
meyenleri bilinenlere dönüfltür-
mektir. Ö¤renende bilgi artt›kça,
ö¤retmen kendi bilgi derecesine
göre, onun önüne bilinmesi gere-
ken konular› sürer, sonra da onla-
r› çözdürür. Bundan dolay› bilin-
meyeni sezebilmek de onu bilme-
nin ön flart› olur. Cenab-› Hak
kullar›na hakikat bilgisini böyle
ihsan eder. Önce kendini ve bafl-
kas›n› ay›ran bir muhkem ilim
bahfleder. Sonra belli belirsiz ola-
rak meçhul fleyleri sezdirir. Bun-
lar› basamak basamak muhkem
bilgiler flekline dönüfltürerek ya-
kîn bilgiler haline getirir. Hikmet
düzeninde ilim dahi varl›ktaki dü-
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1 Bkz. Nahl Suresi: 78

2 Fahruddin Er-Râzi; age- c.14, sh. 304 

3 Mevlüd Sar› – El Mevarid- s. 1049

4 Prof. fierafettin Gölcük – Kelam – sh. 87

5 ‹mam Nesefi – Bahrul Kelam – sh. 15

6 Eflya kelimesi “fley” kelimesinin ço¤uludur.
Her fley manas›na gelmektedir.
7 fierafettin Gölcük – age-
8 Bkz. Yusuf Suresi: 40
9 Bkz. Alak Suresi: 1-5
10 Bkz.Fat›r Suresi: 28

11 Bkz. Al-i ‹mran Suresi: 18

12 Bkz. Ankebut Suresi: 43

13 Al-i ‹mran Suresi: 7

14 Bakara Suresi: 255

15 Bakara Suresi: 232



zen gibi sistemli bir flekilde akar
gider. Allah'›n bilgisi ise sonsuz-
dur. Sonradan olma (hâdis) olan
insan bilgisi hiçbir zaman ve hiç-
bir flekilde buna eflit olamaz, onu
ihata edip boyutlar›na ulaflamaz.
Böyle oldu¤unu bilmek, sonsuza
dek ilim ve ö¤renme yolunda yü-
rümek de en büyük ilim, en bü-
yük marifettir. Bundan dolay› in-
san ilimde hangi mertebeye ulafl-
m›fl olursa olsun, yine de önünde
y›¤›nla bilinmesi gereken meçhul-
ler bulundu¤unu sezmek ihtiya-
c›ndad›r. Bu bilinmeyen meçhulü
sezmek ise müteflabihat karfl›s›n-
da bulundu¤unu bilmektir.”  

Tarih boyunca insanlar üze-
rinde haks›z yere egemenlik ku-
ran baz› zümreler “kendilerinde
baflkalar›nda mevcut olmayan bir
ilim” oldu¤unu iddia etmifllerdir.
Esasen sahih ve yeterli bir bilgiye
sahip olup da iyi niyetli olan her
insan hâkimiyetin Allah’›n hakk›
oldu¤unu bilir. ‹lme ulaflman›n
belirli vas›talar› vard›r. ‹nsanlar
için ilme ulaflman›n vas›talar› ya-
rat›lm›flt›r.16 ‹lim ö¤renmenin va-
s›talar›n› beyan eden Allah
(cc)’d›r. Kur’an-› Kerim’de flöyle
buyrulmufltur: “Bir de hiç bilme-
di¤in bir fleyin ard›na düflme!
Çünkü kulak, göz, gönül, bunla-
r›n her biri yapt›klar›ndan sorum-
ludurlar.”17 Ayet-i kerime hak-
k›nda bilgi sahibi olmad›¤›m›z
fleylerin arkas›na düflmemizi ya-
saklamaktad›r.18 Ayette geçen
“Takfu” kelimesi, pefline düflme
izini takip etme manas›ndad›r.19

Bununla birlikte ayetin ilmin va-
s›talar›n› da zikretti¤i sabittir. Bu-
na göre ilmin vas›talar› üçtür.

Bunlar; duyu organlar›n›n faali-
yetleri, ak›l yürütme ve haberdir. 

‹mam fiehristani (rh.a) de¤iflik
kaynaklara dayanarak fleytan›n
cevaplanmas› iste¤i ile 7 soru sor-
du¤unu kaydetmektedir. Sorular
flunlard›r: 

Allah benim kâfir olaca¤›m›
bildi¤i halde neden yaratt›? 

Beni neden mükellef k›ld›?
Âdem’e secdeyi neden emretti?

Secde etmeyince beni neden
lanetledi? 

Neden Âdem’i ve çocuklar›n›
kand›rmama f›rsat verdi? 

Peki, O'ndan mühlet istedi-
¤imde neden bana mühlet verdi?
O'na flöyle demifltim: “Diriltilecek-
leri güne kadar bana mühlet ver.”
Buyurdu ki: “Muhakkak sen, bel-
li vakte kadar mühlet verilmifller-
densin.”20

Sorular karfl›s›nda Allah me-
leklere flöyle buyurmufltur: “Ben,
O Allah’›m ki Ben'den baflka ilah
yoktur. Yapt›¤›mdan sual edil-
mez. Yarat›lm›fllar›n yapt›klar› ise
sorguya tâbidir." 

‹mam fiehristani tespitlerine
flöyle devam etmektedir: “Bütün
küfür ve bidat f›rkalar›n›n dayan-
d›¤› nokta O'nun emrini inkâr et-
mek ve nass karfl›s›nda hevaya
meyletmektir. Müflriklerin söyle-
di¤i; "Yoksa befler mi bize yol gös-
terecek?"21 laf›yla ‹blis'in söyle-
di¤i “Çamurdan yaratt›¤›n bir var-
l›¤a m› secde edece¤im?”22 sözü
aras›nda hiçbir fark yoktur. Allah
(cc) durumun genel oldu¤unu bil-

direrek flöyle buyurmufltur: "‹n-
sanlar› iman etmekten al›koyan,
'Yoksa Allah bir befleri mi pey-
gamber gönderdi?' iddias›ndan
baflkas› de¤ildir."23 Nass karfl›-
s›nda büyüklenmek ‹blis’in ka-
rakteridir: Sana emretti¤imde sec-
de etmene engel olan nedir? Dedi
ki: Ben ondan daha üstünüm."24

Müflrikler de flöyle demifltir: "Ben,
zavall› ve nerdeyse konuflama-
yan bu kimseden daha üstün de-
¤il miyim?"25 Bütün müflrikler
sebep ayn› oldu¤u için ayn› yolu
takip etmifltir:26 "Daha öncekiler
de aynen onlar›n söyledikleri gibi
söylediler. Kalpleri benzeflmifl-
tir."27 Bununla birlikte akl›n hü-
kümlerini Allah’›n hükümleri gibi
göstermek de büyük bir yanl›flt›r.
"Bizim için iyi olan Hak için de
iyi, bizim için kötü olan hak için
de kötüdür" diyen kimse, Allah’›
insanlara teflbih etmifl olur.28

Son zamanlarda ortaya ç›kan kü-
für, bidat ve flüphelerin kayna¤›
ilk devirlerde ortaya ç›km›flt›r. Al-
lah da bu yüzden flöyle buyur-
mufltur:  "fieytan›n ad›mlar›n› iz-
lemeyin."29 Allah Rasulü (sav)’
de ümmetimizin sapk›n f›rkalar›n-
dan her birini geçmifl ümmetler-
den birine benzeterek flöyle bu-
yurmufltur:30 "Kaderiye bu üm-
metin Mecusileri, Müflebbihe Ya-
hudileri, Râfiziler ise H›ristiyanla-
r›d›r."31

Allah (cc) hakiki iktidar husu-
sunda insanl›¤› flu flekilde uyar-
maktad›r: “O, yapt›¤›ndan sorum-
lu olmaz, onlar ise sorumlu tutu-
lacaklard›r.”32 Bir kimse baflkas›-
na, "Bunu niçin yapt›n?" dese, bu
soru, ancak soran kimsenin ken-
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16 Fahruddin Er-Râzi; age- c.14, sh. 304
17 ‹sra Suresi: 36
18 ‹mam Kurtubi –age-
19 Fahrettin Razi; age- c.14, sh.478-479
20 Araf Suresi: 13
21 Tegabün Suresi: 6
22 ‹sra Suresi: 60

23 ‹sra Suresi: 94
24 Araf Suresi: 11
25 Zuhruf Suresi: 52
26 Bkz. Yunus Suresi: 74
27 Bakara Suresi: 118
28 Günümüzde yayg›n olan halk›n hükmü
hakk›n hükmüdür sözü büyük bir alan ve

safsatad›r. Halk› ilahlaflt›rmakt›r.

29 Bakara Suresi: 168

30 ‹mam fiehristani; el Milel ve’n Nihal-  sh.

14-17

31 Müstedrek

32 Enbiya Suresi: 23



disine soru sorulan›n ya amiri ol-
du¤unu gösterir ya da daha bilgi-
li oldu¤unu. Allah hakk›nda böy-
le bir fley düflünülemez.33 Bu-
nunla birlikte Allah’a dua etmek
O’nu sorgulamak de¤ildir aksine
teflvik edilmifltir.34 Kaderi baha-
ne ederek duadan isti¤na etmek
Allah’›n emrini hafife almakt›r.35

Allah’›n fiilleri hakk›nda merak-
tan kaynaklanan soru sormak da
sorgulamak k›sm›na girmez. Al-
lah (cc) flöyle buyurmufltur:  “Ha-
ni Rabbin meleklere: "Muhakkak
ben yeryüzünde bir halife yarata-
ca¤›m." demiflti. "Biz seni ham-
dinle tesbih ve takdis edip durur-
ken orada fesat ç›kartacak, kanlar
dökecek bir kimse mi yaratacak-
s›n?" demifllerdi.”36 Melekler bu
soruyu hayret manas›nda sor-
mufllard›r.37 Ayr›ca Allah’›n hü-
kümlerinin hikmetini merak et-
mek sorgulamak de¤ildir gerçek
âlimlerin vasf›d›r.38

‹slam’›n ameli esaslar› insan-
lar›n adil bir flekilde yaflamalar›-
na vesile olurken itikadi esaslar›
da sa¤lam ve huzurlu bir flekilde
yaflamalar›n›n sebebidir. Asl›nda
amel ile itikad aras›nda kopmaz
bir ba¤ vard›r. ‹man› kuvvetli
olan kimseler daha sa¤lam bir fle-
kilde ibadet ederler. ‹man› olma-
yan kimselerin ise ibadetleri
makbul de¤ildir. ‹slam itikad sa-
has›n›n en önemli esaslar›ndan
birisi de kaderdir. Bu makalede
kader inanc›n› Aristo mant›¤›n-
dan uzak olarak aç›klamaya çal›-
flaca¤›z. Aç›klama derken kade-
rin mahiyetinin anlafl›lmaz oldu-
¤unu bu yaz›da göstermeye gay-
ret edece¤iz. Evet, kader, hiçbir
mant›ki, ilmi, bilimsel vs. metot-

larla aç›klanamaz. Kader aç›klan-
maz iman edilir. 

KKaaddeerr

Kader meselesi iman meselesi
oldu¤u gibi Allah (cc)’n›n hâkimi-
yetinin tecelli etti¤i bir aland›r. ‹n-
sano¤lu’nun istedi¤i her fleyi ya-
pamamas› ve ölüm ile hayat›n›n
sona ermesi hâkimiyetin sahibi
olmad›¤›n›n en aç›k iflaretlerinden
birisini oluflturmaktad›r. Peygam-
berimiz (sav) Efendimiz de bu
hususta sahabelerine s›k s›k e¤i-
tim vermifltir. Bir ayette flöyle
buyrulmaktad›r: « “Peygambere
Allah’›n takdir etti¤i, mubah k›ld›-
¤› fleyde bir darl›k yoktur, bundan
evvel geçen bütün Peygamberler
hakk›nda Allah’›n sünneti böyle
ve Allah’›n emri biçilmifl bir kader
bulunuyor.”39

Hz. Peygamber (sav) bir gün
yere çubukla, kare biçiminde bir
flekil çizdi. Sonra, bunun ortas›na
bir hat çekti, onun d›fl›nda da bir
hat çizdi. Sonra bu hatt›n ortas›n-
dan itibaren bu ortadaki hatta is-
tinad eden bir k›s›m küçük çizgi-
ler att›. Resûlallah (sav) bu çiz-
diklerini flöyle aç›klad›: “fiu çizgi
insand›r. fiu onu saran kare çizgi-
si de eceldir. fiu d›flar› uzanan çiz-
gi de onun emelidir. fiu küçük çiz-
giler de musibetlerdir. Bu musibet
oku yolunu flafl›rarak insana de¤-
mese bile, di¤er biri de¤er. Bu da
de¤mezse ecel oku de¤er.”40 Ha-
yat›m›zdaki aflamad›¤›m›z çizgiler
o kadar çoktur ki… Kimse do¤a-
ca¤› zaman›, ailesini, rengini se-
çememifltir. Hatta var olup ola-
mayaca¤› noktas›nda bir soru ile
de muhatap olmam›flt›r. Onu bir
irade yaratm›fl ve diledi¤i zaman

ve flekilde dünyaya göndermifltir.
Bu menzilde iken insan›n (izafi
olarak) güç ve kuvvet kazand›¤›
bulu¤ ça¤›nda kaderi inkâr etme-
sinin hangi mant›¤› olabilir?  

