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Değerli okuyucularımız, Rabbimize hamd, 
Rasulüne ve O’nun yolunu sürdürenlere 

salât ve selam olsun; Allah’ın selamı, rahmeti 
ve bereketi üzerinize olsun.

İçinde bulunduğumuz şu zaman dilimin-
de gerçekten önemli gelişmelere tanık oluyo-
ruz; İleride çocuklarımıza, torunlarımıza ibretle 
ve heyecanla anlatacağımız olayları yaşıyoruz; 
adeta tarihe tanıklık ediyoruz. 

Tunus’la başlayan daha sonra Mısır’a sıçra-
yan, domino etkisiyle, Ortadoğuda yıllardır zu-
lüm ve baskı altında yönetilen diktatörlükler ve 
krallıkları etkileyen halk ayaklanmaları devam 
ediyor. Bütün bu olayları, gelişmeleri ülkeden 
ülkeye farklı bazı hususlarla izah edebiliriz. An-
cak bütün bu olup bitenleri bir kez daha ger-
çekliği ortaya çıkan şu güzel sözle ortaya koya-
biliriz: “Bir diyar küfürle yönetilebilir ama zu-
lüm ile asla”  

Batının desteğini alarak halkın kanını sömü-
ren, onları yoksullaştıran, insani hiçbir hakkını 
vermeyen, uyguladıkları politikalarla toplumları 
kişiliksizleştiren zalim ve tağut yönetimler zu-
lümlerini devam ettiremeyecekler inşallah. An-
cak burada sorulması gereken çok önemli bir 
soru var: Giden zalim yöneticilerin ve rejimlerin 
yerine gelecek yönetici ve rejimler acaba nasıl 
olacak? Eskilerine göre biraz daha özgürlükçü, 
biraz daha İslami görünümlü, biraz daha hal-
kın refahını düşünen ama yine Batının çıkarları-
na göre hareket eden bir yönetim mi? Halkların 
gerçekten çok uyanık olması ve oyuna gelme-
mesi gerekiyor. Demokrasi adı altında güya öz-

gürlük adına gelen ancak Batıya çalışan yöneti-
cilerin iş başına getirilmemesi gerekiyor. 

Dergimizin bu ayki sayısında da yazarları-
mızın bir kısmı bu konuya değinmiş. Süleyman 
Arslantaş ‘Savruluyor muyuz?’ başlıklı yazısın-
da bahsettiğimiz tehlikeyi sorguluyor. Yine Er-
dal Bayraktar ‘Yeni Dönem Yeni Zihniyet’ baş-
lıklı yazısını aynı düşüncelerle sona erdirmiş.

Dergimizin diğer yazıları da yukarıda bah-
settiğimiz gelişmelerle ilgili. Genel Yayın Yö-
netmenimiz Ali Kaçar halk ayaklanmalarının 
olduğu ülkelerin I. Dünya Savaşından sonra 
Osmanlı’dan, milliyetçilik akımını kullanarak ve 
bazılarına sahte vaadlerde bulunarak nasıl kur-
durulduğunu anlatıyor.  Genç Birikim Dergisi 
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim 
Hakkı Toprak da gelişmeleri çok çarpıcı ifade-
lerle değerlendiriyor. ‘Özgürlük Treni’ adlı çevi-
ri yazı da Devrim sonrası Mısır’a yapılan bir yol-
culuğun hikâyesini anlatıyor. Mısır halk ayak-
lanmasında Tahrir Meydanı’nda bulunan, Mısır-
lı (Şerif) Amr Ahmed Abdulgaffar ile bir röpor-
taj yaptık. Bu röportajı da ilgiyle okuyacağını-
zı düşünüyoruz.

Ubeydullah Toprak’ın ‘Sünnet’in İslâm’daki 
Yeri ve Önemi’, Hayriye Bican’ın ‘Dayanışmanın 
Kodları, İsa Memişoğlu’nun ‘Eğitim ve Gençlik’ 
yazıları da sizleri bilgilendirecek diğer yazıları-
mızdan bazıları. 

Sizi dergimizle baş başa bırakıyoruz. Bir 
sonraki sayımızla buluşuncaya kadar Allah’a 
emanet olun.  

Genç Birikim’den...
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Osmanlı İmparatorluğu’nda önce Jön 
Türkler, daha sonra da İttihat ve Terak-

ki öncülüğünde başlayan milliyetçilik akımla-
rı, kısa bir süre sonra Ortadoğu’yu da etkile-
meye başlamıştı. Nitekim yüzyıllardır Osmanlı 
İmparatorluğu sınırları içinde problemsiz yaşa-
yan Araplar da diğer milletler gibi, 19. Yüzyıl-
da imparatorlukları sarsan milliyetçilik akımının 
yıkıcı tesirinden kendilerini kurtaramamışlardır. 
İlk önce Lübnan ve Mısır’daki Hıristiyan Araplar 
arasında filizlenen milliyetçilik akımı kısa süre-
de Müslüman Araplara da sirayet etmiştir. Arap 
milliyetçileri de tıpkı Jöntürkler gibi ilk siyasi 
atılımlarını Fransa’nın başkenti Paris’te gerçek-
leştirmişlerdir. Yine, 1913’te Arap Milliyetçile-
ri Kongresini düzenleyecek derecede etkinliğini 
artıran Osmanlı İdari Adem-i Merkeziyet Partisi 
ile EI-Fettah gibi örgütler de imparatorluk sınır-
ları dışında kurulmuştur. Ama El Fettah ve diğer 
milliyetçi oluşumlara rağmen Arap milliyetçili-
ği Şerif Hüseyin’in sahneye çıkacağı 1916 yılına 
kadar küçük bir entelektüel çevre ile sınırlı kal-
mıştır. Bunda, ilk Arap milliyetçilerinin çoğunun 
gayrimüslim olmaları ve halkın düşüncelerine 
ters gelen seküler bir anlayışa sahip olmaları 
etkili olmuştur. Abdülhamid’in tehlikeli gördü-
ğü için uzun süre oğullarıyla birlikte İstanbul’da 
tuttuğu Şerif Hüseyin bin Ali, II. Meşrutiyetin 
ilanından sonra İttihatçılar tarafından Hicaz Va-
lisi ve Mekke Emiri olarak Arabistan’a gönderil-
miştir. Bölgedeki Osmanlı hâkimiyetinin zayıf-
ladığını gören Şerif Hüseyin ise İngilizlerin de 
desteğiyle Suriye ve Irak’ın dâhil olduğu tüm 
Arap yarımadasında büyük bir Arap devleti kur-
ma hayalindedir. 

Atandığı Hicaz Valiliği sayesinde daha rahat 
hareket edebilen Şerif Hüseyin’in hayalini kur-
duğu, Arap devleti için İngiltere nezdinde giri-
şimlerde bulunur. Oğlu Emir Abdullah 1914’te 
İngiltere Genel Valisi Lord Kitchenon ile yap-
tığı görüşmede muhtemel bir Arap-Türk çatış-
masında İngiltere’nin takınacağı tutumu so-
rar. Bu ilk zemin yoklamalarından sonra Şe-
rif Hüseyin diğer oğlu Faysal aracılığıyla 1915 
Temmuz’unda İngiltere’nin Mısır’daki yüksek 
komiseri Sir Henry McMahon ile temasa geçer. 
Savaşın çetin geçtiği bir dönemde Osmanlıla-
ra karşı bir Arap ayaklanmasının kendileri için 
ne kadar önemli olduğunu bilen Mısır‘daki yük-
sek komiser Mcmahon, Şerif Hüseyin’in teklifini 
ciddiye alır. Karşılıklı yazışmalardan sonra ikna 
edilen Şerif Hüseyin kendini kral ilan ederek sa-
vaşın hassas bir safhaya girdiği 1916 ilkbaha-
rında mensubu bulunduğu imparatorluğa kar-
şı ayaklanır.1 İngilizler’in amacı, Suriye’yi Os-
manlı idaresinden koparmak ve süper güçlerin 
direkt egemenliği altına sokabilmek için Arap 
milliyetçiliğini kullanmaktı. Bu amaçla İngilte-
re, Mekke’deki Haşimi ailesi; Şerif Hüseyin ve 
onun oğulları Abdullah ve Faysal’la yakın işbir-
liği kurmuş ve bunlara Osmanlıların yenilgisin-
den sonra kurulacak olan ve Büyük Suriye’yi 
de içine alan Birleşmiş bir Arap Devleti’nin yö-
neticileri olacaklarını da vaad etmişti. Aslın-
da İngiltere’nin, Hüseyin ve oğullarına yaptık-
ları vaadleri yerine getirmeyi asla düşünmedi-
ği gayet açıktı.2 Çünkü Ortadoğu, İngilizler için 

1 Ömer Turan, Tarihin Başladığı Nokta Ortadoğu, İstanbul, 
tarihsiz, s.111

2 Ömer Faruk Abdullah, Suriye Dosyası, Akabe Yayınları, İs-
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hem sömürgesi Hindistan’a gidiş yolunda en 
kısa ve en güvenlikli yol, hem de zengin pet-
rol rezervlerine sahip bir bölgeydi. Bu bölgeyi 
Şerif Hüseyin’e ya da bir başkasına bırakması 
söz konusu değildi. Petrol rezervi nedeniyle, en 
yakın müttefiki Fransa’ya bile ayak oyunu yap-
mıştı. 1916’da imzalanan Skey-Picot antlaşma-
sı gereği Musul Fransızlara bırakılmış olmasına 
rağmen, zengin petrol rezervinin bulunması ne-
deniyle, Musul’un da içinde bulunduğu bölge-
yi işgal ederek bu antlaşmayı çiğnemişti. Şe-
rif Hüseyin, İngiltere tarafından kandırıldığı-
nı 1917 Bolşevik İhtilalinden sonra ele geçiri-
len ve aralarında Çarlık Rusya’sının bulunduğu 
ülkelerce de onaylanan Sykes-Picot antlaşma-
sının tam metninin açıklanması ile öğrenmişti. 
Çünkü bu belge, Şerif Hüseyin ile oğullarının bir 
piyon olarak kullanıldığı ve Ortadoğu’nun İngil-
tere ile Fransa arasında paylaşılmasına ilişkin 
bir belge idi! İngiltere’nin, Şerif Hüseyin’e kar-
şı ikiyüzlülüğü bu kadarla da kalmadı. Çünkü 
İngiltere, bir taraftan da Necd Emiri İbni Suud 
ile de görüşmelere başlamıştı. Bu görüşmeler 
sonunda İbni Suud ile İngiltere arasında Ara-
lık 1915’de bir anlaşma imzalanmıştı. Bu an-
laşma ile İngiltere, Necd toprakları ve Bas-
ra Körfezinin güney kıyılarında (Kuveyt hariç) 
İbni Suud’un bağımsızlık ve egemenliğini tanı-

tanbul, 1. bsk. Ekim 1985, s.34

mıştı. Hâlbuki bu topraklar üzerinde İngiltere, 
daha önce Şerif Hüseyin’in egemenliğini tanı-
mış3 ve büyük Arap krallığını kurmak üzere va-
atte bulunmuştu. Böylece İngiltere, Şerif Hüse-
yin ve İbn Suud’u kışkırtarak başlattığı ve “Lav-
rence gibi İngiliz ajanlarının da aktif rol oyna-
dığı Arap ayaklanması sayesinde bölgede rahat 
bir nefes almıştı. İngiliz dış politikasının ince-
liklerini bilemeyecek derecede ferasetten yok-
sun olan Şerif Hüseyin ise nasıl bir oyuna gel-
diğini, ancak savaş bittikten sonra anlamış, an-
cak, çoktan iş işten geçmişti! Şerif Hüseyin İn-
giltere tarafını tutmakla pişmanlık duymuştu. 
Nitekim ölmeden bir yıl önce geldiği Ürdün’de 
oğlu Abdullah’a Osmanlıya karşı ayaklanmak-
la ne kadar büyük bir hata ettiğini gözyaşla-
rı içinde itiraf etmek zorunda kalmıştı. Ne var 
ki son pişmanlık fayda vermeyecekti...”4 Çünkü 
artık “Sykes-Picot antlaşması Şerif Hüseyin’in 
büyük Arap devleti hayalini suya düşürmüştü. 
En azından Hicaz’ın kendisine bırakılacağını sa-
nan Şerif Hüseyin bunda da yanılmıştı. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilmesinden 
ve Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından 
(30 Ekim 1918) kısa bir süre sonra, “İngiltere 

3 Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, T. İş Ban-
kası Yayınları, Ankara, c.I, 7. bsk.1991. s.126

4 Turan, age. s.112



5

ile Fransa, 7 Kasım 1918’de Ortadoğu hakkın-
da bir ortak deklarasyon yayınladılar. “Uzun za-
mandan beri Türklerin zulmü altında yaşayan 
hakların kurtuluşu için” savaştıklarını belirten 
iki devlet, Ortadoğu memleketlerinde, halkların 
kendi serbest seçimlerine dayanan milli hükü-
met ve idareler kuracaklarını bildirmekteydiler. 
Oldukça müphem ifadelerin yer aldığı bu dekla-
rasyonun Arap halkları üzerinde uyandırdığı iz-
lenim şu idi ki, İngiltere ve Fransa Arap memle-
ketlerinin bağımsızlıklarını kabul etmektedirler. 
Hâlbuki bu iki sömürgeci devlet Arap halklarını 
ikinci defa aldatmaktaydı. Hicaz Kralı Hüseyin, 
oğlu Faysal’ı büyük ümitlerle Paris Barış Kon-
feransına göndermiş ve Faysal’ın konferans-
ta Arap bağımsızlığını hararetle savunmuş ol-
masına rağmen, İngiltere ve Fransa, Hüseyin’in 
Suriye üzerindeki monarşisini tanımakla bera-
ber, Arap memleketlerinde manda rejiminin ku-
rulmasına karar vermişlerdir.5-6 Ayrıca yine bu 
konferansta Birleşmiş Milletlerin temeli sayı-
labilecek bir organizasyonun kurulmasına ka-
rar verilmiştir. Cemiyet-i Akvam adlı bu orga-
nizasyon 10 Ocak 1920’de faaliyete geçmiş-
tir. Cemiyet-i Akvam’ın resmi olarak açıklanan 
amacı, ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları 
barışçı yollarla çözmek ise de, asıl amacı özel-
likle de İngiltere ve Fransa’nın bir oldu bitiyle 
işgal ettikleri, ele geçirdikleri bölgeleri, bu or-
ganizasyon sayesinde resmi bir statüye bağla-
maktı. Nitekim öyle de oldu. “1920 Nisan’ında 
toplanan San Remo Konferansında da İngiltere 
ve Fransa, Amerika’nın bu Konferansa katılma-
masından da yararlanarak, Ortadoğu’daki man-
da rejimlerini, aralarında paylaşmışlardır. Suri-
ye ve Lübnan Fransız, Irak, Ürdün ve Filistin 
de İngiliz mandalarına verildi. Arap ülkeleri için 
bağımsızlık, şimdi, aşılması gereken çok uzun 
bir yol olmuştu...7  

Oysa San Remo Konferansı’ndan bir ay 
önce, 1920 Martında, Şam’da bir eşraf kong-
resi toplanmış ve bu kongre Filistin ve Lübnan’ı 
da içine alan büyük Suriye krallığını ilan ede-
rek, krallığa, Hicaz Kralı Hüseyin’in oğlu 
Faysal’ı getirmiştir. Ancak San Remo Konferansı 
Faysal’ın krallığını tanımamış ve üstelik Filistin’i 
de Suriye’den ayırarak Suriye’nin geriye kalan 
kısmı ile Lübnan’ı, Fransa’nın mandasına ver-
miştir. Suriyeliler bu paylaşımı kabul etmeye-
rek Fransızlara karşı ayaklanmışlardır. Ancak 
Fransa, kısa bir süre içerisinde bu ayaklanmayı 

5 Armaoğlu, age. s.197

6 Armaoğlu, age. s.197-198

7 Armaoğlu, age. s.197

bastırarak 1920 Temmuz’unda Şam’a girmiş ve 
Kral Faysal’ı da tahtan indirmiştir. Böylece Suri-
ye, Fransa’nın egemenliğine girmiştir.

Fransa, Suriye’nin kontrolünü eline aldıktan 
sonra, Arap muhalefetinin bütünlüğünü par-
çalamak için, Suriye’yi parçalama yoluna git-
miştir. General Gouraud, Fransa’ya daha sa-
dık ve Fransa ile tarihi bağları olan Lübnan top-
raklarını, Osmanlı İmparatorluğu zamanında-
kinin iki misline çıkararak Lübnan’ı Suriye’den 
ayırmıştır. Bu ise Arapların kızgınlığını büsbü-
tün arttırmıştır. Gouraud, geri kalan Suriye top-
raklarını da eyaletlere ayırarak bir federal sis-
tem kurmuştur.8 “Klasik sömürgeci politika-
lardan böl, parçala, yönet taktiği çerçevesin-
de Fransa 1920-1921 yılları arasında Suriye’yi 
azınlıkların temel alındığı 5 ayrı eyalete böldü; 
Şam, Halep, Alevi Devleti, Cebel Druz ve Lüb-
nan olmak üzere... Bu arada Fransa, Paris Ba-
rış Görüşmeleri’nde bazı Maruniler tarafından 
öne sürülen Büyük Lübnan Projesi’ni göz önün-
de bulundurarak Bekaa, Tablusşam ve Sayda’yı 
Lübnan topraklarına katmıştı. Azınlıkların sem-
patiyle karşıladığı yeni suni oluşumlar Sün-
ni çoğunluğun tepkisini çekmişti. Bu gelişme-
ler üzerine Şam ve Halep eyaletleri ise 1924 yı-
lında birleşerek, birlikte hareket etme kararı al-
mıştı. Ayrıca 1925 yılında Cebel Druz’da pat-
lak veren ayaklanma milliyetçi bir boyut kazan-
mış, bu ayaklanmayı bastırmada zorluk çeken 
Fransızlar yerleşim birimlerini bombalamaktan 
çekinmemişlerdi.”9 

Fransa, gerek Suriye’de ve gerekse 
Lübnan’da baş gösteren ayaklanmaları aske-
ri yönden bastırma politikasının uzun süre de-
vam ettirilemeyeceğini anlamıştı. Bu neden-
le 1926 Mayıs’ında Lübnan ve 1930 Mayıs’ında 
da Suriye’ye sözde bir bağımsızlık vererek her 
ikisini de Cumhuriyet olarak ilan etmek zorun-
da kalmıştı. Fakat her iki memleketin anaya-
sasında da, Fransa’nın manda rejimi çerçeve-
si içindeki yetkileri geniş bir yer alıyordu. Bu 
sebeple, her iki memlekette de milliyetçilerin 
Fransa’ya karşı mücadelelerinin arkası kesilme-
mişti. 1936’da Faşist İtalya’nın Habeşistan’ı ele 
geçirmesi Akdeniz’de büyük bir İtalyan tehdidi-
ni ortaya çıkardığından ve Nazi Almanya’sı ile 
Faşist İtalya Ortadoğu memleketlerinde İngil-
tere ve Fransa aleyhine yoğun bir propaganda-
ya giriştiklerinden, Fransa, Suriye ve Lübnan’la 
münasebetlerini daha yumuşak bir formüle 
bağlamak için, 1936 Eylül’ünde Suriye ve 1936 

8 Armaoğlu, age. s.198

9 Turan, age. 132-133
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Kasım’ında da Lübnan ile ittifak antlaşmala-
rı yaparak her iki memleketten çekilmeyi ka-
bul etmişti. Fakat II. Dünya Savaşı patladığında 
Fransa parlamentosu bu antlaşmaları hala tas-
dik etmemişti. Bu durum, savaş içinde ve savaş 
ertesinde Fransa-Suriye münasebetlerinde ger-
ginlikler doğurmuştur.10 

Fransızlar tarafından Suriye’den çıkarı-
lan Faysal İngiliz mandası altındaki Irak’a sı-
ğınmıştır. İngilizler 1920’de patlak veren Arap 
ayaklanmasından sonra kamuoyunu teskin et-
mek amacıyla Faysal’ı bir fırsat olarak değer-
lendirmiş ve 1921 Mart’ında tahta çıkarmıştır. 
Böylece henüz kuzey sınırları tam olarak belir-
lenmemiş olsa da Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Basra, Bağdat ve Musul eyaletlerinden oluşan 
modern Irak’ın da temeli atılmış olur.11 Birin-
ci Dünya Savaşı’ndan önce Irak adıyla var ol-
mayan günümüz Irak’ı, böylece savaş sonra-
sında İngilizler tarafından oluşturulmuştur.12 
Irak, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünün 
ardından Ortadoğu’da kurulmuş olan devlet-
lerden birisidir. Tarih içinde daha önce yaşamış 
bir Irak devleti veya bir Irak halkı olmamış-
tır. Irak adı da Osmanlı İmparatorluğu döne-
minde merkeze olan uzaklığından dolayı Irak 
kelimesiyle isimlendirilmesinden gelmektedir. 
1930’da İngiltere Irak’a sözde bağımsızlık ta-
nımıştır. 1933’te kral Faysal ölünce yerine oğlu 
Gazi, krallığa geçmiştir. 

Kuveyt de, Birinci Dünya Savaşı sonrasın-
da ortaya çık(arıl)mış yapay bir devlettir. Za-
ten Osmanlı döneminde, Osmanlı devletinin bir 
parçası idi. Etnik, coğrafi ve sosyal yapı bakı-
mından Kuveyt ve Irak bütün bir ülkeydi, İngi-
lizler tarafından menfaatleri gereği güya geçici 
olarak bölünmüştü. Çünkü Kuveyt’in hem stra-
tejik yönden, hem de yer altı zenginlikleri yü-
zünden Irak sınırları dışında tutulmuştur.

Bir diğer sun’i devlet de Ürdün’dür. “Ürdün, 
Kral Faysal’ın Büyük Suriye Krallığına dahildi. 
Lakin Faysal Fransızlar tarafından Suriye’den 
çıkarılanca, 1922 Eylül’ünde Millet Cemiyetinin 
kararı ile ayrı bir Ürdün Devleti kuruldu ve bu 
devlet İngiltere’nin mandasına verilerek başı-
na Faysal’ın küçük kardeşi Abdullah getirilmiş-
tir. Ürdün’deki manda idaresi doğrudan doğru-
ya Filistin’deki İngiliz yüksek komiserine bağ-
lı idi. 1920’lerde, yılda 100.000 Sterlin olan 

10 Armaoğlu, age. s.198-199

11 Turan, age. s.115

12 Irak, Baas Diktatörlüğünden Amerikan Hegemonyasına 
İnsani Durum, İHH Yayınları, 1. bsk, Eylül 2003, s.29

İngiltere’nin para yardımı, 1940’larda yılda 2 
milyon Sterlin’e yükselmiştir.”13 

Ürdün 22 Mart 1946’da İngiltere ile yaptığı 
bir ittifak antlaşması ile bağımsızlığını kazanmış 
ve Ürdün Emirliği, Ürdün Krallığı olmuştur. La-
kin bu antlaşma Ürdünlüler tarafından hoş kar-
şılanmadığından, 15 Mart 1948’de yapılan bir 
antlaşma, 1946 antlaşmasının yerini almıştır. 
Bu antlaşmadan sonra Ürdün’ün yeni adı Ha-
şimi Ürdün Krallığı olmuştur.14  Ancak Ürdün’e 
tanınan bu bağımsızlığa rağmen, Ürdün, İngil-
tere ve ABD’nin egemenliğinde olan bir ülkedir.

Suudi Arabistan Krallığı’nın kökleri İbni 
Teymiye’nin selefi görüşlerini benimseyen Mu-
hammed İbni Vahhab ile yarımadanın güneyin-
de bulunan Dar’iyya civarındaki kabilelerin şefi 
olan Muhammed İbni Suud arasındaki antlaş-
maya dayanır. Devrinin en büyük mücedditle-
rinden olan İbni Vahhab, 1745’de görüşlerinin 
yayılması konusunda İbni Suud ile bir antlaş-
ma yapmıştır. İbni Suud’un da katılımıyla aske-
ri güce kavuşan İbn Vahhab’ın ‘Vahhabilik’ ola-
rak bilinen düşünceleri yarımadada hızla yayıl-
maya başlamıştır. Civarda başıboş gezinen be-
devi kabilelere hâkimiyetini kabul ettiren Vah-
habiler, 1733’de geleneksel merkezlerine dö-
nüşecek Riyad’ı ele geçirmişlerdir. 1802’de 
Kerbela’ya saldırarak, toplumda sonradan oluş-
muş bidatlerle de savaşmışlardır! Bir sene son-
ra da Mekke’ye hâkim olmuşlardır. Kısa süre 
içinde Arap yarımadasının büyük bölümünü de-
netim altına almışlardır.15

Bu durum, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa’nın 1812’de Cidde’ye gelmesi ve Mekke’ye 
asker göndermesine kadar sürmüştür. Kavala-
lı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, Veh-
habilerin merkezi Dar’iyye’yi 1818’de fethe-
dip, Vehhabi Emiri Abdullah ibni Suud ile dört 
oğlu ve ileri gelenlerini esir alıp, İstanbul’a 
gönderince, bunlar 17 Aralık 1819’da idam 
edilmiştir.16 Ancak bu idamlara rağmen Vehha-
bi hareketi durmamış, devam etmiştir. Osman-
lı ordularının önünden kaçan Türkî bin Abdul-
lah, Vehhabi kuvvetlerini yeniden toparlaya-
rak 1821’de Riyad’ı başkent yapan bir Vehha-
bi devleti ilan etmiştir. Bu yönetim başlangıçta 
askeri hareketlerle, 1843’ten sonra da Osmanlı 
Devleti’ne tabi olmayı kabul ederek 1891’e ka-

13 Armaoğlu, age. s.203-204

14 Armaoğlu, age. s. 204

15 Turan, age. s.136-137

16 http://www.msxlabs.org/forum/ulkeler-ve-tarihleri/10413-
suudi-arabistan-ve-suudi-arabistan-tarihi.html
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dar ayakta kalmayı ba-
şarmıştır. 1891’de dağı-
lan bu yönetimi II. Abdü-
laziz ibnu Suud 1902’de 
yeniden toparlayarak 
Riyad merkezli Vehha-
bi yönetiminin kuruluşu-
nu ilan etmiştir. II. Ab-
dülaziz, Arabistan yarı-
madasında gücünü ar-
tırmak için İngilizlerle iş-
birliği yapmıştır. Sonra-
ki yıllarda Arabistan’ın 
diğer bölgelerini de ele 
geçirerek toprakları-
nı daha da genişletmiş-
tir. Abdülaziz 26 Aralık 
1915’te İngiltere’yle özel 
bir anlaşma imzalamış-
tır. Bu anlaşmaya göre 
Abdülaziz’in ele geçirdiği 
toprakların kesin yöneti-
mi kendisine ait olacak, 
kendisinden sonra da 
yönetim çocuklarına geçecekti. Ancak bu top-
rakların yöneticileri hiçbir şekilde İngiltere’nin 
aleyhinde olmayacaklardı.17

Kuzeydeki rakiplerini tasfiye eden Abdu-
laziz, saf değiştiren İngilizlerin lojistik deste-
ği sayesinde 1924-25 yıllarında Mekke, Medi-
ne ve Cidde’den oluşan Hicaz bölgesine hâkim 
olmuştur. İngiltere tarafından terk edilen ve 
ezeli rakibi olan Şerif Hüseyin’i saf dışı ederek 
Kıbrıs’a sürgün gönderilmesini sağlayan İbni 
Suud, 1925’ten itibaren Arap yarımadasının 
hemen hemen tamamına hâkim olmuştur. İbni 
Suud’un 1926 yılında kendini Hicaz kralı ilan et-
mesiyle Suudi Arabistan da bölgedeki suni dev-
letler silsilesine katılmış olur. İbni Suud, Ocak 
1926’da kendisini Hicaz kralı ve Necip sultanı 
ilan eder. Bu iki krallık 22 Eylül 1932’de Suudi 
Arabistan Krallığı adı altında birleştirilir. Ülke bu 
tarihten itibaren Suudi Arabistan ismiyle anıl-
maya başlanır. Krallığın kurucusu olan Abdüla-
ziz İbni Suud öleceği 1953 senesine kadar ülke-
nin başında kalır.18 

Emperyal devletlerin bölgeye yönelik parça-
lama politikaları bu kadarla da sınırlı kalmamış-
tır. Umman’ı ile Yemen’i ile Bahreyn’i ile Katar’ı 
ile ve daha birçok ülke ile bölge halkları birbirin-
den koparılmış ve birbirinden uzaklaştırılmıştır. 
Sınırlar, adeta cetvelle çizilmiştir. 1920’li yıllara 

17 http://www.vahdet.com.tr/isdunya/dosya4/1098.html

18 Turan, age. s.139-140

kadar tek parça halinde 
yönetilen bu coğrafya, 
dönemin emperyal ülke-
leri İngiltere ve Fransa 
tarafından param parça 
edilerek onlarca devlet-
çik kurdurulmuştur. Aynı 
inancı, aynı kaderi payla-
şan bölge halkları, uygu-
lanan bu emperyal poli-
tikalar neticesinde birbi-
rine düşmanı haline ge-
tirilmiştir. Bu nedenledir 
ki, 1920’lerden beri önce 
kendi valileri, daha son-
ra da başa getirdikleri iş-
birlikçi kukla yöneticiler 
vasıtasıyla rahatlıkla sö-
mürülerini devam ettire-
bilmişlerdir. 

Birinci Dünya Sava- 
şı’ndan sonra şekillen-
dirilen Ortadoğu, İkin-
ci Dünya Savaşı ile bir-

likte yeniden şekillendirilmiştir. Bu şekilleniş-
te en büyük rolü 1920’lerde Cemiyet-i Akvam, 
1945’li yıllardan itibaren ise Birleşmiş Millet-
ler oynamıştır, oynamaya da devam etmekte-
dir. İnşallah, halkların 2010 senesinin son gün-
lerinde Tunus’ta başlattıkları, Mısır’la, Yemen’le, 
Bahreyn’le, Suud’la ve Libya ile devam eden kı-
yam hareketleri, sadece kendi kukla yöneticile-
rine değil, başta ABD olmak üzere bütün emper-
yal işgalci küresel güçlere yönelik olacaktır ve 
olmalıdır da!. Çünkü bu çağdaş firavunları bu ül-
kelerin başına musallat, onları destekleyen Batı-
lı ve Doğulu emperyal devletlerdir. Bu devletler, 
daha düne kadar ve halen kendi kirli ve çirkin 
menfaatleri için bu diktatörleri desteklemiyor-
lar mı? Halen Suud’un, Ürdün’ün, Bahreyn’in, 
Yemen’in ve diğer ülkelerin başındaki diktatör-
ler, ABD ve diğer emperyal devletlerin destek ve 
yardımıyla yönetimde kalmaya devam etmiyor-
lar mı? Bu nedenle bugün, Libya’nın eli kanlı ka-
tili Kaddafi’nin döktüğü kanda, bu işgalci devlet-
lerin de katkısı olduğu unutulmamalıdır. Bu ne-
denle bölgenin masum ve mazlum halklarının 
asıl düşmanı Batılı ve Doğulu işgalci devletler-
dir; yerel yöneticiler ise sadece birer kukladır. 
Asıl düşman çok iyi tanınmalı ve tekrar yeniden 
tezgâhlanan aynı tuzağa düşülmemelidir. Aksi 
halde, tarih yeniden tekerrür edecektir. Eğer –
Allah korusun- tekrar bu sömürgeci küresel güç-
lerden onaylı yeni firavunlar, yeni diktatörler yö-
netime gelirse, -bu tehlike henüz geçmiş değil-
dir- dökülen bunca kana yazık olacaktır.

Bölgenin masum ve maz-
lum halklarının asıl düşmanı 
Batılı ve Doğulu işgalci devlet-
lerdir; yerel yöneticiler ise sa-
dece birer kukladır. Asıl düş-
man çok iyi tanınmalı ve tek-
rar yeniden tezgâhlanan aynı 
tuzağa düşülmemelidir. Aksi 
halde, tarih yeniden tekerrür 
edecektir. Eğer –Allah koru-
sun- tekrar bu sömürgeci küre-
sel güçlerden onaylı yeni fira-
vunlar, yeni diktatörler yöne-
time gelirse, -bu tehlike henüz 
geçmiş değildir- dökülen bun-
ca kana yazık olacaktır.
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“Omuzlarımıza el verecek ve gözyaşla-
rımızı silecek bir bakış! Bu ümmetin ku-
rumları, sivil güçleri, partileri, teşkilâtları 
ve bariz şahsiyetleri, Allah için kızmaz mı? 
TÜMÜ BİRDEN SOKAKLARA DÖKÜLÜP, Bİ-
ZİM İÇİN DUA ETMEYE; “Ey Rabbimiz! Gü-
cümüzü topla, zaafımızı gider ve mü’min 
kullarına yardım et!” diye çağıramaz mı? 
Buna da mı gücünüz yetmiyor?”  

Mısır sokaklara dökül-
dü, dua etti ve kızdı. 

Şeyh Ahmed Yasin’in vasiye-
tine cevap verdi.

Dağınık, fakir, sömürgeci-
lerin kuklaları tarafından yö-
netilen, onuru kırılmış İslam 
dünyası ayakta. Ve bu fesa-
dın en önemli sebebi, batı-
lı emperyalistlerin adı hiç bir 
yerde geçmiyor. Şal kaldırıldı-
ğında diktatörlerin arkasında-
ki gücü, yani batıyı artık hiç-
bir güç gizleyemeyecek.

Haritaları cetvelle çizi-
len İslam coğrafyası, kendisi-
ne biçilen elbiseleri yırtıp, mi-
marların suratına çarpıyor.

Bu isyanın önemli sonuçları var. Bunlardan 
biri korkunun atılması. Diğeri haysiyetleri, gele-
cekleri ve servetleri talan edenlerin gün yüzüne 
çıkması. Diğeri batının bu katiller çetesine son 
ana kadar destek verme pervasızlığından vaz-
geçmemesi. Haçlılardan farklı bir şey beklemek 
mümkün değil zaten. Tunus, Cezayir, Libya ve 

Suud diktatörlüklerinin arkasındaki destekleri, 
onları bu güne kadar getirdi. Bu isyanlar kukla-
yı değil kuklacıyı gösterdiği zaman esas netice-
sini verecek. 

Müslümanlar bütün gayretlerini bu işin ar-
kasındaki güçleri teşhir etmeye hasretmelidir-
ler. Yine Müslümanlar bu olaylarla yan yana ge-
tirmemeye özen gösterilen iki kelimeyi özellikle 
yan yana zikretmeye çaba sarf etmelidirler. İs-

lam ve devrim. İslam ve ada-
let. Değilmiki İslam olsa si-
zin bütün adaletsizliklerini-
zin ve her türlü zulümlerini-
zin önü kesilecek. Fakat bi-
rileri İslam’dan kasıt sade-
ce hadleri anlıyor. İslam gel-
diğinde baklava hırsızların-
dan önce, milyonlarca insanı 
sefalete mecbur eden azgın 
azınlığın haddini bildirecek. 
İnsanların aklının, dininin, 
neslinin, emeğinin ve namu-
sunun gasıp ve tecavüzcüle-
rinin haddini bildirecek. Ba-
tılı azgınları korkutan, hadler 
ve İslam’ın bazı zahiri uygu-
lamaları olsaydı, Suud rejimi 
baş düşmanları olurdu. Ama 

onları rahatsız edenin bu olmadığını, İslam’ı bü-
tün yönleri ile uygulamaya çalışan ve Suud’un 
gücünün milyonda birine sahip olan Hamas’ın 
batı’da meydana getirdiği rahatsızlık seviyesin-
den anlıyoruz. 

Bir diğer paradoks, kuklaları yıkılan haçlıların 
son merhalede “İslam dünyası için halkın ken-

Ekini ve Nesli Müşrikler Tarafından 
Fesad Edilmiş Müslümanlar
İsyan Ediyor

İbrahim Hakkı Toprak

Dağınık, fakir, sömür-
gecilerin kuklaları tara-
fından yönetilen, onu-
ru kırılmış İslam dünya-
sı ayakta. Ve bu fesadın 
en önemli sebebi, batılı 
emperyalistlerin adı hiç 
bir yerde geçmiyor. Şal 
kaldırıldığında diktatör-
lerin arkasındaki gücü, 
yani batıyı artık hiçbir 
güç gizleyemeyecek.



9

disini özgürce temsil etmesini arzuladığı” yala-
nıdır. % 75 oyla iktidara gelen Hamas’ın meşru 
hükümetini tanımadıkları gibi, halkını Siyonist 
çeteye fişleyip her türlü emanetini Yahudilere 
peşkeş çeken ve halk nezdinde hiçbir meşrui-
yeti olmayan Abbas-Dahlan çetesini el üstünde 
tutmaları, bunun örneklerindendir. Yine 1988’de 
%78 çoğunlukla iktidara gelen Cezayir’deki İs-
lami Selamet Cephesi hadleri uyguladığı için mi 
yoksa fâsık ve mücrim zalimlerin, halkın boğa-
zı, aklı, namusu ve her türlü emaneti üzerinde-
ki elini kopardığı için mi görevinden edildi. Ve 
edildikten sonra alkışlarla getirilen batıcı askeri 
cunta ilk onlar tarafından tanındı. Bu olaylar sa-
dece ve sadece yüzyıllardır tekrar eden haçlı sa-
vaşlarının özellikle 11 Eylül 2001’den sonra aldı-
ğı boyuta dikkatleri çekmelidir. Batı İran’da tah-
rif edildiği iddia edilen oylardan daha fazla bir 
adede tekabül eden Libya’daki ölülere göster-
mediği tepkiyi İran’a gösteriyor.

Allah’a hamdolsun ki Mısır’daki devrimin et-
kileri, tahmin edilenden çok daha farklı coğraf-
yalarda kendini göstermeye başladı bile. Bu ba-
kımdan Irak Kürdistan’ı ilginç bir örneği teşkil 
etmektedir. Kürt olmaları hasebi ile kavmiyet 
özdeşlikleri bulunmaması, göreceli bir refaha 
kavuşuyor olmaları ve ABD tarafından güven-
liği en üst düzeyde sağlanmasına rağmen Irak 
Kürdistan’ındaki Kürtler Mısır devriminden ola-
bildiğince memnunlar ve Mısır’da yakılan ateşin 
kendi firavunlarını da yakacağının ümidi ile is-
yan ediyorlar. Yaklaşık bir hafta içinde 5 kişinin 
ölümüyle sonuçlanan olayların devam edip et-
meyeceğini sorduğunuz sıradan Kürt vatandaş-
lar size Mısır’daki sloganla cevap veriyorlar. ‘İr-
hal, irhal, irhal/git, git git’

Müslümanlar olarak bir zafiyetimizden söz 
etmek gerekiyor. Olumsuzluğu çabuk satın alıp 
müspet gelişmeleri bir çırpıda gölgeleyip ümi-
dimizi zafiyete düşürüyoruz. Gerek olaylar baş-
ladığı andan itibaren gelişip, firavunun def edil-
mesiyle sonuç alınması, gerekse sonrası geliş-
melerde Mısır’daki İslami hareketler bazı yeter-
sizlikler gösterip zafiyette bulunmuş olabilir ya 
da olabileceklerdir. Bunun yanında, orada bu-
lunan Müslümanların faaliyetlerini sekteye uğ-
ratıp zarar vermek isteyebilecektir zalimler. Bu 
durumlar onlara olan hüsnü niyetimizi engelle-
memesi gerektiği gibi, onlara sunacağımız her 
türlü katkının (başta dua ve nasihat) önünü al-
mamalıdır. Hiçbir gelişmeyi de bağlamından ba-
ğımsız ele almamalıyız. Sözgelimi devrime gös-
terdiği katkıyı ele alırken, İhvan’ın yaklaşık yüz 
yıldır maruz kaldığı baskı, yıldırma, işkence ve 
idamları göz önünde bulundurmalıyız. İlk baş-

ta çok önde görünmemelerini, Mübarek’in Müs-
lümanları sebep gösterip batılı güçlerin desteği-
ni –çok daha aşikâr- almasını engellemek niyet-
li olduğunu bilmeliyiz. Ve yine şunu bilmeliyiz 
ki batılılar, basit bazı değişiklikleri yapacak hü-
kümet değişikliği ile göreceli bir rahatlama sağ-
lamayı, olmazsa, hükümete de işten el çekti-
rilip askerî bir hükümet kurulmasını, bu da ol-
mazsa, İslamî görünümü olan bir general eliyle 
bir İslam Cumhuriyeti ilan edilmesi (Pakistan’da 
olduğu gibi), en sonunda Mısır’ın tam bir kao-
sa sürüklenmesi dâhil bütün alternatifleri düşü-
nüyor olabilirler. Bunların hiç biri, bizleri, sınır-
ları nas’lar tarafından belirlenmiş ilkelerimiz ışı-
ğında, Mısır’daki değişime katkıda bulunmamı-
za mani olmamalı.

Ve yine Dünya şuna şahit olacak ki bütün bu 
sınır tanımayacak gelişmeler emperyalizmin yu-
muşak gücü, küresel sermayenin sonunu geti-
recek. 

Mısır’da önemli iki kare hafızalarda kala-
caksa biri zalimlerin her türlü silahla kitlele-
ri bastırıp sindirmeye yeltendiği sırada Yusuf el 
Kardavi’nin, Mısır gençlerine; evlerinde ölmek 
yerine cihad edip şehit düşmelerini tavsiyesi, 
diğeri de devrimin kutlanmasının onun kıldırdığı 
Cuma namazıyla eda edilmesi.
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Tunus’ta başlayan ve neredeyse Ortado-
ğu başta olmak üzere tüm İslam dünya-

sını saran ve mevcut yönetimlere karşı ‘başkal-
dırı’ şeklinde gelişen olaylar tüm dünyada ibret 
ve kaygı ile izlenmekte...

Elbette despot, insan haklarını hiçe sayan, 
hukukun üstünlüğünü takmayan, özgürlüklerin 
esamisinin okunmadığı yönetimlere karşı geli-
şen olaylar umut verici olaylardır. Dahası insan 
tabiatı ile örtüşmeyen yönetimlerin çöküş san-
cılarını işitmek olağanüstü güzeldir. Tüm İslam 
coğrafyasını etkileyen bu olaylara sadece sevi-
nelim mi, yoksa bunun yanında biraz da dü-
şünelim mi? Sevinmek güzel ama düşünmek 
daha da güzel..

Tunus başta olmak üzere Mısır, Ürdün, Ye-
men, Bahreyn, Umman ve Libya’daki hareket-
lere baktığımız zaman bu hareketlerin her ne 
kadar ortak paydası: ‘Despot yönetimlere ve 
onların sistemlerine hayır!’ şeklinde özetlen-
se de adı geçen ülkelerdeki yönetimlerin yıkıl-
masının ardından neyin ikame edileceği netleş-
memiştir. Daha doğrusu başkaldırının yaşandı-
ğı hemen her yerde farklı renkler, farklı istekler 
beliriyor. Mesela Bahreyn’dekilerin isteği, ço-
ğunluğu oluşturan Şiilere rağmen niçin azınlık-
taki Sünnilerin yönetimi elinde bulundurmala-
rıdır. Belki yarın Suriye’deki Sünniler de ben-
zer bir gerekçeyle; ‘çoğunluğu oluşturan Sünni-
ler niçin azınlığı oluşturan Nusayrilerin yöneti-
minde yaşasın.’ gerekçesiyle Suriye yönetimine 
başkaldırabilirler. Libya, Kaddafi sonrası muh-
telif kabilelerin istek ve ısrarlarıyla arzu edil-
meyen bir noktaya sürüklenebilir. Mısır mev-
cut haliyle yeni bir anayasa, yeni bir yönetim, 

birazcık demokrasi, birazcık özgürlük ve in-
san hakları ikramı ile teselli bulabilir. Ama bü-
tün bu başkaldırıların ayrıntılarını ya da bunları 
değerlendiren çevrelerin söylemlerine baktığı-
mızda karşımıza demokratik talepler çıkmakta. 
Yani istenen şey adı geçen ülkelere demokrasi-
nin gelmesidir. Gerçekten bu ülkelere demokra-
si veya onun yanı sıra insan hakları, özgürlük-
ler vs. gelebilir mi? Batı zihniyeti buna izin ve-
rir mi, ya da verirse hangi şartlarda verir? İs-
lam coğrafyasında bazı yerlerde bunun testleri 
yapıldı. Cezayir’de, Lübnan’da, Filistin’de. Ama 
buralarda temel tercihi İslam olan özel ve tü-
zel kişilikler demokratik yollarla iktidara yürür-
ken onların hepsini de durdurdular. Onların is-
tediği demokrasi, Müslümanların İslami istek 
ve arzularının yer almadığı, Müslümanlar açı-
sından ‘ne ile hükmedileceğinin değil; kimin 
hükmedeceği’nin seçiminin yapıldığı-yapılacağı 
bir demokrasidir. 

