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Değerli Genç Birikim Okuyucuları,

Bir aylık süreden sonra bizleri sizlere kavuştu-
ran Rabbimize şükürler olsun. Bu ay sizlere 
kavuşmanın ayrı bir heyecanını yaşıyoruz. 

Neden? Çünkü bu ay 165 nci sayıyla karşınızdayız. Siz-
lere giden bu yolculuğumuz 1998 yılının Şubat ayında 
başlamıştı. 2013 yılının Şubat ayına geldik. Yani ara-
dan tam 15 yıl geçti ve 16 ncı yılımıza geçtik. Ger-
çekten dergicilik açısından Türkiye şartlarında bu kadar 
süreyi geride bırakmak çok önemli. Bu yola çıktığımız 
zamandaki Türkiye’nin şartlarını hatırladığınızda geçen 
15 yılın önemi daha da artmakta. 28 Şubat 1997’de 
yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu irtica-
ya karşı(!) alınan kararlarla başlayan askeri ve bürok-
ratik süreç sonucunda Müslümanlar adeta cadı avına 
tabi tutuldular. Kur’an kursları kapatıldı, başörtüsü 
kamusal alan safsatasıyla birçok yerde yasaklandı, iş 
adamları, tüccarlar, esnaflar, memurlar fişlendi. Bu 
süreç içersinde Dergimiz de defalarca takibe alındı, 
soruşturmalar yapıldı. Ancak “emri bil mâruf nehy-i 
ânil münker” emr-i ilahisi nedeniyle elbette biz evvela 
Allah’ın (C.C.) yardımıyla sonra sizlerin desteği ve dua-
larıyla bu süreçleri atlattık. Atlattık derken bu günlerin 
tekrar geri gelmeyeceği anlamına da gelmemektedir. 
Çünkü bu devletin kurucu iradesi bu devleti kurarken 
halkını ve Müslümanları düşman olarak görmüş ve tüm 
reflekslerini buna göre göstermiştir. Geldiğimiz noktada 
İslamcı gözüken ancak kendileri tarafından da da zaten 
böyle bir sıfatı kabul edilmeyen AKP hükümetinin ikti-
darda olması bu devletin genlerindeki durumu değiş-
tirmez. Bu nedenle Rabbimizin bizlere gösterdiği hedef 
doğrultusunda cehdimizi, çalışmalarımızı sürdürmemiz 
gerekiyor.

Dergimizin yayın hayatına başlamasındaki en bü-
yük amacımız ve gayretimiz aslında okuyan, araştı-
ran ve edindiği bilgileri yazıya dökebilen ve bu şekilde 
Müslümanların tebliğ çalışmalarına katkıda bulunan 
bir gençlik yetiştirmekti. İlk yıllarımızda dergi ekibi-
miz çoğunluğu başta İmam-Hatip Liselerinden olmak 
üzere lise öğrencilerinden oluşmaktaydı. Zaman içe-
risinde Dergimizin adı aynı kalmakla birlikte içerik ve 
yazar kadromuzun profili biraz değişti. Ancak hâlâ bu 
amacına hizmet etmektedir. Biz de bu vesileyle ilk sayı-
mızdan bugüne kadar Dergimize yazılarıyla katkı veren 
tüm yazarlarımıza teşekkür ediyor, okurlarımıza ulaş-

tırdıkları her türlü bilgi sonucu onların güncel ve İsla-
mi konularda bilgilenmesine vesile olmalarından dolayı 
Rabbimizden ecirler diliyoruz.

Bugün itibarıyla insanlarımızda zaten düşük olan 
okuma oranları internet ve televizyonun etkisiyle daha 
da düşmüştür. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül-
tür Kurumu UNESCO, dünyadaki okuma alışkanlıklarını 
rapor haline getirdiği araştırmaya göre, Türkiye, kitap 
okuma oranında dünya ülkeleri arasında 86′ncı sıra-
da yer alıyor. Avrupa’da yüzde 21 olan kitap okuma 
oranı, Türkiye’de sadece on binde bir. Yılda kitaba ay-
rılan süre bir günlük TV izleme süresiyle aynı: 6 saat. 
Kitap Türkiye’deki ihtiyaç maddeleri listesinde 235′nci 
sırada yer alıyor. Rabbimizin bize ilk emrinin “OKU” ol-
duğunu hatırlayarak en azından içinde bulunduğumuz 
toplumun bu az okuma hastalığından kendimizi uzak 
tutmamız gerekiyor. 

Dergimizin okuma, araştırma ve yazma alışkanlı-
ğını teşvik amacıyla gerçekleştirdiği makale yarışması 
da sonuçlandı. Dereceye giren yazarlarımızı ve birincilik 
kazanan makalemizi dergimizde okuyabilirsiniz. 

Dergimizin de içinde bulunduğu Türkiye’den 
STK’ların oluşturduğu bir grup Tunus ziyareti gerçek-
leştirdi. Dergimiz adına bu ziyarete Genel Yayın Yö-
netmenimiz Sn. Ali KAÇAR katıldı. Ali KAÇAR bu ayki 
gündem yazısında Tunus izlenimlerini ve değerlendir-
melerini kaleme aldı.     

Dünya emperyalistleri de bu arada boş durmuyor. 
Sömürüye doymayan ve bugüne kadar sömürdükle-
riyle gününü gün eden Batı, elindekileri yiyip bitirince 
yeniden eski alışkanlıkları depreşti ve Mali’nin altın ve 
diğer yer altı zenginliklerini sömürmek için orada bulu-
nan bazı -kendilerince terörist (!) gördükleri- örgütlere 
karşı Fransa tek başına bir operasyon yaptı. Arkasın-
dan da diğer Batı ülkeleri bu operasyona desteklerini 
bildirdiler. Dilimizdeki deyimiyle şıracıya bozacı olarak 
şahit oldular. Dünya Müslümanları gerçekten artık uya-
nık olmalı, vahdeti oluşturmalı ve İslam düşmanlarına 
karşı gereken mücadeleyi göstermeleri gerekmektedir. 
Bu sayımızda Mali’deki son olayları değerlendiren yazı-
larımız sizlere bu konuda ışık tutacaktır.   

Gündeme ilişkin ve İslami diğer konulardaki yazı-
larımızı da ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz. Allah’a 
emanet olun.  

Genç Birikim’den...
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Tunus, 648 yılında İslam’la tanışmış ve 
halkının tamamına yakını Müslüman olan 
10 milyon civarında nüfusu bulanan bir 

Kuzey Afrika-Mağrip ülkesidir. 1574’de Osmanlı 
egemenliğine girmiş, 1881’de ise Fransa tarafın-
dan işgal edilmiştir. Fransa’nın bu fiili işgali 20 Mart 
1956’ya kadar devam etmiştir. 1956’da bağımsız 
olmuşsa da bu, anlaşılan anlamda bağımsız, di-
ğer ülkelerle ve özellikle de sömürgeci Fransa ile 
ilişkileri karşılıklı menfaatlere dayanmakta olan 
bir bağımsızlık değildir. Zaten her emperyal ülke, 
sömürgesi olan ülkeye bağımsızlık verdiği zaman, 
kendisinden sonra, menfaatlerini devam ettirmek 
için, çoğunlukla kendisinin eğiterek yetiştirdiği 
yerli işbirlikçileri ülke yönetimine getirmektedir. 

Aslında bu, aynı zamanda işgalci emperyal ülke 
için işgal maliyetini de düşürmektedir. Çünkü fiili 
işgalin, işgalci ülkeye bir maliyeti olmaktadır. İşte 
Tunus’a verilen bağımsızlık da böylesine güdüm-
lü bir bağımsızlıktı. Yani Tunus’un başına da kü-
çük yaşlardan itibaren bir Fransız ailenin yanında 
büyüyen, Fransa’da eğitilen ve bağımsızlık mü-
cadelesi döneminde de cilalanarak bir kahraman 
olarak halka kabul ettirilen Habip Burgiba getiril-
miştir. Habip Burgiba, yönetimi süresince işgalci 
güç olan Fransa’nın yapamadığı zulmü kendi hal-
kına yapmıştır; orucu yasaklamış, camileri belirli 
saatlerin dışında kapattırmış, başörtüsünü bıra-
kın kamusal alanda, sokaklarda hatta balkonlarda 
bile yasaklamış, dini eğitimi ve ulemanın eğitim 

Tunus Gezisi ve Düşündürdükleri!..

Ali KAÇAR
kacarali@hotmail.com
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üzerindeki etkisini tamamen ortadan kaldırılarak 
batı tipi bir nesil yetişmesi için eğitim programını 
yeniden dizayn etmiştir. Bu nedenle de eğitimde, 
Tevhid-i Tedrisat’ı uygulamaya koymuştur. Kısa-
cası İslam adına ne varsa, gericilik, mürtecilik 
diye yasaklamış ve İslam’la ve Müslümanlarla 
amansız bir mücadeleye girişmiştir. Burgiba, bu 
sert ve acımasız politikasını 1970’lerden itibaren 
biraz yumuşatmışsa da, aslında İslam’a ve Müs-
lümanlara olan düşmanlığı yönetimde kansız bir 
darbeyle devrildiği 7 Kasım 1987’ye kadar devam 
etmiştir. 

Zeynel Abidin Bin Ali, henüz başbakanlıkta 
daha 1,5 ayını bile doldurmadan (1 Ekim 1987’de 
Habib Burgiba tarafından Başbakanlığa tayin edil-
mişti) 7 Kasım 1987’de Habib Burgiba’yı kansız 
bir darbeyle devirdikten sonra ülkenin yeni dik-
tatörü kendisi olmuştur. O da, halka ve özellikle 
de Müslümanlara hoş görünmek için İslam gö-
rünümlü bazı politikalar uygulamaya koymuşsa 
da, bu politikalar çok uzun sürmemiştir. Çünkü 
2 Nisan 1989’da yapılan seçimlerde, parti olarak 
girilmesine müsaade edilmeyen Nahda Partisi’nin 
bağımsız adaylarla aldığı oy oranı Zeynel Abidin’i 
ve küresel efendilerini ürkütmüştü. Bu neden-
le Zeynel Abidin, Habib Burgiba’yı aratan yeni 
ve baskıcı zulüm politikalarını uygulamaya koy-
muştur. Baskınlar, tutuklamalar, parti kapatmalar 
birbirini izlemiş ve 1992’ye gelindiğinde Gannuşi 
dâhil bazı Nahda Partisi yetkilileri dışarı çıkmak 
zorunda bırakılmış, 30 bin civarında Nahda Partisi 
mensubu ise zindanlara atılmıştır. 

Tunus’ta, İslami hareketin tarihi 1969’lara da-
yanmaktadır. İslami Yönelişler Hareketi, 1969’da 

Raşid Gannuşi ve Abdulfettah Moro’nun öncülü-
ğünde kurulmuştur. Baskının yoğunluğu nedeniy-
le İslami Yönelişler faaliyetlerini 1981 yılına ka-
dar yeraltında devam ettirmek zorunda kalmıştır. 
1981’de ise Gannuşi ve arkadaşları partileşmek 
için bir dilekçe ile İçişleri Bakanlığı’na müracaat 
etmişlerdir. Burgiba yönetimi, parti kurulmasına 
izin vermediği gibi, Gannuşi başta olmak üzere 
onlarca İslami Yönelişler mensubunu tutuklat-
mıştır. Bu tutuklular 1984’de serbest bırakılmışsa 
da 1987’de Gannuşi 90 arkadaşı ile birlikte rejimi 
değiştirmek için İran’dan yardım alma suçundan 
tekrar tutuklanmıştır. Bu tutuklamalarda Burgiba, 
Raşid Gannuşi’nin de içinde bulunduğu en az bir 
düzine İslami Yöneliş mensubunun ısrarla ida-
mını istemiştir. Ancak bu idamlara karşı içeride 
ve dışarıda tepkiler yoğunlaşınca, Burgiba kan-
sız bir darbeyle devrilerek Gannuşi ve arkadaş-
larının serbest bırakılmaları sağlanmıştır. Zeynel 
Abidin’in bu jestine ve İslami Yöneliş Hareketi’ni 
parti olarak tanıyacağına ilişkin vaadinden son-
ra, Gannuşi ve arkadaşları da geçmişteki olayları 
çağrıştırmaması için İslami Yönelişler Hareketi’ni 
1989’da Nahda Partisi ‘Yeniden Doğuş’ (Röne-
sans) olarak değiştirmiştir. 2 Nisan 1989’da gi-
rilen seçimlerde, Nahda Partisi (Parti olarak se-
çimlere girilmesine izin verilmediği için) bağımsız 
adaylarla resmi rakamlara göre %14 civarında, 
Gannuşi’ye göre çok daha fazla oy alması, Zeynel 
Abidin’in, diktatör Burgiba’nın zulüm politikala-
rına dönmesine neden olmuştur. Yoğun tutukla-
malar başlamış ve Gannuşi, 1992’de önce Sudan, 
sonra da İngiltere’ye gitmek zorunda bırakılmış-
tır. Gannuşi’nin 22 yıl devam eden bu sürgün ha-
yatı, Zeynel Abidin’nin ülkeyi terk ettiği 14 Ocak 
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2011’den sonra İçişleri Bakanı tarafından tutuk-
lanacağı söylenmesine rağmen Tunus’a dönme-
si ile sona ermiştir. 1 Mart 2011’de resmileşen 
Nahda Partisi 23 Ekim 2011’de yapılan ilk seçim-
lerde %41.47 oranında oy alarak 90 milletvekili 
çıkarmak suretiyle birinci parti olarak seçilmiştir. 
Kendisine en yakın parti ise laikçi Cumhuriyet için 
Kongre Partisi (CPR) %13.82, diğer üçüncü parti 
ise sol eğilimli Ettakol Partisi ise %9.68 oranında 
oy almıştır. Nahda Partisi, iktidarı kendi deyimle-
riyle mutedil laik partilerle yani Cumhuriyet için 
Kongre Partisi (CPR) ve Ettakol Partisi ile kurmuş-
lardır.

TUNUS GEZİSİ VE YAPILAN
GÖRÜŞMELER!..

Tunus, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da halk ayak-
lanmaları ile diktatörlüklerin devrildiği ilk ülkedir. 
Böyle bir devrim sonrasında bu ülkeyi ziyaret et-
mek, Nahda Partisi yetkililerinin deyimiyle devrim 
sonrası bu ülkede ve halkın yaşantısındaki deği-
şimleri yerinde görmek, onların tecrübelerini din-
lemek, bu ayaklanmaları yakinen izleyenler açı-
sından elbette önemli idi. Ayrıca uzun zamandan 
beri Türkiye kamuoyu tarafından yakinen tanı-
nan, müebbet hapis cezasıyla, hatta idamla yar-
gılanan ve sonrasında 22 yıl sürgün hayatı yaşa-
yan Raşid Gannuşi’yi dinlemek, kafamızda devrim 
süreci ile ilgili oluşan bazı sorulara cevap bulabil-
mek elbette ki bu önemi daha da arttırmakta idi. 
‘Ulus’tan Ümmet’e programının yapımcısı Hamza 
Türkmen’den böyle bir teklif gelince, bu nedenle 
teklifi kabul ettim. 60 yıla yakın bir süre zalim, 
eli kanlı diktatörler tarafından yönetilen Tunus’ta, 
üzerinden çok fazla bir zaman geçmemiş olsa 

da, devrimin halkın yaşamında nasıl bir değişik-
liğe neden olduğunu görmek, devrimin gücünü, 
İslamiliğini yerinde müşahede etmek, vesayetçi 
laik ve baskıcı bir rejimde yaşayan birileri olarak 
bana heyecan vermekte idi. Gerçi Gannuşi’nin ve 
Nahda’nın diğer ileri gelenlerinin –Amir el Üreyid, 
Hammadi Cibali gibi- düşünceleri, yazılarında, 
basın açıklamalarında ve verdikleri röportajlar-
da bilinmekteydi. Bu anlayışlarından herhangi bir 
değişikliğin olmadığı/olmayacağı kanaati bende, 
ziyaret öncesinde de mevcut idi. Bu amaçla 4 
Ocak (Cuma) akşamı Tunus Hava Yollarına ait bir 
uçakla yolculuğumuz başladı. Uçaktaki hostesle-
rin laubali tavırları ve sonrasında içki servisinin 
sunulması, beni, bu nedenle çok fazla hayal kırık-
lığına sevk etmemişti. Elbette bugünden yarına 
Tunus’ta her şeyin hemen değişmesini bekleyen-
lerden değilim. Ama ilk izlenimler, zannediyorum 
benim olduğu kadar herkes için çok önemlidir.

Ancak buna rağmen, Tunus ile ilgili alelacele 
bir takım değerlendirmeler yapılarak, ya hep, ya 
da hiç mantığıyla mahkûm edilmemesi gerekti-
ğine inanmaktayım. Dolayısıyla her ülkeyi kendi 
şartları içerisinde değerlendirmek gerektiğini dü-
şünüyorum. Bu, asla İslami olmayan laiklik, de-
mokrasi gibi Batılı değerleri kabullenmek ya da 
hoş görmek anlamına gelmez. Ama Tunus’un, 
1956’dan beri eli kanlı bir diktatörlük tarafından 
baskıyla, zorbalıkla yönetildiği de asla unutulma-
malıdır. Çünkü bu ülkede uzun yıllardır uygulana 
gelen dış destekli askeri ve istihbari politikalar, 
baskı ve zulmü daha da arttırmış ve en masum, 
en sıradan taleplerin bedeli, ya idam ya da uzun 
süreli (ne zaman çıkacağı belli olmayacak kadar) 
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zindanlara atılma veyahut sürgün olmuştur. An-
cak bu zulme rağmen, ülkedeki gerçekleri gör-
memek ya da üzerini örtmek anlamına da asla 
gelmez. Ayrıca bu ülkede bir başka felaket daha 
yaşanmıştır; gerek Burgiba ve gerekse Bin Ali 
diktatörlüğü süresince, İslam’la olan bağlar bü-
tünüyle koparılmış, İslami tezahür ve semboller, 
tamamen yasaklanmış, aksine davrananlar ya 
idamla yargılanmış ya da geriye kalan ömürle-
rini zindanlarda işkenceler altında geçirmek zo-
runda bırakılmıştır. Bu diktatörlük, laik, seküler, 
İslam dışı bir eğitim anlayışı ile birkaç nesil yetiş-
tirecek kadar da (20 Mart 1956–14 Ocak 2011) 
uzun sürmüştür. Burgiba’nın yönetimi devraldığı 
tarihte dünyaya gelenler bugün 56 yaşındadır. 
Yani bugün, Tunus’ta yaşayanların kahir ekserisi 
Burgiba ve Zeynel Abidin’in uyguladığı gayri İsla-
mi, laik, seküler bir eğitim anlayışıyla yetişmiş-
tir. Ancak diktatörlük döneminde uygulanan her 
program ülkeyi refaha götüreceğine, azınlık bir 
grubun dışında geniş halk kitlelerini her defasın-
da daha da fakirleştirmiş ve ülkeyi emperyal dev-
letlere mahkûm hale getirmiş olması gün be gün 
halk kitlelerindeki tepkiyi de arttırmıştır. Tunus’ta, 
Muhammed Buazizi’nin 17 Aralık 2010’da ken-
dini yakması, yarım yüz yıldır halkta biriken bu 
öfkenin patlamasına neden olmuştur. Bu öfke, 
sadece kukla Zeynel Abidin’e yönelik olmamış, 
aynı zamanda, bu kukla yönetimleri destekleyen 
işgalci Batılı devletlere yönelik de olmuştur. Do-
layısıyla bu karanlık dönem, sözde insan hakları 
savunucusu olan, halkın iradesinin belirleyiciliğini 
bir tabu haline getiren emperyal Batılı devletlerin 
yardım ve desteğiyle gerçekleşmiş bir dönemdir. 
Ancak bütün baskı, dayatma, idam ve katliamlara 

hatta Batılı emperyal devletlerin kesintisiz yardım 
ve desteğine rağmen, istenilen olmamıştır. An-
cak devrime öncülük edenler, Raşid Gannuşi ve 
diğerleri gibi öncü kadro, bu dayatma ve laik ve 
seküler eğitimden çok fazla etkilenmemiş olsa da, 
dışarıda uzun süre sürgün kalmış olmaları, onlar-
da da düşünsel bir değişime neden olmuştur.

AMAÇ SADECE YÖNETİME Mİ GELMEK?

Tunus’a yaptığımız gezi esnasında ilk olarak 
Gannuşi ile görüştük. Zamanı çok kısıtlı olduğu 
için iki sorudan başka soru sorma imkânı bula-
madık. Bu görüşmede Gannuşi özetle şunları 
söyledi: “Biz devrimde mutedil bir mesaj verdik. 
İslam’ın herkese özgürlük ve adalet getireceğini 
ifade ettik. Ancak biz devrimden sonra herkese 
özgürlük vereceğimizi, adaleti sağlayacağımızı ve 
herkesle ortak hareket edeceğimizi söyledik. Biz 
devrimde sosyalistlerle, liberallerle birlikte hare-
ket ettik. Devrim sonrasında da birlikte iktidar 
olduk. Bu yönümüzle barış yanlısı olduğumuzu 
gösterdik. Ayrıca devrimin halklara tehlike değil 
özgürlük getirdiğini gösterdik. Devrimden sonra 
halk kendini keşfetti. Her türlü basını serbest bı-
raktık. Tunus’ta demokratik bir değişim gerçek-
leştirdik. Herkes kendisini kolayca ve özgürce ifa-
de edebiliyor artık.

Şimdi muhalefet elli yıldır hakları ellerinden 
alınmış Tunus’u bir günde değiştirmemizi istiyor. 
Oysa deprem olan yere inşaat yapılmaz. Eğer 
muhalefet bizi sürekli sallarsa bir şey yapama-
yız. Muhalif partiler bizi çok sıkıştırıyorlar. Grevler 
yapıyorlar ve ülkeyi bir günde değiştirmemizi is-
tiyorlar. Oysa biraz vakte ihtiyacımız var. Biz so-
runları ertelemiyoruz. Elimizde sihirli değnek de 
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yok sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Bu ne-
denle Tunus halkı zaten acele ediyor. Lütfen diğer 
bölgelerde bulunan kardeşlerimiz bizleri anlasın 
ve acele etmesinler. İnşallah her şey yoluna gi-
recektir.”

İkinci olarak da Nahda Örgütlenme Başkanı 
Amir El Üreyid ile görüştük. Üreyid ise; “Düşünce-
miz sivil devlet oluşturma ideolojisidir. Vatandaş-
lar arasındaki eşitlik dini, sosyal ve hukuki eşitliği 
ifade ediyor. 14 Ocak devriminden sonra devlet, 
vatandaşlarının ayakları altına inmiş oldu. Dengeyi 
sağlamak için zamana ihtiyacımız var. Toplumsal 
dengeyi sağlamak için de bir kültüre, eğitime ve 
anlayışa ihtiyacımız var. Bu geçiş döneminde adım 
adım bu sorunları aşmaya çalışıyoruz. Bunun için 
de diyalog yolunu tercih ediyoruz. Hareketimizin 
üzerine inşa edildiği felsefe birlikte yaşama felse-
fesidir. Bundan dolayı da seçimlerde başarılı çık-
tıktan sonra koalisyon hükümeti kurmak istedik. 
Hatta tüm siyasi partilerin, bu hükümet içinde yer 
almasına çaba gösterdik ama başarılı olamadık. 
Belki de hükümete katılmayan gruplar zor ve me-
şakkatli dönemde sorumluluğu almak istemediler. 
Belki de biz onlara yeterince diyalogumuzda açık 
olamadık. En Nahda olarak diğer gruplara birçok 
taviz verdik. Öyle ki gençler bize Nahda hareketi 
yerine uzlaşı hareketi demeye başladılar.

Hareket içinde iki farklı grup oluştu. İlk grup 
diğerleriyle iş yapabilecek uzlaşı yolunu seçtiler. 
Diğeri de bunu bir zaaf olarak telakki etti. Özel-
likle geçmiş dönemin kalıntılarından bazı odaklar 
bu hoşgörüyü de bizim zaafımız olarak algıladılar. 
Bildiğiniz gibi devrimler kendi geçmişleriyle he-
saplaşma noktasında iki yol izlemişlerdir. İntikam 
duygusuyla hareket edenler İran, Fransız ve Bol-
şevik devrimleri gibi kıyım yapmışlardır. İkincisi 
geçmişle hesaplaşma değil geleceğe bakmak. Biz 

ikinci yolu seçtik. Biz tarih buyunca çok haksız-
lığa uğradık. Ancak iktidara geçince başkalarına 
haksızlık yapmak ve acı çektirmek istemiyoruz. 
Elbette biz geçmişte yapılanları unutmadık” şek-
linde konuşmuştur. 

Bir soru üzerine Üreyid şöyle konuşmuştur; 
“Hayat çok girift ve çelişkili. Nas’la vak’anın ara-
sını uzlaştırmak için dikkatli olmamız gerekir. An-
cak ıslah bir seferde olabilecek bir iş değildir. Mer-
halelere ihtiyacı vardır. Bu yüzden ıslah takva ve 
ibadet gibidir. Bir çaba ve süreçtir. Yerele gelince 
biz baskı ve dayatma içine girmeyeceğiz. İnsanla-
rı ikna etmeye çalışacağız. Bizim derin inanışımı-
za göre hürriyetler arttıkça İslami hayat o derece 
güçlenir. İslam ile durum tezat oluşturmaz, imkân 
tanır.

Mesela bazı gençler İslam şeriatının uygulan-
ması ve anayasanın kaynağı olmasını istediler. Biz 
de bu mümkün değil, dedik. Şeriat herkesin üze-
rinde ittifak ettiği bir konu değildir. Kimine göre 
İslam’ın tüm kuralları şeriatı ifade eder. Kimine 
göre ise bir kısmı. Şeriat kavramını anayasaya bu 
şekilde koyarsak insanlara karşı bir haksızlık ya-
pabiliriz ve insanları da düşman yapabiliriz. Bun-
dan çekiniyoruz. En büyük parti olarak biz de şu 
garantiyi verdik. Şeriatı teşri kaynağı olarak koy-
mayacağız, ancak hiçbir kanun da İslam’a aykırı 
olmayacak. Zaten anayasa taslağındaki ilk madde 
Tunus Cumhuriyettir, dili Arapçadır, dini İslam’dır. 
Bu maddeye hiç kimsenin bir itirazı yok. Bu mad-
deden sonra Müslümanlar arasında bir icma oluş-
tu ve şeriat talebi gösterileri sona erdi.

Çok sıkıntılarımız var. Devrik rejimde birikmiş 
olan sorunlarımız var. Ciddi bir basınç ve top-
lumsal beklenti var. Bazı odaklar ülkenin tama-
mı yakılsa bile devrimi boşa çıkarmak için uğra-
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şıyorlar. Ancak tüm bu anti devrimci girişimlere 
karşın halk güçlü bir şekilde devrimin arkasında 
duruyor. Bizim önceliğimiz sosyal hayatla ilgili so-
runları çözmeye çalışmak. Özellikle işsizlik, çevre 
ve sağlıkla ilgili çözümler üretmeye çalışıyoruz. 
Ve siyasi yapıyı yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. 
Geçiş sürecinde kısa bir zamanımız var. Zorluk-
larımızdan biri de yakındaki seçimlerdir. Çünkü 
seçimler önemli. Geleceği inşa etmede bize fır-
sat verecek ve ıslah etme reformlarımızı o zaman 
içinde yapacağız. Bu geçiş dönemi namaza hazır-
lık gibidir. Olmazsa olmazdır. Ancak seçim sonrası 
da önemlidir.”

Amaç yönetime gelmek ise, Nahda Partisi ve 
yöneticileri Tunus’un yarısına yakınının oyunu 
alarak yönetime gelmişlerdir. Batılı emperyal güç-
lerin ve yerli işbirlikçi azgın azınlığın olduğu bir 
ülkede bu şekilde yönetime gelmek kolaydır, ama 
yönetimde kalmak, hele hele emperyal işgalci 
güçlerin menfaatlerine dokunacak tarzda halkın 
isteklerini yerine getirmeye çalışarak kalmak, o 
kadar da kolay değildir. Gannuşi’nin devrim süre-
since ve devrimden sonra verdiği onca yumuşak 
demece rağmen; AB’ye karşı değiliz, Fransa’yı 
ziyaretinde burka yasaklanmasını ve mültecile-
re yapılan uygulamayı onaylaması ve hatta İs-
lami kanunlar uygulanmayacak teminatına ve 
demokratik bir devrim gerçekleştirdik demesine 
rağmen, kendi ifadesiyle eski rejimin artıkları, 
emperyal işgalci güçlerden de aldıkları destek-
le her gün eylem yaparak Nahda’yı ve iktidarını 
düşürmeye çalışmaktadırlar. Demek ki, Gannuşi 
ve ekibinin demokrasi demesi ve İslami kanunları 
uygulamayacağız ya da ‘türban herkesin bireysel 
inanç sorunudur. İsteyen takar, isteyen takmaz’ 
demesi, ne içerideki azgın azınlığı, ne de dışarı-
daki küresel işgalci güçleri memnun etmektedir. 
Allah’u Teala –hâşâ- boşuna ‘Siz onların dinleri-
ne uymadıkça, onlar sizden asla razı olmazlar’ 
(Bakara, 2/120) dememiştir. Gannuşi ve ekibi ne 
yaparsa yapsın, içerideki ve dışarıdaki İslam düş-
manı güçleri memnun etmesi mümkün değildir.

Bilindiği gibi Müslüman olarak yaşamak, ancak 
Allah’a teslimiyetle mümkündür. Bu da, Allah’ın 
emir ve yasaklarına uymakla olur. Ancak bu tak-
dirde Allah’ın rızası kazanılmış olunur. İslami mü-
cadelede de esas olan Allah’ın rızasıdır; her şeye 
rağmen devlet olmak ya da iktidarı ele geçirmek 
değildir. Allah’ın rızasından ayrılmadan devlet ya 
da iktidar olunacaksa, elbette buna da hiç kimse 
itiraz edemez. Çünkü İslam dini kâmil anlamda, 
bir bütün olarak ancak devlet olunduğu takdir-
de yaşanabilir. Dolayısıyla Müslümanlar devlet/
iktidar oldukları zaman İslam’ı uygulamakla mü-
kelleftirler. Nitekim “Onlar ki, yeryüzünde kendi-

lerini yerleştirir iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru 
namazı kılarlar, zekâtı verirler, ma’rufu emreder-
ler, münker’den sakındırırlar. Bütün işlerin sonu 
Allah’a aittir.” (Hacc, 22/41) ayetinde belirtildiği 
gibi, iktidar olmanın bir takım mükellefiyetle-
ri vardır. Bu mükellefiyetler yerine getirilmeden 
olunan iktidarın, Müslümanlar açısından çok fazla 
da önemi yoktur. Aksine bu, Müslüman’ım diyen 
bir insanı sorumluluk altına sokar. 

Bir mücadelenin İslami olabilmesi için, sadece 
hedefinin İslam olması yetmez, aynı zamanda, bu 
hedefe götüren araçlar/yollar da İslami olmalıdır. 
Gerek Gannuşi’yi ve gerekse Nahda Örgütlen-
me Başkanı Amir El Üreyid’i dinlerken, öncelikli 
hedeflerinin demokratik bir toplum oluşturmak, 
adalet ve özgürlük alanlarını genişletmek sözü-
nü kendilerinden çokça işittik. Oysa İslam, zaten 
toplumda adaletin egemen kılınmasını öngörmek-
tedir. Nitekim “Allah, adaleti ve ihsanı emreder.” 
(Nahl,16/90); “Allah size emanetleri ehline ver-
menizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, 
adaletle hükmetmenizi emreder.”(Nisa,4/58); 
“Hükmettiğin zaman onlar arasında adalet-
le hükmet. Şüphesiz Allah adil davrananları 
sever.”(Mâide,5/42; ayrıca bk. Hucurât,49/9; 
Maide,5/8). Daha birçok ayet ve hadiste, Müslü-
manların eline imkân geçer geçmez, adaleti te-
sis etmelerini emretmektedir. İslami hükümlerin 
egemen olmadığı toplumlarda ise zaten adalet 
olmaz, tersine bu toplumlarda zulüm egemen 
olur. Gerek Gannuşi’nin ve gerekse diğer halk 
ayaklanmalarında çokça duyduğumuz demokra-
si, anlam olarak Batılı anlamda kullanılmadığını, 
yapılan birçok açıklamadan da anlıyoruz. Onla-
rın demokrasi ile kastettikleri, sadece yönetimin 
seçimle değişmesidir. Çünkü onların yaşadığı ül-
kelerde örneğin Tunus’ta 1956’dan 2011’e kadar 
diktatörlük egemendir. Diktatörlerin değişimi ise, 
ya babadan oğla, ya da bir darbeyle gerçekleş-
mektedir. Bu iki yolun dışında, bir başka yolla dik-
tatörlerin değişmesi mümkün değildir. 

Netice olarak, Ortadoğu’da halk ayaklanma-
larını gerçekleştiren öncüler/liderler, demokrasiyi 
hangi anlamda kullanırlarsa kullansınlar, demok-
rasi batı kaynaklıdır, tarif ve tanımı bellidir; ilahı 
beşer olan bir dindir. Çünkü demokrasilerde hal-
kın iradesinin belirleyiciliği esastır; helal ve ha-
ramın belirleyicisi Allah değil, halkın iradesidir. 
Oysa İslam’da ve dolayısıyla Müslümanlara göre, 
helal ve haram koyuculuk yetkisi sadece ve sade-
ce Allah’a aittir. Dolayısıyla bir Müslüman’ın hangi 
saiklerle olursa olsun, halkın iradesinin ilahlaştı-
rıldığı bir yönetim şeklini benimsemesi ya da bir 
aşama olarak kabul etmesi asla mümkün değildir. 
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Mısır’ın eski devlet başkanı Nasır’a, 28 Eylül 
1961’de Suriye’nin Birleşik Arap Cumhuriyeti’nden 
ayrılmasının ardından, dostları Tito ve Nehru zi-
yarete gelirler. Nasır, misafirlerine Birleşik Arap 
Cumhuriyeti kuruluncaya kadar Suriye Cumhur-
başkanı Şükrü Kuvvetli’nin, Suriye ile birleşme-
nin basit bir iş olamayacağını söylediğini anlatır. 
Ve anlaşma imzalandıktan sonra Kuvvetli, Nasır’a 
dönerek “Tebrik ederim Sayın Başkan, hangi mi-
rasa konduğunuzu bilmiyorsunuz!.. Suriye halkı-
nı tanımıyorsunuz, miras aldığınız milletin yarısı 
kendisini Siyasetçi, dörtte biri Peygamber, sekiz-
de biri de Tanrı sanır. İçlerinde Allah’a, şeytana 
ve hayatın kaynağı olarak telakki ettikleri kadın 
anatomisinin bir parçasına tapanlar vardır.”

Nasır, Kuvvetli’nin şakasına şakayla mukabele 
ettiğini Tito ve Nehru’ya anlatmış ve Kuvvetli’ye 
niçin bunu imzalamadan önce söylemediğini sor-
muş, Kuvvetli ise sadece gülmüş ve cevap verme-
miş. Nehru da bu vesileyle kendi ülkesindeki yani 
Hindistan’daki sıkıntıları anlatmış: “Dörtyüz mil-
yon Hintli var. Bu demektir ki dörtyüz milyon ayrı 
sorunla karşılaşıyorum.” Bu kez Tito sözü almış 
ve “Çözüm bekleyen yedi karışık sorun var, Latin 
ve Sirilik, iki alfabe kullanan; Sırpça, Hırvatça ve 
yarı Slovak yarı Makedonya dili olmak üzere üç 
dil konuşan; Sloven, Hırvat, Sırp, Montenegro’lu 
ve Makedonya’lı beş ulustan oluşan altı cumhu-
riyetlik yedi komşulu bir devletin başındayım…” 
demiş. (M. Hasaneyn Heykel Kahire Dosyası 
Sh. 322-323)

İsrail’in önde gelen devlet adamlarından biri-
sine gazeteci soruyor: “Etrafınızdaki Arap ülkeleri 
sizin için bir tehdit oluşturmuyor. Ama siz sürekli 
güvenlik sorunu yaşıyorsunuz. Yoksa komşuları-
nıza güvenmiyor musunuz? Adam şu cevabı ve-
rir: “Bizim, Arap yönetimleriyle hiçbir sorunumuz 
yok. Bizim için asıl sorun Müslüman halklar. Biz 
yönetimleri değil, Müslüman halkları tehdit olarak 
görüyor ve o yüzden güvenlik endişesi taşıyoruz.” 