Esasen iman insan›n hayat›-
n›n çizgilerini kendisinin belirleye-
meyece¤ini tasdik etmektir. Nite-
kim Resul-i Ekrem (sav) flöyle bu-
yurmufltur: "(‹man) Allah'a, me-
leklerine, kitaplar›na, Peygamber-
lerine ve âhiret gününe iman edip
hayr›yla, flerriyle kadere de inan-
mand›r."41 ‹slam âlimleri hadis-i
flerifin ‹slam’›n asl›ndan oldu¤un-
da ittifak etmifllerdir.42 Hadis ka-
dere inanman›n iman›n rüknü ol-
du¤unu ortaya koymaktad›r.43

Asl›nda kaderi inkâr edenler de
kaderin kapsam› içerisindedir. Bir
ayette Allah (cc) flöyle buyurmak-
tad›r: “Öyleyse, Allah'a karfl› ya-
lan uydurup iftira düzenden veya
ayetlerini yalanlayanlardan daha
zalim kimdir? Kitap'tan kendileri-
ne bir pay eriflecek olanlar bunlar-
d›r. Nihayet elçilerimiz, hayatlar›-
na son vermek üzere kendilerine
gittiklerinde onlara diyecekler ki:
"Allah'tan baflka tapt›klar›n›z ne-
rede?""Onlar bizi (yüzüstü) b›ra-
k›p kayboldular" diyecekler. (Böy-
lelikle) Bunlar, gerçekten kâfirler
olduklar›na kendi aleyhlerinde fle-
hadet ettiler.”44

Ayet-i kerime’de zikredilen
“kitaptan kendilerine pay eriflecek
kimselerle” ilgili tefsirlerde de¤iflik
aç›klamalar yer alm›flt›r. ‹mam
Kurtubi (rh.a) flunlar› kaydet-
mektedir: “Yani, ‹bn Zeyd'den
nakledildi¤ine göre, onlar için
takdir edilip yaz›lm›fl bulunan r›-
z›k, ömür ve amel neyse onlara
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33 Fahruddin Er-Râzi; Tefsir-i Kebir Mefâti-

hu’l-Gayb-  c. 16 sh. 117-118

34 Bkz. Bakara Suresi: 186

35 M. Hamdi Yaz›r; age

36 Bakara Suresi: 30

37 Vehbe Zuhayli; et-Tefsirü’l-Münir- c. 1,
sh. 109 
38 ‹mam Gazali; ‹hya-› Ulumiddin- c.1, sh.
85
39 Ahzab Suresi: 38
40 Buhari

41 Müslim
42 Naz›m Muhammed Sultan; Ana Çizgileriy-
le ‹slam (Nevevi K›rk Hadis fierhi)- sh.48
43 Naz›m Muhammed Sultan; Ana Çizgileriy-
le ‹slam (Nevevi K›rk Hadis fierhi)- sh.48
44 Araf Suresi: 37



eriflecekti. ‹bn Cübeyr ise, bed-
bahtl›k ve mutluluk, ‹bn-i Abbas,
hay›r ve fler türünden, Taberî'nin
tercih etti¤i görüfle göre de anlam
flöyledir: Onlara ne yaz›lm›flsa;
yani hay›r, fler, r›z›k, amel ve ecel

türünden kendileri için ne takdir
edilmiflse onlara eriflecektir. Bu da
‹bn Zeyd, ‹bn Abbas ve ‹bn Cü-
beyr'den az önce nakledilenlere
uygun bir aç›klamad›r. Daha son-
ra flöyle der: Nitekim bundan son-
ra yüce Allah: "Nihayet ruhlar›n›
almak için elçilerimiz onlara gel-
dikleri vakit" diye buyurmaktad›r
ki, ölüm mele¤ini elçilerini kastet-
mektedir. Burada sözü geçen "ki-
tap"la Kur'ân-› Kerim'in kastedil-
di¤i de söylenmifltir. Çünkü kâfir-
lerin görecekleri azap onda söz
konusu edilmifltir. "Kitap"›n Levh-
i Mahfuz oldu¤u da söylenmifltir.

el-Hasen b. Ali el-Hulvanî flu-
nu nakletmektedir: Ali b. el-Medi-
nî bana yazd›rarak flöyle dedi:
Ben, Abdurrahman b. Mehdi'ye
kadere dair soru sordum, bana
flöyle dedi: Her fley bir kader ile-
dir. ‹taat ve masiyet de bir kader
iledir. Masiyetler kader ile de¤il-
dir, diyenlerin iftiras› çok büyük-
tür. Yine Ali der ki: Ayr›ca Abdur-
rahman b. Mehdi bana flunlar›
söyledi: ‹lim, kader ve kitap ayn›
fleylerdir.

Daha sonra Abdurrahman b.
Mebdi'nin bu söylediklerini Yah-
ya b. Said'e arz ettim de flöyle de-
di: Bundan sonra art›k ne az bir
fley kalm›flt›r, ne de çok bir fley.
Yahya b. Maîn rivayetle der ki:
‹bn-i Abbas'dan yüce Allah'›n:
"Onlar›n kitaptan nasipleri neyse
kendilerine eriflecektir" buyru¤u
hakk›nda flöyle dedi¤ini naklet-
mektedir: Baz› kimseler kaç›n›l-
maz olarak mutlaka bir tak›m
amelleri yaparlar.” Dolay›s›yla
kader kendisini inkâr edenlerinde
kaç›namayaca¤› bir esast›r.

Kader, ezelden ebede kadar
olmufl ve olacak fleylerin hepsi-
nin zaman›n›n, yerinin ve nas›l
olacaklar›n›n Allah taraf›ndan
ezelde bilinmesi ve bu bilgiye uy-
gun olarak takdir ve irade edil-
mesidir. Kaza ise ezelde, Allah
taraf›ndan bilinen ve takdir edi-
len fleylerin, zaman› ve yeri girdi-
¤inde, ezeldeki bilgi ve takdire
uygun olarak, Allah taraf›ndan
yarat›lmas›d›r. Kâinatta her fley,
kaza ve kadere ba¤l›d›r. Allah'›n
takdir ve iradesinin d›fl›nda hiç
bir fley olmaz. Kadere iman; iyi-
kötü, hay›r-fler ne varsa hepsinin
Allah taraf›ndan ezelde takdir
edilip zaman› gelince de yine Al-
lah taraf›ndan bu takdire göre
yarat›ld›¤›na inanmak demek-
tir.45 Kaza ve Kader kelimeleri,
umumiyetle, ikisi de bir arada
kullan›l›r. Bu kelimelerden; biri
di¤erinin lâz›m'› olmakla beraber;
mezhepler aras›nda kullan›l›flla-
r›nda ihtilâf vard›r. Meselâ, Ma-
turidilerin Kaza diye tarif etti¤ini,
Efl' arîler Kader diye tarif ederler.
Kader, bir fleyin esas›; Kaza da
onun tafsilât›d›r.46

Kader ve kaza kelimeleri
Kur’an-› Kerim’de de¤iflik mana-
larda kullan›lmaktad›r. Bunlardan
birisi yaratmak manas›d›r.47

“Emir ve hüküm” manas›nda da
kullan›lm›flt›r:”Rabbin, kendin
baflkas›na kulluk etmeyin, ana ve
babaya iyi muamele edin diye ka-
za etti/ hükmetti.”48 Ayette zik-
redilen “kaza” kelimesinin mana-
s›, neshi kabul etmeyen kesin ve
katî hüküm demektir.49 Kaza ve
kader Kur’an’da ilan ve beyan50

bir ifli sa¤lam yapmak51 takdir
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45 Ömer Nesefi; ‹slam ‹nanc›n›n Temelleri
Akaid- sh. 139
46 Ömer Nesefi; ‹slam ‹nanc›n›n Temelleri
Akaid- sh. 139-140
47 Bkz. Fussilet Suresi: 9-10
48 ‹sra Suresi: 23

49 Baz› mutasavv›flar bütün insanlar›n iradi
olarak Allah’a ibadet etti¤ini söz gelimi güne-
fle secde edenin asl›nda günefli yaratan Al-
lah’a ibadet ettiklerini iddia etmektedirler. ‹flte
bu ayet (‹sra Suresi: 23) mutasavv›flar›n söz-
lerinin bat›l oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Zi-
ra e¤er bu ayette geçen “kaza” kelimesini ›s-

t›lahi olarak anlam›fl olsa idik hakikatte anne
ve babas›na isyan eden kimsenin olmamas›
laz›m idi. Ayetteki kaza kelimesi aç›kt›r ki;
emir ve hüküm manas›nda kullan›lm›flt›r.
50 Ömer Nesefi; ‹slam ‹nanc›n›n Temelleri
Akaid- sh. 141
51 ‹mam Kurtubi; age- c.10, sh.331

Kader, ezelden ebede
kadar olmufl ve olacak
fleylerin hepsinin
zaman›n›n, yerinin ve
nas›l olacaklar›n›n
Allah taraf›ndan ezelde
bilinmesi ve bu bilgiye
uygun olarak takdir ve
irade edilmesidir. Kaza
ise ezelde, Allah
taraf›ndan bilinen ve
takdir edilen fleylerin,
zaman› ve yeri
girdi¤inde, ezeldeki
bilgi ve takdire uygun
olarak, Allah
taraf›ndan
yarat›lmas›d›r.
Kâinatta her fley, kaza
ve kadere ba¤l›d›r.
Allah'›n takdir ve
iradesinin d›fl›nda hiç
bir fley olmaz. Kadere
iman; iyi-kötü, hay›r-
fler ne varsa hepsinin
Allah taraf›ndan ezelde
takdir edilip zaman›
gelince de yine Allah
taraf›ndan bu takdire
göre yarat›ld›¤›na
inanmak demektir.



etmek gibi manalarda kullan›l-
m›flt›r.52

Yarat›lan her fley de bir takdir
ve kader oldu¤u muhkem nassla
sabittir: « “Her fleyi yarat›p onu
inceden inceye takdir ve tayin et-
mifltir.”53 Yani O, yan›larak her-
hangi bir fley yaratm›fl de¤ildir.54

Allah (cc) yukar›daki ayetde zat›-
n› büyüklük s›fat›yla tavsif etmifl-
tir.55 Anlafl›lmaktad›r ki; kadere
iman, iman›n bir rüknüdür: “Kul,
hayr›yla, flerriyle kadere inanma-
d›kça,  kendine isabet edecek fleyi
atlatmayaca¤›n›, kaçacak olan fle-
yi de yakalamayaca¤›n› bilmedik-
çe iman etmifl olmaz."56 Bu ha-
dis, kadere iman etmeyenlerin
müslüman olmad›¤›n› ortaya
koymaktad›r.57 Bir baflka hadiste
de flöyle buyrulmufltur: 

"Cennetlik olan kimsenin
ameli, cennet ehlinin ameliyle
sonlan›r; (daha önce) ne çeflit
amel yapm›fl olursa olsun. Cehen-
nemlik olan›n ameli de cehennem
ehlinin ameliyle sonlan›r, hangi
çeflit amel ile amel etmifl olursa
olsun!"58 Herkes, (yaz›ld›¤›)
ameliyle amil olacakt›r!" 59 Ha-
dis, ilm-i ilahînin sabit olmas› se-
bebiyle kaderin hiç de¤iflmeyece-
¤ini belirtiyor.60 Allah (cc) flöy-
le buyurmufltur: "De ki: Allah'›n
bizim için yazd›¤›ndan baflkas›
bafl›m›za gelmez."61 Zaten kade-
rin de¤iflmesi Allah’›n ezeli ilmin-
deki de¤iflimi ifade eder ki bu da
mümkün de¤ildir. Levh-i Mah-
fuz’da olabilecek de¤iflimler ise
kaderin de¤il yaz›n›n de¤iflimidir
ki; bu da Allah’›n ezeli ilminde
mevcuttur.

Bir baflka hadiste Resulullah
(sav) flöyle buyurmufltur: "Sizden
birinin yarat›l›fl›, annesinin kar-
n›nda k›rk günde cem olur. Sonra
bu kadar müddette "alaka" olur.
Sonra bu kadar müddette "mud-
ga" olur. Sonra Allah bir mele¤i
dört kelimeyle gönderir: (Bu me-
lek) r›zk›n›, ecelini, amelini, flaki
veya said olaca¤›n› yazar, sonra
ona ruh üflenir. Kendinden baflka
ilah olmayan Zat'a yemin olsun,
sizden biri, (hayat› boyunca) cen-
net ehlinin ameliyle amel eder.
Öyle ki, kendisiyle cennet aras›n-
da bir ziral›k mesafe kald›¤› za-
man ona yaz›s› galebe çalar ve
cehennem ehlinin ameliyle amel
ederek cehenneme girer. Ayn› fle-
kilde sizden biri (hayat› boyunca)
cehennem ehlinin amelini ifller.
Kendisiyle cehennem aras›nda bir
ziral›k mesafe kal›nca yaz›s› ona
galebe çalar ve cennet ehlinin
amelini iflleyerek cennete gi-
rer."62

Bütün bu ayet ve hadislerden
sonra anlafl›lm›flt›r ki;  kader hak-
k›nda flüphe etmek veya yalanla-
mak Allah (cc) ve Resul-i Ekrem
(sav)’i yalanlamak manas›nda-
d›r. Günümüzde ve geçmiflteki
baz› kimseler bu kadar hüküm-
den sonra kader meselesi hak-
k›nda de¤iflik tart›flmalar›n içeri-
sine girmifllerdir. Hâlbuki aç›k be-
yanlar hakk›nda tart›flmak hida-
yetten sapma sebebidir.