Özellikle Ocak ayından itibaren dikkatle iz-
liyoruz İslam coğrafyasını, hemen hemen baş-
kaldırının yapıldığı hiçbir yerde Kur’an’ın öngör-
düğü manada bir talep yok. Hemen herkesin 
dilinde Mübarek gitsin, Bin Ali gitsin, Kadda-
fi gitsin, Abdullah gitsin, Salih gitsin var. Son-
rası? Sonrasına ilişkin Müslüman’ı ferahlatacak 
bir talep-istek henüz ortada yok. Dolayısıyla 
İslam adına beni heyecanlandıracak bir şey de 
yok. Ancak bir kötülüğün defedilmesi, despot-
ların yok edilmesi, insanın insan olduğunun ha-
tırlanması, hatırlatılması bunlar elbet fevkalade 
güzel, saygın gelişmeler. Vurgulamak istediğim 
özellikle Müslüman Arap dünyasında meydana 
gelen olaylara İslami bir misyon yüklenmesi-
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nin doğru olmadığıdır. Bilhassa Mısır’da Kral Fa-
ruk sonrası General Necip İhtilali’nden bu yana 
Müslümanlar aynı delikten o kadar çok yılana 
sokuldular ki, artık yeter, Peygamberin ikazına 
rağmen aynı delikten mükerreren sokulmaya 
son verilsin. Olayın kimliği, aidiyeti ne ise ona 
göre hükümler, kanaatler belirlensin. Ben, İsla-
mi kimliğim ile Mısır’daki gelişmeleri İslami ge-
lişmeler olarak yorumlamaya meyletmeyeyim, 
keza saf zihinleri bu başkaldırıların İslami oldu-
ğu şeklindeki yaklaşımlarımızla kirletmeyelim. 
Yakın bir zamanda Erbakan Hocayı ebediyete 
uğurladık, Allah taksiratını affetsin, merhame-
ti ve rahmeti ile muamele etsin. Ancak merhu-
ma özel kişiliği itibarı ile göstermiş olduğumuz 
iyi niyet, dilek ve temenniler keza vefatı ne-
deniyle duyduğumuz üzüntüler insani ve İslami 
sorumluluğumuzun bir gereğidir. Tüzel kişiliği 
yani bağımsız Konya Millet Vekili Erbakan’dan 
vefat ettiği sıfatı Saadet Partisi Genel Başka-
nı Erbakan hususunda tabiî ki söylenecek şey-
ler vardır. Ancak bunlar gerçek de olsa yanlış 
anlamayı ve anlaşılmayı beraberinde getirece-
ği için belki geniş tahlilleri ileriki zamana bırak-
mak gerekebilir. Yalnız burada bir hususu ifa-
de etmekte mahsur olmadığını düşünüyorum; 
Türkiye de 1923’te uygulamaya konulan rejim, 
İslam’a rağmen, Müslümanlara rağmen bir re-

jimdir. Böyle bir rejimi ikame ederken kimse-
ye sormadılar, tepeden inme tatbike başladılar. 
Hem de aslına ihanet edilerek ikamesine çalıştı-
lar. Batıda laiklik, demokrasi, cumhuriyet ve se-
külerizminin bir tarifi, uygulaması, anlaşılma-
sı var. Bu bağlamda Batı, laikliği uygulayaca-
ğım diye bireyleri seküler bir yaşama zorlama-
dı. Demokrasi denilen sistemi, dünya görüşü-
nü cumhurun, halkın katılımı, tensibi ile ikame-
ye çalıştılar. Türkiye’de ise başından beri cum-
hurun dikkate alınmadığı, seküler, laik, liberal 
cumhurun isteklerinin öncelendiği, seçkinle-
rin ayrıcalığının öne çıkarıldığı uygulamalar hep 
öne çıktı ve hiçbir zaman ‘ne ile hükmedileceği’ 
tartışması yaşanmadı. Tüm seçimlerde, kuru-
lan tüm siyasi yapılanmalarda ‘kimin hükmede-
ceği’ konuşuldu. Yarış bu yönde yapıldı.

Müslüman, Kur’an’ın ifadesiyle başıboş bıra-
kılan birisi değil. Namazın ölçüsünü ortaya ko-
yan İslam, insanların umuru ile ilgilenme sanatı 
olan siyasetin de nasıl olacağının ölçüsünü or-
taya koymuştur ve siyaset de tıpkı namaz gibi 
oruç gibi farzdır. Namazı başkalarının istek ve 
tarifelerine göre kılmayan bir Müslüman siya-
seti de siyasi tercihlerini de ancak İslam’a göre 
yapmak durumundadır. Ebu Hanife’nin İmam-ı 
Cefer’in Ömer b. Abdulaziz’in siyasi yorum ve 
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uygulamaları namazın cinsindendi yani Kur’an 
ve sünnet merkezli idi. Öyleyse kıyamete ka-
dar Müslümanlar tüm inanç ve davranışların-
da yüce İslam’ın değişmezlerine bağlı kalarak 
hareket etmek mecburiyetindedirler. Kur’an di-
yor ki; “Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yer-
leşik kılıp iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru na-
mazı kılarlar, zekâtı verirler, ma’rufu emreder-
ler, münker’den sakındırırlar. Bütün işlerin sonu 
Allah’a aittir.” (Hac, 41) Yine Kur’an’da: “Siz, 
insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsi-
niz; ma’ruf olanı emreder, münker olandan sa-
kındırır ve Allah’a iman edersiniz…” (Ali İmran, 
110) 

Şimdi Müslümanlar bulunmuş oldukla-
rı ülkelerde hangi esaslara göre siyaset yap-
maktadırlar? Ya da yaşadıkları ülke sistemle-
ri ma’ruf’tan, münker’den ne anlıyor? Batı için 
onların sistemi için içkinin, kumarın, faizin, zi-
nanın münker olduğundan bahsedebilir miyiz? 
Ya da Allah yolunda harcamanın, zekâtın, na-
mazın, cihadın ma’ruf olduğunu söyleyebilir mi-
yiz? Bunları, mevcutları dışlamak ya da kabul 
etmek için söylemiyorum. Nerede durduğumu-
zu, ne yaptığımızı ya da ne yapmak istediğimi-
zi düşünelim, konuşalım istiyorum. Kimsenin, 
hiçbir kurumun özel ya da tüzel kişiliği adına İs-
lami kimliğimizle başkalarının yanlışını onayla-
mayalım. Bunun yanında tekfir etme lüksünden 
de uzak duralım. Ama bir şekilde duruş sergi-
leyerek İslam’ın alternatif ya da asıl bir dünya 
görüşü olduğunu düşünelim ve düşündürelim. 
Tıpkı merhum Humeyni’nin Gorbaçev’e yazdı-
ğı mektupta; ‘Komünizm cehenneminden çı-
kıp, Kapitalizm çukuruna düşmeyiniz..’ dediği 
gibi despot uygulamalar ve uygulayıcıları bize 
bir yanlıştan nefret ettirirken bir başka yanlışı 
onaylamaya sevk etmesin.

Bugün Arap dünyasında başkaldıran insan-
lar haklı olarak içinde yaşadıkları sistemi boykot 
ediyor, liderlerini sürgüne gönderiyor. Bunlar 
güzel ve fakat bunun yanı sıra en ideal olanları 
(Gannuşi vb.) demokrasiyi, buna paralel olarak 
demokrasinin, kapitalizmin kabahat örtücüsü 
olan insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgür-
lükler, fırsat eşitliği gibi kavramları adeta kut-
sayarak istiyorlar. Ben de soruyorum: Sizin ai-
diyetiniz, insan olmaktan sonra en önemli kim-
liğiniz olan İslam size özgürce (dinin sabitleri-
ne bağlı kalarak) yaşama imkânı vermiyor mu? 
Orada hukuku, hukukun üstünlüğünü bulama-
dınız mı? Ya da her Cuma hutbesinde okunan 
adaleti emreden, yakına, konuya-komşu’ya-
akrabaya iyilik yapmayı, fuhşiyattan, kötülük-
ten uzak durmayı öğütleyen uyarı sizleri-bizleri 

tatmin etmedi mi? Demokrasiyi, laikliği ne zan-
nediyorsunuz? Ya da bunları sahiplenmeniz ha-
linde ahiret yurdunuzun nasıl olabileceğini hiç 
düşündünüz mü?

Ben, şahsen demokrasiye, laikliğe mesafe-
liyim. Bu da normal tabii. Ancak temel terci-
hi İslam olmayanlardan da zaman zaman bu 
tür kavramlara mesafe koyanlar yok değil. 
İşte bunlardan bir tanesi Geert Wilders. Wil-
ders Ortadoğu’daki insanların eylemlerini de-
ğerlendirirken diyor ki: ‘Oradaki insanların dik-
tatörleri yıkma isteklerini olumlu karşılıyorum. 
Bu da gerçekleşecek gibi, fakat gözümüzden 
kaçmaması gereken bazı tehlikeler var. Bunla-
rı küçümsememek gerekir… İslam ile demokra-
si bağdaşmaz. Bunlar birbirinin zıddıdır. Bun-
lar aynen su ile ateş gibi birbirinden ayrı şeyler. 
Bu, tabii ki Müslümanlar ile demokrasinin bağ-
daşmadığı anlamına gelmez. Ben de zaten her 
zaman bir ideoloji olan İslam ile insanlar ara-
sında ayrım yapmışımdır.’

Wilders: ‘Yani İslam ile demokrasi bağdaş-
mıyor ama demokrasi ve Müslümanlar bir ara-
da olabilirler mi?, şeklinde yöneltilen soru-
ya şu cevabı veriyor: ‘Evet, fakat Müslüman-
lar biraz çelişkili görünüyor olsa da – giderek 
İslam’dan uzaklaşmaları gerekiyor. Deyim ye-
rinde ise, ne kadar az Müslüman olunursa o ka-
dar iyidir. Bu olmazsa demokrasi olmaz zaten 
ve olan da sahte bir demokrasi olur.’ (Kaynak 
nu.nL.(27.02.2011) 

Yani Müslüman neyi istediğinin farkında ol-
malı, ayaklarının kendisini nereye götürdüğünü 
iyi bilmeli. Aksi halde Kur’an ifadesi ile hâşâ; 
‘Onlar, Allah’a ortak koşmadan iman etmezler..’ 
(Yusuf, 106) Noktasına gelir ki, o zaman da iş 
işten geçmiş olur.. Allah ayağımızı kaydırmasın, 
kendi rızasına uygun düşünmek, iman etmek 
ve kulluk etmeyi nasip etsin. Şöyle ya da böy-
le bir oyun ve eğlenceden ibaret olan dünya ha-
yatı bitecek. Hesap günü her nefis tek tek yap-
tıklarının da, yapmadıklarının da hesabını ve-
recek. Lütfen düşününüz. Hz. Peygamber (a.s) 
Mekke müşriklerinin tüm insani isteklerini ma-
kul karşıladığı halde, onların ‘TECEZZİ’ yani bö-
lünme, ortaklaşa hareket etme noktasındaki 
iktidar tekliflerine ‘HAYIR!’ dediği gibi, ‘Güne-
şi sağ avucuma, ay’ı da sol avucuma koysanız 
ben bu dava’dan vazgeçmem!’ demiştir. Şimdi 
biz o yüce Rasul’ün bu sözünü kültür olsun diye 
mi okuyacağız yoksa bunun da hayatımızda bir 
yeri, anlamı olması lâzım gelir mi?
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Mısırlı yazar Ahdaf Soueif, Kahire’nin 
insanların Mısırlı olmanın anlamını 

yeniden keşfettiği Tahrir Meydanında yaşa-
nan eğlenceli ve dokunaklı anlara ilişkin iz-
lenimlerini aktarıyor: “Mısır sokaklarında ve 
meydanlarında olağanüstü şeyler oluyor. Sayıla-
rı milyonlardan az olmayan kitleler kendi sesle-
rinin bilincine varıp, kullanmayı öğreniyorlar. Ta-
lepleri Hüsnü Mübarek’ten, rejiminden ve reji-
minin temsil ettiği her şeyden kurtulmak. Yani 
yolsuzluklara bulaşmış bakanlardan, düzmece 
meclisten, budanmış bir anayasadan ve acıma-
sız olağanüstü hal yasalarının kaldırılması için çı-
karıyorlar seslerini. Ve o ortak, herkesin bir ağız-
dan dile getirdiği çağrı giderek daha yaratıcı ve 
daha bireysel bir dışavuruma dönüşüyor: ‘Git ar-
tık, kolum tutuldu!’

Kahire’nin Tahrir Meydanında, üç hafta-
dır ülkenin belki de tarihini değiştirecek siyasi 
rüzgârlar esiyor. Tahrir Meydanı adeta bir fuar 
yeri gibi. Bu fuarda sergilenen, incelenen şeyler-
se, siyaset, ekonomi, yönetim, tarih ve yasalar. 
Protestocular ‘Git’ anlamına gelen ‘İrhal’ yazılı 
bir afiş taşıyorlar. Göstericiler, Mübarek koltuğu-
nu bırakıncaya kadar Tahrir Meydanında kalma-
ya ant içmiş gibi. Öbek öbek insanlar birbirleriy-
le konuşmak üzere çimenlerden geriye kalanlar 
üzerinde oturuyorlar. Ya da kol kola dolaşıyorlar. 
Bazıları slogan atıyor, şarkılar söylüyor. Eski pro-
testoların gözde ezgilerini çalıyor müzik grupla-
rı... Ve tabii yaratılan yepyeni protesto şarkıla-
rını...

İnsanların ellerinde kendilerinin yaptığı, ken-
di sloganlarını taşıyan pankartlar var. Bu pan-
kartlarda en çok göze çarpan sözcük, yine, ‘İr-

hal’. Yani Git...  Ama günler geçtikçe daha sa-
bırsız mesajlar çarpıyor gözüme... ‘İrhal, ko-
lum tutuldu’.. ‘İrhal, artık mutlaka bir duş al-
mam gerek.’... “İrhal, artık başka bir şaka 
bulamıyorum.’...’İrhal, artık git demek!’ Ve daha 
nicesi...

Adamın biri, yere kullanılmış kâğıt bardaklar-
la kocaman bir uçak resmi çizmiş, kimsenin uça-
ğın çizgilerinden içeri girmesine izin vermiyor; 
zira uçak Mübarek’i alıp havalanmak için hazır 
bekliyormuş. Bir yana da koca bir naylon asıl-
mış, üzerinde çok sayıda cep var. Ve bu cepler 
hızla çizilen karikatürlerle dolduruluyor. Bu son 
derece canlı, son derece kişisel, son derece ger-
çek bir devrim. Katılan herkeste yıllardır bekle-
yen yaratıcılık adeta bir patlama yaşıyor. Meyda-
na gelen herkes yanında bir şey getiriyor; hâlâ 
Mübarek’in polisinin ve rejim destekçisi haydut-
ların saldırılarından yaralanan insanların tedavi 
edildiği seyyar kliniklere tıbbi malzemeler, gece-
yi dışarıda geçiren binlerce insana battaniye, su 

Ahdaf Soueif: Protestocular
Mısır’ın Ruhuna Sahip Çıkıyor
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ve bisküvi taşınıyor. Genç gönüllülerden oluşan 
gruplar çöpleri topluyor. Ortaya çıkan çöp yığın-
ları, ‘Ulusal Demokratik Parti’ diye adlandırılıyor.

Uzlaşma, Tahrir Meydanı’ndan çıkacak

Fakat bütün bunlar, her şeyin gayet iyi gittiği 
anlamına gelmiyor. Hükümet şimdilik, bu satırla-
rı yazdığım 6 Şubat tarihinde, polisini ve haydut-
larını geri çekmişti ve ordu, Tahrir Meydanının 
çevresinde konuşlanmış halde bizleri koruyordu. 
Protestocular, ordunun tankları harekete geçir-
mesini önlemek için paletlerin arasında uyuyor-
lar. Ama şimdi ordu Tahrir Meydanına giriş ve 
çıkışları sınırlamak için dikenli teller dikmiş du-
rumda, tankları da Meydanın içlerine doğru iler-
letme çabasında. Pazar gecesi gençler tankla-
rın önüne yattığında havaya atış yapılmış ve üç 
genç sürükleyip götürülerek dövülmüştü. Doğan 
gerilim toplumda çok tanınan ve sevilen bir kişi-
nin devreye girmesiyle yatıştırıldı. Biz eski dev-
rimcilerin yaptığı bu işte... Bize, devletimize ye-
niden sahip çıkabilmek için ortak çabamızı orta-
ya koyabileceğimiz bir yer açan bu yürekli genç-
lere elimizden geldiğince destek vermek... Tah-

rir, biz yurttaşların mekânı oldu artık. Solcular, 
liberaller, Müslüman Kardeşler hep bitlikte otu-
rup konuşuyor, şarkılar söylüyor, yemek yiyor, 
tartışıyor. Mısır’ın diğer kentleri, kasabaları da 
buraya halk temsilcileri gönderiyor. Varılan ortak 
nokta, uzlaşmanın Tahrir Meydanından çıkaca-
ğı... Ve Tahrir Meydanının bizlere şimdiden ver-
diği şey, bize kim olduğumuzu hatırlatması oldu.

‘Devrim’

İnsanlar güzel sözlerle ifade ediyorlar duy-
duklarını düşündüklerini: ‘Bizim kendi arasında 
bölünmüş, aşırılık yanlısı, cahil, fanatik olduğu-
muzu söylediler. Ama bakın biz buyuz... Fark-
lı gruplardan oluşuyoruz, herkesi dâhil ediyoruz, 
konukseveriz, cömert’iz, gelişmiş insanlarız, ya-
ratıcıyız ve nüktedanız.’

Philip Pullman Kuzey Işıkları kitabında kötü 
adamların amacını, devletin ihtiyaç duyduğu 
enerjiyi yaratmak için çocukları ruhlarından ko-
parmak diye anlatır. Bu, tam da bizim şu sıralar-
da, Mısır’da yaşadıklarımızı anlatıyor. Bizi, kasıt-
lı olarak değer verdiğimiz her şeyden kopardılar. 
Amaçları bu bölgeyi Amerikan ve İsrail çıkarla-
rına hizmet eder hale getirmekti. Bundan yara-
rı olanlar ise, sadece, kendisine muhteşem bo-
yutlarda maddi servet oluşturan bir rejime bağ-
lı insanlar ya da onların yakınlarıydı. Kendi yurt-
taşlarına maddi, manevi ve duygusal kayıplar 
verdirmek pahasına yarattıkları bir zenginlikti 
bu... Pazar günü Tahrir Meydanında Hıristiyan-
lar âyin düzenledi; Müslümanlar ezan okudu. 25 
Ocak’tan bu yana ve ondan öncesinde bu rejim 
tarafından öldürülen genç insanlar için hep bir-
likte dua ettik. Daha sonraki saatlerde bir çift 
düğün yapıp evlendi; sihirbazlar, akrobatlar da 
marifetlerini sergiliyorlardı yakılmış ufak ateşle-
rin çevresinde… Caddelerimizde ve evlerimizde 
yaşanmakta olan bu muazzam devrim, Mısır hal-
kının devletini, kendisine ait mirası, kendi sesini 
ve kendi kişiliğini yeniden ele geçirme mücade-
lesi... Siz de bize katılın.” (BBC/11 ŞUBAT 2011) 
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Tunus’ta başlayan Mısır’da devam eden in-
tifada hareketleri birçok konuyu, kavra-

mı, kurumu yeniden tartışmamız gerektiğini ih-
sas ettirdi. Her devrim siyasal, sosyal, kültürel 
anlamda değişimlerin sonucudur. Sonuçlarıyla 
birlikte nedenlerini de tartışmamız ve yeni so-
nuçlar çıkarmamız gerekiyor.

Tunus ve Mısır’ın şahsında Batı dışı Dünya, 
uzun zamandır çürümüş statükoların zulümle-
ri altında halkların çaresizliğini gösteriyordu. Bu 
düzen sürmemeliydi; ama Batılı devletlerin em-
peryalist emelleri bu düzenin devamını sağladı. 
Şimdi bu dayatılan düzenler yıkılmaya başladı. 
Tarihi gerçek bir daha kendini gösterdi: KÜFÜR 
DEVAM EDEBİLİR, ZULÜM ASLA.

Tunus ve Mısır’da Batı’nın Modern dönem-
de oluşturup Batı dışı dünyaya dayattığı düzenle 
birlikte, bu düzene karşı gelişen modern ve batı 
karşıtı muhalefet dili ve yapıları da yıkılıyor. Bu 
ikisini birlikte anlamaya çalışmalıyız. Bunu yap-
madığımız zaman geçmişi kaybettiğimiz gibi ge-
leceği de kaybedebiliriz.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla or-
taya çıkan Yeni Düzen, Ortadoğu ve Müslüman 
toplumlarda yeni statükolar oluşturdu. Bu sta-
tükoları oluşturan Yeni Düzen’in temelleri Ay-
dınlanma Düşüncesinin oluşturduğu Modernizm 
ideolojisidir. Coğrafi Keşiflerle oluşan yeni an-
layış beraberinde sömürgeciliği, sömürgeciliğin 
devamını sağlayacak yeni düşünsel, ekonomik 
ve siyasal yeni statükoyu oluşturdu. Her yeni 
anlayış, düşünce beraberinde yeni evren, insan, 
toplum, siyaset ilişkileri oluşturur. İmparatorlu-
ğun gerileme döneminde oluşan Ulusçuluk anla-
yışı dağılmayı hızlandırdı. Çok farklı etnik yapı-

lardan oluşan İmparatorluklar yeni oluşan eko-
nomik, siyasal yapının saldırısına dayanamaya-
rak Ulusçuluğun tetiklemesiyle -gayr-i Müslim 
ve Müslüman kavimler- kontrolsüz bir şekilde 
dağıldılar. Bu dönemde kontrol kültürel, ekono-
mik, siyasal oluşumunu tamamlayan Batılı dev-
letlerin elindeydi.

Hayat boşluk kabul etmiyor. Hayata cevap ve-
remeyen değerler ve onlardan neşet eden kültü-
rel, ekonomik, sosyal, siyasal yapılar ya yenile-
nerek devam edecek ya da onların yerine o güne 
cevap verecek yeni değerler gelecektir. Statü-
ko ilânihaye devam etmiyor. Sürdürmeye çalış-
mak ahmaklık ve zulümdür. Akıl nimetinin hak-
kını vermek, değişmeyen evrensel değerleri ko-
ruyarak değişmesi gereken yapıları değiştirerek 
hayat yoluna devam etmektir. Modern Dönem’in 
de böyle oluşum gerçekleri vardır. Bu gerçekle-
ri anlamadan yapılacak bir Modernlik eleştirisi-
nin de bir anlamı olmayacağı gibi, bu gün yı-
kılan Modernite’nin oluşturduğu zihin ve yapıla-
rı da çözümlemek zorlaşacaktır. Bu günde yeni 
bir dönem kapanırken başka bir dönem başlıyor. 
Yani ilahi ilke hükmünü icra ediyor: Bir toplum 
kendini değiştirmeden Allah(c.c) o toplumun du-
rumunu değiştirmez.(Ra’d, 11)Değişim kaçınıl-
maz; ya kendimiz değişeceğiz, ya bizi değiştire-
cekler ya da helak olacağız ve hayata veda ede-
ceğiz.

Aydınlanma Felsefesi’nin oluşturduğu Moder-
nite yeni evren, insan, bilim, ekonomik, siyasal 
anlayışlar oluşturdu. Önceden hayatın merkezin-
de Tanrı/Kilise vardı; şimdi onun yerine Human 
geldi. Aklına (Rasyo) güvenen Human, evre-
ni yeniden anlamaya ve tasarlamaya çalıştı, bu-

Yeni Dönem
Yeni Zihniyet - 1

Erdal BAYRAKTAR
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nun sonucunda yeni 
zihinsel (seküle-
rizm), ekonomik 
(kapitalizm), si-
yasal yapılar 
(cumhuriyet/
ulus-devlet) ve 
ilişkiler tasarla-
dı. Bu yeni zihni-
yet ilk önce Batı 
dünyasında ete 
kemiğe bürün-
dürüldü. Sonra 
bu yapının de-
vamı için dünya-
nın kalan kısmı ye-
niden dizayn edildi. Bu 
ilk Modern yapı, Batı’da 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra fik-
ri temelleri atılan Postmodernizm’e kadar sürdü.

Batı dışı dünya, özellikle Müslüman toplumlar 
uzun zamandır tarihe maruz kalıyor. Tarihe ma-
ruz kalınca, Tarih Yapıcılar tarafından nesne ola-
rak görülüyorlar ve zaman içerisinde nesneleşi-
yorlar. Bu Modern Dönem’den bu tarafa, bugün 
de böyle olmaya devam ediyor. İslam toplum-
larında oluşan bu günkü sosyo-ekonomik, siya-
sal yapılar Tarihi Yapanlar’ın eseridir. Bu yapılar 
oluşturulurken halklara danışılmadı. Halk müda-
hale etmek istediği zaman bizzat emperyalist-
ler, işgalciler ve onların yerli uzantıları tarafın-
dan şiddetle cezalandırıldılar. İslam toplumların-
daki intifadalar kendilerine dayatılan düzenlere 
bir isyandır. İmparatorluğun dağılmasıyla, İslam 
coğrafyasında, etnik yapılara uygun olarak siya-
sal düzenlemeler yapıldı. Ulusçuluk ideolojisinin 
etkisinde Ulus-devletler oluşturuldu. Ulus dev-
letler Müslüman toplumların yapısına uymayan 
sosyo-kültürel, siyasal yapılardır. Müslüman top-
luma zorla giydirilen deli gömlekleri… Ulus dev-
letler, Müslüman halklar için kendilerinin olu-
şumuna katılmadıkları, kendilerine, kendileri-
nin içinden devşirilen garpzedeler eliyle dayatı-
lan zulüm adacıklarıdır. Ulus-Devlet dönmelerin-
de Müslüman halklar rahat yüzü göremediler ve 
göremiyorlar.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızla işgal 
edilen İslam Coğrafyası, uzun zaman işgal al-
tında kaldı. Bizzat işgalciler eliyle sosyal, kültü-
rel, ekonomik imkânlara el konuldu ve tarumar 
edildi. Artık kendi imkânlarıyla ayağa kalkama-
yacakları anlaşılınca ve sömürge ortamının sü-
rekliliği sağlanınca güya bağımsızlıklar verilerek, 
işgal ve sömürüye vaziyet edecek yerli valiler, 
müstemleke valilerinden görevi devraldılar. İkin-
ci Dünya Savaşı’ndan bu tarafa Müslüman halk-

lar ruhları ve zi-
hinleri işgal edil-
miş yerli em-
peryalist uşak-
ları tarafın-
dan yöne-
tiliyor. Em-
peryalistler 
ülkeyi terk 

ederken, ken-
dilerinin yeri-

ne vaziyet ede-
cek yerli siyasi, 

ekonomik, bürok-
ratik elitler oluştur-

dular. Bu elitler güç-
lerini giden efendilerin-

den alıyordu. Tunus’da Bur-
giba, Zeynel Abidin, Mısır’da Nasır, 

Enver Sedat, Hüsnü Mübarek örnekleri üzerin-
den bu elit değişimini ve yaptıklarını takip ede-
biliriz. Güya bağımsızlık mücadeleleri sonucunda 
yönetimi devralan bu elitler, halklarına işgalciler-
den daha kötü davrandılar. Bunlar eliyle Batı’nın 
seküler, laik, pozitivist, materyalist değerleri en 
berbat yorumlarıyla halka iktidarın emredici ay-
gıtları kullanılarak zorla dayatıldı. Bu elitler efen-
dileri adına Müslüman halkaları zorla moderni-
ze etmeye kalktılar. Halkın bütün geleneksel de-
ğer ve kurumları elinden alındı. Uzun yıllar bu 
değerlerin ve kurumların rehberliğinde yaşayan 
halklar, birden bire imkânsız ve savunmasız kal-
dılar. Yeni değer ve kurumlara uyum sorunu ya-
şadılar. Hayat her alanıyla yaşanılmaz kılındı. İn-
san onuru kültürel, ekonomik, siyasal her alan-
da ayaklar altına alındı. Soğuk Savaş yıllarından 
Doğu Bloku’nun çökmesine kadar bu düzen sor-
gusuz sualsiz devam etti. Bu dönemde, Müslü-
man halklar içerisinde bu düzenlere karşı muha-
lefet hareketleri oluştu ama başarıya ulaşama-
dı. Çünkü o günkü dünya düzeni mevcut statü-
konun devamından yanaydı. Muhalif hareketle-
rin özgün imkânları korku ve yıldırma politika-
ları ile ellerinden alınınca başarılı olamadılar. Bu 
dönemde başarıya ulaşan tek muhalefet hare-
keti İran’daki İslami Hareket oldu. İran’da başa-
rıya ulaşan İslam Devrimi Şii parantezine alına-
rak, Irak’la savaşa mecbur edildi ve etkisizleşti-
rilmeye çalışıldı.

Teknoloji Devrimi’nin sonucunda oluşan Kü-
reselleşme Çağı’yla birlikte dünyada farklı bir 
kültürel, ekonomik, siyasal düzen oluştu. Tek-
noloji Devrimi bütün kültürel, ekonomik, siya-
sal ürünleri üretenleri lehine, bütün dünyada 
hızla kullanıma soktu. Sovyetlerin dağılması, 
Amerika-Avrupa merkezli Batı dünyasını rakipsiz 
bıraktı. Amerika önderliğindeki Batı dünyası olu-

GENÇ BİRİKİM
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şan bu yeni boşluğu ve durumu kendi lehine dol-
durmaya başladı. Yeni teknolojik, ekonomik gir-
diler yeni sonuçlar oluşturdu. Kitle iletişim araç-
larının artması kültürel-sosyal, ekonomik küre-
selleşmeyi hızlandırdı. Küreselleşme imkânlarını 
kullanan Batılı devlet ve örgütler çekirge sürüsü 
gibi yeryüzüne yayıldılar ve yerküreyi ele geçir-
meye çalıştılar.

Batı dünyasında başlayan Modernizm eleştiri-
leri, Postmodernizm adı altında Batı düşüncesini 
kendi içinde revize etmiş oldu. Postmodernizm, 
Modernizmin çağa uymayan, yeni siyasal, eko-
nomik düzene uymayan taraflarını törpüleyerek 
yeniden, yenileyerek tedavüle soktu. Bir anlam-
da Batı fikri üstünlüğünü korumuş oluyordu. Bu 
yeni durum Dünya’nın diğer bölgelerindeki dü-
şünce ve siyasi hareketleri etkiledi.

Küreselleşme sonucu oluşan yeni anlayış 
beraberinde dünyada yeni bir statüko oluştur-
du. Küreselleşmenin imkânlarını kullanan yeni 
liberal-kapitalist düzen Batı dışı ülkelere, özel-
likle Müslüman halkların çoğunlukta olduğu ül-
kelere nasıl bir düzen vereceği konusunda kendi 
arasında tartışmaya başladı. Kabaca Sanayi Ka-
pitalizmi ve Finans Kapitalizm olarak adlandırı-
lan düzen aktörleri arasında yaşanan bu tartış-
ma, dünya halkları için yeni filler dövüşünü an-
dırıyordu. Bu arada Çetin Altan’ı hatırlamamız 
gerekiyor. Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte yapı-
lan tartışmalarda “enseyi karartmayın, bu düzen 
değişecek, yeni kapitalizm, ürettiği yeni malları 
satmak için parayı halklarından kıskanan bu be-
ceriksiz yapıları tasfiye edip, ürünleri devletle-
re değil, sizlere satmak için sizleri zengin ede-
cek” diyordu. Bugün yaşanan, dinamik hayatın 
gereği olarak yaşanan, yaşanması gereken de-
ğişimlerin tezahür etmesidir. Nasıl Birinci, İkin-
ci Dünya savaşları sonunda, Sovyetlerin yıkılma-
sıyla yeni durumlar oluşunca, onlara göre dü-
zenlemeler yapıldıysa, bugün de dünyada değiş-
meler oluyor ve ona göre de düzenlemeler yapı-
lıyor. Değişmeyen şu: Batı düzen kurucu pozis-
yonunu her şeye rağmen devam ettiriyor. Haliyle 
olanlara vaziyet etme ve yönlendirme imkânı en 
çok olan Batı dünyası oluyor. Kendi kurduğu dü-
zeni kendisi savunamayınca, halkların taşımaya-
cağı duruma gelince tasfiye ediliyor.

Bir zamanlar o günkü düzen için gerekli olan 
ulus devletler bu gün için ayak bağı olmaya baş-
ladı. Batı, yeni ekonomik düzeni için rantabl bul-
madığı ekonomik, siyasi yapıları düzenleme-
si gerekiyordu. Bu düzenlemede sopa (hard po-
wer) ve havuç politikasını (soft power) birlik-
te kullanıyor. George Bush ve neoconlar Afga-
nistan, Irak üzerinde sopa politikası uygulaya-
rak bu yöntemi denediler, maliyetli ve başarı-

sız olunca Türkiye üzerinden havuç politikasını 
denediler. Daha başarılı ve maliyeti düşük olun-
ca diğer bölgelerin durumuna göre bu politikayı 
kullanmaya iştahlı hale geldiler. Türkiye’de yaşa-
nan Ergenekon operasyonlarını, anayasal deği-
şimleri, Türkiye’nin Ortadoğu’da aldığı yeni rolü 
biraz da dünyadaki bu değişimler üzerinden oku-
mayı denemezsek olup biteni eksik anlamış olu-
ruz. Bu bir komplo ve Amerika uşağı muhabbe-
ti değildir. Bu Amerika merkezli güç odaklarının 
(Graham Fuller’in temsil ettiği kesimin anlayışı 
takip edildiğinde durumu anlamak daha da ko-
laylaşacaktır) ve Türkiye’deki yeni kültürel, eko-
nomik, siyasi elitin dünya okumalarının örtüş-
mesi olayıdır. Tencere yuvarlandı kapağını bul-
du durumu. Türkiye’deki dindar tabanın ve onla-
rı temsil eden yapıların yeni Türkiye ve Dünyanın 
okuması bunu gerektiriyordu. Dünya’ya meydan 
okumayan ama paylaşımdan en fazla pay alan 
yeni bir siyasi anlayış. Türkiye’de dünyaya ka-
palı, toplumsal meşruiyet sıkıntısı yaşayan siya-
si, ekonomik eski elitle Yeni Dünya Düzeni örtü-
şemedi. Bunun yerine dünyaya açık, toplumsal 
meşruiyet sorunu yaşamayan, ideolojik tercihle-
rinden vazgeçen yeni elitler buyur edildi, ekono-
mik ve siyasi hayata.

Mısır’ın şahsında yaşanan sefalet ve zillet, 
mevcut statükonun dış destekçileri ve bu dü-
zende yaşayan halklar için devamı mümkün ol-
mayan bir durumdu. Amerika, İsrail merkez-
li Ortadoğu sömürü düzeninin devamı için Mü-
barek rejimine -askeri ve güvenlik harcamala-
rı yapsın diye- bütçesinden ayırarak verdiği rüş-
vet, Amerika’nın Mısır halkı ve Ortadoğu halkla-
rı nezdindeki ikiyüzlülüğünün ve sahtekârlığının 
tesciliydi. İletişim teknolojilerinin bütün dünyayı 
sardığı bir çağda Batılı yöneticiler basit bir hata-
larında istifaya davet edilirken, Mısır’daki yöne-
timin başı 30 yıldır değişmiyor. Dünya’da hayat 
standartları yükselip, milli gelir artarken Mısırlı-
lar mağara ve mezar evlerde yaşamaya mahkûm 
ediliyorlar. Hemen yanı başlarında Filistinli kar-
deşleri İsrail zulmüne maruz kalırken, Mısırlılar 
hiçbir şey yapamamanın ezikliğini ve onursuzlu-
ğunu yaşıyorlar. İşte bütün bu ve başka neden-
lerden dolayı Mısır halkı ALLAH, EKMEK, ONUR 
diyerek bu statükoya meydan okudu.

Şimdi cevaplanması gereken soru şu: Yıkılan 
düzenin yerine eski düzenin sahiplerinin istedi-
ği bir düzen mi, yoksa Tahrir Meydanında bağı-
ran halkın istediği yeni düzen mi kurulacak? Yık-
mak yetmiyor; asıl önemli olan yıkılanın yerine 
ne kuracağız? Duamız odur ki, yıkılan Şerr’in ye-
rine Hayr ikame edilsin.

Devam edecek.
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-Çaktıkları kıvılcımlarla kalpleri ay-
dınlatan Muhammed el-Buazizi ve Şu-
bat şehidlerinin aziz hatırasına-

Yaklaşık bir asırdır haksız yere dökülen 
kanların, göğe savrulan hürriyet taleple-

ri karşısında daha hızlı aktığı İslam coğrafyasın-
da devrime doğru yol alan kıyamlar sürüyor. Ha-
kikatlerin en etkilisi ve en güzeli, kan pahası-
na haykırılanı ise, bu hakikate şahit olabilenle-
re yakışan bir tavır da, Allah’a yükselecek gü-
zel bir sözün ve bu sözü O’na yükseltecek salih 
bir amelin peşinde olmaktır. Hiçbir şey yapılamı-
yorsa, ölümü hürriyete kurban edip, şehadetle 
ebedi diriliğe kavuşan kavruk çöllerin on yıllar-
dır terk edilmiş insanlarının mücadelesinden do-
ğan güneşi, hayranlık ve suskunlukla izlemektir. 

Ama ne mümkün! Entelektüel sol okumala-
rının karşılığını, Asya ve Afrika’daki halk hare-
ketlerinde göremediği için ilk zamanlarda “dev-
rim mi? bu bedevilerle mi” şaşkınlığını yaşayan 
fakat sonraki günlerde diktatörlerin kaçışı karşı-
sında bu sefer sakin ama kibirli bir eda ile “evet 
devrim, bu bir twitter, facebook devrimi” şeklin-
de yorumlayan yazar ve akademisyenler ortalık-
ta soğuk rüzgârlar estiriyor. Elbette halkın içine 
karışmadan profesör olmayı başarabilen(!) bir li-
beralin, demokratın, bir açık toplumcunun, sos-
yalist ya da bir ulusalcının kendi kendine, öğ-
rencilerine ya da kendi inançdaşlarına, İslam 
topluluğunun sergilediği tavrın değeri hakkın-
da ne söylediği önemli değildir. Fakat sorun, İs-
lam coğrafyasında kıyam eden halka destek çı-
kan Türkiye halkının önüne, Batıdan devşirilen 
bu sosyolog psikolojisinden dökülen hezeyanla-
rın, hâlâ yorum olarak sunulabilmesidir.

“Yekfe!”1 isyanıyla Seyyid Ebu Zeyd meyda-

1 Arapça’da Yeter manasına gelen bu kelime, Mısır’da 
2003’te, Irak işgaline karşı başlayan protestolardan alınan 
ilhamla Ekim 2004’te kurumsallaşan “Kifaye Hareketi”nden 

nında yakılan ateşle, İskenderiye ve Kahire’yi 
tutuşturduktan sonra “Halas, İrhel!”2 nidaları 
arasında onu Bingazi, Trablus ve Musrata’ya ya-
yan mazlum halkın kıyamı, tirajları yüz binler-
le ifade edilen gazetelerde yer alan söz konu-
su yorumlardan elbette etkilenmeyecektir. Yine 
de her çarptığı zalimi deviren bu ateş girdabı-
nın rüzgârıyla bir nebze olsun serinleyen vicdanlı 
yüreklerin, batı dünyasından taklit edilen tezler-
le Arap-İslam halkını aşağılaya gelmiş modern 
ve de bilimsel(!) zihinlerin analizleri karşısında 
suskun kaldığı günler geride kaldı. “İlgilenme-
mek reddetmekten evladır” gereğince bu isyan 
manzarasının maddi ressamı olan devrimci hal-
kın heyecanına beden, söz ya da kalple ortak 
olunarak yola devam edilebilir ama önce, ma-
kam ya da bilginin doğurduğu gururla üretilip 
akılları tutsak eden sözüm ona devrim çözümle-
melerini düğümlemek gerekir.

Sosyo-bilim Adamlığına Eleştiri

Laik geçmişinden dolayı dünyevileşmeye yat-
kın olan bir toplumun psikolojisi; dini, sosyal, si-
yasal ya da tarihi konularda konuşup karar vere-
cek insanlarda ilim, takva, bilinç, basiret ve hik-
metten ziyade salt bilgi, makam, kariyer, pozis-
yon ve statü arar. Elbette sorun, yeni yeni dik-
tatörlükten kurtulan toplumun davranış ve ka-
bullerinde değil, böyle bir toplumun önüne ha-
kikat yerine onun hoşuna giden etiketlere sahip 
olan insanları sunmaktır. Toplum içinde parmak-
la gösterilen bu insanlar, bilgiye ulaşmak için pe-
şinden koşturduğu gözlemlerde objektif olabil-
seydi elde ettiği ve toplumla paylaşacağı her bil-
gi, ilk fıtratının yansıması olan saf bilincini adım 
adım besleyecek ve gün geçtikçe onun hakikat 

dolayı Tahrir meydanında sıkça kullanılmıştır.

2 Arapça’da sırasıyla “tamam”, “git” manasında kullanılırlar. 
Kifaye hareketinin ardından, Libya’da da “el-Halas” hareketi 
kurulmuştu.

Kıyamlar ve Devrimler

Tevfik UĞUR
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okyanusunda daha da derinleşmesine 
olanak sağlayacaktı. Oysa özgür irade-
sinin, kişilik ve dünya görüşünü ortaya 
koyan seçimini sahip olduğu etiketler-
den bağımsız yapmasına izin vermedi-
ği için, o bu seçimi fıtrat aleyhine yap-
mak zorunda kalacaktır. Bu andan iti-
baren şahit olduğu toplumsal ve bilim-
sel olayları, tarafsız gözleme yetene-
ğinden mahrum bir şekilde yorumlaya-
caktır. Hal bu olunca, bire bir yaşan-
makta olan olaylar üzerinden sonuca 
ulaşmak yerine, fıtrattan uzaklaşmış 
kişiliğin boyunduruğu altında gelişti-
rilip üretilen tezlerden oluşan teoriyi, 
toplumsal ve bilimsel olaylara uygula-
yacak, akabinde uyuşmayan sonuçları 
ya reddedecek ya da teoriye uydurma-
ya çalışacaktır. Örneğin devrim üzeri-
ne geliştirdiği teoriye engel teşkil eden 
ne varsa –akıl, vicdan, adalet, sağduyu, hürri-
yet, insan hakkı- onu devirip yoluna kararlılıkla 
devam edecektir. Oysa neden, süreç ve neticele-
ri, sosyolojik yapısına göre her toplum için fark-
lılık arz eden devrim gibi bir toplumda meydana 
gelebilecek en önemli olay, somut deneylerden 
matematiksel formülizasyonlar üretir gibi bilim-
sel yöntemlerle analiz edilemez. 

Fransa burjuvazisinin devrimini mihenk taşı 
ilan edip, rejimler yıkan bütün halk hareketleri-
nin sebep ve sonuçlarını Fransız Devrimi ile bi-
rebir karşılaştırmak ve ardından “ben devrimim, 
sen değil” tarzıyla diyaloga benzer bir bakışla 
analiz yapabilmek, engin bir bilince değil sos-
yolog körlüğüne delalet eder. Nedir sosyo-
log körlüğü? Toplumu bir madde gibi ele ala-
rak, dünyanın herhangi bir yerinde bu madde-
ye –örneğin demire- uygulanacak basınç, ısı ya 
da darbeye vereceği tepkinin aynı olduğu bilgi-
sini kazandıktan sonra “sosyolojiler değil sos-
yoloji!” nakaratını dillendirmektir. Bir başka de-
yişle bu körlük, diğer bütün toplumları, referans 
aldığı toplumun psikolojisine zorunlu olarak in-
dirger ve savunulan sosyolojiye aykırı hareket 
eden toplulukları, isyanlarıyla beraber aşağıla-
yarak reddeder.

Sol Bakış, Avrupa Devrimi,
Cezayir Devrimi

Toplum psikolojisini bilimsel verilere daya-
narak yorumlamaya çalışmak, solun en büyük 
çıkmazlarındandır. Dinin topluma etkisi, sadece 
olumsuz açıdan ele alındığında, sosyoloji bir bi-
lim gibi kabul edilir ve sosyolojik tezlerin tek da-
yanağı, doğal olarak fizik ve matematik kuralla-
rı üzerine inşa edilen bilim olur. Tam bu açıdan 
Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki halkların 
sömürgecilik ve diktatörlük karşısındaki direniş 

ve mücadelelerine bakıldığında 1648 ve 1789 
devrimleri gururla hatırlanır. Marks, Engels, Ba-
kunin, Marcuse, Gramsci.. vb gibi yazmaları ele 
alınır, Robespierre, Saint Juste gibi anarşist dev-
rimcilere lanet edilir, Che Guevara gibi Marksiz-
min bilimine ayak uydurmadan devrime niyetle-
nen heyecanlı gerillalar 3. Dünya devrimcisi ilan 
edilir. En sonunda Afro-Arap coğrafyasına beyaz 
beyaz bakılarak “Afrika’da devrim mi? bu ilkel 
ve feodal coğrafyada mı? Ben tek bir devrim bi-
lirim o da çağ atlatan Fransız Devrimidir, gerisi 
onun kötü bir kopyasıdır” denilir, ardından ilham 
alınan Marks’ın söz konusu devrim hakkındaki 
alaycı ve küçümseyici yorumlarından3 habersiz 
bir şekilde Fransız Devrimi’ni yücelten analizle-
re devam edilir.

İki yüz yıldır övüle gelen devrimin sonu-
cu şudur; En önemlisi olarak nitelendirilen ama 
pratikte kanlı bir klişeden ibaret olan “ulusçu-
luk”, “eşitlik”, “özgürlük”, “kardeşlik” gibi kav-
ramlar kullanılarak yayılan fikirler, 1815’e ka-
dar İhtilal Savaşları’na yol açacak, Fransa top-
luluğu ulus bilincini kazanacak ve bu ulus içinde 
prestij kazanmak için Charles X, 132 yıl sürecek 
olan Cezayir’in İşgali’ni başlatacaktı. Değil yüz-
yılın, bin yılın en kanlı bağımsızlık savaşına sah-
ne olan bu işgalin, sadece son on yılında bir bu-
çuk milyona4 yakın Müslüman’ın şehid edilecek, 
Cezayir toplumunun kültür ve gelenekleri uygar-
lık ve modernlik adına katledilecek ve benliği-
ne yabancılaşıp sömürgeden dolayı çılgınlaşma 
noktasına gelen bir kısım Cezayir’li çeşitli psiko-
lojik hastalıklara duçar olacaktı5. 