Irak’ın işgalinin üzerinden yirmi iki yıl geçti.
(17.01.1991) Yine fiili işgalin üzerinden on yıl 
geçti.(Mart 2003) Arap Baharı (ne menem bir 
şey ise…) 17 Aralık 2010’da başlamıştı. Keza 
Suriye’ye yansıması 15 Mart 2011’dir. Dikkat 
ederseniz Tunus, Mısır, Libya, Yemen, Suriye ve 
Irak. Birileri bu sürece Arap Baharı da dese in-
tifada da dese Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da ça-
tır çatır zemheri kışı yaşanıyor. Ve Batı Dünyası, 
bölgesel çıkarı olan ülkeler, onların yerli uzantıları 
purolarını tüttürerek manzarayı seyrediyor. Aslın-
da fiilen müdahil olmalarını gerektiren bir durum 
da yok zaten… Zira saymış olduğumuz ülkelerde 
o kadar çok hizipleri var ki, ufak bir tahrik ya da 
kıvılcımla birbirlerini yok etmeye, yakmaya alesta 
bekliyorlar. Nasır, Tito ve Nehru’nun ki bunun üçü 
de Bağlantısızlar Hareketi’nin öncüleridir, ülkele-
rindeki yapıyı güzel bir şekilde özetliyorlar. Tabii 
ki Şükrü Kuvvetli’nin Suriye’yi tarifi de yabana 
atılmaz. 

Sözüm ona dostumuz, komşumuz İran yö-
netimi mazlumlar ve mustazaflar adına yapılan 
Devrim’in otuz dördüncü yıldönümünü kutluyor-
lar. İmam Humeyni zamanında da kutlanıyordu 
devrim ama insan merkezli kutlamalar oluyordu. 
Şii, Sünni, Hıristiyan, Budist ve hemen hemen 
nerede mustazaf bir kitle varsa onların temsilcile-
ri bu kutlama ve etkinliklerde yerlerini alıyorlardı. 
Afrika’nın ezilen toplumları, Amerikan emperya-
lizminden yakasını kurtaramayan Latin Amerika 
temsilcileri, Afrika’nın sömürülen mazlum halkla-
rının temsilcileri adı geçen törenlerde hazır bulu-
nurlardı. Nikaragua, Sierra Leone, Güney Afrika 
insanları despotizme, sömürüye başkaldırıyı İran 
devrim önderlerinden öğrendi. Çünkü o devrim 
Şia’yı değil, İran’ı değil insanı merkeze alan bir 
devrim idi. Merhum Ercüment Özkan ve Cengiz 
Çandar’ın ayrı ayrı kutupların insanları olmalarına 
rağmen devrime şapka çıkartmaları, devrimin ‘in-
sani’ merkezli olmasından dolayı idi…

Bölgesel Analiz

Süleyman ARSLANTAŞ
sarslantas46@hotmail.com
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Humeyni zamanında Mir Hüseyin Musavi’nin 
Başbakanlığı döneminde uzun yıllar Dışişleri Ba-
kanı olarak görev yapan Dr. Velayeti’nin bugün 
ezilen Suriye halkının değil de, ezen zalim Esed 
ve onun rejiminin yanında yer alması insanî ve 
İslâmi açıdan izahı mümkün olmayan bir durum-
dur. Keza dün kendisini Sünni olarak tanıtmasına 
rağmen İslam’la ve Sünnilikle, Şiilikle alâkası ol-
mayan Saddam ve onun rejimine karşı mücade-
le ederken, İran yönetimi Şii ya da Sünni ayrımı 
yapmaksızın Irak halkının yanında yer alıyordu. 
Saddam ve askerleri ulu orta İran’ın yerleşim bi-
rimlerine saldırırken, füzeleri gönderirken, İran 
yönetimi, askeri bir birimi bombalamazdan ya da 
füze saldırısı gerçekleştirmezden önce halkı uyarı-
yordu. 1987 yılının Kasım ayı idi. Kuzey Tahran’da 
bir konferans salonunda Şii, Sünni ve hatta Müs-
lüman olmayan birçok şahsiyetle birlikteyiz. Dı-
şarıda Saddam’ın attığı füzeler patlıyor. Olayları 
şaşkınlıkla izliyoruz. Bu esnada karşımda İran 
Kara Kuvvetleri Komutanı Merhum Albay Şirazi’yi 
gördüm. Ve dışarıda patlayan füzeleri ve buna 
karşın kendilerinin Şah zamanında aldıkları ve he-
nüz stokajdan bile çıkarılmamış uçak ve silahla-
rı niçin kullanmadıklarını sordum. Cevap ilginçti: 
“Doğru, stokajda silahlarımız ve uçaklarımız var. 
Ancak biz onları gerçek düşmanlarımıza karşı kul-
lanacağız.” dedi. Bu kez sorumu yineledim: “Irak 
sizin düşmanınız değil mi?” Cevap: “Hayır. Irak 
halkı bizim düşmanımız değil, bu yüzden de biz 
sadece bize tahmil edilen savaşa karşı muharip 
birliklere saldırıyor ve cevap veriyoruz. Stoktaki 
silahlarımızı Allah’a, O’nun ilkelerine ve insanlığa 
düşman olanlara karşı kullanacağız. Hem sonra 
bir şeyi unutmayınız. Eğer bizim İslami kimliğimiz 
ve devrimin İslami boyutu devam ederse daha biz 
çok düşmanla karşılaşacağız…” dedi.

Doğru. Devrim şimdi İslami, Kur’ani ve hat-
ta insan merkezli kimliğini yitirdi. Şah zamanın-
da İsrail Büyükelçiliği binası olan yeri devrim’den 
hemen sonra “Filistin Büyükelçiliği” olarak tah-
sis eden İran’ın bugünkü yönetimi, Amerika ve 
İsrail’in desteklediği Maliki yönetimi ile yine Ame-
rika ve İsrail’in nötr kaldığı Esed rejimini destek-
liyor. Bu destek o kadar bariz ki; Rehber’in da-
nışmanı olan Dr. Velayeti: “Suriye’ye saldırmak 
İran’a saldırmaktır.” diyebilmekte… 

İran’ın gerek Irak ve Suriye politikası ve ge-
rekse diğer yaklaşımları Şii Dünyası’nda da tep-
kilere neden olmaktadır. Arap asıllı olan Mukteda 
es-Sadr’ın İran’a tepkisi bunun somut bir örneği-
dir. Keza bir başka Arap orijinli Şiilerin yaşamakta 
olduğu Güney Lübnan’dan farklı sesler çıkmaya 
başladı. Her ne kadar Hasan Nasrallah bütün hüc-
releriyle İran politikasının bölgesel temsilciliğini 

yapsa da, yarın sel gider kum kalır. Lübnan’da, 
Güney Lübnan’da bu politikasının bir bedelinin 
olmayacağını mı sanıyorsunuz. Keza toplumla-
rın 2006’daki İsrail-Hizbullah çatışmasındaki Şii-
Sünni ve Hıristiyan ahalinin desteklerini yarın, 
başları dara düştüğünde devam ettirebilmelerinin 
garantisi mi var?

Allah insanları Şii ya da Sünni olsunlar diye 
yaratmadı. Allah, insanları insan olarak yarattı ve 
kendisine ibadet etmeleri, şükretmeleri, hamd et-
meleri ve yeryüzünde doğrunun, hakkın, gerçeğin 
temsilcileri olsun için yarattı. Ve de bu dini şahıs-
lara endeksli de göndermedi. Toplumun önderleri, 
âlimler ve kendilerini herhangi bir şahsa, hizbe 
şartlandırmış olanlar bukağı olmaktan vazgeçme-
lidirler. Hele de bu misyonlarını İslam adına ya-
pıyorlarsa, bilmelidirler ki Müslüman’ın, diğer bir 
insana karşı en büyük sorumluluğu o insanın ya 
da insanların akıllarıyla vahyin arasına giren en-
geli/engelleri kaldırmak olmalıdır. Zaten cihad de-
nilen ibadetin de esası akıl ile vahiy arasına giren 
engelleri ortadan kaldırma operasyonu değil mi? 

Bakınız coğrafyamız kanıyor, neredeyse tüm 
Ortadoğu’da Müslümanlar birbirlerini öldürüyor. 
Kimi Şiilik adına, kimi Sünnilik adına, kimileri de 
etnik ve meşrep adına bu katliamlara çeşni olu-
yor. Asırlar öncesine giderek Müslümanlar arasın-
da var olan veya zalim dikta yönetimler ile maz-
lum Müslüman’lar arasındaki kavga-katliam ve 
anlaşmazlıkları günümüze taşıyarak bir yerlere 
varmak istiyorlar. Hele de insan denilen bir fani 
ya da fanileri abartarak dini, vahyi onların etra-
fında şekillendiriyorlar. Bu cümleden olarak, özel-
likle Sünni vaiz ve hocaların: “Ey Habibim! Sen 
olmasaydın bu âlemi yaratmazdım.” İfadesi ne 
kadar safsata ve Kur’an gerçeği ile örtüşmüyor-
sa; bir arkadaşın, hadi ismini de verelim Mehmet 
Ünal’ın “Ali’siz Sünnilik” kitabının kapağına yer-
leştirdiği ve Hz. Peygamber’e atfedilen: “Eğer in-
sanlar Ali b. Ebu Talib’in velayetinde birleşselerdi, 
Allah (azze ve celle) cehennem ateşini yaratmaz-
dı.” ifadesi de o kadar safsata ve Hz Peygamber’e 
iftiradır. Allah aşkına ne oluyor size! Din adına, 
dinin tasvip etmediği yaklaşım ve kavgalardan 
ne bekliyorsunuz. Yoksa siz Allah Teâla’nın: “Mu-
hammed Allah’ın bir kulu ve Rasul’üdür. O ölür ya 
da öldürülürse ökçeleriniz üzere geri mi dönecek-
siniz.” ayetinden haberdar mı değilsiniz? Yoksa 
Kur’an’a kulak vermek işinize mi gelmiyor? Şunu 
hep beraber hatırımızdan çıkarmayalım; Kur’an’ın 
onayını almayan hiçbir söz ve davranış Allah ta-
rafından kabul edilmeyecektir. Velev ki Peygam-
ber adına olsun, Salih kimseler adına olsun… Ve 
Kur’an’ın buyruğuna lütfen dikkat edelim: “Topu-
nuz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, tutunun, ayrılığa 
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düşmeyin.”(3/103) Ve yine: “İşte bu sizin ümme-
tiniz tek bir ümmet Rabbiniz de yalnızca benim, 
onun için ancak bana kulluk edin.”(21/92)

Allah’ın tüm emirlerine rağmen bugün param-
parça olmamız hepimiz için bir vebaldir. Elbette 
insanlar farklı düşünce ve tercih sahibi olabilirler. 
Ancak bu tercihler bir başkasının hakkına, huku-
kuna tecavüzü beraberinde getirmez. Dilerseniz 
bu cümleden olarak kısa kısa bölgemizde olup-
bitenlere bakalım. 

IRAK

Irak, fiilen 1991’de üç bölgeye ayrıldı. Bunlar-
dan Erbil merkezli Kuzey Irak, adına ne derseniz 
deyiniz şu anda otonom bir oluşumu da aşan ve 
neredeyse bağımsız bir bölge haline geldi. Ya da 
TRT-Türk’ün K.Irak temsilcisi Simla Yerlikaya’nın 
yeni çıkan kitabına isim olarak verdiği “Yeni Kom-
şumuz Kürdistan” da diyebilirsiniz. Erbil merkezli 
bölge ya da Kürdistan bu gün için yalnızca Kürt-
ler açısından sığınılacak, huzur bulunacak bir yer 
değil, aynı zamanda Güney Irak’taki Araplar için 
de bir sığınma merkezi konumunda. Elbette Ku-
zey Irak’ın bu hale gelmesinin çeşitli nedenleri 
var. Birincisi tüm zaman dilimleri içerisinde Kürtler 
Irak’ta dışlanan, ezilen bir toplum oldu. Hele hele 
1988’de gerçekleştirilen Halepçe Katliamı ve ma-
sum 5.500 kürdün kimyasal silahlarla öldürülmesi 
bunun en önemli ifadelerindendir. Diğer yandan 
Irak’ın işgali sonrasında Türkiye’nin PKK terör ör-
gütü nedeniyle sıkı bir diyalog geliştirmesi K.Irak’lı 
Kürt önderlerine güven sağladı. Aslında K.Irak’taki 
Kürt yönetimi psikolojik olarak kendine güven gel-
dikçe hem Türkiye ile ilgili olan tutumunu müs-
pet yönde revize etti, hem de Kandil ve Mahmur 
gibi kamplardaki PKK terör örgütü yapılanmasına 
mesafe koydu. Nitekim bunun mükâfatını da T.C. 
Başbakanı’nın Mayıs 2011’de Erbil’e yapmış ol-
duğu ziyaretle almış oldu. Bunun anlamı şudur: 
Bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye’nin Erbil’i 
ziyareti, K.Irak’taki Kürt yapılanmasına meşruiyet 
kazandırdı. Gerek o ziyaret ve gerekse SOFA ant-
laşması gereği 31 Aralık 2011’de ABD’nin lojistik 
hizmet veren askerlerinin de Irak’tan çekilmesi 
ile birlikte Kandil’in ve Mahmur’un gücü kalmadı. 
Buna rağmen Türkiye, karşı taraf güçlü gibi bölge-
ye en stratejik birliklerini konuşlandırmaya devam 
etti. Bugün gelinen noktada PKK’nın gerek Irak’ta 
ve gerekse Türkiye’de herhangi bir iddiası kalma-
mıştır. Dolayısıyla İmralı süreci artık sembolik bir 
süreçtir ve sonuçlanacaktır. 

Irak’ın diğer kısmı için ise Allah başta Maliki’ye 
akıl-izan versin. O’na destek veren İran’a basiret 
versin. K.Irak’ı bir tarafa bırakarak ifade etmek 
gerekirse gelecek günler Irak için pek de iç açıcı 
görünmüyor.

SURİYE

Sanırım son günlerde Suriye için en dikkat çe-
kici olay Şam’ın hemen yakınında bulunan Aske-
ri Tetkik ve Araştırma Merkezi’nin İsrail uçakları 
tarafından bombalanması oldu.(30.01.2013) Şu 
ana kadar Suriye makamları sadece bombalan-
dığını duyurdular ve yalnızca resmi makamlara 
yakın bir internet sitesinde bunun cevabının veri-
leceği kaydedildi. Burada cevaplanması gereken 
soru şu: İsrail niçin bu bombalamayı gerçekleş-
tirdi? Bu sorunun cevabında öncelikle şunun al-
tını çizmeliyiz; Suriye’deki iç savaş sona doğru 
yaklaşmakta. Kim bilir belki hareketin başladığı 
15 Mart’a kadar veya sonrasında bir sonuç alına-
bilinir! Bu iç savaş sona erdiğinde Suriye yöneti-
mi için tek alternatif güç İhvan’dır. İhvan velev ki 
İslam ile hükmetmese de Müslümanların iktidarı 
İsrail’i tedirgin ediyor. Yazımızın başında da be-
lirtildiği gibi İsrail, şu ana kadar ki Arap yöne-
timlerinden korkmuyor. Nitekim Suriye 1967’de 
işgal edilen Golan tepelerini geri almak için bu-
güne kadar hangi çabayı ortaya koydu? İsrail’in 
son saldırısı Beşşar Esed rejiminin gidişinin ha-
bercisidir… 

MISIR

Muhammed Mursi, bugüne kadar İslami bir 
yönetimden bahsetmedi. Ama Mursi Müslüman, 
tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi… Dolayısıyla ne 
İsrail ne de seküler bir yaşam biçimini kabullen-
miş çevreler Müslümanların yönetiminden hoşnut 
olmazlar. Müslüman yöneticiler, onların yaşam 
biçimlerine müdahale etmeseler de, onlar, psiko-
lojik olarak kendilerini rahat hissetmemektedir-
ler. Mısır’daki son olayların muharrikinin İsrail ve 
yandaşları olduğu ve yine seküler çevrelerin buna 
çeşni olduğu düşünülebilinir.

Aslında fotoğrafın tamamına bakıldığında Mı-
sır, Suriye, Sudan ve Libya gibi ülkelerde yapılan 
şey ulus devletlerin revize edilmesinden ve yine 
İslam’ın iktidarını, Müslümanların iktidara geti-
rilmesi ile önlenmesinden başka bir şey değildir. 
Dolayısıyla Mursi ve yönetimi yerel bir proje ol-
maktan çok genel bir projenin yansımasıdır. Bu 
projeyi ortaya koyanlar, koydukları projeyi koru-
masını da bilirler sanıyorum.

Port-Said, Süveyş ve İskenderiye’de olağa-
nüstü hal ilanının arka planında da hem güvenlik 
ve asayişin sağlanması hem de bu üç ilin de Sü-
veyş Kanalı etrafında olması dikkate alındığında 
enerji trafiği ile ilgili bir gelişme olduğunu da dü-
şünebiliriz… Her şeye rağmen Mısır’daki yönetim 
sorunlu da olsa devam edecek gibi gözüküyor. 
Ama Mursi’li, ama Mursi’siz. (31.01.2013)
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Cezayir’deki çoğu yabancı onlarca ki-
şinin öldüğü rehine olayına istinaden 
İngiltere Başbakanı David Cameron, 

Kuzey Afrika’daki radikal İslamcıların “büyük bir 
tehdit” oluşturduğunu söyledi. Cameron “Bu, 
birkaç ay değil, birkaç yıl, hatta onlarca yıllık 
cevap gerektirecek bir tehdit. Radikal, İslamcı, 
El Kaide bağlantılı terörist bir grupla karşı kar-
şıyayız. Pakistan ve Afganistan’da onlara karşı 
gerekeni nasıl yaptıysak, Kuzey Afrika’daki bu 
tehdide karşı da dünya birleşip gerekeni yap-
malıdır” diye devam etti. Cezayir’in Ayn Emnas 
bölgesindeki olaydan sorumlu olan grup, İslami 
Mağrip El Kaidesi (İMEK) eski komutanı, cihat-
çı-kriminal Muhtar Belmuhtar’ın idaresi altın-
da. Geçen yıl sonlarına doğru İMEK’ten ayrıldı 
ya da ayrılması istendi. Bunun üzerine ‘Kanla 
İmza Atanlar’ adında bağımsız bir grup kurdu. 
Bu grup, Mali’nin kuzeyinde, Batı Afrika’da Birlik 
ve Cihad Hareketi (MUJAO) adlı oluşumun dene-
timi dışındaki topraklarda faaliyet gösteriyordu. 

Belmuhtar’ın grubu, Fransa’nın kuzey Mali’ye 
müdahale kararına misilleme olarak Cezayir’de-
ki saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Fakat, 
rehine eyleminin gerçekleştiği doğal gaz tesis-
lerinde adamlarının çalışıyor olduğuna dair ha-
berlere bakılırsa, bu eylemin daha uzun vadeli 
planlandığı, ancak Fransa’nın saldırısına cevap 
olarak öne çekildiği ihtimal dâhilinde görünüyor. 
Belmuhtar’ın yakın arkadaşı ve MUJAO’nun yö-
neticilerinden Ömer Hamaha, Fransa’nın Mali’ye 
müdahalesinin ardından, Fransa’nın “cehen-
nem kapılarını araladığını ve Irak, Afganistan ve 
Somali’den daha tehlikeli bir tuzağa düştüğünü” 
ilan etmişti.

İslami Mağrip El Kaidesi

Muhtar Belmuhtar

Belmuhtar grubunun Batılı bir kurumu hedef 
alması sürpriz değil. Kendisi, yabancıları kaçırma 
eylemlerinde bulundu, geçen yıla kadar içinde 
olduğu İMEK ise uzun ve kanlı bir tarihe sahip. 
İMEK’in önceli, Cezayir’deki Silahlı İslami Grup 
(GIA). 1990’ların başlarında Cezayir’de İslami 

Radikal İslamcı Örgütler:
Sahra’daki Tehdit Ciddi mi?

Raffaello Pantucci / RUSİ* Araştırma Görevlisi
BBC’den Aktaran: Celal SANCAR

sancarcelal@yahoo.com

*RUSİ - Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü
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Kurtuluş Cephesi (FIS)’nin kazanması beklenen 
seçimleri ordunun devreye girip iptal etmesinin 
ardından, GIA önce Selefi Vaaz ve Savaş Grubu 
(GSPC) adını aldı; 2007’de ise El Kaide bağlan-
tısını alarak İMEK oldu. GIA 1990’ların ortala-
rında Paris metrosuna yapılan saldırılarla, GSPC 
ise 11 Eylül 2001 öncesinde Avrupa ve Kuzey 
Amerika’ya ilişkin saldırı planlarıyla bağlantılıydı. 
Kuzey Afrika’daki gruplar ayrıca tarihsel olarak, 
eski sömürgeleri oldukları Fransa’ya karşı da 
özel bir düşmanlık besliyordu. Afrika’daki olay-
ların endişe veren yanı ise, radikal söylemlerde 
bulunan şiddet yanlısı grupların birçok ülkede 
varlık göstermesi. Örneğin Mali’de İMEK, MU-
JAO ve Kanla İmza Atanlar grubunun yanı sıra, 
İMEK’ten ayrılan Ansar Dine grubu, geçen yıldan 
beri Mali’nin kuzeyinde geniş toprakları kontrol 
altında tutup şeriat uyguluyor. Nijerya’da İslamcı 
Boko Haram grubu, kökleri sosyal ve ekonomik 
sorunlara dayanan kanlı bir terör kampanyası 
yürütüyor. Geçen hafta bu grup liderlerinden bi-
rinin Mali’nin kuzeyine geçmiş olabileceğine dair 
haberler çıktı. Amerikan komutanlar da İMEK ile 
Boko Haram arasındaki bağlantıyı uzun süredir 
ifade ediyordu. Nijerya’daki bağlantı ihtimalini 
güçlendiren olaylardan biri de geçen Temmuz 
ayında Abuja’da bir mahkemenin, iki kişiyi, El 
Kaide’nin Yemen kolu olan Arap Yarımadası El 
Kaidesi (AYEL) ile bağlantılı bulmasıydı. Aden 
Körfezi’nin öteki tarafında yer alan Somali’de ise 
geçen yıl resmen El Kaide’ye bağlanan cihatçı 
Eş-Şebab grubu var.

Boko Haram militanlarının Eş-Şebab mili-
tanları ile birlikte eğitim gördüğü, Eş-Şebab’ın 
AYEL ile sıkı bağlantı halinde olduğu söyleniyor. 
Batı açısından kaygı verici olan bir konu da bu 

grupların çoğunun yabancı menşeli militanları da 
cezbetmesi. İMEK bağlantılarının Fransa, İspan-
ya, İtalya ve İngiltere’ye kadar uzandığı biliniyor.

Batı bağlantısı

MUJAO lideri Ömer Hamaha 2000 yılı sonla-
rında Schengen vizesi ile Fransa’da 40 gün kal-
dığını iddia ediyor. Mali’nin kuzeyindeki İslamcı 
militanlara katılmaya çalışırken yakalanan Ba-
tılılardan söz ediliyor. Şimdi de Ayn Emnas’taki 
saldırganlar arasında Kanada vatandaşı birinin 
bulunduğuna dair bilgiler var. Batı Avrupa’dan 
bakıldığında tehlikeli bir tablo ortaya çıkıyor ve 
para ve militan tedariki anlamında Batı ile bağ-
lantı ihtimali var. Ancak tehlikeyi abartma ve tek 
tek parçalar yerine bütün üzerinde yoğunlaşma 
tehlikesi söz konusu. Bu gruplar arasında bağ-
lantı kurmak ve onları ideolojik olarak birbirine 
yakın görmek mümkün olsa da, aynı hedeflere 
sahip olduklarını ya da birlik halinde hareket et-
tiklerini söylemek mümkün değil. El Kaide gibi 
uluslararası bir örgütün bayrağı altında hareket 
ettiklerini söyleseler de yerel sorunlar uluslara-
rası sorunların önüne geçecektir. Tarihsel olarak 
da İMEK bağlantılı hücreler Avrupa’da terörist 
eylem yapmayalı epey oldu. Son yıllardaki bir-
kaç eylem planı Eş-Şebab ile bağlantılı olmakla 
birlikte, onların Batıya saldırıya geçtiği sonucu-
nu çıkarmak zor görünüyor. Asıl tehlike Batı’nın 
Afrika’daki çıkarlarına yönelik. Batı, uluslararası 
arenada dikkat çekmek isteyen grupların Ayn 
Emnas gibi tesisleri hedef alması ihtimaline karşı 
bu tür işletmeleri yeniden gözden geçirmek du-
rumunda kalacağı gibi, Fransa’nın Mali’deki, ge-
nel olarak da Batılı güçlerin diğer bölgelerde bu 
gruplara karşı girişimlerinin intikamı meselesini 
de göz önünde tutmak zorunda olacak.
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Seyyid Kutub’la ilgili yazı dizimizin son bö-
lümüne geldik. Bu bölümde de gücümüz yetti-
ğince kendi eserlerinden veya onun müdafaa-
sını yapan yazarlardan alıntılar yaparak yanlış 
anlaşılan veya aksettirilen görüşlerinin tahlilini 
yapıp, genel bir değerlendirmeyle yazı dizimizi 
sonlandıracağız. Tevfik Allah (c.c.)’tandır.

5) TASAVVUF DÜŞMANI OLDUĞU İTHA-
MI: Kamuoyunda Mahmut Efendi diye bilinen 
Mahmut Ustaosmanoğlu bir sohbetinde: “Seyyid 
Kutub’un, Mevdudi’nin kitaplarını okuyup rabı-
tayı inkâr ediyorlar. Ben bu hainlere kızıyorum. 
Niçin anlamadığın şeyi yazıyorsun da, milleti 
bu gerçek yoldan engelliyorsun? Niçin tarikatın 
aleyhine konuşuyorsun? Bu adamlar dini yık-
mak için geldi. Okuyanlardan razı değilim. Ru-
hul Beyan, Alusi tefsiri okuyun. Kudsiyyeden bir 
beyt okuyun ondan daha iyi. O kitapları oku-
mak (Mevdudi ve Seyyid Kutub’un kitaplarını 
okumak) piyes yapmak, ilahi söylemek yasak. 
Ben Rabbimin razı olmadığını demem. Eğer siz 
Rabbimi dinlemiyorsanız, ne yaparsanız yapın.”1 
demektedir.

Faideli Bilgiler adlı kitapta da Seyyid Kutub 
hakkında “Bakara suresinin 117. ayetini tefsir 
ederken ‘yaratanın hiçbir benzeri yoktur. İşte 
burada vahdet-i vücut felsefesi tamamen İslâmi 
tasavvufun dışında kalır ve İslâm gayrı müs-
limlerin vahdet-i vücut anlayışını tamamen red 
eder.’ diyerek Tasavvuftan hiç haberi olmadığını 

1  Muhammed Eren, Allah Dostlarından İnciler, Sh:143, Yasin 
Yayınları, İstanbul

bildiriyor.”2 denilerek Seyyid Kutub’un tasavvufu 
inkar ettiği iddia edilmiştir.

Baştan ifade edelim ki; O kardeşi Muham-
med Kutub’un deyişiyle “Şehadet kelimesinin 
anlamını ortaya koyma ve anlatma çabası” için-
dedir. Tasavvuf ve benzeri konular onun asıl ilgi 
alanına girmemektedir. Ama kitaplarının bazı 
bölümlerinde yer yer bu konulara değinmekte-
dir. İsterseniz yukarıda zikredilen Bakara sure-
sinin 117. ayetinin tefsirini Seyyid Kutub’un ka-
leminden okuyalım. Seyyid Kutub şöyle diyor:

“İslâm düşüncesine göre varlıkların yaratı-
cısı, yarattığı varlıkların hiç birine benzemez. O 
tektir. Bunun doğal bir sonucu olarak İslâmi dü-
şünce, Müslümanların dışındaki bir takım inanç 
mensuplarının anladığı gibi vahdet-i vücut kav-
ramını red eder. Yani varlıklarla yaratıcı birle-
şik bir bütündür ya da varlık âlemi yaratıcının 
zatından kaynaklanan ışınlardan ibarettir veya 
varlık âlemi yaratıcının görülebilen bir sureti, 
bir yansımasıdır şeklinde ifade edebileceğimiz 
yahut aynı esasa dayalı başka bir biçimde an-
latılabilen vahdet-i vücut kavramı İslâm dü-
şüncesi ile bağdaşmaz. Fakat bununla birlikte 
İslâm düşüncesinde de “Tevhid” diye tanımla-
nan varlık bütününü kapsamına alan bir birlik 
vardır. Bu birlik, varlık âleminin aynı yaratıcı 
iradeden meydana gelmiş olması, gelişimini dü-
zenleyen kanunlar sisteminin bir oluşu; yaratı-
lışının, koordinasyonunun, kullukta ve saygıda 

2  Faideli Bilgiler, s. 386

Şehâdetinin 46. Yılında
Büyük Dâvâ Adamı:
Şehid Seyyid KUTUB - V

Ubeydullah TOPRAK
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Rabbine yönelişinin bir olması 
anlamındadır”3

Şimdi sormak lazım, yani 
yaratanın hiçbir benzeri yoktur 
demek mi suçtur? Yoksa yara-
tan ile yaratılan birdir demek mi 
suç? Kendi kabahatini örtmek 
için Seyyid Kutub’un tasavvufu 
bilmediğini iddia etmek ne kadar 
doğrudur? 

Şirk kokan sözlerin tasavvuf 
diye yutturulmasına Seyyid Kutub’un ve hiç-
bir muvahhidin tahammülü olamaz. Ama Allah 
(cc)’ın emirlerine, Rasulünün sünnetine, Asha-
bına tabi olma ve selef-i salihinin yolunda git-
mek tasavvuf ise, -ki tasavvuftan anladığımız da 
budur- bunun en güzel örneğini Seyyid Kutub 
göstermiştir.

Seyyid Kutub, Mâide sûresinin “Ey mü’minler, 
içinizden kim dininden dönerse bilsin ki yakın-
da Allah öyle bir grup ortaya çıkaracak ki, Allah 
onları sevdiği gibi onlar da O’nu severler, bun-
lar mü’minlere karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşı 
onurlu davranırlar, Allah yolunda cihad ederler, 
hiç kimsenin yergisinden ve kınamasından çe-
kinmezler. Bu Allah’ın bağışıdır, onu dilediğine 
verir. Allah’ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir.” me-
alindeki 54. âyetinin tefsirinde bakın ne diyor: 

“Yüce Allah’ın, kullarından birini sevmesi; 
O’nu, kendisine vasfettiği biçimde tanıyan, sı-
fatlarıyla birlikte bilen, bir de bu sıfatların me-
lodisini; duygusunda, benliğinde, bilincinde ve 
varlığında hissedenden başka hiçbir idrakin de-
ğerini ölçmediği bir şeydir. Evet, bu lütfun ger-
çek değerini, onu bağışlayanın hakikatini bilen 
takdir edebilir. Kimdir Allah? Bu dehşet verici 
evrenin yaratıcısı kimdir? Küçücük bir bedene 
sahip olduğu halde koca evrenin bir özeti sayılan 
insanı kim yaratmıştır? Bu yüceliğe, bu güce ve 
bu birliğe sahip olan kimdir? Kimdir tek başına 
egemen olan? Kimdir O ve sevgisinden lütfettiği 
kul kimdir? Evet, bunları kavrayan üstün, ulu, 
daima diri, öncesiz ve sonrasız ilk ve son, açık 
ve gizli olan Allah’ın yarattığı bu kula bağışladığı 
nimetin değerini de bilir.

Kulun Rabbini sevmesi de ancak tadına varan 
birinin algılayabileceği bir nimettir. Yüce Allah’ın 
kullarından herhangi birine yönelik sevgisi, ola-
ğanüstü ve büyük bir olgudur. İnsanı bürüyen 

3  Seyyid Kutub, Fi Zılal-il Kur’an, c.1, s. 225, Hikmet Yayın-
ları, İstanbul, 1991

bol bir lütuf olduğu gibi, yüce Allah’ın kuluna 
doğru yolu göstermesi, kendini sevdirmesi ve 
hiçbir sevgide eşi ve benzeri bulunmayan bu gü-
zel ve eşsiz lezzeti tattırması da, olağanüstü ve 
büyük bir nimet, insanı bürüyen bol bir lütuftur.

Yüce Allah’ın kullarından herhangi birine yö-
nelik sevgisi, ifadenin vasfedemeyeceği bir olay 
olunca; kullarından birinin O’na yönelik sevgisi 
de zaman zaman sevenlerin sözlerinde örnekle-
rini görmekle beraber, ifade ve tasvir edebilmesi 
son derece güç bir olaydır. İşte gerçek tasav-
vuf adamlarının yükseldiği kapı burasıdır. 
-Ancak bunlar da, tasavvuf kisvesine bürü-
nen ve uzun tarihlerinden bilinen bu toplu-
luğun içinde son derece azdırlar-4

Görüldüğü üzere Seyyid Kutub kaynağını 
Kur’an ve Sünnet’ten alan tasavvufa karşı de-
ğildir. O eserlerinde ilk dönem sahabenin zühd 
anlayışını savunurken, felsefenin etkisi altında 
gelişen felsefî tasavvufu ağır bir şekilde eleş-
tirmiştir. Bütün bu hakikatlere rağmen Mahmut 
Efendi’nin böyle bilgisizce konuşması ve Mevdu-
di ve Seyyid Kutub gibi müstesna şahsiyetleri 
“Hain” olarak nitelendirmesi çok acıdır. Dünya-
daki İslami hareketlerden haberi olmadığı bili-
nen Mahmut Efendi’nin yaşlılığından dolayı bu 
sözleri söylediğini zannediyoruz.

Tasavvuf ilmi ile ilgili tartışmalar ister lehte 
ister aleyhte olsun halen sürmektedir. Günümüz-
de tasavvufa karşı temelde iki tür bakış açısının 
olduğunu görmekteyiz; Onu şiddetle reddeden-
ler ve İslami bir temeli olmadığını söyleyenler 
ve eleştirel bir tahlile/tenkide tabi tutmaksızın 
kabullenenler.

Görüldüğü gibi bu iki bakış açısı iki uç noktayı 
temsil etmektedir. Birincisi ifrat ederek İslam’ın 
ruh hayatı demek olan tasavvufu reddetmekte 
ve farkında olmadan İslam’ı sadece kuru şekil-
lerden/hareketlerden ibaret olan bir din boyutu-

4  Seyyid Kutub, Fi Zılal-il Kur’an, c.3, s. 398
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na indirgemektedir. İkinci tür bakış açısı ise tefrit 
etmekte ve Tasavvufi mevzularda kendisine her-
hangi bir kıstas/ölçü belirlemediği için birtakım 
hurafelerin, İslam dışı görüşlerin, tasavvuf görü-
nümünde İslam’a sızmasına sebebiyet vermek-
tedir.

Bunun yanında temkinli yaklaşmakla birlikte, 
tasavvufu kökten süpürücü bir mantıkla red-
detmeyip İslami olan/İslami olmayan şeklinde 
ayırıma tabi tutan ve bu kritere uygun düşecek 
şekilde Kur’an ve Sünnet’e zıt olmayan İslami 
ahlak nazariyeleri oluşturmaya çalışan bakış açı-
ları yok değildir. Kanaatimizce en doğru olan da 
budur. Hasan El Benna, Ebu’l-Ala Mevdudi, 
Seyyid Kutub, Said Havva (Rahmetullahi 
Aleyhim) gibi âlimler bu gruba örnek gösteri-
lebilir.