Resul-i Ekrem (sav) flöyle bu-
yurmufllard›r: “Bir kavm, içinde
bulundu¤u hidayetten sonra sa-
p›tt› ise bu, mutlaka cedel sebe-
biyle olmufltur."63 Gerek ayet-i

kerime gerekse de hadis-i flerif
muhkem nasslar etraf›nda yap›-
lan gevezelikler, felsefi söylemler
ve tart›flmalar›n hidayetten dala-
lete sürükledi¤ini aç›kça ortaya
koymufltur.

DDeevvaamm EEddeecceekk
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52 Fahruddin Er-Râzi; age- c.14, sh. 120 
53 Furkan Suresi: 2
54 ‹mam Kurtubi; age- c.12, sh. 505 
55 Fahruddin Er-Râzi; age- c.17, sh. 173-
175 
56 Tirmizi
57 ‹brahim Canan; Kutub-i Sitte Tercüme ve

fierhi- c.13, sh.543 
58 Tirmizi
59 Müslim
60 ‹brahim Canan; age- c.13, sh.544
61 Tevbe Suresi: 51
62 Buhari
63 Tirmizi

Kader hakk›nda flüphe
etmek veya
yalanlamak Allah (cc)
ve Resul-i Ekrem
(sav)’i yalanlamak
manas›ndad›r.

Günümüzde ve
geçmiflteki baz›
kimseler bu kadar
hükümden sonra
kader meselesi
hakk›nda de¤iflik
tart›flmalar›n içerisine
girmifllerdir. Hâlbuki
aç›k beyanlar
hakk›nda tart›flmak
hidayetten sapma
sebebidir.

Resul-i Ekrem (sav)
flöyle buyurmufllard›r:
“Bir kavm, içinde
bulundu¤u hidayetten
sonra sap›tt› ise bu,
mutlaka cedel
sebebiyle olmufltur."
Gerek ayet-i kerime
gerekse de hadis-i
flerif muhkem nasslar
etraf›nda yap›lan
gevezelikler, felsefi
söylemler ve
tart›flmalar›n
hidayetten dalalete
sürükledi¤ini aç›kça
ortaya koymufltur.



Mescid-i Aksa, inflaas›na Hz.
Davud (as) zaman›nda bafllanm›fl
ve Hz. Süleyman (as) zaman›nda
tamamlanm›fl kutsal bir mekând›r;
Hz. Peygamber (as)‘in ‹sra ve Mi-
rac olay›n›n gerçekleflti¤i yerdir.
Allah’u Teâlâ’n›n ve O’nun elçisi
Hz. Muhammed (as)’›n övgüsüne
mazhar olmufl bir Mescid’dir. Nite-
kim Kur’an-› Kerim’de ‹sra Sure-
si’nin hemen ilk ayetinde “Bir k›-
s›m ayetlerimizi kendisine göster-
mek için, kulunu bir gece Mescid-i
Haram’dan, çevresini bereketlen-
dirdi¤imiz Mescid-i Aksa’ya götü-
ren Allah yücedir. Gerçekten O,
ifliten görendir.” (‹sra, 17/1) bu-
yurularak Mescid-i Aksa’n›n kud-
siyetine de¤inilmektedir. Mescid-i
Aksa, Müslümanlar›n ilk k›blesidir
ve Harem mescidlerinin de üçün-
cüsüdür. Peygamber (as) bir ha-
dis-i fleriflerinde “Yolculuk ancak
flu üç mescidden birisine yap›l›r:
Mescid-i Nebeviye, Mescid-i Ha-
ram’a ve Mescid-i Aksa’ya” bu-
yurmufltur. Burada kastedilen yol-
culuk ise, ibadet kast›yla yap›lan
yolculuktur. Yeryüzünde var olan
en eski mescidlerdendir. Nitekim
Ebu Zer (r.a)’den gelen bir riva-
yette, “Peygamber Efendimiz (as),
yeryüzünde kurulmufl ilk mescidin
Mescid-i Haram, ikincisinin ise

Mescid-i Aksa oldu¤unu buyurdu-
¤unu” bize bildirmektedir.

Kur’an-› Kerim’de, ‹sra Sure-
si’nde (ayet:1) Mescid-i Aksa’n›n
ismi aç›kça belirtilirken baz› ayet-
lerde ise isim zikredilmeden Mes-
cid-i Aksa’dan bahsedilmektedir.
(Meryem, 18,11; Al-i ‹mran,
3/37, 39)

Peygamber Efendimiz (as)’in
‘Yolculuk üç mescidden birisine
yap›l›r’ hadisinden baflka hadisle-
rinde de, Mescid-i Aksa’n›n fazilet
ve ehemmiyetine de¤inilmektedir.
Nitekim ‹bni Mace’den gelen bir ri-
vayette Rasulullah (as) flöyle bu-
yurmaktad›r: ‘Oras› mahfler yeri-
dir. Oraya gidip içinde namaz k›-
l›n. Çünkü orada k›l›nan bir namaz
baflka yerde k›l›nan bin namaz gi-
bidir. Oraya zeytinya¤›n› hediye
edersen, ayd›nlat›lmas›nda kulla-
n›l›r. Kim bunu yaparsa oraya var-
m›fl gibi olur.’ (‹bni Mace, ‹kame-
tüssala, 196) Yine bir baflka ha-
dis-i flerifte Peygamber Efendimiz
(as); “Oraya (Mescid-i Aksa’ya)
gidin ve içinde namaz k›l›n” bu-
yurmufltur. Bu hadisin ravisi: “O
zaman buras› Daru’l-Harb’di (yani
Müslüman olmayanlar›n hâkimi-
yeti alt›ndayd›).” Rasulullah (as)
sözlerine daha sonra flöyle devam

etti: “E¤er oraya gidemez ve için-
de namaz k›lamazsan›z kandilleri-
ne yak›lmak üzere oraya zeytin-
ya¤› gönderin” buyurmufltur. (Ebu
Davud, Kitabu’s-Salat, 14) Burada
zeytinya¤›n›n bir sembol oldu¤u
söylenmifltir. Bununla kastedilmek
istenen ise, buraya tevhid bayra¤›-
n›n dikilmesi suretiyle o mekân›n
gerçek kimli¤ine kavuflturulmas›-
d›r. Yeryüzünün en faziletli me-
kânlar› camiler, camilerin de en fa-
ziletlileri Mescid-i Haram, Mescid-
i Nebevi ve Mescid-i Aksa’d›r. Bu
üç camide k›l›nan namazlar›n di-
¤er camilerde k›l›nan namazlardan
çok daha fazla sevapl› oldu¤u ha-
disi fleriflerde bize bildirilmifltir.

S‹YON‹ST TTERÖR DDEVLET‹ 
MESC‹D-‹ AAKSA’YI YYIKMAK 
‹ST‹YOR!..

Allah’u Teâlâ’n›n ve O’nun el-
çisi Hz. Muhammed (as)’›n övgü-
süne mazhar olan mübarek me-
kân Mescid-i Aksa, 44 y›ldan beri
Siyonist terör devletinin iflgali al-
t›nda bulunmaktad›r. Bu iflgal, sa-
dece Filistinli Müslümanlar›n de¤il
bütün dünya Müslümanlar›n›n
yüre¤ini yakan bir kor gibi ac› ver-
mektedir. 6 Haziran 1967’de iflbir-
likçi Arap ve Arap olmayan bölge
rejimlerinin ihaneti ve Bat›l› em-
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MESC‹D-‹ AKSA’NIN ‹fiGAL‹ ve
SORUMLULUKLARIMIZ

MM.. AAllii HHAAKKBB‹‹LLEENN



peryal devletlerin destek ve yard›-
m› neticesinde, Siyonist iflgalciler
taraf›ndan Kudüs’ün tamam› iflgal
edilerek, Müslümanlar›n ilk k›blesi
Mescid-i Aksa da mahzun ve tut-
sak hale getirilmifltir. fiair’in dedi¤i
gibi, Mescid-i Aksa, 44 y›ldan be-
ri bir çocuk gibi a¤lamaktad›r. El-
bette sadece mahzun ve tutsak
olan Mescid-i Aksa de¤ildir; Mes-
cid-i Aksa ile birlikte Kubbetu’s-
Sahra’n›n da içinde bulundu¤u
Harem-i fierif, Kutsal belde, Pey-
gamberler flehri Kudüs, Filistin ve
hatta bütünüyle bir ‹slam dünyas›
tutsak ve mahzun bir haldedir.
E¤er ‹slam dünyas› böyle tutsak
olmasayd›, Müslümanlar›n ilk k›b-
lesi Mescid-i Aksa bunca y›ld›r Si-
yonist katiller güruhunun elinde
tutsak ve mahzun kalabilir miydi?
Ne yaz›k ki, 19. yüzy›l›n sonlar›n-
dan itibaren ‹slam dünyas›na yö-
nelik bafllayan istila ve iflgal, bü-
tünüyle ‹slam ümmetini de tutsak

ve mahzun hale getirmifltir. ‹lk
k›blemiz Mescid-i Aksa’n›n kurtu-
luflu, Filistin’in, Filistin’in kurtulu-
flu ‹slam dünyas›n›n, ‹slam dün-
yas›n›n kurtuluflu ise Ümmetin ye-
niden k›yam› ile yeniden dirilifli ile
mümkün olacakt›r. Dolay›s›yla
ümmet kurtulmadan, Mescid-i Ak-
sa’n›n da, Mescid-i Haram’›n da
ve Mescid-i Nebevi’nin de kurtul-
mas› mümkün de¤ildir.  

Siyonistler, yüzy›llard›r bat›l ve
ça¤d›fl› inançlar› nedeniyle, Mes-
cid-i Aksa’n›n Süleyman heykeli-
nin, di¤er ad›yla Siyon mabedinin
bulundu¤u yere yap›lm›fl oldu¤u-
nu iddia etmektedirler. Bu nedenle
de Mescid-i Aksa’y› y›karak onun
yerine daha önce var oldu¤unu id-
dia ettikleri Süleyman heykeli dik-
mek istemektedirler. Bu amaçla
da, Mescid-i Aksa’y› y›kmak için
de, insanl›k d›fl› her türlü hile ve
tuza¤a baflvurmaktad›rlar. Nite-

kim bu amaca yönelik ilk deneme-
lerini 21 A¤ustos 1969 tarihinde
Denis Ruhan adl› fanatik bir Siyo-
nist’in, Mescid-i Aksa’y› yakma
girifliminde bulunmas›yla gerçek-
lefltirmifllerdir. Ne yaz›k ki bu
olayda, Mescid-i Aksa büyük za-
rar görmüfltür; nitekim Mescid’in
tarihi minberi tamamen yanarak
yok olmufltur. Daha sonraki y›llar-
da da, Siyonist terör devletinin
teflvik ve yard›m›yla bu tür birey-
sel sabotaj ve sald›r›lar artarak de-
vam etmifltir. Bu sald›r› ve sabotaj-
lar›n en kanl›lar›ndan birisi ise 8
Ekim 1990 tarihinde gerçekleflti-
rilmifltir. Eli kanl› Siyonistler tara-
f›ndan bu sald›r›da 30 Müslüman
flehid edilmifl, 800 Müslüman ise
yaralanm›flt›r. Kudüs katliam› ola-
rak tarihe geçen bu sald›r›, ›rkç› Si-
yonist ‹srail yönetiminin eli kanl›
fanatik Siyonist militanlar› k›flk›rt-
mas› ile gerçeklefltirilmifltir. 
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Mescid-i Aksa’y› y›kmak için
yap›lan bireysel sald›r›lar›n yan›n-
da, iflgalin ilk günlerinden itibaren
Siyonist iflgalci devlet de bu y›k›m
faaliyetini sürdürmüfltür. Siyonist
terör devleti taraf›ndan devam et-
tirilen bu y›k›m giriflimlerinin en
ciddi olan› Mescid-i Aksa’n›n al-
t›nda tünel kazma faaliyetleridir.
Bu tünel faaliyetleri Mescid-i Aksa
ile Kubbetu’s-Sahra’n›n da içinde
bulundu¤u Harem-i fierif bölgesi-
nin tam alt›nda gerçeklefltirilmek-
tedir. ‹flgalci Siyonist devlet, kaz›-
lan tünelin amac›n›n farkl› oldu¤u-
nu söylese de, tünel kazmadan
as›l amaç, Mescid-i Aksa’n›n alt›n-
da çukurlar fleklinde boflluklar
oluflturmak ve ilerleyen y›llarda bu
mukaddes mabedin kendili¤inden
çökmesini sa¤lamakt›r. Ne yaz›k
ki, Siyonist terör devletinin, di¤er
dinlerce de kutsal say›lan bu me-
kâna yönelik gerçeklefltirdi¤i bu
vahflice eylemine, kimi bölge ülke-
lerinden ve uluslararas› baz› kuru-
lufllardan çok c›l›z tepkiler gelmifl-
tir. Bu c›l›z tepkileri hiç de kaale
almayan Siyonist devlet, hiçbir
kural tan›madan Mescid-i Aksa’y›
y›kma faaliyetlerini pervas›zca bu-
gün dahi devam ettirmektedir.