3 http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/12/10.htm

4 http://www.onwar.com/aced/data/alpha/algeria1954.htm

5 Sömürgeciliğin ezdiği insanlarda ortaya çıkan bu davranış 
biçimlerini Frantz Fanon, “Yeryüzü’nün Lanetlileri” adlı kitabında 

Muhammed el-Buazizi’nin anne ve kardeşi
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Ne ki (!) Marks üzerinden yapılan okuma-
larla, 132 yıl süren bağımsızlık mücadelesi-
nin sonucu olan Cezayir Devrimi’nden6 tek bir 
kelime söz etmeden onun sebebi olan Fransız 
Devrimi’nin eşsizliğine (!) vurgu yapmak, dev-
rimin özgünlüğünden ziyade bakış açısının taklit 
olduğunu ortaya çıkaracaktır. Nedir bu bakış açı-
sının özeti? Olaylara değil coğrafyalara, toplum-
ların farklı yapılarına değil masa başında üreti-
len tezlere odaklanıp bu tezlere uymayan sos-
yolojik yapısı olan toplulukların varlığını reddet-
mek ya da küçümsemek. İşte bu bakış açısının 
atası, halkların hürriyet ve kardeşliğini savunan 
Marks’ın kardeşi Engels’in, Fransız işgaline karşı 
on yıllarca sürecek destansı bir direniş başlatan 
Şeyh Emir Abdulkadir’in7 Fransız ordusu tara-
fından ele geçirilmesi üzerine sarf ettiği sözler-
de saklıdır; “Şükür ki Arap lider yakalandı. 
Bedevilerin direnişi umutsuz bir vakıaydı. 
Cezayir’in ele geçirilmesi, uygarlığın iler-
lemesi adına önemli ve talihli bir olgudur. 
Eğer çöl bedevilerinin hürriyeti gasp edil-
di diye üzüleceksek, şunu unutmamız ge-
rekir ki bu bedeviler, soygunculardan –ça-
pulcu- başka bir topluluk değildir.”8 Burada 
Engels’in umut ettiği şey şuydu; Cezayir’in şu 
anki iktisadi altyapısı tarıma dayalıdır ama fe-
odaliteye bile kavuşmamış gerici bir yapıya sa-
hiptir. İşte Fransız işgali, bu toplumun altyapı-
sında hızlı değişiklikler meydana gelişecek, ma-
kinenin kullanımını başlatacak, zamanla sana-
yiye bağlı üretim artacak, burjuvazi sınıfı olu-
şacak ve ardından geliştirilen teorinin ilk devri-
minde, burjuvazi sınıfı feodal yapıya has kalıntı-
ların tümünü ortadan kaldırıp sosyalist devrime 
zemin hazırlayacaktır.

Şüphesiz bu şarkiyatçı yaklaşımın temelin-
de sadece tarihsel materyalizm tezi değil, bunun 
yanında dinlerinden bağımsız sosyolojik bir yapı-
yı reddeden İslam toplumunu aşağılama güdü-
sünün de olduğunu görmek zor değildir. 

oldukça açık bir şeklide somut örneklerle açıklamıştır.

6 Elbette 132 yıl süren bir işgal, sadece insan soykırımı değil 
kültür ve medeniyet soykırımını da beraberinde getirecek ve öz 
medeniyetine yabancılaşan liderleri ortaya çıkaracaktır. 1962’den 
itibaren sırasıyla devlet başkanlığı yapan Bin Bella, Bumedyen, 
Bitat, Bin Cedid, Budayf, Zerwal ve Buteflika gibi liderlerin tamamı 
bağımsızlık savaşında yer almıştı. Buteflika öyle ya da böyle bu 
neslin son devlet başkanıdır ve ufukta görünen ateş girdabı onu 
da devirecektir.

7http://www.davetci.com/d_biyografi/biyografi_eabdulkadir.
htm, http://en.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Qadir_al-Jaza%27iri

8 Very fortunate that the Arabian chief has been taken. The 
struggle of the Bedouins was a hopeless one.. the conquest of 
Algeria is an important and fortunate fact for the progress of 
civilisation. And if we may regret that the liberty of the Bedouins 
of the desert has been destroyed, we must not forget that these 
same Bedouins were a nation of robbers. http://www.marxists.
org/archive/marx/works/1848/01/22.htm

Sanal Araçlar ve Devrim

Bir teori üzerinden, Tunus ve Mısır’da dikta-
törleri düşüren halk isyanının devrim olduğunu 
reddeden düşüncenin sorunlu olduğunu ortaya 
koymak, elbette bu hareketleri devrim olarak 
gören diğer bütün gözlemlerin doğru kabul edil-
diği anlamına gelmez. Burada eleştirilip mahkûm 
edilmeye çalışılan şey, yapılan tanımlama değil, 
tanımın ardında saklı olan niyettir. Bu minvalde, 
tarihsel bir teorinin açıktan taraftarlığını yapmak 
için bu devrimleri reddetmekle onları liberal fel-
sefeden doğan “twitter” ya da “Facebook” dev-
rimleri olarak tanımlamak aynı sonuç için hiz-
met eder. Yani bir sosyalistin, Tunus ve Mısır’ın 
dini ve iktisadi yapısına bakarak “Feodal toplum-
dan devrim mi çıkar?” sorusu ile her alanda ol-
duğu gibi iletişimde de sınırsız özgürlüğü savu-
nan bir liberalin “Yaşasın twitter, Facebook dev-
rimleri” demesi arasında bir fark yoktur. Çünkü 
iki bakış açısı da, İslam toplumunun uzun tarihi 
geçmişe dayanan altyapısını ve Allah’ın kudre-
tini, şuuraltında yok sayıp, istibdattan kurtuluş 
yolunu, seküler Batı dünyasının teori ve araçla-
rına mahkûm eden bir düşünce biçiminin teza-
hürüdür. Burada hem bir aşağılama hem de hür-
riyet ve adaletin toplumun kendi özünden değil, 
ancak dışarıdan, beyaz adamın elinden verilece-
ği mesajı enjekte edilmektedir. 

Aynı mantıkla sanal dünyanın söz konusu 
araçlarının, bu hareketlerle birlikte sürekli olarak 
medyada dillendirilmesinin bir diğer hedefi de, 
ortaya atılacak komplo teorileriyle halk isyanına 
destek veren vicdanlı insanların zihinlerini kur-
calamaktır. Dün Tunus’taki halk ayaklanmasının 
ilk günlerinde bu bölgeye göz ucuyla bile bakma 
gereği duymayan malum medya, el-Buazizi’nin 
ateşi Bin Ali’nin etrafını sarmaya başlayınca bu 
hareketi “twitter”, “yasemin” gibi kelimelerle eti-
ketleme yarışına giriyordu. Dün, sözüm ona “6 
Nisan hareketi” üzerinden sanal Facebook akti-
vistlerini öve öve bitiremeyen malum gazeteler, 
bu gün sanal aktivistlerin geçmişte ABD ile irti-
batını sorguluyor ve yaptığı görüşmeleri deşif-
re ediyor. İyi ya da kötü bu tip sorgulamalar bir 
şey ifade etmeyecek çünkü onların bu hareket-
lerin öncülerine katkısı, zorla eklemlenen “bindi-
rilmiş kıtalar” misali gibiydi. Örneğin tek statü-
sü Google’in bölgedeki pazarlama yöneticisi olan 
Vail Ğanim, ayaklanma günlerinde “Mısır halkı 
liderini seçti: Ğanim”, “Ğanim: Devrim için öl-
meye hazırım”, “Mısır’da google yöneticisi tutuk-
landı” şeklinde servis edilerek sürekli gündem-
de tutulmaya çalışıldı. Ama Mübarek’in gidişin-
den sonra Tahrir meydanında iki milyona yakın 
insana namaz kıldıran Yusuf Kardavi’nin Cuma 
hutbesinden önce kalabalığa konuşma yapması 
için giriştiği çabalar sonuç vermeyince, malum 



MART 2011 / Sayı 142

21

medya şu sözlerle hüsrana uğrayacaktı: “Ğa-
nim: Köprüyü geçene kadar lider”9. 

Her şeye rağmen, bilimsel bir sosya-
listin diyalektik materyalizme şaşı baktı-
ğı gibi sanal aktivistleri ve araçlarını yücel-
tenler Facebook ve Twitter’e devrim moto-
ru gözüyle bakacaklarsa, Ergenekon Cum-
huriyetçileri ile İran’ın yeşilci gençlerine 
ütopik bir yol gösterdiklerini ve onlara hak-
sızlık yaptıklarını söylemek gerekir. İran’ın 
yeşil akımı, biraz farklı hava ile liderlerin ihtila-
fı üzerinden esse de, sanal cumhuriyetçiler, her 
hafta yeni bir Facebook grubu kurup devrim anı-
nı beklemekten yorulmuş olsalar gerek! Hani bi-
limsel sosyalistlerin, burjuvazi sınıfının oluşu-
munu tamamlayan İtalya ve Almanya’da sos-
yalist devrim beklerken, ortaya çıkan faşist dik-
tatörlükler karşısında yaşadıkları hayal kırıklığı-
nı, herhalde hiç kimse, ne devrimci laiklerin ne 
de yeşilci liberallerin tekrar yaşamasını isteme-
yecektir.

İran İslam Devrimi,
Yeşil Akım, Soru(n)lar

Tunus, Mısır, Libya, Ürdün ve Cezayir’de esen 
havayı, balonlarla İran’da yeşil akımın üzeri-
ne dağıtan şaşkın aktivistlerin basireti bağlan-
mış olabilir ama dün devrimci İslamcı olarak 
meydanlara dökülen Müslümanlar, bu akıma 
Türkiye’den liberal sloganlarla destek veriyorlar-
sa ortada ilkelerle ilgili ciddi bir bakış kayma-
sı vardır. Çünkü bu durumda kendini İslamcı ad-
deden Şii ya da Sünni Müslüman zihinlerinde, li-
beral işgalin yoğun saldırısı altında olup teslim 
alınan kaleler vardır. Sünni ya da Şii olsun tüm 
İslamcılar, İran’daki inkılâpçı Müslümanları kar-
deşleri olarak gördükleri kadar İran toplumunun 
imamet inancına bağlı olduklarını da bilirler. Öy-
leyse, Seyyid Hamaney ile Hatemi, Musevi ve 
Kerrubi arasında yıllardan beri devam eden ihti-
lafı daha da derinleştirecek seçim, özgürlük, re-
form gibi kavramlar üzerinden argümanlar geliş-
tirmek İslam’ın hangi ilkesine dayandırılır? 

İmam, halkın taleplerine cevap vermelidir 
ama verdiği her cevapla halkı mutlu etme gibi 
bir zorunluluğu varsa bu takdirde imameti ne 
içindir? İslam cumhuriyetinde ihtilaflı bir konu-
da son sözü söyleme yetkisi imamın elinden alı-
nacaksa, fitne demokratik özgürlüklerle mi orta-
dan kaldırılacak? İmam’ın en önemli görevi hal-
ka uymak mıdır yoksa meşru sınırlar dâhilinde 
halkı kendisine uydurmak mı? Liberal söylemle-
ri, hilafet ya da imametin üzerine çıkaranlar, o 
özlem duydukları –ki duymuyorlarsa sorun yok!- 
İslam cumhuriyetinin anayasasını neyi referans 

9 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/17061482.asp

alarak koruyacaklar? İmam ya da halifenin hik-
met, kararlılık ve takvasını mı yoksa %51’lik ço-
ğunluğun göstereceği iradeyi mi? Farz-ı muhal, 
İran halkının çoğunluğu, Seyyid Ali Hamaney’in 
arkasında değildir. O zaman seçimlere hile karış-
tırıldığı iddiasıyla toplumu ayrıştıracak ve fitneyi 
körükleyecek yollara başvurulduğu takdirde bu 
fitne nasıl ortadan kaldırılacaktır? Eğer %51 ço-
ğunluk, demokratik seçimler yoluyla rejim deği-
şikliği isteyecekse, İmam %49’un hakkını koru-
yup bu isteği canı pahasına red mi etmeli yoksa 
imametten mi çekilmeli? 

Yeşil akım, İran rejimini değiştirecek güce 
ulaşırsa o takdirde mevcut rejim karşı devrim-
le zaten yıkılmış olacak ama henüz bu güç yok-
sa onbinlerce şehit verilerek kazanılan dev-
rim, İmam’ın eliyle bu gruba mı teslim edile-
cek? Hem imamet ve hilafet inancını be-
nimseyip hem de Seyyid Ali Hamaney’in bir 
imam olarak göstericiler karşısındaki tavrı 
sorgulanacak ve yanlış bulunacaksa o za-
man ilk imam olarak kabul edilen Ali’nin 
(r.a) Nehrevan’da Haricileri kılıçtan geçir-
mesi neye göre analiz edilecek? İnsan hak-
kı ve düşünce özgürlüğüne göre mi yoksa 
“fitne öldürmeden daha şiddetlidir” ilkesi-
ne göre mi? Tüm bunların yanında Tunus, Mı-
sır ve Libya halkının kıyamını gönülden destek-
leyen İran’ın devrimci toplum ve yöneticileri-
ne karşı Mubarek’e isyan eder gibi rejime isyan 
eden yeşil akım göstericilerine destek vermek 
kirli bir çelişki değilse nedir? Yoksa sözüm ona 
ABD, İran gibi bu kıyamlara destek veriyorsa, 
İslam Cumhuriyeti Rejimi, devrik Tunus ve Mısır 
rejimleri gibi ABD’nin beslediği rejimler miydi?

Komplocu Bakış, Basiret, Soru(n)lar

Toplumsal olaylar karşısında yapılan yorum, 
ne zaman hayal kırıklığı olan bir teorinin komp-
losu ne zaman insanları aydınlatan bir basiret-
tir? Erdoğan hükümeti, Ilımlı İslam’ın ilk söz-
cüsü müdür yoksa Süha Tanyeri, 2007’de Hud-
son Enstitüsü’nden Silivri’ye emekli edilen iyi 
çocukların hamiliğini yapan bir general midir? 
Ergenekon’un Oda’sı, Soner Yalçın’ın anti-semit 
tezler alevlendirdiği bir Nazi fırını mıdır yoksa 
ABD Ankara büyükelçiliğince kurtarılan Rafa-
el Sadi’nin sığındığı son Siyonist oda mı? Örne-
ğin Yahudi Devleti10’nin yüzünü ekşiten “Mukad-
des Meryem” filmini Müslümanlara kazandıran 
bir devlet, İslam Cumhuriyeti midir ABD’nin Fars 
cumhuriyeti mi? Son Lübnan savaşında, Yahu-
di Devleti’ne karşı yüce bir zaferle çıkan Nasrul-
lah, Tahrir Meydanı’ndaki direnişçilere “Ey Mısırlı 

10 “Yahudi Devleti” tabiri bütünüyle, devlet tezini ortaya atan 
Teodor Herzl’in ve bu sözde devletin günümüzdeki başbakanı 
Netanyahu’ya aittir.
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dostlarımız! Bugün size uzaktan Beyrut`tan ses-
leniyorum. Keşke sizin yanınızda, Tahrir meyda-
nında, Kahire’de olabilseydim”11 şeklinde sesle-
nirken Hizbullah’ın Ilımlı İslam inancını mı yay-
maya çalışıyordu? İran, Hamas ve Hizbullah, 
Yeni Mısır’ı selamladığı gibi Mubarek’siz Mısır’ı 
selamlayan Obama yönetimindeki ABD, artık Ya-
hudi Devleti’nin hamiliğini bırakıp mazlum Müs-
lümanların hamiliğini mi üstleniyor? 

Komplo teorilerinin Batı Dünyası’ndaki artışı, 
Batı’nın İslamlaşmasına mı yoksa tarihin seyri-
nin yön değiştirdiğine mi delalet eder?12 Kazza-
fi, mazlum Arap halkının emperyalizm karşısın-
da haklarını koruyan bir kahraman mıdır yoksa 
“La ilahe illallah, Kazzafi aduvvullah”13 sloganları 
ile meydana inen şerefli Libya halkına topyekûn 
saldıran kara kalpli bir cani midir? İskenderiye 
ve Kahire’deki gösterilerin ilk gününden itibaren 
endişe ve strese mahkûm olan Yahudi Devleti’ni 
korkutan şey14, Rafah Sınır Kapısı’nın açıla-
cak olması mı yoksa Hamas’ın atası Müslüman 
Kardeşler’in güçlenerek Hamas’la doğrudan ir-
tibat kurmaya başlayacak olması mıdır? Ayakta 
kaldıkları sürece ABD’nin çıkarını koruyan Tunus 
ve Mısır’ın akabinde Libya, Cezayir ve Ürdün’de 
yapılacak devrimler, ABD’nin yönettiği bir Batı 
Projesinin ürünü ise, kurulduğu günden beri Batı 
ülkeleri tarafından ambargoya tabi tutulacak ka-
dar düşman ilan edilen İran İslam Cumhuriyet 
Rejimi neden yıkılamamaktadır? 

Sorular daha da çoğaltılabilir ama bunun ye-
rine neyin komplo, neyin hakikat olduğuna dair 
genel bir perspektif de sunabilmek mümkün-
dür. Şüphesiz Yahudi Devleti ayakta kaldığı sü-
rece, en bilgisiz Müslüman dahi olayları doğru 
okuma hikmetine sahip olacaktır. Nedir bu hik-
met? “Yahudi Devleti’ni endişelendirip üzen 
olaylar, Müslümanların lehine onu umut-
landırıp sevindiren şey ise Müslümanların 
aleyhinedir.” Hikmetin sağlaması, tersinden 
bakışla olaylar karşısında Hamas, Hizbullah ve 
Müslüman Kardeşler’in tavrı üzerine pekâlâ uy-
gulanarak yapılabilir. Örneğin Tahrir meydanın-
daki gösterilerin başlamasından birkaç gün son-
ra, ABD’nin Mübarek’in arkasından çekilmesi ve 
göstericilerin lehine açıklamalar yapmaya başla-
masından Yahudi Devleti endişelenip rahatsızlık 
duyuyorsa15 bu, Müslümanların lehinedir.

11http://www.israhaber.com/nasrallah-keske-kahirede-tahrir-
meydaninda-olabilsem-12053-haberi.html,

http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=4111&cid=21&fro
mval=1&frid=21&seccatid=19&s1=1

12 http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=1849

13 “Allah’tan başka ilah yoktur, Kazzafi Allah’ın düşmanıdır”.

14 http://www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?ID=207188&R=R1

15 Netanyahu’s lead and criticised President Barack Obama’s Ad-

Bütün bunların akabinde; Tunus ve Mısır’dan 
sonra Libya, Cezayir ve Ürdün’de devrilecek 
olan diktatörler, meydanlara inen halkın devrim 
yaptığı, bu devrimlerin tarihin seyrini İslam üm-
meti ve mahrum bırakılan halklar lehine değişti-
recek kadar yeni olaylara gebe olduğu, bunların 
önünde ve arkasında ABD ve İsrail’in kesinlikle 
olmadığı, Facebook, Wikileaks, twitter gibi sanal 
araçların bu hareketlere zorlama ve kötü niyetle 
eklemlendiği rahatlıkla söylenebilecektir.

İslam Coğrafyasındaki
Bağımsızlık Mücadeleleri ve Sonuçları

Türkiye, Mısır, Tunus, Cezayir, Güney Yemen, 
Fas ve Ürdün topraklarında sömürge devletleri-
nin işgallerine karşı Müslüman halkın 1920’ler-
den sonra giriştiği bağımsızlık mücadelelerin-
de milliyetçilik, yaşadığı topraklarla bütünleşmiş 
halkı, dış işgalcilerden kurtarmada bir araç ola-
rak kullanıldı. Mücadelelerin odak noktası doğal 
olarak dış bağımlılıktan kurtulmak olunca, işga-
le karşı yürütülen savaşlarda kimin öne çıktığı 
önem teşkil etmiyordu. Böylece halkın bağım-
sızlığa olan tutkusu, savaşan tüm gruplar için iyi 
niyet beslemesini de beraberinde getirdi. Ezilen 
taraf halk olduğu için, özellikle Avrupa’da oku-
muş kesimler tarafından ezenlere karşı geliştiri-
len ve o dönemde Ekim devrimiyle birlikte mo-
dası revaçta olan sol argümanlar da milliyetçi-
likle beraber aynı dozda kullanıldı. Sözü edilen 
İslam ülkelerinde bağımsızlık hareketlerinin, sö-
mürge devletlerinin işgallerini bir bir bitirmede 
başarılı olmasıyla birlikte ulusal sosyalizm fikri 
de ortaya çıkmış oluyordu.

İslam dinine geleneksel ama güçlü bir bağ-
la bağlanmış Müslüman coğrafyada yaygınla-
şan bu söylemler, sosyalizmin halkçılığını değil, 
doğal olarak bu felsefenin dine karşı bakışını ve 
Avrupa devrimlerinden özüne eklediği ulusçulu-
ğunu ön plana çıkardı. İşgalden kurtulan halk-
lar, bağımsızlığı selamlamaya yeni yeni başlar-
ken, önce Türkiye ardından Mısır, Tunus, Cezayir 
ve diğer ülkelerde baş gösteren ulusal-sosyalist 
söylem, halkı yönetme araçlarını ele geçirmede 
gereken adımları atmıştı. Bu söylemin geliştirdi-
ği “cumhuriyetçilik”, halkı uysallaştırmada uyuş-
turucu bir araç olarak kullanıldı. Uzun zaman bu 
aracın sarhoşluğundan kurtulamayan halk uyan-
maya başladığında, ulusalcı sosyalist diktatörler 
yönetim ve kontrolü çoktan eline almıştı. Cum-
hurun yönetimi söyleminden tek-adamlılığın yö-
netim anlayışına mahkûm edilen halkın elin-
de ona bilinç kazandıran tek faktör dindi ve tek 
adamın ilk düşmanı da bu din olacaktı.

ministration for not supporting Mubarak. The Foreign News editor 
of one channel noted that: “The fact that the White House is per-
mitting the protests is reason for worry;” http://english.aljazeera.
net/indepth/opinion/2011/02/201121814292835839.html#
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Halkın Kıyamı, Yıkılan Diktatörler
ve Sebepleri

On yıllarca halkı dinden uzaklaştırmak için 
had safhaya çıkarılan zulümlerde, halk bıkmış 
ve usanmış bir şekilde içine kapanmak zorun-
da kalacaktı. Böyle bir anlayışın tahakkümü al-
tında yaşamaya çalışan halk, zalime karşı açık-
tan başkaldırıyı ortaya koyan cesur bir kahra-
man, gözleri karartırken kalpleri aydınlatacak bir 
eylem ve zalimi titretecek güçlü bir söylem arar. 
Zulmün karanlığında yaşamaya mahkûm edilmiş 
insanların gözleri, birbirlerinin gözleri ve sözleri 
de diğerlerinin sözleri üzerindedir. Bu bağlamda 
50 ya da 100 yıl süren bir diktatörlüğü aynı anda 
harekete geçmiş kalabalık ordular kadar, tek ki-
şilik bir eylem ya da temelini inançtan alan güç-
lü bir “söz” de yıkmaya kadirdir. 

Diktatöre karşı cesaretle söylenmiş bir söz, 
halka bilinç kazandırmaya yettiği kadar, diktatö-
rün yıkılma korkusunu yaşamasına da yetecek-
tir. Diktatörlerin koltuklarını sağlama almak için 
baskıyı sürekli olarak son haddine uygulamala-
rının nedeni de budur. Çünkü en küçük bir söz 
ya da bu sözden doğan bir eyleme tahammülle-
ri yoktur, bu tür yönetimlerde halkın patlamaya 
hazır cesareti her zaman varlığını koruduğu gibi 
diktatörün ruhunu kısa zamanda saracak kor-
kusu da her zaman patlamaya hazırdı. Diktatör 
halka baskı uygularken, gerçekte o kendi korku-
sunu baskı altında tutmaya çalışır. Bu bağlam-
da halkın üzerindeki baskı, diktatörün kalbinde-
ki korkunun bastırılmasının bire bir yansımasıdır.

Devrim doğuran bilinçler vardır, bilinç doğu-
ran devrimler. İran İslam Devrimi, Humeyni ile 
Şeriati, Mutahhari ve başta Bakr es-Sadr olmak 
üzere Sadr ailesinden öne çıkan sorumlu aydın-
ların yıllarca topluma aşıladığı bir bilincin sonu-
cu iken, Küba toplumunun anti-emperyalist bi-
linci, Castro ve Che Guevara’nın silahlarıyla re-
vize ettiği diyalektik devrim bilincini yıkan Küba 
Devrimi’nden doğan bir bilinçtir. İşte Tunus ve 
Mısır devrimleri de, on yılların diktatörlerinin ka-
rartmaya çalıştığı bilinçlerin el-Buazizi’nin ate-
şiyle aydınlanması ve halkın korkusu ile liberal 
devletlerin desteğinden cesaret ala gelmiş za-
limlerin kalplerine korku salan Allah’ın kudretiy-
le ortaya çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında Müs-
lüman coğrafyasındaki devrimler; artık diktatör-
lüğün yaydığı zulme katlanamayan Tunuslu bir 
gencin cesaret ve isyanı, bu isyanla bilinçlenen 
Seyyid Ebu Zeydlilerin büyüttüğü bir hareket, bu 
hareketten cesaret alan halkın isyanıyla somut-
laşan kıyam bilinci, bu bilinç karşısında “nasıl bir 
inkılâpla yıkılacağını anlayan” Bin Ali’nin ruhu-
nu kaplayan korku ve çaresizlik, en önemlisi 
ise yıkılma korkusunu zalimin kalbine ko-
yan Allah’ın takdiri ile ortaya çıkmıştır.

“Zalimler yakında nasıl bir inkılâpla devri-
leceklerini anlayacaktır”16 ayetinin tefsirini, en 
güncel haliyle yıkılan diktatörlerin sergiledikle-
ri tavır ve gözlerindeki korkuyu analiz ederek 
yapmak, olayların hem doğru hem kolay yoldan 
anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu açıdan “Tunus’ta 
halk ayaklandı da Mısır halkına ne oluyor?” “Bin 
Ali koltuğu terk etti de daha ilk günlerden Mü-
barek neden devrilecekmiş gibi tavırlar ser-
giliyor?” tarzında kafaları kurcalayan sorular 
bu ayetteki hakikatle cevaplandırılabilir. İslam 
dünyasında, “diktatörler çağı” denilecek kadar 
uzun süren bu zulüm dönemi, hatırlanırsa he-
men hemen aynı dönemlerde ve benzer sebep-
lerden dolayı ortaya çıkmıştır. Yine Müslüman-
ların topraklarını işgal eden devletler nasıl bir-
birlerinin kardeşi ise, aynı söylem ve inanç-
la halkları yönetmeye başlayan diktatörler de 
birbirlerinin kardeşiydi. Bunun yanında önce 
sömürgeciliğe ardından diktatörlerin zu-
lüm ve baskısına maruz kalan halk da top-
rakta, dilde ve en önemlisi dinde birbirinin 
kardeşiydi. Bu bağlamda, Tunus halkından ce-
saret alan Mısır halkı, sömürgecilikten arta ka-
lan yapay sınırları aradan kaldırıp birbirinin kar-
deşi olduğunu gördüğü kadar Mübarek’in de 
bin Ali’nin kardeşi olduğunu gördü. Libya halkı, 
Kazzafi’nin yıkılan diktatörlerin kardeşi olduğu-
nun farkına vardığı kadar, kardeşlerinin yaptığı 
gibi kendilerinin de aynı yöntemle diktatörü de-
vireceklerini anlayıp kıyama başladı. Yine Ceza-
yir ve Ürdün halkı, kardeşleriyle aynı durumda 
olduklarını anladıkları kadar Buteflika ve Haşi-
mi Abdullah’ın da Bin Ali, Mübarek ve Kazzafi ile 
kardeş olduğunu gördü ve aynı yolla yıkılacağı-
na inanıp harekete geçti17.

İslam Coğrafyasındaki Devrimler
ve Sonuçları

Kur’an’ın inkılâpla ilgili sunduğu perspek-
tif, sol felsefenin bilimsel açıdan ele aldığı ve 

16 Şuara 227

17 Burada Yemen ve Abdullah Salih’i dile getirmeme-
mizin nedeni şudur; Güney Yemen’in sahile yakın bölgeleri 
dışında Yemen Osmanlı’dan sonra işgal edilmemiş ve bağımsızlık 
savaşlarına sahne olmamıştır. Osmanlı’dan hemen sonra Zeydi 
lider Ömer Yahya 1924’ten 48’e kadar, oğlu da1962’ye Yemen’i 
yönetmiştir. Güney Yemen 1967’e kadar İngilizlerin işgali altında 
kaldı. Bağımsızlığını kazanınca kuzeyden ayrılıp Güney Yemen 
olarak yönetilmeye başlandıysa da 1969’ta yapılan komünist bir 
darbeyle beşli konsey tarafından yönetildi. Arap coğrafyasının 
komünist yönetimle idare edilen tek toprağı olan Güney Yemen, 
92’de Kuzeyle birleşti ve Yemen bugünkü halini aldı. Bin Salih, bu 
birleşmede aktif rol oynadı ve yaşanan ihtilaflar üzerine komünist 
yönetimin Yemen’i tekrar bölmesine izin vermedi. Bu yönüyle 
Bin Salih, diğer diktatörler gibi aynı bakışla ele alınamaz. Çünkü 
onun döneminde diğer diktatörlüklerde olduğu gibi, müslüman 
halka karşı dinlerinden dolayı bir baskı ve zulüm yaşanmamıştır, 
yine o diğer diktatörlerden farklı olarak Filistin Davasını açıktan 
savunmuş ve İsrail’e destek olmamıştır. Bu bağlamda Yemen’de 
bugünlerde düzenlenen gösteriler, Bin Salih’in devrilmesinden çok 
Yemen’in bölünmesini ve ulusalcı-sosyalistlerin Güney Yemen’e 
tekrar hâkim olmasını tetikleyecek türdendir.
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sonuçlarını fiziksel bir olay gibi değerlendir-
diği devrimden farklıdır. Sosyalist mantıkta-
ki devrim bir yana, İslam’da mazlumlar üze-
rindeki zulmü sona erdiren “zalimin yıkılışı” bir 
inkılâptır. Bu bağlamda ezilen bir milletin, kı-
yamla zalimi devirmesi ve baskıdan kurtulup 
hürriyete kavuşması, Kur’an’a göre önemli bir 
toplumsal hadisedir. Tunus ve Mısır’a bakarak 
30–40 yıl süren bu diktatörlerin aylarla ifade 
edilen kısa bir sürede halkın isyanıyla yıkılma-
sı karşısında “Nasıl oldu? Tamam diktatör yıkıl-
dı ama yerine ne konulacak?” şeklinde şaşkınlık 
ve tereddüt yaşamak çok doğaldır. Ama bu şaş-
kınlığı biraz daha ileri götürerek “mutlaka bu 
hadisenin ardında dışarıdan bir destek vardır, 
yılların diktatörleri bu isyanla yıkılamaz” demek 
yanlış olduğu kadar sakıncalıdır da. Çünkü hal-
kın kıyamını inkâra dönüşebilecek söz konusu 
şüphenin ardında, hem halka bir iftira hem de 
Allah’ın kudretini farkında olmadan bir redde-
diş vardır. 

Kur’an’a aşina olan Müslümanlar “Kezalik” 
-İşte böyle!- kelimesini iyi hatırladığı kadar, 
hangi olaylardaki sorulara cevap olduğunu da 
bilir. İbrahim (a.s) ve Zekeriyya’nın (a.s), ih-
tiyarlık evrelerinin son yıllarında çocuk sahibi 
olmaları karşısında yaşanan şaşkınlık, bu ke-
limeyle cevaplandırılır18. Hz. Meryem’in “bana 
kimse dokunmamışken nasıl çocuğum olur?” 
şeklinde endişesini ifade eden sorusu, “Keza-
lik!” ile cevaplandırılır19. İşte bu bakışla İs-
lam coğrafyasına bakan bir Müslüman’ın, 
diktatörlerin yıkılışı karşısında “nasıl olu-
yor?” sorusuyla dile getirdiği şaşkınlık, 
Allah’ın mutlak kudretine atıfla “işte böy-
le!” sözüyle rahatlıkla giderilebilir. Her 
şeye rağmen şaşkınlık güçlü bir şüpheye dönü-
şecekse, bu durumda kucağında çocuğuyla Ya-
hudi toplumuna karışan iffetli Meryem’e atılan 
iftiralar hangi zihniyetin ürünüyse, hiçbir za-
man diğer Müslüman halklara ihanet etmemiş 
ve Yahudi Devleti ile liberal yönetimlerle işbirli-
ği yapmamış olan İslam coğrafyasının bu maz-
lum halkının kıyamını itham eden söylemler de 
aynı şekilde tehlikelidir.

İsrailoğulları’nın ikinci yükselişiyle birlik-
te aynı asırda ortaya çıkan diktatörler, kardeş 
halk olan Arap-İsmailoğulları’nın düşüşünü de 
beraberinde getirmişti. Bu çağda yükseldikçe 
yoldan çıkan İsrailoğulları, kazandıkları gücü 
adalet uğrunda değil İsmailoğulları’nı katlet-
mek yolunda kullandı. Bundan dolayı kıyamlar 
ve devrimler, çöllerde tutsak edilen Müslüman 
halkın hürriyete kavuşmasının ve İsrailoğulla-

18 A-li İmran 40, Zariyat 30

19 A-li İmran 47, Meryem 21

rı karşısında güçlenmesinin yolunu açacaktır. 
Şimdi Tunus’un, Mısır’ın akabinde Libya, Ce-
zayir ve Ürdün’ün halkı, diktatörlerini devirdik-
ten sonra Allah’ın kudretiyle babasız doğurduğu 
devrimi sevinçle eline alacak ve İslam ümmeti-
nin takdirine sunacaktır. Kucağında İsa (a.s) 
ile Yahudi toplumunun karşısına çıkan Hz. 
Meryem, İsrailoğulları’nın asırlara uza-
nan saltanatlarının yıkılacağının haberci-
siydi. İşte bu devrimler de, ikinci yükse-
lişlerinin doruğunda olan İsrailoğulları’nın 
hâkimiyetinin tekrar son bulacağının ha-
bercisidir20. Bundan dolayı Müslüman halkın 
devrimleri, Yahudi Devleti’nin saldırılarına İs-
lam ümmeti tarafından, desteklenmeli, Allah’ın 
ahlakına göre terbiye edilip büyütülmeli ve dış 
faktörlerin etkisine karşı korunmalıdır.

Muhammed el-Buazizi’nin yaktığı ateş, ina-
nıyoruz ki son diktatör yandıktan sonra da 
yanmaya devam edecektir. Çünkü İsmail’in 
(a.s) diktatörlerine karşı başkaldıran çocukla-
rının yaşadığı sevinci, uzaktan Cebaliye’den, 
Han Yunus’tan, Rafah’tan, Beyt Hanun’dan, 
Cenin’den, Ramallah ve Kudüs’ten sevinçle bir-
likte hüznün ve umudun gözyaşları içinde iz-
leyen mazlum kardeşlerinin olduğunu da ha-
tırlayacaktır. Şurası bir gerçek ki; İsmailoğul-
ları, İsrailoğulları’nın Firavundan kurtulduk-
tan sonra arsızlaştığı gibi yoldan çıkmaya-
cak, Musa(a.s)’nın tabletlerini reddettiği gibi 
Kur’an’ı terk etmeyecek ve 60 yıldan fazla Yahu-
di Devleti’nin zulmü altında yaşamaya mahkûm 
edilen kardeşlerini kurtarma yolunda, Filistin’e 
girmek için çölde 40 yıl beklemeyecektir. Çün-
kü el-Buazizi’nin bedenini yakıp ruhunu tutsak-
lıktan kurtardığı ateş, Rafah’tan, Nebatiye’den, 
Bint-i Cübeyl’den ve Ölü Deniz üzerinden, Filis-
tin topraklarının içine doğru yayılacak ve Kudüs 
kapısında sönecektir.

Şüphesiz ki Allah, inanç ve bilincini somut-
laştıran Müslümanların salih amellerini de ko-
laylaştırıp sağlamlaştıracak ve Filistin, Lübnan, 
Tunus ve Mısır’da olduğu gibi görünmez ordu-
larla direnişlerini soyutlaştıracaktır.

20 Biz, Kitap’ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fe-
sat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, 
diye bildirdik. Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü 
kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar, evlerin arasında dolaşarak 
(sizi) aradılar. Bu, yerine getirilmiş bir vaad idi. Sonra onlara 
karşı size tekrar (galibiyet ve zafer) verdik; servet ve oğullarla 
gücünüzü arttırdık; sayınızı daha da çoğalttık. Eğer iyilik eder-
seniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş 
olursunuz. Artık ikincinin zamanı gelince, yüzünüzü kara etsin-
ler, daha önce girdikleri gibi yine Mescid’e (Süleyman Mâbedi’ne) 
girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler 
(diye başınıza orduları musallat edeceğiz).
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Genç Birikim: Mısır’da yaşanan ve Hüsnü 
Mübarek’in gitmesi ile sonuçlanan devrimi an-
latır mısınız?

Amr Ahmed Abdulgaffar: Mısır devriminin 
hazırlıkları aslında iki yıl önce başladı. Mısır’da 
sıkıntılar ve zulüm arttı, durum iyice kötüleşmiş-
ti. Mısır’ın her tarafında tamamen barışçıl dire-
nişler başladı. Bu durum karşısında polisin tutu-
mu üzücüydü. Mesela, Adalet Bakanlığında ça-
lışan memurlar grev kararı aldılar. Bunun üzeri-
ne polis o bölgedeki elektrikleri kesti, mescitler, 
tuvaletler iptal edildi. İnsanlar namaz kılamadı, 
tuvalete gidemedi. Hükümet Mısır halkını yok 
sayıyordu. Bazı ehil insanlar hükümetin halk-
la diyaloga girmesini istedi ama hükümet kabul 
etmedi. Belediye meclisinde muhalefet, koltuk-
ların %25’ine sahipti. Yani muhalefet 108 kol-
tuğa sahip olup bunun 88’i İhvan-ı Müslimin’e 
aitti. Hükümet bir dahaki seçimlerde bu ora-
nı daha da düşürmeyi planlıyordu. Mısır’da iki 
meclis vardır: Şura Meclisi ve Halk Meclisi. Şura 
meclisindeki sahtekârlıklardan dolayı muhalefet 
temsil edilemedi. Milletvekili seçimlerinde ikti-
dardaki Vatanî partisi %98’e ulaştı. %2’lik ke-
sim ise göstermelikti, gerçek bir muhalefet yok-
tu. Muhalifler toplumdan dışlanıyordu. Gençler 
Facebook ve Twitter’da toplandı. Sisteme kar-
şı ayaklanma başlatacak şekilde içerikler oluş-
turuldu. Müslüman Kardeşlerin de içinde bulun-

duğu gruplar bu işe sahip çıktı. Amaç sistemi 
düşürmekti. Devrimin sloganı şuydu: “Halk sis-
temin düşmesini istiyor”. Böylece halk hareketi 
başladı ve 25 Ocak Öfke Günü’ne (Yevmu’l Ga-
dab) kadar gelindi. Polisin kullandığı klasik bir 
taktik vardır, bu her durumda tekrarlanır. Sivil 
kıyafetli polisler halkın arasına karışır ve poli-
se saldırır ve böylece polisin müdahalesi meşru 
hale gelir. Yine bu taktik uygulandı.

Mısır Devrimi

Röportaj: Genç Birikim

Mısır halk ayaklanmasında Tahrir Meydanı’nda bulunan, Mısırlı (Şerif) Amr Ahmed Ab-
dulgaffar ile (Şerif: Hz. Peygamberin soyundan yani Haşimi soyundan gelen) 20.02.2011 
tarihinde Konya’da bir röportaj yaptık. Mütercimimiz Ömer Atilla ATASEVEN idi. 
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İsmailiye ve İskenderiye’de de göste-
riler başladı. Ama en şiddetlileri Kahire ve 
Süveyş’tekilerdi. Polisin uyguladığı şiddet üze-
rine halk organize olup polis merkezlerine sal-
dırdı. Polis meydandan çekildi ve hapishaneler-
deki mahkûmları kullanmaya karar verdi. Ser-
best bırakılanlar içerisinde siyasi suçlular yoktu, 
hepsi adi suçlardan hüküm giymiş kişilerdi. Bu 
mahkûmlar polisin gözetiminde hareket ediyor-
du. Bu arada Hamas’a mensup mahkûmlardan 
da fırsattan istifade edip Gazze’ye dönenler 
oldu. Mahkûmların serbest bırakılmasıyla halk 
korkuya kapıldı ve hafif silahlarla kendini sa-
vunmaya çalıştı. İnternet, cep telefonları kesil-
di. Dış dünya ile bağlantı kesilince halk katli-
am yapılacağını düşünmeye başladı. Sonra Mısır 
halkı iletişim için Google’ı kullandı. Cep telefon-
ları kesilmişti ama ev telefonları çalışıyordu. Ev 
telefonundan Google’ı arayarak mevcut durum-
la ilgili haberler yayınlanabiliyordu. Gösteriler 
neticesinde hükümet düştü ama Mübarek hâlâ 
yerinde duruyordu. 300’ün üzerinde şehit var-
dı. Hüsnü Mübarek televizyona çıktı ve sempa-
tik bir konuşma yaptı, “burada doğdum, burada 
öleceğim” dedi, Ömer Süleyman’ı vekil bıraka-
cağını söyledi. Mübarek’in konuşmasına gerçek-
ten inananlar oldu. Şükür ki gençler ikna olma-
dı. Mübarek’in 30 yıllık iktidarı döneminde Mısır 
geriledi, daha önce de vaatleri vardı ama yerine 
getirmedi. Mısır’da 30 yıldır olağanüstü hal var. 
Polisin yetkileri üst düzeyde, istediği zaman sizi 
götürebilir ve bu durumu sorgulayamazsınız. 

Genç Birikim: Müslüman Kardeşler’in bu 
olaylardaki rolü nedir? Bu devrim için biraz geç 
kalınmadı mı? Müslüman Kardeşler’de yapısal 
olarak bir değişim var mı?

Amr Ahmed Abdulgaffar: Müslüman Kar-
deşler organize bir ekip, bir cemaat yapısı var. 
Mübarek’in konuşmasından sonra bazı insanlar 
evlerine dönmüştü. Müslüman Kardeşler burada 
ortaya çıktı. Tahrir Meydanı’nın %60’ı Müslüman 
Kardeşler’in elindeydi. Onlar olmasa devrim ol-
mayabilirdi. Çarşamba günü Hüsnü Mübarek ta-
raftarları meydanlara çıktı. O gün “Kanlı Çar-
şamba” olarak isimlendirildi. Mustafa Mahmud 
Camii ve Tahrir Meydanı’nda çatışmalar yaşan-
dı. Muhaliflere saldıranlara baktığımızda üç tip 
var: 1- Sistemden beslenenler 2- Cahil insanlar 
3- Kiralık Katiller. Polis bunları yönlendirdi. Ça-
tılarda keskin nişancılar vardı. Ciddi bir saldırı 
başladı, peş peşe ölümler yaşandı. Ateş ederken 
insanların ayaklarına değil doğrudan kafalarına 
veya göğüslerine ateş ediyorlardı. Piramitlerin 
yanında deve ve at çiftlikleri vardır. Buralarda 
turistlere gezmeleri için deve ve atlar kiralanır. 
Bu işi yapan insanlar kaba ve sert kişilerdir. Bu 
insanlarla anlaştılar ve bunlar zincirlerle, kırbaç-

larla ve kılıçlarla Tahrir Meydanı’ndaki muhalif-
lere saldırdılar. Eğer Müslüman Kardeşler olma-
sa büyük bir katliam olabilirdi ama Müslüman 
Kardeşler saldırganların karşısında dimdik dur-
du, geri çekilmedi. Demirlerle ve tahtalarla ba-
rikatlar kuruldu, kaldırım taşlarından cephane-
ler hazırlandı ve neticede geri çekilmediler. Kan-
lı Çarşamba sistemin rezil olduğu gündü. İçişleri 
Bakanlığı ve bazı kurumlar özür dilediler.

Müslüman Kardeşler’in devrim için gecik-
tiğini düşünmüyorum. Ayrıca devrimin başın-
da yine onlar vardı, organizatörlüğünü yaptılar. 
Fakat kendilerini ön plana çıkarmadılar, çünkü 
böyle bir tutum devrimi engelleyebilirdi. Bunun 
bir din hareketi değil, halk hareketi olarak gö-
rülmesini istediler. Örgütü temsil eden bayrak, 
afiş ya da herhangi bir sembol kullanılmadı.

Müslüman Kardeşler’in son 5 yıl içerisinde 
değiştiğini söyleyebiliriz. Örgüt içerisinde ıslah-
çı, yenilikçi hareketler ortaya çıkmaya başladı. 
İçlerinde özellikle yeni internet sayfaları açarak 
farklı girişimler deneyenler var, bunlara münev-
ver gençler deniyor. Yine farklı bir eylem ola-
rak Müslüman Kardeşler askeri bir yürüyüş dü-
zenledi, gösterideki herkes askerler gibi disip-
linli bir şekilde yürüyordu, rejim bundan kork-
tu ve tutuklamalar oldu. Müslüman Kardeşler’in 
belki de en önemli değişimi halkı kendilerinden 
ürkütmemeyi öğrenmek oldu. Siyasete gelince, 
cumhurbaşkanlığına herhangi bir aday göster-
meyeceklerini açıkladılar, meclisin ise tamamına 
değil, 1/3üne talip olduklarını belirttiler.

Genç Birikim: Tunus ve Mısır devrimleri 
arasında nasıl bir bağlantı var, Mısır’ı tetikleyen 
Tunus devrimi mi?

Amr Ahmed Abdulgaffar: Tunus’taki dev-
rimin Mısır halkını galeyana getirdiği doğru ama 
bizim devrimimiz zaten gerçekleşecekti. Daha 
önce de söyledim, Mısır’ın devrimi aslında 2 yıl 
önce başlamıştı. Benzerlik, ikisinin zamanının 
yakın olmasından kaynaklanıyor. Biz şunu gör-
dük “sabrederseniz galiplerdensiniz”.