Bu âlimlerden Mevdudi’nin, kendisine tasav-
vuf konusunda yöneltilen bir soruya karşı ver-
miş olduğu cevap, yukarıda zikrettiğimiz başta 
Seyyid Kutub olmak üzere mutedil âlimlerimizin 
tasavvuf karşısında takınmış olduğu örnek tavrı 
gözler önüne sermektedir:

“Tasavvuf, tek bir şeyin adı değildir. Pek çok 
şeye bu ad verilmiştir. Bizim kabul ettiğimiz ta-
savvuf başka, reddettiğimiz tasavvuf başka bir 
şeydir. Ayrıca, ıslah etmek istediğimiz tasavvuf 
da daha başka bir şeydir. Bir de İslâm’ın ilk dö-
neminde karşılaştığımız tasavvuf var. Bunu Fu-
dayl b. İyad, İbrahim Edhem, Maruf Kerhî vs. 
gibi kişiler temsil ederlerdi. Bunların İslâm’dan 
ayrı bir felsefeleri ve yaşayış tarzları yoktu. 
Bunların tüm düşünce ve amelleri Kur’an ve 
Sünnet’e uygundu. Gayeleri, İslâm’ın da gaye-
siydi: Oysa kendilerine, dini yalnız Allah’a hâlis 
kılarak, Allah’ı birleyenler olarak O’na kulluk et-
meleri, namazı kılmaları, zekatı vermeleri emre-
dilmişti, işte doğru din budur. Bu tasavvufu biz 
de tasdik ediyoruz. Hatta tasdik etmekle kalma-
yıp; bunu yaşatmak ve yaymak istiyoruz. İkinci 
bir tasavvuf anlayışı daha vardır ki içine değişik 
bâtıl inançlar ve felsefeler karışmıştır. Buna Hı-
ristiyan rahiplerinin ve Hint fakirlerinin felsefe-
leri girmiştir. Ayrıca bu tür tasavvufta pek çok 
müşrik düşüncesi ve amelleri de vardır. Bu bâtıl 
tasavvufa göre, şeriat, tarikat ve marifet ayrı 
ayrı şeylerdir. Bunlar birbirlerinden hemen he-
men kopuk, hatta birbiriyle çelişir durumdadır. 
Bu tasavvufa suluk eden insan, Allah’ın yeryü-
zündeki halifesi olmakla değil de, başka amaçla-
ra yönelik görevlere hazırlanıyor. Biz bu tür ta-
savvufu reddediyoruz. Bize göre bâtıl tasavvufu 

yok etmek, en azından modern cahiliyeyi yok 
etmek kadar gereklidir.”5

6) KENDİLERİNİ ‘SELEFİ’ OLARAK AD-
LANDIRAN BAZI KİŞİLERİN İTHAMLARI: 
Kendisini “Selefî” olarak adlandıran bir şahıs 
özetle şöyle demekte “…Tevhidi hakimiyet me-
selesine hasredip, La ilahe illallah’ı yeryüzündeki 
her türlü yönetim, hakimiyet ve sultanlara is-
yan edip, adı ne olursa olsun, bütün yöneticilere 
başkaldırmak ve huruç etmek olarak açıklayan, 
Musa kelimullah’ın bile ta’nından selamette ka-
lamadığı, meleklerin bile kendisinden hayâ ettiği 
Osman (radıyallahu anh)’a pervasızca dil uzatıp 
söven, ona başkaldıranları ve şehit edilmesi ile 
neticelenen fitneleri, İslam’ın ruhundan doğan 
bir hareket diye isimlendiren, Seyyid Kutub’un 
İslam dünyasına bıraktığı miras, ihya edip hort-
lattığı haricilikle, tekfir, tedmir, tefcir, cihad adıy-
la ifsad ve kıyam adıyla yeryüzünde fesad çıkar-
maktan başkası değildir.”6

Bölüm başlığında “Kendisini selefi olarak ad-
landıranlar” cümlesini biraz açarak konuya de-
vam edelim: İslam’ın ilk asırlarında selef denilin-
ce Allah Resulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) 
yakınlıklarına göre derecelendirilen üç kuşak an-
laşılırken, daha sonra kelime bu ilk anlamından 
alınıp belli bir mezhebin adı olarak kullanılmıştır.

Bugün Selefiyye denilince “Şer’i hüküm-
leri çıkarma noktasında sadece Kitap ve 
Sünnet’e başvuran, onlar dışındaki hüküm-
leri geçersiz kabul eden oluşum” anlaşıl-
maktadır.7

5  Tercüman’ul Kur’an, Cemadiyelevvel, 1371/Şubat, 1952 / 
Fetvalar Cilt 2 sayfa 159,160

6 http://selefiyye.blogspot.com/2008/12/zaruri-bir-beyan-
kimler-deildir.html

7 Yusuf Kerimoğlu Hocamızın ” Muhakkak ki İslâm’a bağlı-
lık hususunda bazı üstünlüklere haiz olan altın nesil, ken-
dilerine tabi olunması gereken bir nesildir. Selef-i Salihin’e 
tabi olmak, üzerinde ittifak edilmiş olan itikad, ibadet ve 
ahlâk prensiplerine bağlı kalmakla mümkündür. Bu konuda 
Rasûlullah (sav) Efendimiz’in bizlere bir vasiyyeti vardır: 
“Şüphesiz İsrailoğulları yetmişiki fırkaya ayrılmıştır. Benim 
ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Biri hariç tamamı 
cehennemdedir.” O müstesna topluluk kimdir Ya Rasûlallah? 
sorusuna şu cevabı vermiştir: “Benim ve ashabımın yolun-
da olanlardır.( Sünen-i Ebû Davud) Yani Ehl-i Sünnet ve’l-
Cemaat fırkasıdır. Zaman itibarıyla Peygamber Efendimiz’in 
(sav) yaşadığı döneme en yakın, fıtratları temiz, bütün bid’at 
ve şüphelerden uzak, dolayısıyla itimad edilmeye en layık 
olan âlimler, fakih sahabelerdir. İmam-ı Azam Ebû Hanife 
gibi; sekiz sahabe ile görüşen, hatta onlardan hadis rivayet 
eden bir âlim “Selefi” olamıyorsa, asırlarca sonra yaşayan 
bir kimsenin “Selefi” olabilmesi mümkün müdür? Akl-ı se-
lim sahibi olan bir kimse, böyle bir iddiayı kabul edebilir mi? 
Son yıllarda yayınlanan bazı eserlerde; itikadi fırkalar tasnif 
edilirken “Selefilik, Eş’arilik ve Mâturidilik” şeklinde, üçlü bir 
tasnif ön plâna çıkarılmaktadır. İmam-ı Eş’ari’nin ve İmam-ı 
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Bütün farklılıklarına rağmen Selefi akımın ta-
rihi arka planına bakıldığında İslam’ı ilk nesillerin 
yaşadığı gibi yaşama idealinden neşet ettiği söy-
lenebilir. Temel karakteristiklerine bakıldığında 
Sünneti metin merkezli bir okumaya tabi tutma 
ve kendilerini fırka-ı nâciye olarak görüp diğer 
oluşumları dalalette görmek temel düşünceleri-
dir.

Günümüz Selefilerini üç kısma ayırmak 
mümkündür: 

1) Ehl-i Tevessümat: Hadislerdeki gelece-
ğe yönelik haberlerden yola çıkarak dini-siyasi 
çizgilerini belirleyen tekfirci-uzletçi, marjinal 
gruplardır. İki önemli temsilcisi olarak Mısır’da 
Cemaat-i Tekfir ve Hicre’nin kurucusu Dr. Şükrü 
Mustafa ile Kasım 1979’da Kâbe baskınını yapan 
Cüheyman el-Uteybi’yi görebiliriz.

2) Cihadi Selefilik: 1970’lerden itibaren 
Suud üniversitelerinde görev alan bir grup ule-
manın öncülüğünde oluşmuştur. Sefer el-Havali, 
Selman el-Avde gibi Şuyûhus-Sahve (Uyanış 
Âlimler) diye tabir edilen âlimler temsil etmekte-
dir. 1980’li yıllarda Sovyetlerin Afganistan’ı işgal 
etmesine karşı dünyanın dört bir yanından gelen 
kendilerine ‘Arap mücahitler’ denilen Müslü-
manlar, Abdullah Azzam ve daha sonra Usame 
bin Laden komutasında Ruslara karşı savaşma-
ya başlamışlardır. 1990′ların başından itibaren 
Bosna’ya giden ve orada Sırplara karşı savaşan 
Cihadi Selefiler, kendilerinden evvel Afganistan’a 
giden ağabeylerinin yolunu takip etmişlerdir. Ar-
dından ‘Çeçen Savaşı’ çerçevesinde Kafkasya 
bölgesine ayak basan ‘Arap mücahitler’ Rusla-
ra karşı mücadeleye girişmişler ve büyük başarı-
lar elde etmişlerdir.

Cihadi selefiliğin öncü isimlerinden Ebu Mu-
hammed El Makdisi, kendisine sorulan “Sey-
yid Kutub Hakkında nasıl düşünmeliyiz?” 
sualine şu cevabı vermiştir: “O, kendisini çoğu 
insanın arzuladığı ve ölümsüzleştirdiği ve ta-
ğutların itaatkâr ve sadık insanlara sunduğu bu 
dünya evinden ayıran, dünyanın geçici, batıl ve 

Maturidi’nin “Selef-i Salihin’e” bağlı olmadıklarını çağrıştıran 
bu tasnifin doğru olmadığı malûmdur. Selefiliğin itikadda 
İmam Ahmed b. Hanbel’e (rh.a) bağlı olduğunu iddia eden 
müellifler, bu fırkanın İbn-i Teymiyye, Muhammed b. İbn-i 
Kayyım El Cevziyye ve Şeyh Muhammed Bin Abdülvahhab 
tarafından sistemleştirildiğini ileri sürmektedirler. Suudi 
Arabistan’ın resmi ideolojisi olan Vehhabilik ile Selefilik ara-
sında (usul ve furû açısından) herhangi bir farkın olmadığı 
malûmdur. Dolayısıyla Vehhabiliği, selefilik adına pazarlayan 
kimselerin ‘takıyye’ yaptıklarını söylemek mümkündür.” (Mi-
sak Dergisi, Sayı: 242, Aralık 2010) tespitlerini aktarmakta 
fayda ummaktayız.

bir kırıntıdan başka bir şey olmadığı gerçeğini 
derinlemesine anlayan bir insandır. O –Allah’ın 
rahmeti onun üzerine olsun– Kur’an’ın Gölgesin-
de adlı eserini ve tevhid kelimelerini yazan elleri 
ile doğruyu yanlışla örterek ya da tağutun ka-
nununu ikrar ederek boynunun vurulmasını en-
gelleyecek şeyleri yazmayı reddetti. Çağdaşla-
rının birçoğunun –onun hakkında aşağılayıcı bir 
şekilde konuşan birçok yaşlı insan da dâhil– ve 
onların gazetelerinin Kutub’un adını kötülediği 
bir zamanda, onun benliğinin derinlerinde sa-
dece inandığı kelimeler vardı. Allah ona rahmet 
eylesin…”8

3) Suudi Selefilik: Dünyanın dört bir tara-
fında Suudi Arabistan Devleti tarafından ilmi, 
fikri, kültürel ve mali açılardan desteklenen Su-
udi selefilik, ruhunu 1744 yılında İbn Suud ile 
Vehhabiliğin kurucusu İbn Abdilvehhab arasında 
emir-âlim uzlaşmasından alır. Nasıruddin Albani, 
Abdülaziz ibn Bâz, Abdilaziz âli Şeyh bu akımın 
öncüleridir.9

Peki, Suudi Selefiler Seyyid Kutub hakkında 
nasıl düşünüyor? Şimdi bu soruya cevap ara-
yalım: Suudi Arabistan’ın Abdullah bin Bâz’dan 
önceki genel müftüsü Muhammed bin İbra-
him, Seyyid Kutub’tan Fi Zilâli’l-Kur’an’ın Suud 
Radyosu’nda okunması için izin istemiş, Seyyid 
Kutub izni vermiş ve Fi Zilâli’l-Kur’an yıllarca 
resmi Suud Radyosu’nda okunmuştur.

Suudi Arabistan topraklarına Körfez Sava-
şı sırasında Amerikan askerleri gelince âlimler 
arasında tartışmalar başlamıştır. İhvan çizgi-
sinden etkilenen bir grup genç selefi âlim, ABD 
Askerleri’nin kutsal topraklara girmesine şiddet-
le muhalefet etmiştir. Suud Yönetimi Selman 
Avde, Sefer el Havali gibi selefi âlimleri 5 seneye 
yakın cezaevinde alıkoymuştur. Bu süreçte bu 
âlimlerin etkilendiği isim olarak gösterilen Sey-
yid Kutub’un fikirlerine yönelik Suud Devleti eliy-
le yoğun şekilde saldırıya geçilmiş ve Kutub’un 
eserleri yasaklanmıştır.

Bu süreçte özellikle Suudi selefiliğin önde 
gelen isimlerinden Rebi El-Medhali, Seyyid 
Kutub’un hatalarını topladığını öne sürdüğü 
“Edhwaa alâ Aqideti Seyyid Qutub ve Fikrihi” 
(Seyyid Kutub’un Akidesi ve Düşüncesi) isimli 
kitabını yayımlamıştır. Bu kitapta yazılanları pa-

8  http://www.ummetiz.biz/index.php?topic=23863.0

9  Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara,11 Eylül’le Derinleşen Ay-
rılık: Suudî Selefiyye ve Cihadî Selefiyye”, Dini Araştırmalar, 
20 (2004), s.205–234.
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pağan gibi tekrarlayan ve kendisini selefi olarak 
adlandıran birisinin Seyyid Kutub hakkındaki 
ağır ithamlarını yukarıda zikretmiştik.

Bu ithamların bir kısmına önceki bölümlerde 
cevap vermiştik. Burada sadece bir ithama ce-
vap vermeye gayret edelim: “Meleklerin bile 
kendisinden hayâ ettiği Osman (radıyal-
lahu anh)’a pervasızca dil uzatıp söven” 
cümlesinden, Seyyid Kutub’un “İslam’da Sosyal 
Adalet” adlı eserinde Hz. Osman hakkındaki bazı 
sözleri kastediliyor zannımızca.

Seyyid Kutub bu eserini 1946’da yazmaya 
başlayıp 1948’de bitirmiştir. Eseri çok rağbet 
görmüş zamanla, İngilizce, Fransızca, Almanca, 
Türkçe ve Farsça’ya tercüme edilmiştir. Bu ese-
rin ilk baskılarında Hz. Osman’ı tenkit eden söz-
ler sarf edilmiştir. Bu sözlerinden dolayı Allame 
Mahmud Şakir ve diğer bazı ilim adamları tara-
fından tenkit edilmiştir. Seyyid Kutub, sağlığında 
bu konudaki yanlışlarını bizzat kendisi düzeltmiş 
ve adı geçen kitabın altıncı baskısında tenkit ko-
nusu sözleri tamamen çıkarmıştır. Kitabın son 
şekli 1964’te basılmıştır. Kitabın Türkçe tercü-
melerinde ilk baskılar esas alındığından hâlâ bazı 
tercümelerde bu sözlere rastlamak mümkündür. 
Ancak hakikat yukarıda belirtildiği gibidir.10

Muâsır Suudi âlimlerinden Muhammed b. Sa-
lih el-Useymin: “Onun tefsirinde (yani Seyyid 
Kutub’un Fi Zilal’de) İhlâs suresini okudum. Ora-
da Ehli sünnet ve’l-cemaatin üzerinde bulunduk-
ları yola aykırı büyük bir söz etmiş! Çünkü onun 
tefsiri vahdeti vücud inancını göstermektedir.”11 

10  Salah Abdulfettah Halidi,  Kutub mine’l-Milad ile’l-İstişhad 
– Doğumundan Şehadetine Seyyid Kutub, sh. 540

11  Beraatu Ulemai’l-Ümme, s. 42

diyerek Seyyid Kutub’un vahdet-i vücud inancını 
savunduğunu iddia etmiştir. Yukarıda 5. bölüm-
de Seyyid Kutub’un vahdet-i vücud sapıklığı hak-
kındaki görüşlerini aktarmıştık. İşe bak! Seyyid 
Kutub bir yandan vahdet-i vücutçu, bir yandan 
onun savunucusu. Fazla söze gerek yok…

GENEL DEĞERLENDİRME

İslam düşünce tarihinin en büyük kahraman-
ları arasında, ismi son yüzyılda en çok telaffuz 
edilen, en çok iltifata ve de bir o kadar da eleşti-
riye maruz kalmış bir büyük mütefekkir ve dava 
adamı olan Seyyid Kutub, fikirleri itibarı ile sa-
dece mensubu olduğu coğrafya ve fikri hareketle 
sınırlı kalmamış, İslam dünyasında oluşum aşa-
masındaki birçok İslami harekete etki etmiştir.

Biz Seyyid Kutub’un tamamen hatasız 
olduğunu iddia etmiyoruz. Ancak kendisin-
den istifade edilmesi gereken değerli bir 
ilim ve fikir adamı olduğuna, çağdaş İslami 
harekete hem düşüncesiyle hem de yaşan-
tısıyla büyük bir katkıda bulunduğuna ina-
nıyoruz. O, Müslüman davetçilerin önünde-
ki karanlıkları aydınlatan bir kandildir.12

Rahmetle andığımız Şehid Seyyid Kutub hak-
kındaki bu yazı dizimizin sonuna geldik. Hayatını 
hiç çekinmeden yüce İslâm için feda edebilen 
Seyyid Kutub hakkındaki iftiraları elimizden gel-
diğince cevaplamaya çalıştık. Bunu da bir görev 
olarak algıladığımız için yaptık.

Şayet kendisine yapılan iftiralara azda olsa 
cevap verme konusunda bir katkımız olmuşsa 
kendimizi bahtiyar kabul edeceğiz. Ve üzerimi-
ze düşen görevi yerine getirerek onu layıkıyla 

12  http://www.vahdet.info.tr/isdunya/dosya2/0454.html
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anmış olacağız. İnşaallah iftiralar konusunda 
malûm kişilere kanan kardeşlerin şüphelerini gi-
dermeye vesile olmuşuzdur.

Son söz olarak; çağımızın âlimlerinden Ab-
durrahman Azzam’ın Seyyid Kutub’un ardından 
söylediği: “Herkes biliyor ki, sen şehidsin! 
Çünkü zalimlerin karşısına bütün gücünle 
dikilmişsin. Sonra da şehidlerin efendisi Hz. 
Hamza gibi şehid edildin. Biz seni Allah’ın 
aslanlarından sayıyoruz. İnşaallah mahşer-
de onlarla müşerref olursun.”13 cümlelerine 
âmin diyor, Yüce Allah’ın ona lütfettiği şehâdet 
mertebesini bize de lütfetmesini temenni ediyo-
ruz. Selam ve Dua ile…

EK: Şehid Seyyid Kutub’un Mısır zindan-
larında kendisi gibi eziyetler çeken Müslü-
man kardeşlerine yazdığı şiir14:

KARDEŞİM SEN HÜRSÜN…

Kardeşim sen parmaklıklar ardında da olsan öz-
gürsün

Kardeşim sen prangalara vurulsan da özgürsün

Sen Allah’a bağlandığın zaman

Sana Kölelerin tuzağı ne zarar verebilir ki

Kardeşim karanlığın ordularını kökten sileceksin

Ve bununla yeryüzünde yeni bir fecir doğacak

Sen ruhunu bu fecrin doğuşuna teslim et

O zaman fecrin bizi uzaktan karşıladığını göreceksin

Kardeşim Muhakkak ki ellerinden kanlar akmıştır

Ve zillete mahkûm olmaktan yüz çevirmiştir

Muhakkak ki bir gün o şehadet âşıkları

Ebediyet kanı ile Cennete yükselecektir

Kardeşim sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın

Omzundan silahını atmışsın

Söyle bana kim fedakârlık edecek ve yaraları kim 
saracak

Ve yeniden sancağımızı kim dalgalandıracak

Kardeşim Muhakkak ki ben bugün sarsılmaz
dayanağa sahibim

13  Mustafa Yalçın, Çağın Önderleri, İlke Yayınları, İstanbul 
1992, sh.64

14  Aşağıdaki linkten Arapça orijinalini görüntüler eşliğinde 
dinleyebilirsiniz: http://www.youtube.com/watch?feature 
=player_embedded&v=VRsziaP-eJ8

Ve yerlerine dayanmış dağları, kayaları parça

parça ederim

Ve yarın bu silahımla bozgunculara karşı

savaşacağım

Ta ki yeryüzünden yok edinceye kadar

Ben Rabb ve din için intikam alacağım

Yılmadan Resul ve sünnet üzerine devam edeceğim

Ya dünyayı kuşatacak zafer

Ya da Allah’a sunulacak şehadet

Kesinlikle kardeşim ben savaştan yılacak değilim

Silahı da atacak değilim

Şayet kardeşim ben ölürsem şehidim

Sen de övülmüş bir zaferle devam edersin

Muhakkak ki ben emin bir şekilde

Yıldızların Rabbi olan Allah’a giden yol üzerindeyim

İster beni affedin ister beni cezalandırın

Muhakkak ki ben verilen ahde eminim

Kardeşim yürü tereddüt etmeden arkana bakma

Senin yolun kanla boyanmıştır

Oraya buraya aldırış etme

Allah’dan başkasına boyun eğme

Kanadı kırık bir kuş değiliz ki

Bundan dolayı zelil görünüp öldürülelim

Adım adım çarpışmaya çağıran

Kanların sesini işitiyorum

Kardeşim benim üzerime ağlarsan

Benim kabrimi o içten damlalarla ıslatırsan

Ufalanmış kemiklerden kendine meşale oluştur,

Ve ışığıyla yaklaşan zafere doğru ilerle

Kardeşim biz ölürsek sevdiklerimize kavuşacağız

Rabbimizin bahçeleri bizim için hazırlanmıştır

Muhakkak ki o Cennetin kuşları etrafımızda kanat 

çırpacaktır

Ebedi diyar bizim için ne kadar hoştur.
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Hayat bir salınım, bir devinimdir. Ha-
yattaki iyi ya da kötü her bir etkinlik 
yaşam boyu üzerimizde bir titreşim 

ve etki bırakır. Hayat etkileşimlerle sürer gi-
der. Yeryüzündeki hiçbir canlı diğerinden ba-
ğımsız değildir. Toprak, yağmur, çiçek hep bir 
yardımlaşma içindedir. Yaratılan her şey Rabbin 
yarattığı kanunlar çerçevesinde bir iletişim ve 
yardımlaşma ile hayatlarını idame ettirirler. Ev-
rende onlarca yardımlaşma örneği bulabiliriz. 
Savaşma ve çatışmaya örnek aramaya kalk-
tığımızda bu sayı bir ikiyi geçmeyecektir. Kar-
nını doyurmak için avlanan aslan bir ceylana 
saldırır. Bu anlarda aslan ve ceylan arasında 
bir ölüm kalım savaşı vardır. Ama hiçbir aslan 
cani değildir. Karnı tok olan bir aslan, sırf zevk 
için bir ceylana saldırmaz. Kâinattaki her şey 
bir ahenk içinde yaşama devam ediyor. Pek çok 
mikro sistem birbiriyle yardımlaşma, dayanış-
ma ve bütünlüklü bir durumda yaşam sürdü-
rüyor.

Kuran beşerin gönlüne hitap ederek kâinat 
sayfalarını gözler önüne serer. Kâinatta olup 
bitenlerin gelişi güzel ve tesadüfen olmadığını 
ilan eder. Ayetler suyun toprağa işlemesi gibi 
mümin gönüllere tesir eder. Eğer kalpler suyu 
içmeğe hazırsa verimli ve hoş kokulu bağlar 
yeşerir gönüllerde. Ve bu noktada mucize olan 
Kuran insanların hayatına yön verir. Çağlar üstü 
bu mesaj, her zaman ve her mekânda canlıdır 
ve can katar her şeye. Tahribata uğrayan ve kir 
yığınları altında kalan fıtrat, perde çekilen gö-
nüller o yüce kitabın ruhlara canlılık bahşeden 
atmosferinden etkilenir.

Kâinattaki bu ahenk insanda da aksetmeli. 
İnsan küçük alem/mikro kozmoz, evren büyük 
alem/makro kozmoz. Yüce yaratıcı, kendini ta-
nıyıp bulması için insanın dikkatini evrene yö-
neltmiştir. Evrendeki düzen ve uyumun insanın 
gönlünde yer bulmasını dilemiştir. Zaten insan 
da en güzel şekilde ve tüm azaları bir uyum 
içinde yaratılmıştır. Hem kâinattaki hem de in-
sandaki bu ilahi uyumdan insanoğlu büyük ib-
retler almalıdır. Hem hayat kitabımız olan Kura-
nı hem de kâinat kitabını hakkıyla okuyup öğüt 
almalıdır, insan. Tüm kâinatta olan dayanışma, 
yardımlaşma ve uyumu kendi hayatında örnek-
lendirmelidir.

İman insanı “insan” yapar, canlandırır ve 
kendisine getirir. İman beşer vicdanına ihsan 
edilen bir nurdur. Vicdanı ışıklandırır, parlatır ve 
tertemiz yapar. Mümin iman sayesinde bütün 
kâinatla arasında ünsiyet ve emniyet elde eder. 
Bu da tanışıklık, dostluk ve muhabbet kazandı-
rır. İlim, irfan, marifet ve hikmetle dolan mümin 
dostluk ve muhabbeti hayatının hedefine koyar. 
Kâinattaki tüm canlılara şefkat ve lütufla mua-
mele eder. Her mümin, Rahman ve Rahim olan 
Allahın kulu olduğunun şuuruyla her zaman ve 
her durumda merhametli olmayı hayatının şiarı 
yapar. Affetmek ve bağışlamak, kaba ve sert 
davranmaktan daha çok yakışır, mümine. Ha-
yatını ilim, irfan, marifet ve hikmetle dolduran 
kişi her şeyin üstesinden gelir, Allahın izniyle.

Merhamet inşa edici bir ilkedir. Hayrın ve 
güzelin ortaya çıkmasını sağlar. Merhametli 
söylemek “kal” dili, merhametli davranmak hal 
dilidir. “Kal”i halde temsil etmek lazım. Karak-

Dostluğun Kimyası

Hayriye BİCAN
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terimizi merhametle oluşturmamız bize değer 
katacaktır. Karakter erdemin temessül etmiş 
halidir. Düşüncelerimizi idealize ederek edep, 
erdem ve karakter olarak ortaya koymalıyız. 
Faziletli insanda fazilet bilgisiyle, faziletli dav-
ranış arasında uyum olmalıdır. Bilgiyi görünür 
kılıp, hayatta geçekleştirmek fazilettir. Haki-
kat bilgisini yüklenip, yaşam alanlarında onu 
canlandırmak bizim görevimizdir. Bu hakikati 
kendimizde gerçekleştirirsek mutlaka temsil ve 
tebliğde etkili olacaktır. Zihnimiz, gönlümüz do-
layısıyla haleti ruhiyemiz düzelir ve zindeleşir. 
Yaşamak istediğimiz hakikatle yaşadığımız top-
lum arasında ünsiyet ve dostluk meydana gelir.  

“Dünya sözün sırtında durur.”  demiş ata-
larımız. Ne de güzel söylemişler. Çünkü söz-
lerdir dünyayı cennete çeviren de cehenneme 
de. Sözlerimizi, gönüllerimizi, duygularımızı 
güzelleştirmeliyiz. Sözü bal, yüreği ipek güzel 
insanlar olarak güzel örnekler ortaya koyma-
lıyız. Özü güzel, sözü güzel, güzel insanların 
yetişmesi için bu çok önemlidir. Unutmamalı 
ki, güzellikleri ancak güzel insanlar muhafaza 
ederler. Meşru ve maruf olanı hedeflemiş temiz 
fıtratlı insanlar başarıya da ulaşır, Allahın izniy-
le. En güzel söz olan Kitabı Kerimi hecelemek, 
öğrenmeye çalışmak, anlayıp yaşamak dünya-
nın dengesini bulmasını sağlayacaktır. 

İki saka yolda karşılaşır. İkisinin de kırbası 
su doludur. Biri “Canım kardeşim, bir tas su ver 
de içeyim” der. Diğeri “Be hey kardeşim senin 

kırbanda su doludur, al iç.” der. Öbürü cevap 
verir. “Kendi suyumdan bıktım, ey sevgili arka-
daşım!” işte böyle dostsuz, sevgisiz bal da olsa 
yenilen, tat vermez insana. Paylaşmak gönlü 
genişletir. Mutlulukları çoğaltır. Acıları azaltır. 
İnsan ünsiyet sahibidir. Yanına dost, arkadaş 
arar. Modern insan ana merhametinde asıl anla-
mını bulan, korunmuşluğu, sükuneti ve şefkati 
arıyor. Lütuf ve merhametin, rikkatin ve halden 
anlamanın özlemini duyuyor. Dostluğu özlüyor. 
Komşuluk ve arkadaşlığı bekliyor. İnsan insana 
ufuktur. Nefisler arası iletişim muhabbet olarak 
neşvü nema bulur, dostlar bağında. 

Dost dostu dosta çağırır, hakka ve hakikate 
çağırır. Sıdk ile hemhal olan sadık dost yara-
tana yönelerek yaşar. Gönüllülük asıldır, dost-
lukta. Dostlukta adanmışlık vardır. Dostlukta 
diğergam olmak çok önemlidir. Yardımlaşma 
ve dayanışma insana güç katar. İki kişi daya-
nışma içindeyse dört gözle gören, dört ayakla 
yürüyen, dört elle çalışan gibi kuvvetlidir. Tek 
el işlevini yarı yarıya kaybeder. Ama iki el daha 
güçlüdür, iyi bir ekip oluşturur. Atalarımız, “El 
eli yıkar, el döner yüzü yıkar.”derken ne güzel 
bir dayanışmaya işaret etmişler. Kar tanele-
ri tabiattaki en narin şeylerdir. Ama bir araya 
geldiklerinde çığ olup akabiliyor, kar tanecikleri. 
Su damlacıkları da öyle değil mi? 

Bireyselleşerek yalnızlaşan modern insan 
ne kadar mutlu? Daha doğrusu mutluluğu ta-
rif edebilir mi? Modernite insanı yanlış tanım-
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layarak onu yeryüzünde yapayalnız bırakmıştır. 
Kalabalıklar içinde bile olsa modern insan tut-
kularının esiri olarak özüne, kendisine, ilkeleri-
ne yabancılaşmıştır. Modernizmin ana eksenini 
oluşturan, humanizma İnsanı tanrının egemen-
liğinden kurtararak,  bizzat insanın kendisi-
ni kutsal sayar. Kendini kutsal gören, kendine 
tapan, nefsini ve hevasını ilah edinen insanda 
birlikte yaşama bilinci yoktur. Öncelikli olarak 
önemli olan kendi bencilce istekleridir, çünkü. 
Modernite “insan insanın kurdudur.” der. İnsa-
nı insanın muhalifi ve düşmanı sayar. İnsanlar 
arasında güvensizlik tohumları eker. Öyleyse 
uygarlık olarak işaret edilen modernite insanın 
yarasına merhem olur mu? 

İslam Allaha tazimi, insana yani kula şefka-
ti öngörür. İnsanı ruh ve beden insicamı içinde 
Allahın kulu sayar. Bu ruh ve beden uyumunun 
vahiy ölçüsünde korunmasını ister. Ruh ve be-
den dengesini korumak, insanın Rabbiyle ilişki-
sini ve Rabbinin evrene nakşettiği ekolojik den-
geyle uyumunu sağlamanın farkında olarak, 
fıtrat çizgisinde kalarak bir hayat sürdürmek 
demektir. Beyin ve kalp metebolizmasını sağ-
lam tutarak, vücut kimyasını sıkı koruma altına 
almak gerekir. Beyin ve kalp kimyası bozulunca 
stres baş gösterir. 

Beyin ve ruh ilişkisi, akıl ve kalp uyumu ve 
doğru etkileşimi insanın fıtrat üzere bir hale bü-
rünmesini sağlar. İnsan, Rabbiyle, nefsiyle, di-
ğer insanlarla, evrenle alakasını vahiy bilgisine 
göre düzenlerse hakikat yolunda emin adımlar-
la yürür. İnsanla ve doğal çevreyle dostluk pay-
dasında bir iletişim sürdürür. Ama parçalı bir 
zihin yapısına sahip olan yani insanı ve hayatı 
maddi ve manevi diye şıklara bölen zihnin ha-
leti ruhiyesi de parçalanır. Böylece insan yara-
tıcısıyla arasındaki dostluk bağını zedeler. Fıtrat 
dengesini yitiren bu insan inkâr uçurumlarına 
yuvarlanır. Kendisine faydası dokunmayan in-
sanın başkalarına karşı dostça davranışta bu-
lunması ise çok uzak bir ihtimaldir.   

Hayat rotasını hakikat üzere ayarlayan akıl, 
düşünce ve duygu dengesini hakikat ölçeğin-
de koruyanlar muhabbet fedaisi olur. İbni Haz-
mın “İnsanın en büyük derdi insandır.” Sözünde 
ifade edildiği gibi tüm gücünü insanın ıslahı ve 
selameti için harcar. Dostluk üzere bir dil oluş-
turarak, arınma kurnasında temizlenen şahsi-
yetlerden oluşan bir toplum ile gül bülbül dost-
luğunu evrenin her alanına taşımak için çalışır. 
Eğer insan gönlünün derinliklerinden içtenlikle 

bir şey verirse, o küçük ya da büyük olmak-
tan ziyada gerçek olur. Yürekten çıkanlar yine 
muadili olan bir yüreğe yol bulup ulaşır. Her-
kes insanlık için ufacık da olsa bir şey yapabilir. 
Eğilip bir kardeşinin elinden tutarak kaldırmak, 
tebessüm etmek, yardım etmek, bir insanın 
gönlünden tutmak kadar insanın kalbine iyi ge-
len bir şey yoktur. Herkesin bir güzelliği var-
dır. İnsanın gerçek zenginliği dünyada yaptığı 
iyiliklerdir. Kendini mutlu hissetmenin en kısa 
yolu yardımlaştığın bir insanın gözlerinde şahit 
olduğun sevinçtir, öyle değil mi? Kişi bir tebes-
sümün ucundan tutup sevinci paylaştığı kadar, 
dostluğu hissettiği kadar değerlidir. Bu dünyada 
gerçekten iyilik yapmak istiyorsa insan, hayatı 
sevgi, şefkat, dostluk ve merhametten örülü bir 
yaşam biçimine çevirmelidir, hiç şüphesiz.  

Dostluk ve yardımlaşma maruf üzere olma-
lıdır. Popüler olana göre değil, İslamda olması 
gerekene göre bir hayat organize etmek gere-
kir. Hayatımız İslamı temsil eden bir çizgideyse 
Allahın yardımını yanımızda hissederiz. Dün-
yanın bu ıstıraplı durumdan kurtulması ancak 
İslam ile karşılaşmasıyla mümkündür. İlmi fiile 
dökmek, hal haline dönüştürmek lazım. İşte o 
zaman insan, vicdana ve beden şehrine hakikat 
sözünü egemen kılabilir. Müslüman gittiği her 
yere Müslüman duyarlılığını ve entelektüel biri-
kimini yanında götürmelidir. 

Bize ait olan değerlerin özüne inerek, onları 
hayatımıza taşırsak, özgünlüğümüzü ve özgür-
lüğümüzü yeniden kazanırız. Uçsuz bucaksız bir 
alan. Bir pamuk tarlası. Görünürde kimsecikler 
yok. Ama bir Müslüman anlını toprağa koyarak 
Rabbine secde ediyor. İşte İslamın yüceliği ve 
Müslümanın büyüklüğü burada ortaya çıkıyor. 
Müslüman olmayanları etkiliyor. Sonradan Müs-
lüman olanların çoğu Müslümanların yaşantı-
sından etkileniyor. Sözü eyleme dökmek, “kal”i 
“hal”e tebdil etmek zaruri. Bilgelik salt güzel 
söz söylemek değil, söylediklerini yapabilmek-
tir. Vahyin mesajından uzakta olan yaşamlara, 
İslam ahlakının güzel örneklerini sunabilirsek, 
insanlığa en güzel yardım ve destekte bulun-
manın lezzetini tadarız.  