Mescid-i Aksa’ya ilk yakma gi-
rifliminden bu yana tam 40 y›l
geçmifltir. Bu 40 y›ll›k süre içeri-
sinde de gözü dönmüfl Siyonist
katiller, çeflitli tarihlerde Mescid-i
Aksa’ya yönelik yakma, bombala-
ma ve dinamitleme faaliyetlerini
her f›rsatta devam ettirmifllerdir.
Ve halen de Mescid-i Aksa’ya yö-
nelik Siyonist tehdit ve tehlike de-
vam etmektedir. E¤er Müslüman-
lar sorumluluklar›n›n gere¤ini ye-
rine getirmezlerse bu tehdit, Siyo-
nistlerin bat›l itikatlar›nca kutsal
say›lan Siyon mabedinin ya da
Süleyman heykelinin Mescid-i Ak-
sa’n›n yerine dikilinceye kadar de-
vam edecektir. Dolay›s›yla Siyo-
nist iflgalcilerin, Mescid-i Aksa’y›

y›kma giriflimlerinden vazgeçme-
leri mümkün de¤ildir. Irkç› Siyo-
nistlerin Mescid-i Aksa’y› y›kma
amac›n›n yan›nda baflka amaçlar›
vard›r; bu amaçlardan –belki de-
en önemlisi, dünya Müslümanlar›-
n›n Kudüs’le olan gönül ba¤›n› de-
vam ettiren bu kutsal mabedi orta-
dan kald›rmakt›r. Bu amac›n ger-
çeklefltirilmesi için Siyon mabedi
ve Süleyman heykeli efsanesinden
de yararlan›lmaya çal›flmaktad›r-
lar. Bilindi¤i üzere Filistin davas›-
na ‹slâm ümmeti nezdinde kudsi-
yet kazand›ran en önemli unsur, o
topraklar›n ba¤r›nda bar›nd›rd›¤›
kutsal Mescid-i Aksa’d›r. ‹flgalci
Siyonist güçler bu kutsal mabedin
ortadan kald›r›lmas› durumunda
Müslümanlar›n bu davaya öncelik
vermelerinin en önemli sebebinin
ortadan kald›r›lm›fl olaca¤›n› umu-
yorlar. 

MESC‹D-‹ AAKSA
VE SSORUMLULUKLARIMIZ!.. 

Kudüs, Mescid-i Aksa ve Kub-
betu’s-Sahra, Müslümanlarca kut-
sal kabul edilen mekânlard›r. Mes-
cid-i Aksa, Müslümanlar için yer-
yüzünde infla edilen ikinci mescit-
tir. Bu Mescid, Hz. ‹brahim (as)
taraf›ndan yeryüzünde infla edilen
Mescid-i Haram’dan 40 sene son-
ra infla edilmifltir. Mescid-i Aksa,
Müslümanlar›n namazlar›n› yöne-
lerek k›ld›klar› iki k›bleden ilkidir.
Müslümanlar, Hicretin 16-17’nci
ay›na kadar Mescid-i Aksa’ya yö-
nelerek namazlar›n› k›lm›fllard›r.
Dolay›s›yla bu mekânlar, bütün
Müslümanlar taraf›ndan sahiple-
nilmesi ve korunmas› gereken me-
kânlard›r. Ayr›ca hem Kur’an-›
Kerim’de ve hem de Hz. Peygam-
ber Efendimizin hadislerinde, bu
Mescid’in kudsiyetine de¤inilmifl-
tir. Ancak ne yaz›k ki, bu kadar
kutsal olan bu mekânlar, bugün,
ça¤dafl emperyal Haçl› güçlerince
desteklenen eli kanl› Siyonist ka-
tiller taraf›ndan iflgal edilmifltir. Ne

yaz›k ki,  bu iflgal, dünyada bir
buçuk milyar civar›nda oldu¤u id-
dia edilen Müslüman nüfusa ra¤-
men 60 seneden bu yana devam
etmektedir. Oysa bu mekânlar›n
kutsall›¤›, her Müslüman’a bu ifl-
gali kald›rmak için, hiçbir Müslü-
man’›n ‘bana ne’ diyemeyece¤i bir
sorumluluk yüklemektedir. Çünkü
bu sorumluluk, sadece Filistinli ya
da herhangi bir bölgedeki Müslü-
manlar›n yüklenebilece¤i bir so-
rumluluk de¤ildir. Kudüs iflgal al-
t›nda kald›¤› ve Mescid-i Aksa’n›n
mahzuniyeti devam etti¤i müddet-
çe Müslümanlar, bu sorumluluk-
tan asla kurtulamazlar.

Mescid-i Aksa davas›, sadece
Filistinli Müslümanlara emanet
edilmemifltir. Bu Mescid, Allah Ra-
sulü’nden, Hz. Ömer’den ve Sela-
haddin-i Eyyubi’den bütün Müs-
lümanlara bir emanet olarak b›ra-
k›lm›flt›r. Bu emanete sahip ç›k-
mak ve onu korumak, Filistinli
Müslümanlar›n oldu¤u kadar, di-
¤er co¤rafyalarda yaflayan Müslü-
manlar›n da görevidir. Dolay›s›yla
Müslümanlar bir ümmet bilinciyle,
Mescid-i Aksa’ya sahip ç›kmalar›
ve Siyonistlerin bu kutsal mekân-
lar› daha fazla kirletmelerine mü-
saade etmemeleri gerekmektedir.
Ancak üzülerek belirtelim ki, kimi
çevrelerce, Filistin meselesi ve Ku-
düs olay›, bunca katliama ve ye-
rinden yurdundan tehcire zorla-
nan milyonlarca Filistinli Müslü-
man’a ra¤men hâlâ bir Arap-‹srail
meselesi olarak görülmektedir.
Oysa Kudüs ya da Mescid-i Aksa
meselesi, ‹slam ümmetinin en
önemli ve en yak›c› meselesidir.
Çünkü bu kutsal beldede bütün
Müslümanlar›n ortak mukaddes
de¤erleri çi¤nenmektedir; orada
Müslümanlar›n ilk k›bleleri ve ha-
ram mescidlerinin üçüncüsü olan
Mescid-i Aksa’lar›, Kudüs’leri ›rkç›
Siyonistler taraf›ndan kirletilmek-
tedir. Müslüman’›m diyen bir in-
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san, buna bigâne kalabilir mi? Ben
Müslüman’›m diyen bir insan, bu
beldenin kudsiyeti bilinirken Ku-
düs meselesi sadece Filistinlilerin
meselesidir, beni ilgilendirmez de-
me hakk›n› kendisinde görebilir
mi? Bir Müslüman, ‹slam ümmeti-
nin ilk k›blesi olan Mescid-i Ak-
sa’n›n, Siyonist iflgalciler taraf›n-
dan kirletilmesi karfl›s›nda duyar-
s›z kalabilir mi? Elbette kalamaz,
kalmamal›d›r!. Çünkü mübarek
Mescid-i Aksa’y› iflgalden kurtar-
ma davas› sadece Filistinlilerin da-
vas› de¤il; bütün ümmetin davas›-
d›r. Çünkü Kudüs, Mescid-i Aksa,
‹slam ümmetinin onurudur. Dola-
y›s›yla Mescid-i Aksa’ya yap›lan
her sald›r›, ayn› zamanda ümme-
tin de onuruna yap›lm›fl bir sald›r›-
d›r. Bugün çi¤nenen, kirletilen, sa-
dece Filistin’in de¤il, ayn› zaman-
da ümmetin de onurudur. Bu üm-
metin üzerine düflen en önemli gö-
rev ise, bir an önce kendi onurunu
kurtarmas›d›r.

Kur’an-› Kerim de, Hadis-i fie-
rifler de Kudüs’ümüzü, Mescid-i
Aksa’m›z› kurtarmak, en az Filis-
tinli Müslümanlar kadar biz Müs-
lümanlar›n da sorumlu oldu¤unu
göstermektir. Çünkü;

1- Kudüs ve Mescid-i Aksa’n›n
bulundu¤u Filistin topraklar›, ‹s-
lam’›n kutsal topraklar›d›r. Allah’u
Teâlâ, ‹sra Suresi’nin birinci aye-
tinde “etraf› bereketli k›l›nm›fl” bu-
yurularak, bu beldenin kutsall›¤›-
na iflaret etmektedir. Çünkü “etra-
f› bereketli k›l›nm›fl” yerlerden ka-
s›t, baflta Kudüs olmak üzere bü-
tünüyle Filistin topraklar›d›r.

2- Filistin topraklar›, Hz Mu-
hammed (as)’in ‹sra ve Mirac ola-
y›n›n gerçekleflti¤i mübarek top-
raklard›r. Bu, yani ‹sra ve Mirac
olay›, ayn› zamanda Filistin top-
raklar›na kutsiyet kazand›rm›fl ve
ayr›ca di¤er iki kutsal mekân Mes-
cid-i Haram ile Mescid-i Aksa ara-
s›nda da bir ba¤lant› kurmufltur.

3- Filistin topraklar› peygam-
berler diyar›d›r. Çünkü bu toprak-
lar, birçok Peygamberin ya u¤rad›-
¤› ya da belirli bir süre ikamet etti-
¤i topraklard›r. Bütün peygamber-
ler ise Allah’a ibadet etmek ve ta-
¤uttan kaç›nmak, yani tevhidi
yeryüzüne egemen k›lmak üzere
gönderilmifllerdir. Dolay›s›yla tev-
hidin flekillendirdi¤i bu topraklar›n
gerçek varisleri de, bugün tevhid
çizgisini devam ettiren Müslüman-
lar olmal›d›r. 

4- Müslümanlar›n ilk k›blesi ve
haram mescidlerinin üçüncüsü
olan Mescid-i Aksa, Allah’›n ve
Resulünün övgüsüne mazhar ol-
mufl mübarek mekânlard›r. Mes-
cid-i Aksa, ibadet kast›yla ziyaret
edilebilecek üç kutsal mekândan
birisidir. Bu kutsal mekânlar›n ifl-
gal alt›nda tutsak ve mahzun kal-
mas›na hiçbir Müslüman duyars›z
kalamaz. 

5- Filistin topraklar› Raflid Ha-
life’lerden ikincisi olan Hz. Ömer
(ra)’in k›yamete kadar gelecek
olan bütün Müslüman nesillere bir
emanetidir. Emanetlerin ise sahip-
lenilmesi ve korunmas› gerekir.
Nitekim Yüce Allah, bir ayeti keri-
mesinde flöyle buyuruyor: “Ey
iman edenler! Allah’a ve Peygam-
berine h›yanet etmeyin ve bile bile
size emanet edilen fleylere h›yanet
etmeyin.” (Enfal, 8/27) 

6- Kudüs ya da Mescid-i Aksa
davas›, sadece bir avuç toprak ya
da hükümranl›k/egemenlik mese-
lesi de¤ildir. Bu dava, bir inanç, bir
akide davas›d›r. 

Bu ve benzeri baflka nedenler,
Mescid-i Aksa ya da Kudüs’ün
›rkç› Siyonist iflgalden kurtar›lma-
s›nda bizim de en az Filistinli
Müslümanlar kadar sorumlu oldu-
¤umuzu göstermektedir. Bu so-
rumluluk, savsaklanabilecek ya
da ertelenebilecek bir sorumluluk
de¤ildir. Bu, mutlaka yerine geti-

rilmesi gereken bir sorumluluktur.
Peygamber Efendimizin bir Hadis-
i fierifinde, bir ‹slam beldesi iflgal
edilirse, o beldedeki iflgali kald›r-
mak için cihad etmek, her Müslü-
man’›n üzerine farz-› ay›n oldu-
¤unu buyurmaktad›r. Bu Hadis-i
fierif de göstermektedir ki, her
Müslüman’›n, iflgal alt›nda bulu-
nan ve özellikle de Mescid-i Aksa
ya da Kudüs’ün iflgalden kurtar›l-
mas› için mücadele etmesi, t›pk›
namaz gibi üzerine farz ayn bir
görevdir. Ve bu mücadelenin ‹s-
lam ümmetinin ba¤r›na saplanan
Siyonist iflgal sökülüp at›l›ncaya
ve Mescid-i Aksa’m›z ve Ku-
düs’ümüz kurtuluncaya kadar da
devam etmesi gerekmektedir. Bi-
linmelidir ki, iflgal alt›nda bulunan
her ‹slam topra¤›n›n kurtar›lmas›
için verilecek mücadele de kutsal-
d›r ve mübarektir.

Yaz›m›z›, Büyük ‹slam Kuman-
dan› Selahaddin-i Eyyubi’nin, Ku-
düs’ün Haçl› iflgalinde bulundu-
¤undan dolay› duydu¤u üzüntüyü
bir soru üzerine verdi¤i tarihi ce-
vapla bitirelim. Büyük komutan
cevab›nda flöyle diyordu; “Kudüs
ve Beytü’l-Makdis, Mescid-i Aksa,
Haçl›lar›n iflgali alt›nda bulundu¤u
müddetçe ben nas›l olur da gülebi-
lirim, nas›l olur da sevinebilirim ve
istedi¤im gibi nas›l olur da yemek
yiyebilirim? Hele hele, gözüme
uyku nas›l girebilir?”