Devrim sonrasında Müslüman Kardeşler de 
dâhil olmak üzere kimse bu devrimi biz yaptık 
demedi. Çünkü bu Müslüman Kardeşler’in dev-
rimi değil, halkın devrimi. Devrimde peçeli kız-
ların yanında dekolteli kızlar, imamların yanında 
küpeli, atkuyruğu saçlı gençler, üniversite hoca-
larının yanında papazlar da vardı; ama hepsi-
nin sloganı aynıydı: Halk rejimin değişmesini is-
tiyor. İnsanlar hayatı istiyorlardı. Şekiller farklı 
ama mesajlar aynıydı. O kadar kalabalıkta tek 
bir kadın bile tacize uğramadı, karşı saldırılar 
başladığında ise erkekler kadınları çembere ala-
rak korudu. 
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Dini söylemlerin katkısı oldu. İnsanların ge-
riye dönmemesinde bu söylemler etkiliydi; ama 
sadece selefi akım bu devrimde sınıfta kaldı. Re-
jimden en çok zulüm gören onlardır ama buna 
rağmen bu bir fitnedir dediler, gençleri olaylar-
dan uzak tuttular. Selefi şeyhleri İskenderiye’de 
açıklama yaptı ve oturan ayaktakinden hayırlı-
dır, katılmayın, uzak durun, bunlar i’lây-ı keli-
metullah için değil, dünyevi talepler içindir, caiz 
değildir dediler.

Bildiğimiz gibi İslam fıkhında yönetim üç 
şekilde ele geçirilir: 1. Yerine tayin etmekle 
(Hz. Ebu Bekir’in Hz. Ömer’i tayin etmesi) 2. 
Şura ile (Hz. Osman’ın seçilmesi) 3. Güçlü ola-
nın iktidara el koyması ile (Muaviye’nin iktida-
rı ele geçirme yöntemi). Selefilerde güçlü ola-
nın haklı olduğu gibi bir anlayış var. Hâkime is-
yan etmemek gerektiğini söylüyorlar. Ama halk 
güçlenince hâkim olan halk oldu, bunu görme-
diler. El-Kardavi, selefilerin bu açıklamaları-
nın aksine Mısır’da hâkime isyan etmenin caiz 
olduğunu belirtti. Mısır müftüsü de selefilerle 
benzer açıklamalar yaptı ama El-Kardavi ona 
da itiraz etti. 

Kanlı Çarşamba günü Tahrir cihad meyda-
nı gibiydi, hepimiz bunu hissediyorduk. “Attığın 
zaman sen atmadın, fakat Allah attı” ayeti ge-
liyordu aklımıza. Sona doğru insanlar sıkılma-
ya başladı; hayat durma noktasına gelmişti. O 
zaman dini duygular insanları meydanda tuttu. 
Herkes “biz gitmeyeceğiz, Hüsnü Mübarek gide-
cek” diyordu. Son konuşmasında herkes Hüsnü 
Mübarek’in gideceğini bekliyordu ümitle. Koltu-
ğu bırakmayacağı anlaşılınca konuşmanın so-
nunu dinlemedik bile, milyonlarca insan hep bir 
ağızdan “derhal, derhal” diye bağırdı ve çıkan 
sesten dolayı meydanın titrediğini hissettik. İn-
sanlar Hüsnü Mübarek gitmeden meydanı terk 
etmeyeceklerine söz verdiler. 

11 Şubat’ta Ömer Süleyman Hüsnü 
Mübarek’in istifa ettiğini açıkladığında meydan 
düğün yeri gibi oldu. Meydandan bazıları ar-
tık gidelim dedi, bazıları ise yapılacak değişik-
leri görmeden meydandan ayrılmamaya karar 
verdi. Yönetimin değişmesinde halk da sevin-
di, ordu da.

Genç Birikim: Devrim’den sonra Mısır’da 
nasıl bir değişim bekleniyor?

Amr Ahmed Abdulgaffar: Mısır değişmeye 
başladı. Herkes negatif değil, pozitif insan olma-
ya çalışıyor. Devrimin ardından gençler Mısır so-
kaklarını temizlemeye başladı, duvarlar boyanı-
yor, insanlar trafik kurallarına uyuyor ve diğer-
lerini de kurallara uymaya çağırıyor. Bunlar bel-
ki küçük şeyler gibi görünüyor ama Mısır’ın ye-

niden inşasında bu dayanışmanın önemli oldu-
ğunu düşünüyorum.

Genç Birikim: Tayyip Erdoğan’ın açıklama-
ları Mısır’da nasıl karşılandı?

Amr Ahmed Abdulgaffar: Bazılarını öfke-
lendirdi, çünkü bu konuşmayı Mısır’ın içişlerine 
müdahale olarak gördüler. Bazıları Erdoğan’ın 
desteğine sevindi. Özellikle konuşmasında he-
pimiz faniyiz, bir gün zaten gideceğiz gibi dini li-
teratürü kullanması bunda etkili oldu.

Genç Birikim: Ordunun yönetimi ele alacağı 
konusunda herhangi bir şüphe var mı?

Amr Ahmed Abdulgaffar: Hayır. Ordu ke-
sinlikle yönetimi elinde tutmayacağını söyledi. 
Sakin bir şekilde yönetimin halka geçeceğine 
inanıyoruz.

Genç Birikim: Mısır’da Türkiye Modeli uy-
gulanabilir mi, böyle bir talep var mı? 

Amr Ahmed Abdulgaffar: Türkiye Modeli-
ni kısmi anlamda istiyoruz. Fakat Mısır’da laiklik 
olmaz. Bu konuda Türkiye’den birkaç adım önde 
olduğumuzu düşünüyorum. Ama demokratik ve 
organize seçimler konusunda gerideyiz. Aslın-
da biz Müslümanlar demokrasiye de inanmayız. 
Sadece seçimlerin hızlı, güvenilir bir ortamda ve 
dürüst bir şekilde yapılmasını istiyoruz. 

Genç Birikim: Hüsnü Mübarek’in yargılan-
ması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Amr Ahmed Abdulgaffar: Bununla ilgili 
Mısır’da bir fıkra var. Biliyorsunuz Enver Sedat 
kurşunlanarak öldürüldü, Abdulnasır’ın da zehir-
lendiği söylenir. Bir gün Mübarek ölür ve ahiret-
te Sedat ve Abdulnasır ile karşılaşır. Mübarek’i 
görünce Enver Sedat sorar: Dur tahmin ede-
yim, zehir mi, kurşun mu? Mübarek cevap ve-
rir: Hayır, Facebook. Mübarek’in tahttan indiril-
mesi onun için önemli bir cezadır. Elbette yargı-
lanacaktır; ama bu biraz dengelerle alâkalı.

Genç Birikim: Müslüman Kardeşler’in ya da 
genel olarak Mısırdaki örgütlerin yönetim tec-
rübesi yok. Yönetim bu örgütlere geçtiğinde 
Mısır’da bir yönetim zafiyeti ortaya çıkar mı?

Amr Ahmed Abdulgaffar: Aynı soruyu bir 
gazeteci İran devriminden sonra Humeyni’ye de 
yöneltti. Sizin tecrübeniz yok, koskoca bir ülkeyi 
nasıl yöneteceksiniz diye sordu. Humeyni gaze-
teciye şu cevabı verdi: “Bu soruyu Arap emirle-
rine ve krallarına da sordunuz mu?” Arap emir-
leri ve kralları ülkelerini nasıl yönettiyse, İranlı-
lar da öyle yönetti ve Mısırlılar da öyle yönete-
cektir. Hiçbir şey Hüsnü Mübarek yönetiminden 
daha kötü olamaz.
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İskenderiye: Devrimin Habercisi

Trenimiz sabah saat 6’da İskenderiye is-
tasyonundan hareket ediyor. Çevrede-

ki bir binada Hz. Muhammed’in doğum günü-
nü kutlamak amacıyla döşenmiş; yeşil, sarı, kır-
mızı ışıklar gözümüze çarpıyor. Büyük İskender 
tarafından Akdeniz kıyısında kurulmuş olan şe-
hir Mısır’ın kuzey sınırında yer alıyor. Şehirde, 
Avrupa etkisinden miras kalan neoklasik binalar 
yer alsa da daha çok güncel mimariye dayalı bir 
yapılaşma var. Bu antik şehrin duvarlarında ise 
spreyle yazılmış yazılara rastlıyoruz, bir tane-
sinde “KAHROLSUN HÜSNÜ MÜBAREK” yazıyor.

Kahire’deki Tahrir Meydanı devrimle eşan-
lamlı hale gelmiş olsa da, aslında başkaldırı, ge-
çen yaz Halid Said isimli bir gencin polis tarafın-
dan ölümüne dövülmesi ile İskenderiye’de baş-
ladı. Halid’in tanınmayacak hale gelen vücudu-
nun fotoğrafları internette hızla yayıldı ve onun 
ismi demokrasi yanlıları tarafından sloganlaştı-
rıldı. Newsweek’e açıklama yapan Halid’in am-
cası Ali Kasseem(65) “Tahrir Meydanı açık ve bir 
daha kapanmayacak. Artık anahtarlar elimiz-
de. Mısır’daki her şehrin artık bir Tahrir Meyda-
nı var.” diyor.

Kahire: Devrim Şehri   

Sabah 9 civarında trenimiz Kahire’ye ulaştı. 
Yaklaşık 20 milyon insanın yaşadığı bu mega- 
metropolün girişinde, bekçileri andıran fabri-
ka bacaları bizi karşıladı. Akdeniz’in açık pembe 
ışığı, toz ve dumanın kahverengi tonları şehrin 
üzerini kapatmıştı. Kalabalık ve dar sokaklar-

da üç tekerli tuk- tuk’lar (bir çeşit taşıma aracı) 
trafiğin karmaşasını daha da arttırıyordu. Satı-
cıların tezgahlarına yığdıkları; salatalık, doma-
tes, muz, portakal v.b. yiyecekler bu gri şeh-
re bir nebze olsa da renk katıyordu. Kahire’nin 
Ramses İstasyonu yakınında ise şehir dışından 
gelen işçiler fuul (bir çeşit fasulye ile yapılan, 
Mısır’lıların geleneksel kahvaltısı) servisi yapı-
lan bir tezgahın önünde sıraya girmişlerdi. Dev-
rimin üzerinden bir hafta bile geçmemesine rağ-
men Kahire’liler işlerine dönmüştü.

Kahire’nin güneyine doğru trenimiz Beyaz Nil 
kenarındaki verimli tarlaların arasından geçiyor. 
6.650 kilometre uzunluğundaki Nil, Akdeniz ile 
Orta Afrika, Mısır ve Burundi’yi birbirine bağla-
maktadır. Burası Mısır’ın ekmek kapısıdır. Bura-
daki geniş ve verimli alanlarda; domates, so-
ğan, buğday v.b. ürünler yetiştirilmektedir. Bu-
radaki sulama kanalları üzerinde balık avlayan 
balıkçıl kuşları gezinirken, geleneksel kıyafetleri 
içinde çalışan çiftçiler gözümüze çarpıyor.

Doğal güzellik yukarı Mısır’ın yoksulluğu-
nu gizliyor. Çoğu ev kerpiç tuğlalardan yapılma 
ve yanmakta olan çöplerin kokusu tren pence-
resinden içeri doğru yayılıyor. Tarlaların arasın-
dan geçtiğimiz esnada trende bulunan bir grup 
genç aralarındaki yabancıya heyecanlı bir şekil-
de geçen haftaki olayları anlatıyorlar. Bize, 25 
Ocak’ta protestoların nasıl başladığını ve des-
tek vermek için Kahire’ye nasıl gittiklerinden 
bahsettiler. 19 yaşındaki mühendislik öğrenci-
si Abdullah Fathi, “desteğimizi göstermek için 
Kahire’ye gittik. İlk kez, Mısır’lı olmaktan gurur 
duyuyorum. İlk kez, rüyalarım gerçek olacak-

Devrim Sonrası
Mısır’ında Bir Yolculuk

Alan CHIN / Özgürlük Treni1
Çeviren: İsmail CEYLAN

1 http://www.newsweek.com/2011/02/20/freedom-train.html

Newsweek Dergisi’nden bir yazar ve bir fotoğrafçı, devrimden sonra Mısır’da ne 
gibi değişiklikler olduğunu birinci elden tespit etmek için Akdeniz’den Sahra’ya 
(İskenderiye’den Aswan’a) kadar uzanan yaklaşık 1100 kilometrelik bir tren yolculu-
ğuna çıktılar.
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mış gibi hissediyorum.” diyor. Abdullah’ın sınıf 
arkadaşı olan Ahmed Mustafa ise, büyük bir gü-
lümseme ile “yarın dünden daha iyi olacak, bun-
dan sonrası için çok olumlu düşünüyorum” di-
yor. Trenin kahverengi galabiyya (yerel bir giy-
si) giyen çaycısı elindeki çay dolu sürahi ile ara-
larda dolaşarak bağırıyor. “Çay, çay”.

Dairut: İslamcıların Anavatanı

Günbatımına doğru küçük bir şehir olan 
Dairut’a ulaştığımız esnada müezzin melanko-
lik sesiyle insanları namaza çağırıyordu. Yüzey-
sel olarak, Mısır Ortadoğu’daki çoğu ülkeden 
daha laik görünümlüdür. Fakat bu şehirde yaşa-
yanlar belirgin bir şekilde inançlı insanlar. Şehir 
daha çok Pakistan’daki asi kabile bölgelerini an-
dırıyor. Tausan Abu Jamal Camisinin üzerindeki 
kum taşından yapılma uzun bir minare dikkati-
mizi çekiyor. Çukurlarla dolu sokaklarda eşekle-
rine binmiş çiftçiler ilerlemeye çalışıyorlar. Ge-
leneksel giysiler giyinmiş uzun sakallı erkekler 
şüpheli gözlerle bize bakıyorlar ve sokaklarda 
pek kadın olmadığını gözlemliyoruz.

Cemaati İslami’nin kontrolü altındaki camide 
yüzlerce erkek namaz için toplanmış bulunuyor. 
Mikrofondaki konuşmacı Seyyid Kutub’u övücü 
sözler söylüyor. Onun ardından ise 55 yaşındaki 
gri sakallı ve kahverengi cübbeli Şeyh Salah Re-
cep “Artık yolunuz açık, (Mübarek’i kastederek) 
engel ortadan kalktı fakat yeni yönetimin şeria-
tı getireceği hayaline kapılmayın, İslam’ın zaferi 
için mücadele etmek zorundasınız” diyor.

1990’larda Cemaati İslamiyye, Mısır hükü-
metine karşı ve sıklıkla turistleri hedef alarak 
kanlı bir mücadele yürüttü. 1997’de grubun si-
lahlı adamları Luksor’da aralarında bir çocuğun 
da bulunduğu 62 kişiyi öldürdü. Günümüzde ise 
artık şiddet eylemlerini bırakmış durumdalar. 
Şeyh Recep konuşmasını barışçıl bir mesajla bi-
tiriyor “Şiddeti durdurmaya ve silahlara dokun-
mamaya ant içmelisiniz.” 

Grubun tarihinde ilk defa açıktan örgütü yö-
netme şansı verilmişti ama lider dahil hiç kim-
se bu işin başında kimlerin olduğunu bilmiyor-
du. Şiddetten vazgeçilmesini söyleyen Şeyh Re-
cep, bu günlerin gelmesi için çok bekledi. Şeyh 
Recep 17 yıl boyunca hapsedilip işkence görme-
sine rağmen, geleceğe odaklanmayı öneriyor ve 
yüzündeki kocaman gülümsemeyle “30 yıl su-
suz kaldığınızı ve sonunda birinin gelip size so-
ğuk su verdiğini düşünün, işte şu anki durum 
böyle hissettiriyor” diyor.  

Nag Hammadi:
Dinlerarası Devrim Kardeşliği 

Ertesi gün öğleden sonra civarında treni-
miz, geçen yıl Müslümanlarla Hristiyanlar ara-

sında kanlı çatışmaların yaşandığı Nag Ham-
madi şehrine ulaşıyor. Burada nüfusun yakla-
şık üçte biri Hristiyan. Geçen ay sonunda Mü-
barek karşıtı gösteriler başladığı zaman, Kopt 
Kilisesi’nin lideri olan Papa Shenouda Hristiyan-
ların Mübarek’i desteklemesi yönünde talimat 
verdi. Fakat, 1 Şubat’ta arap haber kanallarının 
İskenderiye’deki kilise bombalama olayının ar-
kasında İçişleri Bakanı Habib el- Adly’in olduğu-
nu iddia etmesiyle rüzgar tersine döndü ve Hris-
tiyanlar Müslümanlarla beraber protestolara ka-
tıldılar ve geçmişte yaşanan husumet yerini ba-
rışa bıraktı.

Şehirde tanıştığımız ve solcu al- Karama 
Partisi’ne üye olan Ahmed Badri “sanki birisi si-
hirli değneği ile ülkeye dokundu” diyor ve işçi-
lerin haklarını alabilme ihtimalinin doğduğu için 
çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Mübarek’in 
devrildiği hafta irili ufaklı ve ülkenin her yerin-
de olmak üzere çok sayıda protestolar yapıldı. 
Bu, uzun zamandır sesini çıkaramayan insan-
ların tepkisiydi. Nag Hammadi’de; alüminyum, 
şeker,ve Coca Cola fabrikalarında çalışan işçi-
ler işyerlerini terk edip daha iyi çalışma koşulla-
rı için protestolara katıldılar.  

Aswan: Son Durak

Öğleden sonra 9:30 civarında son durağımız 
olan Aswan’a ulaşıyoruz. Şehrin etrafındaki te-
peler kumla kaplı ve hava oldukça sıcak. Gele-
neksel felucca kayıkları, beyaz ve geniş yelken-
leriyle Nil üzerinde tembelce geziniyorlar. Uzak 
bir yer olmasına rağmen Aswan turistik Nil gezi-
lerinde önemli bir durak yeri. Bu nedenle şehrin 
her tarafına dağılmış hediyelik eşya dükkanları 
göze çarpıyor. Şehrin en büyük özelliği ise bura-
daki baraj. 1950’lerde Cemal Abdul Nasır bara-
jın yapımını onayladıktan sonra on binlerce Nu-
bian (Nübyeli) yer değiştirmek zorunda kaldı ve 
hakları için halen mücadele veriyorlar. Nubian 
(Nübyeli)’lar Mısır’da eğitim sistemi ve devletsel 
sistemde ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Araların-
dan çok azı, (onlarda Ulusal Demokrat Parti ta-
rafından özenle seçilerek) parlementoya girebi-
liyor. Ve hükumet ekilebilir, değerli Nubian (Nü-
biyeli) topraklarını istimlak edebiliyor, amaç ise 
sadece Ulusal Demokrat Parti’nin kılıcını salla-
yanlara verebilmek. 

Şehirde tanıştığımız bir Nubian aktivist “Mü-
barek hükümeti her zaman Nubian’ları ötekileş-
tirmeye çalıştı. Bu kadar sağlam bir yapının bir 
anda böyle parçalanabileceğini hiç düşünme-
miştim. Bu bir mucize” diyor. 

Mısır ve Mısır’lılar kökten bir değişim gerçek-
leştirdiler ve dediler ki “bir daha böyle bir hükü-
metin bizi yönetmesine izin vermeyeceğiz”
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Sünnetin dindeki yeri ve önemini inceleyen 
bir önceki yazımızda Kur’ân’ın, Hz. Pey-

gamber ve Sünnetine verdiği önemi, âyetlerden 
delillendirmiştik. Bu yazımızda ise hadisler ve 
ümmetin icması ile konumuz açıklanacaktır:

B) SÜNNETTEN DELİLLER:

Sünnetin hüccet (delil) olduğuna, Kur’an-ı 
Kerim’de yer verildiği gibi, Hz. Peygamber 
(sav) de sünnetinin ehemmiyetini vurgulamış, 
ümmetinin sünnete sahip çıkması gerektiğini 
anlatmıştır. Bununla alâkalı pek çok hadis var-
dır ve hadis âlimleri bunları hadis kitaplarında 
özenle bir araya getirmişlerdir. Biz burada, ön-
celikle ilgili hadislerden bir kısmını zikredece-
ğiz: 

1- İrbâd b. Sâriye (r.a.) anlatıyor: Allah 
Rasûlü (sav) günün birinde namaz kıldırdık-
tan sonra yüzünü bize döndü ve gözleri yaşar-
tan, kalpleri ürperten belîğ bir vaaz verdi. Ada-
mın biri “Ey Allah’ın Rasûlü bu, vedalaşmak 
üzere olan birinin sözlerine benziyor. Öyleyse 
bize tavsiyede bulun” dedi. Allah Rasûlü de bize 
öğütte bulunup şöyle dedi: “Size Allah’tan sa-
kınmayı, Habeşli bir köle de olsa [sizden olan 
mü’min emir sahiplerini] dinleyip itaat etmeyi 
tavsiye ediyorum. Zira benden sonra yaşaya-
cak olanlar birçok ayrılığa şahit olacaklar. Size 
sünnetimi ve hakk ve hidayet üzere bulunan 
halifelerimin sünnetini salık veriyorum. Bunla-
ra tutunup sımsıkı sarılın. Sonradan çıkan türe-
di şeylerden uzak durun. Şüphesiz sonradan çı-
kan her şey bidattir. Her bidat dalâlettir.” [1]

2- Ebu Hureyre (r.a.), Allah Rasûlü (sav)’nün 
şöyle buyurduğunu naklediyor: “Sizi kendi ha-

linizle başbaşa bıraktığım sürece beni bırakın. 
Zira sizden öncekiler çok soru sorduklarından 
ve peygamberleri hakkında anlaşmazlığa düş-
tüklerinden helak oldular. Sizi bir şeyden sakın-
dırdığımda ondan kaçının. Size bir şeyi emret-
tiğimde, gücünüz oranında onu yerine getirin. 
Ardından şöyle devam etti: “Yüz çevirenler ha-
riç ümmetimin tümü cennete girecektir.” Bunun 
üzerine “yüz çevirenler kimlerdir Ey Allah’ın 
Rasûlü?” diye sorulunca Peygamber (sav) şöyle 
buyurdu: “Bana itaat edenler, cennete gi-
recektir; bana itaat etmeyenler yüz çevi-
renlerdir.” [2]

3- Mikdam b. Ma’dikerb(r.a) Allah Rasûlü 
(sav)’nün şöyle dediğini rivayet ediyor: “Dikkat 
edin! Bana, Kitab (Kur’ân) ve onunla bir mis-
li verildi. Dikkat edin, karnı tok bir adamın, kol-
tuğuna yaslanarak size: ‘Bu Kur’ân’a yapışma-
nız gerekir. Onda helâl bulduklarınızı helâl, ha-
ram bulduklarınızı haram sayın (Başka kayna-
ğa bakmayın),’ demesi yakındır. Dikkat! Allah 
Rasûlü’nün haram kıldıkları, Allah’ın ha-
ram kıldıkları gibidir. Dikkat edin, ehil eşek, 
bütün yırtıcı tırnaklı hayvanlar ve zimmînin yi-
tiği, size helâl değildir. Ancak sahibinin ihtiyaç 
hissetmeyip terk ettiği yitik alınabilir. Kim, bir 
kavme misafir olarak inerse, onların, o misafi-
ri ağırlamaları gerekir. Aksi takdirde ona, ken-
disine yetecek miktar mal ve erzak alarak onla-
rı cezalandırma hakkı doğar.” [3]

4- İrbâd b. Sâriye(r.a.)’den: Rasûlullah 
(sav), bir gün aramızda ayağa kalktı ve: “Siz-
den birisi, koltuğuna yaslanmış bir halde otu-
rarak Allah Teâlâ’nın, bu Kur’ân’dakinden baş-
ka, herhangi bir şeyi haram kılmadığını mı zan-
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nediyor’? Dikkat edin! Şüphesiz ben de bir-
takım şeyleri emrettim, bazı şeyleri öğüt-
ledim ve bazı şeylerden de nehyettim. On-
lar, miktar olarak Kur’ân kadar, belki daha 
fazladır. Şüphesiz Allah, size, izni olmaksızın 
ehl-i kitab’ın evlerine girmeyi, onların kadın-
larını dövmeyi, üzerlerine düşeni size verdik-
ten sonra, meyvelerini yemeyi helâl kılmamış-
tır.” [4]

5- Ebû Nuaym ve Deylemî, Rasûlullah’ın 
(sav) şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: 
“Kur’ân, kendisinden hoşlanmayana karşı zor-
dur; aşılmaz, anlaşılmaz görünür. Hâlbuki o, 
(her konuda) hakemdir. Kim, benim hadisime 
yapışır, onu anlar ve hıfzederse, Kur’ân’la bir-
likte hareket etmiş olur. Kim, Kur’ân’ı ve hadisi-
mi hafife alırsa, dünya ve âhirette perişan olur. 
Ümmetime sözüme yapışmalarını, emrime itaat 
etmelerini ve sünnetime tâbi olmalarını emret-
tim. Kim, benim sözüme razı olursa, Kur’ân’a 
razı olmuş olur.” Çünkü Allah Teâlâ: ‘Peygam-
ber size neyi verdiyse onu alın, size neyi neh-
yederse ondan da vazgeçin (Haşr, 7)’ buyur-
maktadır.” [5]

6- Hz. Aîşe (r.a.) naklediyor: Allah Rasûlü 
(sav) bir gün biraz serbest davranarak bir şey-
ler yaptı. İnsanlardan bazıları bunu yapmaktan 
kaçındı. Durum Peygamber’e ulaşınca Peygam-
ber, minbere çıkıp Allah’a hamd ederek şöyle 
buyurdu: “Bazılarına ne oluyor da benim yap-
tığım bir şeyden kaçınıyorlar. Allah’a yemin ol-
sun ki ben, Allah’ı onlardan daha iyi biliyor ve 
onlardan daha çok Allah’tan korkuyorum.” [6]

7- Ebu Musa (r.a.) Allah Rasûlü(sav)’nden 
şu hadisi aktarır:”Cenab-ı Hakk’ın benimle bir-
likte gönderdiği hidayet ve ilmin misali yere 
düşen yağmura benzer. Bazı yerler güzel olup 
yağmuru emer ve bol miktarda ot bitirir. Bazı 
yerler kurak olup suyu tutar. İnsanlar bundan 
yararlanıp su içer ve bunu sulamada kullanır-
lar. Bazı yerler de çorak olduğundan ne su tutar 
ne de ot bitirir. Bu, dinde ince idrak (fıkıh) sahi-
bi olup Allah’ın benimle gönderdiği ilim ve hida-
yetten yararlanan kimse ile buna icabet etme-
yip benimle gönderilen ilahî hidayeti kabul et-
meyen kimsenin misâlidir.” [7]

8- Hz. Aişe (r.a.), Peygamber (sav)’in şöy-
le dediğini nakleder: “Allah, şu beş kişiye lanet 
etsin -ki her Peygamberin duası müstecabtır- : 
Allah’ın Kitabına bir şey sokuşturmaya çalışa-
na, Allah’ın kaderini yalanlayana, Allah’ın ha-
ram kıldığını helal sayana, Allah’ın soyumdan 
haram kıldıklarını helal sayana ve Sünnetimi 
terkedene.” [8]

9- Abdullah İbn Mesud (r.a), Rasûlullah 
(sav)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: 
“Benden işittiği hadisi ezberleyip hıfzeden 
ve onu başkalarına tebliğ eden kimsenin, 
Allah, yüzünü ağartsın. Nice fıkha kaynak 
olacak ilimleri taşıyan vardır ki, fakih değildir. 
Nice fıkıh yüklü kimseler, kendisinden daha fa-
kih (anlayışlı) olana ilim nakleder. Üç şey vardır 
ki, Müslüman’ın kalbi, onlarda hıyanetlik içinde 
olmaz. Bunlar: Allah için ihlâsla amel, Müslü-
manlara nasihat ve cemaatlerine devam. Şüp-
hesiz Müslümanların birbirini hakka daveti, on-
ları şerden korur ve (hayra) destek olur.”[9]

10- Malik b. Enes’ten Allah Rasûlü (sav)’nün 
şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Size, iki şey bı-
raktım. Onlara sarıldığınız sürece dalâlete düş-
mezsiniz. Onlar Allah’ın Kitabı ve Rasûlü’nün 
Sünnetidir.” [10]

11- İbnu’z Zübeyr (ra) anlatıyor: “Medine-
li birisi Hz. Zübeyr’in tarla komşusuydu. Bu Me-
dineli, hurma ağaçlarını suladıkları Harre’nin 
su arkı yüzünden Zübeyr radıyallahu anh ile 
ihtilafa düşüp Rasûlullah (sav)’ın huzurunda 
murâfa’a oldular. Rasûlullah (ihtilaflarını dinle-
dikten sonra) Zübeyr’e: “Ey Zübeyr (önce) sen 
sula, suyu sonra da komşuna sal!” buyurdular. 
Medineli, bu hükme kızdı ve: “Böyle hükmet-
men, o senin halaoğlun olmasındandır!” diye 
saçmaladı. Rasûlullah bu söze çok kızdı, yüzü 
renk renk oldu ve: ˜Ey Zübeyr! Önce sen sula, 
sonra duvara ulaşıncaya kadar da suyu tut!’ 
dedi. Zübeyr dedi ki: ˜Vallahi öyle zannediyo-
rum ki şu âyet bu hâdise ile ilgili olarak indi: 
Hayır öyle değil! Rabbine and olsun ki, on-
lar aralarında kimi oraya kimi buraya çek-
tikleri (kavga ettikleri) şeylerde seni ha-
kem yapıp sonra da verdiğin hükümden 
yürekleri hiçbir sıkıntı duymadan tam bir 
teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş 
olmazlar” (Nisa 65).” [11]

12-Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: 
“Şüphesiz benim ve Allah’ın benimle gönderdi-
ği şeyin misali, bir adamın hali gibidir. O, kav-
mine gelir de: ‘Ey kavmim, ben orduyu iki gö-
zümle gördüm. Ben gerçekten apaçık bir uya-
rıcıyım. Kurtulmaya bakın! Kurtulmaya bakın!’ 
der. Kavminden bir grup ona itaat eder ve ge-
ceden yola düşerek yavaş yavaş giderler. On-
lardan bir grup ise onu yalanlayarak yerlerinde 
sabahlarlar ve ordu sabahleyin bir baskın ya-
par ve onları helak eder, köklerini kurutur, İşte 
bana itaat edip getirdiğime tabi olanlarla, bana 
isyan edip getirdiğim hakkı yalanlayanların mi-
sali budur.” [12]
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C) MÜSLÜMANLARIN İCMASI:

Râşid halifelerin ilk döneminden bugüne ka-
dar, selefin eserlerini, halefin haberlerini ince-
lediğimizde, kalbinde zerre kadar iman, biraz-
cık samimiyet ve ihlâs bu-
lunan hiçbir âlimin, bizatihi 
sünnete yapışmayı, onunla 
delil getirmeyi ve gereğin-
ce amel etmeyi inkâr etti-
ğini görmemekteyiz. Bila-
kis, onların, sünnete sım-
sıkı sarıldıklarını, onun çiz-
diği istikâmette hareket et-
tiklerini, başkalarını sün-
netle amele teşvik ve ona 
muhalefetten menettikle-
rini, kendileri ve başkaları 
için hükümlerinde ona da-
yandıklarını, sünnete mu-
halefet eden veya onu ha-
fife alanlara şiddetle karşı 
çıktıklarını, onu, Kur’ân’ın 
tamamlayıcısı ve bir açıkla-
yıcısı gördüklerini görmek-
teyiz.

Sahabe-i Kiram’dan başlayarak Ümmetin 
seçkin âlimlerinin bu konudaki görüşlerini kro-
nolojik tarihe göre sıralamaya çalışalım:

Resul-i Ekrem Efendimiz’den dersini tam 
alan sahabe sünnete tam riayet etmiştir. On-
lar da sünnetin önemine dikkat çekmişlerdir. 
Sahabe-i kiram’ın büyüklerinden Abdullah İbn 
Mes’ud (r.a) şöyle demiştir: “Muhakkak ki, en 
güzel söz Allah’ın kitabıdır. En güzel yol da Mu-
hammed (sav)’in yoludur. İşlerin en kötüsü de 
dine aykırı olarak sonradan çıkarılanıdır.” [13]

Abdullah b. Yezid anlatıyor: Bir gün insan-
lar, Abdullah b. Mesud (r.a)’un başına toplana-
rak soru sormaya başladılar. İbn Mesud (r.a), 
kendilerine şöyle söyledi: ”Öyle bir zaman geç-
ti ki biz, o zaman ne hüküm verdik ne de bu 
konumdaydık. Sonra Allah Teâlâ, gördüğünüz 
gibi bize, bu dini tebliğ etmemizi takdir buyur-
du. Artık bugünden sonra, içinizden kime hü-
küm verme işi tevdi edilirse, önüne gelen me-
seleyi çözmek için önce, Allah’ın Kitabı’na bak-
sın. Allah’ın Kitabı’nda cevabı olmayan bir 
iş geldiğinde, Rasûlullah (sav)‘ın sünneti-
ne baksın. Eğer önüne, Allah’ın Kitabı’nda ve 
Rasûlü’nün sünnetinde bulunmayan bir şey ge-
lirse, sâlihlerin verdiği hükme göre hüküm ver-
sin. Şayet, hiçbirinde de cevap bulamazsa, 
kendi görüşüyle içtihad etsin ve: ‘Ben korka-
rım, ben çekinirim’ demesin. Şüphesiz, helâl 
açık, haram bellidir, ikisi arasında birtakım şüp-

heli şeyler bulunmaktadır. Şüpheli işlerle kar-
şılaştığında, seni rahatsız edeni bırak, kalbinin 
rahat ettiğini al…” [14]

Allah Rasûlü (sav)’nün çevresinde bulunan 
sahabîler, Peygamber’in 
emir ve nehiylerine bağ-
lanmış ibadât, muamelât 
ve diğer bütün işlerde onu 
izlemişlerdir. Ancak Pey-
gamberin şahsına mün-
hasır olduğunu bildikle-
ri hususları müstesna tut-
muşlardır. Bu bağlılık öyle 
bir düzeye varmıştı ki se-
bebini bilmeden veya il-
let ve hikmetini sorma-
dan Peygamber’in yaptık-
larını yapıyor ve terk ettik-
lerini de terk ediyorlardı. 
İbni Ömer anlatıyor: “Allah 
Rasûlü (sav) altından bir 
yüzük edindi. Bunun üzeri-
ne insanlar da altın yüzük 
edinmeye başladı. Sonra 
Allah Rasûlü (sav) ‘Ben ar-

tık bunu ebediyen takmayacağım’ diyerek onu 
attı. Bunun üzerine insanlar da yüzüklerini at-
tılar. [15]

İşte, en hayırlı dönemin insanlarının sünnet-i 
mutahharaya gösterdiği hassasiyet bu tarzday-
dı. Sahabe, Peygamber (sav)’e tam olarak ita-
at edip onun emir ve nehiylerine uymuş, onun 
hükmüne teslim olup onun davranış ve hayat 
tarzına bağlı kalmış ve onun sünnetini öğret-
me konusunda son derece istekli ve hırslı dav-
ranmıştır. Bu hassasiyet Peygamberin hayatıy-
la sınırlı kalmamış, vefatından sonra da devam 
etmiştir. Bunun devam ettiğini gösteren birkaç 
örnek vermek yerinde olacaktır:

Kabîse b. Züeyb anlatıyor: Ninenin biri Hz. 
Ebubekir’e gelip mirastan pay istedi. Hz. Ebu-
bekr “Allah’ın Kitabı’nda sana ait bir pay yoktur. 
Peygamberin sünnetinde de senin durumunla 
ilgili bir şey bilmiyorum. Sen dön git. Ben bunu 
insanlardan sorayım” deyip konuyu insanla-
ra sordu. Muğire kalkıp şöyle dedi: “Ben Allah 
Rasûlü (sav)’nün nineye altıda bir verdiğine şa-
hit oldum.” Hz. Ebubekr: “Bu konuda sana eş-
lik edecek kimse var mı?” diye sordu. Bunun 
üzerine Ensar’dan Muhammed b. Seleme kalkıp 
Muğîre b. Şu’be’nin söylediklerine benzer şey-
ler söyledi. Hz. Ebubekr, söylenen hükmü uy-
gulayıp nineye altıda bir pay verdi. [16]

Kadı Şureyh, Hz. Ömer’e bir mektup ya-
zıp ona birtakım şeyleri sorar. Karşılığında Hz. 

Sahabe, Peygamber’e 
(sav) tam olarak itaat edip 
onun emir ve nehiyleri-
ne uymuş, onun hükmü-
ne teslim olup onun dav-
ranış ve hayat tarzına bağ-
lı kalmış ve onun sünneti-
ni öğretme konusunda son 
derece istekli ve hırslı dav-
ranmıştır. Bu hassasiyet 
Peygamberin hayatıyla sı-
nırlı kalmamış, vefatından 
sonra da devam etmiştir.
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Ömer şunları yazar: “Allah’ın Kitabı’ndakilerle 
hükmet. Şayet Allah’ın Kitabı’nda yoksa, Al-
lah Rasûlü (sav)’nün sünnetiyle hükmet. Şayet 
Allah’ın Kitabı ve Rasûlü’nün sünnetinde yok-
sa salih kimselerin verdiği hükümlerle hükmet. 
Şayet Allah’ın Kitabı ve Rasûlü’nün sünnetin-
de olmayan ve salih kimselerin hakkında hü-
küm vermediği bir konuysa, dilersen öne geçip 
hüküm verebilirsin, dilersen hüküm vermekten 
çekinebilirsin. Ben şahsen hüküm vermekten 
çekinmeni daha uygun görüyorum. Allahın se-
lamı üzerine olsun.” [17]

Hasan Basrî (rh.a.)’nin aktardığına göre Sa-
habeden İmrân b. Husayn (r.a), arkadaşlarıy-
la oturduğu bir sırada içlerinden biri şöyle der: 
“Bize sadece Kur’an’dan bahsediniz.” İmrân, 
adama: “Yaklaş” der. Adam yaklaşınca şunları 
söyler: “Söyle bakayım, şayet seni ve arkadaş-
larını Kur’an’la başbaşa bırakırsak onda öğle ve 
ikindi namazlarının dört, akşamın üç rekat ol-
duğunu ve sadece ilk iki rekatında kıraatin bu-
lunduğu şeklinde bir bilgiye rastlayabilir misi-
niz? Şayet seni ve arkadaşlarını Kur’an’la baş-
başa bırakırsak onda Ka’be tavafının yedi oldu-
ğunu, Safa ve Merve’yi tavaf etmeye dair bilgi 
bulabilir misiniz?” İmrân şöyle devam eder: “Ey 
insanlar, bizden [hadis] alınız. Allah’a ye-
min olsun ki, böyle yapmazsanız dalâlete 
düşersiniz.” [18]

Rasulullah Efendimizin vefatından sonra Hz. 
Ömer tarafından Kufe’ye irşad için gönderilen 
Abdullah bin Mes’ud (r.a.), mesciddeki bir soh-
betinde “Allah dövme yapana ve yaptırana, gü-
zelleşmek için yüz ve kaşlardaki tüyleri yol-
durup Allah’ın yarattığını değiştirene ve bunu 
yapana lanet etsin” dedi. Bu sözler kendisine 
ulaştığında Ümmü Ya’kub isimli bir kadın he-
men onun yanına geldi ve “Ey Ebu Abdurrah-
man, “Senin böyle söylediğini işittim. Bunun 
aslı nedir?” dedi. İbni Mes’ud (r.a.) kadına dedi 
ki: “Rasulullah(sav)’ın lanet ettiklerine ben ni-
çin lanet etmeyeyim, hem bunlar Kur’an’da da 
var.” Kadın dedi ki: “Mushaf ‘ın hepsini okudum; 
fakat bu senin söylediklerini bulamadım.” İbni 
Mes’ud (r.a.) : İyice okumuş olsaydın bulurdun. 
Zira Allah Teala, ‘Peygamber size neyi ver-
di ise onu alın, neyi yasaklarsa ondan da 
sakının(Haşr,7)’ buyurmadı mı? Şeklinde ce-
vap verdi. Bunun üzerine kadın,“Ben şu anda 
senin hanımlarının da bunları yaptıklarını tah-
min ediyorum” dedi. İbni Mes’ud (r.a.) da :”Git, 
bak” dedi. Kadın gitti, baktı, geldi ve onlar da 
böyle şeyler görmediğini söyledi. İbni Mes’ud 
(r.a.) şöyle dedi: “Şayet eşim böyle olsaydı, 
onunla bir arada bulunmaz, ayrılırdık.” [19]

Bir şahıs tabiînin büyüklerinden Mutarrif b. 
Abdillah el-Basrî(rh.a.)’nin yanında “Bize hadis 
anlatıp durmayın, sadece Kur’ân’da geçenlerden 
bahsedin” deyince, Mutarrif (rh.a.) ona şöyle 
der: “Vallahi biz hadisleri Kur’ân’ın yerine 
anlatmıyoruz. Bilakis hadisleri anlatmakta-
ki gayemiz Kur’ân’ı bizden daha iyi bileni(n 
açıklamalarını) anlatmaktır.” [20]

İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe (rh.a.)’nin yanın-
da hadis okunurken biri içeri girer ve “bırakın 
bu hadisleri” der. İmam da ona kızar ve “Sün-
net olmasaydı hiçbirimiz Kur’ân’ı anlaya-
mazdık” der. [21]

İmam Şafiî şöyle demiştir: “Rasûlullah’ın 
(sav) sünneti ya vahiydir, ya vahyin beyanıdır, 
ya da Allah’ın kendisine tevdî etmiş olduğu bir 
durumdur (emr). Bu kendisine has kıldığı nü-
büvvete ve buna dayalı olarak ilham ettiği hik-
mete dayanır. Sünnet, hangi yaklaşım esas alı-
nırsa alınsın, Allah insanlara Rasûlullah’a (s.a.) 
itaat etmelerini farz kılmış ve sünnetin gereği 
ile onları ilzam etmiştir. Sünnet Kur’ân’ın açık-
lamasıdır; bu açıklama ise ya Allah’tan gelen 
“risâlet” yoluyla, ya “ilham”\a ya da kendisine 
“tevdi eylediği bir emir” ile gerçekleşir.” [22] 

İmam Şâfiî bir gün Mescid-i Haram’da otur-
muş sohbet ediyordu. “Bana soracağınız her 
şeyin cevabını Kur’an’dan verebilirim” dedi. 
Orada bulunanlardan birisi, “İhramda iken eşek 
arısı öldürmenin hükmü nedir?” diye sordu. Hz. 
İmam, “Bir şey gerekmez” diye cevap verince, 
soruyu soran, “Bu Allah’ın kitabının neresinde 
var?” dedi. İmam Şâfiî, “Resûl size ne ge-
tirmişse onu alın. Neden de yasakladıysa, 
ondan sakının” ayetini, peşinden de mevzu 
ile alâkalı hadis-i şerifi senediyle birlikte okuya-
rak mes’eleyi çok güzel bir şekilde açıklar. [23]

Tâbiun’un büyüklerinden Eyyûb es-
Sahtiyânî (rh.a.) şöyle der: “Bir adama Sün-
netten bahsettiğiniz zaman, şayet adam “bunu 
bırak, bize Kur’an’dan bahset” diyorsa bilmiş ol 
ki o, [hakk’tan] sapan ve saptıran bir kimse-
dir.” [24]

Evzâî, Mekhûl, Yahya b. Ebi Kesîr ve daha 
pek çok kimse şöyle söylemiştir: “Kur’an’ın 
Sünnete olan ihtiyacı, Sünnetin Kur’an’a olan 
ihtiyacından daha fazladır. Sünnet, Kitab’a hük-
meder ama Kitap, Sünnete hükmetmez.” Fadl b. 
Ziyâd der ki: Ahmed b. Hanbel’e “Sünnet, Ki-
taba hükmeder” sözü sorulduğu zaman onun 
şöyle dediğini işittim: “Ben bu ifadeyi kullan-
maya cesaret edemem. Ancak şunu söyleyebi-
lirim: Sünnet, Kitabı tefsir edip tanıtır ve onu 
beyan eder.” [25]
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İbn Hazm şöyle der: “...Bizim Allah’tan 
Rasûlüne gelen vahyi iki kısma ayırmamız doğ-
ru olur; Birincisi nazmı, tertibi itibariyle mu’ciz 
olup, ibadetlerde tilavet olunan vahiydir ki, 
bu Kur’ân’dır. İkincisi de rivayet edilip nakle-
dilen ve nazmı itibariyle mu’ciz olmayan, fa-
kat “okunan” vahiydir ki, bu da Rasûlullah’tan 
(s.a.) bize gelen hadislerden ibarettir. Allah bi-
rinci tür vahiy olan Kur’ân’a uymamızı emret-
tiği gibi, ikinci tür vahye uymamızı da emret-
miştir. Vahyin bu iki türü arasında bir fark yok-
tur. Kur’ân ve sahih hadisler, birbirine bağımlı 
olup, Allah’tan olma bakımından aynıdırlar; ita-
at edilmesi gerektiği açısından da ikisinin hük-
mü aynıdır.” [26]

İbni Teymiyye şöyle der: “Şu husus iyice 
bilinmelidir ki, ümmetin genel kabulüne maz-
har olmuş hiçbir imam, küçük veya büyük her-
hangi bir konuda bilerek Sünnete muhalefet et-
miş değildir. Zira müçtehidler Allah Rasûlü’ne 
itaatin gerekliliği ve Peygamber dışında herke-
sin sözünün alınıp terk edilebileceği konusunda 
müttefiktir.” [27]

İmam Kurtubi, “Bana, Kur’ân-ı Kerim ve 
onun bir misli (hüccet olmada eş değer bir ben-
zeri) daha verilmiştir….” hadisinin anlaşılmasıy-
la ilgili iki ihtimali sıralar: “Bana Kur’ân ve ben-
zeri verildi “sözünün iki anlamı vardır. İlki oku-
nan zahiri vahiy (yani Kur’an), ikincisi, okunma-
yan gizli vahiy yani sünnet. Diğer bir ihtimal ise, 
Kur’ân okunan zahiri vahiy ve onun benzeri hük-
münde kitapta bulunanları açıklama izni. Dolayı-
sıyla Kur’ân’ın emirlerine uymak nasıl vacip ise 
sünnetin emirlerine de uymak vaciptir.” [28]

İmam Şevkâni bu konuda şöyle der: “Sün-
netin delil oluşu ve hüküm koymada müs-
takil oluşu dini bir zorunluluktur. Buna ancak 
İslâm’dan nasibini almayan kimseler muhale-
fet ederler.” [29]

Günümüz âlimlerinden Muhammed Ebu 
Şehbe, “Hüküm çıkarmada sünnete başvur-
mak, Kur’an’a başvurmak gibi, zorunludur. Sa-
habe Allah onlardan razı olsun sünnet ve hadi-
sin (dinde) delil olduğunda özellikle Kur’an’da 
bir aslı olmasa bile ve onunla amel hususunda 
icma etmişlerdir. Onlardan hiç birisinin bu ic-
maa muhalefet ettiğini de bilmiyoruz. Onlardan 
birisi yeni bîr durumla karşılaştığı zaman önce 
hükmünü Allah’ın kitabında arardı. Bulamazsa 
sünnete başvururdu. Orada da bulamadığı tak-
dirde Kur’an, sünnet ve usul çerçevesinde icti-
had ederdi.”demektedir. [30]

Günümüz âlimlerinden Muhammed Ha-
midullah da şöyle der: “Keyfiyet olarak ha-

dis Kur’ân’dan sonra gelir. Maamafih bunun se-
bebinin, bir hadisin sahih oluşunun isbatındaki 
müşkilat bakımından ileri geldiği tahmin edilir. 
Yoksa Kur’ân bizzat, tahsisan ve şüpheye ma-
hal kalmayacak surette Hz. Peygamber’in (sav) 
sözünü (Peygamber kendisini gönderen adına 
her ne ki söylediyse onun Allah kelâmı olarak 
alınması esası üzerine) Kur’ân ile müsavi bir 
dereceye vazetmiştir.” [31]

Son olarak günümüz âlimlerinden Yusuf Ke-
rimoğlu hocamızın Sünnet’in önemi ile ilgili 
tespitleriyle yazımızı sonlandıralım: ” Kur’an-ı 
Kerim’de: “Ve O (Resûl-i Ekrem) ken-
di heva ve hevâsından söz söylemez. O 
(Kur’an ve O’nun din hususundaki emri) 
ilka edilegelen vahiyden başka birşey de-
ğildir” (Necm 3–4) hükmü beyan buyrulmuş-
tur. Resûl-i Ekrem (sav)’in Kur’an-ı Kerim’de 
mücmel olarak farz kılınan bütün emirleri ve 
nehiyleri, sahabe-i Kiram’a mahiyetini açıkla-
dığı bilinmektedir. Meselâ: Kur’an-ı Kerim’de 
“Zekât” farz kılınmıştır. Ancak hangi mal’dan, 
hangi süre içerisinde ve ne miktarda verileceği 
zikredilmemiştir. Resûl-i Ekrem (sav) Zekâtla 
ilgili bütün hükümleri izah etmiştir. Yine “Hacc” 
ibadeti; Kur’an-ı Kerim’de mücmel bir ayet-i 
kerime ile farz kılınmıştır. Bu ibadetin bütün 
farzları, vacipleri ve nasıl edâ edileceği Resûl-i 
Ekrem (sav) tarafından izah edilmiştir. Yine 
“Cum’a Namazı” Kur’an-ı Kerim’de mücmel bir 
ayet-i kerime ile farz kılınmış; hangi şartlar-
da ve ne şekilde edâ edileceğini Resûl-i Ekrem 
(sav) öğretmiştir. Misalleri daha da çoğaltmak 
mümkündür… [32] Resûl-i Ekrem (sav)’in din 
hususundaki her emrine itaat etmek farzdır. Hiç 
kimsenin, şahsi kanaatini ve aklını esas alarak 
muhalefet etmesi caiz değildir. Sünnet zanni 
değil, kat’i bir delildir. Hesap gününü düşünen 
bir mükellef, Resûl-i Ekrem (sav)’e muhalefet 
edemez. Dolayısıyle Resûl-i Ekrem (sav)’in din 
hususunda söylediği her söz, haber-i vahid’le 
bile bize ulaşmışsa, ona uymak mecburiyeti-
miz vardır. Heva ve heveslerimize kapılıp, ken-
di aklımızı tercih hakkımız olmaz. Bedir’de sa-
vaş yerinin tesbiti veya hurma ağaçlarının bu-
danması ile ilgili içtihadları esas alıp; “sünnet 
bağlayıcı değildir” tezine sarılan modernistler 
ve bel’am kılıklı kişiler mü’minleri saptırmak-
tadırlar. ” [33]

Ezcümle diyoruz ki; Müslüman olan herkesin 
“Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan, 
peygamber olarak Muhammed’den razı-
yız”[34] ilkesine uygun bir anlayış içinde ol-
ması gerekir. Hz. Muhammed’in bir peygamber 
olarak algılanması ve O’nun konumu her za-
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man dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Hz. 
Peygamber’i izleme, ümmet olmanın ilk ge-
reğidir. Bu sebeple ne gerekçe ile olursa ol-
sun İslâm’ı sünnetteki yorumu dışında kavra-
maya ve yaşamaya çalışmak ümmet olmak-
la bağdaşmaz. Zira “Peygamber, müminler 
için kendi nefislerinden önce gelir” (Ahzab, 
6) âyeti, Hz. Peygamber’i ve dolayısıyla Sün-
netinin önemini ve önceliğini gerektirir. Sün-
net, Yüce Allah’ın ve Allah Rasûlü’nün (sav) ve 
dahi âlimlerimizin nazarında budur. Hakikat bu 
iken, müsteşriklerin peşinde gidenlere, on dört 
asır Müslümanlara yol göstermiş, ma’den-i ha-
kikat olmuş, Efendimiz’e (sav) ve Allah’a ulaştı-
ran bir köprü vazifesi görmüş ve Kur’ân-ı Kerim 
gibi nesilden nesile, sözle ve yazıyla intikal ede 
ede bugünlere gelmiş bulunan Rasûlullah’ın 
sünnet-i seniyyesine leke bulaştırmaya çalışan-
lara, Arapça bile bilmeden sadece Kur’ân meal-
leriyle her mes’eleyi halledeceklerini zanneden-
lere, Allah’ın kitabında sorulduğu gibi sormak 
istiyoruz: “Nereye gidiyorsunuz?!”