“Müminler kendi aralarında merhametlidir-
ler.” 

“Ey İman edenler! İyilik ve takva üzere yar-
dımlaşın, günah ve düşmanlık üzere yardım-
laşmayın. Allahtan korkun, çünkü Allahın azabı 
çok şiddetlidir.” 
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BM genel kurulu Filistin’i “üye olmayan 
ülke” statüsü ile tanıdı. Buna rağmen 
Filistin lideri Mahmud Abbas’ın, treni 

kaçırdığını söylersek hata etmiş olmayız. Aşa-
ğıdaki bilgi grafiklerinin de açıkça anlattığı gibi 
Batı Şeria’da iki ülkeli çözüm projesi, imkânsız 
gibi görünüyor. 

90’lı yılların erken dönemlerinde yeni işgal 
edilen bölgelere yönelik başlatılan Yahudi göç-
men projesi ve teşvikler oldukça talep gördü. 
İsrail’in genişlemesi ve güçlenmesi için haya-
ti önem taşıyan bu göçmenlerin, yeni doğum 
oranlarının da oldukça yüksek olması işin tuzu 
biberi oldu.

İsrail’in Göçmen Projesinin
Demografik Başarısı

Neve GORDON, Yinon COHEN
www.sabbah.biz  /  Çev: İsmail CEYLAN
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İkinci intifadadan sonra Batı Şeria’ya Yahudi 
göçü azalmasına rağmen, bu sefer de doğum 
oranları normal ortalamanın üzerinde gerçek-
leşti ve böylece göçmen nüfusu artmaya devam 
etti. 1991 yılında Batı Şeria’da göçmen sayısı 
9000’di ve bunların 2600’ü burada doğmuştu. 
2011 yılına kadar ise 3600 Yahudi göçmen daha 
geldi, bu tarihte ise Batı Şeria’da doğmuş olan 
göçmen sayısı 10800’e ulaşmıştı. Bu sayılar; 
yeni göçmen sayısı azalmasına rağmen, doğum 
oranın anormal artışını açıkça gösteriyor.

1991’de Batı Şeria’daki ultra Ortodoks Yahu-
di nüfusu 5000’di ve toplam nüfusun yaklaşık 
%5’ini oluşturuyordu. Sonraki yıllarda yapılan 
teşvikler sayesinde bu oran %40’a kadar çıktı. 

Ultra Ortodoks Yahudi kadınların doğum 
oranları şaşırtıcı derecede yüksektir. Bu oran 
diğer İsrailli veya Filistinli bir kadının iki katın-
dan fazladır.

Yıllık nüfus artışı ise; tüm İsraillilerde; 
%1.5, Batı Şeria’daki Filistinlilerde %2.2, tüm 
göçmenler arasında %3.6, ultra Ortodoks göç-
menler arasında %6 oranında hesaplanmıştır.
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Fransa’nın Malideki savaşa dâhil olma-
sının üzerinden sadece on üç gün geç-
miş olmasına rağmen bu ülkedeki as-

keri varlığını hızlı bir şekilde arttırdığı ve Fransa 
destekli Mali ordusunun etnik katliama giriştiği 
haberleri geliyor. 

Geçen Perşembe Mali yönetimi ülkedeki 
olağanüstü hali 11 Ocaktan itibaren üç ay sü-
reyle uzattığını açıkladı. Bu açıklamanın yapıl-
dığı esnada ise Fransız ve Mali güçleri Mali’nin 
merkezinde bulunan ve stratejik önemi bü-
yük olan Sevare havalimanını kuşatmıştı bile. 
Bu havaalanının Fransız güçleri tarafından, ilk 
kurtarılacak hedef olarak bildirildiği belirtiliyor. 
Fransa asker ve mühimmat transferini bu ha-
valimanından yapmak istediği için buranın ku-
zeyli muhaliflerin eline geçmesine izin vermek 
istemiyor.

Fransız kuvvetler, burada kendileri ve dev-
let kuvvetleri tarafından yapılan katliamları 
duyurmamak için gazetecilere engel oluyor. 
Geçenlerde Sevare’de bir askeri kampta, bir 

otobüs durağında ve bir hastanede 11 kişinin 
öldürüldüğü ayrıca kuyulara atılmış 20 cesede 
rastlandığı İnsan Hakları örgütleri tarafından 
bildiriliyor.

Mali ordusundan bir görgü tanığı; üzerinden 
kimlik kartı çıkmayanlar ve İslamcılarla bağlan-
tısı olduğundan şüphelenilen bir grup insanın 
öldürülerek iki ayrı kuyuya atıldığı daha sonra 
olayı örtbas etmek için cesetlerin üzerine ben-
zin dökülerek yakıldığını anlatıyor.

Mali merkezinde bulunan Mopti yerleşimi 
sakinlerinden biri; Mali ordusunun buradaki si-
villerin çoğunu, muhaliflere destek verdikleri 
iddiasıyla tutukladıklarını söylüyor. Özellikle ku-
zey kökenli olan ve İslamcıların kuzeyi kontrol 
etmesinden sonra buraya göç eden Tuaregler 
bu zulümden fazlasıyla muzdaripler.

Fulani kabilesine mensup bir kadın kendi 
durumunu şöyle anlatıyor; bizler ordu için po-
tansiyel şüphelileriz, eğer Fulaniye benziyor-
sanız ve üzerinizde kimlik yoksa Malili asker-
ler sizi öldürüyorlar. Fakat bu insanların çoğu 
küçük köylerde doğdular ve kimlik çıkarmaları 
olanaksız. Hepimiz korkuyoruz. Bu nedenle evi-
mizden çıkmıyoruz, yerel kıyafetlerimizi giymi-
yoruz, kendi kültürümüzü tamamen terk ettik 
ve hapis hayatı yaşıyoruz.

Mali ordusunun katliam listesi eskilere daya-
nıyor. Geçen eylül ayında Bamako’daki bir kon-
feransa giden Moritanyalı vaizler; silahsız ve 
ellerinde amaçlarını belirten kâğıtlar olmasına 
karşın kontrol noktasındaki askerler tarafından 
katledildiler.

Mali: Fransa’nın Yeni Afganistanı

Ernst WOLFF
www.globalresearch.com /Çev: İsmail CEYLAN
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Cep telefonuyla çekilmiş amatör görüntüler-
de, sivillerin yaşam alanlarında alevler ve çok 
büyük patlamalar görülüyor. Malili bloggerler 
ise çok sayıda can kaybı bildiriyorlar. BM rapor-
larına göre son on günde on binlerce insan ev-
lerini terk etmeye zorlandı. Ülke genelinde ise 
yaklaşık 230 000 insanın yer değiştirdiği tahmin 
ediliyor. BM raportorlerine göre bu sayı yakın 
zamanda 700 000 kişiyi bulabilir. Yine rapor-
lara göre, kuzeyde bulunan insanlar Cezayir’e 
doğru kaçıyorlar fakat Cezayir sınırı kapatmış 
durumda. Çöl olan bu bölgeye kaçan insanların 
çoğunun ayakkabısı bile yok.

Sory Diakite( Kona belediye başkanı, bir 
Fransız saldırısından sonra ailesiyle Bamako’ya 
kaçmak zorunda kalıyor) yaşadığı şehrin bom-
balanmasını şöyle anlatıyor: “Savaşın ilk günle-
rindeki bombardımanda insanlar evlerinin bah-
çelerinde veya hemen dışında öldüler. İnsanlar 
kaçış yolu bulmak için etrafa kaçışıyorlardı. 
Bazıları bombalardan kurtulmak için kendilerini 
nehre atıp karşıya yüzmeye çalıştılar. Bunlar-
dan bir kısmı boğuldu.”

Fransa, müttefiklerinden aldığı destekle her 
geçen gün daha şiddetli saldırılarda daha ölüm-
cül silahlar kullanıyor. Şu an Malideki Fransız 
askeri sayısı 2150 ve ay sonuna kadar bu sa-
yının 5000 e çıkması bekleniyor. AFISMA ( Mali 
Operasyonu için kurulan Afrika uluslar arası 

destek kuruluşu ) ise başlangıçta Mali için 3300 
asker desteği düşünüldüğünü fakat bu sayının 
6000’e çıkarılacağını bildirdi (yaklaşık maliyet, 
500 milyon dolar).

Benin, Nijerya, Togo ve Burkina Faso’dan 
gelen 1000 asker Mali’ye ulaştı. Senegal ve Çad 
askerleri (2000 kişi) ise yolda. Bu askerlerin 
sevkiyatını Fransa’nın müttefikleri olan; Dani-
marka, Almanya, Belçika ve Hollanda, İspanya, 
BAE ve Kanada sağlıyor. Ayrıca İtalya ve ABD 
de Fransa’ya lojistik destek sağlıyorlar.

Alman haber dergisi Der Spiegel’e göre, ola-
sı bir Mali işgali için Fransa’nın yardım istemesi 
ihtimaline karşı İngiltere ordusu da teyakkuzda 
bekliyor. Bununla birlikte İngiltere Dışişleri Ba-
kanı bu iddiayı yalanladı.

Dün Fransız uçakları; Gao, Timbuktu ve An-
sango’daki hedefleri bombaladılar. Mali ordu 
görevlisi Kande bu yerleşimleri bir aya kadar 
ele geçirmeyi umduklarını fakat bölgedeki sa-
vaşın ne zaman biteceği konusunda bir şey 
söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

Kande’nin bu sözleri, savaşın yıllarca sü-
rebileceğini söyleyen İngiltere başbakanı 
Cameron’u doğrular nitelikte.

Çevirmen notu: bu yazı yayınlandıktan yak-
laşık 6 gün sonra Timbuktu Fransızların kont-
rolüne geçti.
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Mali’deki1 çatışmalar yeni bir şey de-
ğil, çözümü de yakın bir gelecekte 
olmayacak. Bu geniş ve çorak Afrika 

ülkesi; etnik, coğrafi, ekonomik küresel etkile-
rin karmaşık ve uzun süreli çatışmalar doğur-
masına tipik bir örneklik teşkil eder. 

Mali’de 1990’da başlayan silahlı çatışma, 
sömürgecilik sonrası Afrika’yı saran o bulaşı-
cı hastalığın bir benzeri; büyük bir etnik grup, 
Mali örneğinde Tuareg göçmenleri, merkezi 
hükümetten bağımsızlık talep ediyor. Mali’deki 
en büyük isyancı grup olan Azawad Milli Özgür-
lük Hareketi (AMÖH) Azawad adıyla bağımsız 
bir vatan kurmak isteyen seküler bir gruptur. 
Mali’de Berberice konuşan Tuareglerin çoğunlu-
ğunu temsil eden bu grup, ülkenin bağımsızlı-
ğını kazandığı 1960 yılından beri toprak ve kül-
türel hak taleplerinde bulunmaktadır.

2007 yılında merkezi hükümet çözümü mü-
zakere etmeye teşebbüs etmesine rağmen, 
Azawad Milli Özgürlük Hareketi diğer iki İslamcı 
militan grupla, Tuareglerin çoğunlukta olduğu 
Ensar ed-Din ve İslami Magrib El Kaide (IMEK) 
ile ittifak kurdu. Bu üç grup 2012 Ocak ayında 
Kuzey Mali’de bulunan Timbukto, Kidal ve Gao 
şehirlerini ele geçirmek için saldırılara başladı-
lar ve ülkenin kuzeyinde kontrolü ele geçirdiler.

1  İngiltere’de yaşayan ve bir Lübnanlı olan yazar Yusuf Ka-
zım, bağımsız medya danışmanlığı ve eğitmenliği yapıyor. 
İngiltere’de, Arap dünyasında ve Afrika’da onlarca gazete ve 
medya kuruluşunda çalıştı. Gazetecilikte 30 yıllık tecrübesi 
olan yazar, 16 yıldır Afrika’daki savaşlar, çatışmalar ve kıtlık 
üzerine çalışıyor.

Birleşik isyancı kuvvetler karşısında defalar-
ca yenilen Mali ordusu meseleyi kendi kontrolü-
ne almaya karar verdi ve Mart ayında Cumhur-
başkanı Amadou Toumani Traore’yi bir darbeyle 
görevinden uzaklaştırdı. Libya’da ücretli asker 
olarak savaşan ve oradaki iç savaşta bir hayli 
tecrübe kazanan askerlerin Kaddafi’nin düşü-
şüyle Mali’ye gelmesi ve isyancıların saflarına 
katılması askeri cuntanın kaos durumunu iyice 
tırmandırdı. Mali’deki askeri darbeye muhalif 
olan uluslararası ve bölgesel güçler Mali ordu-
sunu ilerleyen isyancı kuvvetler karşısında ka-
derine terk etti.

2012 Mayıs ayında Azawad Milli Özgürlük 
Hareketi Kuzey Mali’de İslami devlet ilan etti 
ama çok geçmeden kendisini İslami Magrib El 
Kaide’den ayrılanların oluşturduğu ve cihadı 
bütün Batı Afrika’ya yayma amacında olan Batı 
Afrika Tevhid ve Cihad Hareketi’nin de içinde 
olduğu İslami gruplarla anlaşmazlık içinde bul-
du. Sonuç olarak, İslami gruplar Azawad Milli 
Özgürlük Hareketi ile çatıştı ve bu grubu güne-
ye iterken 10 Ocak 2013’te başkent Bamako’ya 
600 km uzaklıkta bulunan stratejik Koona şeh-
rini de ele geçirdi. Bu senaryo karşısında Mali 
geçici cumhurbaşkanı Traore, Fransa’yı duruma 
müdahale etmeye çağırdı ve Fransa’nın Vahşi 
Kedi Operasyonu 11 Ocak’ta başladı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın Mali’ye 
birlik gönderme kararı hiç şüphesiz bu Batı 
Afrika ülkesinde en göze çarpan dış müda-
haledir. Amerika 2004’ten beri Mali ordusunu 
İslamcı isyancılara karşı eğitiyor ve destekli-

Mali Olayları ve Gelecek

Yusuf KAZIM1 / english.arabiyya.net 
Çev: Abdullah METİN  / abmetin@gmail.com
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yor. Tuaregler ise Sahra çölündeki dengeleri 
bozduğu gerekçesiyle bu duruma tepkililer ve 
Amerika’nın bu müdahalesi sonrası İslamcıla-
rın Batılı turistleri taşıyan Tuareg konvoylarını 
durdurarak Amerikalıların taşınıp taşınmadığını 
kontrol etmeleri sebebiyle ekmek teknelerinin 
tehdit altında olduğunu iddia ediyorlar. 2010 
yılında Nijer, Moritanya ve Mali ile terörizm teh-
didine karşı ortak mücadele kararı alan Cezayir 
de Mali’ye on yıldır askeri uzman ve silah gön-
deriyordu. 

Geçen Ekim ayında Batı Afrika Ülkeleri Eko-
nomik Topluluğu (ECOWAS) da Mali’ye askeri 
müdahale çağrısı yaptı ve İslamcı militanlarla 
savaşan Mali ordusuna 3000 kişilik bir takviye 
yapılması kararı alarak Fransa’nın BM Güvenlik 
Konseyi’ne sunduğu önergeyi destekledi.

Fransa’nın müdahalesi çok önemli, çünkü 
diğer ülkelerin dikkatini de çatışmaya çekti. Ka-
nada, İngiltere, Danimarka, Almanya, İspanya 
ve İtalya, askeri kargo uçakları gönderme sözü 
verirken, Amerika da lojistik ve istihbarat yar-
dımına başladı. Çatışmaya müdahil olan onca 
ülkeye rağmen, Mali ordusu ve küçük ECOWAS 
kuvvetleriyle birlikte Fransa’nın yegâne ana 
kuvvet olacağı açıktır.

Mali’de dış müdahale daha yolun başında ve 
nasıl sonuçlanabileceğiyle ilgili ufukta bir ema-
re görünmüyor ve çatışmalarla dolu bu ülke-
de yakın gelecek daha da sıkıntılı olacak gibi. 
Fransa’nın Mali’de şahsi çıkarları var: Mali dün-
yanın üçüncü en geniş uranyum kaynağına sa-
hip ve bu mineral Fransa’nın nükleer gücünün 
devam ettirilmesi için çok önemli. Ayrıca Mali 
altın ihraç ediyor ve Tuareg bölgelerinde petrol 
rezervleri var. Fakat Fransa’nın askeri müdaha-
lesi hiç de kolay bir iş değil. İsyancıların kontro-
lündeki Kuzey Mali geniş bir bölge ve Fransa ile 
Belçika’nın topraklarının toplamına eşit. Ve bu 
topraklar araziyi tanıyan ve nerde saklanacak-
larını bilen isyancıların evi konumunda. 

Buradaki çatışma El Kaide’nin Afganistan, 
Irak, Somali, Libya ve son günlerde Suriye’deki 
taraftarlarını cezbediyor. Mali’nin 7 Afrika ülke-
siyle sınırının olması El Kaide savaşçılarının bu 
ülkeye girmesini kolaylaştırıyor. Diğer taraftan 
Fransa ve onun Batılı müttefiklerinin yerlilere 
sempati duydukları söylenemez. Yiyecek sıkın-
tıları ve savaş suçlarıyla birlikte insani durum 
da kötüleştikçe mülteci krizi de büyüyecek. 
Yani Mali’nin geleceğinde hızlı ve kolay bir çö-
züm belirtisi görünmüyor. 



ŞUBAT 2013 / Sayı 165

29

AFGANİSTAN

İslamabad, tüm Afgan Talibanlarını 
serbest bırakacak

Haberi Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti 
Abu Dabi’de veren Pakistan Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Celil Cilani, “koordinasyon sürecinin 
halen devam ettiğini ve tamamlanmasını mü-
teakip tutukluların serbest bırakılacağını” ifade 
etti. Cilanı, serbest bırakılacakların arasında 
Taliban hareketinin ikinci etkili ismi Molla Ab-
dullah Gani Baradar’ın da bulunduğunu belirtti. 
2010 Şubat ayında Pakistan güvenlik güçleri 
tarafından ele geçirilen Baradar, Afganistan’ın 
iç sorunlarının çözümünde önemli rol oynadı.

‘İngiliz Prensi, masumları öldüren bir 
çakal’

Daily Telegraph gazetesi Afganistan’da bu-
lunan Hizb-i İslami örgütünün lideri Gülbeddin 
Hikmetyar’la yapılan bir röportajı sayfasına ta-
şıdı. Gazete, Hikmetyar’ın röportajı sırasında, 
Afganistan’da görevli olan İngiliz Prens Harry’yi 
yerden yere vurduğunu ve İngiltere 2014′de 
ülkeden çekilmeden önce pek çok saldırı ger-
çekleştirmeye yemin ettiğini yazıyor.

Telegraph’a göre Hikmetyar gazeteye şöyle 
konuşmuş: “İngiltere, sırf Beyaz Saray’ı mutlu 
etmek için kendini bu gayri meşru, gereksiz ve 
acımasız savaşın içine attı. İngilizler bir şey ka-
zanmadı aksine kan ve para kaybettiler. İngiliz 
halkının nasıl, Amerikalı generalleri memnun 
etmek için çocuklarının ölümlerine gönderilme-

sine göz yumduklarını anlayamıyorum. İngiliz 
Prens [Harry] sarhoş bir halde Afganistanlıları 
öldürmek için Afganistan’a geliyor.”

ARAKAN

Arakan’ın umudu Türkiye

Yıllardır Budistlerin baskısı altında ya-
şam mücadelesi veren Arakan’lı Müslüman-
lar, Suriye için düzenlenen ‘’Bir ekmek, bir 
battaniye’’kampanyasının Arakan için de dü-
zenlenmesini istiyor.

Arakan Dost Welfare Foundation Başkanı 
Muhammed Eyüp, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, Arakan’ın dünya gündeminden düştü-
ğünü, ancak göçlerin devam ettiğini, her gün 
yüzlerce insanın Arakan’dan kaçıp Bangladeş’e 
sığındığını söyledi. Birleşmiş Milletler’e kayıt-

Geçen Ayın İslam Dünyası Gündemi

Ahmet DEMİRKAYA
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lı mülteci sayısının 40 binlerde olduğunu ama 
yaklaşık 500 bin kişinin, yaşadığı toprakla-
rı terk ederek başka yerlere sığındığını ifade 
eden Eyüp, Arakan’ın ilgiye ihtiyacı olduğunu 
belirtti.

B.A.E

Birleşik Arap Emirlikleri’nde neler
oluyor?

Birleşik Arap Emirlikleri Arap Baharı’ndan o 
kadar korkuyor ki, bu noktada en ufak bir ha-
reketi bile en sert şekilde bastırmaktan çekin-
miyor.

Hukukçu, sivil toplum aktivisti ve akade-
misyenler tutuklu. 16 Temmuz 2012 tarihinden 
bu yana birçok kişi tutuklandı. Tutuklananlar-
dan bazıları şunlar: Dr. Muhammed er-Rükn, 
Dr. Muhammed el-Mansuri, Hüseyin en-Neccar, 
Abdurrahman el-Hadidi, Halife el-Nuaymi, Ha-
lid eş-Şeybeh.

BAE güvenlik güçlerinin başlattığı tutuklama 
furyasında 68 kişinin tutuklandığı ileri sürülüyor. 
Tutuklananların neden tutuklandığına dair ikna 
edici deliller sunulmuyor. Tutuklananların arka 
planına bakıldığında bunların internet aracılığıy-
la ülkede siyasi reform isteyen aktivistler olduğu 
göze çarpıyor. Mesela Şeyh Dr. Sultan bin Kayed 
el-Kasimi adlı Resul Hayme emirliği hâkiminin 
amcasının oğlu 20 Nisan 2012 tarihinde herhan-
gi bir suçlama olmaksızın tutuklandı. Dokunul-
mazlığı olmasına rağmen bu yapıldı.

CEZAYİR

Cezayir, Ali Belhac’ı gözaltına aldı

Belhac’ın basın bürosundan yapılan açıkla-
mada, Cezayir emniyet güçlerinin, Fransa’nın 
Mali’ye müdahalesini protesto gösterisinde, 
kapatılan FIS’in Genel Başkan Yardımcısı Ali 
Belhac’ı gözaltına aldığı ve nereye götürüldüğü 
hakkında bilgi verilmediği belirtildi.

Cezayir’in rehine operasyonu kanlı
bitti: 50 ölü

Cezayir ordusunun, direnişçilerin baskın yap-
tığı doğalgaz tesisine düzenlediği operasyonda 
35 rehine ve 15 direnişçi öldü. Öte yandan sa-
bah saatlerinde 25 rehinenin serbest bırakıldı-
ğı, 60’dan fazla rehinenin de kaçtığı bildirildi. 

Fransa’nın Mali’ye düzenlediği operasyona kar-
şılık olarak direnişçilerin Cezayir’in güneyindeki 
BP’ye ait bir doğalgaz tesisine düzenlediği bas-
kın ardından, Cezayir ordusu operasyon başlat-
tı. Moritanya’dan yayın yapan ANI haber ajan-
sı, öğle saatlerinde orduya bağlı helikopterlerin 
tesise yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 35 
rehine ile 15 direnişçinin öldüğü bildirildi. Öl-
dürülenler arasında eylemi düzenleyen grubun 
lideri Ebu’l Bera’nın da olduğu ileri sürüldü.

FİLİSTİN

Hamas’tan flaş açıklama !

İslami Direniş Hareketi (Hamas), ‘iki devlet-
li çözüm’ fikrine karşı olduğunu bir kez daha 
vurgulayarak, denizden nehire Filistin’in tarih-
sel sınırlarına bağlı olduklarını ve işgal rejimini 
hiçbir şekilde tanımayacaklarını söyledi.

Hamas Hareketi 27 Ocak Pazar günü konuy-
la ilgili bir bildiri yayınladı. Filistin Enformasyon 
Merkezi’ne de ulaşan bildiride, 1967 sınırların-
da kurulacak bir Filistin devletini kabul etme-
nin Filistin’in tarihsel sınırlarından vazgeçmek 
anlamına gelmeyeceği ifade edildi. Filistinli 
grupların “iki devletli çözüm”ü ve sivil halk di-
renişini kabul ettiklerini söyleyen Filistin Özerk 
Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın açıklama-
larını eleştiren Hamas Hareketi, “İki devletli çö-
züm düşüncesini hiçbir zaman onaylamadık ve 
onaylamayacağız da” dedi.

İsrail’in gizlediği Türkiye operasyonu!

İsrail heyetinin İstanbul’a gelerek gizli bir 
görüşme yaptığı öne sürüldü. Geçtiğimiz gün-
lerde İsrail’den beklenmedik bir Türkiye çıkışı 
gelmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ami-
ra Oron, Tel Aviv’in Türkiye ile ilişkilerine bü-
yük önem verdiğini belirterek “Türkiye ile ikili 
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ilişkilerin eski haline dönmesini istiyoruz. Tür-
kiye bölge istikrarı için önemli bir ülke” ifadele-
rini kullanmıştı. Bu şaşırtan açıklamanın ardın-
dan, Türkiye’den özür dilememekte ısrar eden 
İsrail’in “ilişkileri onarma adına” bir hamle daha 
yaptığı iddia edildi.

İsrail’in başkentinde bomba patladı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir araçta bom-
ba patladı, en az 10 kişi yaralandı. İsrail basını 
Savunma Bakanlığı yakınında meydana gelen 
patlamanın saldırı olduğunu duyurdu, ancak 
sorumlular hakkında yorum yapılmadı.

IRAK

Irak’ta “Dönüş Yok” öfkesi dinmiyor

Irak’ta Şii Nuri El Maliki hükümetine karşı 
organize edilen “Dönüş Yok Cuması” gösterile-
rinin ardından ülkede gerilim dinmiyor. Irak or-
dusuna bağlı askerlerin açtığı ateş sonucu ölen 
göstericilerden dördü için, Bağdat’ın 70 km 
batısındaki Felluce şehrinde cenaze merasimi 
düzenlendi. 

İRAN

İran Suriye’deki kırmızı çizgiyi açıkladı

İran, Suriye yönetimine şimdiye kadarki en 
güçlü desteğini verdi. Tahran, Suriye Devlet 
Başkanı Beşşar Esad’ın yönetimde kalmasının 
İran’ın kırmızıçizgisi olduğunu duyurdu. İran 
dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’nin danışmanı 
Ali Ekber Velayeti, Suriye Devlet Başkanı Beş-
şar Esad’ın devrilmemesi gerektiğini söyledi. 
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’nin da-
nışmanı Ali Ekber Velayeti, “Eğer Suriye Dev-
let Başkanı Beşşar Esad devrilirse, İsrail’e karşı 
oluşturulan direniş hattı kopmuş olur” dedi. 

İran’dan Suriye ile ilgili çok sert uyarı

İran dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı 
Ali Ekber Velayeti, Suriye’ye yapılacak bir sal-
dırıyı kendi topraklarına yapılmış sayacaklarını 
söyledi. Suriye’de 22 aydır devam eden şiddet 
olaylarında İran, Suriye Devlet Başkanı Beşşar 
Esad’a ilk kez bu kadar açık destek verdi. İran 
dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı 
Ali Ekber Velayeti, Suriye’nin İsrail karşıtı ülke 
ve militan grupların oluşturduğu direniş cep-
hesinde önemli bir rol oynadığını bir kez daha 
vurguladı.

KAFKASYA

Ünlü komutan Gakayev çatışmada
şehid oldu

Direnişçiler resmi internet siteleri Kavkaz-
center.com aracılığıyla yaptıkları duyuruyla 
dünya Müslümanlarından dua etmelerini iste-
diler

Çeçenistan’ın Vedeno İlçesi’nin dağlık ke-
simlerinden şiddetli çatışma haberleri geliyor. 
Kadirovcuların Rus işgalci hava ve topçu des-
tekli kombine birlikleri, bir grup direnişçiyi ku-
şatma altına aldı. Direnişçiler arasında yaşamını 
yitirenlerin ve yaralananların olduğu haberleri 
geliyor. Direniş lideri Gakayev Çatışmada yaşa-
mını yitirdi. Kafkasya Emirliği komutanlarından 
ünlü direniş lideri Hüseyin Gakayev ve karde-
şi Müslim Gakayev 11 direnişçi ile birlikte ça-
tışmada hayatını kaybetti. Ancak kayıp sayısı 
hakkında net bir bilgi henüz edinilemedi.

ORTA VE GÜNEY AFRİKA

Malililer Moritanya sınırında

Fransa’nın askeri müdahalesinden sonra 
Mali’nin Lere şehrinin hayalet kente döndüğü 
belirtildi. Fransa’nın Mali’ye askeri müdahale-
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sinden kaçan Malililer, Moritanya sınırına sığı-
nıyor. Şehrin önde gelenlerinden olan Bubekr 
Veled Ahmed, iki gün önce Moritanya sınırına 
geldiklerini belirterek, ‘’Lere ve çevre köylerde 
yaşayanların birçoğu Fransa’nın hava saldırıla-
rından korktuğu için Moritanya sınırına kaçtı. 
Lere şehri hayalet kente döndü’’ ifadelerini kul-
landı. Moritanya’nın 75 kilometre kuzeyinde yer 
alan Lere’de ağırlıklı nüfus Azavad ve Tuareg 
Araplarından oluşuyor. Uzun bir süredir bölge-
nin kontrolünü elinde bulunduran Azavad Ulu-
sal Kurtuluş Hareketi (MNLA), Ensaruddin ha-
reketi ile girdiği çatışmalardan sonra bölgedeki 
hâkimiyetini kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler’in(BM) tahminlerine göre, 
ülke içinde yaklaşık 229 bin kişi evlerini terk 
etmek zorunda kalırken yaklaşık 150 bin kişinin 
de çevre ülkelere sığındığı bildiriliyor.

‘Müdahaleye destek verene saldırırız’

Tevhid ve Cihad Hareketi’nden yapılan yazılı 
açıklamada, ‘’Geçtiğimiz dönemde uyuşturucu 
kaçakçısı mafyaları zayıflatmak ve Azavad Kur-
tuluş Örgütü’nün gücünü kırmak için yaptığımız 
operasyonlar komşu ülkelere uygulayacağımız 
stratejiye engel teşkil etmeyecek. Mali’nin ku-
zeyine yapılan müdahaleye destek veren ülke-
lere saldırı yapmaya kararlıyız’’ ifadelerine yer 
verildi.

LİBYA

Libya’da İhvan üyesi öldürüldü

Libya’da İhvan-ı Müslimin üyesi Şeyh Mu-
hammed bin Osman cami çıkışında vurularak 
öldürüldü. Libya’nın Mısrata şehrinde Müslü-
man Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) üyesi Şeyh 
Muhammed bin Osman vurularak öldürüldü. 
Aynı zamanda “yerel konsey” üyesi de olan 

Osman, cami çıkışında vuruldu. Silahlı kişinin 
bir arabadan ateş ettiği belirtildi. Libya güven-
lik yetkilileri henüz saldırganın kim olduğunu 
tespit edemedi. Muhammed bin Osman, Libya 
Adalet ve İnşa Partisi’nin kurucu üyelerinden de 
biriydi.

LÜBNAN

Hizbullah lideri Nasrallah’tan Türkiye’ye 
suçlama

Şam yönetiminin en büyük destekçilerinden 
Lübnan’daki Hizbullah hareketinin lideri Hasan 
Nasrallah, Suriyeli muhaliflere destek veren 
ülkeleri eleştirdi. Nasrallah, Türkiye’yi muhalif-
lere silah ve para desteği sağlamakla suçladı. 
Nasrallah, Suriyeli muhalifleri silahlandıran ve 
maddi destek veren ülkeler arasında Türkiye 
ile birilikte Suudi Arabistan ve Katar’ı da saydı. 
Krizin gidişatı hakkında bu üç ülkenin önemli 
bir rol oynayacağını savundu. 

MISIR

“Mısır devrimine sahip çıkmazsak,
Allah bizi cezalandırır”

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Yu-
suf el-Karadavi, “Mısır devrimine sahip çıkmaz-
sak, Allah bizi cezalandırır’’ dedi. Dünya Müslü-
man Âlimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, 
Mısır halkına 25 Ocak devrimine sahip çıkma-
ları çağrısında bulundu. Başkent Kahire’de Ez-
her Camisi’nde cuma hutbesi veren Karadavi, 
“Her Mısırlının 25 Ocak devrimini ve ülkesinin 
istikrarını koruması gerekiyor’’ dedi. Karadavi, 
devrimin kimsenin malı olmadığını, 25 Ocak 
2011’de yapılanın bir ‘’halk devrimi’’ olduğunu 
belirterek, “Devrim ne İhvan’ın ne Selefilerin 
ne de 6 Nisan hareketinin malı değildir. Dev-
rim bütün Mısır halkının, eliyle, diliyle, gönlüy-
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le devrime katılan herkesindir. Bütün Mısırlılar 
devrimi ayakta tutmak için çalışmalıdır” dedi. 
Sorunların çözümünde tek yolun diyalog oldu-
ğunun altını çizen Karadavi, Mısırlıları hakkını 
arama konusunda itidalli davranmaya çağırdı. 

PAKİSTAN

Cemaat-i İslami eski lideri
Gazi Hüseyin Ahmed vefat etti

Pakistan Cemaat-ı İslami Emiri ve Pakistan 
Parlamentosu’nun en büyük grubunu oluşturan 
İslami cemaatler birliği ittifakı (MMA) lideri Gazi 
Hüseyin Ahmed hayatını kaybetti Gazi Hüseyin 
Ahmet, kalp rahatsızlığı çekiyordu. 

Gazi 1938’de Hayber-Pahtunva’da doğdu. 
İlk eğitimini evde aldıktan sonra Gazi Hüseyin 
Ahmet, Peşaver’deki İslam Koleji’ne kabul edil-
di. Arkasından Peşaver Üniversitesi’nde Coğraf-
ya alanında yüksek lisans yaptı. Burada 3 yıl 
öğretim görevlisi olarak çalıştı. İslami hare-
ketle bağı okul günlerinde başladı. Bu dönem-
de Pakistan İslami Talebe Cemiyeti’ne katıldı. 
1970’de Cemaat-i İslami’ye üye oldu ve Peşa-
ver şubesinin başına seçildi. Cemaat-i İslami’de 
sekreterlik ve Hayber-Pathtunva Amirliği gö-
revinde bulundu. 1978’de Genel Sekreterliğe 
getirildi. 1987’de Pakistan Cemaat-i İslami’nin 
başına geçti. 1992, 1994, 1999 ve 2003’te 4 
kez daha seçildi. 2008’de seçimden affını istedi 
ve bunun üzerine delegeler Parti’nin başına Se-
yit Münevver Hasan’ı seçti.

SURİYE

İsrail: Müdahale ederiz

İsrail Başbakan Yardımcısı Silvan Şalom, 
Esed rejiminin elindeki kimyasal silahların mu-
halif güçlerin ya da Hizbullah’ın eline geçmesi 
durumunda müdahale edebileceklerini söyledi. 
Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bu hafta 
güvenlik şefleriyle bir toplantı yaptığını doğru-
layan Şalom, “Böyle bir gelişme tüm kırmızı-
çizgilerin aşıldığı ve farklı bir yaklaşıma ihtiyaç 
olduğunu gösterir. Buna önleyici operasyonlar 
da dâhil.” dedi. İsrail Ordu Radyosu’na konuşan 
Şalom, kimyasal silahların transferinin başlaya-
bileceğini düşündüğümüzde bir karar vermek 
zorunda kalırız.” dedi. İsrail Sivil Savunma Ba-
kanı Avi Dihter ise aynı radyoya yaptığı açıkla-
mada Esed rejiminin çökmek üzerine olduğunu 
söyledi. Dihter, bu durumu şimdilik İsrail dev-

leti için yakın tehdit olarak değerlendirmedikle-
rini ifade etti.