‹flte Allah’u Teala, Peygamber-
ler flehri, Hz. Ömer (ra)’in emane-
ti olan Kudüs’ü Haçl› iflgalinden
kurtarmay› böyle bir komutana
nasip etmiflti. Siyonist iflgal alt›nda
bulunan Kudüs, bugün de, kurta-
r›lmak için, ‹slami duyarl›l›¤a sa-
hip böyle bir komutan beklemek-
tedir. Bu topraklar geçmiflte nas›l
böyle büyük komutanlar ç›karm›fl-
sa, bugün de, yar›n da benzeri ko-
mutanlar elbette ki ç›karacakt›r.
Yeter ki, biz isteyelim ve buna la-
y›k olal›m!
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Oysa kendilerini yaln›zca Al-
lah’a ibadet etmeleri bütün içten-
likleriyle yaln›z O’na iman ede-
rek bat›l olan her fleyden uzak
durmalar›, namazlar›nda devam-
l› ve duyarl› olmalar› ve mallar›n›
bencillik kirinden ar›nd›r›lmas›
için karfl›l›ks›z harcama denilen
zekât› vermekle emrolunmufllar-
d›r. ‹flte bu dosdo¤ru dindir.
(Beyyine-5)

Allah-u Teâlâ ‹slam dinini
son din olarak seçmifl, en güzel
flekilde tamamlam›fl, kitab›
Kur’an-› Kerim ve Rasulü Hz.
Muhammed (s.a.v)’in arac›l›¤›y-
la insanlara bildirmifltir. ‹slam di-
ni bu aç›dan Allah-u Teâlâ tara-
f›ndan biz insanlara gönderilmifl
bir hayat nizam›d›r. ‹slam dini
içeri¤i itibariyle insano¤lundan
her daim yaln›zca Allah-u Te-
âlâ’ya itaat etmesini, itaatte ve
ibadette Allah-u Teâlâ’ya hiçbir
fleyi ortak koflmamas›n›, her fleyi
elinin tersiyle iterek sadece Al-
lah-u Teâlâ’ya tapmas›n›, vücu-
dunun her hücresinde, her orga-
n›nda Allah-u Teâlâ ile olmas›n›
yaflam›n›n her an›nda Allah-u
Teâlâ için ad›m atmas›n› iste-
mektedir. Nitekim böyle bir yafla-

m› tercih edenleri de “Müslü-
man” ismiyle zikretmektedir.
Müslüman kifli ise sadece Allah-
u Teâlâ’ya boyun e¤er, itaat
eder, her iflini O’nun r›zas›n› ka-
zanmak için yapar ve yapt›¤› her
iflin ücretini yaln›zca Rabbinden
ister. Nas›l ki yeryüzündeki tüm
canl› varl›klar Allah-u Teâlâ’n›n
emrine uygun ve O’nun r›zas›na
hizmet etmektedir, insano¤lu da
bu flekilde fleksiz flüphesiz Allah-
u Teâlâ’ya itaat etmelidir. Ay,
Günefl, y›ld›zlar, yer ve gök her
lahza Allah-u Teâlâ’ya itaat ve
teslimiyet içindedirler. Maddeler,
bitkiler, hayvanlar, tüm mahlû-
kat yaln›z Allah-u Teâlâ’ya itaat-
le mükelleftirler. ‹flte mahlûkat›n
en flereflisi, en güzel suretle ya-
rat›lm›fl olan insan da yaln›zca
yarat›c›s›, koruyucusu, r›z›k ve-
reni, hüküm koyan› olan Allah-u
Teâlâ’ya itaat ve ibadet etmelidir.
Gösteriflten, riyadan ve münaf›k-
l›ktan uzak durarak halisane bir
kalple Allah-u Teâlâ’ya ba¤lan-
mal›d›r. Hakk›n takdirini kazan-
mak ad›na flan ve flöhret zilletine
tamah etmeden yapt›¤› her ame-
lin, her fiilin karfl›l›¤›n› Allah-u
Teâlâ’dan umarak hareket etme-
lidir. 

“Ey iman edenler! Allah’a ve
ahiret gününe inanmad›¤› halde
insanlara gösterifl olsun diye ma-
l›n› harcayan kimse gibi, sadaka-
lar›n›z› bafla kakmak ve gönül
k›rmak suretiyle bofla ç›karma-
y›n. Böylesinin durumu, üzerin-
de biraz toprak bulunan ve ma-
ruz kald›¤› fliddetli ya¤murun
kendisini ç›plak b›rakt›¤› bir ka-
yan›n durumu gibidir. Onlar ka-
zand›klar›ndan hiçbir fley elde
edemezler. Allah kâfirler toplulu-
¤unu hidayete erdirmez.” (Baka-
ra-264)

Ç›plak kalan bir kaya gibi
yapt›¤›m›z her amelin heba ol-
mas›n› ister miyiz? Yapt›¤›m›z iyi
amellerin, güzel davran›fllar›n,
ibadetlerin, hay›r nam›na att›¤›-
m›z tüm ad›mlar›n arkas›nda s›rf
gösterifl bar›nd›r›yor isek tüm
bunlar›n heba olaca¤› aflikârd›r.
Zira rabbimiz ayeti kerimesinde
muhteflem bir tasvirle bunu bize
insanlara haber veriyor. 

“….. O münaf›klar Allah’›
kand›rmaya çal›fl›rlar. Halbuki
Allah onlar›n kendi kendilerini
kand›rmalar›n› sa¤l›yor. Onlar
namaz için kalkt›klar›nda insan-
lar görüp takdir etsinler diye gös-
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terifl için k›larlar. Allah’› da pek
az hat›ra getirirler.”(Nisa-142) 

‹flte Allah-u Teâlâ kendi r›za-
s›n›n içinde bar›nmad›¤› her
amelin, her fiilin ziyan olaca¤›n›
bizlere bu flekilde bildiriyor. Gös-
terifl için namaz k›lman›n, insan-
lar görüp takdir etsinler diye iba-
det etmenin Allah-u Teâlâ kat›n-
da hiçbir hükmü yoktur. Savafl-
ta, ilim ö¤renmede, infak etmede
hangi hareket ve davran›fl olursa
olsun Allah-u Teâlâ’n›n r›zas›
güdülmeyen her amel riyakârl›k
s›fat› tafl›r. ‹flte yaflad›¤›m›z ça¤
bu hasletin fazlas›yla görüldü¤ü,
yafland›¤› bir ça¤. Adeta insanla-
r› gösterifl için yar›fl eder halde-
ler. Hep “birileri ne der?” korku-
suyla hareket ediliyor maalesef.
“Rabbim bu duruma ne diyor,
Rabbime nas›l hesap veririm?”
sualleri zihinleri terk etmifl du-
rumda. Art›k kalplerimize gizlice
sirayet etmifl olan bu kötü has-
letten ar›nma zaman›d›r. Müslü-
man’›m diyenlerin esas meselesi,
iman meselesidir bu!

Konuyla ba¤lant›l› olarak Al-
lah Rasulü (s.a.v)’nün birkaç
hadisi flerifiyle devam edelim:

Ebu Hureyre (r.a) flöyle de-
mifltir: Ben Rasulullah (s.a.v)’i
flöyle buyururken iflittim: “Al-
lah-u Teâlâ buyurdu ki: “Ben
kendisine ortak koflulmaktan en
uzak olan›m. Kim iflledi¤i bir
amelde benden baflkas›na ortak
koflarsa, o kimseyi bana ortak
kofltu¤u amel ile bafl bafla b›ra-
k›r, amelini kabul etmeyip seva-
b›ndan mahrum ederim veya o
kimseyi, mükâfat›n› alabilirse al-
s›n diye ortak kofltu¤u fleyle bafl
bafla b›rak›r.”

“Kim yapt›¤› bir iyili¤i flöhret
elde etmek için insanlara duyu-
rursa Allah da onun gizledi¤i ifl-

lerini halka duyurur ve kimde
yapt›¤›n› gösterifl için yaparsa
Allah da onun gizli hallerini k›-
yamet günü aç›¤a ç›kar›r.” (Bu-
hari, Rikak 36, Müslim, Zühd
47)

“Kim Aziz ve Celil olan Al-
lah’›n r›zas›n› kazanmaya yara-
yan ilmi s›rf dünyal›k elde etmek
için ö¤renen kimse cennetin ko-
kusunu bile duymaz.” (Ebu Da-
vud, ‹lim 12)

Ebu Hureyre (r.a) Rasulullah
(s.a.v) flöyle derken iflitmifltir:
“K›yamet günü hesab› ilk görüle-
cek kifli, flehid düflmüfl kimse
olup Allah’›n huzuruna getirilir.
Allah da ona verdi¤i nimetleri
hat›rlat›r, o da hat›rlar ve nail ol-
du¤u nimetleri itiraf eder.

Allah:

- Peki, bunca nimetlere karfl›
ne yapt›n? buyurur.

- Ya Rabb senin yolunda sa-
vaflt›m ve flehid düfltüm deyince;

- Hay›r, yalan söylüyorsun,
sen “cesur” desinler diye savafl-
t›n. Neticede bu sözde senin hak-
k›nda söylenmifltir.

Sonra bu kifli verilen emir
üzerine yüz üstü sürüklenerek
cehenneme at›l›r.

Di¤er bir adam ise ilim ö¤re-
nip ö¤retmifl, Kur’an okumufl bi-
ri olarak o da Allah’›n huzuruna
getirilir. Allah ona da verdi¤i ni-
metleri hat›rlat›r, o da hat›rlar ve
itiraf eder. 

Allah:

- Peki, bu nimetlere karfl›l›k
ne yapt›n? Buyurur:

- ‹lim ö¤rendim, ö¤rettim ve
senin r›zan için Kur’an okudum
cevab›n›n verir. Allah da buyurur
ki:

- Yalan söyledin. Sen “âlim”
desinler diye ilim ö¤rendin, “ne
güzel okuyor” desinler diye
Kur’an okudun. Zaten bu sözler
de senin için söylenmifltir.

Sonra emredilir de yüz üstü
cehenneme at›l›r.

Daha sonra Allah’›n kendisi-
ne her çeflit mal ve imkân verdi-
¤i bir kimse Allah’›n huzuruna
getirilir. Allah verdi¤i nimetleri
ona hat›rlat›r o da onlar› itiraf
eder. Bunun üzerine Allah:

- Peki ya sen bu nimetlere
karfl›l›k ne yapt›n? Buyurur:

- Senin r›zan› kazanmak için
sevdi¤in yollarda harcad›m, de-
yince Allah kendisine:

- Yalan söylüyorsun, hâlbuki
sen bütün yapt›klar›n›, “Ne cö-
mert adam” desinler diye infak et-
tin. Bu söz de senin hakk›nda ger-
çekten söylenmifltir, buyuracak
ve arkas›ndan Allah’›n emri üzeri-
ne bu kimse de yüz üstü cehenne-
me at›l›r. (Müslim, imara 152)

Allah Rasulü (s.a.v)’nün de
bizlere haber verdi¤i üzere, bir-
birlerine duyurmak maksad›yla
veya bu kimse flöyle iyidir, böyle
iyidir desinler diye yap›lan ifller-
den hiçbir sevap beklenmemeli-
dir.

Bunlar›n Allah-u Teâlâ kat›n-
da hiçbir de¤eri ve karfl›l›¤› yok-
tur.

Dolay›s›yla Müslüman kifli ri-
yadan uzak durur. Müslüman’›n
niyetinde sadece Allah’›n r›zas›
vard›r ve sevab›n› yaln›zca Al-
lah’tan bekler. ‹hlâs ve samimi-
yetle rabbine yönelir. Çünkü Al-
lah’›n r›zas› ancak ihlâs ve sami-
miyetle kazan›l›r. Rabbimiz cüm-
lemizi amellerine riya bulaflt›r-
mayan kullar›ndan k›ls›n.
(ÂM‹N)
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‹slam için en büyük fedakârl›-
¤› gösteren ilk ‹slam nesli sahabi-
ler yaln›zca erkeklerden oluflmu-
yordu. Erkekler kadar kad›nlar da
fedakârl›k göstermiflti. ‹flte bu fe-
dakarl›k gösterenlerden biri de ;
Hz. Safiyye (r.anha)’dir.

Safiyye (r.anha) Peygamber
Efendimiz’in halas›d›r. Hamza
(r.a)’n›n k›z kardefli, Abdulmutta-
lib’in k›z›d›r.

Asr-› Saadet’te ‹slam davas›na
gönül vermifl, ‹slamiyetin gönül-
leri fethetmesi için canlar›yla,
mallar›yla mücadele eden erkek-
lerin yan› s›ra kad›nlar da vard›.
Bu imanl› kad›nlara savaflta çok
ifller düflüyor ve hakk›yla yerine
getiriyorlard›. ‹flin ehemmiyetine
önem veren kad›nlar›n yapt›klar›
fedakâr çal›flmalar da, hiç küçüm-
senecek gibi de¤ildi.

‹flte flerefli hizmetin bir hiz-
metkar› ‹slama, ihlasla ba¤lan-
m›fl kad›nlardan  birisi de Safiy-
ye (r.anha) idi. Elbette ki bu ka-
d›nlar  k›yamete kadar, ‹slamiye-
te inanan insanlar›n gönüllerin-
de en sayg›n yerlerini alacak  ve
hakli yere taht kuracaklard›. Her
yap›n›n bir temeli oldu¤u gibi,
her davan›n da bir temeli olurdu.

‹flte ‹slamiyet bu yönle aileye çok
önem vermiflti. Zira aileleri çök-
müfl bir milletin asla gelece¤i de
olamazd›. Kad›n›n da ailede bü-
yük bir rolü vard›. Bu kad›n sa-
habelerin yetifltirmifl oldu¤u ço-
cuklar bu davay› yükseltecekler-
di. Gerçekten de bole oldu. Safiy-
ye (r.anha) ye¤enini küçük ya-
fl›ndan beri bir anne flefkatiyle
ba¤r›na basm›flt›.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)
‘e annesini aratmayacak flekilde
bak›yordu. Ye¤eni Muhammed
(s.a.v)’i çok seviyordu. O’nun in-
sanlar içerisinde; herkesten daha
ayr›cal›kl› bir mevki sahibi olaca-
¤›na; öylesine kendisini inand›r-
m›flt› ki; bir gün o anlar›n› sanki
görecekmifl gibi tahmin ediyordu. 