Babamız İbrâhim aleyhisselam’ın duâsına 
-“Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin 
âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap 
ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir 
peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her 
şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.” (Ba-
kara,129)- duâ ile icâbet edelim: “Ey Rabbul 
âlemin olan yüce rabbimiz! Bizleri, bizlere rah-
met olarak gönderdiğin, bize kitabını ve hikme-
ti öğreten ve bizi kötülüklerden temizleyen sev-
gili peygamberimiz Hazreti Muhammed’in yo-
lundan ayırma, O’nun Kevser havuzundan içen-
lerden eyle.”(âmin)

Kaynaklar: 
[1] Ahmed, el-Müsned, 4/126; Ebu Davud, Sünne, 

5; Tirmizî, İim, 16; İbni Mace, Mukaddime, 2.

[2] Buharî, İ’tisâm, 2; Müslim, Hac, 73;Tirmizî, ilm, 
17.

[3] Ebu Davud, Sünne, 5; Ahmed, el-Müsned, 
4/131; Darimî, Mukaddime, 49/586; İbnî Mace Allah’ın 
haram kıldığı şeyler gibidir” cümlesine kadar rivayet et-
miştir. Bkz. İbni Mace, Mukaddime, 2.

[4] Ebu Davud, Harâc, 33, hadis nr: 3048

[5] Kâdi Iyâz, Şifâ, II, 25’den naklen Abdulgani Ab-
dulhalık, Sünnetin Delil Oluşu, Sh:89,Şule Yayınları

[6] Buharî, İ’tisâm, 5, hadis nr: 7301; Müslim, 
Fezâil, 35, hadis nr: 6064

[7] Buharî, İlm, 20, hadis nr: 79: Müslim, Fezâil, 5, 
hadis nr: 5912

[8] Taberânî, el-Mucemu’l-Kebîr’den nakleden  Mu-
hammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısın-
dan Sünnet, Sh:156, Rağbet Yayınları, İstanbul–2004.

[9] Buhârî, İlim, 9; Tirmizi, İlim, 7; Hadisin ilk kıs-
mı İbn Mace, Mukaddime, 18; İbn Abdilberr, Câmiu 
Beyâni’l-İlm, I, 40.

[10] Muvatta

[11] Buhari, Şirb, 68, Sulh,12, Tefsir, Nisa, 12; 
Müslim, Fezail,129, Ebu Davud, Akdiye, 31

[12] Buhârî, İlim, 20; Müslim, Fedâil, 15.

[13] Buhârî, İ’tisam, 2, Edeb, 70.

[14] îbn Abdilberr, Câmiu Beyânİ’l-İlm, II, 58

[15] Buharî, Libâs, 46–47, hadis nr: 5866–7; 
Fethu’l-Bâri, 10/318

[16] Malik, Muvatta,; Kader 3, (2, 899). Tirmizî, 
Ferâiz, 10, hadis nr: 2182

[17] Nesâî, 8/204; Ayrıca bkz. Darimî, Sünen, 
1/60;es-Sünenu’l-Kubra, 10/115; İ’iâmu’I-Muvakkiîn, 
1/65–90

[18] Beyhakî, Delâil (Giriş kısmı), 1/25;  el-Hatîb, 
el-Kifâye, 48; İbni Abdilber, el-Cami’, 2/191

[19] Buhâri, büyü: 25, Tâlak: 51; Müslim, Libas: 
119; Ebû Davud, Teraccül: 5

[20] İbn Abdilber, Cami; 11/191.; Muhammed Salih 
Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet,s.167,

[21] Kâsımî, Muhammed Cemâluddîn, Kavâidu’t-
Tahdîs, Beyrut-1987, s. 307.

[22] İmam Şafiî, Ümm, V, 128; Risale, 154’den 
nakleden Dk. Mehmet Erdoğan, Akıl-Vahiy Dengesi Açı-
sından Sünnet, Sh:76–79, İfav Yayınları, İstanbul.

[23] Muhammed Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası c.1, 
s.57, Rehber Yayıncılık, Ankara–1990

[24] Beyhakî, Delâil (Giriş kısmi); Hucciyyetu’s-
Sünne, 331; İbni Abdilber, el-Câmi1, 1/191

[25] el-Hatîb, el-Kifâye, 47; İbni Abdilber, el-Câmi’ 
2/191–192. İmam Ahmed’in kaçındığı husus mezkur 
ifadeyi kullan maktır. Yoksa aynı ifadedeki manayı (sün-
netin Kur’an’ı açıkla dığı hususu) kendisi de açıkça be-
lirtmektedir.

[26] İbn Hazm, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm, (Beyrut, 
1983), I, 96-98’den naklen İ.Hayri Kırbaşoğlu, İslam 
Düşüncesinde Sünnet, 260, Fecr Yayınevi, Ankara.

[27] İbni Teymiyye, Refu’l-Melâm ani’l-Eimmeti’i-
A’lâm, 22–23

[28] Muhammed b. Ahmed el-Kurtubi, el-Câmi li 
Ahkâmil Kur’ân, Beyrut, trs, 1:38.

[29] eş -Şevkânî, Irşâdu’l Fuhûl, s. 29’den nakle-
den Prof. Dr. Muhammed Ebu Şehbe, Sünnet Müdafası, 
Rehber Yayınları: 1/ 51.

[30] Prof. Dr. Muhammed Ebu Şehbe, Sünnet Mü-
dafası, Rehber Yayınları: 1/ 51-58.

[31] Muhammed Hamidullah, İslâm’da Devlet İda-
resi, 57.

[32] Yusuf Kerimoğlu, Emanet ve Ehliyet, c.1, 
Sh:41, Misak Yayınları, Ankara- 2006.

[33] Yusuf Kerimoğlu, Kelimeler ve Kavramlar, 
Sh:275–6, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 2004.

[34] Buhari, İlm 29; Müslim, İman 56



GENÇ BİRİKİM

36

Kur’an-ı Kerim mü’minleri şifa ve rahmet 
iklimine (İsra-82) taşır ve onlara haki-

kati işaret ederek, mü’minlere o nurun ziyasın-
da bir hayat sürmeyi öğretir. Bu dinin önder-
liğini ve öğretmenliğini icra eden Peygamber 
Efendimiz de bizim için rahmet kaynağı kılın-
mıştır. “(Ey Muhammed) Biz seni âlemlere an-
cak bir rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya-107) 
Hayatlara bahar çiçekleri sunan, yüreklere nur 
devşiren Peygamber Efendimiz(s.a.), bizim 
için en güzel örnek ve tek önderdir: “Sen en 
güzel ahlak üzeresin”(Kalem-4), “Peygamber 
sizin için en güzel örnektir” (Ahzab-21).

Günümüze rahmet ikli-
minden bir esinti taşımak 
istiyorsak, nebevi çağrıya 
kulak vermeliyiz, hiç şüp-
hesiz. Çağlar üstü mesajın 
bugünkü muhatapları ola-
rak Müslüman’ca yaşamak 
için çalışıp, bu aziz emane-
ti gelecek nesillere ulaştır-
mak zorundayız. Peygam-
ber Efendimizin, insanlığın 
kurtuluşu için yaptığı çağ-
rıyı hayatımıza taşırsak, 
duygu ve düşüncelerimize 
yansıtırsak, âlemlere rah-
met olan iklimin gölgesin-
de bir yaşamın takipçileri 
oluruz. Böylece Peygam-
ber Efendimiz, bizim için 
merhamet, şefkat, güven 
ve emniyet kaynağı olma-

ya devam eder. Aksi durumda karanlıklar için-
de kalır tüm insanlık.

İnsanlığa rahmet mesajını ve kurtuluş reçe-
tesini sunmak için gönderilen Peygamber Efen-
dimizin sözüne kulak vermek içimizdeki fıtrat 
çiçeklerini sulayarak, canlandırır. O’nun rah-
met iklimi yaşantısından, hayatımıza, günü-
müze bir parıltı yansıtabilirsek, ne mutlu bize.

Ümmeti olarak Peygamber Efendimizin ah-
lakıyla hallenip, amellerimizi ona benzetmek, 
hayatlarımızı onun ölçülerine yaklaştırmak bi-
zim için biricik hedef olmalıdır. Günümüz Müs-

lümanlarının en çok muh-
taç olduğu şey de budur. 
Ne yazık ki rahmet pey-
gamberinin ümmeti olan 
bu çağın Müslümanları 
merhamete muhtaç. Mer-
hametin merkezindeyiz 
ama rahmeti soluklama-
mak için burnumuzu tıkı-
yoruz, direniyoruz. Bu ol-
guyu gerektiği kadar de-
ğerlendirmemek de doğal 
olarak mü’minler arasında-
ki alâkayı zayıflatıyor.

Mü’minlerin özellikle-
ri sayılırken en önde ge-
len özelliklerinden olan 
merhamet ve şura kav-
ramlarının sosyalleşme-
yi ve varlık göstermeyi 
sağlama etkileri kuvvetli-

Dayanışmanın Kodları

Hayriye BİCAN

Ümmeti olarak Pey-
gamber Efendimizin ah-
lakıyla hallenip, amelle-
rimizi ona benzetmek, ha-
yatlarımızı onun ölçüle-
rine yaklaştırmak bizim 
için biricik hedef olma-
lıdır. Günümüz Müslü-
manlarının en çok muhtaç 
olduğu şey de budur. Ne 
yazık ki rahmet peygam-
berinin ümmeti olan bu 
çağın Müslümanları mer-
hamete muhtaç.
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dir. İslami bir vasıf olarak öncelen bu değerle-
re, Kur’an’da özellikle dikkat çekilmiştir. “Mu-
hammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulu-
nanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında 
merhametlidirler.”(Fetih,29) “Rablerinin dave-
tine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların 
işleri aralarında şûra/danışma iledir.” (Şûra,38)

Hayat lügatini oluştururken ilk sıraya yaza-
cağımız rahmet ve şura kelimeleri Mü’minlerin 
en önemli özeliklerindendir. Kur’an-ı Kerim’deki 
orijinal kullanımda, “Ruhamau beynehum” ve 
“Şura beynehum” şeklinde vurgularıyla da in-
sanı hoşnutluk ve huzur limanına taşıyan bu 
kelimeler hayatımızın sevgi, şefkat, merha-
met, nizam, varoluş ve şuur saçan anahtardır. 
Bu iki kelime kalpleri kaynaştırır. Duyguları ya-
kınlaştırır. Hedefleri birleştirir. Hayatımızın şia-
rı olan bu iki kelimeyi hakkıyla idrak edip, hak 
ettiği değeri verirsek sahil-i selamete ulaşmak-
ta bize kaptanlık yaparlar.

Rahmet kavramı; sevgi, şefkat, kardeşlik, 
dostluk, tebessüm, empati, digergamlık, hüs-
nü muamele, hüsnü zan, haya, edep, haddini 
bilmek, adaletli olmak, paylaşmak, sabretmek, 
bağışlamak gibi temel ahlak kurallarının hepsi-
ni de kapsar. Merhamet kalbin hamurudur, gü-
zel duyguların mayasıdır. Merhamet mayası ça-
lınmayan gönüller dikenle dolarak, çorak çölle-
re döner. Kalp çalışınca, ağız kapanır, dil susar. 
Merhamet, içimizde olan güzeli, içimizde olan 
fıtrat çiçeklerini yeşertmek, özümüzde bize ha-
yat veren şeyi bulmak için çalışmaktır ki bize 
hayat veren şey İslam’dan başka bir şey değil-
dir. “Ey İnananlar! Hayat verecek şeylere sizi 
çağırdığı zaman, Allah ve Resulüne uyun.” (En-
fal, 24)

Merhamet duygusu gelişen kişi eylemlerin-
de asla çıkarcı davranmaz bilakis adaleti ölçü 
alarak bir yöntem geliştirir. Zaten insan kendi 
nefsiyle cenk içinde olursa her şeyle sulh içinde 
olur. İnsan kendisini kendisiyle açıklarsa, aş-
kın olanla bağını keserse sıkıntıya düşer ve in-
sanı Müslüman yapan kuvvetten mahrum kalır. 
Mahrumların da rahmet meltemlerinden zevk 
alması düşünülemez. Görünürde, gözüyle ka-
şıyla herkes insan ama gerçekte insan olmak 
iç donanımla, muhtevayla ilgilidir. Rahmetin di-
lini kuramayan, rahmet bakışıyla örülen ahlak 
libasını değerli bulmayanlar erdemli bir duruş 
ortaya koyamazlar.

Şura; Allah’ın emirlerine, İslam Nizamına 
teslim olarak, sulh ve selamet içinde bencillik-
ten kurtularak, nefsanî arzulara tutsak olma-

dan ilahi rızaya kavuşturacak iman prensip-
lerine teslim olmaktır. Hayatın tanzimini sa-
dece Allah için yaparak dosdoğru, sağlam bir 
nizam kurmak için mücadele etmektir. İstişa-
re, Müslüman’ca yaşam tarzına uygun şekil-
de yaşam için, İslami prensiplerin gerçekleş-
mesi için nefse, hevâya, lükse, rahata sırtını 
dönerek yalnızca hakka boyun eğmektir. Şura 
şuurunu kazanan Müslüman nefsine ağır gel-
se de Rabbin rızasını kazanmak için doğrudan 
Rabbin emirlerine teslim olmak durumunda-
dır. Asla unutmayalım ki, Müslümanlar arasın-
daki dayanışma merhamet ve istişare ile ger-
çek anlamını kazanır, hiç şüphesiz. Aramızdaki 
dostluk ve dayanışmanın kuvvetlenmesi, em-
pati ve sempatinin gelişmesi, muhabbetin yer-
leşmesi için istişare ahlakını aramızda yaygın-
laştırmalıyız.

Merhamet, inşa edici bir ilkedir. Güzellik-
ler ve dostluklar inşa eder. Hayatımıza vahyin 
rahmet penceresinden aydınlık yansıtmak için, 
merhamet meltemini tüm veçheleriyle gönül 
şehrinde yaşatmalıyız. Merhametli olmak hem 
hal/eylem dili hem de kal/söylem dili ile mü-
şahhaslaşan bir olgudur. Kal’i halde temsil et-
mek lazım. Merhamet yüklü bir karakter erde-
min temessül etmiş halidir. Peygamber Efendi-
mizin hayatında bunun çok güzel örneklerine 
şahit oluyoruz. Merhameti ve şefkati bizzat on-
dan öğreniyoruz. Müslüman, Muhammedî ah-
lakı öyle yaşamalıdır ki, sadece Müslümanlar 
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değil bütün insanlık bu yaşantıya hayran ol-
sun. İnsanlığı hakikate taşısın, sahil-i selamete 
ulaştırsın. Unutulmamalıdır ki, İslami pratik ol-
madan fazileti tanımlamak, tanıtmak imkânını 
bulamayız.

Fazileti, edebi, erdemi insanı kâmil bir ka-
raktere sahip olarak temsil eden kul muha-
taplarına faziletin ne olduğunu öğretir. İlmi ve 
ameli mezcederek irfana dönüştürenler fazilet 
sofrasından çeşitli tatlar ve çeşitli lezzetler su-
narlar. Fazilet bilgisiyle fazilet ahlakını mezcet-
mek, canlandırmak kişiyi insanlaştırır. Asıl fa-
zilet bilgiyi hayatta görünür kılmaktır, somut-
laştırmaktır. Hiç kimsenin kınamasına aldırma-
dan ilmi irfana dönüştürerek cesurca yaşayan-
lar işte onlar fazilet timsalleridir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v); “Ashabım, 
ümmetim için güven ve emniyet kaynağıdır” 
diye buyuruyor. Onlar bizim için “Gökteki yıl-
dızlar” gibidir, yol gösterirler. Onlar bizim için 
yaşam modelleridir. Onlar ilmi sadece anlat-
mak için öğrenmiyorlardı. Bilakis onlar sadece 
yaşamak için öğreniyorlardı. Onların hayatında 
her ilim marifete dönüşüyordu. Bunun için kısa 
bir zaman diliminde bir medeniyet inşa ettiler. 
Çünkü vahiy onların hayatının özüydü. Candan 
bir parçaydı adeta uzuvları gibiydi. Günlük ihti-

yaçlarını unutmadıkları gibi vahyi de asla unut-
muyorlardı. Onlar biliyorlardı ki, hayata yaşa-
yarak müdahale edilir. Ancak yaşayarak bir ah-
lak ortaya konulur. Biz de güzel davranışları 
canlı olarak yaşam alanına taşırsak ahlaklı bir 
toplunun inşasında söz sahibi oluruz.

Ashab-ı Kiram, merhameti de istişareyi de 
tüm boyutlarıyla yaşamın içine taşıyorlardı. 
Rahmet ve şura onların hayatında gerçek an-
lamına ulaşıyordu. Onlar sadece öğrenmekle 
yetinmiyorlardı. Bilgiyi bir akademik üstünlük 
taslamak için asla öğrenmiyorlardı. Vahiyden 
aldıkları aşkla, güçle İslam kardeşliğinin ince-
liklerini sergiliyorlardı, arz üzerinde. Onların 
hayatında merhametin ve muhabbetin ölçüleri, 
dayanışma ve yardımlaşmanın ilkeleri, müsa-
maha ve bağışlamanın incelikleri sadece Rab-
bin rızasına ulaşmaya ayarlıydı. Onlar bencil-
lik, kıskançlık, ihtiras gibi basitliklerin tahakkü-
münden kurtularak kardeşliğin, dostluğun coş-
kun rengine boyanarak, Muhacir ve Ensar ola-
rak son nefeslerine kadar aynı idealin peşinde 
yürüdüler. Rabbe niyazları da hep bu duygular-
la doluydu. “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce 
iman eden kardeşlerimizi bağışla ve imana er-
miş olanlara karşı kalplerimizde yersiz ve uy-
gunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Ey 
Rabbimiz! Sen şefkat sahibisin, rahmet kayna-
ğısın.” (Haşr,10)

Dostluğun, dayanışmanın kodları bizim öz 
medeniyetimizin derinliklerinde mevcut bu-
lunuyor. Diriliş tohumları fıtratımızda saklı. 
Bu tohumları Rahmet damlalarıyla sulamalı-
yız ki izzet ve adaletin rengini alan bir vasat-
ta yaşama şansına kavuşalım. Biz, rahmet di-
ninin, rahmet elçisi olan Peygamber Efendi-
mizin ümmetiyiz. Allah(c.c), efendimizi bize 
şöyle tarif ediyor: “Andolsun size kendinizden 
öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntı-
ya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok 
düşkün, mü’minlere karşı çok şefkatli ve çok 
merhametlidir.”(Tevbe,128). Efendimiz (s.a.v), 
merhametin ve şefkatin capcanlı örneğiydi. 
Mü’minlere karşı ancak merhametle muamele 
ederdi. Ona(s.a.v) hakkıyla ümmet olmak için 
onun ahlakını yaşantımıza taşımak zorundayız. 
Onun(s.a.v) gibi davranma yeteneğini geliştir-
mezsek, işte o zaman Onun(s.a.v) ümmeti ol-
mak iddiamızı riske atmış oluyoruz.

“Allah ve Resulü, bir şeye hükmettikleri za-
man, mü’min erkek ve mü’min kadının ken-
di işlerinde artık başka bir şeyi seçme hakla-
rı yoktur.” (Ahzab,36)
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Eğitim bir toplumun geleceği demektir. Bir top-
lumun ayakta kalıp ilerlemesi için en gerek-

li atılımdır.
Günümüzde eğitimin ortak tanımı yapılamamış, 

değişen dünya koşulları eğitime sürekli yeni tanım-
lar katmıştır.

Bizler eğitimin anlamına ne yüklersek onu elde 
edebiliriz.

Toplum olarak eğitim yoluyla çocuklara/gençlere 
yeni bir davranış yeni bir bakış açısı kazandırmak 
temel hedefimizdir. 

İnsanı ve toplumu etkileme gücü yüksek olan 
eğitim aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarını karşı-
lamalıdır. 

Bazı eğitim tanımları:
Alman eğitimci Johann Basedow göre;
Eğitim, öğrencilerine kendilerini iyi tanımayı ve 

iyi bir vatandaş olmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. 
Pestalozzi’ ye göre; 
Eğitim, ‘fertleri yetiştirmek yoluyla toplumsal so-

nuçlara hizmet etmelidir.
Realizm’e göre;
Eğitim yetişecek nesillere kültürel mirası topluma 

hazırlama sürecidir.
Cavit Kavcar’a göre; 
Eğitimin işlevi, topluma sağlıklı bir biçimde uyum 

sağlayabilmeleri için birey yetiştirmektir.
İbn-i Sina’ya göre; 
Eğitim, taş üzerine nakışlar yapmaktır, 
Gazali’ye göre;
Eğitim, bahçesinde yabani ısırgan otlarını ayıkla-

yan bir bahçıvanın faaliyeti gibidir.
Eğitim, kişinin davranışlarında onun yaşantısı yo-

luyla ve bir maksada bağlı olarak istenilen değiş-
meyi meydana getirme sürecidir.

Buraya kadar ki tanımlardan hareketle; 
Eğitime, bireyi etkileme, yetiştirme ona isteneni 

verme süreci diyebiliriz. 
Öğreticiler ve eğiticiler olarak bireylerde arzula-

dıklarımızı onlara eğitim yoluyla verebiliriz.
Değişen insan beraberinde çağı da değiştirmiştir.
Doğal olarak da öğreticiler ve eğiticilerinde öğ-

rencilerden bekledikleri çağla beraber değişmekte-
dir. 

Yeni zamanda (çağda) bireylerden; hayata ayak 
uyduran, bilgili, entelektüel beceriye sahip kişiler 
olmasını istemekteyiz. 

Kısacası eğitimli olmak dünyada yenileşmeden 
doğan kültürün sahibi olmayı gerektirir. 

Bu oluşturulan kültüre sahip olmamak geri kal-
mışlık olarak ifade edilmektedir. 

Değişen dünya koşulları cahilliğin tanımını da de-
ğiştirmiştir.

Eskiden cahil kimse okuma yazma bilmeyen kim-
selere denilirken, 

Sonraları bir şeyler okumayan, okumaya çalış-
mayanlara cahil denilmiş, 

Şimdi ise, var olan bilgilere ulaşmayan kişi olarak 
tanımlanmaktadır. 

Eğitim yoluyla entelektüel becerileri vermeden 
önce bazı -temel gerçeklikleri–kazanımları çocuk-
lar/gençlere kazandırmalıyız.

Çünkü bunlar hedeflerin en önemli değerleridir. 
Bizi var yapan, geleceğe taşıyan asli unsurlardır.
Bu değerlere sahip olmayan bireylerin yapay batı 

kültüründe boğulmaması işten bile değildir.
Karakterli birey yetiştirmek en öncelikli hedefi-

mizdir:
Müslüman olduğunu bilen,
Kur’an ve sünnete göre hayatını düzenlemeyi he-

defleyen,
Kulluk bilinci ile hareket eden,
İnsana insan olduğu için değer veren,
Müslüman insanın daha kıymetli olduğunun şu-

urunda olan,
Kendini en iyi şekilde yetiştirmesi gerektiği bilin-

cinde olan,
Kendisine karşı sorumluluklarının farkında olan,
Ailesine karşı sorumluluklarının bilincinde olan,
Toplumuna karşı görevlerinin olduğunun şuuru 

ile yaşayan bilinçli çocuklar/gençler yetiştirmeliyiz. 
Çünkü bu dönem gelişim açısından da önemli bir 

dönemdir. 
Bu dönemde kazanılan davranışlar ömür boyu 

sürer.
Bu nedenle çocuklara ümmet bilinci vermeliyiz. 
Bu önemli hedefler yanında anadilini iyi kullan-

masını öğretmeliyiz.
Birey eğer ana dilini iyi bilirse diğer dilleri öğre-

nirken zorlanmaz.
Günümüz gençliğinin temel problemleri demek, 

bir bakıma sosyal problemlerin tamamı demektir. 
Her türlü sosyal problemin çözümünde ilk te-

mel noktadan başlanır. O da, gençlerin durumunu, 

Eğitim ve Gençlik
İsa MEMİŞOĞLU
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problemlerini tespit etmek ve çözüm yolları göster-
mekten geçer. 

Aslında gençlerin problemleri demek toplumun 
problemleri demektir.

Toplumun varlığında sağlam bir gelişme ancak, 
gençliğin her türlü problemleri çözüldüğü zaman 
gerçekleşir. 

Bu sebeple, bir toplumun gününü ve bilhassa ge-
leceğini yok etmenin en kestirme ve tesirli yolu, 
gençliği yozlaştırmaktır.

Ya da bir toplumun gününü ve bilhassa geleceğini 
garanti etmenin en kestirme ve tesirli yolu, gençli-
ği gereği gibi eğitmektir.

Sosyolojide şöyle bir kural vardır;
Sosyal bir olayın sebebi, yine başka bir sos-

yal olaydır. 
Günümüz gençliğinin problemlerinin sebebi için-

de yaşadığı toplumdur.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) de, çocuklarımıza 

karşı görevlerimizi şöyle vurgulamaktadır: 
“Çocuklarınıza güzel davranıp iyilikte ve ik-

ramda bulununuz, onları en güzel şekilde ter-
biye ediniz.” (İbn Mace, “Edeb”, 2/368) 

Toplumdaki büyükler gençlere karşı vazifelerini 
yapıyor mu? 

Aile çocuğuna karşı vazifelerini yerine getiriyor 
mu? 

Öğretmen ve okul fonksiyonu istendiği ölçüde 
icra ediyor mu?

Gencin içinde yaşadığı çevre, onun maddi ve ma-
nevi yönden yetişmesine uygun mu?

Devlet, gençlerine ne kadar sahip çıkıyor? 
Gençliği yetiştirmede benimsenen ölçüler ve eği-

tim düsturları, onların yetişebilmesi için hangi se-
viyede? 

Bütün bu sorular, bir toplumun bugününü ve ya-
rınını tayinde en önemli sorulardır.

Gençlik
Milli Eğitim Bakanlığı gençliği şöyle tarif etmek-

tedir: 
Gençlik, buluğa erme neticesinde, biyolojik ve 

psikolojik bakımdan çocukluğun sonu ile, toplum 
hayatında sorumluluk alma dönemi olan 12–24 
arasında kalan yaş gurubudur.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın tarifine göre:
“Genç, 15 ile 25 yaşları arasında, öğrenim gören, 

hayatını kazanmak için çalışmayan ve ayrı bir ko-
nutu bulunmayan kişidir.” 

Gençlik, bilhassa günümüz toplumlarında veya 
modern dünyada kendine bakış açısı itibariyle, ço-
cukluk ile erişkinliği bağlayan bir köprüdür. 

Genç için çocukluk dönemi geride kalmıştır, fa-
kat genç henüz yetişkin toplumda belli bir noktaya 
ulaşmış değildir. 

Bu yüzden gençlik çağı bir belirsizlik ve arayış-
lar devresidir. 

Bu çağ, hayat için bir yön ve hedefin arandığı, 

meslek ve ailevi rollerin üstlenilmesi için gerekli ki-
şilik özelliklerinin kazanıldığı, ferdin daha müstakil 
ve problemli bir kimse olarak hareket etmeye baş-
ladığı bir hazırlanma dönemidir. 

Bilimsel çalışmaların sonuçları itibariyle gençlik 
dönemin en başta gelen psikolojik özelliklerinden 
bazıları şunlardır: 

Kişilik bunalımı,
İsyankârlık, 
Hayatta gaye edinme, 
Sorumluluk duygusunun gelişmesi, 
Hayattan tatmin arama,
Macera,
Hareket isteği. 
Gençlik çağı, bağımsızlık ve topluma karışma ça-

ğıdır. 
Genç evden kopar, çevreye yönelir. 
Yaşıtlarıyla kaynaşma imkânı bulacağı faaliyetle-

re yönelir.
Hepsinin benzer çabalar içinde olması, buna kar-

şılık mizaç ve o ana kadarki yetişme farklılıkları, 
gençlerde gruplaşmalara yol açar. 

Bazı gençlerde;
Tedirginlik, 
Kuruntulu olma, 
Zor beğenme, 
Çabuk tepki gösterme, 
Kararsızlık, 
Bencillik, 
Savurganlık,
Dağınıklığın artması, 
Süse ve giyime düşkünlük, 
Dilin değişmesi, 
Müzik zevkinin başkalaşması vb. olarak ortaya çı-

kan davranış değiştirme görülmektedir. 
Gencin, kim olduğunu, neye inanıp değer verdi-

ğini, hayattan ne elde etmeyi beklediğini değerlen-
dirmesi konusunda da bir kimlik kazanma proble-
mi vardır.

Gençler, mücerret düşünme özellik ve kabiliyet-
lerini kullanarak, ana-baba ve yakın çevrenin dav-
ranışlarını ve beklentilerini yeniden değerlendirme-
ye başlarlar. 

Gençlik döneminde kişilik gelişiminin en belirgin 
görüntüleri, fikrî, zihnî, hissî sahalarda ve gencin 
fizyolojik ve sosyal ilişkilerinde ortaya çıkmaktadır.

Genç bu geçiş döneminde hayallerin, tutkuların, 
idealizmin ve akran gruplarının, değerler sisteminin 
etkisi de söz konusudur 

Genç, özgürlük ve özgür davranma arayışı için-
dedir. 

Topluma kendini ispatlamak durumundadır. 
Yeniliğe ve ileriye doğru yaptığı atılım ve girişim-

lerin engellenmemesini bekler ve bunun için mü-
cadele eder. 

Gençler için bir diğer problem sahası; Meslek se-
çimi ve eş seçimidir. 
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Aşırı hayalcilik, 
Refah hastalığı,
Özenti, 
Kimlik bunalımı, 
Kendini tanımama,
İdealsizlik ve lâkaytlık,
Bencillik, 
Ahlâki ve manevi değerlerin azalması, 
Uyuşturucular,
Fanatizm ve kötü alışkanlıkların kazanılması, 
Zararlı yayınlar ve terör odaklarının varlığı, 
Ailenin bozulması ve güvensizlik,
İşsizlik ve gelecek kaygısı,
Başkaları ile ilişki kuramama,
Gibi durumlar, günümüz gençliğinin temel prob-

lemleri olarak görülmektedir. 
İçinde yaşadığımız toplumda son yıllarda sosyal 

ve kültürel değişmeler yaşandı. 
Değişen toplum düzeni içinde farklı rol beklenti-

leri ve bu değişime paralel biçimde değişime zorla-
nan gençler ruhî bir gerilim ortamında kimlik ara-
yışlarını sürdürmek durumunda kalmaktadırlar. 

Yaşı gereği değer yargıları hızla değişen genç, 
içinde yaşadığı toplumun değerlerinin de hızla de-
ğişmesi karşısında bunalıp bocalamakta, ya hiç-
bir değere inanmayan, idealden yoksun, günübirlik 
uğraşlar ve maddi zevklerle oyalanan, kendine ve 
çevresine yabancılaşan bir tip haline gelmekte, ya 
da aşırı ideolojik bağnazlığa düşmektedir.

Aile, 
Arkadaş grubu, 
Okul ve eğitim, 
Çevre ve kitle iletişim araçları, 
Gençleri etkiyen faktörlerden bazılarıdır. 
Aile, 
Çocuğa ilk bilgilerin verildiği yerdir. 
Ailenin sağlam olması gerekir. 
Sağlam aileden sağlam nesiller, sağlam nesiller-

den sağlam toplumlar, sağlam toplumlardan sağ-
lam devletler meydana gelir.

Aile çocuklarına sevgi göstermelidir ki, sonra ço-
cuklar da onlara saygı göstersin. Sevgisiz yetişen 
çocuklar problemli olmaktadır.

Ailenin dini bilgisi bakımından önemi büyüktür.
Çocuk ilk dini bilgileri, dua ve ibadet şekillerini 

aile ocağında öğrenir.
Genç aile ocağından birini kendine örnek seçer ve 

onu taklit eder.
Aile fertleri çocuğa doğru bilgi vermeli ve onu 

topluma kazandırmak için camiye alıştırmalıdır.
Çocukların gençlik çağındaki aşırılıkları, isyanla-

rı, kendi başına birey olmaya çalışırken çevrelerine 
verdikleri zararları en aza indirmenin ve problem-
leri çözmenin yolu, ailede sevgi ve güven ortamını 
temin etmekten geçer.

Böyle bir ortamda küçük yaştan itibaren aile fert-
leri arasında kurulan iletişime ve çocuklarına veri-

len eğitime bağlı olarak gelişir.
Çocuklarını doğru ve sağlam bir inanca sahip ola-

rak güzel bir ahlâkla yetiştirebilmek için ailelerin en 
baştan itibaren çocuklarıyla doğru bir iletişlim kur-
maları gerekmektedir.

Ailenin çocuklarına karşı sorumlulukları 
şunlardır:

Doğduğunda manâsı güzel bir isim koymak,
Ekonomik güçleri oranında besleyip büyüt-

mek, 
Onlara iyi bir terbiye vermek, 
Kendilerine bu konuda örnek olmak, 
Dinî bilgileri öğretmek,
Hayatlarını kazanacakları yolları göster-

mek,
Telkinle ve örnek olmakla onları ibadete 

alıştırmak,
Evlendirmektir, 
Arkadaş grubu, yaklaşık olarak aynı yaştaki kişi-

lerden oluşur. 
Gençler, arkadaşlarıyla birlikte olmayı tercih 

ederler. 
Arkadaşlar, tutum ve davranışları ile birbirlerini 

etkilerler. 
“Üzüm üzüme baka baka kararır” atasözünde ol-

duğu gibi, insan arkadaşlarından etkilenir.
“Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söy-

leyeyim” sözü ile de, iyi arkadaş seçilmesinin öne-
mi vurgulanmıştır.

Okul ve eğitim:
Gençler okulda hem kendilerini eğitmekle görevli 

yaşlılarla etkileşir, hem de kendi yaşında veya daha 
küçük kişilerle etkileşim içinde olur. 

Okul ferde eğitim verir ve onu topluma hazırlar. 
Gençler model aldıkları kişileri okulda seçerler.
Meslekler de bu dönemde seçilmeye başlar.
Günümüz gençliğinin problemlerine İslam’ın or-

taya koyduğu çözüm yolları içinde en önemlilerin-
den biri de eğitimdir. 

İslâm, ilme, eğitim ve öğretime büyük önem ver-
miştir. 

İlim öğrenmede kadın erkek ayrımı gözetmemiş-
tir. 

Peygamberimiz (s.a.s.), insanlara hem maddi 
hem de manevi ilimlerin verilmesini tavsiye etmiş-
tir. 

Sadece dini ilimler taassuba, sadece pozitif ilim-
ler şüpheye götürür. Eğitimde kafa ve kalp bütünlü-
ğü sağlanmalıdır. Kafasında çağının en son bilgileri 
olmalı, kalbinde de imanı bulunmalıdır.

Gazali’ye göre terbiye bir ilim işidir. 
Terbiyenin nihaî gayesi olan iyi insan yetiştirme 

işi, ilim sayesinde gerçekleşebilir. 
Ancak teori alanındaki bir ilim, pratiğe uygulan-

madığı sürece bir değer ve anlam ifade etmez. 
İslam’a göre eğitimin gayesi, mükemmel insan 

yetiştirme ve faziletli toplum oluşturmaktır. 
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Hz. Ali (r.a.), “çocuklarınızı kendi zamanını-
za göre değil, onların yaşayacakları zamana 
göre yetiştiriniz” sözleri ile, ileriye dönük eğiti-
min verilmesini tavsiye etmiştir.

Kitle haberleşme araçları;
Basın, radyo, televizyon, sinema, bilgisayar, in-

ternet gibi araçlardır.
Günümüzde gençler üzerinde bunların çok büyük 

etkisi vardır. 
Kitap, dergi, gazete gibi araçlar, bilgi aktarmakla 

kalmaz, aynı zamanda yön verirler.
Gençlik Problemleri ve Dinimizin Ortaya 

Koyduğu Çözüm Yolları
Bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre top-

lumda en çok görülen, günümüz gençliğinin temel 
problemleri ve dinimiz İslâm’ın ortaya koyduğu çö-
züm yollarından bazıları şunlardır:

Alkol ve Uyuşturucu Kullanmak
İslâm hukukunda, hükümlerin üzerine oturdu-

ğu esaslar veya gözettiği hedefler, dini, aklı, nefsi, 
nesli ve malı korumaktır.

Dinimizin çok değer verdiği ve korumaya çalıştı-
ğı akla zarar veren alışkanlıkların başında alkol ve 
uyuşturucu gelmektedir. 

Alkollü içkiler hem bireysel hem de sosyal bir 
problemdir. Bunları kullanan fertlerin yanında ve 
çevresinde bulunanlar olumsuz etkilenir. 

Kur’ân-ı Kerim’de
“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşa-

lar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. 
Bunlardan uzak durursanız kurtuluşa erersi-
niz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak ara-
nıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı an-
maktan ve namazdan alıkoymak ister. Ar-
tık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?” (Maide/5, 
90–91) buyururken,

Peygamberimiz de (s.a.s.), alkolle ilgili olarak, 
sarhoşluk veren her maddenin, ayrıca çoğu sarhoş-
luk veren maddenin azının da haram ve içkinin her 
kötülüğün anahtarı olduğunu beyan buyurmuştur. 
(İbn Mace, “Edeb”, 2:1119)

Alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olan kişiler 
aklını sağlıklı kullanamaz, karar verme ve muhake-
me yeteneğini kaybeder.

İnsanın psikolojini bozar, onu kavgacı yapar ve 
kendine, canına ve malına zarar verir hale getirir.

Bilhassa alkolikler, aileleri için zarar verici bir hale 
gelirler.

İçki, ailelerin parçalanmasına da yol açar. 
İnsanı geçimsiz, kavgacı, saldırgan, suça, kaza 

yapmaya ve cinayet işlemeye uygun hale getirir. 
Dolayısıyla gençler, alkol ve uyuşturucudan ke-

sinlikle uzak durmalı, Allah’ın emir ve yasaklarını 
gözetmelidir. 

Zina ve Fuhuş 
Günümüz gençliğin problemlerinden biri de 

ahlâkî erozyondur.

Nesli ve aile yapısını bozan en önemli faktörler-
den biri fuhuştur. 

Fuhuş, ahlâkı çökertmekte, psikolojik bozukluk-
lara sebep olmakta ve çeşitli hastalıkları oluştur-
maktadır. 

Gençliği dejenere etmek isteyenlerin, en faz-
la başvurdukları ve bu maksatla tesir edebildikleri 
veya ellerinde tuttukları kitle iletişim araçlarını kul-
landıkları vasıta da fuhuştur.

İslâm fıkhının maksatlarından biri de nesli koru-
mak ve sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmaktır. 

Peygamberimiz (s.a.s.), bir taraftan güzel ahlâkı 
ile insanlara örnek olurken, diğer taraftan, ortaya 
çıkan ve çıkabilecek problemleri önlemek için gay-
ret sarf etmiştir.

Bunun için gençlere sahip çıkmış ve belirli bir 
yaşta gençleri evlendirmiştir.

Gençlere nefislerini korumak için ya evlenmeleri-
ni yoksa oruç tutmalarını tavsiye buyurmuştur.

Dolayısıyla gençleri zina ve fuhuş bataklığından 
korumanın yolu evlenmelerini sağlamak, bu müm-
kün oluncaya kadar da onları oruca teşvik etmek, 
ayrıca zina ve fuhşa götürücü yerlerden, yayınlar-
dan uzak tutmaktır.