Rusya’dan Esad’a çok sert eleştiriler

Dünya Ekonomik Forumu için Davos’ta bulu-
nan Medvedev, CNN’de Fareed Zakaria’ya ver-
diği röportajda, “Esad çok daha hızlı hareket 
etmeli ve kendisiyle müzakere masasına otur-
maya hazır barışçı muhalefetle diyalog kurma-
lıydı” dedi. “Bu çok ağır ve belki de hayati bir 
hata” diyen Medvedev’in bu sözleri, neredey-
se iki yılını dolduran ayaklanmalar süresince, 
Suriye’nin geleneksel müttefiki Rusya’dan ge-
len en sert eleştiri olarak algılandı. Medvedev, 
“Bana öyle geliyor ki Esad’ın iktidarda kalma 
ihtimali günden güne azalıyor” diye konuştu. 
Rusya’nın Esad’ın kaderini sadece Suriyelile-
rin belirleyeceği yönündeki tavrını bir kez daha 
vurgulayan Medvedev, “Bir kez daha söylüyo-
rum: Karar verecek olan Suriye halkıdır. Rusya, 
ABD ya da başka bir ülke değil” diye konuştu.

Ramazan el-Buti: Baas Ordusu
sahabeden farksız

Suriye’de Esed ordu güçlerinin, insanlığa ve 
Müslümanlığa yaptığı zulmü, işkenceyi ve ha-
karetleri dünya basınında sürekli yer almıştır. 
Buna rağmen, daha önceden söylediği Esed 
ordusunun Sahabeden farksızdır demesi, katil 
Suriye ordu güçlerinin yaptığı zulmü, işkenceyi 
tecavüzü görmezlikten gelen ve zulme sessiz 
kalan Ramazan el-Buti; Cuma hutbesi sırasında 
verdiği fetvada Yüce Allah’tan Suriye’nin dört 
bir yanında barış ve güvenliği sağlanması ve 
ülkenin vatan düşmanlarından temizlenmesini 
diledi. 

SUUDİ ARABİSTAN

‘Esed Mekke’yi bombalayacaktı’

Suriye’li eski bir askeri yetkili, Şam’daki 
Esad Yönetimi’nin ‘büyük bir kitle bombalama 
eylemi’ planladığını öne sürdü. Suriye’nin, ge-
çen Ekim ayındaki Hac ziyareti döneminde Su-
udi Arabistan’ın Mekke kentinde “büyük bir kit-
le bombalama eylemi” planladığı öne sürüldü. 
Suudi Arabistan’a iltica eden Suriyeli eski bir 
askeri yetkili, eylem talimatının Şam’daki Esad 
Yönetimi’nden geldiğini söyledi. Buna göre, ey-
lem, Cidde’deki bir Hizbullah hücresiyle koordi-
neli olarak uygulamaya konulacaktı. 
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Halife, sözlükte “birbirinin arkasından 
gelmek, yerine geçmek veya birbi-
rinin yerine geçerek görevini devam 

ettiren” anlamına gelir.(1)

Hz. Peygamberimizin vekili olan kişidir ha-
life. Sünnilere göre; İslami kurallara göre kim 
seçilmiş ise halife odur. Peygamberimiz ölümü-
ne yakın çok hastalanmıştı. Halsiz düşmüştü. 
Namaz kıldırmak için imamlık yapamayacak 
duruma gelince namazı kıldırması için Hz. Ebu 
Bekir’i görevlendirdi. Böylece ümmetin ilk ha-
lifesi Hz. Ebu Bekir oldu. Halife olduğu ilk gün 
“Ben Allah’a ve Resulüne itaat ettiğim sü-
rece bana itaat ediniz. Şayet Allah’a ve Re-
sulüne itaat etmezsem, sizin de bana itaat 
etmeniz gerekmez.” dedi. İşte bu çok büyük 
bir incelikti. Ümmetin emirleri, imamları ancak 
böyle kişiler olmalıydı. Hz. Ebu Bekir öleceği-
ne yakın Hz. Ömer’i halife olması için tavsiye 
etti ve ümmetin ikinci halifesi Hz. Ömer oldu. 
O da aynı Hz. Ebu Bekir gibi “Ben Allah’ın di-
niyle hükmetmezsem siz de bana itaat etme-
yin” dedi. Hz. Ömer’den sonra Hz. Osman ha-
life seçildi. Ondan sonra da Hz. Ali halife oldu. 
Hz. Ali döneminde çıkan karışıklıklar nedeniyle 
Muaviye (ra) halifeliği aldı ve böylece halifelik 
Emevilere geçti. Halifelik Emevilerden sonra da 
Abbasilere geçti. Moğol saldırısı sırasında Hu-
lagu Han, Abbasi halifesini öldürünce halifelik 
fiilen ortadan kalktı diyebiliriz. Fakat yine de 
Mısır-Memlük sultanlarının gölgesinde bir hali-
fe bulunuyordu. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan 
Selim Mısır’ı alınca kutsal emanetleri (sancak, 
asa, sakal-ı şerif, hırka-i şerif v.b) ele geçirdi. 

Sonra da halifeliği devraldı. Böylece halifelik 
Osmanlılara geçti.(2)

İstiklal Savaşı’ndan sonra Türkiye Cumhu-
riyeti “3 Mart 1924’te” tabiri yerindeyse Müs-
lümanların geleceğini düşünmeden diktavari 
bir şekilde Halifeliği kaldırdı. Halifelik öyle bir 
kurumdu ki özellikle İngilizlerin ve haçlı ittifakı-
nın korkulu belasıydı. 2. Abdulhamid dönemin-
de Fransız yazar Voltaire bir eser kaleme aldı. 
“Muhammed Yahut Taassup” isimli eser 
Paris’te sahneye kondu. Bu piyes Peygambe-
rimizi küçük düşürüyordu. Abdulhamid piyesi 
duyar duymaz harekete geçti. “Piyesin hemen 
durdurulmasını, aksi halde bunun siyasi bir me-
sele haline geleceğini Fransız hükümetine bil-
dirmiştir. “Fransızlar ise korkudan piyesi hemen 
kaldırmışlardı. Aynı piyes İngiltere-Londra’da 
oynatılmak istendi. Abdulhamid İngiltere hü-
kümetine de uyarı gönderdi. Fakat İngiltere 
hükümeti geç kalındığını piyes için biletlerin 
çoktan satıldığını, tiyatroyu kaldıramayacakla-
rını bildirdi. Abdulhamid ise şunu yazdı: “Müs-
lümanların halifesi olarak, İngilizler Pey-
gamberimizi karalayıp hakaret ediyorlar 
diye İslam âlemine bildiriler gönderip ‘Bü-
yük Cihat’ ilan edeceğim” dedi. İngilizler ise 
korkudan tiyatroyu durdurdu.(3)

İşte halifenin ve hilafetin gücü buydu. Çün-
kü hilafet Müslümanların birlik ve beraberlik 
içinde olmalarını sağlıyordu. Müslümanlar birlik 
olup tek vücut halinde küfre karşı cihat ede-
biliyorlardı. Halife ve hilafet İngilizler ve küfür 
dünyası için çok büyük engeldi.

Halifeliğin Kaldırılması ve
Dünyadan Tepkiler

Mustafa GÜLDAĞI
mustafaguldag@gmail.com
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Yıllar sonra Osmanlı 1. Dünya savaşına gir-
miş ülke dört bir taraftan kuşatılmıştı. Verilen 
mücadeleler sonunda savaş bitmiş ve zaferi 
kazanmıştık! Daha sonra Ankara’da Mustafa 
Kemal’in verdiği genelgeyle “Kur’anlar, tek-
birlerle, hadislerle, dualarla, hatimlerle” 
TBMM açıldı. Özellikle “Vatanın bağımsızlığı, 
yüce ‘hilafet’ ve saltanat makamının kurtulması 
gibi en mühim ve hayatî görevleri yerine ge-
tirecek olan bu Büyük Millet Meclisi’nin açılış 
gününü…” denilerek hilafetin kurtarılması da 
övülerek açıldı. Önce 1 Kasım 1922’de Salta-
nat kaldırıldı. Halifelik ise saltanattan ayrı bir 
kurum olarak duracaktı. Her şey adım adım ya-
pılıyordu.

Vahdettin’in İstanbul’dan ayrılmasıyla birlik-
te Meclis Başkanı Rauf Orbay’ın teklifiyle meclis 
içerisinde halifenin seçilmesiyle ilgili müzake-
relere başlandı. Bundan sonra mecliste şiddetli 
tartışmalar olmaya başladı. Halifenin nerede 
oturacağı, görevinin ne olacağı gibi konular tar-
tışılıyordu. Mecliste Mustafa Kemal’e muhalefet 
eden ikinci grup milletvekilleri ise halifenin ar-
tık Ankara’da TBMM’nin başında bulunması ge-
rektiğini söylüyorlardı.

Meclisin lider simalarından Kurmay Albay 
Selahaddin Bey ise “halife seçilirse bütün mil-
letvekillerinin ve başta Mustafa Kemal’in seçi-

len halifeye ‘biat’ etmesi gerektiğini söylemiş-
ti. Biat konusunu meclis çatısı altında ilk defa 
Selahaddin Bey gündeme getirdi. Selahaddin 
Bey “şeriat için halifeye biat zaruridir” di-
yordu.(4) BENDEN DUYMUŞ OLMAYIN AMA BU 
BİRİLERİNİN ÇOK ZORUNA GİDECEKTİ.

Mecliste daha çok halifenin görevlerinin so-
rumluluklarının cumhurbaşkanı olacak mı yok-
sa olmayacak mı gibi konular çok tartışılıyordu. 
Mustafa Kemal ise önce halifeyi seçelim daha 
sonra görevini sorumluluklarını konuşuruz di-
yerek meclisteki tartışmaları geçiştirdi. Ama 
halifenin seçimini anlatmadan önce Mustafa 
Kemal’in daha önceki telgraflarında ve yapmış 
olduğu konuşmalarında hilafeti nasıl övdüğüne 
değinelim. Mustafa Kemal 8 Temmuz 1919 ta-
rihli saat 11.45 gece kayıtlı padişahın yüksek 
makamına gönderdiği bir telgraf metnin son kı-
sımlarında şunları yazıyordu:

“…Yüksek sultan ve hilafet makamıyla 
soylu milletlerinin hayatımın son noktası-
na kadar daima koruyucusu ve sadık bir 
ferdi gibi kalacağımı tam bir bağlılık ile 
arz eder bu hususta teminat veririm”(5) 
Bu telgrafta da görüldüğü gibi Mustafa Kemal 
hilafet makamına hayatının son damlasına ka-
dar bağlı kalıp koruyacağı konusunda teminat 
veriyor. Erzurum kongresinde ve daha birçok 
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konuşmasında Hilafetin 
kurtarılmasından bahsedi-
yordu.

Mustafa Kemal 25 Eylül 
1920 Meclisin gizli celse-
sinde yaptığı konuşmada 
da şunları diyordu: “Yani 
biz kabul ediyor ve her-
kese de ispat ediyoruz 
ki, makamı hilafet ve 
saltanatı biz de hiçbir 
zaman başımızın üze-
rinden atamayız.”(6) 
Evet hilafet makamını ba-
şımızın üstünden atamayız 
diyor. Dur bakalım övülen 
bu hilafet makamı başların 
üstünden atılacak mı?

6 Mart 1922’de yaptığı 
konuşmada ise: “Meclis-i 
âlinizin bütün millet-
le takip etmiş olduğu 
esaset cümlesindendir 
ki, Makam-ı Mualla’yı 
Hilafete(yüce halifelik 
makamına) bağlılığını muhafaza etsin. 
Evet, merbutuz(bağlıyız), çünkü maka-
mı hilafet ve saltanat herhangi bir şahsın 
değildir. Doğrudan doğruya bütün âlemi 
İslam’ın müzaheretiyle beraber Türkiye 
hakkındadır. O makam bizimdir. Muhafa-
za ettik ve nihayete kadar muhafaza ede-
ceğiz”(7) Evet burada da hilafet makamını 
muhafaza edeceğiz diyor. En sonunda Mustafa 
Kemal’in de dediği gibi halifeye “biat” ve “ha-
lifenin görevleri ve sorumlulukları” konusu gö-
rüşülmeyecek ve direkt olarak halife seçimine 
gidilecekti. Halife seçimi çok kısa sürdü. Mec-
liste oya katılan 162 milletvekili vardı. 148 kişi 
Abdulmecid Efendi için oy verdi. İkisi Sultan 
Abdulhamid’in oğullarından Abdurrahim’e, üçü 
de yine Abdulhamid’in büyük oğlu Selim’e oy 
vermişti. 9 kişi de çekimser oy kullanmıştı.(8)

Abdulmecid Efendinin halife seçilmesi İslam 
dünyasında da olumlu tepkiye neden oldu. İlk 
olumlu tepki Hindistan Müslümanlarından gel-
di. “Hindistan” Hilafet Komitesi Reisi Cutani 
TBMM’ye gönderdiği telgrafta Abdulmecid Efen-
diye övgüler yağdırıp bütün İslam dünyası adı-
na sevindiğini bildirdi.

“Mısır” basınında ise halifenin seçiminden 
dolayı mutluluklarını bildiren yazılar geçiyordu.

“Tunus’ta” yayınla-
nan el-Vezir gazetesinin 
müdürü memnuniyetini 
bildirerek “yeni halife Müs-
lümanlar için makbuldür” 
diyordu.

“Beyrut’ta” yayın-
lanan ikbal gazetesi de 
Ankara’nın yeni kararını 
takdirle karşılıyordu.

Vakit gazetesinin ha-
berine göre “Bağdat’ta” 
din bilginleri mahkeme-i 
şeriyye dairesinde topla-
narak Halife Abdulmecid 
Efendi’ye biat kararı ver-
mişlerdi, hutbelerde adını 
okutacaklarını söylemişti.

İslam ülkelerinin dı-
şında yaşayanlar da yeni 
halifeyi tanıdıklarını bildi-
riyorlardı. 20 Aralık tarihli 
Vakit’te yer alan haberde, 
”Finlandiya’daki Müslü-

man cemaat” hem halifeyi tebrik eden hem 
de dini ibadetlerini eda için halifeden izin iste-
yen bir telgraf gönderdiler.

“Arnavut Müslümanları” adına Kadı Vehbi 
Efendi tebrik telgrafı yazdı. Petrograd İslam 
cemaatinin Moskova büyükelçimiz aracılığı ile 
biatlerini bildirdikleri gazetelere yansıdı. “Ro-
manya” ve “Çin’den de tebrik telgrafları geldi.
(9)

Mustafa Kemal 1. Mecliste isteklerini tam 
olarak yerine getiremiyordu. Yapacağı inkılâplar 
için rahat bir ortam yoktu. Kendine muhalefet 
eden birçok milletvekili vardı. Hâlbuki Mustafa 
Kemal verdiği emirlere kimsenin isyan etmesini 
istemiyordu. Ayrıca bu meclisle Lozan bir türlü 
onaylanamıyordu. Bazı milletvekilleri Lozan’da 
taviz verilmesine karşı çıkıyorlardı. Bu yüzden 
birinci meclisi kapatıp feshetti. Bazı tarihçi ya-
zarlara göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ya-
pılan ilk darbe budur. Fikret Başkaya diyor ki: 
“1923’te kurulan ve yeni olduğu söylenen 
rejim bir darbeyle kurulmuştur. Darbeyle 
Cumhuriyet kurulur mu?(10) Kurulan yeni 
meclise ise Kemalist olmayanlar alınmayacaktı. 
Dindarlara da yer verilmiyor. Tasfiye ediliyor. 11 
Ağustos 1923’te 2. TBMM açıldı. Bu meclis 1 
Ekim 1927’ye kadar görev yaptı. Bu meclisin ilk 

Mustafa Kemal 1. Mecliste 
isteklerini tam olarak yeri-
ne getiremiyordu. Yapacağı 
inkılâplar için rahat bir or-
tam yoktu. Kendine muhale-
fet eden birçok milletvekili 
vardı. Hâlbuki Mustafa Ke-
mal verdiği emirlere kimse-
nin isyan etmesini istemiyor-
du. Ayrıca bu meclisle Lozan 
bir türlü onaylanamıyordu. 
Bazı milletvekilleri Lozan’da 
taviz verilmesine karşı çıkı-
yorlardı. Bu yüzden birinci 
meclisi kapatıp feshetti. Bazı 
tarihçi yazarlara göre Türki-
ye Cumhuriyeti tarihinde ya-
pılan ilk darbe budur.
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işi Lozan’ı onaylamak oldu. Yeni kurulan mec-
liste Mustafa Kemal kendini Cumhurbaşkanı 
seçtirdi. Hâlbuki devlet cumhurbaşkanı olarak 
Abdulmecid’in olmasını isteyen çoktu. Rauf Bey 
bunlardandı.(11)

Ne ilginçtir ki Mustafa Kemal aynı zaman-
da halife ve sultan olmak istiyordu. Kazım 
Karabekir’in el yazısıyla kaleme aldığı hatırala-
rında sık sık Mustafa Kemal’in halife olmak iste-
diğini anlatmaktadır. Onu halife ve sultan olma 
fikrinden Karabekir ve İnönü caydırmak isti-
yorlardı. Hatta Mustafa Kemal koyu bir mü’min 
kimliği ile minbere çıkıp hutbe veriyordu. Hutbe 
vermeyi başaramayınca kızıyordu.(12)

Hatta Mustafa Kemal Balıkesir Hutbesi’nde 
yapmış olduğu konuşmada İslam dinini övüyor, 
peygamberimize olan saygısını dile getiriyor, 
Allah’ın birliğini anlatıyordu. Ama bu sırada Lo-
zan görüşmeleri devam etmekteydi. Lozan’a İs-
met İnönü ile beraber Türk delegeleri gitmişti. 
Yalnız İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Lord Curson 
İsmet Paşa’nın müşaviri sıfatını haiz bulunan 
İstanbul Haham başısı Hayim Naum Efendi’yi 
daha önceki taahhütlere uygun olarak “Hilafet 
ilga edilmediği sürece barışın gerçekleş-
meyeceğini” söylemiştir. Hatta hilafet kaldı-
rılmazsa savaşın tekrar başlayacağı konusun-
da baskılar da vardı. Haim Naum Efendi, Lord 
Curson ve İsmet Paşa arasında haberleri getirip 
götürüyordu. Türk delegeleri ile Hilafet konu-

sundaki pazarlık bitirilemeyince Hayim Naum 
Efendi İnönü’den önce Türkiye’ye döndü. Bu 
sırada Mustafa Kemal şehir ve kasabalarda do-
laşıp hilafeti öven konuşmalar yapıyordu. Fakat 
İzmir’de konuşma yapacağı zaman Haim Naum 
Efendi’den İngilizlerin Hilafet konusundaki sert 
tavırlarını öğrendi. Bunun üzerine Mustafa Ke-
mal takip etmekte olduğu Hilafet siyasetinden 
vazgeçip İzmir İktisat Kongresi’nde Hilafete hü-
cum eden bir konuşma yaptı.(13)

Daha sonra mecliste hilafetin kaldırılması ile 
ilgili konuşmalar yapılmaya başlandı. Gazete-
ler de hilafetin kaldırılması ile ilgili yazılara yer 
vermeye başladı. Mecliste ortaya atılan fikirler 
yine parti toplantılarında tartışıldı. Falih Rıfkı 
Atay gibi Kemalistler çok sevinmeye başladı-
lar. Falih Rıfkı Atay sevincinden “Türkiye’yi 
Ortaçağ’a bağlayan köprüler havaya uçu-
ruluyordu”(14) onlara göre hilafet gericilikti, 
gereksizdi.

Falih Rıfkı Atay hilafetin kaldırılışını şöyle 
anlatmaktadır: “Mustafa Kemal o akşam biz 
devrimcileri sofraya çağırdı. Yemeğin bitimi-
ne doğru: ‘Çocuklar yarın hilafeti kaldırıyoruz’ 
dedi.

“Çılgınca alkışladık, sevinç içinde ‘Bunu siz-
den başkası yapamazdı Paşam!” dedik.

“Peki öyleyse dedi Mustafa Kemal. Geçin 
öbür odaya, yazın bir takrir. Ben onu hocalara 
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imzalatayım. Yani hilafetin kaldırılmasını hoca-
lar istemiş olsunlar.

“Geçtik yazdık. Sabah Mustafa Kemal eliyle 
meclise getirdi, odasına çıktı. Hocaların kendi 
aralarında toplanarak, bu ‘Hilafeti ilga takririne’ 
ateş püskürdüklerini Mustafa Kemal’e biz haber 
verdik. Hocalar aşağıda hâlâ bağırıp çağırıyor-
lardı. Gazi bunun üzerine öfkelenerek:

“Çağırın aşağıdan Rıfat Hoca’yı”

“Çağırdılar. Hoca hem öfkeli hem sıkkındı. 
Mustafa Kemal yüzüne bile bakmaksızın: “Hoca 
şu takrire imza at” dedi.

“Ama paşam, hilafet ilgası gibi ciddi bir ko-
nuda, müzakere filan olmaksızın… Sonra biz din 
adamları bunu ister mi?”

“Hoca imza at dedim. Keyfini boza-
rım…”

“O günlerde İstiklal Mahkemeleri her gün 
birçok kişiyi sallandırmakta zaten. Sonradan 
Diyanet İşleri Başkanı olacak olan Rıfat Börekçi 
hoca biraz yutkundu, ama mecburen imzaladı. 
Üzgün, öfkeli şekilde aşağı inince hocalar et-
rafını sardılar. Onun “şöyle bağırdı, böyle zor 
kullandı” demesine vakit bırakmadan:

“Ne, yoksa takriri imzaladın mı? diye ba-
ğırdılar. Hoca: “Canım imza değil de ne ya-
parsın… Şöyle boktan Rıfat attık işte” Bu 
anekdotu nakleden Ahmet Kabaklı 15 Ağus-
tos Tercüman’daki köşesinde anlatırken Falih 
Rıfkı’nın bu olayı kahkahalarla anlattığını söy-
ler.(15)

Daha sonra 3 Mart 1924 tarih ve 431 sayılı 
kanun kabul edildi:

Madde 1: Halife halifelikten çıkarılmıştır. 
Halifelik hükümet ve Cumhuriyet anlam ve 
kavramı içinde zaten var olduğundan halifelik 
makamı kaldırılmıştır.

Madde 2: Halifelik alınmış ve çökmüş Os-
manlı sultan ve ailesinin erkek ve kadın bütün 
üyeleri ve damatlar T.C içinde eğleşmek hak-
kından sonsuza kadar yoksundurlar…

Madde 3: İkinci maddede sözü edilenler, bu 
kanun ilan gününden başlayarak en çok on gün 
içinde Türkiye topraklarından ayrılmak zorun-
dadırlar.

Madde 4: İkinci maddede sözü edilenlerin, 
Türk vatandaşlık ve sıfatlık hakları kaldırılmıştır.
(maddelerin daha devamı var)(16) “...Hilafet, 
hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumun-

da esasen mündemiç olduğundan, makam-ı 
hilâfet mülgadır.” 

Yani halifeliği TBMM üstlenmiştir! Tam ola-
rak kaldırılmadı aslında. (Bahadıroğlu, Yeni 
Akit/03.06.2010)

Lozan 1923 Temmuzunda imzalandı. Ağus-
tosta biz onayladık. Eylül’de ise İngiliz Parla-
mentosu onayladı. İstanbul’u 6 hafta sonra İn-
giliz işgalcileri boşaltacaktı. Nitekim 2 Ekim’de 
İngilizler İstanbul’u boşalttılar. Hilafetin kaldı-
rılması 9 Ekim’de gerçekleşti, daha sonra Cum-
huriyeti ilan ettik. Ama çok ilginçtir ki İngiliz 
Kralı henüz Lozan’ı onaylamamıştı. Peki, ne 
zaman onayladı? Mustafa Kemal Mart 1924’te 
Hilafeti kaldırdıktan sonra onayladı.(17) Çünkü 
hilafet İngilizlerin baş belasıydı. Müslüman top-
raklarını rahatça sömürmek için Hilafetin kalk-
ması gerekiyordu.

4 Mart sabahı halife ve ailesi Çatalca istasyo-
nuna götürüldü. Öğleden sonra Çatalca’ya va-
ran halife ailesini Rumeli Demiryolu Şirketi’nin 
amiri ağırladı. Amir bir Yahudi-Musevi idi. Ve bu 
Osmanlı Musevisi’nin ağzından hüzünlü bir şe-
kilde ağlayarak şu sözler döküldü: “Osmanlı ha-
nedanı Türkiye Musevileri’nin velinimetidir. Ata-
larımız İspanya’dan sürüldükleri ve kendilerini 
koruyacak bir ülke aradıkları zaman Osmanlılar 
onları yok olmaktan kurtardılar, devletlerinin 
gölgesinde tekrar can, ırz ve mal emniyetine, 
din ve dil hürriyetine kavuşturdular. Onlara bu 
kara günlerinde elimizden geldiği kadar hizmet 
etmek, bizim vicdan borcumuzdur.”(18)

5 Mart 1924 günü ise Hicaz Kralı Hüseyin, 
İngiliz çıkarlarına uygun olarak halifeliğini top 
atışlarıyla ilan etti. Ama İngilizlerin çıkarlarına 
uygun olan hilafet zulümden başka bir şey ge-
tirmezdi.

En çok İngiliz işgalindeki Hindistan’daki 
Müslümanlara dokundu. Çok fakir olmalarına 
rağmen kadınlar altın “bileziklerini, küpele-
rini, kolyelerini ve bu altınlarla toplanan 
paraları” Türkiye’ye Hilafetin kurtulması için 
göndermişlerdi. Bu Müslümanların düşüncesi 
şuydu: Hilafet kurtarılırsa nasıl olsa bir yolu 
bulunur ve bizde bağımsızlığımıza kavuşuruz 
düşüncesindeydiler. Ama Mustafa Kemal hilafe-
ti kaldırınca kahroldular. “Hintli Müslümanların 
gönderdiği paralar 500 bin TL’yi bulmuştu. 
Savaş yıllarında bu paranın sadece 120 bin TL’si 
harcanmış, geriye kalan 320 bin TL ile de İş 
Bankası kurulmuş… Mustafa Kemal da bankaya 
ortak…”(Bahadıroğlu, Yeni Akit/26.09.2012)
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Halifelik kaldırılınca İngiltere’nin Musul’daki 
resmi görevlisi bunu hayretle karşılayıp inan-
makta güçlük çekmiştir. İngiliz görevli “Hali-
feliğin ortadan kaldırılmasıyla Türklerin 
bindikleri dalı kestiklerini ve bunun da 
İngiltere için inanılmayacak derecede mü-
kemmel olduğunu” söyledi. AH AH! MÜKEM-
MEL OLMAZ MI? Yıllardır parçalamak istedikleri 
Müslümanları parçaladılar.

İngiltere büyükelçisi Ronald Lind 8 Şu-
bat 1926 raporunda şunları diyor: “Laik 
Türkiye’nin Müslümanları artık İngilizler 
için tehlike olmaktan çıkmıştır” 

Meşhur tarihçi Arnold J. Toynbee ise şunu 
dedi: “Halifeliğin kaldırılmasıyla Türkler 
İslam dünyasının merkezi olmaktan çık-
mıştır. Türkiye İslam’ın manevi önderliğini 
bırakıp, dünyevi bir hükümet kurup halife-
yi sınır dışı edince Batılaşma’nın nimetle-
rine karşılık İslam birliği ve desteğinden 
vazgeçti. Ne olursa olsun Halifelik İslam 
toplumunu birleştirici ve İslam’ın geçmişi 
ile en güçlü bağı sayılmıştır.” Zaten bunun 
için hilafet tehlikeliydi.

İngiliz yazar Philips Graves ise “Türkler 
herhangi bir devlet için güçlük yaratabile-
cek Hilafet kurumunu ortadan kaldırmak-
la Britanya (İngiliz) İmparatorluğuna çok 
büyük iyilik yapmıştır.”(20) Ne diyelim? Hi-
lafeti kaldıranlar acaba bunları hiç akıllarından 
geçirmediler mi?

Âdem Özköse Yeni Dünya Dergisi’ne ver-
diği mülakatta karşılaştığı bir Hamas liderinin 
kendisine şunları dediğini anlatıyor: “Osmanlı 
bizim babamızdı. Hasta da düşse zayıf da 
düşse bizim babamızdı. Babanız öldüğü 
zaman yetim duygusu yaşarsınız. Osmanlı 
zayıf da olsa keşke olsaydı. En azından ba-
bamız olduğunu hissederdik. Osmanlı gitti 
yetim kaldık”(19) İşte hilafet kalkınca küfür 
dünyasının cesareti iyice arttı ve İslam dünya-
sını tamamen işgal etmeye başladılar. Sonuç: 
“İstiklal savaşında İngilizlerin işgalinden değil 
de, Osmanlının hâkimiyetinden kurtardılar” gibi 
geliyor bana. Önce “Halifenin kurtarılması” için 
halkı savaşa teşvik ediyor. Halk bunun için sa-
vaşıyor. Ama daha sonradan halifeliği kaldıra-
caksın. Halk da şok oluyor.

Türkler ve Kürtleri birbirine bağlayan en bü-
yük bağ hilafetti. Türkler ve Kürtler Halifenin 
etrafında birleşip tek vücut oluyorlardı. Halife-
lik kaldırılınca ve yerine dinden uzak, milletini 

öne çıkaran bir devlet modeli kurulunca ister 
istemez Kürt Müslümanları zor durumda bıra-
kıldı. Kürt ve Türklerin kardeşçe yaşamalarını 
sağlayacak tek şey İSLAM’DIR. Milliyetçilik ve 
ırkçılık bir kenara bırakılıp İslam bayrağı altında 
birleşmeliyiz. TEK ÇÖZÜM BU.

Dostlar velhasıl İstiklal Savaşında bedenleri-
miz belki kurtuldu ama beyinlerimiz zindanlara 
atıldı. Tarihinin gerçeklerini bilmeyen İslam’dan 
uzak bir gençlik yetiştirildi. Hilafetin kaldırıl-
masının Müslümanlar üzerinde nasıl bir etki 
bıraktığını bilmeyen bir yığın gençlik yetiştiril-
di. “Atam iznindeyiz” diyen ama atalarının bile 
“izinin” ne olduğunu bilmeyen bir nesil yetiş-
tirildi. “Elhamdülillah Müslüman’ız” diyen ama 
İslam’dan habersiz olan bir yığın gençlik yetiş-
tirdiler. Allah (cc) uyanıp dirilmeyi nasip etsin. 
Selam Ve Dua İle…
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Selamünaleyküm. Bismillahirrahma-
nirrahim, Elhamdilüllahirabbilalemin 
vesselatü vesselamü ala Rasülüna Mu-

hammedinve ala  alihi vesahbihi ecmain.

Konu üç kelime: İslam ve beşeri düzenler. 
Söylendiği kadar da kolay bir şey olmasa ge-
rek. Kapsamı, çerçevesi oldukça geniş fakat biz 
olabildiği kadar konuyu çözümlemeye çalışırken 
bize ayrılan zaman zarfında veya benim kendi-
me ayırdığım zaman zarfında bunu halletmeye 
ve yahutta sizlere özlü bir şekilde arz etmeye 
takdim etmeye çalışacağız. Öncelikle başlığımızı 
teşkil eden bu üç kelimenin birer tanım olarak 
size arz etmek istiyorum, bu üç kelimeyi veya 
terimi. İslam esas itibariyle Cenab-ı Allah’ın ilk 
Peygamber Âdem Aleyhisselamdan itibaren bü-
tün peygamberler vasıtasıyla beşeriyete tebliğ 
ettiği ve beşeriyetin kendisine tabi olmalarını 
istediği, olmaları halinde de dünya ve ahirette 
saadete kavuşacaklarını belirttiği bunun dışında 
da saadete sahip olmalarının dünya ve ahiret-
te mutlu ve bahtiyar olmalarının imkânsız oldu-
ğunu bildirdiği dindir. Fakat malümaliniz olduğu 
üzere geçmiş şeraitlerin hiçbirisi elimize tam ek-
siksiz ve tahriş edilmeden ulaşabilmiş değildir. 

Faraza ulaşabilmiş olsaydı bile yine son şeriat ve 
son din olmak üzere Cenab-ı Peygambere Mekke 
ve Medine dönemlerinde toplam 23 yıl zarfında 
vahyedilen ve aynı zamanda tatbik edilen haya-
ta geçirilen İslam’dan yani İslam’ın son daveti 
veya beşeriyete son olarak tekrarından başka 
herhangi bir nizam zaten kabul olunmayacaktı. 
Nitekim Ömer (r.a) Efendimiz Hayber’in fethin-
den sonra eline Tevrat’tan bir miktar parçalar 
geçiyor. O parçalarla Resulullah (a.s) Efendi-
mizin huzuruna geliyor ve biraz sonra buyurun 
işte Tevrat’tan bazı parçalar elimize geçti diyor. 
Peygamber aleyhisselati vesselam “ben aranız-
da hayattayken mi siz batılın peşinden koşmaya 
başlayacaksınız. Allah’a yemin ederim ki  Musa 
bile hayatta olsaydı onun dahi benim peşimden, 
benim arkamdan gelmekten, benim getirdiğim 
bu şeriata tabi olmaktan başka yapacak hiçbir 
şeyi olmazdı.!” Diyor. Musa(as) için bu böyle 
olunca bütün beşeriyet için de böyle olacağı ta-
bidir. Dolayısıyla İslam ister konuşmamızın soh-
betimizin başlığında kullanılan düzen kelimesi ile 
nitelendirilsin, ister nitelendirilmesin bunun çok 
ehemmiyeti yoktur. İslam esas itibari ile beşeri-
yete, toplu olarak veya özlü olarak söyleyecek 
olursak bir akide ve bir şeriat takdim etmek üze-
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re gelmiş bir nizamdır. Bu akide ve şeriat birbi-
rinden ayrı şeyler manasında biz bunları söyle-
miyoruz ama genelde dinin muhtevası içerisinde 
en önemli iki yan veya iki husus bunlar olduğu 
için akide ve şeriat diye kısaca bahsediyoruz.

Akide İslam dininin inanılmazsa olmaz, red-
dedilmesi kabul edilmemesi veya haklarında 
şüphe ve tereddüt gösterilmesi halinde kişinin 
inancının yok olmasına veya hükümsüz kılın-
masına sebep teşkil edecek kadar ehemmiyet-
li inançlar manzumesidir. Şeriat de bu inançlar 
manzumesi çerçevesinde veya onun belirleyici-
liğinde veya onun şemsiyesi altında yine akideyi 
tespit eden bizatihi şeriat koyucu kimse onun ta-
rafından tespit edilen din koyucu kimse onun ta-
rafından tespit edilen hayat düsturlarıdır kısaca. 
Beşeri düzenler derken, beşer kelimesi, biliyor-
sunuz insan türünü anlatmak için kullanılan bir 
kelimedir. Esası itibari ile Arapçadır. Türkçeye de 
geçmiş, kullanılıyor. Beşeri düzen derken insan 
tarafından ortaya atılmış insan tarafından ko-
nulmuş mahiyet ve boyutları veya konusu alanı 
farklı olabilen ama kendi içerisinde bir şekilde bir 
bütünlük veya bir sistematik arz etmeye orta-
ya koymaya çalışan bir görüşler veya kanaatler 
manzumesidir.