Aradan y›llar geçti.

Sevgili ye¤eni; peygamberlikle
vazifelendi. ‹nsanlar› ‹slamiyete
davet etti. Safiyye (r.anha) bu
haberi duyunca hiç tereddüt et-
meden ve flüpheye düflmeden Ra-
sulullah’a  iman etti. Safiyye
(r.anha) daha önce Rasulullah
için  düflündüklerinin semeresin i
görmeye bafllam›flt› bile. Çok se-
vinçliydi. Artik; Peygamber Efen-
dimiz (s.a.v)’a olan ba¤l›l›¤› ve

hizmeti, maddi ve manevi deste¤i
daha da artacak, gayretleriyle bu-
nu ortaya koyacakt›. Nitekim öy-
le de oldu. Rasulullah (s.a.v)’e
karfl›, hizmette kusur etmedi.  ‹s-
lamiyetin yay›lmas› için de; üzeri-
ne düflenleri canla-baflla çal›flarak
yapt›. Ne garip bir tecellidir ki;
kardefli Ebu Leheb sevgili ye¤eni-
ne düflmanl›k etmekte bafl› çeki-
yordu. Safiyye (r.anha), bu vic-
dans›zl›¤a son derece üzülüyor-
du!... 

Bir gün; yine Ebu Leheb’in,
Rasulullah  (s.a.v)’i üzdü¤ünü
duydu.

Çok sinirlenmiflti!

-‘Kardeflinin o¤lunu ve onun
dinini yard›ms›z b›rakmak sana
yak›fl›r m›?  Ehl-i Kitab’›n dinin-
dekiler; Abdulmuttalib’in soyun-
dan bir peygamber ç›kaca¤›n›
söylüyorlar. ‹flte bu peygamber
Muhammed’dir.’ dedi.

Fakat Ebu Leheb’in hakki ha-
kikati görecek ne gözü, ne de kal-
bi vard›. Zaten; bütün Müslüman-
lara ayr› bir kini vard›. Safiyye
(r.anha) çok karakterli, girdi¤i
sohbetlerde sözü dinlenen ve say-
g› gören bir han›md›. 
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Hz. Hamza (r.a), Ebu Cehil’i
dövdükten sonra evine geldi.
Müflrikler içerisinde korku salan;
bu yürekli cesur insan; ‹slamiyeti
seçmek için kendi kendine bir
turlu karar veremiyordu. Yaln›z
kald›¤› zamanlar hep ayn› fleyleri
düflünüyordu. (Müslüman m› ol-
sa, yoksa eski dini üzerine müfl-
rik olarak m› kalsa daha hay›rl›
olurdu?)

Bu meseleyi istiflare etmek için
kardefli Safiyye (r.anha)’ya gitti.
‹ki kardefl aralar›nda uzun uzun
tart›flt›lar. Kardefli Safiyye (r.an-
ha) üzerine üzerine gitti. Safiyye
(r.anha)’nin anlatt›¤› konular
karfl›s›nda; Hz. Hamza (r.a) flafl›r-
d› ve hem de s›k›fl›p kald›. Sonun-
da ikna oldu. Safiyye (r.anha)
Hz. Hamza (r.a)’n›n Müslüman
oldu¤una çok sevindi. Ve flöyle
dedi:

-‘Ya kardeflim! Ye¤enine, Mu-
hammed’e git, onunla konufl ve
‹slam’da sebat et!’

Hz. Hamza (r.a), bu sözler
üzerine Peygamber Efendimiz
(s.a.v)’e gitti ve Müslüman oldu.
Safiyye (r.anha), Müslümanlara
hicret izni verilince Medine’ye
hicret etti. O; Rasulullah
(s.a.v)’in:

-“Her peygamberin bir havari-
si vard›r. Benim havarim de Zü-
beyr’dir.”

dedi¤i Zübeyr (r.a)’in annesi-
dir. Yine o; hayattayken, cennet-
likle müjdelenen bir kiflinin anne-
sidir. Safiyye (r.a) Allah yolunda
hayatini bile ortaya koymaya ra-
z›yd›. O; ‹slam tarihinde; (kâfiri
öldüren ilk Müslüman kad›n) un-
van›n›n sahibiydi. Müslümanlar
bozguna u¤ram›flt›. Rasulullah
(s.a.v)’in etraf›nda bir kaç feda-
kâr Müslüman kald›. Müflriklerin;
Peygamber Efendimiz (s.a.v)’a
ulaflmak üzere oldu¤unu duyan

Safiyye (r.anha); yavrular›na sal-
d›rm›fl difli arslan gibi yerinden
f›rlad›. Müslüman savaflç›lardan
kaçmakta olanlar›n›n birinin elin-
den; atik davranarak m›zra¤›n›
kapt›, onunla saflar› yara yara
ilerledi.

fiöyle diyordu:

-“Yaz›klar olsun size! Rasulul-
lah (s.a.v)’i Yaln›z m› b›rakt›-
n›z?...”

Kardefli Hz Hamza (r.a) flehid
edilmifl, organlar› kesilmifl ve
al›nm›flt›. Onu gören Rasulullah
(s.a.v) Zübeyr’e:

-“ Ya Zübeyr! Annene mani
ol! Ölülerin içerisine girme-
sin!”dedi. Zübeyr (r.a), O’na do¤-
ru kofltu ve O’na:

-Anneci¤im! Rasulullah, senin
geri dönmeni emrediyor!” dedi.

Safiyye (r.anha):

-“Neden?...Kardeflimin organ-
lar›n›n kopar›ld›¤›n› haber ald›m.
Bunlar Allah yolunda olmufltur.
O, bu onlarla bizi memnun etmifl-
tir. ‹nflaallah sabredip sevab›n›,
Allah’tan bekleyece¤im!..’’dedi.

Bunlar› duyan Zübeyr (r.a)
Allah’a hamd etti böyle kahra-
man bir annenin o¤lu oldu¤una...
Sonra Peygamber Efendimiz
(s.a.v)’a giderek, annesinin ver-
di¤i cevab› söyledi. Bunun üzeri-
ne Rasulullah (s.a.v):

-O’nu serbest b›rak! dedi. 

Safiyye (r.anha) gidip karde-
flini gördü:
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-‹nna lillahi ve inna ileyhi ra-
ciun.’ deyip onun için ma¤firet di-
ledi.

Bu olaylar Safiyye (r.anha) ve
onun gibi Allah’a gönül vermifl,
kadere iman eden han›mlar için
azd› bile...

Çünkü onlar gerçekten Allah’a
ve onun emirlerine, peygamberi-
ne, kitab›na inan›yorlard›.

‹flte Safiyye (r.anha)’nin Hen-
dek Savafl’›nda bafl›ndan geçen
bir olay...

Bütün Müslümanlar savafla
gitmifl, Rasulullah (s.a.v), kad›n
ve çocuklar› Hasan bin Sabit (r.a)
ile beraber kaleye koymufltu. Bu
f›rsattan yararlanmak ‹steyen
sinsi Yahudiler; Müslümanlar›n,
tamam›yla korumas›z kalan, Al-
lah’tan baflka deste¤i olmayan
kad›n ve çocuklar›n› esir etmek
istediler. Safiyye (r.anha) olay›
flöyle anlat›yor:

-Hendek kaz›ld›¤› s›rada; Ha-
san bin Sabit, kad›n ve çocuklarla
birlikte kaledeydi. Oraya, bir Ya-
hudi erke¤i sabah karanl›¤›nda
geldi ve kalenin etraf›nda dolafl-
maya, içindeki kad›nlar› gözetle-
meye ve araflt›rmaya bafllad›.’

Safiyye (r.anha) onun kale-
nin içindeki, kad›n ve çocuklar›
koruyacak erkek bulunup  bulun-
mad›¤›n› ö¤renmek için gelen bir
Yahudi casusu oldu¤unu anlad›.
Çünkü Yahudiler; Rasulullah
(s.a.v) ile yapt›klar› anlaflmay›
bozmufl, müflriklerle beraber ol-
mufllard›. Yahudilerin sinsi plan-
lar› sadece kendi menfaatlerini
korumak ve daha çok Rasulullah
(s.a.v) öldürmek amac›n› tafl›-
yordu. 

Bu nedenle; olmad›k hilelere
baflvuruyorlard›. Bütün o flartlar
alt›nda; sinsi Yahudilerden bun-

dan baflkas› da beklenilemezdi.
Çünkü onlar; tarih boyunca dü-
rüstlük denilen kavramla tan›fl-
mam›fllard›. Safiyye (r.anha) dü-
flündü! E¤er Rasulullah (s.a.v)’a
haber verilse bile onlar› müdafaa
edecek durumda de¤illerdi. Çare-
siz kalm›flt›. Zaten, Kureyflliler
Bütün Araplar› toplay›p gelmifller-
di. E¤er; Allah’›n düflman› Yahu-
diler; kad›nlar›n gerçekten erkek-
siz olarak kalede olduklar›n› bilse-
lerdi, onlar› esir al›rlar ve büyük
bela olurdu. Acilen bir karar ver-
mesi gerekiyordu. Safiyye (r.an-
ha) Hasan bin Sabit’e:

-Hasan! Su Yahudi, gördü¤ün
gibi kalenin etraf›nda dolafl›yor. O
casusluk yapmak için geldi. Kale-
den in ve onu öldür!’dedi. 

Hasan (r.a) flöyle cevap verdi:

-‘‘Abdulmuttalib’ in k›z›! Al-
lah sana ma¤firet etsin! Vallahi,
sen biliyorsun ki; ben bu iflin ehli
de¤ilim! Ben bu kifliyi öldüremem
!...’’

Hasan (r.a) hem hasta, hem
yafll›, hem de savafltan ve öldür-
mekten korkar ama çok iyi bir fla-
irdi. Bunun üzerine Safiyye (r.a)
hemen elbisesini toplad›. Omzuna
büyük bir direk alarak, kalenin
kap›s›na kadar indi. Sab›r ve us-
tal›kla kap›y› aralad›. O aral›ktan
dikkat ve temkinle Allah’›n düfl-
man›n› güzelce takip etmeye bafl-
lad›. Artik bir f›rsat›n› bulup, dire-
¤i Yahudinin kafas›na vurmaktan
baflka da hiç çaresi yoktu. 

‹flte; o an gelmiflti.

Onun isini bitirebilece¤i bir po-
zisyonda oldu¤una kanaat geti-
rince; kesin ve ihtiyatl› bir sald›r›-
da bulundu. Bafl›na direkle vurdu.
Yahudi yere düfltü. Yahudinin
üzerine öyle bir h›fl›mla gitti ki;
vurdukça vurdu. Öldü¤ünden
emin olunca yan›na gitti. Adam›n

kafas›n› kesti. Sonra kaleye ç›ka-
rak Yahudinin kafas›n› kalenin
tepesinden afla¤›da, derede bekle-
yen Yahudilerin önüne do¤ru f›r-
lat›p att›. Kesik kafa yuvarlanarak
Yahudilerin önüne düfltü. Yahudi-
ler, arkadafllar›n›n kafas›n› önle-
rinde görünce birbirlerine flöyle
dediler!

-‘‘Muhammed’in kad›n ve  ço-
cuklar›n› koruyucusuz b›rakmad›-
¤›n› kesin olarak ö¤rendik !!’’ di-
yerek, geldikleri yoldan geri dön-
düler. 

Böylece Safiyye (r.anha),
müflrik erke¤i öldüren ilk kad›n
olmufltu. Safiyye (r.anha) o za-
manlar tam 58 yafl›ndayd›. Safiy-
ye (r.anha), bu cesur, kahraman
kad›n Peygamber (s.a.v)’la birlik-
te Hayber Savafl›’na gitmiflti. Ya-
hudi Merhab :

-‘Hayber iyi bilir ki ben, tepe-
den t›rna¤a kadar silahlanm›fl, ce-
saret kahramanl›¤› denenmifl
Merhab’im!...Ben kükreyerek gel-
dikleri zaman arslanlar› bile yere
sermiflimdir !...’

fiiirini okuyup kendisine rakip
isteyince Safiyye (r.anha)’nin og-
lu Zübeyr onunla dövüflmek için
ç›kt›. Bunun üzerine ; Safiyye
(r.anha) flöyle dedi : 

-‘Ey Allah’›n elçisi! O, benim
o¤lumu öldürür !’

Rasulullah (s.a.v) flöyle cevap
verdi: 

-“Hay›r! Aksine ‹nflaallah se-
nin o¤lun, onu öldürecek!’’

Rasulullah (s.a.v)’in dedi¤i gi-
bi oldu. Hz Zübeyr bir f›rsat›n› bu-
lunca kafas›n› gövdesinden ay›rd›
kâfirin. Hz. Safiyye (r.anha)
mü’minlerin emiri Ömer (r.a) za-
man›nda Medine’de ölmüfltür. Al-
lah ona rahmet etsin.
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Yaz olur, rehavet olabildi¤ince
yayg›n olur. ‹nsan, kayg›lara ve
sanc›lara uzak durur. Nefsine hofl
gelen yollar› dikkatlice korur. Ey
Müslüman sen “sen” ol, ne olur!

***
Geceyi üzerimize bir sekine

olarak indiren Rabbimize hamd
olsun. Gece, uyanmak için derin-
ce uyumakt›r. Rabbim hep uya-
n›k k›lacak sa¤lam uykular nasip
etsin.