Haksız Kazanç ve Hırsızlık
İnsanlık tarihi boyunca hemen her toplumda 

kamu düzenini bozan ve yüz kızartıcı büyük bir suç 
olarak kabul edilen hırsızlık, dinimizin önlemeye 
çalıştığı sosyal problemlerden biridir. 

Ahlâk ve hukuk kurallarına aykırı yollardan haksız 
kazanç sağlanmasına sebep olan hırsızlık, İslâm’ın 
değer verdiği, korumayı hedeflediği ve kutsal kabul 
ettiği mal güvenliğini ve meşru yollardan gelir elde 
etmenin esas olduğu prensibinin de ihlâlidir.

Kur’ân-ı Kerim’de;
“Aranızda birbirinizin mallarını hırsızlık, kumar 

ve gasp gibi haksız yollarla yemeyin...” (Bakara, 
2/188) buyrulur. 

Kul hakkını Allah bile affetmez. 
Başkasının hakkını yemek ve çalışmadan helâl 

olmayan yollardan kazanç sağlamak dinimizce ha-
ram kılınmıştır. Alın teri ile helâl yollardan rızk ka-
zanmak ve bunu da Allah’ın razı olacağı şekilde kul-
lanmak en güzel bir davranıştır. 

Geçlerimiz bu yönde de eğitilmeli, kendilerine ko-
lay kazanma yolları gösterilmemeli ve her türlü ku-
mardan alıkonmalıdır. 

Çalışmanın önemi anlatılmalı ve çalışmaya, alın 
teriyle kazanmaya, zorluklara alışmaya, hatta zor-
luklara talip olmaya özendirilmelidirler.

Kimlik ve İman
Gençliğimizin belli ölçülerde bir kimlik bunalımı 

yaşadığı söylenebilir. 
Baskı idareleri, gençliği nefsanî istekleri doğrul-

tusunda yaşayan bir kitle olarak görüp gösterme, 
bu istekleri her ne şekilde olursa olsun tatmini öz-
gürlük olarak takdim etme, onları yüksek idealler-
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den uzaklaştırma, bu bunalımın en önde gelen se-
bepleri arasındadır. 

Ayrıca, bizzat toplumumuzun bir kültür ve me-
deniyet bunalımı içinde olması, kendi değerleriyle 
çatışması ve kendisine, bizzat yapısına, tarihine ve 
karakterine uygun bir kimlik seçememesi, bu bu-
nalımı derinleştirmektedir. 

Genç, ayrıca özel ilgi ister. Ne baskı, ne başıboş 
bırakma, ne sürekli eleştirme, ne sürekli övme ol-
madan, daima dengeyi gözeten bir yaklaşım. 

Gençlerin sağlam bir imana sahip olmaları ge-
rekir.

İman, insanı insan eder, dünyada sultan eder. 
Dünya ve âhiret saadeti yalnız İslâmiyet’te ve 

imandadır.
Gençler! Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, 

hayatınızı iman ile hayatlandırınız, farzları yaparak 
süsleyiniz ve günahlardan çekinerek korununuz. 

Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmak-
tadır.

“Ölümden önce hayatın, yaşlılıktan önce 
gençliğin, çok işten önce boş zamanın değe-
rini biliniz” (Fethulbarî, 14/9).

Gençlik damarı, akıldan çok hisleri dinler. 
His ve istekler ise kördür. Geleceği görmez. Hazır 

birazcık lezzeti, ilerideki birçok lezzete tercih eder. 
Böylece toplumuna, ailesine, vatanına zararlı bir 

kişi olur. 
Gençler ailesinin ve büyüklerinin tecrübelerinden 

yararlanmalı, onların sözlerini dinlemelidir. Hakiki 
mutluluk ve huzur yalnız imandadır ve iman haki-
katleri içerisinde bulunur.

Gençliğini Allah’ın emirleri doğrultusunda geçi-
renler, hem ailelerine hem de içinde yaşadıkları 
topluma faydalı birer kişi olurlar. 

İbadet
İbadet, din ve dini hayatın en önemli bir boyutu-

nu teşkil eder. İbadetlerin kişinin ruh sağlığına da 
önemli katkıları vardır. 

Gençlik döneminde dini yaşantı ve ibadetler, ki-
şiye kendini anlamayı, olumlu ve olumsuz yönleri-
ni tanıyıp kabullenmeyi öğretir. Pek çok psikolojik 
problemin çözümü ibadetle mümkündür. 

Meselâ, namazda ruhun, kalbin ve aklın rahatı 
vardır. Namaz kılmak vücuda ağır bir yük getirmez. 
Günlük namazlarını kılan insanın yaptığı bütün di-
ğer güzel işler, bilhassa Allah hatırlanarak yapılır-
sa ibadet sayılır. Böylece insan, bütün hayatını iba-
detle geçirmiş olur.

İbadet, Allah’a karşı kulluk ve şükür borcudur. 
Allah’a kul olan insan, diğer bütün kulluklardan 

kurtulur ve gerçek özgürlüğü bulur.
Peygamberimiz (s.a.s.), 
“İnsan vücudunda bir et parçası vardır, o 

sağlıklı olursa insan da sağlıklı olur”. buyur-
muştur.

“O et parçası nedir ya Rasûlallah?” diye so-
rulunca, 

“O kalbdir” buyurmuşlardır. (Buhari, “İman”, 
39; Müslim, “Müsâkat”, 107) 

Kalbler de, ancak Allah’ı anmakla sağlıklı olur, 
oturaklaşır ve huzura erer. 

Özetle;
Gençlik problemleri, çok yönlü ve her bir yönü 

oldukça derin ve kapsamlı bir mesele olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

Dolayısıyla bunların çözümü, oldukça uzun ve 
yoğun çalışmaları gerekli kılmaktadır.

Günümüz geçliğinin problemi, yani toplumun 
problemleri çok, saymakla bitmez, ama çare, her 
halükârda sağlam bir eğitimden, bilhassa iyi bir 
din-ahlâk eğitiminden geçmektedir.

İyi bir din-ahlâk eğitim verilebildiği takdirde, en 
azından problemlerin çözümü adına sağlam bir 
temel kurulmuş olacak ve ikinci derecede kalan 
problemler ise, bu temel üzerinde çözülebilecektir. 

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. İbrahim şu şekilde dua 
ederek çocuk istemiştir. 

“Ey Rabbimiz! Bizi Sana ibadet edenlerden 
kıl! Çocuklarımızdan sana itaat eden bir üm-
met çıkar...” (Bakara, 2/128)

Temiz bir nesil için Allah’a dua etmek gerekir. Ai-
leler çocuklarına güzel örnek olmalı ve çocukları-
na tavsiye edecekleri şeyleri kendileri yaşamalıdır. 

Günümüzde gençlerimizin birtakım prob-
lemlere düşmemeleri için şunlara dikkat et-
meliyiz;

• Gençlere sağlam bir aile terbiyesi verilmeli ve 
kendilerine anlayışla yaklaşılmalı. 

• Ailede ve okulda doğru bilgiler verilmeli ve bil-
giler çatışmamalı.

• Maddi ve manevi yönden dengeli bireyler ola-
rak yetiştirilmeli.

• Gençlere sorumluluk şuuru verilmeli ve onlara 
örnek olunmalı.

• Gençler sosyalleşerek, insanlarla iyi münase-
bet içinde bulunabilmeli.

• Gençler kötü arkadaş grubundan uzak durmalı 
ve iyi arkadaş edinmeli.

• Boş zamanlarını kitap okuyarak ve faydalı işler 
yaparak geçirmeli.

• Kötü alışkanlıklardan ve onların edinileceği 
yerlerden uzak durmalı.

• Alkol ve uyuşturucu kullananlardan ve satan-
lardan uzak durmalı.

• Gidecekleri yerler konusunda ailesine ve bü-
yüklerine danışmalı.

• Gençlerin, hür ama ilmî, sistematik ve belli de-
ğerler çerçevesinde düşünme gücüne, dünya görü-
şüne sahip, insan haklarına saygılı ve çevre şuuru 
yerleşmiş fertler olmaları sağlanmalıdır



GENÇ BİRİKİM

44

Kur’an’ın, geldiği toplum ve insanlık açı-
sından öncelikli hedefi ve en önemli fonk-

siyonu, yaratılış amacına uygun bir çizgiye yö-
nelmesi için insana telkin ve tebliğde bulunmak, 
ona rehberlik etmek ve neticede onu eğitmektir. 
Bu, aynı zamanda Peygamberin görevi ve pey-
gamberliğin de amacıdır. “Ey Rasul! Rabbinden 
sana indiriline tebliğ et. Eğer bunu yapamazsan 
O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni in-
sanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler 
topluluğuna rehberlik etmez.” (Maide 67)

Ortalama insan ömrünün yaklaşık üçte bir 
kadar bir zaman olan, sadece 23 yıl gibi bir sü-
rede ve belki de Avrupa kıta genişliğini aşan bir 
coğrafi alanda toplumsal bir değişim gerçekleş-
miş ve bu dönem dünya tarihinde “asr-ı saadet” 
(mutluluk devri) olarak geçmiştir. Kur’an, ade-
ta imkânsızı mümkün kılmıştır. Bu değişim sü-
recinde, Kur’an’ın kendisini topluma sunuş tar-
zı diyebileceğimiz tebliğ metodlarının önemli bir 
yeri vardır. Hz. Peygamberin sünneti ve uygula-
dığı tebliğ metodları Kur’an’ın bir uygulamasıdır.

Kur’an’ın mesajı evrenseldir. Ancak Kur’an’ın 
metodlarındaki evrensel yönlerin yanında böl-
gesel, toplumsal ve zamanla kayıtlı unsurlar da 
vardır. Başka bir ifadeyle metodların dayandığı 
ilkeler evrensel olmakla birlikte metodların ev-
renselliğinden söz edilemez. 

Kur’an, metodik zenginliğe sahip bir kitaptır. 
Nitekim bazı ayetlerde bu husus, yani Kur’an’da 
çok çeşitli metodların kullanıldığına işaret edil-
mektedir. Bir surede birden fazla metod kulla-
nıldığı gibi, bazı ayetlerin başıyla sonu arasın-
da da değişik metodlar uygulandığını görmek 

mümkündür. Bu yazımızda tebliğ açısından tes-
pit edilen ve önemli görülen bazı metodlar ele 
alınmaya çalışılacaktır.

1- ÖNCELİK METODU

Konu Bakımından

Kur’an, tespit ettiği hedefi ve hedef bakımın-
dan muhatabın durumunu ve özelliklerini dik-
kate alarak, vermek istediği mesaj itibariyle bir 
öncelik belirlemiş ve tebliğe bu noktadan başla-
mıştır. Buna göre Kur’an, akide yani inanç konu-
suna öncelik vermiştir. Zira bir insana iman aşı-
lamanın, onun kuvvetini ve direncini kat kat art-
tıracağı ifade edilmektedir.

Kur’an’ın inanç konusuna bu kadar önem 
vermesi, inancın, insanın yaşayışını ve davra-
nışlarını yönlendiren temel faktör olduğu, insa-
nın hayat tarzının bütünüyle inandığı değerlere 
bağlı bulunduğu ve onun gereğine uygun şekil-
de seyrettiği gerçeğinin dikkate alınmasının bir 
sonucudur.

Kur’an, ilk tebliğlerinde okumaya, yazmaya, 
öğrenmeye ve öğretmeye yer vererek zihniyet 
değişiminin yollarını göstermenin yanında, Allah 
inancı, O’nun birliği ve sıfatları konusuna önce-
lik ve önem vermiştir. Kur’an ilk önce “Allah’tan 
başka ilah yoktur” esasını bildirmek ve sadece 
O’na kulluk edileceği inancını yerleştirmekle işe 
başlamıştır. İçki yasağı ayeti (Maide 90-91) gel-
diğinde Müslümanların evlerinde bulunan bütün 
içkileri sokaklara dökmelerinin ve ayete teslim 
olmalarının sırrı, bu motodla sağlanan, insanla-
rın zihinlerine hâkim olma başarısıdır.

Kur’an’da Tebliğ Metodları*

İdris GÖKALP

*Bu yazı “Kur’an’da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi” adlı eserden yararlanılarak hazırlanmıştır- Mehmet ŞANVER Pınar Yay. (2001)
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Muhatap Bakımından

Kur’an, tebliğde öncelik tanınan muhatabı 
“Sen (önce) en yakın hısımlarını uyar” (Şuara 
214) ayetiyle belirlemiştir. Böylece tebliğ ve in-
zar, yani uyarma faaliyetine en yakın akrabalar-
dan başlaması gereğini vurgulamıştır. Buna göre 
tebliğci, öncelikle içlerinde yaşadığı kendi hı-
sımlarının en yakınlarından tebliğe başlayacak-
tır. Zira bir kimse, kendisini yakınları ve tanıdık-
ları arasında duygusal bakımından daha emni-
yetli görür ve grup kararından veya görüşünden 
uzaklaşınca da daha az tehlikede hissedebilir.

“Ailene namazı emret; kendin de ona sabır-
la devam et.” (Taha 132) “Ey insanlar, kendinizi 
ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten 
koruyun” (Tahrim 6) ayetleri de dikkate alındı-
ğında, tebliğ ve eğitimde aileye ve yakın akra-
baya verilmesi gereken önceliğe ve bunun öne-
mine ayrı bir vurgu olduğu söz konusu olduğu 
anlaşılmaktadır.

2- KISSA METODU

Kıssa, “olayları adım adım izleyerek, nokta-
sı noktasına bildirmek” anlamını ifade eden kas-
sa fiilinden gelmekte olup, haber, olay, geçmiş-
te gerçekleşmiş olayları anlatma demektir. Kıs-
salar, hacim itibariyle Kur’an’ın yaklaşık yarısı-
nı oluşturmaktadır. Kıssalar yoluyla bilgilendir-
me ve eğitme metodu, Kur’an’da göze çarpan 
belirgin metodlardandır.

İnsan fıtratı ve tabiatı, anlayış ve kavrama 
yönünden soyut ve kuru fikirleri dinlemekten 
çok, somut fikirlere yatkındır. Kıssalarda, fikir-
ler adeta somutlaşır, dinleyenlerin anlaması ko-
laylaşır. Böylece fikirler, zihinde daha iyi yerle-
şir ve kalıcı olur. Oysa çıplak gerçekler ve soyut 
anlamlar, hem daha çabuk unutulur, hem de akıl 
yorarak dikkatleri dağıtabilir.

Kur’an, kıssaların açıklayıcı ve güzel bir üs-
lupla anlatıldığını (Yusuf 3) beyan ederek, “And 
olsun onların (geçmiş peygamberler ve ümmet-
lerinin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok 
ibretler vardır.” (Yusuf 111) ayetiyle ders ve ib-
ret alınması bakımından kıssaların önemi açıkça 
vurgulamaktadır.

Kıssalar için geçerli olan temel amaç, in-
sanları Kur’an’ın gayesi olan hakka ve hidaye-
te ulaştırmaktır. Ancak bu genel amacın yanın-
da ve ona paralel olarak, kıssaların da kendine 
mahsus amaç ve fonksiyonları vardır. Bu amaç 
ve fonksiyonları; ilahi vahyi ve peygamberin 
peygamberliğini ispat etmek, ibret ve öğüt ve 
Hz. Peygamberin gönlünü takviye etmek şeklin-
de sıralayabiliriz.

3- TEKRAR METODU

Toplum psikolojisi ve propaganda tekniği 
açısından nasıl ki çok sık tekrarlanan bir slogan, 
ara sıra işitilen bir slogana göre daha çok ilgi ve 
dikkat çekme ihtimaline sahipse, sık sık tekrar-
lanan bilgi ve mesajlar da, insanların zihinlerin-
de yer etme, bir meleke oluşturma, duygu ve 
vicdanlarına tesir etme ve sonuçta düşünceleri-
ni etkileyebilme imkânına sahiptir.

Bir bilgilendirme, haberdar etme ve zihniyet 
değişimini hedef alan Kur’an’da, insanların ilgi 
ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, zaman zaman bu 
yöntemi uygulamaktadır. “Biz, iyice düşünüp ib-
ret alsınlar diye, bu Kur’an’da türlü türlü şekil-
lerde açıkladık.” (İsra 41) ve yine Hz. Hud ve 
kavmi ile ilgili kıssayı takip eden bir ayette “Bel-
ki doğru yola dönerler diye, ayetleri tekrar tek-
rar açıkladık.” (Ahkaf 27) buyrularak, kıssaların 
tekrarlanmasına vurgu yapmıştır.

4- BENİMSETME-SOĞUTMA
(Terğib ve terhib) METODU

Benimsetme-soğutma metoduna, başka bir 
ifadeyle, teşvik ve sakındırma yöntemi diyebi-
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liriz. Kur’an, sunduğu mesajı benimsetme, sev-
dirme, kabul ettirme ve insanları teşvik etme 
amacıyla müjde, mükâfat, cennet ve nimetlerin 
hatırlatılması gibi, insanların gönlünü alıcı, sem-
pati ve sevgilerini çekici, onların hoşlarına giden 
ve sonuçta Allah’ın yüceliğini hatırlatıcı unsurla-
rına başvurmaktır.

Bunun yanında Kur’an, insanları inkârdan, 
şirkten ve bunlara işaret eden anlayışlardan, 
başka bir ifadeyle, vahyin ortaya koyduğu pren-
siplerin ve tevhid anlayışının zıddı olan inançlar-
dan, soğutma, uzaklaştırmak ve inanmayanla-
rı bir daha düşündürmek, ibret almalarını sağla-
mak ve uyarmak amacıyla, ceza, korkutma, ce-
hennem, kınama, ayıplama gibi, insanların kor-
kup çekinecekleri, muhatap olmaktan kaçına-
cakları ve sempatik olmayan unsurları kullan-
maktadır. Nitekim Kur’an ayetlerine bakıldığın-
da, her iki yöne de yer verildiği ve bu dengenin 
gözetildiği görülmektedir.

5- GÖZLEM METODU

Kur’an’ın tebliğ metodları arasında dikka-
ti çeken bir husus, Hakikat’in gözlemlenebilen 
tarafı üzerinde ısrarla durması ve bu konularda 
sık sık hatırlatmalar yapmasıdır. Kur’an’ın, in-
san bakışlarını ve dikkatlerini yöneltmesini is-
tediği başlıca üç alan olduğunu söylemek müm-
kündür. Bu alanlar:

İnsan ve yaratılışı 
Tabiat ve tabiat olayları 
Tarih

Kur’an, öncelikle insanın yaratışını ve yapısı-
nı dikkatlere sunarak, insanın neden yaratıldığı-
na bir bakmasını, bakışlarını kendisine çevirme-
sini ister. (Tarık 5) ve onun nelerden ve nasıl ya-
ratıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini değişik 
şekillerde pek çok ayette ifade eder. Kur’an’ın, 
insanın gözlem ve incelemelerine sunduğu diğer 
bir alan, tabiat ve tabiat olaylarıdır. Bu konuda 
şu ayetler örnek olarak sunulabilir:

“Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle 
uyumlu olarak nasıl yaratmış!” (Nuh 15) “Üstle-
rindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina et-
miş ve nasıl donatmışız! Onda hiçbir çatlak da 
yok. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar 
koyduk. Orada gönül açan her türden (bitkiler) 
yetiştirdik. Allah’a yönelen her kula gönül gözü-
nü açmak ve ibret vermek için” (Kaf 6-8).

Kur’an bunun yanında tarihe ve tarihi kalıntı-
lara dikkat çeker ve bunlar üzerinde gözlem ya-
pılmasını ve yaşananlardan ders ve ibret alın-
masını ister.

“De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın, sonra (pey-
gamberleri) yalanlayanların sonunun nasıl oldu-
ğuna bakın. (Enam 11) “… günahkârların akıbe-
tinin ne olduğunu görün” (Neml 69) “(Kâfirler), 
yeryüzünde hiç gezmediler mi ki, kendilerinden 
öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler.” 
(Yusuf 109, Mü’min 21, Rum 9, Muhammed 10) 
ayetleri, yeryüzünde gezip dolaşmaya, tarih-
te olup bitenlerin izlerini, kalıntılarını görmeye 
teşvik etmektedir.

6- TASVİR METODU

Kur’an’da yaygın olarak kullanılan, önemli ve 
üstün bir ifade vasıtası olan tasvir, olayları in-
san zihninde ve hayalinde canlandırma, hare-
ketli ve hissedilir hale getirme, soyut bilgiyi so-
mutlaştırmadır.

Kur’an tasvir metoduyla insanın zihin, ku-
lak, göz, duygu, vicdan gibi pek çok boyutuna 
hitap etmeyi amaçlamakta ve tebliğin, insanın 
ne kadar fazla duyu organına yönelirse, o kadar 
çok etkili olabileceğini göstermektedir. Kur’an, 
adeta insanın gözlerine hitap edercesine canlı 
tablolar oluşturan tasvirleri içeren pek çok ayet 
vardır. 

7- TEMSİL (Benzetme-Örneklendirme) 
METODU

Kur’an’da yaygın olarak kullanılan metod 
ve anlatım türlerinden birisi de temsil metodu-
dur. Temsillerde manevi bir hal, maddi bir şeye 
benzetilir. Kur’an tebliğinin öncelikli amacı, zih-
nin bilgisel donanımı ve eğitimidir. Dolayısıyla 
Kur’an’daki temsillerin amacı, muhatabın bilgi-
lendirilmesi, bu bilgiler ışığında düşünüp ve ib-
ret almasıdır.

Kur’an’da çokça görülen temsil örneklerine 
baktığımızda; dünya hayatı, geçici ve belli bir 
vakitle sınırlı olması itibariyle yağmura benze-
tilir. (Yunus 24) Bunun yanında güzel söz, kökü 
toprakta sağlam ve sabit duran ve yemiş ve-
ren güzel bir ağaca; kötü söz ise, kökü yerden 
kesilmiş, ayakta durmayan bir ağaca benzetilir.
(İbrahim 24-27) Temsil başka bir örnek, Allah’a 
şirk koşan kimsenin durumu, gökten düşüp par-
çalanmış bir objeye benzetilir. (Hac 31)

8- SORU-CEVAP METODU

Soru-cevap yöntemi, öğretimde kullanılan 
başlıca metodlardan birisi olduğu gibi, Kur’an’da 
da tebliğ ve eğitim amacıyla kullanıldığı belirti-
len ilk ilahi metottur. (bkz: Araf 172)

Kur’an üslubuna bakıldığında görülür ki, so-
rulan sorulardan maksat, muhatabı sınamak, 
sorgulamak veya onu zor durumda bırakmak 
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değil, zihinleri uyandır-
mak ve dikkatleri topla-
mak, bilinen gerçekle-
rin hatırlatılmasını sağ-
lamak, bir takım bilgi-
ler vererek düşündürmek 
ve akli çıkarımlar yoluy-
la gerçeğin bulunmasına 
yardımcı olmaktır.

Kur’an muhataplarının 
zihnindeki bilgileri çıkar-
maya, mukayese yapma-
ya ve sonucu kendisinin 
çıkarmasına yönelik so-
rular sorar. (bkz: Yunus 
34-35)

Kur’an gerek muha-
taplarına yönelttiği soru-
larla, gerekse muhatap-
larından gelen sorularla 
verdiği cevaplarla onlarla 
diyaloga girmiş olmakta-
dır. Böylece Allahu Teâlâ 
insanı bir ego, bir ben, bir 
varlık olarak bizzat kar-
şısına almış ve kabul etmiştir. Sorularla kuru-
lan diyalog, muhatabın kişiliğine değer verme-
nin bir işareti ve onun güvenini kazanmanın bir 
aracıdır.

9- TARTIŞMA METODU

Tartışma yöntemi ve konuları, Kur’an’da 
geniş bir yer tutar. Çünkü insan, tartışmaya 
en düşkün bir varlıktır. (Kehf 54) Dolayısıyla 
Kur’an, bu yöntemle de insan tabiatına uygun 
bir yol izlemektedir.

“Onlarla en güzel şekilde tartış (müca-
dele et). (Nahl 125) “İçlerinden zulmeden-
ler hariç, Kitap ehli ile ancak en güzel şekilde 
tartışın(mücadele edin) ve deyin ki: “Biz, bize 
indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim 
ilâhımız ve sizin ilâhınız birdir (aynı ilâhtır). 
Biz sadece O’na teslim olmuş kimseleriz.” (An-
kebut 46) ayetleri tartışmayı tavsiye ederken, 
“Bâtılı hakkın yerine koymak için tartışmışlardı.” 
(Mü’min 5) “Kendilerine hainlik edenlerin hesa-
bına tartışma” (Nisa 107) ayetleri ise tartışmayı 
yasaklamış ve kınamıştır.

Kur’an’a göre tartışma bilgiyi gerektirir. Tar-
tışma, tartışılan konuda bilgi ve iyi niyet sahi-
bi olmakla, sağlıklı bir yol izleyerek ve hayırlı 
bir sonuç elde etmek için yapılmalıdır. Kur’an’ın 
emir ve tavsiye ettiği tartışma, bu ölçülere uyan 
tartışmadır. Kur’an, tartışmayı bir tebliğ metodu 
olarak kullanırken, onu bilgi esası üzerine kur-

mayı öngörmekte ve ger-
çeğin ortaya çıkması için 
bir araç saymaktadır.

Genel görünümüyle 
Kur’ani tartışma, hasım-
lara, ilmi seviyelerine ve 
inanç durumlarına uygun 
düşen bir muameleden 
ibarettir. Müşriklerle ya-
pılan tartışmaların çoğu, 
hidayet ve irşad amacı 
güderler. Bazen iddiala-
rındaki hataları da göste-
rirler. Diğer yandan kitap 
ehli ile ilgili yapılan tar-
tışmalar, onları ilzam et-
mek ve hatalarını ortaya 
çıkarmak için yapılmışla-
rıdır. Zira onlar bilgi sa-
hibi kişilerdir. Münafık-
larla yapılan tartışmalar-
da ise, tehditlerle birlikte 
sertlik ve şiddet damga-
sı görülür.

10- KARŞILAŞTIRMA (Mukayese)
METODU

Kur’an’ın bilgilendirme metodlarından biri-
si de mukayesedir. Kur’an’da Allah’ın varlığı ve 
birliği, O’nun tanıtılması yoluyla anlatılır. Kur’an 
Allah’ı insanlara daha çok fiilleriyle tanıtır ve do-
layısıyla Kur’an’da en çok yeri Allah’ın fiilleri tu-
tar.

Karşılaştırmalar Kur’an’da genellikle soru 
üslubuyla yapılmaktadır. (bkz: Ahkaf 33, Yasin 
81) Böylece yapılan karşılaştırmalarla konu so-
mutlaşmakta ve muhatabın algılaması kolaylaş-
makta, soru üslübuyla da muhatabın dikkati çe-
kilmekte, akli ve zihinsel fonksiyonları hareke-
te geçirilmek ve düşünmeye sevk edilmek is-
tenmektedir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, insan fıtratı, di-
nin mesaj ve tebliğlerini kabule yatkın bir özel-
liğe sahiptir. Ne var ki, mesaj ve tebliğlerin ka-
bulü ve eğitim faaliyetlerin etkisi, büyük ölçü-
de, uygulanan yöntemlerin insan psikolojisine, 
onun ihtiyaç, özellik ve kabiliyetlerine, toplu-
mun şartlarına uygun tarz ve metodlarla sunul-
masına bağlıdır. Bizler bu metodları en güzel şe-
kilde Kur’an’da ve O Kur’an’ı en güzel şekilde 
yaşayan Allah Rasulünün şahsında görüyoruz. 
Ne mutlu Aziz dinimiz İslam’ı en güzel şekilde 
yaşayıp, yaşadıklarını da aynı güzellikte insan-
lara aktarabilenlere.

İnsan fıtratı, dinin mesaj 
ve tebliğlerini kabule yatkın 
bir özelliğe sahiptir. Ne var 
ki, mesaj ve tebliğlerin kabu-
lü ve eğitim faaliyetlerin et-
kisi, büyük ölçüde, uygula-
nan yöntemlerin insan psiko-
lojisine, onun ihtiyaç, özel-
lik ve kabiliyetlerine, toplu-
mun şartlarına uygun tarz ve 
metodlarla sunulmasına bağ-
lıdır. Bizler bu metodları en 
güzel şekilde Kur’an’da ve O 
Kur’an’ı en güzel şekilde ya-
şayan Allah Rasulünün şah-
sında görüyoruz. 
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Kader Hususunda Tartışmalar

Kader hususundaki tartışmaların direkt ola-
rak Allah inancıyla yakından alâkası mev-

cuttur. Allah’ın ezeli ve ebedi olduğunu idrak eden 
ve âlim olduğunu bilen insanlar için kaderin var-
lığı zaruri bir bilgi halini alır. Evet, belki kaderin 
mahiyetini anlayamazlar ama kaderin mevcut ol-
duğunu bilirler. Allahû Teâlâ (cc) şöyle buyurmak-
tadır: O, Evvel’dir, Ahir’dir, Zahir’dir, Batın’dır. O, 
her şeyi bilendir.”1 Ayetteki evvel ve ahir kelimele-
ri zamansal bir durumu anlatmaktan çok zaman-
lar üstü bir durumu haber vermektedir. Allah için 
önceki zaman veya sonraki zaman kavramının bir 
önemi yoktur. Bütün zamanlar birdir. Çünkü bizzat 
zamanın kendisi mahlûktur. Razi (rh.a) ayetin tef-
sirini şöyle yapmaktadır:

“El-Evvel: Bil ki bu, kapalı, heybetli ve derin 
bir konudur. Bu hususta şu bakımlardan izahlar 
yapılabilir:

1) Bir şeyin bir şeyden önce olması, şu açılar-
dan olabilir:

a) Tesir bakımından... Çünkü biz, parmağın 
hareketinin, üzerindeki yüzüğün hareketinden 
önce olduğunu düşünebiliyoruz. Dolayısıyla bu ön-
celikten (evvellikten), önce olanın, sonra olana te-
siri kastedilmiştir.

b) Tesir bakımından değil de, ihtiyaç bakımın-
dan öncelik... Çünkü her ne kadar bir’in, iki için il-
let olmadığını biliyor isek de, İkinin bire muhtaç 
olduğunu düşünebiliyoruz.

c) Şeref bakımından öncelik... Meselâ Hz. Ebû 
Bekir (r.a)’in, Hz. Ömer (r.a)’den önce gelişi gibi...

d) Rütbe bakımından öncelik... Bu da, ima-
mın cemaate önceliği gibi, maddî bir başlangıç-
tan dolayı olan öncelik yahut da aklî bir başlangıç-
tan olan önceliktir. Bu da, meselâ, o en üst “cins”i 
başlangıç kabul etmemiz gibidir. Çünkü tür ne ka-

1 Hadid Suresi: 3

dar aşağıda olursa, o kadar sonra olmuş olur. Şim-
di bunu ters çevirecek olursa, ilgili iş de ters yüz 
olmuş olur.

e) Zaman bakımından öncelik... Çünkü önce-
ki zamanda mevcut olan, sonraki zamanda mev-
cut olandan öncedir. İşte öncelik ve sonralığa dair, 
akıl erbabının ortaya koyabildiği kısımlar bunlar-
dan ibarettir.

Bence burada şöyle bir altıncı kısım vardır: Za-
manın bir kısım parçaları, diğer bir kısım parça-
larından önce gelir. Bu önce gelme işi, zaman ile 
olan bir önce oluş değildir. Aksi halde o bütün za-
manın, başka bir bütün zaman ile çepeçevre kuşa-
tılmış olması gerekirdi. Şimdi bu kuşatan hakkın-
daki söz, tıpkı kuşatılan hakkındaki söz gibi olur. 
Böylece de, hepsinin şu anda mevcut olması açı-
sından, her zamanın, sonsuza kadar, başka bir za-
man kuşatılmış olması gerekirdi. Binaenaleyh şu 
an, tek (müstakil) olmaz, aksine her an, sonsu-
za kadar uzanan, bir başka mevcut anın içinde ol-
muş olur ki bu düşünülemez. Hem sonra, mevcut 
o anların toplamı (bütünü), geçmiş anların top-
lamından sonradır. Dolayısıyla zamanların toplamı 
için, sayesinde kuşatıldıkları bir başka bir zaman 
söz konusu olur. Ama bu muhaldir. Çünkü her za-
man “zaman”, zamanların toplamının içinde olur-
sa, bu durumda, o zaman, hem o toplamın için-
dedir, hem onun dışındadır. Böyle olması da mu-
haldir. Böylece, bu açık aklî delil ile zaman dilim-
lerinden birisinin, diğer bir dilimden önce olması-
nın, bütün zaman açısından olmadığı ortaya çık-
mış olur. Bunun zahiri de işin ne illet ile ne de ihti-
yaç ile olmadığını gösterir. Aksi halde, ikisi de, tıp-
kı illet ile ma’lülun, bir de ikinin aynı anda var ol-
maları gibi, birlikte var olmuş olurlardı. Bu önce-
lik, şeref ve mekân itibariyle de değildir. Böylece 
zamanın, herhangi bir diliminin, diğer bir dilimin-
den önce oluşunun, bahsedilen bu beş kısmın dı-
şında altıncı bir kısım olduğu anlaşılır.

Bunu iyice kavradığına göre, şimdi diyoruz ki; 
Kur’ân-ı Kerim Hak Teâlâ’nın, Kendisi dışında ka-

Kader - 3

Fazlı BİLİR
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lan her şeyin evveli olduğuna delâlet etmekte-
dir. Aklî delil de bunu gösterir. Çünkü biz diyo-
ruz ki: Vâcibü’l-vücûd olan o Zât’ın dışında kalan 
her şey, mümkinü’l-vücûd’dur. Hâlbuki her müm-
kin varlık, muhdestir. O halde Vâcibü’l-vücûd’un 
dışında kalan her şey, muhdes (mahlûk)tur ve O 
Vâcibü’l-vücûd da, Kendisi dışında kalan her şeyin 
evvelidir. Vâcibü’l-vücûd dışındaki her şeyin “müm-
kin” olduğunu söyledik. Çünkü eğer zatları gereği 
vâcib olan iki şey mevcut olsaydı, bunlar, zatî olan 
vücûbiyyette müşterek, ama varlık olarak farklı 
farklı olmuş olurlardı. Sayesinde müştereklik olan 
husus ise, sayesinde farklılık olan husustan başka-
dır. (…) Böylece Vâcibü’l-vücûd olan o zâtın dışında-
ki her şeyin “mümkinü’l-vücûd” olduğu sabit olur. 
Her “mümkin” ise, muhdestir. Zira her mümkin, 
müessire (yaratıcıya) muhtaçtır. Bu muhtaç oluş, 
ya var edilirken yahut yok edilirken söz konusudur. 
Bu durumda var ediliş hali, ya beka hali olur ki bu 
imkânsızdır. Çünkü bu mevcudu yeniden var etme 
ve elde edilmiş olanı yeniden elde etme neticesine 
götürür. Bu ise imkânsızdır. Çünkü bu muhtaç oluş, 
ya meydana gelirken yahut yok olurken söz konu-
sudur. Her iki halde de, her mümkinin muhdes ol-
ması gerekir. Böylece de, o vâcibü’l-vücûd olanın 
dışında kalan her şeyin, o vacibe muhtaç bir muh-
des (mahlûk) olduğu anlaşılır. Binaenaleyh o vâcib, 
Kendisi dışında kalan her şeyden önedir.

Daha sonra aklımız, bu önceliğin nasıl olduğu-
nu araştırmak ister. Dolayısıyla diyoruz ki: Bu ön-
celiğin tesir açısından olması caiz değildir. Çün-
kü müessir, müessir olması açısından, esere eser 
olması bakımından nisbet edilir. O halde her iki 
nisbet aynıdır. Aynılıkta ise öncelik olmaz. Bunun 
sırf, “ihtiyaç” bakımından bir öncelik olması da 
caiz değildir. Çünkü muhtaç olan ile kendine muh-
taç olunanın, aynı anda beraber mevcut olmala-
rı imkânsız değildir. Hâlbuki biz; böyle bir beraber 
oluşun burada imkânsız olduğunu beyan etmiştik.

Bunun sırf bir şereften ötürü olması da caiz 
değildir. Çünkü bu öncelikten burada elde edil-
mek istenen, Allah Teâlâ’nın, mümkin varlıklar-
dan daha şerefli olduğunu tesbit etmek değildir. 
Bunun, mekân bakımından bir öncelik olması da 
söz konusu değildir. Böyle bir önceliğin var sayıl-
ması durumunda, muhdisin (halikın), muhdes-
den (mahlûktan) önce olması, bunlardan birisi-
nin, mekân bakımından diğerinin üstünde olması-
nın ötesinde, başka bir şeydir.

Bu önceliğin zaman bakımından olması da 
bâtıldır. Çünkü “zaman” da, mümkin ve muhdes 
bir varlıktır. Mümkin oluşuna gelince, daha önce 
de beyan ettiğimiz gibi, vâcibü’l-vücûd birden çok 
olamaz. Zaman’ın muhdes oluşuna gelince, müm-
kin ve muhdes oluşun emareleri, zamanda, diğer-
lerinden daha açıktır. Zira zamanın bütün parçala-
rı, birbirini takib etmektedir. Hâlbuki yok olduktan 
sonra var olan, var olduktan sonra yok olan her 
şeyin, mümkin ve muhdes olduğunda şüphe yok-

tur. Zamanın bütün dilimleri mümkin ve muhdes 
olup, “bütün” de, parçalardan elde edilince, şim-
di, mümkin ve muhdese muhtaç olan, haydi hay-
di mümkin ve muhdestir. O halde zaman, bütünü 
ve parçaları ile mümkin ve muhdes varlıktır. Do-
layısıyla zamanı yaratanın, zamandan önce olu-
şu, zaman itibariyle olamaz. Çünkü bütün zaman-
lardan önce olan şey, zaman ile olmaz. Aksi hal-
de o zamanın, zaman olduğu için, zamanların top-
lamına dâhil olması, zamanın zarfı (kuşatanı) ol-
duğu için de, onun dışında bir şey olması gere-
kir. Hâlbuki zarf, mazruftan (kuşatılandan) başka-
dır. Fakat o şeyin, bir şeyin hem içinde, hem dışın-
da olması imkânsızdır.

Üçüncü ihtimale gelince, zamanın mahiyeti, 
hep akıp-gitmeyi, yenilenmeyi gerektirir. Bu da, 
başkalarının, kendisinden önce olmasını gerekti-
rir. Hâlbuki ezel, başkasının, kendisinden önce bu-
lunmasına terstir. O halde, ezel ile böyle zamanı 
birlikte düşünmek imkânsızdır. Böylece, yaratıcı-
nın, kendisi dışında kalan her şeye karşı olan ön-
celiğinin, kesinlikle zaman açısından olmadığı sa-
bit olur. O halde insanın nezdinde (aklında) olan, 
Cenâb-ı Hakk’ın her şeyden önce oluşu ve bu ön-
celiğin, yukarıda bahsi geçen beş tür öncelik açı-
sından olmayışıdır.

Geriye, bu beş kısmın dışında, bir başka ön-
celiğin (evveliyetin) olması kalır. Şimdi bu tür ön-
celiğin, nasıl bir öncelik olduğu hususunda, aklın 
söyleyebileceği bir şey yoktur. Çünkü akıllının ak-
lına gelen her şey, mutlaka bir zaman içindedir, 
bir zamana bağlıdır. Ama ortaya koyduğunuz delil, 
bunun imkânsız olduğunu gösterir. O halde. Allah 
Teâlâ’nın “el-evvel” oluşu, mücmel olarak malum-
dur, ama bunun tafsilatı ve 0 evveliyyetin (önceli-
ğin) özünü kuşatma, mahlûkatın akıllarının gücü-
nün yetmediği bir şeydir.

2) Bu konunun kapalı olan hususlarından, 
ikincisi de şudur: Ezel, lâ-yezal’dan öncedir. Ezel, 
Hakk’ın dışında bir şey de değildir. Binaenaleyh, 
“ezel”in, “lâ-yezal”dan önce olması, ezel ile, “lâ-
yezâl” arasında farklılığın olmasını gerektirir. Bina-
enaleyh bu, böyle bir farklılığın tahakkuk edebil-
mesi için, “lâ-yezâl”ın bir başlangıcının ve ucunun 
olmasını gerektirir. Fakat böyle bir uç ve başlangıç 
farz etmek imkânsızdır. Çünkü farz edeceğin her 
başlangıçtan, “lâ-yezâl” öncedir (evvel)dir. Zira 
faraza, yüz sene ilave etmek suretiyle, farz edilen 
o başlangıçtan daha önce olan farz edilmiş baş-
langıç, ezel cümlesinden değil de, “lâ-yezâl” (ezelî 
olan) cümlesindendir. O halde, lâ-yezâl mevcut ol-
mazdan önce olma manasınadır ve bu imkânsızdır.

3) Bu konunun kapalı olan hususlarından 
üçüncüsü ise şudur: Ezel’in, lâ-yezâl’dan farkı, 
ezel hakikatinin, sona ermesini gerektirir. Hâlbuki 
ezel hakikatinin son bulması imkânsızdır. Çünkü 
evveli olmayanın, son bulması imkânsızdır. Bunun 
son bulması imkânsız olunca da;
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Binaenaleyh bunlar, “takaddüm”, “evveliyet” 
ve “ezeliyet” gibi şeylerin hakikatini ortaya koy-
ma hususunda, kapalı ve anlaşılması zor konular-
dır. Bu kapalılık ise, insan aklının, ezeliyet ve evve-
liyyet mahiyetinin göz kamaştırıcı azameti ve par-
laklığı önünde hayrete düşmesi sebebiyledir. Çün-
kü akıl, bir şeyi, onu ancak çepeçevre kuşattığın-
da bilip-anlayabilir. Aklın bulup getireceği, düşü-
nebileceği her şey ise, çepeçevre kuşatılabilen şey 
demektir. Çepeçevre kuşatılan şey ise, sonludur. 
Hâlbuki ezeliyyet, bunun ötesindedir. O halde, Hak 
Sübhânehû ve Teâlâ, “evvel” oluşu hususunda, 
hem “zâhir”dir (açıktır), hem “batın” (gizli)dir. Zira 
akıllar, muhdes varlıkların, kendilerinden önce olan 
bir mucîde (var ediciye) varıp dayandığını görmek-
tedir. O halde Hak Teâlâ’nın “evvel” oluşu işte bu 
açıdan, açık olan her şeyden daha açık ve nettir. 
Şimdi sen, evveliyyetin hakikatini bilmek istersen, 
âciz olursun. Zira aklının ve ilminin kuşatabildiği 
her şey, aklının ve ilminin kuşatıp sınırladığı şeydir, 
dolayısıyla da sonludur-sınırlıdır. Böylece “evveliy-
yet”, bunun ötesinde olmuş olur. Binâenaleyh Hak 
Teâlâ’nın “evvel” oluşu, düşünebileceğin her açı-
dan, her bâtın (gizli) olandan, daha bâtın (gizli) bir 
evveliyyettir... İşte Cenâb-ı Hakk’ın “evvel” oluşu-
na dâir, izahımız bundan ibarettir.

El-Ahir: Cenâb-ı Hakk’ın “âhir” olması ile ilgi-
li izahımız da şöyledir: Kimileri, bunun imkânsız ol-
duğunu ileri sürerek şöyle der: Buna göre, Allah 
Teâlâ, Kendisi dışında kalan her şeyin sonuncu-
su olmuş olur. Zira Allah Teâlâ, ancak Kendisinden 
başka her şeyin yok olup yalnız zatının baki kalma-
sı halinde her şeyin ahiri olurdu. Fakat başka bir 
şeyin âdemi, ancak var oluşundan sonra olur. İşte 
bu “sonra”lık da zaman içinde vuku bulmaktadır. 
Şu halde o “sonra oluş” keyfiyetinin sayesinde ger-
çekleştiği zaman kavramının varlığını düşünmeksi-
zin her şeyin yok olacağı bir zaman farz eden kim-
se kendisi dışındaki hiç bir kimse ile kendisini yok 
ettirmemektir. Bu ise hult’tür. Demektir ki kendi-
si dışındaki herkesin olduğunu düşünürsek bunun 
imkânsız olduğunu görürüz. Bu şüphe de yine, ön-
celik (evveliyet) ve “sonralığın” (âhiriyyetin) ancak 
zaman açısından olacağına varıp dayanmaktadır. 
Bunların zaman açısından olmasının yanlışlığını, bi-
raz önce delilleriyle anlattık. Binaenaleyh bu şüphe 
bâtıldır.”2 Bizim açımızdan ise Allah geleceğimizi ve 
geçmişimizi de kuşatmıştır. Nitekim şöyle buyur-
muştur:  “Allah... O›ndan başka ilah yoktur. Diridir, 
kâimdir. O›nu uyuklama ve uyku tutmaz. Gökler-
de ve yerde ne varsa hepsi O›nundur. İzni olmak-
sızın O›nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, 
önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Di-
lediği kadarının dışında, O›nun ilminden hiç bir şeyi 
kavrayıp kuşatamazlar. O›nun kürsüsü, bütün gök-
leri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunma-
sı O›na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür.”3 

2 Fahreddin Razi; Tefsir-i Kebir- İlgili ayetin tefsiri

3 Bakara Suresi: 255

Bilindiği gibi ilim malum olanı olduğu hal üze-
re bilmektir. İnsanoğlu için ilmin vasıtaları üçtür: 
Haber (vahy), duyu organlarının faaliyetleri ve akıl 
yürütmektir. Allahû Teâlâ (cc)’nın ilmi ise hem vası-
tasız hem de hudutsuzdur. Allahû Teâlâ (cc)’nın “el-
Âlim” ismi “her şeyi bilen” manasına gelmektedir.