O halde, düzen bu iken beşeri düzen de beşer 
tarafından ortaya konulan düzen ve ortaya ko-

nulan sistem anlamındadır. Burada her ne kadar 
bazı mülahazalar dolayısıyla belki yerinde görül-
meyebilecek olsa bile konumuzun başlığı gereği 
İslam düzeni veya İslam ile beşeri düzen birbi-
rinden farklı iki ayrı kulvarda bulunan, hemen 
hemen her birisi de aynı şeylere talip sistemleri, 
yaklaşımları, tarzları, kaynakları, usulleri farklı 
olsa bile genelde talepleri arasında örtüşme bu-
lunan iki ayrı kavram veyahut da ayrı sistemle 
karşı karşıya bulunuyoruz. Dolayısıyla burada 
bize, İslam ile beşeri sistemler arasında çeşitli 
açılardan bazı temel mukayeseler yapmamız ge-
rekiyor diye düşünüyorum. Zannederim bu mu-
kayeseleri yaparsak, yapacağımız bu mukaye-
selerdeki genellemelerin doğru olması oranında, 
İslam ile beşeri düzenler arasındaki münasebet 
veya aykırılıkta veya farklılık ne yapmış olacak-
tır, ortaya çıkmış olacaktır. Onun için ben beşeri 
sistemleri tek tek tanımlamak, ortaya koymak 
gibi bir yol seçmek yerine, beşeri sistemlerin ve 
İslamın, dediğim gibi birbirleriyle acaba bir müş-
terek tarafları var mıdır?  Varsa nelerdir? Aykırı 
tarafları nelerdir? Ve bunlar nasıl özetlenebilir? 
Bir şey daha söyleyim; burada bizim yapacağı-
mız bu karşılaştırma, gerek benzerlikleri gerek 
ayrılıkları noktasından konuyu hasredici manada 
değildir. Örneklendirici manadadır. Burada ben-
zerlikler de belki çoğaltılabilir; benim saydıkla-
rımdan fazla sayılabilir. Aykırılıklarda benim sa-



GENÇ BİRİKİM

42

yacaklarımdan fazla olabilir. Elbette ki her bir, 
ne diyelim; yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı olduğu 
gibi bir şeyi de kemaliyle ortaya koymak gibi bir 
özellikte biz beşer için nasip olacak veya mü-
yesser kılınmış bir hadise değildir. Elbette ki be-
şer olmamız hasebiyle yapacağımız çalışmaların 
hepsinde güzellikler olmakla birlikte eksiklikler 
de olabilecektir. Kusurları da olabilecektir. Elbet-
teki taammüden bir hata işlenmesin ve Cenab-ı 
Allah’tan bilhassa hep şunu diliyoruz, Rabbimi-
zin dini adına onda olmayan, dinin ondan beri 
olduğu bir şeyler söylemekten, bir takım iddia-
larda bulunmaktan her zaman Allah’a sığınmak 
isteriz, sığınmamız da gerekiyor. 

Şimdi evvela İslam ile beşeri düzenlerin ortak 
bazı yönleri üzerinde duralım. İlk hatırımıza gelen 
ortak yön, konuları veya muhatapları bakımın-
dan, İslam da bütün beşeri sistemler de araların-
da ortak bir özellik bulunmaktadır. Yani hepsinin 
konusu veya daha doğrusu muhatabı insandır. 
Beşeri sistemler de kendilerine insanı muhatap 
alır, İslam da kendisine insanı muhatap alır. Dola-
yısıyla beşeri sistemler de kendilerini insana tak-
dim ederken birtakım iddialarla takdim ederler 
ve insanlar tarafından bu iddiaları dolayısıyla ve 
bu iddialarının haklı olduğunu bu sistemin kendi-
si haklı olduğunu kabul etmek suretiyle insanlar 
tarafından da kabul edilerek, bir şekilde insanla-
ra ileri sürdüğü, daha doğrusu gerçekleştirece-
ğini iddia ettiği mutluluğu veya çizdiği tozpembe 
dünyayı veya vaat ettiği cenneti yeryüzünde veya 
öbür dünyada hiç fark etmez, gerçekleştirmek 
ister. Kimin vasıtasıyla insanlar vasıtasıyla. Bü-
tün beşeri sistemler der ki “siz bizi alır doğru bir 
şekilde uygulamaya koyarsanız, bizim size gös-
terdiğimiz ve sizin lehinize gerçekleşeceğini vaat 
ettiğimiz hususlar da gerçekleşecektir, ortaya çı-
kacaktır.” Bu manada İslam da insanı bu şekilde 
muhatap alır ve İslam da insana der ki: “sen beni 
bir düzen olarak, -biz kendi tabirlerimizle söyle-
yelim- sen beni din olarak kabul ettiğin takdirde 
sen dünya ve ahirette mesut olursun. Aradığın 
mutluluğu bahtiyarlığı elde edersin. Başka türlü 
de saadeti bulmana imkân ve ihtimal yoktur. Bu 
birinci husus, ikincisi; İslamın da beşeri sistem-
lerin de insana bakışları arasında ortak bir cihet 
vardır, ortak bir taraf vardır. Her iki sistem de 
daha doğrusu beşeri sistem, her iki grup sistem 
diyelim İslam da beşeri sistemler de insanın bir 
şekilde ona sistemi kendilerine teklif ettikleri için 
ne yapıyorlar, etken kabul ediyorlar. Ve insanın 
edilgen değil etken bir varlık olduğunu zımnen 
de olsa kabul etmiş oluyorlar. Ne demek insanın 
etken olması, edilgen olmaması? Bu bir mana-

da bütün mahlûkat arasında insanın en güçlü, 
en muktedir, en kabiliyetli kısacası çevresini de-
ğiştirmeye ve şekillendirmeye muktedir olduğu 
kadar, kendisini ve toplumunu da gerektiğinde 
değiştirmeye, dönüştürmeye, şekillendirmeye 
muktedir olduğunu kabul ediyor. İslam da diğer 
bütün beşeri sistemler de insanda öyle bir güç, 
öyle bir potansiyel iktidar olduğunun farkındadır-
lar. Ve sistemler bu şekilde insanın bu gücünün 
farkına vardıkları için, gücünü kendilerini hayata 
geçirmek noktasında kullanmak isterler, kullan-
masını isterler. İslam buna imtihan der. İnsanın 
etken ve edilgen bir varlık olmasının bir manası, 
Kuran-ı Kerim’de bir karşılığı, terim olarak bunun 
anlamı, insanın imtihan edilmekte, sınanmakta 
olan bir varlık olmasıdır. Cenab-ı Allah ona bu et-
ken ve edilgen olma kabiliyetini vermiş, yani sırf 
etken olursunuz etkilenmezsiniz, bunun çok ciddi 
bir kıymeti yok. Hep başkalarına bir şey verirsi-
niz, zarar veya fayda fark etmez. Ama başkasın-
dan hiçbir şey alamazsınız. Onun için edilgen ol-
makta öyle ilk anda zannedildiği gibi olumsuz bir 
hadise değildir. Kâinat ile bizim etkileşim içerisin-
de olmamız, hiçbir şekilde bizim zararımıza de-
ğildir; elverir ki biz bunu kullanmasını, yönlendir-
mesini, idare etmesini bilelim. İnsanların da bizi 
etkilemesinde veya insanlardan etkilenmemizde 
de olumsuz bir şey yoktur, etkilenmesek biz hak-
kı nasıl kabul edeceğiz? Bir Müslümanın veya 
bir başkasının, söylediği dile getirdiği bir hakkı 
Peygamber (a.s.) –peygamberleri bu işin zirve-
sinde kabul edersek- tebliğ ettikleri hakkı, kar-
şılarındaki insanlar bir şeylerden etkilenmeyen, 
taş gibi, toprak gibi, maden gibi bir şey olsalardı, 
herhangi bir faydası olmazdı. Dolayısıyla Cenab-ı 
Allah insanı, etken ve edilgen bir varlık olarak ya-
ratmak suretiyle onu ifade edenleri ise imtihanın 
tam ortasına koymuş olmaktadır. Böylelikle insan 
burada ne rolündedir, organizatör rolündedir, ifa-
de yerindeyse. Etken ve edilgen olma özelliğini 
iradesiyle yerli yerinde kullanmasını bilecektir. 
Yerli yerinde kullandığı takdirde veya kullana-
bildiği oranda imtihanda başarılı olma, imtihanı 
kazanma imkânını elde etmiş olacaktır. İşte bun-
dan dolayı, insan davranışlarından sorumludur. 
Beşeri sistemler de insanın iradesi ve belli şartlar 
çerçevesinde yaptığı davranışlardan sorumlu ola-
cağını kabul eder. İslam da bilhassa bunu, yani 
muhatabının mükellef olmasını ister. Mükellefiyet 
demek zaten birtakım görevleri yerine getirmek 
ve birtakım yasaklardan da veyahut da yapılma-
ması gerekenlerden de uzak kalmasını bilmek 
demektir. Böyle bir vazifeyi veya böyle bir so-
rumluluğu ortaya koyuyor. 
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Bunun neticesinde ne olmuştur? Bunun ne-
ticesinde ister beşeri sistemlerde isterse de 
İslam’da her birisi kendisine uygun bir inanç 
sistemi, bir değer ve değer yargıları sistemi, bir 
ahlak sistemi, bir hukuk sistemi, bir vuku-eşya-
insan ilişkisi, insan-kâinat ilişkisi, kuralı ve buna 
benzer tasavvur ve yaklaşımlar ne yapmıştır? 
Ortaya çıkmıştır. Bütün bunların ortaya çıkma-
sını haklı kılan veya ortaya çıkmalarının arka 
planında menşe durumunda kendisini gösteren 
husus insanın da davranışlarından sorumlu ka-
bul edilmesi hakikatidir. İnsanı davranışlarından 
sorumlu kabul etmese zaten sistemler, yine ken-
di sistemleriyle tutarlı olamazlar, hiçbir sistem. 
Bütün sistemler için bu böyledir. Dolayısıyla in-
san için sorumlu olmak beşeri sistemler arasında 
da İslam arasında da önemli bir ortak paydadır. 
Buna bağlı olarak insanın davranışlarından so-
rumlu olması demek bir manada, işte sistemler 
böyle derler “insan sosyal bir varlıktır” vs. falan 
diye, insanın bir de içtimai yönünün veya sosyal 
bir yönünün, toplumsal bir yönünün olması an-
lamındadır.

Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. 
Batı düşüncesinin çok ciddi bir açmazı vardır. Taa 
batı düşüncesinin temelini teşkil eden Grek dü-
şüncesinden itibaren ele alacak olursak zihinsel 
problemleri şu: batı hiçbir zaman ne insanı ne 
kâinatı bir bütün olarak ele almayı becereme-
miştir. Onun için her bir sistem, bu sistem felsefi 
de olabilir, ahlaki de olabilir, sosyolojik bir teori 
de olabilir, bir psikolojik yaklaşım da olabilir, ne 
olursa olsun. Veya ifade yerindeyse bunun ön 
planı ve işimize daha doğrusu en böyle birebir 
çirkin yüzünü gördüğümüz emperyalist yanın-
da bile böyledir. İnsan sürekli olarak ve kâinat 
bütünüyle ele alınabilmiş, görünebilmiş değildir. 
Belli bir takım paydalar esas alınarak insan ve 
kâinat tanımlanır. Mesela işte Aristo’dan başla-
yacak olursak; ondan sonrasını söylemeye gerek 
yok, bir örnek olması bakımından söylüyoruz. 
Der ki “insan düşünen bir varlıktır”, faraza. Bu 
ne? İnsan düşünen bir varlık, o halde düşünceyi 
esas alacak, bir temele oturtacak ve insanın her 
şeyini o düşünceye göre belirleyecek. Ve akıl-
lı bir varlıktır, aklını esas alacak ve aklına göre 
belirleyecek. Burada peki insanın diğer güçleri, 
diğer kuvvetleri, diğer özellikleri, hususiyetleri, 
zaafları, olumlu ve olumsuz yanları ne olacak, 
bunlar belli olur. Dolayısıyla insan sosyal bir var-
lıktır tabirini bundan dolayı kullanmak istemiyo-
rum. Çünkü insan sosyal bir varlıktır dediğimiz 
zaman insanın tek başına kaldığı zaman cenabı 
Allah’la birlikteliğinin de göz önünde görülme-

mesi lazım. Oysa öyle birşey değil. İnsan bü-
tün yönleriyle ve hepsinin toplamından insandır.  
Onun için aynı açmaz maalesef İslam dünyasın-
da da İslam tarihinde de belli bir şekilde -insanı 
efendime söyleyelim işte nefis beden falan ruh 
ibadet gibi züht, takva, riyazet, ameli hayat, 
dünya-ahiret ayrımlarıyla- ne yaptık biz de insa-
nı ve hayatı –kâinat ta dâhildir buna- bir bütün 
olarak algılama şansımızı kaybettik. Oysa dinin 
kemali böyle bir tecezziye, böyle bir bölmeye 
veya böyle bir parçalamaya müsait değildir ve 
bunu kabul etmez. Onun için diyorum ki İsla-
ma göre de beşeri sistemlere göre de insan aynı 
zamanda sosyal münasebetleri olan bir varlıktır 
demeyi tercih ediyorum. İnsan sosyal bir varlık-
tır demekten ziyade, insan aynı zamanda sosyal 
veya içtimai münasebetleri -bunun içerisinde si-
yaseti de katabilirsiniz, ekonomiyi de katabilir-
siniz- bu sadece insanı ilişki tarzından ön plana 
çıkartılmış, öbürlerine belki şemsiye olabilecek 
veya benzerlerine şemsiye olabilecek bir özellik 
olarak arz ediyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah insanı 
tek başına hayatını idame ettirecek şekilde ya-
ratmamıştır. 

Evet, dolayısıyla bir sistem yani İslam ve 
beşeri sistemler arasında bir-iki benzerlik veya 
farklılık da gösterelim. Beşeri sistemlerin farklı 
yönleri üzerinde veya İslam ile beşeri düzenlerin 
farklı yanları üzerinde kısaca durmaya geçecek 
olursak; her şeyden önce İslam ile beşeri sis-
temler akide ve akidenin belirleniş usulü veya 
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belirleyici kaynağı bakı-
mından ciddi ve temel bir 
farklılık arz ederler. Hatta 
diyebiliriz ki bu temel fark-
lılık İslam ve diğer beşeri 
sistemler arasındaki bütün 
farklılıkların ana eksenini 
veya temel kaynağını teş-
kil ediyor. Akide farkının 
elbette insana bakışa ve 
diğer hususlara da etkisi 
olacaktır. Onlara geçmeden 
önce İslamın nasıl bir akide 
öngördüğünü Müslümanlar 
olarak hepimiz esasen bili-
yoruz. İslam gerek yaratıcı 
olarak, gerek mabud olarak 
ve gerekse insan hayatını 
-tıpkı kâinat hayatını tan-
zim etmekte eşsiz ve ortak-
sız olduğu gibi- insan haya-
tını da biricik ve tek başına 
tanzim etmek, düzenle-
mek, onunla ilgili ahkâmı, 
değerleri koymak yetkisi 
bakımından, yetkisine sa-
hip olunması bakımından 
yalnız ve yalnız Cenab-ı 
Allah’ı bilmek ve kabul et-
mek esasına dayanır ve bu-
nun böyle olduğuna inanmak esasına dayanır. 

Diğer taraftan beşeri sistemlerin (adı üzerin-
de) batı dilinde karşılığı hümanizmdir. Hümanizm 
bir zamanlar sanıldığı gibi insaniyet perverlik de-
ğildir, Osmanlıcaya tercüme edildiği gibi insan-
cılık değildir. Hümanizm dinlerin kabul ettikleri 
ilahlık yerine o ilahı tahtından indirip insanı o tah-
ta koymaktır. Bütün beşeri sistemleri bu manada 
adları ne olursa olsun ister ekonomik ve siyasal 
sistemler olsun demokrasisinden komünizmine 
kadar liberalizmden sosyalizmine kadar ister ah-
laki ister mezhebi sistemler olsun ister diğer te-
oriler olsun hepsinin ortak yanı dini, onların ta-
biri ile tanrıları bize göre Cenabı Allah’ı herhangi 
bir şeyin kaynağı ve teşrii kabul etmemek bunun 
yerine her mercide insanı kabul edip onları ma-
kama oturtmaktır. Hümanizmin mahiyeti budur. 
Bizim Türkçe’de beşeri sistemler dediğimiz şeyin 
karşılığı olan Hümanizm’in esası budur. Ve batıda 
da esasen Hümanizm Rönesans’tan sonra ortaya 
çıkan en ciddi fikir akımıdır ve bu daha sonra 
da bütün felsefi, ideolojik ve beşeri sistemlerin 
her türlüsünde dalbudak saldı ve biricik ayırıcı 
özellik oldu. Yani tanrıtanımaz olmaları manası-

na döndü. Buna ister ate-
ist deyin ister demeyin. 
Ne demek tanrıtanımaz? 
Belki yaratıcı olarak Allah’ı 
kabul edebilirler. Fakat 
bu yaratıcının hayata en 
ufak bir müdahaleye hak 
ve yetkisi yoktur, katkısı 
yoktur, hayatı yönlendi-
rebilme yetkisi yoktur. En 
iyi ihtimalle tanrının ve or-
taya koyduğu kişi ile rab-
bi arasındaki bir ilişkiden 
ibaret olan bir kalbi ileti-
şimdir. Vicdanın sınırlarını 
hiçbir şekilde aşamaz. Bu, 
beşeri sistemlerin inanç-
lı olanlarında yani ateist 
olmayanlarında (teist) 
Allah’a inananlarda kalp-
tir. Ondan sonrası yoktur. 
Hiç fark etmez tanrıyı ister 
kalbe hapset ister yoksay. 
Bunun hayata bir etkisi/
katkısı olmaz ki. Kişinin 
kendi hayatına bile olum-
lu veya olumsuz bir etkisi 
ve katkısı olmaz. Eğer bu 
tanrı senin hayatına dair 
birtakım hükümler koy-

muyorsa şunu yap bunu yapma demiyorsa onu 
tanrı olarak kabul edip etmemenin anlamı ne? 
Sadece senin zihinsel bir problemini rahatlatma-
nın ötesine geçmez. Mesela adam kâinatı kendi-
ne göre izah edemiyor, başka türlü nasıl olabilir 
ki? Bir var eden vardır, bitti. Ondan sonrası yok. 

İşte tevhid inancı böyle değildir. Tevhid bizim 
için her şeyin belirleyicisidir. Her şeyin en büyük 
ve en önemli belirleyicisidir. Onun için İslam ha-
yatı ve anlayışında gerek akidemizde gerek şe-
riatımızda tevhidin dışına çıkan veya mazallah 
şirk kokan zerre kadar birşey bulmak mümkün 
değildir. İnsanların yaşantılarında belki görü-
lebilir ama şunu unutmayalım ki insanlar veya 
Müslümanlar İslamın ölçüsü değildir. Biz Müslü-
manlara bakarak İslamı yargılayamayız. Yargıla-
yacağımız şey eğer yargılanacaksa, İslamı esas 
alarak insanları ya da Müslümanları yargılamalı-
yız; bunun dışında herhangi bir şey mevzubahis 
değildir. Bu akide farkını özellikle beşeri sistem-
ler açısından ehemmiyetli veya anlaşılabilir ola-
bilmesi açısından şu hususlar üzerinde durmak 
istiyorum; İslam akidesinde insan nedir? Hüma-
nizmde insana bakışı kısaca tanıtmaya çalıştık. 

Tevhid bizim için her şeyin 
belirleyicisidir. Her şeyin en 
büyük ve en önemli belirleyi-
cisidir. Onun için İslam hayatı 
ve anlayışında gerek akide-
mizde gerek şeriatımızda tev-
hidin dışına çıkan veya ma-
zallah şirk kokan zerre kadar 
birşey bulmak mümkün de-
ğildir. İnsanların yaşantıların-
da belki görülebilir ama şunu 
unutmayalım ki insanlar veya 
Müslümanlar İslamın ölçüsü 
değildir. Biz Müslümanlara 
bakarak İslamı yargılayama-
yız. Yargılayacağımız şey eğer 
yargılanacaksa, İslamı esas 
alarak insanları ya da Müslü-
manları yargılamalıyız; bu-
nun dışında herhangi bir şey 
mevzubahis değildir.
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Derli toplu olmasa bile anlatabilmişimdir; sizler 
de rahatlıkla anlamışsınızdır. İslama göre insan 
ise ilah değildir; İslama göre insanın mükerrem 
bir konumu vardır, şereflidir ve Allahın emirleri-
ni yeryüzünde icra etmek üzere kâinatta O’nun 
adına tasarruf etme vasfıyla, mü’min olma vas-
fıyla halifedir. Ve bu vasıf ilk insan Hz. Adem 
(as)’e verilen önemli vasıftır ve Kur’an bu vasfı 
o kadar önemsiyor ki bu hususa daha Kur’an-ı 
Kerim’in okuduğumuz ilk ikinci üçüncü sayfasın-
da karşılaşıyoruz. Rabbimizin “Ben yeryüzünde 
bir halife yaratacağım.” ayeti Bakara suresinin 
30. ayetidir. Demek ki bu problem İslam nokta-i 
nazarından Kur’an nazarından da çok önem-
li görülmüş ki insanın konumunun belirlenmesi 
olarak karşımıza çıkıyor ve Kur’an, insanı (Ba-
kara suresinin başı bu manada çok manidardır) 
inançları bakımından kategorize ettikten sonra 
hemen arkasından genel olarak insanın konu-
munun ne olduğu, bu konumuyla tersleşmeme-
si gerektiği ve bu konumun o üç (kâfirle mü-
nafığı bir sayarsak iki) inanç grubundan inanç 
ve beşeri sistemler bir başka anlamda iman ve 
küfür olduğu anlatılır. Halifelik vazifesini yerine 
getirmesi onun mü’min vasfını otomatik olarak 
gerektirmiş oluyor çünkü mü’min olmadan hila-
fet makamında kalmak ve gereklerini yerine ge-
tirmek mümkün değildir. Nasıl ki siz birisine bir 
vekâlet verdiğinizde (çünkü hilafet bir manada 
vekâlettir) o insandan o hukuki vekâlet çerçe-
vesinde hareket etmesi isteniyorsa, onun dışına 
çıkmaması gerekiyorsa (ne ihmal edecek ne onu 
aşacak) onu olduğu gibi yerine getirirse o za-
man vekâleti yerine getirmiş oluyorsa insanın da 
halifelik hukuku vardır. Halife olarak Allah ona, 
riayet etmek zorunda olduğu hilafet makamında 
adım adım yükseldiği, yerine getirmediğinde de 
o makamdan aşağılara düşmek durumunda kal-
dığı bir şeriat hükmetmiştir. 

Bütün peygamberler esasen insanlara halifelik 
görevini nasıl ifa edeceklerini gösterecekleri birer 
program takdim etmişlerdir. Bir program ya da 
aynı programdır, ufak tefek tadilatlar son şeklin-
de ve bizim peygamberimiz (as)’e gönderilmiş 
olan semavi son şeriatla kemalini bulmuştur, en 
mükemmel en güzel şekilde. Beşeri sistemlerde 
ise dediğimiz gibi tanrı sistemi var, tanrısız sis-
tem var ama tanrılı sistem ister kabul edilsin ister 
edilmesin beşeri sistemlerde insan sürekli tanrısı 
ile ve tabiatla kavgalıdır. Bu durum, İslam’ın in-
sana getirdiği halifeliği fonksiyonu ile ve kâinatın 
insana musahhar kıldığı gerçeğiyle taban tabana 
zıt durumdur; düşüncesinde hatta dilinde (çünkü 
dil de bir yerde düşüncenin mahsulüdür). 

Roket fırlatılacak adına Challenger diyor; 
anlamı ise meydan okumadır; neyin meydanı, 
kime meydan okuyorsun? Hatırlarsınız 2006’da 
bir klonlama işi yapıldı, inançsızlar tarafından 
‘Allah’ın yaratıcılık iddiası suya düştü’ diye tak-
dim edildi. Çünkü batının zihninin arka planında 
tanrıyı ve tabiatı yenmek ve geriletmek vardır. 
Çünkü onlara göre tanrı ve tabiat insanın bir 
numaralı düşmanıdır. Bunların yenilmesi ve ge-
riletilmesi gerekir.  Düşünce itibariyle bu, eski 
Grek düşüncesinde temelini bulan bir anlayıştır.  
Hiç bir zaman insanlar tanrılarıyla barışık değil-
dir Yunan felsefesinde. Bu günümüze kadar gel-
miştir. Bugün çoğu kimse farkında olsun veya 
olmasın çok önemli değildir. Batı tıbbının arka 
planında ne var?  Ölümü yenmek var. Çünkü bu 
inanışta insan ile tanrı arasındaki tek fark tanrı-
nın ölümsüzlüğüdür. Tanrı ölümsüz olmasa bile 
insanlar ölümsüz kabul etmiştir, tüm batı felse-
felerinde. Ölüm ise insanın önündeki bir engeldir. 
Biz bunu aşarsak gerçek tanrı biz oluruz derler. 
Batı tıbbının arka planını bu düşünce teşkil edi-
yor. İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz bu işin 
diğer tarafıdır. Biz burada mantığın ne olduğunu 
ortaya koyuyoruz. İslam’ın insana tevkif etti-
ği ve öğrettiği tevhid akidesinde insan bir tanrı 
değildir, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir ve belli 
program dâhilinde hareket etmekle mükelleftir. 
Kâinat onun düşmanı değil aksine yeryüzünde 
ona verilmiş bir servettir, bir imkândır, bir nimet-
tir, bir güç ve kudret kaynağıdır. Hayatını devam 
ettirebilmesi için Allah’ın ona verdiği büyük bir 
güç ve imkândır. Dolayısıyla bu imkânı halifelik 
vazifesi içerisinde kullanacaktır. 

Yani Müslüman kâinata zarar vermeyecektir, 
kâinatı hoyrat kullanmayacaktır. Onu sevecek-
tir çünkü o düşmanı ve rakibi değildir. Allah bu 
kâinatı öyle sağlam kanunlara tabi kılmıştır ki bu 
kanunlar olmasaydı biz insanların bu kâinattan 
istifade imkânı olmazdı. Allah bizim irademizle 
kabul edeceğimiz bir şeriat ve bir de kâinatın 
ister istemez boyun eğdiği bir şeriat kılmıştır. 
Bu irademizle uyguladığımız şeriat çerçevesin-
de kâinatta tasarrufta bulunabilirsek hiçbir za-
man bizimle kâinat arasında bir kavga olmaz. 
Tıpkı bizim halifelik şeriatını yerine getirdiğimiz 
takdirde Allah’la aramızda bir kavga olmayaca-
ğı gibi. Dolayısıyla tevhidin insana kazandırmış 
olduğu bu kâinat anlayışı ile beşeri sistemlerde 
tam tersi kâinatı dost bilmeyen anlayış arasın-
da bir fark, bir tezat ortaya çıkacaktır. Bu ister 
istemez insanlar arası ilişkilere de cereyan ede-
cektir.

(Devam Edecek)
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TEBLİĞ’DE HAYAT VARDIR

Hamd ve sena Allah (azze ve celle)’a, 
salat ve selam Rasulullah (aleyhisse-
latu vesselam)’adır. Allah’ın adıyla dü-

şünüyor ve yine Onun adıyla başlıyorum, yazıyo-
rum, söylüyorum:

Tebliğ, bir hayattır, bir sebattır ve nebevî bir 
sanattır. Hayat devam ettiği müddetçe, tebliğ de 
devam eder. Zamanlara, dönemlere ve araçlara 
has değildir tebliğ. Kapsama alanı oldukça ge-
niştir. İnsanın olduğu her yer ve her alan tebliğin 
hüküm sürücü mekânlarıdır. İlk insandan bugüne 
tarih genişçe incelendiğinde görülecektir ki; in-
sanlara Allah (azze ve celle) tarafından uyarıcı ve 
müjdeleyici misyonunda elçiler gelmiştir. Yarattı-
ğı varlıkları, kendilerinden çok ama çok daha iyi 
tanıyan Allah (azze ve celle), onların şaşkınlıkla-
rına, taşkınlıklarına, sapıklıklarına ve azgınlıkla-
rına karşılık; doğru yolu, en güzel düzeni ve hak 
olanı gösterici, o yönde gayret sarf edici vasfıyla 
donanmış tebliğ erleri göndermiştir. Elçinin gel-
mediği hiçbir millet/topluluk yoktur. Bu demek 

oluyor ki; sapmaya, şaşmaya ve azmaya her 
daim meyyaldir insan. İnsanların her yüz çeviriş-
lerinin akabinde, büyük fedakârlıklarda bulunup 
onların yüzlerini tekrar Rablerine dönmeleri için, 
cehd sahibi öncü kullar çıkar meydanlara.

Yakın zaman önce (08.10.2012) dünyaya son 
selamını verip Rabbine kanatlanan ve bizlere 
önemli/ibretli eserler bırakan “Abdulcelil Candan 
Hoca”, “Ömür Boyu Davet” isimli davet-tebliğ ko-
nulu kitap çalışmasında; Rasulullah (aleyhissela-
tu vesselam)’ın her hal ve mekanda, her şart ve 
ortamda davet vecibesini ihmal etmediğini, her 
meşru yönteme başvurduğunu, her mevsimde; 
yolda, çarşıda, panayırda, camide, evde, sokak-
ta, pazarda, seferde, hatta mezarlıkta, savaşta, 
barışta, sağlığında, hastalığında, son nefeslerini 
verirken, en çok sevdiklerini, kendisini sevenleri, 
sevmeyenleri, en azılı düşmanlarını, hatta kendi-
sini öldürmeye geleni bile aziz ve köklü davasına 
davet ettiğini bize hatırlatmıştı. 

Şu halde, tebliğ konusunu sosyal medya ger-
çekliğine getirdiğimizde, pek de şaşılacak bir hu-

Makale Yarışmamız Sonuçlandı

Genç Birikim

“İslami Tebliğde Sosyal Medyanın Yeri ve Önemi” konulu Ödüllü Makale Yarışmamız sonuç-
landı. Yapılan değerlendirme sonucunda;  

FATİH PALA: 1.’lik YAKUP EMRAH: 2.’lik  İBRAHİM ŞAŞMA: 3.’lük

ödülüne layık görüldü. Yarışmamıza makale gönderen tüm okuyucularımıza teşekkür edi-
yor, dereceye giren kardeşlerimizi de tebrik ediyoruz. İlan ettiğimiz ödüllerimiz en kısa zaman-
da kendilerine gönderilecektir.

Yarışmamızda birincilik kazanan Fatih PALA kardeşimizin “Tebliğ’de Hayat Vardır” başlıklı 
makalesini aşağıda okuyabilirsiniz.
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susla karşılaşmış olmayız. Çünkü insanın olduğu 
her yer, tebliğin de sunulacağı yerlerdir. Kaldı ki 
sosyal medya adı verilen internet ortamındaki 
facebook, twitter, google, msn, form siteleri gibi 
yerlerde, ulaşılmaya, tebliğ götürülmeye müsait 
o kadar çok insan var ki, hem de istenmediği ka-
dar, tahmin edilmeyecek oranlarda. Tabir-i caiz-
se, tüm dünya insanları oralarda zaten. Herkesin 
bir şekilde dahil olduğu, yer bulduğu ortamlardır 
oralar.

İnsanlar, sosyal medyada istedikleri bilgiye ve 
insana istedikleri anda ve istedikleri şekilde ula-
şabilme kolaylığını yaşıyorlar. Özellikle de bilgiye 
ulaşma noktasında haddinden fazla savurganlık 
ve israf var. Doğruluğu-yanlışlığı tahlil edilmeden 
herşey paylaşılıyor, yazılıyor, çiziliyor. Ve bun-
lar, sayıları azımsanamayacak kadar çok olan 
internet kullanıcıları tarafından okunuyor, takip 
ediliyor, önemseniyor, kabul ediliyor. İslamî içe-
rikli bilgi paylaşımlarında doğruları yanlışlardan 
ayıklamak oldukça güçtür. Zira binlerce site içeri-
sinde onbinlerce insan, milyonlarca paylaşım ve 
yorum var. Bunları hangi oranda ve hangi zaman 
diliminde, doğru düzleme çekme işi kim tarafın-
dan ve nasıl gerçekleştirilebilir ki?

İnternet, hiç olmadığı kadar hayatımızı ku-
şatmış ve yönlendirmiş vaziyet içeriyor şu anda. 
Bu durum, görmezden gelinecek ve yabana atı-
lacak bir hal olmaktan çıktı artık. Dünya oradan 
takip ediliyor, dünyalılar kendilerini en iyi ve en 
çok orada ifade ediyorlar ve hatta neredeyse tüm 
dünya oradan yönetiliyor demek abartı olmasa 
gerek. Wikileaks belgeleri buna en bariz örnektir. 

Elbetteki bu devasa döngünün içinde, aktif 
olarak yer alanların önemli bir kesitini de Müs-
lümanlar oluşturuyor. Binlerce site, yüz binlerce 
yazı ve görsellik… Müslümanlar, sosyal medyayı 
iyi kullanıyorlar. Tabi ne kadar iyiye kullanıyor-
lar; orası ayrıca izah isteyen farklı bir durum. 
İnternet üzerinden insanlara tebliği ulaştırmak, 
onları vahyin hakikatine ulaştırmak vazifesi el-
bette ki kolay olmasa gerek. Google adı verilen 
arama motorundan merak edilen ya da öğrenil-
mek istenen bir mevzu aratılıp bulunur ve her 
hangi birinin, her hangi bir yazısından yada vide-
osundan konuyla ilgili malumat sahibi olunuyor, 
olduğu sanılıyor. Bulunan bu yazı veya videolar 
twitter’da da, facebook’ta da paylaşılıyor. İşte 
burada, bu bilgilerin sahihlik sorunu ortaya çıkı-
yor haliyle. Avam tabirle ‘ağzı olan konuşuyor.’ ve 
tabi ‘klavyesi olan da yazıyor.’ Kim, kime ve hangi 
düşüncelerine itibar edecek? Veyahut da mute-
ber şahsiyetleri kim belirleyecek? Herkes aklının 

yol verdiğinin nisbetince tutunacak bir kulp bulu-
yor. Sözün tam burasında, bu insan izdihamında 
doğruya-hakikate yönlendirme görevi gündeme 
gelmesi önem arz ediyor.

Şimdi söyleyeceklerimiz, olayın iyi ve barda-
ğın dolu tarafı olacak bilhassa. Çünkü en azından 
bu evsaftaki insanlar, arayış içerisinde oldukla-
rındandır ki, doğruya ulaşabilme oranları daha 
yüksektir. Bir arayış, bir gayret, bir hareket ve 
bereket vardır böylelerinde. Lakin bir de yol-iz 
bilmez, bir o yana bir bu yana yalpalayıp du-
ranlar ve bunun sonucunda çıkmazlar duvarına 
toslayanlar için ne yapmalı? Onların ellerinden 
kim tutmalı, rehberi kim olmalı? Doğru yolda yü-
rümeye azmetmişken, zorlu şartlarda yürürken 
refakat edecek yoldaşları kimler olmalı? Mesele-
nin püf noktası ve el-an cevap bulması gereken 
sorular bunlardır asıl.

Müslümanlar, imanlarına ve davalarına halel 
getirmemek suretiyle her alanda boy gösterme-
lidirler. Nefsin ve lain şeytanın galebe çalamaya-
cağı eylemlerin peşi sıra gitmekle yükümlüdür 
her bir mümin, her bir muvahhid. Sosyal medya-
da bulunuş ve duruş şeklini de işte bu imanının 
ve sevdasının ağırlığı, rengi belirlemelidir. Vakit-
lerinin büyük bir kısmını, hep malayani şeylerle/
işlerle, internette geçiren insanlara, muhatapla-
rına on saatlerce internet sörfünün; sadece on 
dakikalık bir zaman diliminde ikame edilecek bir 
vakit namazdan alınacak manevî hazla, tarifsiz 
hoşnutlukla asla bir olamayacağını hissettirebil-
melidir. Allah (azze ve celle) ile buluşmanın ve 
O’nun sevdasıyla tutuşmanın verdiği muhteşem 
iştiyakın, hiçbir âdemoğlu için başka yerde, baş-
ka şeyde bulunmayacak kadar değer taşıdığını 
bildirmek gerekir.