***
Nefes ald›ran ve hayat ya¤d›-

ran evsaf›na kurban oldu¤umuz
ey kerim kitap! Ayd›nl›¤›nla par›l-
dat her bir yan›m›z› ve can›m›z›.
Ey rabbimiz! Bizi onda diri tut...

***
Yeni dünyalara, yeni deryalar

gerek. Yeniden, yenilmeden ve
yüksünmeden yürek potansiyeli-
ni sektirmeden, anlamlara ve ah-
kâmlara aç›lmak gerek.

***
‹nsan susarsa ve kusarsa tüm

çirkefli¤ini zalim, yaflanabilir
yanlar›m›z en ufak esintide pu-
sarsa; eller elleri, yürekler yürek-
leri uyand›rmaya koflmak zorun-
da.

***
Hiçbir kimseden, hiçbir ücret

istemeden davalar› aflk›na bütün
varl›klar›n› feda etme ulviyetinin
bariz örnekleri olan Nebi ve Re-
suller... Ve biz! Ne kadar uza¤›z.

Öyle bir rahmet gönderir ki se-
mavat, arz›n kuca¤› kifayet etmez
bu cümbüfle karfl›l›k vermeye. Ne
edersek, kendi elimizle! Ne gelir-
se, elimizden! Ne giderse, ömrü-
müzden!

***
Da¤lar›n a¤lar›nda hürriyet

türküleri tutturanlar, ovadakilere
muallim olurlar. Oralara ça¤›r›rlar
yine ve yeniden bafllamak için ta-
zelenmenin yollar›n› ararlar.

***
Bir söz var ki, bütün has söy-

lemler ondan neflet eder. O tatlan-
d›r›r, o hayatland›r›r ve o anlam-
land›r›r tüm yaflanm›fll›klar›. En
kutlusudur o sözlerin: la ilahe il-
lallah…

***
Selam olsun, Rabbe dönük bir

yüz ve yürek tafl›yanlara. Selam
olsun, kalk›fl türküleri okuyanla-
ra. Ve selam olsun, uyan›kl›¤›
kendilerine rahmet telakki eden-
lere...

***
Sesler gelir yüksek ve naif.

Duymaya engin bir izan ister. Zu-
lûmat›n beynini t›rmalamaya ›s-
rarl› bir ezan ister. Ve sökmeden
flafak, k›yam› bekleyen bir adam
ister.

***
Geç kal›nmam›flt›r hiçbir fleye,

hayat ve iman oldu¤u sürece.
Sevda renkli teyakkuz halleri arz›

kuflatt›¤›nda; geriye ya dönmek
ya da ölmek kal›r. Seçkimiz ne
ola?

***
‹nsan, her an her fleye ve her

habere haz›rl›kl› olmal›. Aleyhine
geliflecek olaylar çöküntü verme-
meli. ‹mtihan s›n›rlar›nda oldu-
¤unun bilinciyle metanetli olmal›.

***
Yolda olmak, yolu tan›may›

gerektirir. Yolu iyi bilmeyenler,
yolda kal›rlar. Yolun f›kh›n›
özümsemeyenler. Kendilerini
“yolday›m” diyerek avutmamal›-
d›rlar.

***
Yar›n, hatta yar›na kalmadan,

ölecekmifl gibi bir ömür sürdürme
bilinci, kimlerin hesab›nda kald›
acep? En yak›n›m›z ve en yak›n›-
m›zda olan ölüm bizi diriltmeli.

***
Her fleye ra¤men, sevinci ve

huzuru çocuklardan; sevgiyi ve
flefkati annelerden; flerefi ve hay-
siyeti babalardan; vefay›, muhab-
beti ve sevdalanmay› kardefller-
den ö¤renmeli.

***
Kopmadan kardefllik ba¤›ndan

ve yol alarak ümmetin ba¤r›ndan,
samimiyeti tazelemek hissiyat›y-
la; Kitab›m›zda ve Rasulümüzde
buluflman›n planlar›n› yapmak
zorunday›z.
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Bak co¤rafyalar iflgal alt›nda
‹flgalcilere geçit vermemelisin
Zalimler dünyay› y›kmaktalar
Bana ne bofl ver dememelisin

Sen önce ruhunu ayakland›r
Ard›ndan gelecektir kan›n
Kan›n k›yama durunca
Direnifle dönecektir her an›n

Mazlumlar›n yan›nda saf tut
Akan kanlar› gözyafllar›n› unutma
Unutmazsa alçaklarla hesaplaflabilirsin
Yüre¤ini intikam atefliyle uyutma

Sen önce ruhunu ayakland›r
Ard›ndan gelecektir kan›n
Kan›n k›yama durunca
Direnifle dönecektir her an›n

Esir insanlar›n feryatlar› yükselir
Vicdan›n› feryat sesleriyle bilemelisin
Ta¤utlar›n elinde can çekiflir özgürlükler
Fitnelere son vermek için savafla girmelisin

Sen önce ruhunu ayakland›r
Ard›ndan gelecektir kan›n
Kan›n k›yama durunca
Direnifle dönecektir her an›n

Allah'a kullu¤unu sadakatle yap
Yeryüzü Kur'an'›n nuruna hasret
Karanl›klar muvahhitlerin elleriyle ayd›nlanacak
Ancak savafltan kaçmayanlar› bulur flehadet

Sen önce ruhunu ayakland›r
Ard›ndan gelecektir kan›n
Kan›n k›yama durunca
Direnifle dönecektir her an›n
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KANIN KIYAMA DURUNCA
NNeeccddeett YYÜÜKKSSEELL

OOkkuurrllaarr››mm››zzddaann SSnn.. AAbbdduurrrraahhmmaann CCeeyyllaann’’››nn aammccaass›› AAllii CCeeyyllaann vveeffaatt eettmmiiflflttiirr..
MMeerrhhuummaa AAllllaahh’’ttaann ((CC..CC..)) rraahhmmeett,, yyaakk››nnllaarr››nnaa ssaabbrr›› cceemmiill nniiyyaazz eeddeerriizz..
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‹NNA L‹LLAH‹ VE ‹NNA ‹LEYH‹ RAC‹ÛN



Hani bazen kifli kendini birden
savunma yaparken bulur ya, ken-
disi için veya bir yak›n› için veya
sevdi¤i biri için…

Savunma yapmak gibi bir zo-
runluluk ya da sorumluluk hisset-
mifltir. Bu her zaman çok da hakl›
bir savunma olmaz, ço¤u zaman
için öyle gerekmifltir. ‹yi niyetle de
olsa hakk› savunmak d›fl›ndaki
tüm savunmalar, kiflilere ve iliflki-
lere zarar veren y›k›c› söylemlerdir.

Sözler dile gelmeden önce tara-
f›n› seçmekle kifli sürece bafllam›fl
olur. Gerçe¤e ayk›r› savunmay› ter-
cih edince kifli, bu zararl› tercih
oda¤› olumsuz etkiler. Odak zararl›
bir istikamete yönlendirilmifl olur.
Odak ne tarafa yönelmifl ise kiflinin
dikkati de o yöndedir.

Yörüngesinden sapan dikkat,
zararl› savunmay› güçlendirmek
için zihinde yanl›fl› destekleyecek
dokümanlar› aramaya bafllam›flt›r.
‹ste¤i dosyalar› bulamazsa üretme
yoluna gidebilir. Böylece zihinde
bir kirlenme ve tahrip süreci yaflan-
maktad›r.

Zihindeki bu bulan›kl›k, duygu
dünyas›nda da kar›fl›kl›¤a sebep ol-
maktad›r. Adalet duygusu varl›¤›n›
hissettirmeye çal›fl›rken, ona karfl›
istikamette sald›r›ya geçen bir y›¤›n
olumsuz duygu; duygusal alanda
bir çat›flmaya müdahil olmufltur.
Bu çat›flman›n içinde vicdan›n sesi-
ni duymak zorlafl›r. Vicdan ki; kifli-
yi destekleyen yak›n bir dost gibi-

dir, onun sesini k›smak ise dostu
yaralamaya benzer.

Zihinde ve duygularda oluflan
bu nahofl durumun d›fla yans›mas›
da çok hofl olamamaktad›r ne yaz›k
ki. Davran›fllar›n özden uzaklafl-
mas› kiflinin özüne yabanc›laflma-
s›n›n nedenlerinden birisidir. Özün-
de haks›zl›¤›n karfl›s›nda durma
kodunu tafl›mas›na ra¤men haks›z-
l›¤› savunan kifli, özünü karfl›s›na
alm›fl olacakt›r. ‹çindeki kodlamaya
ayk›r› yap›lan tüm davran›fllar,
söylemler, niyetler, iliflkiler, karar-
lar, de¤erler, kabuller, v.s. kifliyi
özünden uzaklaflt›ran etkenlerdir.

‹çindeki adalet duygusunu dik-
kate almayan, vicdan›n›n sesini
bast›ran kifli, kendi iç dünyas›nda
da haks›zl›klar›n destekleyeni ola-
cakt›r. Bazen yersiz suçlamalarla
kendisini bunalt›p affedemeyecek
bazen de ölçüsüz övgülerle fl›mar-
t›p büyüklenecektir. Her iki durum-
da da kendisine zulmetmesinin
önemli bir sebebi adaletsizli¤i tercih
etmifl olmas›d›r.

Ve bu zararl› savunma kifliyi
fleytana bir ad›m daha yaklaflt›rm›fl
olur. O da bir savunma yapm›flt›.
Yanl›fl› savunurken kendince baha-
neleri vard› ve neticede sahip oldu-
¤u her fleyi kaybetti. Sadece kay-
betmekle de kalmad›; kovuldu, la-
netlendi ve cezay› hak etti.

Her yanl›fl› savunma; kifliyi bu-
lundu¤u nitelikli ve kaliteli ma-
kamdan düflürür.

Her yanl›fl› savunma; ak›l ve
gönül bütünlü¤ünü bozar.

Her yanl›fl› savunma; iliflkinin
temellerine vurulmufl bir balyoz-
dur.

Her yanl›fl› savunma; kiflinin
içindeki hazineyi kirletmesidir.

Her yanl›fl› savunma; bir bozul-
ma sürecinin parças›, bir sorun yu-
ma¤›n›n iplik k›vr›m›d›r.

Her yanl›fl› savunma; hakikate
yap›lm›fl bir ihanettir.

Her yanl›fl› savunma; zamana,
insanl›¤a ve topluma ekilmifl zarar-
l› bir tohumdur.

Her yanl›fl› savunma; zararl› bir
örnekli¤in devam ettirilmesidir. Za-
rarl› davran›fltaki ›srarlar, kifliyi in-
sani de¤erlerinden uzaklaflt›ran
ad›mlard›r.

Her yanl›fl› savunma; ‘biz’ bi-
lincini yaralar, birliktelik yerine tef-
rikaya ve çekiflmeye sebep olur.

Her yanl›fl› savunma; kirletilmifl
bir temiz sayfa misali kara bir iz b›-
rak›r.

Her yanl›fl› savunma kifliyi
Rabbinin huzurunda mahcup ede-
cektir.

Yap›lacak her savunmadan ön-
ce; neyi, ne için savundu¤unun bi-
lincinde olmal› insan, birileri ya da
bir menfaat için onca kayba de¤er
mi?

Susman›n da konuflman›n da
hayr›n› vermesi niyaz›yla…
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Peygamber Efendimizin haya-
t›n›n her an›nda, mü’minlere güzel
örnekler bulunmaktad›r. Peygam-
berimizin  (sav) sahabeleriyle olan
münasebetleri, onlara hitaplar›, fla-
kalar›, çocuklara olan sevgi ve ilgi-
si, han›mlar›na karfl› adaleti, seve-
cen ve ilgili tavr›, güler yüzü, nefle-
si, canl›l›¤›, mü’minlere olan düfl-
künlü¤ü güzel ahlak›n ve ideal in-
san modelinin önemli bir örne¤idir.

Çocu¤un kiflili¤inin flekillendi¤i
yer aile yuvas›d›r. ‹slam kaynak-
lar›n›n ço¤unda flu ortak görüfle
yer verilir. “Çocuk anne ve baba-
n›n yan›nda bir emanettir. Terte-
miz kalbi, her çeflit flekil ve nak›fl-
tan uzak, saf, k›ymetli bir cevher-
dir. Her türlü fleye kabiliyeti oldu-
¤u gibi, kendisine verilen her fleyi
almaya da yak›nd›r. E¤er çocuk
iyili¤e al›flt›r›l›r, güzel fleyler ö¤re-
tilirse iyilik üzere büyür. Dünya ve
ahirette mesut olur.”

E¤itimcilerin ekseriyeti çocu-
¤un hayat›ndaki ilk befl y›l›n kifli-
li¤in biçimlendi¤i ve temel yap›s›-
n›n belirlendi¤i y›llar oldu¤unu
söylemektedirler. Bu durum çocu-
¤un ömür boyu sürdürece¤i temel
kifliliktir. Bu temel kiflilik çocu¤un
okul ve okul sonras› hayat›nda ne
ölçüde baflar›l› olaca¤›n›, baflka in-

sanlarla iliflkilerinin nas›l geliflece-
¤ini, cinsel tavr›n›n ne olaca¤›n›,
ne tür yetiflkinlik dönemi geçirece-
¤ini belirler.