Allahû Teâlâ (cc)’nın ilmine sınır getirmek 
mümkün değildir. Bizim için geçmişi bildiği gibi ge-
leceği de bilir. Hiçbir şey O’nun ilminin dışına çıka-
maz. Allahû Teâlâ (cc)’nın dışındaki bütün varlık-
lar ancak Allahû Teâlâ (cc)’nın müsaade ettiği ka-
dar ilim sahibi olabilirler. 

Allahû Teâlâ (cc)’nın âlim olması ile “kader” 
arasında da yakın bir alâka mevcuttur. Bilindiği gibi 
kader her Müslüman’ın iman etmesi gereken aka-
id kaidelerindendir. Kader; bütün mahlûkata ken-
dileri yaratılmadan önce var olacakları zamana ka-
dar yapıp edeceklerine karşı önceden takdir edil-
miş sınırları ifade eder. Hiçbir mahlûk “kadersiz” 
olarak yaratılmamıştır. Bu da hiç şüphesiz Allahû 
Teâlâ (cc)’nın âlim olmasındandır. Hiçbir mahlûk 
Allahû Teâlâ (cc)’nın ilim sıfatından müstağni de-
ğildir. Kullar (insanlar) amellerini kendilerine veri-
len cüz’i irade ile yapsalar da bütün yapıp ettikle-
ri Allahû Teâlâ (cc)’nın ilminin dışarısına çıkamaz. 

İntizam ve Kader

Aslında “âlemdeki düzen Allah (cc)’nın her şeyi 
önceden bildiğini göstermektedir. Kulun ne yapa-
cağını da Allah (cc) bilmektedir. Allah’ın bilgisinin 
haricinde bir işin olması mümkün değildir. Dolay-
sıyla kul davranışlarında Allah’ın bilgisinin dışında 
bir fiilin meydana gelmesi mümkün değildir. İşte 
bu sonuçtan dolayı Cebriyye taraftarları kulun fi-
ilini kabul etmemişlerdir. Kaderiyye ise bu görü-
şe şöyle itiraz etmişlerdir: Buna göre Allah’ın ha-
yır ve şerrin faili olması gerekir. İnsanın tüm kötü-
lüklerinin sorumluluğu Allah’a aittir ve bu açıdan 
insan, maddeler ve bitkiler arasında herhangi bir 
fark yoktur. Hatta Kaderiyye taraftarlarından bazı-
ları daha da ileri gidip Allah’ın âlim ve irade sahi-
bi olmasını inkâr etmişlerdir. Kaderiyye tarafından 
Cebircilere cevap olarak sunulan belki de en bü-
yük delil şudur: Allah’ın önceden bilgi sahibi olması 
ile insanın özgürlüğü arasında görünüşte ne kadar 
büyük fark ve çelişki görülürse görülsün, gelecek-
te herhangi bir olay hakkında bilgi sahibi olmak, bu 
bilginin o olayın meydana geliş nedeni olmasını ge-
rektirmez, örneğin, eğer biz hava tahmininde bu-
lunuyoruz, falan saatte falan yerde yağmur yağa-
cağını belirtiyoruz ve bu tahminimiz doğru çıkınca 
bilgimizin yağmurun nedeni olarak kabul ediyoruz. 
Ne var ki, bu delil görüldüğü kadar sağlam değil-
dir. Çünkü bir şey hakkındaki kesin bilgi ile tahmin 
ve kıyas iki ayrı şeydir. Tahmin ve kıyasın doğru-
luğunun, tahmin ve kıyas edilen olay veya şey ile 
herhangi bir ilgisi yoktur. Oysa gerçek kesin ilim ile 
malûm arasındaki etki-tepki ve neden-sonuç ilişki-
lerini inkâr etmek mümkün değildir.
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Cebriyye insanın vicdani olarak hissettiği fiil 
saymayı inkâr etmiştir. Ancak kaderiyenin be-
nimsediği görüş bundan daha da kötüdür. Zira 
Kaderiyye’nin görüşünde hem Allah’a cehalet is-
nat edilmiş hem de insana ilahlık payesi veril-
miştir. Bundan dolayıdır ki, metafizikte Kaderiyye 
ayağını basacak sağlam bir temel bulamamıştır ve 
dinsizlerin küçük bir zümresinin dışında filozof ve 
düşünürlerin büyük bir bölümü cebriyeci olmuş-
tur. Avrupa’da son yüzyıllarda ortaya çıkan Kant, 
Fischte ve Hegel gibi önde gelen filozoflar kader-
ciliğe olan eğilimlerini göstermişlerdir.”4 Demokra-
si, laiklik, Kemalizm, Kapitalizm gibi ideolojilerde 
Allah’ın istikbale yönelik egemenliğini kabul etme-
miş ve insanı ilah mevkiine çıkartmıştır. 

İslam insanın ilah olduğu yalanını bırakın birçok 
kayıtlarla sınırlı olduğunu baştan ilan etmiştir. Me-
sela o, ne yaparsa yapsın ömrünün son anını değiş-
tiremez. Nitekim Ümmü Habibe Annemiz “Allah’ım! 
Beni kocam Resulullah (s.a.v), babam Ebû Süfyân 
ve kardeşim Mu’âviye ile faidelendir (onlar sebe-
biyle ömrümü uzat, esenlik ver)” şeklinde dua et-
tiğini işitince Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: 
“Allah’tan, tayin edilmiş eceller, taksim edilmiş rı-
zıklar ve sayılı olarak tesbit edilmiş günler hakkın-
da talepte bulundun. Hiçbir şey vaktinden öne de 
alınamaz, geriye de bırakılamaz. (Böyle dua etmek 
yerine) Allah’tan seni kabir azabından veya cehen-
nem azabından korumasını isteseydin daha hayır-
lı ve efdal olurdu.”5 Ömrün uzayacağına dair hadis-
lerin anlaşılmasına gelince bu konuda Ebubekir Si-
fil Hoca şöyle cevap vermektedir: 

“Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Eğer ece-
lin değişmesi söz konusu değilse, kişiye “öm-
rün uzun olsun” diye dua etmenin ne anlamı var-
dır? Yine bu durumda Efendimiz (s.a.v)’in, sada-
ka veya sıla-i rahim gibi “birr” kapsamına giren 
amellerin ömrü uzattığını beyan buyurmasını na-
sıl anlamak gerekir? 

Bu sorunun cevabını şu şekilde vermek müm-
kündür: “Birr” kapsamına giren fiiller, kişinin as-
lında kısa olan ömrünü uzatıyor değildir. Yani bu 
filleri işlememesi halinde –diyelim ki– 50 yıl yaşa-
ması takdir edilmiş olan bir kimse, bu filleri işledi-
ği için bu süre 70 yıla uzatılmaktadır diye düşün-
mek doğru değildir. Bu kimse 70 yıl yaşayacaksa 
70 yıl birr kapsamına giren fiiller işlemek suretiy-
le yaşayacaktır. Onun o fiilleri işleyeceğini bilen Al-
lah Teâlâ, ömrünü de uzun takdir etmiştir. Birr fiil-
ler işlemeyeceğini bildiği kimsenin ömrünü de on-
dan daha kısa olarak takdir etmiştir. 

Buradan şöyle bir sonuç çıkarmak doğru değil-
dir: Uzun bir ömür yaşayan herkes “birr” kapsa-
mına giren fiiller işlediği için uzun yaşamakta, di-
ğerleri ise bu tarz fiiller işlemediği için ömrü kısa 

4 Mevdudi; Cebir ve Kader

5 Müslim

olmaktadır. Zira buradaki sebeb-müsebbeb ilişkisi 
mutlak olarak ömrün kısa veya uzun olmasını tayin 
eden bir ilişki değildir. Bir başka ifadeyle, pek çok 
kimsenin ömrü uzun olarak takdir edilmiştir. Bun-
lar arasında “birr” işleyenler de vardır. Diğerlerinin 
ömrünün uzun olmasının ise –her birinin kendine 
mahsus olmak üzere– başka sebepleri vardır. Kısa 
ömürlüler için de aynı durum söz konusudur. Yani 
ömrü kısa olan herkes “birr” fiiller işlemediği için 
ömrü kısa olarak takdir edilmiş değildir. Bunlar ara-
sında gerçekten “birr” fiilleri terk ettiği için ömrü 
kısa olanlar bulunduğu gibi, başka sebeplerle böyle 
bir takdirin konusu olanlar da vardır.”6 Yaşaması ve 
ölmesi belli ve kesin sınırlarla çizilmiş insanın ilah-
lık taslaması; kendi kaderine hâkimiyet iddiası gay-
ba taş atmasından başka bir şey değildir.

Felsefe ve Kader

“De ki: “Eğer ben sapacak olsam, artık kendi 
nefsim aleyhine sapmış olurum; eğer hidayeti bu-
lacak olsam, bu da Rabbimin bana vahyetmekte 
olduğu (Kur’an) sayesindedir. Şüphesiz O, işiten-
dir, yakın olandır.” Sen onları korkuya kapıldıkla-
rında bir görsen. Artık hiçbir kaçış yoktur ve yakın 
bir yerden yakalanıvermişlerdir. “Biz O’na iman et-
tik” derler; ancak onlara uzak bir yerden (ahiret-
ten imana) el uzatmak nerede? Hâlbuki evvel ona 
küfretmişlerdi, uzak yerden gaybe taş atıyorlardı. 
(Şimdi) Kendileriyle istek duydukları şeyler ara-
sında perde çekilmiştir; daha önce benzerlerine 
yapıldığı gibi. Çünkü onlar, kuşku verici bir tered-
düt içinde idiler.”7 

İnsan kendisine sanal (buradaki sanal hayal 
âlemi değildir. Sanal’ı burada zan, kuruntu, nıhle 
gibi anlamlarda kullanıyorum) bir dünya oluşturup 
bir takım bilinmezliklere açıklık getirdiğini zan-
nedebilir. Bundan daha fenası bilinmezlikleri hiç-
bir delile dayanmadan inkâr da edebilir. Aslında iki 
tavır da birbirini beslemektedir. Gaybı inkâr ettiği-
niz takdirde onun yerine koyacağınız inanç esasla-
rını uydurmak zorunda kalacaksınızdır. 

İnanç esaslarının gizemli ve sadece soruya da-
yalı bir şekilde açıklamaya çalışan disiplinlerden 
birisi felsefedir. Fakat “felsefe kader meselesinde 
tam anlamı ile başarısızdır. Esasen başarısız olma-
ya da mahkûmdur. Zira kaderin sahibinden ayrı 
olarak ortaya atılan tezler sadece bir zan olmak-
tan öteye geçemez. Bu sebepten olsa gerek felse-
fe kader meselesine el atmaktan son zamanlarda 
elini çekmiştir. Demokrasi, laiklik, Kemalizm, Libe-
ralizm gibi ideolojileri gündeme getiren insanların 
âlemden ayrı kapalı bir sistem gerçekleştirmeye 
çalıştıkları malumdur. İnsanın hevalarını merkeze 
alan ve modern ulus devletlerin insan yazgısını ele 
geçirmeye çalıştığı bir dönem merkezi işgal etmiş-
tir. Son zamanlarda gündeme gelen post-modern 

6 Milli Gazete 19 Nisan 2009

7 Sebe Suresi: 50-54
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dönemde bizzat hakikatin varlığı da inkâr edilmiş-
tir. Modern ideolojilere göre kader meselesi, her-
kes nasıl rahatlıyorsa öyle inansın noktasında-
dır. “Bunun ötesinde biri felsefenin kaza ve kader 
meselesini anladığını sanıyorsa, büyük bir yanıl-
gı içindedir. Kaza ve kader sorunu aslında Rabb’ül 
âlemin’in görkemli imparatorluğunun anayasası-
nın ne olduğu sorunudur.8

Fizik Görüşü:

Fizik bütün âlemin meselelerini sebep ve so-
nuç bağlamında inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan 
da bu evrenin bir parçasıdır ve dışına çıkamaz. 
Buna göre insan tamamen mecburdur. Bu açıdan 
fizik veya doğa her zaman cebre meyilli olmuş-
tur. Nitekim eski fizikçiler arasında müstesna bir 
mevkie sahip olan maddecilerin babası Democri-
tus bundan 2500 yıl önce açıkça evrenin tüm eş-
yasının doğa kanununa bağlı olduğunu ve bunun 
dışına çıkamayacaklarını ifade etmişti.9 Fakat bu 
hususun doğru olmadığı bugün daha iyi anlaşıl-
maktadır. Evren veya kâinattaki her şey kendi ba-
şına bırakıldığı zaman düzen denilen olgudan çok 
uzak olduğu hatta kaosun egemen olduğu tezleri 
çok daha kuvvet kazanmaya başlamıştır. Bilindiği 
gibi “kaos teorisi; yapısal olarak bir fizik teorisi ya 
da matematiksel bir tümevarım değil, fiziksel ger-
çeklik parçalarının bir bütün olarak eğilimini açık-
lamaya yarayan bir yöntemdir.

Bir sigara dumanının havada yaptığı şekiller ta-
mamen düzensiz ve bağımsız rastlantıların ürünü 
olarak görülebilir. Ancak bir teorik fizikçi dumanın 
bu dinamiğinin aslında ortamdaki birçok paramet-
re ve etken ile belirlendiği görüşündedir. Bu girdi-
ler o kadar çoktur ve o kadar değişkendir ki ince-
lemek ve net bir kanıya varmak imkânsızdır. Para-
metrelerin bu denli değişken olması aslında o pa-
rametrelerin de bir çıktı olmasından kaynaklanır. 
Dumanın hareketine neden olan hafif bir hava akı-
mı aslında odanın başka yerindeki bir sıcaklık de-
ğişikliği ve basınç farkının neden olduğu bir hare-
kettir. Ayrıca dumanın dinamiğini etkileyen girdiler 
birbirlerine bağlı olabilirler ki bu durumu tam an-
lamıyla içinden çıkılmaz hâle sokar. Sigara dumanı 
örneğine geri dönersek, hava akımının yalnızca sı-
caklık değişiminden kaynaklandığını farz edelim (ki 
pratikte bu milyonlarca etkenden biridir). Sıcaklık 
değişimi ortamda basınç farkı yarattığından hava 
akımını etkiler. Ancak oluşan hava akımı sıcaklık-
ta tekrar değişimlere neden olacağından farklı gir-
dilerle tekrar bir fonksiyon oluşturur ve bu deği-

8 Dolaysıyla diyebiliriz ki; kader meselesini insanın ihata et-
mesi, aklı ile kavraması mümkün değildir. Zira kader iman 
meselesidir. Zaten mesele gözlerimizle gördüğümüz nesnele-
ri tanıma seviyesine indirgenseydi mesele iman meselesi ol-
maktan çıkardı. Bugün kimse güneşe iman ettiğini söyleme-
mektedir. Ama meleklere iman edilir. Hem melekler herkes ta-
rafından görülmez hem de mahiyeti akıl ile kavranmaz. Kader 
üzerindeki tartışmanın yasaklanması da bu hikmete dayalıdır.

9 Mevdudi; Cebir ve Kader

şim sonsuza kadar devam eder. Birçok farklı gir-
dinin sürekli değişerek fiziksel değişimler ve farklı 
düzenler yaratması ve bu düzenlerin yine kendisi-
ni etkilemesi insan zekasının ve günümüzdeki göz-
lem ve bilimsel tahmin yeteneklerinin çok çok üs-
tünde olmasından dolayı kaos olarak nitelendirilir. 
Oysa tüm bu değişimlere neden olan fiziksel ya-
salara ve matematiksel açıklamalara hâkimiz. İşte 
bu noktada karşımıza düzen ve kaosun aslında bir-
birine ne kadar sıkı sıkıya sarılmış olduğu ortaya 
çıkar. Fiziksel yasalar ne kadar basit olursa olsun 
sonuç o kadar rastlantısal ve karmaşa doludur.” 
Demek ki fizik yasalarımız ve matematik evrende-
ki hareketleri açıklamada yetersizdir. Öyleyse şunu 
söyleyebiliriz: Gerek âlemin düzenli hareketi ge-
rekse de yok olmaması bir ilah sayesindedir. Nite-
kim şöyle buyrulur: “Eğer yer ile gökte Allah’tan 
başka ilâhlar olsaydı, bunların ikisi de muhakkak 
fesada uğrar yok olurdu.”10 Âlemdeki bütün var-
lıkların aşikâr bir intizam ile mevcut vücut bulma-
sı eşsiz bir ilahın olduğunu gösteren alametlerden-
dir. Aslında kainatta hiçbir şey 1+1=2 kesinliğinde 
olmamakta 1+1= 1,2,3… sonsuz ihtimallere sah-
ne olabilmekte ama bu karmaşa da her şey 1+1=2 
şaşmazlığında vuku bulmaktadır. Ateş her zaman 
yakmakta, güneş belli bir seride felekte yüzmekte 
ve yere attığımız şey düşmektedir. Teorinin ortaya 
attığı kaos asıl hayatta bulunmamakta ve kargaşa-
yı nizam haline getirmektedir. 

Fenomenlere dair araştırma yapanların elin-
de tümevarım ve tümdengelim diye bilinen iki te-
mel yöntem vardır. Tümevarımda maddenin bölü-
nebilecek en minik kısımlara ayrılması ve nesne-
nin mahiyetini anlama arzusu ön plandadır. Me-
tot, madde üzerine uygulandığında bilinmezlikle-
rimizin sürekli arttığı ortaya çıkmıştır. Bilim adam-
ları atomun yapısı üzerinde marifetimizin sade-
ce %4 olduğunu çarpıcı bir şekilde ifade etmek-
tedirler. Tümdengelim usulü de malumatlarımıza 
netlik kazandırmamaktadır. Sözgelimi suyun ok-
sijen ve hidrojen gibi yanıcı ve patlayıcı atomlar-
dan meydana geldiğini öğrendiğimizde suyun olu-
şumunu sadece öğretilerimizle açıklayamayacağı-
mız ortadadır. Madde hakkında zann-ı galibe sahip 
olan ilim ehli karmaşık olan âleme bir düzen veren 
ilahın şuuruna ererek Allah’tan başka ilah olmadı-
ğına şahadet ederler: “Allah kendinden başka ilâh 
olmadığına şahadette bulundu, Melekler de şaha-
dette bulundu.. İlim sahipleri de adalet ölçülerini 
ayakta tutarak şahitlik ettiler.”11 

Bu noktada temel sorumuz şudur: Fiziki veya 
diğer bilim çeşitlerini esas alarak kaderin mahiye-
tini anlayabilir miyiz? Bu soruya cevabımız hayır 
olacaktır. Bir kere âlemin mahiyetini algılamaktan 
uzak olduğumuzu yukarıda gördük. Kaldı ki fizik 
âlemin yasalarını tespit etsek ve bu tespitlerimiz 

10 Enbiya Suresi: 22

11 Al-i İmran Suresi: 18
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sonucunda (akıl yürütme ile) insan iradesi yok-
tur veya insan bağımsızdır gibi bir sonuca ulaş-
mak elma ile armudun toplanmasından başka bir 
şey değildir. Çünkü fizik âlemdeki yasaları yasanın 
sahibinden bağımsız olarak düşünmemiz mümkün 
değildir ve fizik yasaları yasa sahibini bağlama-
maktadır. Bir ayette şöyle buyrulur: “Biz de de-
dik ki: «Ey ateş, İbrahim›e karşı soğuk ve esen-
lik ol.»12 Bu ayetten anlıyoruz ki; ATEŞE YAK Dİ-
YEN BU SEFER YAKMA DEMİŞTİR. Böyle bir kud-
rete sahip olan bir zatı fizik yasaları bağlar mı? 
Asla! Dolaysıyla fizik yasaları ile gaybi hususların 
kavranması mümkün değildir. Bizler âlemdeki dü-
zenden Allah’ın varlığı ve birliğine dair kanaat elde 
ederiz ve imanımız kuvvetlenir. Bu imanla Allah 
ve Resulünden gelen hakikatleri olduğu gibi ka-
bul etmek de bize düşer. Aksi takdirde yalan yanlış 
otoritelerin avına düşmemiz “mukadder”dir. Kade-
ri inkâr eden modern ideolojiler ve devletler; mec-
buri temel eğitim, kitle iletişim araçları, resmi ide-
oloji militanları ile insanların kaderini çizmeye ça-
lışmakta hatta bu konuda uzun yıllara dayanan 
planlar da yapmaktadırlar. 

Sonuç olarak bilim, felsefe, fizik gaybi açıkla-
mada yetersiz ve eksiktir. Çünkü bilim dalları bel-
li bir sebebe dayanarak bilgi açıklar. Kendi başına 
müstakil bir kanun bulması ve açıklaması müm-
kün değildir.

Ahlak ve Kader 

“Çağdaş ahlak ve etik bilimin tezlerine göre in-
san davranışlarının iyi ve kötü gibi ölçütü vardır ve 
davranışlarından kendisi sorumludur. Fakat insa-
nın davranışlarını etkileyen unsurlar nelerdir? İşte 
bu nokta da kaderi inkâr edenler insanı merke-
ze koyarken insanın mecbur olduğunu söyleyenler 
beynin yapısından çevre şartlarına kadar bir dizi 
şart ortaya atmaktadırlar. Bütün bu bahsi özetle-
yecek olursak, etik veya ahlâk bilimi cebriye ve 
kaderiye ile ilgili olarak bir hüküm vermekte başa-
rısız kalmıştır. Salt ahlâkî delil ve gözlemlerle in-
sanın kişiliği ve karakteri konusunda cebirci görü-
şün mü yoksa kaderci görüşün mü doğru olduğu-
nu söylemek mümkün değildir.” 13 

Din ve Kader

“Din bir yandan insanı emir ve nehiyler (yasak-
lar)den sorumlu tutar ve itaat ile itaatsizlik için ödül 
ve ceza yasasını getirmiştir ki bunun için insanın 
belli bir ölçüde sorumlu, yetkili ve özgür olması ge-
rekir. Diğer yandan, başta insan olmak üzere tüm 
evreni kuşatan ve iyi ve kötü her varlığı ve nesne-
yi elinde bulunduran insanüstü bir varlık veya do-
ğaüstü bir yasa kavramını da ortaya koyar. Bu ba-
kımdan ilahiyatta bu mesele, felsefe, fizik ve ahlâk 
bilimi her üçünden daha zordur. Çünkü bu üçü, so-
runun sadece bir yönünü ispatlamak ve diğerlerini 

12 Enbiya Suresi: 69

13 Mevdudi; Cebir ve Kader

ona uydurmak ve ona göre değiştirmek veya çar-
pıtmak konusunda serbesttir. Din ise bu her ikisini 
ispatlamaya ve birbirleriyle çelişir durumda olan bu 
görüşlerde orta bir yol seçmeye ve bunun akla uy-
gun olduğunu göstermeye mecburdur.

İslâm’ın doğru görüşü şudur: Neyin ne kadar 
bilinmesi gerekliyse, Allah ve Resulü bize anlat-
mıştır. Bundan fazlasını merak etmek, hakların-
da bilgi edinmek için elimizde herhangi bir kay-
nak bulunmayan, bilinmemelerinin bize herhangi 
bir zararı olmayan hususlar ve nesneleri bilmeye 
çalışmak ve araştırmak hem gereksiz hem tehlike-
lidir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:14 “Ey 
mü’minler! Size açıklanması halinde fenanıza gi-
decek olan şeylerden Resule sormayın.”15 Resul-i 
Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Muhakkak Allah, sizin için üç şeyi de hoş gör-
medi: Boş sözler söylemeyi, çokça soru sormayı ve 
malı boşu boşuna zayi etmeyi.”16 Yine Rasûlullah 
şöyle buyurmuştur: 

“Bir kişinin İslâm’ı için iyisi gereksiz şeyle-
ri bırakmasıdır.”17 “Takdir” veya kader mesele-
si de bu konulardan biridir. Bir defasında saha-
beler aralarında bu meseleyi konuşuyordu. Der-
ken Rasûlullah (sav) geldi ve bu tartışmayı din-
leyince yüzünde kızgınlık belirdi. Hemen, “Böyle 
şeyler için mi size emr verildi? Bunun için mi ben 
size gönderildim? Bu gibi şeyler yüzünden geç-
miş milletler helak oldu. Siz bu konuda kavga et-
meyin.” Başka bir defasında Hazreti Peygamber, 
gece vakti Hz. Ali ile Hz. Fatıma (ra)’nın evine git-
ti ve Kendilerine, “Teheccüd namazı niye kılmıyor-
sunuz?” diye sordu. Hz. Ali, “Ya Rasûlullah nefisle-
rimiz Allah’ın elindedir; O ne zaman isterse uyanı-
rız” diye cevap verdi. Bunu duyar duymaz oradan 
ayrıldı ve bacağına elini vurarak dedi ki, “İnsan 
(bütün mahlûkların) en kavgacı (sı) dır.”18 Bundan 
dolayıdır ki, muhaddis ve fakihlerin büyük bir bö-
lümü “İyi veya kötü kader Allah’tandır” gibi ge-
nel inanç üzerine ittifak etmiştir. Ne var ki, başka 
milletlerin felsefe ve fizikle ilgili sorunlarını incele-
yen Müslümanlarda bu konu geniş çapta tartışıl-
maya başlandı; öyle ki, bu İslâm’da kelâm ilminin 
en önemli konularından biri haline geldi. 

Bidat ehli kelamcılar bu konuda Kaderiyye ve 
Cebriyye diye iki mezhebe ayrılmıştır. Her iki grubun 
tüm tartışmalarını buraya aktarmak mümkün değil-
dir. Gelecek sayıda bu iki grubun görüşlerinin özeti-
ni sunmaya çalışalım 19 Daha sonra da Ehl-i Sünnet 
ve’l Cemaatin görüşünü vermeye çalışacağız.

14 Mevdudi; Cebir ve Kader

15 Maide Suresi: 101

16 Buhari

17 Tirmizi

18 Tirmizi, İbn-i Mace

19 Mevdudi; Cebir ve Kader
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İslam’ın değişmezleri üzerinde duracak 
olursak evvela İslam hayatı, her yönüy-

le statik, sabit, değişmez olarak görmüyor. Fa-
kat insan hayatında da sabit bir takım husus-
lar olmadan olmayacağını da hepimiz peşinen 
kabul ederiz. Yani nasıl ki değişkenlik karakte-
ri daha açık ve belirgin iken Batı Medeniyetin-
de her şeye rağmen çok cüz’i de olsa bize göre 
değişmez bazı esaslar varsa İslam’da da bir ta-
kım değişmezler vardır. Fakat değişmezler daha 
yoğundur, daha geniş bir alan tutar, daha kap-
samlıdır ve diğer değişkenler de o değişmez-
lerin ışığında şekillenmek durumundadır. İn-
san hayatından size bazı örnekler verelim. İn-
sanın önemli temel ihtiyaçları vardır. Nedir bun-
lar; yemek, içmek, barınmak, giyinmek, cinsel 
ihtiyaç. Bunlar insanın temel ihtiyaçlarıdır. İlk 
insan Hz. Adem’den beri bunlar temel bir ih-
tiyaç mıdır? Evet, hala temel bir ihtiyaç mıdır? 
Yine evet. Peki, bu ihtiyaçlarda bir şey değişti 
mi? Adem (a.s)’ın acıktığı gibi biz de acıkıyoruz. 
Adem (a.s) yediği zaman doyuyordu, biz de do-
yuyoruz. Adem (a.s) mevsimine göre giyinme-
ye çalışıyordu, biz de giyiniyoruz; ama bir şey-
ler değişti? Ne değişti? Belki Adem (a.s) bizim 
gibi böyle o kadar çok teknik yemek pişirmesi-
ni elbetteki bilmiyordu, zamanla öğrendi. Ba-
kıyorsunuz mesela Romalıların heykellerinde, 
peştamal sarılmış, üstüne koca bir çarşafla do-

lanmış. Peygamber (s.a.v), hayatında da oku-
duğumuz kadarıyla hadis-i şeriflerde de ciddi 
ciddi örtünme böyleydi. Rida ve izar. Geliyor 
sahabe diyor ki Rasulullah (s.a.v.)’e, “Ya Ra-
sulallah! Hepimiz bazen iki elbise bulamıyoruz. 
İzah edilen şey belden aşağısını örten tıpkı ih-
ram gibi düşüneceksiniz, hacılık ihramı gibi. Ör-
tünme buydu.  Dikişli elbise çok azdı Peygam-
ber Efendimiz zamanında. Sonradan sonradan 
gelişti. Rida da omuzlar üzerine atılan ve vü-
cudun üst tarafını örten elbise kısmıydı. Elbise 
bu kadardı. Ama günümüzde böyle mi? Hayır 
çok değişti. Ama niçin? O zaman da örtünüyor-
duk şimdi de örtünüyoruz? Cenab-ı  Allah ayet-i 
kerimede söylüyor: “Üzerinize libas, elbiseyi ve 
ayrıca elbiseyle süslenmeyi, süslenmek için ge-
rekli diğer unsurları inzar eden en güzel O’dur.’’ 
Ama giyinme ihtiyacı sabit. Peki İslam’ın, ör-
neğimiz giyinme olduğuna göre konuyla alaka-
lı değişmezleri ne? İslam giyinme tarzınızı de-
ğiştiremezsiniz mi diyor? Demiyor. Ne demiş? 
Giyinmenizde değişmeyecek tek bir unsur var. 
En önemli unsur, nedir o? Avreti setredici ol-
ması. Erkek için avret, kadın için de avret sı-
nırları belli, Şeriatta belli. Kıyafetin hangi ölçü-
lere riayet edilerek yapılması, olması gerektiği 
belli, bunlar sabit. Yemek ile ilgili İslam’ın sa-
bitleri; İslam fırında pişirmeyin demiyor, doğ-
rudan doğruya ateşte pişirmeyin de demiyor. 

“Değişen Dünyada
İslam’ın Değişmeyenleri”
Konferans - II

Genç Birikim

Dergimiz Konferans Salonunda 02 Ocak 2011 Pazar günü gerçekleştirilen ve Araştırmacı-
Yazar M. Beşir Eryarsoy Hoca tarafından gerçekleştirilen “Değişen Dünya’da İslam’ın De-
ğişmeyenleri” konulu konferansın özetinin ilk kısmını geçen ay yayınlamıştık. Bu ayki sa-
yımızda konferansın kalan kısmını yayınlıyoruz.
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Ne diyor? Şu helaldir, bu haramdır. Bunlara ria-
yet edeceksin diyor. Şekli geliştir, değiştir o se-
nin bileceğin bir iş. O konuda “haramların dışın-
dakiler size helal kılınmıştır.’’ hükmü geçerlidir. 
Malum, fıkıhtaki kaide, eşyada aslolan mübah-
lıktır, mesele bu. Ne değişebilir ne değişemez 
sorusunun cevabını bize verecek olan esaslar 
değişmemeli ki başka şeyler ona bağlı olarak 
sürekli bir değişkenlik olmasın. İslam işte böy-
ledir bunun için meseleye az önce batı kültü-
ründe yaptığımız gibi bilgi kaynaklarından baş-
layacağız. 

İslam’ın bilgi kaynakları nedir? İslam’ın da 
sahih olarak batının kültüründe olduğu gibi üç 
tane bilgi kaynağı var. Vahiy, akıl ve havas-ı se-
lime. Biz buna batıda da değindik. Havas-ı se-
lime, yani sağlam duyular. Doğru çalışan beş 
duyu organı. Beş duyu vasıtasıyla biz bilgi elde 
ediyoruz. Akıl bir sudur, onu hangi kaba koyar-
sanız o şekli alır. Vahiy İslam’da aklın kabıdır. 
Akıl, vahyin ilkeleri çerçevesinde faaliyet gös-
terebilir. Daha doğrusu, vahyin gösterdiği alan 
içerisinde faaliyetini gösterir. Aklın idrak ede-
bileceği üstesinden gelebileceği meseleler var-
dır, üstesinden gelemeyeceği meseleler vardır. 
Akideyle alakalı meselelerde akıl hiçbir varlık 
gösteremez. Gösterebileceği en ileri şey, “Bu 
kâinat sahipsiz değildir, kendiliğinden meydana 
gelmemiştir, bir yaratıcı vardır.” O da göstere-
bildiği zaman, sağlıklı çalışabildiği zaman. Baş-
ka ötesi yok. Peki, kâinatı yaratanı nasıl bir ya-
ratıcı olarak tanıyacağız, bileceğiz, bu şeriatın 
işidir, vahyin işidir.  Havas-ı selime de dediği-
miz, sağlam duyular, beş duyu organı. İnsanın 
duyu organları ne yapıyor, bu da vahyin çoğun-
lukla alanı dışında kalan insan hayatı ile alakalı 
ihtiyaç duyulan deney ve tecrübeleri ortaya çı-
karmak için bizim vasıtalarımız, aletlerimizdir. 
İslam noktayı nazarından ilmin, bilginin kay-
nakları o kadar ehemmiyetlidir ki İslam dünya-
sında yazıldığı dönemden beri çok meşhur ola-
rak okutulan nesefi akidesi, yani küçük bir aki-
de metnidir. İşe bununla başlıyor, önce sofist-
lere cevap veriyor; eşyanın hakikati sabittir di-
yor; ondan sonra ilmin yolları üç tanedir diyor. 
Eşyanın hakikati sabittir; bununla sofistlere ce-
vap veriyor ve sofistlerin etkisi altında kalan bir 
takım tasavvufi akımlara cevap veriyor. Ne di-
yor bir takım tasavvufi akımlar: şu kâinat as-
lında gördüğümüz aynada yansıyan görüntü-
lerden ibarettir. Yani eşyanın hakikati yok. Olur 
mu öyle bir şey? Eşyanın hakikati yoksa şeri-
at olmaz ki helal ve haram neye göre kona-
cak acaba hakikat yoksa. Onun için bunu iti-
kadi bir mesele olarak görüyor merhum Nese-
fi. Diyorum çok çok isabetli ve fevkalade par-

lak bir yaklaşım; mükemmel bir şey; bunlar sa-
bit. Evvela eşyayı sabit bir hakikat olarak görü-
yoruz; ondan sonra da eşya ile ilgili hangi yol-
lardan ilim elde edeceğimizi gösteriyor, onu an-
latıyor. Dolayısıyla bunlar bizim bilgi kaynak-
larımız. Peki, İslam’ın bilgi kaynakları ışığında 
bir takım sabitlerimiz var mıdır? Sabitlerimiz ve 
değişmezlerimiz var:

1) Kur’an ve Sünnette belirtilen vahdani-
yet ve vasıflarıyla sıfatlarıyla yaratanın Cenab-ı 
Allah’ın birliği vahdaniyeti yani Rabbin bir oluşu 

2) Aynı Rabbin ilah ve mabut olarak vahda-
niyeti. 

3) Yaratılmışların konumu yine birdir. Kai-
nat insanın emrine musahhar kılınmıştır ve ka-
inat da insan gibi bir “abd”dır, kuldur, O mabu-
dun abdidir. Ubudiyeti insan oğlu iradesiyle ye-
rine getirir, diğer kâinat, eşyaları ve cüzleri is-
ter istemez Allah’ı mabud kabul edip tanımak-
tadır. Meryem suresi 93. ayeti kerime diyor ki: 
“Göklerde ve yerde her ne varsa mutlaka Rah-
man olan Allah’ın huzuruna kul olarak gelecek-
tir.” “Göklerde ve yerde bulunan her ne varsa 
hepsini kendi tarafından sizlere musahhar kıl-
dı, emrinizin altına verdi. Muhakkak bunlarda 
düşünen bir kavim için ibretler vardır” (Casiye 
13). Bakara 21: “Ey insanlar sizleri de sizler-
den öncekileri de yaratmış olan Rabbiniz olan 
Allah’a ibadet ediniz.” Ey insanlar, ey Müslü-
manlar değil, bütün insanlar Allah’a ibadet et-
mekle yükümlüdür. İşte bu da İslam’ın sabit 
değerlerinin en önemlilerindendir. 

4) İnsanlığın birliği. Bütün insanlar birdir. Ne 
diyor Nisa 1. ayet: “Ey insanlar sizi tek bir can-
dan yaratan ondan da eşini yaratan ve her iki-
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sinden çok sayıda er-
kekler ve kadınlar tü-
retmiş olan Rabbiniz 
Allah’tan korkunuz.” 
Ona karşı takvalı olu-
nuz, takvayı hiçbir şe-
kilde elden bırakmayı-
nız.  

Müslüman kendisi 
gibi insan olan herke-
sin de bu hitaba mu-
hatap olduğunu düşü-
nerek, eğer bir şekil-
de o hitaptan nasibi-
ni almamışsa onu kü-
çük görmez, ona na-
sibini götürmek, payı-
nı almak için kendisini 
sorumlu hisseder. İs-
lam bu manada Müslü-
manın diğer insanlara 
Müslüman olmayan-
lara karşı sorumluluk-
larını o kadar ileri de-
receye götürmüştür ki 
onlara Allah’ın hitabı-
nı anlatmak için cihadı 
Müslümana farz kılıyor. 
Cihad nedir? Ölüm ris-
ki taşıyan bir ibadettir. 
Allah’ın hitabını duy-
mamış olan insanlara 
duyurmak için. O ka-
dar ağır bir sorumluluk, ciddi bir mükellefiyet. 
Niçin? Çünkü o da senin gibi bir insan, o da se-
nin insan olarak kardeşin. Ona karşı vazifelerin 
var. Bu dini ona götürmek gibi bir sorumluluğun 
var. Hucurat Suresi de bu manada çok anlamlı. 
13. ayeti “Biz sizi birer erkek ve dişiden yarat-
tık. Sizi büyük halklara, kabilelere ayırdık”, de-
dikten sonra tanışasınız diye diyor. Öyle birbi-
rinize üstünlük sağlamak için değil. Kiminiz ki-
minizden üstün Müslümanlarınız. Müslümanlar 
kafirleri sömürebilirler! Var mı böyle bir cevaz 
İslam’da, yok. Sen onu sömürmek için onunla 
savaşmıyorsunki. Ya, ona Allah’ın hitabını gö-
türmek için savaşıyorsun. Şartlar gerektiği tak-
dirde. Kuran-ı Kerim, 14 asır öncesinde ciddi 
ciddi ortaya çıktığı milliyetçi cereyanlarına 18. 
asra yani 12 asır sonrasına cevap veriyor, ışık 
tutuyor: “Allah nezdinde en değerliniz sizin en 
müttaki, en takvalı olanınızdır.” Sistemin 30 yıl-
dır, 40 yıldır bu kafayla gitse bence 40 yıl daha 
çözemeyeceği meseleler, bu meseledir. Allah-u 
Teâlâ dininin terk edilmesinin faturasını ödetir. 
Bu toplum yani İslam ümmeti İslam dinini ha-

yatından uzaklaştır-
manın bedelini  ödü-
yor. 30 yıldır, 20 yıl-
dır her neyse açılımla 
maçılımla çözmeyi dü-
şündükleri hikâye İs-
lamı terk etmenin fa-
turasının bedelidir. Çö-
züm, insanlığı birbiri-
ne kaynaştıran İslamı 
yeniden toplumun te-
mel harcı haline getir-
mektir. Başka hiç bir 
şey çözüm değildir. 
Hepsi sahte çözümler, 
geçici çözümler, alda-
tıcı çözümlerdir. Ama 
kimse kral çıplaktır di-
yemiyor. Müslüman-
lar bile bu meselele-
re eğilince, eğerek bü-
kerek meseleye giri-
yorlar çoğunlukla. İs-
lam hâkimken böy-
le bir kavim mesele-
si yoktu; böyle bir şey 
yoktu ki. Niye İslam’ın 
hâkimiyeti zail olduk-
tan sonra çıkıyor. 

Diğer bir gerçeği-
miz, değişmezimiz İs-
lam ümmetinin birli-
ğidir. İnsanlığın birli-

ğinin yanında ümmetin birliğidir. Enbiya 92 ve 
Mu’minun 52. ayetleri. “İşte sizin bu ümmetiniz 
tekbir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim, bana 
karşı takvalı olun”, Enbiya’da da “bana ibadet 
edin.” Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre bana 
karşı takvalı olacaksınız ve bana ibadet edecek-
siniz. Bu şekilde aynı rabbin aynı hedefe yönelik 
kulların aralarında 2. 3. derecede başka kimlik-
ler arama ihtiyacı duyanda vardır. Böyle bir şey 
mümkün olur mu. Mümkün değil. Efendim şu 
İslam alimi, şu İslam komutanı, şu İslam kah-
ramanı Araptır, Türktür, Kürttür. Bunu biz söy-
lüyoruz. Onlar bu işi o kadar hatırlamıyorlar-
dı ki hiçbir yerde kendi nispetlerini bile kavme 
nispet etmiyorlar. İmamı Ebu Hanife bazı kay-
naklara göre aslen İranlıdır. Yani bir İranlı ola-
rak mı fıkıhla uğraştı. Ne alakası var. Onun bir 
Acem olarak bir iş yaptığını gösterebilecek tek 
bir mesele bulabilir misiniz; var mı böyle bir 
şey; bulunabilir mi, gösterilebilir mi? Hayır. İşte 
tek ümmet olmak yalnızca Allah’a ibadet etmek 
budur. Problem, İslami çözümlerin dışlanma-
sından itibaren ortaya çıkıyor. İslam ne kadar 

Allah-u Teâlâ dininin terk edil-
mesinin faturasını ödetir. Bu top-
lum yani İslam ümmeti İslam di-
nini hayatından uzaklaştırmanın 
bedelini  ödüyor. 30 yıldır, 20 yıl-
dır her neyse açılımla maçılımla 
çözmeyi düşündükleri hikâye İs-
lamı terk etmenin faturasının be-
delidir. Çözüm, insanlığı birbirine 
kaynaştıran İslamı yeniden toplu-
mun temel harcı haline getirmek-
tir. Başka hiç bir şey çözüm değil-
dir. Hepsi sahte çözümler, geçi-
ci çözümler, aldatıcı çözümlerdir. 
Ama kimse kral çıplaktır diyemi-
yor. Müslümanlar bile bu mesele-
lere eğilince, eğerek bükerek me-
seleye giriyorlar çoğunlukla. İs-
lam hâkimken böyle bir kavim 
meselesi yoktu; böyle bir şey yok-
tu ki. Niye İslam’ın hâkimiyeti 
zail olduktan sonra çıkıyor. 
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hayatın dışına, akidenin ve zihniyetin dışına itil-
mişse onun bedeli olarak o kadar ağır problem-
ler ortaya çıkmıştır. Bir de günlük hayatımızdan 
bir örnek verelim. Peygamber (s.a.v.) “büyü-
ğümüze gereken saygıyı göstermeyen, küçüğü-
müze gerektiği gibi merhamet etmeyen kimse 
bizden değildir.” buyuruyor. Kimin ağzını açar-
sanız açın şimdiki gençlerde saygı kalmadı. Ne 
hakla konuşuyorsun! Senin böyle deme hakkın 
var mı? Ne ekersek onu biçeriz. Demek ki bunu 
ekmişsin. İşte bu da dini ihmal etmenin fatura-
sıdır, bedelidir. Basit örnekler bunlar. 

Emperyalist dünya, dünyanın İslamlaşması-
nı istemiyor. Kapitalizm niye tesettüre karşıdır. 
Çünkü tesettür elbise tüketimini, kozmetik tü-
ketimini ortadan kaldırır. Bugün dünya kapita-
lizminin çarkını en hızlı döndüren iki tane unsur, 
silah sanayi ve kozmetik sanayidir. Bu budur. 
Hiç zannetmeyin ki Amerika öyle sadece kuru 
bir inançtan ibarettir. Hayır. Amerika inancı do-
layısıyla artık İslama karşı değildir. Kapitalizm 
dolayısıyla İslama karşıdır. İslam ne diyor “on-
lara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazır-
layın.” Bu ayeti kerimeyi hayata geçiren İslam 
ümmeti başkasının silah pazarı olur mu? Biz sa-
bitlerimizi kaybettiğimiz için sömürüldük ve sö-
mürülmekteyiz. Hani derler ya düştüğün yer-
den kalkarsın; işte biz burada düştük. Biz Müs-
lümanlığımızı yaşamakta düştük. Bizim düş-
tüğümüz yer orası. Oradan kalkmasını becer-
mek zorundayız. Ve bunu bir toplum ve ümmet 
olarak kanaat halinde yeniden yerleştirmek ve 
canlandırmak zorundayız. Allah-u Teala’nın in-
sanlığı ve dolayısıyla İslam ümmetini de muha-
tap aldığı din de birdir. Din insanı muhatap alır. 
İşte bu din birdir. Konuyla alakalı sıralayacağı-
mız pek çok ayeti kerime var. Sadece bir ayeti 
kerime daha zikredelim. Diyor ki Ali-İmran 19. 
Ayet. “Din Allah nezdinde birdir.” Bu kadarını 
hepimiz biliyoruz. Fakat ayeti kerimenin deva-
mı da konumuz açısından büyük bir ehemmiyet 
arz ediyor. Diyor ki “kendilerine kitap verilenler 
ancak kendilerine ilim geldikten sonra araların-
daki kıskançlık dolayısıyla birbirleriyle ihtilaf et-
tiler.” Yani Cenab-ı Allah da baştan beri bütün 
peygamberlere aynı dini ve dolayısıyla insanlı-
ğa aynı dini göndermiş aynı dinle aynı esaslar-
la aynı düsturlarla aynı inanç hükümleriyle on-
ları muhatap almıştır. Fakat onların aralarında-
ki kıskançlık sadece kıskançlık değil bağiy, had 
bilmezlik, haddi aşmak, birinin diğerinin hakkı-
na tecavüz etmesi, birinin diğerini sömürme-
ye başlamasıyla ihtilafa düştüler diyor. Ve bir-
birlerini netice itibariyle sömürdüler; istila etti-
ler; haksızlıklar başladı; zulümler ortaya çıktı. 
“Kim Allah’ın ayetlerini inkâr ederse şunu bilsin 

ki Allah hesabı çok hızlı görendir.” O kadar hızlı 
ki farkında değil insanlık, hesabı dünyada öyle 
ödemeye başlıyor. Maliyetini, bedelini ümmet 
de,  Müslüman olmayan diğer ümmet de dün-
yada ödemeye başlıyor. Bugün insanlık o ka-
dar ağır bir fatura ödüyor ki. Aile bitmiştir, ah-
lak bitmiştir, insanlık bitmiştir. O kadar bitmiş ki 
yani Noelde bir araya gelmeyi bile aile olarak, 
batı ailesi büyük bir hadise olarak kabul ediyor. 
Ve aileyi adeta şu anda bu el bir arada tutuyor. 
Başka bir şey kalmamış batıda. Aile başka bir 
vesileyle bir araya gelmiyor. O da gelenleri ge-
liyor. Cenab-ı Allah bu şekilde dine, dinin hü-
kümlerine riayet edilmediği için bunun bedelini 
dünyada ödetiyor ama anlayabilene. 