Sosyal medya üzerinde tebliğ olur mu, ol-
maz mı ya da böyle bir ortam tebliğ için uygun 
mudur, değil midir? sorularına müspet bir göz-
le bakıp “neden olmasın, olmalı tabiki!” cevabı-
nı uygun görüyorum. Yalnız bu, şartlı bir uygun 
görüştür: bu sanal yürüyüş, irtibat ve sanal ha-
yat; normal hayatta, içtimai zeminde karşılık gö-
rüp neşvünema bulacaksa eğer! Yani, bu sosyal 
medya mücahidliğini normal/gerçek hayatımıza 
taşıyabiliyorsak; orada tanıştığımız, tebliğe uy-
gun gördüğümüz muhataplarımızla görüşme-
lerimize bizzat devam ediyorsak, onlarla ortak 
mekânlarımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, 
kitabevlerimizde, çay ocaklarımızda, dernek ve 
vakıflarımızda beraberliğimizi taçlandırıp anlam-
landırabiliyorsak; işte biiznillah tebliğ amacına 
ulaşmıştır demektir. Yüzümüzü görmeyen, sesi-
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mizi duymayan, elimizi tutmayan tebliğ talipli-
sine ne kadar etki bırakabiliriz ki? Ya da bunun 
ne kadar ve nereye kadar hükmü geçerli olabilir 
ki? Elbette ki hidayet Allah (azze ve celle)’ın kül-
li iradesi çerçevesinde gelişir ve adresini bulur. 
Bunu biz, ne tayin edebiliriz ne de bununla ilgili 
bir tahmin yürütebiliriz! Bizim yükümlü olduğu-
muz husus, davet ve tebliğ yolunda bütün araç-
ları amacımıza uygun olacak şekilde işlevsel hale 
getirmektir. Gayret bizden, tevfik, yardım, nusret 
Yaratandandır, yüce İslam davasının sahibi olan 
yegâne Rabbimiz şanı pek yüce Allah (azze ve 
celle)’tandır. O’nun açtığı yolu hiçbir kimse ka-
payamaz, o yola set kuran çıkamaz; yine O’nun 
kapadığı bir yolu da kimsenin açmaya gücü ve 
takati kifayet edemez. Herşey O’nun “ol” emrine 
tabidir. O, “ol” derse oluverir her bir şey.

Büyük bir insan yoğunluğunun gözden kaç-
madığı türedi bir mekân olan ve bağlılarının 
sayısının günden güne artış gösterdiği bir ka-
çınılmazlık ortamı statüsüne dönüşen sosyal 
medyanın gücünü kontrol altında tutabilmek, ne 
köy muhtarlığının, ne ilçe kaymakamlığının, ne 
il valiliğinin, ne emniyet teşkilatının, ne silahlı 
kuvvetlerin, ne başbakanlığın ve ne de cumhur-
başkanlığının harcıdır. Açıktır ki, bu ortamdaki 
potansiyelin ucu-bucağı gözükür vaziyette değil. 
Kimlikler bile onlarcadır. Kompleks bir halin ken-
dini barizce hissettirdiği bu mekânlar, kontrolsüz 
ve gizemli garip bir gücün resmidir. Zira öyle ki, 
“a” kimliğinde olanlar kendilerini kolaylıkla “b” 
kimliğindeymişçesine lanse edebiliyorlar. Çünkü 
bunu kontrol altında tutabilecek bir mekanizma, 
bir organizma yok. Herşey insanın vicdanına ve 
mevcut imanına kalıyor. Bırakalım kimlik değişik-
liğini, cinsiyet değişimi bile bu kolaylık sarmalın-
da kendisine hayat hakkı bulabiliyor. Erkek oldu-
ğunu sandığınız muhatabınız, bir müddet sonra 
karşınıza kadın kimliğiyle çıkabiliyor. Ve kadın 
olduğunu sandığınız bir muhatabınız, belli zaman 
sonra karşınızda erkek olarak belirebiliyor. 

Tüm bu verilerden yola çıkarak, sosyal medya 
birlikteliğinin, kardeşliğinin, dostluğunun, arka-
daşlığının normal ve gerçek hayatta yer bulma-
ması/bulamaması kayda değer bir anlam ifade 
etmez, etmeyecektir. Bu sözler, yaşanan tecrü-
belerin bakiyesinin yekünüdür. Öyle ki internet 
ortamı, rahatlık getirir, orada fedakârlığın esami-
si bile okunmaz. ‘Bol keseden atma’ geleneğini 
en cesur bir şekilde gerçekleştirenleri, gerçek ha-
yatta, gerçek sahalarda, pür gerçek meydanlar-
da görebilme mutluluğunun hevesi hep ama hep 
kursağımızda kalmıştır. Çünkü bütün gayretler o 

camekânın sınırları içinde gerçekleşiyor, dünya-
nın en ücra köşesindeki insanlara ulaşabilme, on-
larla sohbet etme, onların dertlerine hal çareleri 
arama bahtiyarlığına erenler, erebilenler; hemen 
yanı başlarındaki mazlum, mahzun ve masum 
bîçareleri görememe körlüğüne müptela olurlar. 

Yakınımızdakiler, yanıbaşımızdakiler bizler için 
tebliğe daha layıktırlar. Rasulullah (aleyhisselatu 
vesselam)’ın tebliğ usulü bunu gerektiriyor. Dal-
ga dalga yayılacak olan İslam ve vahy halesi, ev-
vela denize atılan bir taşın oluşturduğu dalgalar 
misali, yakından uzağa doğru uzanmalıdır. Şim-
dilerin sosyal medyası, Allah Rasulü’nün yaşadığı 
zamanlarda başka ülke yöneticilerine gönderdiği 
davet içerikli mektuplarına benzetilebilir. Mek-
tupları ulaştıran elçiler kablolarımız, mektuplar 
ise internet olarak düşünülebilir. Ancak bu geliş-
me, ‘içimizdeki devlet’in gerçekleşmesi akabinde 
nevzuhur eder. Öncelikle içimiz, kalbimiz, sağı-
mız, solumuz ve tüm hücrelerimiz fethe bahse-
konudur. Dalganın diğer haleleri, sonraki aşama-
lar gündem edilir, edilmelidir. 

Eğer bugün tebliğ ve davetle ilgili bir içtihat 
yapılacaksa -ki yapılmalıdır- ya da zikri geçen 
bu konuya dair bir fıkıh oluşturulacaksa, olayın 
sosyal medya boyutu unutulmamalı ve hassaten 
önemsenmelidir. Sözlerimizin başında değindiği-
miz ve yinelemeyi uygun gördüğümüz bir husus 
şudur ki: insanın olduğu her ortam ve zemin teb-
liğin soluk alıp verdiği mekanlara dönüştürülme-
lidir, dönüştürülebilmelidir; ona özel mekan ta-
yin ve tahsis edilemez, bu mekan sosyal medya 
adındaki garibe mekanlar olsa bile.

Son tahlilde altını çizeceğimiz mevzu, insanları 
topyekün hakkın ve hakikatin şahitliğine taşıma-
nın diğer ve en güzel adı olan tebliğden asla ödün 
verilemez. Onun duraksatılması demek, son-
landırılması demek; insanın ve İslam’ın ölümü, 
sonu, kıyameti demektir. Adem aleyhisselam’dan 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e kadar 
gönderilen tüm Allah Elçileri’nin yegane göre-
vi bu idi. İnsanları tağuta kulluktan azad edip 
yalnızca Allah (azze ve celle)’ın ilahlığına boyun 
eğdirmeydi onların vazifesi. İman ve ihlas sahibi 
her bir Müslüman’ın da üzerinde güncel tutması 
gereken en izzetli ve en kurtarıcı ödev, tebliğdir. 

Son ve kutlu Nebi(s.a.v.)’nin yüreğimize hece 
hece işlememiz gereken o muhteşem sözünü 
aktararak sözlerimizi niteleyerek nihayete erdi-
relim: “Bir kişinin hidayetine vesile olmak, 
dünya üzerinde üzerine güneş doğan her bir 
şeyden daha kıymetlidir.”
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Çok mala sahip olmak bir imtihan 
(sınav) sebebidir. Allah (cc) insanları 
ilimle, sağlıkla, malla, geniş imkan-

larla, çocukla sınamaktadır. Malı insana veren 
Allah (cc), bu maldan muhtaçlara ve elimizin 
altındakilere de vermemizi emrediyor.

Bir Müslüman aile reisi, hanımına, çocuk-
larına, anne ve babasına zorunlu olarak ba-
kar. Bu üç grubun nafakası aile reisinin göre-
vidir. Bu Müslüman bunlardan başka yakın 
akrabalarına ve diğer Müslümanlara da infak 
etmek durumundadır.

“Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, 
her başağı yüz daneli yedi başak bitiren bir to-
humun hali gibidir. Allah dilediği kimseye daha 

kat kat verir. Allah’ın ihsanı çok geniştir. Her 
şeyi hakkıyla bilendir.” (2/Bakara, 261)

Yarım hurma ile Cehennem’den koru-
nulur mu?

Adiyy b. Hatem (r.a.)’den rivâyete göre, 
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Her kim 
yarım hurmayla bile olsa yüzünü ateşten 
korumaya gücü yeterse bunu hemen yap-
sın.” (Müsned: 18573)

“Yarım hurmayla da olsa, kendinizi 
ateşten koruyun” hadisiyle infakın önemine, 
Allah’ın ona verdiğini ihtiyaç üzere olan baş-
ka kullarıyla paylaşmanın önemine dair açık 
bir ders yüklüdür. Aza-çoğa, büyüğe-küçüğe 

bakmadan, Allah için 
başkalarına yardım 
etmenin önemini bize 
haber veriyor. 

Peki, hadis niye 
‘yarım hurma’dan söz 
ediyordu. Bu dersi 
vermesi için ‘bir hur-
ma bile olsa’ da di-
yemez miydi? Niye 
“Bir hurmayla da olsa, 
kendinizi ateşten ko-
ruyun” dememişti de, 
“Yarım hurmayla bile 
olsa, kendinizi ateşten 
koruyun” demişti? 

1- Yarım hurma bir 
paylaşmanın haberini 

Paylaşmak ve Fark Yaratmak

Cefai DEMİREL
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veriyordu bize. Hem nefsimize karşı da sorum-
lu olduğumuzu bildiriyordu. Hem de amellerin 
en hayırlısı az ama devamlı olanıdır hadisinde 
olduğu gibi fıtrat’a uygun bir infak yolunu bize 
gösteriyordu. 

Bu hadisten anlamamız gereken, yarım 
hurmayla kendi nefsinin ihtiyacını gider, diğer 
yarım hurma ile de başka nefislerin ihtiyacını 
gider anlaşılabilir. 

2- Yarım hurma ile verdiğiniz infağı küçüm-
semeyin. Onu azımsamayın sizin için bir değer 
taşımasa bile, birileri için değerdir. Siz azımsa-
yıp, utanıp yardım yapmadığınızda birileri mağ-
dur olmaktadır. Sizin küçümseyip vermediğiniz 
infak birilerinin o gün açlığını giderebilir, yarası-
na merhem olabilir.

Deniz yıldızı

Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden 
bir yazar, sabaha karşı kumsalda dans eder gibi 
hareketler yapan birini görür. Biraz yaklaşınca, 
bu kişinin sahile vuran denizyıldızlarını, okya-
nusa atan genç bir adam olduğunu fark eder. 
Genç adama yaklaşır: - Neden denizyıldızlarını 
okyanusa atıyorsun? Genç adam yanıtlar; -Bi-
razdan güneş yükselip, sular çekilecek. Onları 
suya atmazsam ölecekler. Yazar sorar; -Kilo-
metrelerce sahil, binlerce denizyıldızı var. Ne 
fark eder ki?

Genç adam eğilir, yerden bir 
denizyıldızı daha alır, okyanusa 
fırlatır.

Onun için fark etti ama...

Bu cevap bilgeyi şaşırtmış ne 
söyleyeceğini bilememiş. Geriye 
dönmüş, yazısının başına geç-
mek üzere kulübesine gitmiş. 
Gün boyunca bir şeyler yazma-
ya çalışırken genç adamın gö-
rüntüsü gözünün önünden hiç 
gitmemiş. Aklından çıkarmaya 
çalışmış, ama bir türlü olmamış. 
Nihayet akşama doğru fark et-
miş ki, bu gencin davranışının 
özünü kavrayamamış. Çünkü bu 
gencin asıl yaptığının; evrende 
bir gözlemci olmayı ve olup bi-
teni gözlemeyi değil, Evrende 
bir oyuncu olmayı ve fark 
yaratmayı seçmek olduğunu 
sonradan anlamış ve utanmış. 
O gece sıkıntı içinde yatmış. Sa-
bah olduğunda bir şey yapması 

gerektiğini bilerek uyanmış. Yataktan kalkmış, 
giyinmiş, sahile inmiş ve o genci bulmuş. Ve 
bütün sabahı onunla okyanusa denizyıldızı ata-
rak geçirmiş.

Bizim için fark etmeyen şey onlar için 
fark eder.

Yapılması gereken bir iş vardı, ama birileri 
bizim yardımımız ne olacak ki bu iş zenginle-
rin işi demişti. Birileri de nasıl olsa başkaları 
yardım eder benim daha önemli işlerim var 
demişti. Birileri de nasıl olsa bir başkası yapar 
diye ilgilenmemişti. Sonuç olarak kimse bir şey 
yapmamıştı.

Bizler Müslümanlar olarak yardım etmek 
için birilerinin yardım yapmasını beklemeden, 
gücümüzün yettiği kadar yardım etmekle so-
rumluyuz. Allah(cc) bizleri gücümüzün yetme-
diğinden sorumlu tutmayacaktır. Fakat bizleri 
gücümüzün yettiğinden sorumlu tutacaktır. 

Yüce Rabbimiz şöyle ifade etmektedir:“O 
(Allah) hanginizin daha güzel iş yapacağı-
nı denemek için ölümü ve hayatı yaratan-
dır.” (Mülk, 67/2) 

Müslüman’ın hayatta etkisiz eleman olma 
gibi bir lüksü yoktur. Müslüman etkin, aktif, rol 
belirleyen, yöneten, nizam veren olmalıdır.



ŞUBAT 2013 / Sayı 165

51

Kur’an’ın Dört Temel Terimi ese-
rinden ikinci terim olan Rab ile yazı 
dizimize devam ediyoruz. Yine kitap 

bağlamında değerlendirmeye, irdelemeye, kafa 
yormaya ve ibretler almaya gayret edeceğiz 
inşaallah. İbret almak isteyenler yakın dursun. 
Yakın olunmazsa, yakîn durulmazsa uzaklığın 
kuşatmasına yakalanmak işten bile değildir. 
Malûmdur ki, her şey zıddıyla kâimdir. Ve hep 
yakînî bir ahlak sahibi olanlar felah bulmuşlar-
dır.

Kitapta ele aldığı her bir terimle/kavramla, 
okuyucunun zihin dünyasında silinmez izler bı-
rakma gayesindedir Mevdudi -Ona yine hayır 
dualarımızı sunmayı unutmuyoruz-. Eserde, 
üzerinde en çok durulan terim Rab olmuş. Ta-
rihte yaşamış olan çeşitli toplumlardan, kavim-
lerden örnekler verilerek konu teferruatlı bir 
şekilde işlenmeye çalışılmış.

Rab kelimesi, pek çok anlamı içerisinde ba-
rındırır. Bu anlamları barındırmasındandır ki, 
yanlış yerlere ve kişilere çekilmesi kaçınılmaz 
olmuştur her devirde. Onun pek çok anlamla-
rından bazılarını şu şekilde ifade edebiliriz: ih-
tiyaçları karşılayan, terbiye eden, yola getiren/
adam eden, yetiştiren; kefil olan, ıslah edici, 
gözetici, koruyup kollayıcı; bağlılarının efendi-
si, sözü geçen, üstün, yüce, itaat edilen, bo-
yun eğilen güç, egemenlik sahibi önder; sahip, 
efendi.

Bu verilen anlamlardan birini, bir kaçını ya 
da hepsini belli kişi veya olgulara, kurum ya da 
kuruluşlara verme/yükleme cahilliğini yapanlar, 

tarihin her döneminde görülmüştür. Hâlbuki yo-
ğunluklu olarak ve esasen bu anlamların taşıdı-
ğı mahiyet alanı yalnızca ve yalnızca göklerin, 
yerin ve her ikisi arasındakilerin yaratıcısı, rı-
zıklandırıcısı ve hükümler va’z edeni olan Alla-
hu Teâla’da görülmelidir, görülmek zorundadır. 
O sayılan özellikleri, yücelerden yüce olan Al-
lah’ımızdan başkasına layık görenler, gerek bu 
dünyada gerek ebedî âlemde kaybedenlerden 
olacaklardır. Onlar gibi olmaktan, onlar gibi dü-
şünmekten ve onlar gibi inanıp yaşam sürmek-
ten Rabbimize sığınırız.

Geçmiş kavim ve toplumlar içerisinde Nuh 
aleyhisselam’ın kavmi, Ad, Semud kavimleri, 
İbrahim aleyhisselam’ın kavmi ve Nemrut, yine 
Lut ve Şuayb aleyhisselam’ın kavimleri, Musa 
aleyhisselam’ın ezeli rakibi Firavun ve çevresi, 
Yahudiler, Hıristiyanlar ve Arap müşriklerini baz 
alarak geniş bir değerlendirmeye tabi tutuldu-
ğunda, hepsindeki Rab inanışının sayılamaya-
cak kadar çok miktarda aksayan tarafları görü-
lecektir. Bu denli hiçbir anlayış, yenilir yutulur 
cinsten değildir. Beşer aklının hevasından türet-
tiği soysuz ve şeytanî inançlar, hem kendilerini 
hüsrana sürüklemiştir, hem de nesillerini. Son-
suz kudret sahibi Allah azze ve celle’ye hamd 
olsun ki, insanlara her devirde zaman zaman 
hem şahit olacak, hem uyarıda bulunacak ve 
hem de müjdeler verecek Nebiler ve Rasuller 
göndermiştir. İşte o kutlu elçilerin onurlu dire-
nişleriyle küfrün, şirkin, zulmün, nifakın vs. beli 
kırılmıştır. Onların yolunu tutan mü’minler de, 
bu ulvi görevi sürdürmekle yükümlüdürler. On-
lar görevlerini sürdürmeye devam ettikçe Aziz 

Kur’an’ın Dört Temel Terimi
Okumaları - II: Rab

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.com
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Elçilerden miras kalan bel kırma geleneği de 
hayat bulacaktır.

Çok ilginç bir durum var ki, tarih boyunca 
ne kadar zalim, fasık ve sapık toplumlar gel-
miş geçmişse, hiçbirisi Allah’ın varlığını inkâra 
kalkışmamıştır. Ve hatta O’nun İlahlığına ve 
Rablığına inanmışlardır. Bunun farkında olmuş-
lar ve bu bilinçle yaşamışlardır. Allah’ın Yaratan 
ve yaşatan olması konusunda hiçbir sorun çı-
karmamışlardır. Ama ne var ki, Allah’la birlikte 
ve Allah’a rağmen, melekleri, cinleri, görünmez 
güçleri, yıldızları, gezegenleri, peygamberleri, 
ruhanî liderleri, velileri vs. İlahlıkta ve Rablıkta 
Allahu Teâla’ya ortak görmüşlerdir, ortak sun-
muşlardır; sanki O’nun ihtiyacı varmış gibi. Şey-
tan ve şeytanî mihraklar hiç boş durmamışlardır 
Âdem(a.s)’den beri, insanlık tarihinden beri.

Teorik planda, Allah’ın İlah ve Rab olmasında 
bir sakınca yok onlar için; lakin mesele pratik 
yönde, bizzat hayata müdahil olma mevzusu-
na gelince, ahlakî, siyasî ve toplumsal anlamda 
yöneticilerine, güç ve nüfuz sahibi olanlara ita-
at etmeye koyulurlar. Onlar bilmiyorlardı ki, ya 
da bilmek istemiyorlardı ki; yaratmak da, hük-
metmek de, idare edip düzenlemek de sadece 
ve sadece Allah’a aittir. O’dur tapılacak, boyun 
eğilecek, dua edilecek ve yardım beklenilecek 
olan…

Kur’an-ı Azimüşşan, Rabb’i 
mutlak egemenlik mercii olarak 
kabul eder, böyle görülmesini ön-
görür ve bunun da yalnızca Allah’a 
has kılınması ister. Kur’an’ın bize 
yerleştirmek istediği bilinçten ve 
muradından anlıyoruz ki, yegâne 
Rabbimiz olan Allahu Teâla, tek 
rızıklandırıcı, terbiye edici, yarat-
tıklarının ihtiyaçlarını görücü, tek 
yetkin kefil olan, yardım eden ve 
dayanılıp güvenilecek biricik kay-
naktır. Bu, muvahhidlerin akide-
sidir. Tevhidî bir yaşamın izzetli 
sularında yüzmek isteyenler, bu 
inanç bağıyla bağlılıklarını ibraz 
etmelidirler. Ve bilmelidirler ki, 
inanılan değerler ispat ister, amel 
bekler, hareket bekler…

Mü’min kullara düşen, yara-
tıcılarının Rabliğine vefa göster-
mektir, vefakâr olmaktır. Yalnızca 
O’na itaatte bulunup kulluk et-
mektir. Çünkü tek malik olan ve 
hüküm sahibi, hükümran O’dur; 

sahip olmak da, hükmetmek de O’nun emrin-
dedir, O’nun elindedir, O’nun tasarrufundadır. 
Tüm bunları, bu ulvi yetkileri başkalarına ver-
mek, başkalarına layık görmek demek; dünya 
üzerinde yapılacak, gerçekleşecek, işlenecek 
en büyük zulümdür, cürümdür, bedbahtlıktır, 
sapkınlıktır, şaşkınlıktır ve azgınlıktır.

Yüce Rabbimize dua ediyoruz, bizi kendi yü-
celiğinde ve Rabliğinde korusun, barındırsın, 
saklasın, terbiye etsin, adam etsin, mü’min et-
sin; bize öyle sağlam bir iman ve şuur versin 
ki, ihsan etsin ki; yalnızca kendisini dayanak, 
sığınak, korunak, barınak ve tutamak olarak 
görelim, bilelim, kabul edelim ve ömrümüzün 
sonuna kadar bu hali üzerimizde her dem taze 
tutup tüm insanlığa örneklik ve önderlik teşkil 
edelim. Ve bizden gelen nesillerimize de bunları 
nasip etsin, diyelim. O’nun her bir şeye gücü/
kudreti yettiği gibi dualarımızı kabul etmeye 
yeter. O, dualara icabet eden, duaları öksüz 
ve yetim bırakmayan Rabbimiz Allah Azze ve 
Celle’dir.

Bir sonraki sayımızda, bir diğer terim olan 
İbadet üzerine yapacağımız, oluşturacağımız 
okumalarımızla ve düşünüşlerimizle buluşmak 
ümidiyle Sahibimize emanet bırakıyorum siz-
leri.
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Allah infâk edenin yolunu kolaylaştırır 

İnsan dünya sürecinde şeytanın, ilâhî hi-
dayete zıt yönde kandırma çabalarına 
sürekli muhatap olmaktan kurtulamaz. 

Çünkü dünya hayatı, şeytanın rolüne açık bırakıl-
mış, vâdesi belirli geçici bir imtihan ortamıdır. Bu 
süreçte şeytan onu saptırmak için, duruma göre 
telkinlerini farklı kılıklar içinde güncellemekten 
hiç geri durmaz. Ne zaman bir hayır yapmaya 
niyetlense hemen onu caydırmaya kalkışır. İnfak 
etmenin insanı fakirleştireceğini fısıldar; böylece 
onu yoksul düşmekle korkutur. Cimriliği benim-
setmeye çabalar. Onu bencil bir yaşayış tarzına 
çekmeye çalışır.

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size fahşa’yı 
emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret 
ve bir bolluk vaadediyor. Allah ihsanı bol olandır. 
Hakkıyla bilendir.” (Bakara Suresi, 2/268)

Hâlbuki Allah insan için bir şeyi ahlâken ge-
rekli kılmış ve ona bir vazife olarak göstermişse, 
o şeyin yerine getirilmesi, insanın geleceği ba-
kımından son derece önemli olduğundandır. Bü-
tün ibadetler ve sâlih davranışlar böyledir. Dün-
ya hayatındaki olumlu rollerinin ötesinde kalıcı 
olan âkıbet mutluluğu için şart olan çabalardır. 
Şüphesiz infak konusunda yapılan ısrarlı telkin 
ve tavsiyeler de bunun içindir. Namazın ve ze-
katın yanı sıra, onları destekleyen bütün hayırlı 
çabaların insan âkıbeti üzerindeki kalıcı etkileri-
ne şöyle işaret edilmiştir:

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Nefisleri-
niz için önceden ne hayır gönderirseniz Allah nez-
dinde onu bulacaksınız. Şüphesiz Allah ne yap-
tığınızı çok iyi görendir.” (Bakara Suresi, 2/110)

Namaz olsun, kurumsal anlamda infak de-
mek olan zekât olsun, benzeri birçok bölümde 
olduğu gibi bu âyette de emredilmiş ve aynı 
zamanda bunların Allah’a sunulmuş birer hayır 
olduğu da özellikle belirtilmiştir. İnsan nihayet 
Allah’a kavuştuğunda yaptığı bu kabil hayırların 
hepsini orada hazır bulacak ve onların varlığına 
tutunarak bir değer kazanmış olduğunu göre-
cektir. 

“Artık kim (infâk edip) verir ve sakınırsa, O 
el-Hüsnâ’yı (Kelime-i Tevhid, Cennet)’i de doğ-
rularsa; Biz de ona kolay olanı kolaylaştırırız; 
Amma kim cimrilik eder ve kendini müstağni 
görür, O el-Hüsnâ’yı da yalanlarsa; Biz de ona 
en zor olanı (isyanı-azaba uğramasını) kolaylaş-
tırırız. Alçaldığı zaman malı kendisine fayda ver-
mez.” (Leyl Suresi, 92/5-11)

“Hâlbuki malını temizlenmek için veren, çok 
sakınan kimse ise ondan(azaptan) uzaklaştırı-
lacaktır. Üstelik onun üzerinde, hiçbir kimsenin 
karşılığı verilmesi gereken bir iyiliği de yoktur. 
Ancak, o çok yüce Rabbinin rızasını arayarak 
(bunu yapmıştır.); Yakında elbette razı olacaktır” 
(Leyl Suresi, 92/18-21)

Bu âyetlerde, insanlarda bağışta bulunma 
ile takva ve imanın birbiriyle yakından bağlantılı 
oluşuna işaret edilirken, bunların tam zıddında 
cimrilik, müstağnilik ve küfrün yer aldığı göste-
rilmiş; kimseye karşı bir minnet borcu bulunma-
dığı ve mecbur da olmadığı hâlde sırf kendisini 
arındırmak için gönüllü olarak malını veren, infâk 
eden muttakî bir kulun sadece Rabbinin rızasını 
kazanmayı hedeflediği resmedilmiştir.

Bir Başka Açıdan İnfak - II
“İnfak, Sadaka ve Zekât”

Tahsin ABDULGAFFAR



GENÇ BİRİKİM

54

Allah’a sunulmuş güzel bir borç

Kur’ân-ı Kerîm’de infak ve sadaka gibi hay-
ra yönelik beşerî tasarrufların kul ile Rabbi ara-
sındaki aslî anlam boyutunu pek hoş canlandı-
ran ifadelerden biri de; güzel borç demek olan 
“karz-ı hasen” terkibi ile yapılan ve “Allah’a 
güzel bir borç takdimi”nden bahseden cümleler-
de yer almaktadır. Bazen cihada fiilen veya mad-
di imkânlarıyla katılıp destek çıkmayı; bazen de 
doğrudan sadaka, infak gibi bağış ve yardım 
yapılmasını işaret eden bu ibareler, kastedilen 
hayırlı işin aslında Allah’a verilmiş güzel bir borç 
olduğunu belirtmektedir. Bu da sadakaların Al-
lah tarafından alındığı ifadesini açan ve tamam-
layan bir beyandır. Buna göre, kul yaptığı infak 
ile, gerçekte Allah’a bir borç sunmuş ve Allah da 
bunu kabul ederek geri ödenmesini bizzat üst-
lenmiştir. Böylece, işlediği bu sâlih amelinin kar-
şılığında Allah onu, doğrudan kendisinden ala-
caklı olduğu bir konuma yükseltmiş; pek büyük 
bir pâye lütfetmiştir. Bir kul için Allah’tan ala-
caklı olmaktan daha ileri bir şeref; daha büyük 
bir güvence ve sevap bakımından daha vaadkâr 
bir kazanım düşünülebilir mi? İnsanı Allah katın-
da başlı başına anlamlı ve değerli hâle getiren 
ve onun için pusuda bekleyen büyük tehlikelere 
karşı gerçekten siper oluşturan böyle bir pâye 
için bakın neler söz veriliyor:

“Eğer Allah’a güzel bir şekilde ödünç(karz-ı 
hasen) verirseniz onu size kat kat artırır ve gü-
nahlarınızı bağışlar. Allah Şekûr’dur, Halîmdir.” 
(Teğâbun Suresi, 64/17)

Görülüyor ki, bu ve benzeri (Bakara 2/245), 
(Maide 5/12), (Hadid 57/11, 18), (Müzem-
mil 73/20) âyetlerde, Allah’ın bu güzel borcun 
ödenmesini bizzat gerçekleştireceği ve iade 

ederken kat kat artıracağı; ayrıca bu hayrı ya-
pan kulu için pek değerli bir ödül ve mağfire-
tini de vaad ettiği açıklanmıştır. Doğrusu bu 
sonuçlar, bütün gerçeklikleriyle ancak âhirette 
yakînen idrak edilecektir. Ama hayır için yapıl-
mış harcamalar hakkında, bir de henüz dünya 
sürecinde iken gerçekleşeceği bildirilmiş pek 
hoş bir söz vardır: 

“De ki: Gerçekten Rabbim rızkı kullarından 
dilediğine genişletip yayar. Dilediği kimseninki-
ni de daraltır. (Hayır için) her ne harcarsanız O, 
bu harcadığınızın yerine başkasını verir. O rızık 
verenlerin en hayırlısıdır.” (Sebe Suresi, 34/39)

Bu yüzden infakta bulunmak, gerçekte malı 
eksilten bir tasarruf olmaz. Cenâb-ı Hakk, ha-
yır için harcanana karşılık bir başkasını verir. 
Yerinin boş kalmasına razı olmaz da bir şekil-
de mutlaka doldurur. Sadakaları bereketlendi-
rir; infak yönündeki etkinliği herhâlde semereli 
kılar; bunların güzel sonuçlarını ve akislerini 
yayıp artırır. Kendi rızası uğruna yapılmış güzel 
işlerin, sahibi hesabına bir mağduriyet sebebi 
hâline gelmesine izin vermez. Ve iyilik yapan, 
bundan hiç pişman olmaz. Yaptığı hayırların 
kendi lehine müşahhas sonuçlar doğurduğunu; 
işlerine bir bereket ve kolaylık getirdiğini, çok 
defa, henüz dünya hayatında iken bizzat mü-
şahede eder.

Tükenmez ticaret

İnfak edenlerin ilâhî hoşnutluğa kesinlikle ka-
vuşacakları ve onların batmak ihtimali bulunma-
yan; hiç kesilmeyen/hep kazandıran bir ticaret 
bekleyebilecekleri açıklanmıştır: 

“Muhakkak Allah’ın Kitabını okuyanlar, na-
mazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine verdi-
ğimiz rızıktan gizli ve açık infâk edenler, asla 
kesat bulmayacak bir ticaret umabilirler. Ta ki 
mükâfatlarını tastamam versin, hatta lütfunden 
onlara fazlasını da versin. Çünkü O Gâfur’dur, 
Şekûr’dur.” (Fatır Suresi, 35/29, 30)

İnfak ile faiz bir arada olamaz

İnfakın nasıl bir tutum olduğunu daha iyi 
kavramak için, bu davranışın tam karşısında fa-
izin (ribanın) yer aldığını unutmamak gerekir. 
Allah, kendi yolunda infakı emretmiş, bu an-
lamda özellikle zekât ve sadaka gibi ibadetleri 
farz kılmış; ama faizi kesin bir hükümle yasak-
lamıştır. Burada ilk planda şüphesiz, birbirine 
zıt bu iki davranışa ilişkin toplumsal bir düzen-
leme söz konusudur. Ancak infak emredilir ve 
faiz yasağı ortaya konulurken, iki tutumun bağ-
landığı ahlâkî ve yasal hükmün ötesinde, top-
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lumsal düzeyi aşan bir gerçeğe özellikle işaret 
edilmiştir ki, asıl önemli olan da budur. Helâli, 
haramı belirleyen ve buyruğunu bildiren Allah, 
bunu yaparken, insanın bunlara ilişkin tutumu-
nun varacağı akıbeti de açıklamıştır. Buna göre 
sadakalar başarı ve gerçek anlamda kazanç ge-
tirecek; faiz ise perişanlıktan başka bir sonuca 
varmayacaktır: 

“Allah riba’yı yok eder; sadakaları ise artırır. 
Allah olanca kâfir ve günahkâr hiçbir kimseyi 
sevmez.” (Bakara Suresi, 2/276)

“İnsanların malları arasında artış göstersin 
diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında 
artmaz. Fakat Allah’ın rızasını arayarak verdiği-
niz zekâta gelince; işte onlar (mükâfatları) kat 
kat artıranlardır.” (Rum Suresi, 30/39)

İstikameti bilinen, öngörüleri belli olan tutarlı 
bir sosyo-ekonomik düzende hem faiz, hem de 
infak birlikte meşru olamazlar. Çünkü temelde 
zıt olan ve biri öbürünü daima etkisiz kılmaya 
çalışan bu iki çelişik tutumun, bütünlüğü haiz bir 
sistemde aynı anda yer bulmaları (geçerli olma-
ları) mümkün değildir. Bir tarafta insanı, elindeki 
imkânlarla iyilikte bulunmaya ve muhtaç hem-
cinsine bağış yapıp destek olmaya çağırmak; di-
ğer tarafta, hemcinsinin destek ve yardıma olan 
ihtiyacını, ekonomik varlığını artırmak amacıyla 
kullanmasına izin vermek bağdaşmaz. Zira ih-
tiyaç ve zaruret olgusu, hayır için bir sebep ve 
bir vesile oluştururken; aynı şeyin fazladan bir 
kazanç fırsatı edinilmesi, bunu engelleyen bir is-
tismardır.

Hayır ile sömürü, elbette bir arada düşünül-
mez. Çünkü ekonomik kaynak ve güç, Allah ta-
rafından buna ihtiyacı bulunan insanın istifadesi 
için ortaya çıkarılmış; bu potansiyelin amacına 
uygun kullanımı ve paylaşımı sorunu ise, kendisi 
için ciddî bir sınanma konusu kılınmıştır. Allah’ın 
muradı ve rızası gözetiliyorsa yol bellidir; ihtiyaç 
karşılanacak ve harcama (infak) bu amaçla ya-
pılacaktır. Aksine, sahip olunan ekonomik varlık 
bizatihî sabit bir değer ve gerçeklik sayılıp gaye 
bilinir ve hep artırılmaya çalışılırsa, bu tercih, 
Allah’a isyandan başka bir anlam taşımaz. Şu bir 
gerçek ki, fiilen uygulandığında, infak faizin ze-
minini kurutur; faiz ise aksine, infak eğiliminin 
önünü keser ve nihayet onu büsbütün ortadan 
kaldırır. Eğer infak güzeldir ve gereklidir denili-
yorsa, faiz zaten reddedilmiş demektir. İslâm’ın 
yaptığı da budur. Kendi kendisiyle çelişkiye düş-
meyen bir düzeni gerçekleştirmek için elzem 
bulunan infak esasını net bir tavırla göstermek; 
sonra, bu yönlendirmeyi tamamlamak için tam 
zıddında yer alan faizi kesinlikle yasaklamak ve 

sağlıklı bir sosyo-ekonomik hayatı mümkün kıla-
cak yolu böylece açmaktır.