Çocuk, sosyal hayatta uyum
sa¤layacak davran›fllar› küçük
yafllarda ö¤renir ve ö¤renmeler ko-
lay sökülüp at›lmayacak kadar de-
rin bir flekilde yerleflir. Günlük ha-
yatta “huy” dedi¤imiz karakter va-
s›flar›n›n pek ço¤unun temeli ço-
cuklukta aile vas›tas›yla at›l›r. Ço-
cuk sadece insanlarla de¤il, eflya
ile olan iliflkilerinin esas›n› da bu-
rada ö¤renir. Cömertlik, cimrilik,
temizlik, düzenlilik, da¤›n›kl›k, çe-
kingenlik ve sosyallik gibi al›flkan-
l›klar›n kazan›lmas› hep çocukluk-
taki e¤itime ba¤l›d›r. Ailede güzel
ahlak e¤itimi verilirken ebeveynle-
rin bu pedagojik gerçekleri göz ard›
etmemeleri gerekmektedir.

Ailede ahlak e¤itiminin çocu-
¤un do¤umuyla bafllad›¤› unutul-
mamal›d›r. Anne baba çocu¤un
geliflim ve yafl özelliklerini göz
önünde bulundurarak ahlak e¤iti-
mi vermelidir.

Ahlak e¤itiminde ailede iyi bir
iletiflim ortam› oluflturulmal›d›r.
Aile iletifliminin iyi olmas› aile bi-
reylerinin hayat› paylaflmas›yla

mümkündür. Paylafl›m maddi ol-
du¤u gibi manevi boyutuyla da ol-
mal›d›r. Efller çocuklar›n yan›nda
ciddi tart›flmalara girmemeli ve
birbirlerine karfl› rencide edici söz-
ler söylememelidirler. 

Ailede çocuklar›m›za nasihat
ederken dengeli, tutarl› ve örnek
bir kiflilik sergilemeliyiz. Nasihat
ve elefltirilerimizde vicdanl›, mer-
hametli olmal› ve yumuflak bir dil
kullanmal›y›z. “Nasihat kar gibidir,
ne kadar yumuflak ya¤arsa, yerde
o kadar tutar ve zihinde o kadar
yer eder.” Ahlak e¤itimi sürecinde
çocuklara çok fazla kural koymak
yerine, mant›kl›, basit ama az ku-
rallar koymak daha uygundur.

E¤itim çok yönlü bir olayd›r.
‹nsan, sahip oldu¤u özellikleri, bir-
çok etkenin etkisiyle kazan›r. ‹yi
bir ahlak e¤itimi için tüm etkenle-
rin dikkate al›nmas› ve olumlu bir
flekilde yönlendirilmesi gerekmek-
tedir. Bu konudaki görev ve so-
rumluluk toplumun birçok kesimi-
ni fakat en çok da aileyi ilgilendir-
mektedir. ‹yi bir ahlak e¤itiminde
Hüseyin Peker, “Çocuk, çevresin-
de iyi ahlak özellikleri görmelidir;
çocukta iyi bir vicdan geliflimi sa¤-
lanmal›d›r; çocu¤un istek, arzu ve
e¤ilimleri iyi yöne kanalize edil-
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meli, iradesi güçlendirilmelidir; ki-
flili¤i kuvvetlendirilmelidir.” fiek-
linde s›ralam›flt›r. Büyükler çocuk-
lar›n düzeyine inerek onlar› e¤it-
melidir. Çocuklara daima uygun
bir dille do¤ru, tutarl› ve yararl›
bilgiler verilmelidir. Çocuklar› için,
ahlaki konularda iyi model olacak
bir hayat yaflamaya özellikle gay-
ret göstermelidir. Aksi halde söz-
lerle telkin edilmeye çal›fl›lan, dav-
ran›fllar ile yalanlanm›fl olur. Çün-
kü çocuklarda sözlü telkinleri fiil
haline dönüfltürmekten çok, gör-
düklerini taklit etme özelli¤i hâ-
kimdir. Örne¤in bulundu¤u ortam-
da yalan konufluldu¤unu gören
çocuk, yalan› normal karfl›lamaya
bafllar. Zamanla bilinçalt›nda yer-
leflen olumsuzluklar› daha sonra
söküp atmak kolay olmaz. Halk
dilindeki “Can ç›kar, huy ç›kmaz.”
Özlü sözü bunu gösterir.

“Bana arkadafl›n› söyle sana
kim oldu¤unu söyleyeyim.” sö-
zünden yola ç›karak aile, çocukla-
r›n ahlaki e¤itiminde iyi arkadafllar
edinmesini sa¤lamal›d›r. Arkadafl-
l›k bebeklikten gelen bir ihtiyaçt›r.
Yafl› ilerledikçe sosyalleflen ve ar-
kadafl gruplar› artan çocuk, ister
istemez olumlu veya olumsuz bu
arkadafl çevresinden etkilenecek-
tir. Bu noktada aile çocu¤un, kifli-
likli, görgülü, iyi ahlakl› kimselerle
arkadafll›k etmesini sa¤lamal›d›r.
Anne baba çocu¤un seçece¤i arka-
dafllara aç›kça müdahale etmeme-
li, ancak iyi arkadafllar edinmede
ona dostça yard›m etmelidir. Ebe-
veyn, çocu¤una arkadafllar›yla iyi
geçinmesi gerekti¤ini ö¤retmelidir.

Anne ve babalar çocuklar›n ah-
lak e¤itimi süreçlerinde kitle iletiflim
araçlar›na dikkat etmelidirler. Anne
babaya düflen görev, bu araçlar›n
iyi yönlerinden çocuklar›n›n yarar-
lanmalar›n› sa¤lamak ve zararla-
r›ndan korumakt›r. Özellikle tele-
vizyonun olumlu bir uyar› kayna¤›
olmas›n›n yan›nda, aile içi ve d›fl›

toplumsal etkileflimi en alt düzeye
indirgedi¤inden çocu¤un sosyal ve
ahlaki geliflimine olumsuz etkisi
vard›r. Özellikle çocuklar›n inanç
dünyas›n› ahlak›n› zedeleyecek ve
telafisi zor olacak tahribatlara ne-
den olan sihirli, kavgal›, dövüfllü ve
küfürlü dizi ve çizgi filmlerden ço-
cuklar›m›z› uzak tutmal›y›z.

Kitaplar ise, çocu¤umuzun zi-
hinsel, sosyal ve duygusal gelifli-
minde önemli bir uyarand›r. Kitabi
bir medeniyetin müntesipleri ola-
rak çocuklar›m›za sanat de¤eri ol-
mayan, okuma zevki ve ilgisini
vermeyen, onlar› fliddete yönelten
kitaplar yerine kendi tarihimizi, di-
nimizi, edebiyat›m›z› ve örnek
flahsiyetlerimizi bizlere tan›tan ve
sevdiren eserleri tavsiye etmeliyiz.
Çocuklar›m›z›n anlay›fl ve yafl dü-
zeylerini göz önünde bulundura-
rak onlara alternatif olumlu yay›n-
lar sunmal›y›z.

Bu yaz›n›n haz›rlanmas›nda
ciddi anlamda istifade etti¤im ve
Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN ta-
raf›ndan kaleme al›nan “Ailede
Ahlak E¤itimi” adl› kitab›n kendi
alan›nda ciddi bir bofllu¤u doldur-
du¤unu düflünüyorum. Ayd›n, ki-
tab›nda ailede ahlak e¤itimi ile il-
gili genel anlamda bak›n hangi
tavsiyelerde bulunuyor:

“Ailede çocuk kand›r›lmamal›,
verilen söz tutulmal›d›r. Ahlaki
davran›fllar›n kazan›lmas›nda sev-
gi, flefkat ve güvenin önemi bü-
yüktür. Çocuk, afla¤›lanmaktan,
olumsuz s›fat ve tan›mlamalardan
uzak tutulmal›d›r. Çocuklar›m›za
güven duygusu ve sorunlar karfl›-
s›nda çözüm üretebilme becerileri
kazand›r›lmal›d›r. Aile, ahlaki dav-
ran›fllar›n çocuklar›nda meleke;
yani al›flkanl›k haline gelmesi ko-
nusunda çal›flmal›d›r.

Çocu¤a her fleyi yasaklamak
yerine, ona müspet alternatifler
sunmak; iyi, do¤ru ve güzel dav-

ran›fllar› teflvik etmek gerekmekte-
dir. Yap›lan davran›fl›n neden iyi
veya neden kötü oldu¤u somut ör-
neklerle izah edilmeli ve çocuk
yanl›fl yapt›¤›nda uygun bir dille
ikaz edilmelidir. Çocu¤un yapt›¤›
davran›fllar üzerine düflünmesine
f›rsat tan›nmal› ve yafl›na uygun
olmayan yasaklar konulmamal›-
d›r. Onu anlamaya ve duygular›n›
ifade etmesine f›rsat verilmelidir.

Ailede ahlak e¤itiminde çocuk-
lar›n yüksek ve ince de¤erlere uy-
gun duygular gelifltirmesine yar-
d›mc› olunmal›d›r. Çocuk daha kü-
çükken kitapla tan›flt›r›lmal›d›r.
Oynad›klar› oyunlarda da ahlaki
de¤erlerin ö¤retimi sa¤lanmal›d›r.
Çocuklara gerekti¤inde özür dile-
mesi ve özür dileyeni ba¤›fllamas›
ö¤retilmelidir. Onlar›n sorunlar›
ciddiye al›nmal›, yavafl yavafl so-
rumluluk verilmelidir.

Çocu¤un örnek alabilece¤i
kahraman ve idealler gösterilmeli,
bu konuda hikâye ve masallardan
yararlan›lmal›d›r. ‹yinin, güzelin
zevki tatt›r›lmal›, kötünün, yanl›-
fl›n zevki tatt›r›lmamal›d›r. Çocuk
tehdit edilmemeli ve fliddetten ko-
runmal›d›r. Onun öfke ve huysuz-
luklar› so¤ukkanl›l›kla karfl›lan-
mal›d›r. Neticede y›lmadan, sab›rla
ve Allah’tan ümidi kesmeden ah-
lak e¤itimine devam edilmelidir.

Son olarak diyebiliriz ki, ailede
ahlak e¤itimi Allah’a karfl› sorum-
lulu¤un bilincinde olan ve bu bi-
linçle hay›rl› nesiller yetifltirme en-
diflesi tafl›yan tüm anne, baba ve
e¤itimcilerin boynunun borcudur.
Gelecek nesillerin heder olmamas›,
dört bafl› mamur ‹slam medeniye-
tinin yeniden tesisi ve gelece¤e
öncülük edecek ve yön verecek
öncü kadrolar›n tesisi ancak mu-
vahhid ve ahlakl› nesilleri yetifltir-
mekle mümkün olacakt›r. Ne mut-
lu çocuklar›n› ve nesillerini ‹s-
lam’›n aziz ahlaki ö¤retileriyle ter-
biye edenlere.
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Paran›zdan daha çok fleye ihtiyac› var bu ümmetin!

Çocuklar›n›za ihtiyac› var!

Canlar›n›za ihtiyac› var!

Gökten biri inmeyecek!

Yerden bir kurtar›c› ç›kmayacak!

Sen yerinde oturdu¤un sürece,

Mescid-i Aksa kurtulamayacak!

Gözlerinde hüzün varm›fl… ‹nanmam!

U¤runda parandan baflka bir fleyini feda etmedi¤in

davaya,

Gözyafl› döktü¤üne inanmam!

Evlatlar›n nerde?...Veremezsin!...

De¤erli çünkü!...

Senin için de¤erli olan› sen davana veremezsin!

Hz. ‹smail’den de¤erli senin yavrun!

O Allah için kurban olmufltu ya?

Sen yavrunu kurban diye veremezsin!...

Sen Allah yolunda kurban diye yollara düflemezsin!…

Busun sen!

Kendini daha fazlas› sanman de¤erini yüceltmez…

fiunu bil;

Zafer geldi¤inde zaferin sahiplerinden biri

olmayacaks›n sen!

Zaferin gelifli için ter ve kan dökenlerin aras›nda

olmad›¤›n için,

Onlar›n yan›nda onlar gibi kan›n›, terini bu yola

ak›tmad›¤›n için,

Zafer geldi¤inde, onun kucaklad›klar› aras›nda sen

olmayacaks›n!

Zafer senin için dönmeyecek mü’min topraklara!

Önce yüre¤inin zaferini gerçeklefltir!

Yüreklerinde zafer olmayanlar, topraklar›na zaferi

getiremezler…

‹flte sen onlardans›n!

Rahat koltu¤unda, gününü gün etmeye,

Hayat›n› yaflamaya devam et kardeflim!

Bunu yapt›¤›n sürece onlardans›n!

Yalan zaferlere,

Yalan sefalara,

Yalandan olan her fleye kap›l git sen!...

Biz buraday›z!

Her fleyimizle! Can, Kan, Mal…

Verebilece¤imiz ne varsa!

Küfrün ard›nda göz k›rpan zafere, ulaflmak için,

Ne pahas›na olursa olsun küfrü ezece¤iz!

O zaman biz zaferin sahibi olaca¤›z!

Muzaffer olaca¤›z!

Senin ne oldu¤unun bir önemi yok o gün…

Baflka ne varsa olmak iste¤in, olabilsin…

Bugün dert orta¤› olmazsan,

Gün gelecek zaten muzaffer d›fl›ndaki her fley

olacaks›n!

Gün gelecek zaferin elinden onurla tutanlar›n yan›nda

olmak isteyeceksin!

Ama HAYIR!!!

Sadece onlara boynu bükük bakanlardan olacaks›n!...

Bugün dert orta¤› olmazsan,

Yar›n mutlulu¤a da ortak olamayacaks›n!

AAyyflflee MMeerrvvee AADDAANNUURR

DAVALARINA VEFASIZLARA...
VEBAL‹ BOYNUNUZDA...
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