Diğer bir değişmezimiz akide ahlak ve örne-
ğin birliği. Örneklik de birdir; akidemiz ve ah-
lakımız da birdir. Akideyi, ahlakı kısaca az önce 
bahsettik çeşitli vesilelerle örneğin birliği do-
layısıyla onun hepsini de kapsıyor Rasulullah 
(s.a.v.) Efendimizin durumunu anlatan Ahzab 
Suresi 21. Ayet: “Allah’a ve ahiret gününe ka-
vuşacağını ümit eden ve Allah’ı çokça anıp ha-
tırlayan kimseler için, sizler için yemin olsun ki 
Rasulullah’ta bulunacak güzel örnekler vardır. 

Ali İmran suresinde ne diyor: Bismillahir-
rahmanirrahim, Eğer Allah’ı seviyorsanız bana 
uyun. Allah da sizi sever. Peygamber aleyhissa-
latuvesselamın kilit bir mevkide olduğunu gö-
rüyoruz, örnekliği konusunda. Allah’ı seviyor-
sanız ona uyacaksınız, Allah’ın sizi sevmesini 
istiyorsanız yine ona uyacaksınız, bütün yollar 
ona çıkıyor. Yani, ifade yerindeyse ona, ordan 
başlayacaksınız. Allah’ı seviyorsanız ona uya-
caksınız, çünkü Allah size onu örnek göstermiş-
tir. Allah’ın sizi sevmesini istiyorsanız yine ona 
uyacaksınız. Peygamber aleyhissalatuvessse-
lam, Kalem Suresinde belirtildiği gibi pek bü-
yük bir ahlaka sahiptir. Elbetteki bu büyük eş-
siz ahlak her bakımdan bizim örneğimiz ola-
caktır. Ve bugün Müslümanların en kaybettikle-
ri noktalardan birisi de maalesef ahlaki alandır. 
Ailemizde ahlakımız, sosyal hayatta, ekonomik 
hayatta ahlakımız, insani ilişkilerde ahlakımız, 
kendimizle ilişkilerimizde ahlakımız, Rabbimizle 
ilişkilerimizde ahlakımız, Rasulullaha (sav) kar-
şı konumumuz itibariyle ahlakımız, tüm bunla-
rın hepsini tek tek ciddi bir şekilde gözden ge-
çirmemiz gerektiğine inanıyorum.

Ve son olarak, şeriatın birliğine de kısa-
ca değinmek istiyorum. Şeriat bütün insanlık 
için özellikle de İslam ümmeti için birdir. Şeri-
at nedir? İnanç ve hayat nizamıdır, kısaca bu. 
Ne diyor Cenab-ı Allah Şura 13. 14. ayetler-
de:  Nuh’a vasiyet ettiğini, İbrahim’e, Musa’ya, 
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İsa’ya vasiyet ettiği-
ni, (vasiyet, Allah’tan 
gelince emirdir, yük-
sek makamın vasiyeti 
alt makama emirdir. Bu 
arap dilinde bir anlatım 
tarzıdır.)  Size bunu şe-
riat yaptı, yaptığı tav-
siyeleri sizin için şeriat 
yaptı. Nedir bu şeriat? 
Dini dosdoğru, dimdik 
uygulayıp, ayakta tutun 
ve din hakkında tefrika-
ya düşmeyin. Din ile il-
gili hususlarda ayrılı-
ğa düşmeyin, din birdir. 
Çünkü, tek bir din. İki 
tane önemli nokta üze-
rinde duracağım: biri-
si halk söylemi, öbürü 
güya bilimsel bir söy-
lem. Bilimsel söylem-
den başlayacak olur-
sak; tarihselcilik. Tarih-
selcilik, İslamla en ufak 
bir alakası bulunma-
yan, bilinçli olarak ya-
panlar tarafından Müslümanlar arasına sokul-
mak istenen bir Truva atıdır. Nedir tarihselci-
lik? Tarihselcilik kısaca şu; efendim İslamın her 
bir hükmünün ortaya çıkmasını sağlayan hak-
lı kılan tarihsel bir takım sebepleri vardır. O se-
bepler devam ediyorsa o hüküm de kalır, ama o 
sebepler zamanla ortadan kalkmışsa hükümle-
rinde de  değişiklik yapmak icap ediyor. Bir ör-
nek vereceğim sadece. 14 asır önce hırsızın eli 
kesilerek efendim hırsızlık önlenmeye çalışılırdı. 
Burada amaç nedir? Kimsenin hırsızlık yapma-
masıdır. Eğer biz aynı amaca, faraza, hırsızı üç 
sene hapsederek veya iki tane tokat sallayarak 
mesela önleyebiliyorsak ceza olur. Çünkü gaye 
insanların elini kesmek değil, insanların hırsız-
lık yapmasını önlemektir. Buna öncelikle itikadi 
olarak şunu soracağız: Siz mi daha iyi biliyor-
sunuz Allah mı? Ayet-i kerime söylüyor bunu, 
ben de ayetin sorduğu soruyu bu söylemin sa-
hiplerine soruyorum. Peygamber (sav) de di-
yor ki “üç hakimin ikisi cehennemde birisi de 
cennette olacaktır.” Yani sayısal olarak değil, üç 
tür hakimin ikisi cehennemlik birisi cennetliktir. 
Cenab-ı Allah hâkimin birisine soracak, diyecek 
ki: “Kulum sen niçin benim indirdiğim hükme 
bazı fazlalıklar ilave ettin ve ağırlaştırdın? Hük-
mümü niçin ağırlaştırdın? “Yarabbi! Senin hük-
mün onları suçtan alıkoymaya yeterli değildi; 
baktım ki vazgeçmiyorlar, ağırlaştırdım ki vaz-

geçsinler.” “Sen Bizden 
daha hikmetli olamaz-
sın.” diyor Allah ona ve 
Allah’ın hükmünü de-
ğiştirdiği için cehen-
neme gidecek. Diğe-
rini çağıracak: “Kulum 
niçin benim indirdiğim 
hükmü hafifleterek uy-
guladın” O da diyecek 
ki “Yarabbi! kulların 
zayıftı. Ben de onlara 
acıdım. Onun için on-
lara hükmü hafiflete-
rek uyguladım.” “Sen 
Bizden daha merha-
metli olamazsın” diye-
cek, Cenab-ı Allah ve 
o da cehenneme gide-
cek. Cennete gidecek 
olan üçüncü tür hakim 
ise Allah’ın hükmü-
nü eksiksiz ve fazlasız 
olarak uygulayandır. 
Allah’ın hükmünü ay-
nen nazil olduğu gibi, 
verildiği gibi uygula-

yan kimsedir.

Dolayısıyla hiçbir şekilde Cenab-ı Allah zaten 
zamanla değişebilecek türden hükümleri hük-
me bağlamamıştır. İki tane örnek vereceğim. 
Biri İslamın miras hukuku ile alakalı olsun, di-
ğeri de mesela şura ile alakalı olsun. İkincisin-
den başlayalım. İslam şurayı emretmiştir. İslam 
yönetiminde ve hatta gerektiğinde Müslümanın 
günlük hayatında. Fakat bu şuranın nasıl yapı-
lacağı, nasıl edileceği, hükmü ne şekilde ne za-
man bağlı olacağı, bağlayıcı olmayacağı, bura-
da tafsilat yok. İslam alimleri buradan şunu an-
lamışlar. Madem burada tafsilat yok, tafsilat za-
manla Müslümanlar tarafından doldurulacaktır. 
Cenab-ı Allah burada geniş bir alan bırakıyor. 
Bunun ayet ve hadislerde delilleri çok. Az önce 
bahsettiğimiz,  “bunun ötesi size helal kılınmış-
tır” Allah’ın hükmüne bağlı kalacaksın, bunun 
dışı ise Peygamber (sav) ifadesi ile af bölge-
sidir. Yani hukuki boşluk bu günkü tabiriyle. O 
boşluğu siz yine Kur’an-ın, sünnetin, İslam şe-
riatının ruhuna uygun olarak, ilim adamları ta-
rafından dolduracaksınız.

Buna karşılık miras hukuku ne? Cenab-ı Al-
lah bu meseleye o kadar ehemmiyet vermiş-
tir ki Kur’an-ı Kerim’de iki tane kocaman ayet-i 
kerimeden -bir de son ayeti ekleyecek olursa-
nız, üç tane ayeti kerimeden- kocaman bir ilim 

Biz dünyanın gösterdiği yön-
de giden değil, dünyayı kuman-
da etmek dünyaya yol vermek 
üzere var olmuş bir ümmetiz. 
“insanların faydasına çıkartıl-
mış en hayırlı ümmetsiniz siz” 
diyor. “İnsanlara karşı şahit ol-
mak üzere, şahit olasınız diye 
biz sizleri, vasat, mutedil, istik-
rarlı, dengeli ve her bakımdan, 
her şeyin en mükemmelinin 
temsilcisi olan bir ümmet ola-
rak yarattık ki diğer insanların 
haline siz müşahade edeceksi-
niz; şahitlik edeceksiniz; yanlış 
taraflarını düzeltmek gibi vazi-
fenize koşacaksınız.
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çıkmıştır. Bu tabiî ki Kur’an-ı Kerim’in ayrı bir 
mucizesidir. Ama o sayısı belli, kelime harf sa-
yısı bile belli. Otursanız yarım saat içerisinde 
bile ezberleyebileceğiniz, muazzam bir ilim, o 
kadar tafsilatlı ve detaylı bir şekilde izah edi-
lir. Bu ne demek, peki biz şimdi ne diyeceğiz. 
O zaman kadın, yönetim hayatında etkili değil-
di, şöyleydi, böyleydi. Artık kadın yönetim ha-
yatında etkendir, ona da erkek gibi eşit verelim. 
Hiçbir gerekçeyle veremezsin efendim. Cenab-ı 
Allah bu hükmü kıyamete baki kalacak şekil-
de Müslümanlara indirmiştir ve öyle kalacaktır. 
Ayette Allah’ın tıpkı zekat için kullandığı ifade 
bu. Bunlar Allah’tan bir fariza olarak, bu yerle-
re harcanacaktır. Miras hukuku için de aynı şe-
kilde Allah’ın bir farizası olarak, bu böyle yapıl-
malıdır. Böyle bir tarihselcilik vesaire falan yok.

Halk arasında da işte, zaman değişti efen-
dim, “ne değişti?” Zaman değişmez kardeşim.  
Dolayısıyla, değişen bizleriz, bizim kalplerimiz-
de değişme var; bizim hayatımızda değişme 
var. Değişen zaman değildir, zaman aynı za-
mandır. Gün yine 24 saattir, sene yine ay sene-
siyle 354 gündür, güneş senesiyle 365 gündür, 
12 aydır. Bitti. Neresi değişmiş zamanın. Haa 
değişen demek ki biziz, biz niye değiştik. Çün-
kü değişmezlerimizi bıraktık. Napıyor bir asker 
mangası hizaya gireceği zaman? Önce sabit bi-
risi başta durur, ondan sonra herkes sağına ba-
karak hizaya girer veya soluna. Nereye bakar-
sa baksın, ama sabit bir noktaya bakılarak hi-
zaya girilir. Müslümanlar sabitlerine bakarak hi-
zaya girmedikleri için değişiyorlar. Sabitlerimiz 
üstünde sebat göstereceğiMesela birisi diye-
cek ki yahu -mesela bir fıkıh kaidesidir- karde-
şim Mecellede ne diyor: “zamanın değişmesiyle 
aradan zaman geçmesiyle hükümlerin değişe-
ceği”  bir gerçektir. Kimse bunu inkar edemez, 
kasdettiği sabit hükümler değildir, şer’an deği-
şebilen, ümmetin içtihadına, yetkililerin içtiha-
dına bırakılmış olan hükümlerdir. Faraza, aslo-
lan, alışverişte veya kirada bedelin peşin alınıp 
verilmesidir. Ama öyle yapmıyoruz; bugün lo-
kantaya gidiyoruz; yemeğimizi yiyoruz; ne he-
sap geleceğini ben de bilmiyorum lokantacı da 
ne yiyeceğimi bilmiyor değil mi. Ama oturuyo-
ruz; yedikten sonra hesap geliyor, iki üç lira. 
Çünkü şeriat burada boşluk bırakmış, az önce 
bahsettiğimiz gibi. Değişen bizce bunlardır. Yani 
insanların şeriat çerçevesi içerisindeki, şeriatla 
çelişmeyen, örfleri adetleridir, Kur’an-ı Kerim’in 
sünnet-i seniyyenin sabit hüküm koymadığı 
alanlardır.

Dolayısıyla değişkenlik ve değişim söylemle-
ri İslamın sabitlerini kapsayamaz. 

İki, İslamın değişkenleri de değişmezlerine 
tabidir. 

Üç, o halde İslamın Müslümanlardan istedi-
ği, değişmez esaslar üzerinde sağlam bir duruş 
vardır. Bu duruşu Müslüman her durumda so-
nuna kadar muhafaza etmek ve buna olağanca 
gayretiyle dikkat göstermek zorundadır. 

Sağlam duracağız, estirilen rüzgârların 
önünde sonbahar mevsiminde dökülen bir yap-
rak gibi olmak zilletini kabul etmeyeceğiz. Biz 
dünyanın gösterdiği yönde giden değil, dünya-
yı kumanda etmek dünyaya yol vermek üze-
re var olmuş bir ümmetiz. “insanların faydasına 
çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz siz” diyor. “İn-
sanlara karşı şahit olmak üzere, şahit olasınız 
diye biz sizleri, vasat, mutedil, istikrarlı, den-
geli ve her bakımdan, her şeyin en mükemme-
linin temsilcisi olan bir ümmet olarak yarattık ki 
diğer insanların haline siz müşahade edeceksi-
niz; şahitlik edeceksiniz; yanlış taraflarını dü-
zeltmek gibi vazifenize koşacaksınız. Ve böyle 
bir İslami sağlam duruşu, din bilenler, dinin ge-
reği bilenler birlikte olmak zorundadırlar.

Ümmet az önce bahsettiğimiz gibi ümmet 
ile alakalı tek ümmet, tek rab, çok önemli. 
Cenab-ı Allah’ın tevhidi ile ümmetin vahdani-
yeti, ümmetin birliği arasında çok sıkı bir mü-
nasebet var. Tek rabbe ibadet ettikten sonra, 
ümmet olarak siz neye göre bölüneceksiniz? O 
halde tekrar ediyorum, bu sağlam duruş sahibi 
olan Müslümanların, kendilerinden başlayarak 
bir arada duruşlarıyla, tavırlarıyla, hareketle-
riyle, söylemleriyle, kendi aralarında sağlama-
ları gereken birliği, birlikteliği gerçekleştirmele-
ri icap ediyor.

Cenab-ı Rabbilalemin’den burada tespit etti-
ğimiz hususların elbette bulunmaması halinde, 
bir temenni olarak olmasıdır. Bu temennilerimi-
zin, Cenab-ı Rabbilalemin tarafından gerçekleş-
tirilmesini bunlara icabet edilmesini niyaz ede-
riz, Allah-u Teala’nın bizleri bu sıkıntılardan bir 
an önce, bu zelil halden bir an önce kurtarması-
nı, İslamın, bir an önce izzet dönemlerine yeni-
den intikal etmesini, asr-ı saadeti bulmayı, ru-
hunu yeniden canlandırmayı, canlandırılmasın-
da bize de bir pay vererek bizi şereflendirme-
sini bütün kalbimizle niyaz ederiz. İnşallah isti-
fadeli olmuştur, ben kendi adıma sizden istifa-
de ettim, birbirimizden İnşallah istifade edebil-
me gibi bir durumumuz olmuştur.

Sabırla ve dikkatle dinlediğiniz için Cenab-ı 
rabbulalemin ecrinizi versin, ben de ayrıca te-
şekkür ediyorum.
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Değerli hanımlar, konumuz tesettürse 
oradan örnek verelim. Biraz önce kar-

deşimiz açılış konuşmasını yaparken, O’nun kı-
zına öğrettiği gibi, hanımına öğrettiği gibi bir 
ifade kullandı, aynen öyle. Biz gelin öz eleştiri 
yapalım. Tesettür, ruhuyla ve ölçüsüyle, ikisi ol-
madan olmaz. Gerçekten Muhammed (sav)’den 
mi öğrendik,  bu önemli. Çünkü teslim eğer Al-
lah ve Rasulünün istediği gibi değilse bu kabul 
değildir sevgili hanımlar. “Hz Muhammed size 
neyi verdiyse onu alın, neyi terk edin dediyse 
onu terk edin” dedi mi Allah? Dedi. Ahzab Su-
resi (22)’de “O sizin için yegane kudret-ül ha-
senedir.” dedi mi? Dedi. Rasulullah (as) bu dini 
bize tüm ayrıntılarıyla, detaylarıyla bize öğretti 
mi? Öğretti. Şahit ol Ya Rab demişti ve gitmiş-
ti. Hatırlayın Veda Hutbesinde “şahit ol Ya Rab 
ben tebliğ ettim mi?” Ettim. Hesap günü gele-
cek, ya hesap günü gelmeden biz kendimizle 
bir hesaba girelim, neden teslimiyetimizde so-
run yaşıyoruz. Hanımların zoruna gitse dahi bir 
ifade kullandım ben de. Şöyle düşündüm. Evet 
zorumuza gidiyor da, iman etmiş bir insanın, en 
sevdiği Allah ise Allah’ın emirlerini yerine getir-
mek neden zor ki? Bir düşünmemiz gerekmez 
mi? Niye zor. Hani en sevdiğimiz Allah’tı; hani 
Rasulullaha sevda türküleri yakarken ağlıyor-
duk; yalancıktan sevda onu yaşamak değil mi-
dir? Bir ibadetin kabul olması için hanımlar şu 

ölçü önemli: bir, Allah’ın emri olacak; iki, em-
rettiği biçimde O’nun rızası için olacak. Bu iki-
sinden biri eksik olursa Allah katında o ibadet 
kabul değildir. 

Neden biz moda ölçülerini baz alarak teset-
tür ettiğimizi zannediyoruz? Neden moda bizi 
şekillendiriyor? Hani tesettür de bir ibadet; çok 
önemli bir ibadet. Dışarıda Müslüman hanımın 
kimliği, nişanesi, evet simgesi. Müslüman oldu-
ğumun simgesidir. Dudaklarımızda rujlar, ayak-
larımızda topuklu ayakkabılar, dar bellere otu-
ran pardösümsü ceketler,  ondan sonra arzı en-
dam ediyoruz yollarda.  Şimdi adı Müslüman 
olup kafada, kafa yapısında kapital olan,  ya-
şam tarzında modernist olan,  siyaset yapısında 
demokrat olan bir insan zannetmesin ki o kim-
lik ondan kabul edilecek. Böyle bir şey yok. Biz 
Müslümanız. Düşüncemiz de, Müslüman, ya-
şantımız da Müslüman, siyasetimiz de Müslü-
man. Başka adı yok; hiçbir adı yok.

Şimdi bize bu kimliği korumak için, dünya 
hayatı, dünya sahası imtihan; zorluklar çıka-
cak; çıkmadan olur mu? İmkansız bir şey. Asi-
ye annemiz bu kimliği  korumak için kocası fi-
ravunun işkencesi altında can vermedi mi? B 
uruç suresinde  ifade edilen Uhdud ashabının 
çukurlarına, ateşe, bu kimliği korumak adına 
doldurulmadı mı?  Sümeyye annemiz Ümeyye 

Müslüman Hanımın Kimliği
ve Tesettür - II

Genç Birikim

Dergimiz Konferans Salonunda 23 Ocak 2011 Pazar günü Ocak ayının ikinci konferansı ola-
rak gerçekleştirilen ve Zamanın Zeynebi Derneği Kurucu Başkanı Sabiha Ateş Alpat tara-
fından sunulan “Müslüman Hanımın Kimliği ve Tesettür” konulu konferansın özetinin ilk 
kısmını geçen ay yayınlamıştık. Bu ayki sayımızda konferansın kalan kısmını yayınlıyoruz.
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Bin Halef’lerin işkencesi altında bu kimliği ko-
rumak adına şehit olmadı mı? Ya bu kimliği ko-
rumak adına Hz. Muhammed ve yarenleri  en 
sevdikleri Mekke’yi terk etmedi mi; hicret et-
medi mi;  hüzün yılına maruz kalmadılar mı; iş-
kence yılını yaşamadılar mı; Habeşistan’a ka-
dar o çöl şartlarında gitmediler mi; Medine dö-
nemine ulaştıktan sonra ayakları patlayana ka-
dar Allah yolunda bu kimliği yaymak ve yaşat-
mak için  mücadelelerini etmediler mi? Hazreti 
Zeynep,  Yezid’in karşısında Hz Hüseyin’in başı-
nın gözünün önünde kesildiği halde  psikolojisi  
bozulmadan, psikologların kapısına  gitmeden, 
depresif haplara ihtiyaç duymadan  dimdik dur-
madı mı? Hz Hacer bu kimlik uğruna çölün orta-
sında yalnız başına sonuna kadar cehdini yap-
madı mı? Tabiî ki sen de imtihandan geçecek-
sin; senin kaşın gözün kara mı; sana da yasak-
lar gelecek. Sana işkence gelmedi; moda da-
yatması var. Sana da bir şey olacak; sen de im-
tihandan geçeceksin. Kulluğun mantığı bu ar-
kadaşlar. Sabır ve azim olmadan kimlikte dik 
duruş imkânsızdır. Fakat ne yazık ki sabır ve 
azim suda sabunun eridiği gibi bizim yanımız-
da eriyip gidiyor. Rejim biraz sıkdıkça eller baş-
lara gidiyor. Hangi kılığa girdiyseler maalesef 
ne demokratları ne laikleri memnun edemedi-
ler. Çünkü Allah diyor ki siz dininizi terk etme-
dikçe onlar sizden memnun kalmaz. Şimdi bi-
zim kimliğimizin temel şartı, temel taşları sev-
gili hanımlar tevhidi bir imanla muvahhid olun-
madıkça, salih bir teslimiyetle muttaki olunma-
dıkça “Hacer”ce ve “Zeynep”çe mücahide olun-
madıkça korunması mümkün değil. Zaten eğer 
tevhidi bir imanla  muvahhid değilse bu kimliği 
almamış demektir. Kendini kandırabilir. Ben bu-
rada otursam, “rektörüm, rektörüm” desem ne 
kadar rektör olurum. Oturduğum yerden,  Müs-
lümanlık bir kimliktir ve onun kazanımları Al-
lah ve Rasulü tarafında bize öğretilmiştir. Tevhi-
di bir imanla muvahhid olacağız. Muvahhid de-
mek, birlemek demektir. Allah’ı uluhiyetinde, 
rububiyetinde,  ubudiyetinde, esma-ül hüsna-
sında  birlemek ve iman edin dediği hususlar-
da O’nun iman edin dediği şekilde iman etmek-
le mümkün  oluyor.  Bir ibadeti yapmak önemli-
dir ama ondan biraz daha önemlisi vardır:  ka-
bul görmesi değil mi?  Allah diyor ki şeytan sizi 
Allah’ın affıyla kandırmasın. Sonra gerçekten 
muttakileri de affetsin. 

Ey bu dünyada Allah’ın emirlerini anlamış, 
algılamış ve el-Hakk olan budur deyip, teslim 
olup kalbi mutmain olmuş olan kulum. Gel, çık. 
Bugün ölüm günündür; Rabbinle kavuşma gü-
nündür. Rabbin senden razı, sen de Rabbinden 
razı olarak dön; hadi salih kullarımın içine. Bi-

zim korkumuz bu olmalı değerli hanımlar: Ya 
kabul olmazsa korkusu. “Onlar çalışmış çalış-
mış boşa yorulmuşlardır” diyor ayet. Peki, ar-
kadaşlar kafamıza göre yaparsak, ihlâsımızı ze-
delersek kabul olur mu? Çok ihlâslısındır teset-
türde ama kafana göre bir şekil çizdiysen kabul 
olmaz ki. Sadece iyi niyet geçerli değil. Anlata-
biliyor muyum? Ama dıştan böyle giydirip iyi ni-
yet, salih niyet yoksa o da geçerli değildir. Hani 
sadece çarşaf giydirirseniz, mağazaların vitrin-
lerine koydukları cansız manken de ruhsuz, 
çarşafı bizden daha güzel giyer. Giydirirsiniz 
hiçbir hata yapmaz, peçe de takarsınız. Hiç 
hata yapmaz. Bir erkeği ayartmaz, yolda yürür-
ken endam takmaz, hiç bir şey yapmaz, ma-
sum masum giyer. Mesele bu değil ki. Ruhla 
birlikte giymektir onu. Yanlış anlaşılmasın, kim-
senin haddi, hakkı değildir ki yalnızca çarşaftır 
demek. Ölçü biraz ölçü. Muttaki olacaksın. Yani 
Allah’tan korkacağım. Sevgiden doğacak bu 
korku. Beni razı olduğu kulları arasına katmaz 
korkusuyla. Hesap günü önünde başım yere 
düşer mahcup olurum korkusuyla. Cennete sa-
lih kullarının arasına giremem bu dünyada has-
ret kaldığım Hz. Muhammed’e orda da hasret 
kalırım korkusuyla yapılan ibadettir muttakilik. 
Sırf cehennem korkusu değil. Tabi ki cehen-
nemden de korkuyoruz. Ama sırf ateşten yan-
mama korkusu değil bizim korkumuz. Biz, Rab-
bimizin sevgisini kaybetmekten korkmalıyız. 
Hani bayansınız ya teşbihte hata olmaz. Onun 
için söyleyeceğim şeyi biraz daha iyi anlarsınız 
diye söylüyorum. Çok sevdiğiniz bir kocanız 
vardır, seviyorsunuzdur o da sizi seviyordur. 
Size çok değer veriyordur. Allah hepinizin aile-
sini kendi rızası uğrunda böyle yapsın. Evlilikle-
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rimizi araç kılsın, amaç haline getirtmesin in-
şallah. Nasıl onun sevgisini kaybetmekten kor-
karsanız, bu sevgi nasıl farklı bir boyut kazanır 
değil mi? Ne yaparsınız? Onun sevdiği yemek-
leri yaparsınız, saçınızı evde onun istediği şekle 
sokarsınız, bir gayretiniz olur yani. Öyle veya 
böyle bir gayretiniz olur. Buradaki korku ne 
korkusudur. Bu onun sevgisini kaybetme kor-
kusudur. Size ne yaptırıyor, özen göstertiyor 
değil mi? Özen gösterdiniz. İştir insanın aynası. 
Hani Allah’ın sevgisini kaybetmemek için hare-
ketlerimize, tesettürümüze, ibadetlerimize gös-
terdiğimiz ehemmiyettir muttakîlik. O’nun sev-
gisini kaybetme korkusuyla tavırlarımıza hare-
ketlerimize sözlerimize gösterdiğimiz ehemmi-
yet muttakîlik. Şimdi tesettür de bizim gerçek-
ten tercih ettiğimiz kimliğin olmazsa olmaz bir 
parçasıdır, simgesidir. Simge falan değil, inan-
cım gereğidir diyebilirsiniz. Evet, inancım gere-
ğidir, inanıyorum, ama simgedir. Simgedir. Si-
yasal simge mi? Evet siyasal simgedir. Ne algı-
lıyorsan algıla. Bu benim siyasal simgemdir. 
Benim siyasetim demokratça falan değil, benim 
siyasetimi de İslam belirliyor. Dolayısıyla kimli-
ğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Peki, ölçüsü 
nedir? Nasıl olmalıdır? Sadece giyim şekli midir 
tesettür? Çok da iyi biliyorsunuz ki değil. 
“Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini harama 
bakmaktan sakınsınlar.” Nuh suresi 31. ayet-i 
kerime. Ahzab suresi 59: “Onlara söyle (Habi-
bim) kızına söyle hanımına söyle mü’min ha-
nımlara söyle dışarı gidecekleri vakit kıyafetle-
rini giysinler, ayaklarını yere vurmasınlar, ziy-
netlerini göstermesinler.” Sırf meale takılırsanız 
başınıza bir AKER başörtüsü takarsınız, çıkarsı-
nız. Nasılsa başörtü taktık. Meale bakarsanız. 
Ya da VAKKO’dan olur onun da yazısını dış tara-
fa koyarsınız gözüksün, VAKKO taktığımız belli 
olsun. VAKKO da sizden aldığı başörtülerin pa-
rasıyla Filistinli çocukların böğrüne kurşun sık-
sın. Ya da tesettür mü? TEKBİR’den giyinirsiniz. 
Ondan sonra adam sizden kazandığı paralarla 
mankenlere para yedirir. Sonra milletin önünde 
defile yaptırır vs vs. Arkadaşlar gerçekten ken-
dimize gelmek zorundayız. Belki beni bu ko-
nuşmadan sonra bir daha burada istemeyecek-
siniz ama siz bilirsiniz. Ben bildiğim doğruyu 
konuşmak zorundayım. Ne oldu bize? Çok mu 
memnunsunuz sokaktaki Müslüman hanımların 
tavırlarından? Giyim kuşamlarından? Yarış ya-
pıyorsunuz yarış. Yapıyoruz diyelim. Siz yapmı-
yorsunuz ama bütün Müslümanlar biziz. Biz ya-
pıyoruz yarışı. Kiminle yarışıyoruz? Sosyeteyle 
yarışıyoruz. Biz de biraz medeniyiz gösterisi 
yapmaktır amacımız. Çok gerici değilim. Bakın 
ben bir derneğin başkanlığını yürütüyorum. 

Kendimiz kurduk. Kitabımızın da adını koyduk 
derneğe. Bir yerde böyle bir toplantı var. Er-
keklerin de bulunduğu bir toplantı, hanım baş-
kanlar da var. Bizim sayılan derneklerden biri-
nin başkanı bize ne dedi biliyor musunuz? Adı-
nı söylemeyim. ‘Sabiha Hanım’ dedi !gerçekten 
ilk kurulduğunuzda acaba nedir diye bir göz-
lemledik.’ Aynen bu ifade. ‘Maşallah takdir et-
tik. Yalnız bir husus var ki...’ Nedir dedim. Öyle 
korktum ki. Acaba gözümüzden kaçan bir şey 
mi var. ‘Giyim tarzınız biraz daha sosyeteleri de 
kucaklayacak tarzda olsa...’ Şak kaldım. Ben 
bekliyorum ki siz fıkha uygun bir şey yapmadı-
nız, desin. Siz kadının cihadına uygun bir tavır 
içerisinde değilsiniz, desin. Korktum. Demez 
mi bana biraz daha herkesi kucaklayacak tarz-
da giyinseniz. Nasıl yani? Şöyle biraz daha par-
dösülerimizi daraltsak falan. Tam olarak şu 
vurgulamayla şunu söyledim diyemeyeceğim 
ama kendimi ortaya koydum tabi. Sonra özür 
diledi, öbür başkanlar bize katıldı vs. Ben ada-
mın bana söylediğine değil vallahi billahi bir 
Müslüman’ın zihniyeti nasıl böyle olabilir kah-
roldum. Kahroldum ki bir Müslüman’ın zihniye-
ti nasıl böyle olur. Nasıl olur da beni bir sosye-
teye veya bir moderniste benzetebilir. Benim 
adım modernist değil. Bana gerici mi diyorsun; 
Sen bilirsin. İrticacı mı diyorsun; Sen bilirsin 
kardeşim, ben Müslüman’ım. Bu kadar. Sen ne 
değerlendiriyorsan değerlendir. Benim adım 
gerici falan değil, benim bir tane adım var o da 
Müslüman. Hanımlar kendimize soralım; ger-
çekten kimliğimizin çok önemli bir pozisyonu 
olan tesettürü ucubeleştirmedik mi? Ucubeleş-
tirdik. O slaytın sonundakiler kim? Bizim ço-
cuklarımız değil mi? Bizim çocuklarımız. Mü’min 
kadınlara söyle ziynetlerini göstermesinler. Ba-
şörtü takıyoruz, çantamız kolumuzda yüzüğü-
müzün kocaman taşı başörtümüzün ya da çan-
tamızın renginde olmazsa gerici sayılacağımız-
dan efil efil sokaklarda uygun taşlı bir yüzük 
aramaktayız. Allah ne dedi? ‘Halhallerini gös-
termesinler. Halhallerini takmasınlar.’ Ziynet 
haram mı? Mealcilik alıp başını gittiğinden beri 
altımızda pantolon üstüne de bir dapdaracık 
pardösü başımızda da envai çeşit bir başörtü, 
olduk tesettürlü. Oysaki meal değil tefsire ba-
kacaktık, fıkha bakacaktık. Bizim ölçümüz 
Kur’an, sünnet, icma ve kıyasla neticeleniyor-
du değil mi? Biz Kur’an ve sünneti baz alacak-
tık. Uygulama nasıldı diye görecektik. Ve onu 
bu hayata taşıyacaktık hanımlar. Süslerini gös-
termesinler. Ya Rabbi süsler nedir? Soruyoruz 
Kur’an böyle çok teferruatlı anlatan bir şey de-
ğil. Hükümleri gönderir, onun açıklaması sün-
nettedir. Yani halhali takmak yasak ta bilezikle-
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ri şakır şukur takıp göstermek mubah mı? Ya 
da o çeşit çeşit envai çeşit yüzükleri. Tamam, 
takabilirsiniz ama haram göstermeyeceksiniz. 
Ziynet helaldir. Tamam, ama harama göster-
meyeceksin. Bazı âlimler Müslüman kadının 
kaşı ziynetindendir diyor. Bunun için de peçeyi 
farz tutan âlimler var. Yabana mı atacağız. 
Âlim, bunları söyleyen şahıslar. Tamam, yüz 
tartışmalı bir konu. Bazı âlimler de diyor ki; şu 
durumlarda takmayabilir. Ama takmayabilir 
dedi de yüzüne uyan yakışan seni şık gösteren 
başörtüleri tak da sokağa çık demedi ki sana. 
Makyaj yapan mı, pudra süren mi, topuklu 
ayakkabıyla yürüyüş şekline yürüyüş katan mı 
dersiniz. Geçenlerde bir düğüne çağrılmıştık 
epey oldu. Gittim bizim Müslüman hanımlar 
-camide oluyor düğün- camide ev ayakkabısı 
giyiyorlar. Camide ayakkabı bu ne? Ev ayakka-
bısıymış hocam. Subhanallah kimin kültürü 
bu? Neyden bahsediyorsun? Bir de o başörtüye 
benzetilmiş şekillerin haddi hesabı yok hanım-
lar. Peki, tesettür nedir? Biz, bizden kabul ol-
sun korkusunu çekiyor muyuz? Çekiyorsak te-
settür bizden kabul olsun diyorsak. Ölçü 6 tane 
maddede özetlenmiş. Diyor ki; tepeden tırnağa 
olacak uzun, iki vücut kalıbını göstermeyecek 
vücudunuza oturmayacak, belinize sıkıştırdığı-
nız kemerlerin İslam’da ölçüsü de yoktur caiz-
liği de yoktur fıkıhta da yeri yoktur. Bol olacak 
vücut hattınızı göstermeyecek ikinci ölçü. Kalın 
olacak içinizi göstermeyecek. Yani biraz önce 
Hz. Esma’nın hadisini aktardı ya kardeşimiz. 
Kalın olup içinizi göstermeyecek yani içinizdeki 
ziynetinizin rengini ortaya koymayacak. Artı 
kendisi bir süs olmayacak. Nurettin Yıldız Hoca 
var geçen internette bir sohbetini dinledim di-
yor ki; ‘Öyle örtülüler var ki Vallahi dua edesim 
geliyor keşke giyinmeseydi. Keşke açık olsaydı 
diye dua edesim geliyor. Bunu Nureddin Hoca 
diyor. İnternete giren Nurettin Hoca’nın sitesi-
ne girerse de görür çok güzel bir tesettür ko-
nuşması yapmış. İçi göstermeyecek. Yabancı 
misyonların kıyafeti olmayacak. Bir rahibe kı-
yafeti ne kadar tesettüre uyarsa uysun kapa-
tırsa kapatsın giyilemez. Renk konusu da var. 
Siyah şart değildir. Ancak cicili bicili renkler ke-
sinlikle âlimler tarafından kabul görmemiştir. 
Koyu sade bir renk tercih etmemiz gerekiyor. 
Siyahtır, sadece beli lastikli çarşaf olacak bu bir 
dar görüşlülüktür taassuptur. Ben böyle ka-
pandım dönüş yaptım bunu üstümden kefenle 
çıkaracağım diyorum. Böyle rahat ediyorum 
ama gerçekten bu ölçülere uyan kişi ne giyer-
se giysin tesettürdür. Bu tamam. Burası şekil 
kısmıyla alâkalıydı. Fakat ahlakınız da tesettür-
lü olacak. Vakarla evinizde oturun, dışarı çıka-

cağınız zaman da şunu yapın. Süslerinizi gös-
termeyin, konuşurken cilveli konuşmayın, yü-
rürken mütevazı yürüyün ayaklarınızı yere vur-
mayın. Demek ki tesettür yalnızca bedene giy-
dirdiğimiz parça değil. Bu şekilde daha önce de 
söyledik cansız mankenler de bunu yapıyor. O 
halde yürüyüşümüz, tavrımız, konuşmamız, 
alışverişimiz, bakışımız her şeyimiz bu teset-
türle özdeşleşen bir tesettür olması gerekiyor 
ki Müslüman kadından istenen tesettür yerine 
gelmiş olsun. Gocunmayın hanımlar vallahi Hz. 
Fatıma’ya özenmekten daha büyük bir şeref 
yok. Dolayısıyla gençlerimize de bunları anla-
talım. Öyle bir Allah’ın Ahzab suresini yaşıyo-
ruz ki. Adından başka hiç bir şeyi yaşamıyor. 
Bütün modernistliği, çağdaşlığı sosyetik dedik-
leri her neyse onu ifade ediyor. Hatta ‘Biraz 
daha şöyle giyinseniz de’ falan gibi şeyler bile 
söyleyebiliyorlar. Beni böyle kucaklamayana 
güle güle. Ben nasıl onu böyle kucaklıyorum. 
Beni ben olduğum için kabul etmeyenin ne işi 
var benim yanımda. Zaten ben, sen olmaya ça-
lışırsam ben kaybolurum ortadan. Ben benim. 
Sen olmaya çalışırsam yok olurum. Son olarak 
şunu söyleyeyim; Hanımlar deprem yaşadık 
biz biliyorsunuz Kocaeli’de. Çadırda duruyoruz, 
bir telefon geldi ki İmam Hatip öğretmenleri 
için bir misafir çadır yapacaklarmış bana. Biraz 
psikolojileri falan bozulmuş benimle sohbet et-
mek istiyorlarmış. Biz de kalktık çadır şartla-
rında o İmam Hatip öğretmenlerine ikramlar 
hazırladık. Dağın bir köşesinde çadır kurmu-
şuz, geldiler. Konuşuyoruz dedi ki “iki üç tane 
arkadaşımızı kaybettik. Bizi de atacaklar” dedi. 
Ne anlattı biliyor musunuz? Dedi ki ‘Önce bize 
dediler ki başörtüsü sınıfta yasak, öğretmen 
olarak İmam Hatip öğretmeni orda açtılar. Son-
ra dediler ki. Okulun koridorunda yasak. Orda 
da açtılar. Sonra dediler ki okulun bahçesinde 
yasak. Açanlar oldu, bize de dediler biz açma-
dık. Açana da taviz verene de emin olun hocam 
aynen aktarıyorum kesinlikle saygıları kalmadı. 
Bize gelince daha dikkatli konuşuyorlar onlara 
saygıları bitti.’ Zaten ben benlikten çıktıktan 
sonra hangi bene saygı duyulsun. Bir benliğe 
saygı duyulur. Ben benden çıktıktan sonra ben 
yok ki de saygı duyulsun. Beni sabırla dinledi-
niz. Allah razı olsun. Son bir şey, hanımlar siz 
Muhammed (sav)’in bu zamandaki takipçileri-
siniz. Şekliyle ve davranışlarıyla onlar nasıl ol-
dularsa biz de öyle davranmak zorundayız bu 
bizim boynumuzun borcudur. Asra başka türlü 
de şahitlik edemeyiz. Allah hepimize bu konu-
da azim ve sabır ihsan etsin.
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İmtihan için gönderildiğimiz şu dünya haya-
tında, öyle zorlu ve çetin sınavlardan geçe-

riz ki; hatta bazen kaldıramayacağımızı düşün-
düğümüz vakitler bile olmuştur bu sınavları. Kul-
ları için, asla kötülüğü ve zulmü istemeyen/var 
etmeyen Rabbimiz, bizlere, bu imtihanlar için-
den tertemiz bir şekilde sıyrılabilmenin yolları-
nı açmıştır.

Kullara/insanlara açılan en büyük yolun, 
yegâne yaratıcı, rızıklandırıcı, hükümler koyup 
nizam verici olan Allah Teâlâ’ya dayanmak oldu-
ğu kanaatini taşıyorum. Neye yaklaşılır, neye da-
yanılırsa ondan/oradan güç alınır ve ondan/ora-
dan hayat bulunur. İnsanı, ayakta, diri ve zinde 
tutucu en mühim etken onun maneviyatı, içi ve 
hissiyatıdır. Bu unsurları ne ile neler ile doldur-
duğu ve doyurduğu büyük önem arz eder.

Kişiler, kazandıkları mallarıyla, sahip olduk-
ları dünyalıklarıyla, kariyerleriyle ve gelip geçi-
ci vesair şeylerle zihinlerini, gönüllerini ve bü-
tün hücrelerini kuşatıp nev’i şahsına münhasır 
bir hayat kurduklarında; duçar kaldıkları sıkın-
tı ve belalar karşısında, bu mevcut dayanakla-
rıyla def etmenin hal çaresini bulma yoluna gi-
derler. Dünyadayken, belki, bir nebze de olsa, 
başarı elde ederler veya ettiklerini sanırlar. Gü-
venç kaynağı ne ise, muvaffakiyet derecesi de 
ona bağlıdır kişinin/kişilerin.

Rabbine, Varlık Sahibine dayanma ve gü-
venme şuuruna vakıf olabilmiş şerefli ve bah-
tiyar kullar ise; kendilerine/dünyalıklarına zer-
rece değer biçmezler. Onları asla ve asla övünç 
ve kıymet sebebi bilmezler. Bildikleri tek şey, Al-
lah Teâlâ’yı yegâne dayanak, yegâne sığınak, 
yegâne barınak ve yegâne korunak olarak bil-
mektir, kabul etmektir, tanımaktır ve anlamaktır. 
Yalnızca bilmek değil, kuvvetlice iman etmektir. 
Sarsılmaz bir inanç bağlamaktır.

Rahat ve huzurumuzun derecesi âlemlerin 
Rabbi olan Allah (cc)’a ne kadar yakın olduğu-
muzda yatar. Zorlukların pençesinde çırpınırken, 

isyan edip şeytanın yareni olmak da insanın elin-
dedir, sabredip acziyetinden ve daralmışlığından 
genişliğin Rabbine sığınmak da. Bu, o kadar ko-
lay değildir. Kişinin düşünce dünyası ve kalbi ne 
ile meşgulse, ne ile dolmuşsa; ona yol buldu-
racak olan da onlardır. Her fırsatta insanın aya-
ğını kaydırıp dünyasını karartmanın hesaplarıy-
la ömür tüketen ve gün sayan şeytan aleyhilla-
ne, insanları kolay kolay başıboş bırakmaz ve bı-
rakmıyor da nitekim. Bulduğu en ufak bir boş-
lukta hemencecik hünerini gösterir. Zira izin al-
mıştır Rabbinden yoldaşlarını çoğaltmak için; 
Hakk olan yolun üzerinde durup batılı temsil et-
mek için; gayretkeş olmuştur cehennem alevin-
de yalnız kalmamak için…

Bütün zorluk cenderelerinden kolaylık ve ra-
hatlık iklimine doğru yol almanın esprisi, son-
suz kudret sahibi, şanı pek yüce, kendisine sığı-
nanları ve yalvaranları asla geri çevirmeyen Al-
lah (Azze ve Celle)’a yaklaşmaktır, yanaşmaktır, 
O’na doğru uzanan ulvi ve şanlı bir yol tutmak-
tır. Aynı zorluklara maruz kalan iki insan düşü-
nürsek: Biri isyan çukurlarında batıp dururken, 
diğeri dua ve sabır deryasına kulaç açmanın lez-
zetini tadarak Rabbinden yardım ummaktadır. 
Çünkü o bilir ki, Rabbi onu yalnız bırakmaz, mu-
hakkak bir yol açar kendisine.

İşte, kolaylık budur.

Kolaylık; kendini Rabbinde bulmaktır.

Kolaylık; acziyetini bilip yüce kudret karşısın-
da itminanla boyun eğmektir.

Kolaylık; zorluklar, dağlar gibi görünse de, 
Rabb karşısında tuz-buz olacağına inanmaktır.

Kolaylık; şer gibi gözüken şeylerde, hayır 
olabileceğini ummaktır.

Kolaylık; güçlüklerden kaçmak değil, Allah 
Teâlâ’nın desteğini alarak çetinliklerin üstüne 
üstüne yürümektir metince.

Ve kolaylık; sabırdır, dirençtir, metanettir.

Elbette Her Zorluğun Yanında
Bir Kolaylık Vardır

Fatih PALA
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