Fazla olan aktarılmalıdır

Ekonomik kaynak ve gücün esasen ihtiyaç 
için ortaya çıkarılmış oluşu, infak konusunda te-
mel ölçüyü de işaret eder:

“…. Yine sana, neyi infâk (ve tasadduk) edecek-
lerini sorarlar? De ki: “Sıkmayanını!(İhtiyaçtan 
arta kalanını)…” (Bakara Suresi, 2/219)

Kur’ân-ı Kerîm’de, müfessir Elmalılı M. Hamdi 
Yazır’ın meâlinde “Sıkmayanını” sözüyle karşıla-
nan “afv” kelimesi, Arapça’da affetme anlamına 
geldiği gibi; artanı, fazla olanı, salıverilip serbest 
bırakılmış bulunanı, kullanılmayanı, bu sebeple 
herkesin istifadesine açık bırakılanı, -belki fazla 
oluşu sebebiyle ihtiyacı aştığı için ya da darlık 
hâlini kaldırışı yüzünden- unutulanı, hatta göz-
den çıkarılan şeyleri de ifade etmektedir. Ger-
çekten de af; suçlunun cezalandırılmasından, 
onunla ilgili takipten ve bu yolda meşru talep 
haklarından, bir lütuf eseri tamamen vazgeçmek 
ve böylece suçu bütün sonuçlarıyla birlikte unu-
tup silmek demektir. Fakat bu kelime aynı za-
manda, arttığı için kullanılmayan miktarı ya da 
ihtiyaca sarf edilmesi gerekenin ötesinde fazlalık 
ifade eden ekonomik varlıkları belirtmek için de 
kullanılmaktadır. Dikkat edilirse bu iki anlamda 
şöyle bir paralellik vardır; suçu affetmek, bir 
vazgeçme, bir gözden çıkarma ya da unutma 
eseri iken; aynı eğilim maldaki fazlalık hususun-
da da gözlemlenir. Artan maldan vazgeçilir; o, 
gözden çıkarılır ve unutulur. Böylece benzer eği-
limlerin sonucu olan iki ayrı kavram aynı kelime 
ile ifade edilmiştir. 

Buna göre infak, bağışta bulunan kimsenin 
mallarından kendisini “sıkmayan” miktar ve tür-
ler için söz konusudur. Tâ ki, onu yapan kimse 
bir sıkıntıya düşmesin ve böylece bir zorluğa uğ-
ramış bulunmasın. Hiç kimsenin, bizzat tüket-
mek/kullanmak ihtiyacında bulunduğu ekono-
mik varlıkları için böyle bir yükümlülüğü yoktur.

Tabii burada nelerin ve hangi miktarların ih-
tiyaca karşılık bulunduğu örfe göre belirlenmek 
gerekir. Tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaç algıla-
ması toplumun farklı kesimlerinde değişiktir. Bu 
hususta kişisel anlayışlardan da söz edilebilir. 
Fakat bunlar değil de, toplumsal düzeyde objek-
tif ölçüyü gösteren örf temel alınmalı; toplum 
çapında kabullenilmiş olan anlayışa ve fiilî geçim 
şartlarına bakılmalıdır. Bu da ancak, şartların 
gözetilmesiyle, toplumun durumu ve ekonomik 
standardı gerçekçi bir yaklaşımla izlenerek tes-
pit edilecektir.
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İnfakta Bulunmanın Sadaka Vermenin 
Ölçüsü Nedir, Tüm Artırımlarımı Sadaka 
Olarak Verebilir miyim? 

Bir Müslüman’ın kazancından fakirlere, hayır 
kurumlarına vs. vermesi farz olan miktar zekât 
miktarıdır. Bir kimse elindeki para mal vs.’nin 
zekâtını vermesi farzdır. Bir kimse ailesinin geçi-
mini temin ettikten sonra isterse malının yarısını 
isterse de tamamını infak olarak dağıtabilir. Bu 
konuda kısıtlama getirilemez. Bu konuda esas 
olan başkalarına muhtaç duruma düşmeyecek 
şekilde infak’ta bulunmaktır.

Âyette; “Sana, neyi fakirlere harcayacakla-
rını sorarlar; de ki; artan malı verin” (Bakara, 
2/219) buyrulur. 

İbn Abbâs, artan malın, “Aile fertlerinin ihti-
yaçlarından arta kalanı” olduğunu belirtir. (İbn 
Kesîr Tefsîri, Mısır, I, S. 255-256) 

Elmalılı, âyetteki “arta kalanı infâk ediniz” 
hükmünün şu anlama geldiğini belirtir: “Malını-
zın temel ihtiyaçlarınızdan fazlasını infâk ediniz  
Meşrû yoldan mal kazanınız ve bu maldan kendi-
nizin ve aile fertlerinizin zorunlu ihtiyaçlarından 
fazlasını hayır için harcayınız. Çeşitli âyetlerde 
belirtildiği üzere hanım, küçük çocuklar, fakir 
durumdaki ana-baba, dede ve nineler aile fer-
didir. Bunların nafakası, bir kimsenin kendi na-
fakası kabilindendir. Bu yüzden hayır yapacağız 
diye kendinizi ve aile fertlerini nafakasız bırak-
mak câiz olmaz” (Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, 
İstanbul 1960, II, S. 767). 

Temel ihtiyaç maddeleri ve ailenin bir yıl-
lık zarûrî ihtiyaçları zekâttan muaftır. Hadis’te: 
“Müslüman’a atı ve kölesinden dolayı zekât 
yoktur” (Buhârî, II, s. 121; Müslim, II, s.676) 
buyrulur. Bunun dışındaki temel ihtiyaçlar isim 
olarak nass’larda yer almamış, ancak bu konuda 
“mâruf=bilinen, örfleşen, devirlere göre aslî ihti-
yaç sınıfına giren şeyler” esas alınmıştır.

Aslî ihtiyaçlar şöylece sıralanabilir:

1) Bir kimsenin ömür boyu içinde oturacağı 
evi, bağ, bahçe ve tarlası.

2) Binek ve koşum hayvanları, otomobil, ser-
vis arabası, traktör, su motoru, meslek ve sa-
natını ifa için kullandığı makine, tezgâh, fabrika 
vb. âletler. Bunlar geliri üzerinden zekâta tâbi 
olur.

3) Örfe uygun giyim ve ev eşyası. Halı, ki-
lim, altın ve gümüş olmayan yemek takımları, 
koltuk, çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, 
radyo vb. elektronik âletler.

4) İlim adamlarının kütüphanesi.

5) Kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu 
kimselerin bir yıllık yeme, içme, giyim vb. har-
camaları.

6) Nisap miktarına ulaşmayan ve ticaret için 
kullanılmayan süs ve ziynet eşyası.

İbnü’l-Hümâm bunları “oturulacak ev, giyile-
cek elbise, ev eşyası, binilecek hayvanlar ve kul-
lanılan silâhlar için zekât yoktur” (Fethu’l-Kadîr, 
I, 487) şeklinde özetler. 

Nafaka ile infak’ın birbirinden ayrılması 
mümkün değildir.

Kur’ân-ı Kerim’de: “Onların mallarında sâilin 
ve (iffetinden dolayı dilenemeyen) yoksulun da 
bir hakkı vardır.” hükmü beyan buyurulmuştur. 
Mü’minlerin mallarıyla, dilleriyle ve canlarıyla 
cihad etmeleri, kat’i nasslarla emredilmiştir. İn-
fak amelinin edâsı için ilk rükûn imândır. Nite-
kim Hz. Aîşe (r.anha) validemizden rivayet edi-
len bir hadis-i şerifte bu mahiyet açıkça beyan 
edilmiştir: “Bir gün Resûl-i Ekrem (sav); `Yâ 
Rasûlallah!.. Cahiliyye devrinde Abdullah İbn-i 
Ced’an, misafiri ağırlar, akrabayı ziyaret eder, 
köleleri kölelikten kurtarır ve komşularına iyilik 
ederdi. Bunların kendisine bir faydası olur mu?’ 
diye sordum. Resûl-i Ekrem (sav): ‘Hayır! dedi. 
`O hiç bir zaman Allah’ım, ceza gününde beni 
bağışla!’ demedi.”

Yine Hz. Enes b. Mâlik’den (ra) şöyle rivayet 
edilmiştir:”Kıyamet gününde cehennem ehlin-
den olan kimseye denilir ki: `Baksana!. Dün-
ya dolusu malın olsaydı (şu azaptan kurtulmak 
için) o malını fidye olarak verir miydin?’ O kimse 
azabın şiddetini gördüğü için: ‘Evet!.. Muhakkak 
verirdim’ der. Allahû Teâla (cc) şöyle buyurur: 
`Ben (dünyada) senden bundan daha kolay 
birşey istemiştim. Henüz ruhlar âleminde iken, 
bana hiçbir şeyi ortak koşmaman hakkında sen-
den misak almıştım. Sen ise sözünden döndün. 
Bana ortak koşmaktan başka bir şey kabul et-
medin.” (Sahih-i Buhari)

İnfak amelinin edâsı için ikinci rükün, ihlâstır. 
Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de, muttaki mü’minlerin 
infak hususundaki tavırları izah buyurulmuştur: 
“Yemeğe olan sevgilerine rağmen, yoksulu, yeti-
mi ve esiri doyururlardı. ‘Biz size ancak Allah’ın 
rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne 
de bir teşekkür istemeyiz. Çünkü biz Rabbimiz-
den, o suratların ekşiyeceği çetin günden korka-
rız derlerdi, İşte bundan dolayı Allah, o günün 
şerrinden onları korumuş, (yüzlerine) bir güzel-
lik, (kalplerine) sevinç vermiştir.” (İnsan Suresi, 
76/8-11)
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Sahabe-i kiram infak amelinin edâsı için, ge-
nellikle gece karanlığından faydalanmıştır. Buna 
imkân bulamazlarsa, fakir kimse uyurken, infak 
edecekleri malı yanına bırakıp, oradan hızla uzak-
laşmışlardır. Resûl-i Ekrem (sav)’in: “Sağ elin 
verdiğinden, sol elin haberi olmasın.”(Tirmizi) 
tavsiyesi, bütün infak çeşitleri için geçerlidir.

İnsanın fıtrî özelliklerinden birisi de iyilik gör-
düğü kimseyi sevmek, kötülük gördüğü kimse-
den de uzaklaşmaktır. Bu esasen her canlıda bu-
lunan bir özelliktir. Fakat bazen öyle iyilik edenler 
olur ki, yaptığı iyiliği başa kakarak, insanı “keşke 
bu iyiliği yapmasaydı” dedirtecek noktaya götü-
rür. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de: “Mallarını (Allah 
yolunda) harcayıp da sonra o harcadıklarının ar-
kasından başa kakmayan ve eziyet etmeyenler 
(yok mu?) Onların, Rabb’leri katında mükâfatları 
vardır. Onlara hiçbir korku yoktur, mahzun da 
olacak değillerdir.”(Bakara Suresi,2/262) buy-
rulmuştur. 

Yapmış olduğu iyiliği her fırsatta gündeme 
getiren ve karşısındakinin hislerini rencide eden 
kimse “infakını iptal etmiş” hükmündedir. Zira 
iyiliği başa kakmayan ve diliyle ezâ vermeyenler 
için korku kaldırılmıştır. (İbn-i Kesir) Diğerleri-
ne gelince!.. Allahû Teâla (cc): “İyi (ve güzel) 
bir söz veya bir ayıbı örtme; ardından eziyet 
gelen (başa kakılan) bir sadakadan hayırlıdır. 
Allah (kullarının infaklarından) müstağnidir, 
halim’dir.”(Bakara, 2/263) hükmünü beyan bu-
yurmuştur. Bilindiği gibi, güzel bir söz veya bir 
ayıbı örtmek için, mutlaka zengin olmak gerek-
mez. Her mü’min (zengin veya fakir) bu ameli 
edâ edebilir. Bu âyette, açık bir üslûpla, önce 
infakta bulunan, daha sonra (bu sebeple) ezi-
yet eden mükellefin, amelinin (sevap açısından) 
iptal edildiği haber verilmiştir. Dolayısıyla infak 
amelinin değişmeyen iki rüknü vardır. Birincisi 
iman, ikincisi ihlâs’tır.

Sahabe-i kiramdan Hz. Amr b. Camuh (ra), 
Resûl-i Ekrem (sav)’e mallarını ne şekilde infak 
etmesinin gerektiğini ve öncelikle kimlere ver-
mesinin münasip olacağını sormuştur. Bunun 
üzerine “Onlar hangi şeyi (ve kimlere) infak ede-
ceklerini sana sorarlar. De ki ‘Maldan vereceğiniz 
nafaka öncelikle annenin, babanın, akrabanın, 
yetimlerin yoksulların ve İbn-i sebil’in (yolcu-
nun, misafirin) hakkıdır. Her ne hayır işlerseniz, 
şüphesiz ki Allahû Teâla (cc) onu çok iyi bilendir.” 
(Bakara, 215) âyet-i kerimesi nâzil olmuştur. Hz. 
Câbir (ra)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerif’te 
Resûl-i Ekrem (sav) infak hususunda: Evvelâ 
kendinden başla (ihtiyacını karşıla)!. Şayet bir 
şey artarsa âilene, âilenden de bir şey artarsa 

akrabana ver. Akrabana verdikten sonra bir şey 
artarsa şöyle ve şöyle yap buyurdu. Ve ‘önünde, 
sağında ve solundaki muhtaçlara ver’ diye işaret 
etti. (Sahih-i Müslim)

Kur’ân-ı Kerim’de: “(Sadakalar, infaklar) 
Allah’a kendilerini vakfetmiş fakirler içindir ki, 
onlar yeryüzünde dolaşmaya muktedir olamaz-
lar. (Hallerini) bilmeyenler, iffet ve istiğnala-
rından (hallerini gizlemelerinden) dolayı onları 
zenginlerden sanır. Sen (ey Peygamber) o gi-
bileri simalarından tanırsın. Onlar insanlardan 
yüzsüzlük edip de bir şey istemezler. Siz ne mal 
harcarsanız, şüphesiz Allah onu hakkı ile bilen-
dir.” (Bakara, 273) hükmü beyan buyrulmuştur. 
Resûl-i Ekrem (sav) gerçek fakiri şu şekilde tarif 
etmiştir: Asıl fâkir ortalıkta dolaşıp dilenen, ken-
disine bir-iki hurma veya lokma yahut bir ekmek 
parçası verilen kimse değildir. Kendisine yetecek 
kadar rızk bulamayan, hâli bilinmediği için sa-
daka da verilmeyen, kimseden de bir şey talep 
etmeyendir. (Ahmed b. Hanbel Müsned, Sahih-i 
Müslim)

İslâm toplumu “iyilik ve takva hususunda 
yarışmayı” esas alan fertlerin bir araya gelme-
siyle hayatiyet kazanır. İman eden, salih amel 
işleyen, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden 
insanlar hüsrandan kurtulabilirler. İnfak amelin-
de, riayet edilmesi gereken en önemli prensip 
şudur: “Mükellef en sevdiği şeyi infak edecek-
tir.” Bu husus kat’i nass’larla sabittir. Nitekim 
Kur’ân-ı Kerim’de: “Siz sevdiğiniz şeylerden 
(Allah yolunda) harcayıncaya kadar asla iyiliğe 
(birr) ermiş olamazsınız. Her ne infak ederse-
niz şüphesiz Allah onu bilicidir.” (Ali İmran,92) 
beyan buyrulmuştur. Bu âyet-i kerime inzal 
olunca, Sahabe-i Kiram infak hususunda birbir-
leriyle yarışmışlardır. Ensar’dan Hz. Talha (r.a); 
Mescid-i Nebi’nin karşısında bulunan ve “Beyra-
ha” denen çok kıymetli bahçesini infak etmiştir. 
(Sahih-i Müslim)

Hz. Ömer (ra) malının en iyisi olan Hayber 
hurmalığını vakfeder. (İbn-i Hümam) Hz. Cabir 
(r.a): “Ben hicret edenlerden veya ensar’dan, 
mal sahibi olup da infakta bulunmayan hiç kim-
seyi hatırlamıyorum” diyerek, sahabenin bu hu-
sustaki tavrını izah etmiştir.

Resûl-i Ekrem (sav)’in: “Veren el, alan elden 
daha hayırlıdır.” (Sahih-i Müslim) buyurduğu bi-
linmektedir. Dolayısıyla mü’minler, en sevdiği 
mallarından, (ihlâs’la) infakta bulunmalıdırlar. 
İslâmî mücadelenin hedefine varabilmesi için 
iyilik ve takva hususunda birbirleriyle yarışan, 
muttakî mü’minlere ihtiyaç vardır. Bu husus asla 
unutulmamalıdır.
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a) İslam’da Davet’in Mahiyeti

Sözlükte “davet” kelimesi, De’ave fii-
linden mastar olup çağırmak, seslen-
mek, nida etmek, sevk etmek, dua 

veya bedduada bulunmak; birisini yemek ve 
ziyafete çağırmak, bir şeyin gelmesini istemek, 
birinden yardım istemek, birini bir işe veya 
yöne sevk etmek manalarına gelmektedir.

İslami ıstılahta ise davet tabiri ile sade-
ce İslam’a yapılan çağrı kastedilmiştir. Davet; 
çeşitli vasıta ve yöntemler kullanarak İslam 
dininin esaslarını insanlara anlatarak onu be-
nimsemelerini ve dinin koyduğu esaslara göre 
yaşamalarını sağlama çabasıdır.

Kur’an’da altı yerde geçen ve değişik türev-
leri ile iki yüz beş defa kullanılan davet kav-
ramını İslami yönden şöyle de tanımlayabiliriz: 
Allah’ın emirlerine kayıtsız ve şartsız olarak 
teslim olmaya, peygamberlerin haber verdiğini 
tasdik etmeye ve onlara boyun eğmeye çağır-
mak.

Davet, hayra ve güzelliğe çağrı anlamı da 
içerdiğinden tebliğ, yani iyiliği emretme ve kö-
tülüğü sakındırmaktan daha kapsamlıdır. Da-
vet, ehil olan kişilerin değişik yöntem ve vesile-
lerle insanları İslam’a davet etmeleridir. Davet, 
nebi ve resullerin ilk ve en önde gelen vazifeleri 
olan insanları Hakka çağırmaktır. Davet, bütün 
insanlığı Müslüman yapmak, adaleti, doğrulu-
ğu, güzel bir hayatı, mutluluğu yeryüzüne yay-
mak için insanlara çağrıda bulunmaktır. Davet, 
insanlığa verilecek en güzel hediyenin savunul-

masıdır. Davet her tarafa yayılmış olan yangın 
ve tehlikeye karşı bir uyarıdır. Bu nedenle dave-
ti ihmal ve göz ardı etmek, yangını göz ardı ve 
ihmal etmek anlamındadır. Davet tüm peygam-
berlerin tevhid ve mücadele çağrısıdır.

Kur’an’ı Kerim birçok ayeti kerimede bizlere 
davet görevini yerine getirme noktasında teş-
vikte bulunmaktadır. 

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötü-
lüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar 
kurtuluşa erenlerdir.” (Ali İmran 104)

“(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve 
“Ben Müslümanlardanım” diyenden kimin sözü 
daha güzeldir?” (Fussilet 33)

“Rabbine davet et asla müşriklerden olma.” 
(Kasas 87)

“De ki: İşte benim yolum budur; basiret 
üzere Allah’a davet ediyorum. Ben ve bana 
uyanlar (işte böyleyiz). Ben Allah’ı tesbih ede-
rim ve ben müşriklerden değilim.”(Yusuf 108)

“Ey Peygamber, Rabbin tarafından sana 
indirilen mesajı duyur. Eğer bunu yapmazsan 
O’nun elçisi olma görevini yerine getirmemiş 
olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah 
kâfirleri doğru yola iletmez.” (Maide 67)

“(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet 
ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde 
mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları 
en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi 
bilir.” (Nahl 125)

İslam’da Davet ve
Davetçinin Vasıfları

İdris GÖKALP
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Sünnet-i mutahhara 
Allah’a davet ve mün-
kerle mücadele görevini 
yerine getirmeye yönelik 
Resulallah(sav)’den riva-
yet edilen pek çok hadisi 
ihtiva etmektedir. Misal 
olarak Resulallah’ın (sav) 
şu hadislerini zikredelim.

“Sizden her kim bir 
kötülük görürse onu eliy-
le değiştirsin. Buna gücü 
yetmiyorsa dili ile de-
ğiştirsin. Buna da gücü 
yetmiyorsa kalbiyle ona 
buğzetsin. Bu ise imanın 
en zayıf derecesidir. Ve 
bunun ötesinde bir har-
dal tanesi kadar iman 
yoktur.” (Müslim)

“Ey insanlar! Allah 
size diyor ki: Beni çağır-
dığınızda icabet etmeye-
ceğim, benden istediği-
nizde size vermeyeceğim 
ve yardım dilediğinizde 
yardıma koşmayacağım 
zaman gelmeden iyiliği emredin ve kötülükten 
sakındırın.” (Tirmizi)

“Kim din hususunda Allah’ın halkı onunla 
yararlandıracağı bir ilmi gizlerse Allah kıyamet 
günü onu ateşten bir gem ile gemler.” (İbn-i 
Mace)

İyiliği emredip kötülükten sakındıracak bir 
topluluğun gerekliliği konusunda Üstad Hasan 
El Benna şu can alıcı tespitlerde bulunuyor: 
“Bir ideal etrafında insan topluluklarını oluştur-
mak, bu hususta halkı eğitmek, güdülen ga-
yeleri gerçekleştirmek ve prensipleri uygula-
mak için, dava uğrunda çalışacak ve büyük bir 
psikolojik dirence sahip bir kitleye veya en az 
küçük çapta da olsa bunun mücadelesini vere-
cek bir grup insana ihtiyaç vardır. Öyle bir grup 
ki zaafa düşmeyen güçlü bir iradeye, caymak 
bilmeyen kararlı bir vefakârlığa, hiç bir ihtira-
sın ve cimriliğin engelleyemediği fedailiğe sa-
hip bir grup… Hataya düşmekten, hedefinden 
sapmaktan, düşmanla pazarlığa oturup alda-
tılmaktan korunmak için, bilmesi, inanması ve 
ölçü kabul etmesi gereken prensipleri bulunan 
bir topluluk…

İslam’a davet, 
İslam’ın ele aldığı bü-
tün konularda geçer-
lidir. Dünya işlerinde 
de, âhiret işlerinde de 
İslam’ın getirdiği esas-
ların tüm beşeriyete in-
tikal ettirilmesi, davetin 
kapsamına girmektedir. 
Bu bakımdan İslam da-
vetinin geniş bir tatbi-
kat alanı ve geniş bir 
muhatap kitlesi vardır. 
Davetin yapılacağı bu 
kitle, sadece Müslü-
man olmayan kimse-
lerden ibaret değildir. 
Kâfirlerin yanı sıra, 
münâfıklar ve Müslü-
manlar da kendilerine 
İslam davetinin sunula-
cağı muhatap zümreyi 
oluştururlar; yani kısa 
ifadesiyle tüm bir be-
şeriyet, davet faaliyeti 
ile karşı karşıyadır. Her 
ne kadar bazı araştırı-
cılar davet kelimesin-

den, sadece Müslüman olmayanları Müslüman 
olmaya çağırma işini anlamakta ve o şahsın 
zâhiren Müslüman olması veya “Müslüman ol-
dum” demesi ile davet faaliyetinin tamam ol-
duğunu zannetmekte; Müslüman olan kişiye 
İslam’ın anlatılması işini, tebliğ, vaaz, irşâd 
gibi kelimelerle karşılamakta iseler de, bu ay-
rım doğru değildir. Çünkü Kur’ân-ı Kerim’de 
dâvet, tebliğ, inzâr, vaaz, nasihat, emr bi’l 
ma’rûf (iyiliği emretmek), nehy ani’l-münker 
(kötülükten sakındırmak) gibi tâbirler birbi-
ri yerine kullanılmıştır. Meselâ: “Ey Peygam-
ber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et.”(5/
Mâide, 67) âyetinde Hz. Peygamber’den yap-
ması istenen tebliğ, hem Müslümanlara, hem 
de gayr-i müslimlere Kur’ân hakikatlerinin 
anlatılmasıdır, yani davettir. “Rabbinin yoluna 
davet et.” (Nahl, 125) ayetinde davetin kim-
lere yönelik olarak yapılacağı açıkça zikredil-
memiştir. Bilindiği gibi Kur’ân-ı Kerîm, tek bir 
zümreyi hidayete çağırmak için değil, bütün 
insanları saâdete erdirmek üzere gönderilmiş 
bir kitaptır. Bu sebeple bu ayette geçen davet 
faaliyetinin kapsamına bütün bir beşeriyet gi-
recektir.

Bir ideal etrafında insan toplu-
luklarını oluşturmak, bu hususta 
halkı eğitmek, güdülen gayeleri 
gerçekleştirmek ve prensipleri 
uygulamak için, dava uğrunda 
çalışacak ve büyük bir psiko-
lojik dirence sahip bir kitleye 
veya en az küçük çapta da olsa 
bunun mücadelesini verecek bir 
grup insana ihtiyaç vardır. Öyle 
bir grup ki zaafa düşmeyen güç-
lü bir iradeye, caymak bilmeyen 
kararlı bir vefakârlığa, hiç bir 
ihtirasın ve cimriliğin engelleye-
mediği fedailiğe sahip bir grup… 
Hataya düşmekten, hedefinden 
sapmaktan, düşmanla pazarlığa 
oturup aldatılmaktan korunmak 
için, bilmesi, inanması ve ölçü 
kabul etmesi gereken prensiple-
ri bulunan bir topluluk…
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İslam Devleti, davet devletidir. En önem-
li görevi davet vecibesini icra etmektir. İslam 
toplumu davet toplumudur. Herkes kardeşine 
bildiğini bildirmekle yükümlüdür. Davet tüm 
peygamberlerin mesaj ve faaliyetidir. “Andol-
sun ki, biz her ümmete Allaha kulluk edin ve 
tağuttan sakının diye uyaran bir peygamber 
gönderdik.”(Nahl 36) ayetinin de ifade ettiği 
gibi her peygamber davetçidir.

Hz. Peygamberin tüm hayatı davetti. Konuş-
tuğunda davet ederdi, sözleri davetti, nefesleri 
davetti, davetleri davet içindi. Toplantıları, alış-
verişleri, duruşları, cihadı, yürüyüşü, hareket-
leri davetti.

b) İslam Davetçisinin Vasıfları:

İslam’a davet eden bir davetçinin davetin 
yayılması, tanıtılması ve amacına ulaşması için 
bir takım niteliklere ve özelliklere sahip olması 
gerekmektedir. Davet yolunun uzun ve engel-
lerle dolu olduğunu bilen İslam davetçisi çok 
yönlü bir hazırlıkla yüz yüze olmalıdır. İmani, 
ameli, ahlaki, ruhi, bedeni, kalbi, fikri, fiziki, 
deruni, mali, maddi; hülasa çaplı ve derinlikli 
bir hazırlık içinde olmalıdır.

İslam davetçisi, İslam’ın içeriğini taşıyan 
mükemmel bir programa sahip Kur’an’ı anlayıp 
yaşamalı, sahih sünnete dört elle sarılmalıdır.

Bir İslam davetçisinin şüphelerden uzak 
durması, haramlardan kaçınması, her işinde 
Allah için murakabede bulunması ve ailesinde 
İslam’ı yaşatması gerekir.

Davetçinin başta gelen vasfı, aşk derecesin-
de, hiçbir baskı ve şüphenin karşısında sarsıl-
mayan köklü bir imana sahip olmalıdır. Davetçi 
şuurlu bir iman taşıyıcısıdır. Hayatını salih amel-
lerle bezer. Güzel ahlak onun karakteri haline 
gelmiştir. Daima faydalı ilimlerin peşinde koşar. 
İslam davetçisi sağlam bir akideye sahip olma-
lıdır. Sağlam akideden kasıt hurafe ve bidatler-
den uzak, selefi salihin’in üzerinde bulunduğu 
sahih İslam akidesidir. İlk Müslümanları yetiş-
tiren, onların vicdan ve şuurlarına hükmeden, 
hayatlarının her safhasında kendini gösteren ve 
yararlı işler üzerine sevk eden bir akide, insana 
hareket ve dinamizm veren bir akide…

Müslüman davetçi Allah katında alacağı ecri 
dünyalığa tercih eden, davet uğruna malını 
ve vaktini, fikri çalışma ve gayretini, ruhunu 
ve her şeyini feda eden, bu yolda karşılaştığı 
zorlukları sabır ve tahammül ile göğüsleyen 

bir akideye sahip olmalıdır. Bu öyle sağlam bir 
akide ki şahıslara, İslam’a ve Müslüman kar-
deşlere karşı mesuliyetin duygusunu aşılayan 
ve güçleri nispetince davet hareketi için görev-
lerini yerine getirmeyenlerin kalplerini rahatsız 
eden bir akide…

İslam davetçisi bunun yanında ibadeti dü-
rüst, ahlakı yüce, kültürlü, güçlü, kazancını 
sağlamakta maharetli, başkasına faydalı müca-
hid, zamanını değerlendiren ve işlerinde planlı 
hareket eden bir kişi olmalıdır.

Davetçi, insanlara güzel örnek olmalıdır. Da-
vetçi ihlâslı, Allah’ın rızasından başka bir şey 
aramayan, insanlığın övgü ve takdirlerini bek-
lemeyen, daima güven ve saadet telkin eden 
kimsedir. Davetçi, davet yolunda karşılaştığı 
eziyeti, gördüğü kınayıcı ve alaycı muameleleri 
tahammül ve sabırla karşıladığı gibi, insanlarla 
olan ilişkilerinde şefkat ve merhameti elinden 
bırakmaz.

Kur’an, davet konusunda üç önemli prensibi 
hatırlatıyor. Bunlar: Hikmet, güzel öğüt ve en 
güzel bir şekilde mücadele. İslâm davetçisi, boş 
çekişmelerden ve münakaşalardan uzak durur. 
Hele din konusunda kimseyle çekişmeye gir-
mez. Sürekli bir biçimde Hakk’ı hatırlatır, Allah’a 
çağırır, O’nun dinini yaşamanın güzelliklerini 
anlatır. Karanlığı kötüleme yerine sürekli aydın-
lığı (nur’u) sunar. Kur’an Peygamberimize şöyle 
diyor: “Biz her ümmete bir ibâdet tarzı (men-
sek) kıldık, onlar bu tarz üzere ibâdet etmek-
tedir. Öyleyse, (din) işinde seninle çekişmesin-
ler. Sen, Rabbine çağır. Şüphesiz sen dosdoğru 
bir hidâyet üzerindesin.” (Hacc, 67). Dâvetçi, 
dâvet ettiği şeyi öncelikli olarak kendisi yaşar, 
yaşayışıyla örnek olur. Tıpkı Hz. Peygamber gibi 
anlattıklarının en doğru olduğunu hayatıyla or-
taya koyar. İnsanlar çoğu zaman dâvet edilen 
şeyi dâvetçinin şahsıyla özleştirirler. Bu neden-
le dâvetçinin yaşayışı İslâm üzere olmalıdır. İn-
sanlar, bir gruba, bir hizbe ve onun prensiple-
rine, bir kişiye bağlanmaya değil, Allah’a, O’na 
ibâdet etmeye, İslâm’ı yaşamaya çağrılmalı. 
Peygamberimizin daveti, bu çalışmaya hazırlık 
safhasından başlamış, kadrolaşma, kitleleşme 
ve devletleşme aşamalarından geçerek, İslâmî 
toplum modeliyle başarıya ulaşmıştır.

Başarılı davetçi her insana gereken düşün-
celerini nasıl sunabileceğini bilen, onu ikna 
etmeye çalışan ve onu etkileyecek bir üslup-
la o kimseyi hareketin saflarına çeken kişidir. 
Resulallah’ın (sav) şu sözünün sırrı budur:
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“Biz peygamber topluluğu, insanları hak 
ettikleri değerde değerlendirmek ve akılları 
gücünde onlara hitap etmekle emrolunmuşuz-
dur.” (Ebu Davud)

Davetçiler, kimsenin malında, ırzında gözü 
olmayanlardır. Zira can, mal ve ırz korunmuş-
tur. Bunları en iyi koruyan da İslam’dır ve el-
bette Müslümanlardır. Müslüman davetçiler, ge-
rek İslami ve gerekse gayri İslami toplumlarda 
olsun kul hakkını gözetmek durumundadırlar. 
Müslüman kimse, kime karşı olursa olsun, can, 
mal ve ırz konularında emin olunan kimse de-
mektir. Emin olmak tevhid tebliğcileri için pey-
gamberi bir ahlaktır ve Kur’an’ın oluşturmak 
istediği toplumun ana özelliklerindendir.

İslam, mana ve muhtevaya verdiği önem 
kadar, şekle ve dış görünüşe de değer verir. 
Müslüman davetçi genelde zararlı yıpratıcı ve 
helak edici, haram, pis yiyecek ve içeceklerden 
uzak durması gerektiği gibi, yorucu ve yıpratıcı 
davranışlar ve kötü adetlerden de uzak durur. 
Her ne kadar kuvvetli bir bedene sahip olsa da 
yine bedenini kuvvetlendirmek için çalışır ve 
kendine çizdiği normal sağlık metoduyla yetin-
meyip yaşına ve sosyal durumuna uygun planlı 
spor yapmalıdır.

İslam davetçisi öncelikle Kur’an olmak üze-
re kendisine kalıcı şeyler verebilecek nitelikte 
kitaplar okumalıdır. Cihanşümul bir dünya gö-
rüşüne sahip olabilmek için, yerli yabancı basın 
ve yayın organlarını takip etmelidir. Günlük ha-
berlerden mutlaka haberdar olmalı, dünya üze-
rinde olan olumsuzluklarla ilgili İslami çözümler 
üretmeye çalışmaları ve bunları tartışmalıdır. 
Günümüzün davetçileri, bilgili olmalı, dünya-
daki siyasi olayları ve doktrinleri takip etmeli. 
Çarpık dünya görüşleri içinde İslam’ı çekici ve 
benimsetici bir özellikte sunabilmeli. Nefret et-
tirmemeli, sevdirmeli. Meseleleri karmaşık de-
ğil, açık göstermeli. İyiyi en güzel sunabilmeli.

Davetçi imkânı nispetinde Kur’an’ı ve 
Resulallah’ın hadislerini ezberlemeye çalışma-
lıdır. Çünkü bu sayede işleyeceği konuları ra-
hatlıkla ayet ve hadislerden delil getirerek teyid 
edebilir. Ayrıca siyer bilgisine de sahip olmalıdır. 
Okuduğu kitaplardan ruhları etkileyen, vicdan-
ları duygulandıran pasajları tespit edip yazmak 
için yanında bir not defteri bulundurmalıdır. Da-
vetçi sürekli okuyan, okudukları üzerinde düşü-
nen ve yorum getiren, nihayetinde okudukları 
ve öğrendikleri ile Allah rızası için amel eden 
kimsedir.

Davetçinin çekişmesinde ve anlaşmasında, 
konuşmasında ve tartışmasında, yazmasında 
ve hitabetinde ve attığı her adımda ne yaptı-
ğının bilincinde, gaye ve hedefinin şuurunda 
olması gerekir. Davetçinin önemle üzerinde 
durması gereken şey, fer’i meseleler ve ameli 
hükümlerle uğraşmadan önce, akide (inanç) ile 
ilgili konuları ele almasıdır. Akide mevzuunda 
da, ilk önce Allah’ın varlığının ispatı ve tevhidi 
ile başlayacak, İslam’ın hayat nizamı olduğu-
nu, İslami hayatın yeniden dirilmesi ve İslami 
hükümetin kurulması ve bunun gerçekleşmesi 
için çalışmanın her Müslüman’a vacip olduğunu 
ispat ederek, akide meselelerini tamamlaması 
gerekir.

Hülasa görevimiz İnsanları Allah’a davet 
etmektir. Yaptığımız işin karşılığını da davanın 
sahibi Allah’tan alacağız. Unutmayalım ki, bi-
zim vesilemizle birinin hidayet bulması, üzerine 
güneş doğan her şeyin bizim olmasından ha-
yırlıdır. Davet yolumuzda insanların çağırdıkları 
düşüncelerin en üstünü ve en yücesi olan İs-
lami düşünceye davet ettiğimizi unutmayalım. 
Çünkü biz insanları Allah’a çağırıyoruz. “İnsan-
ları Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve ‘Ben Müslü-
manlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kim 
olabilir.” (Fussilet 33)

Çalışmamızı “Davet Yolu” adlı eserin yazarı 
ve İhvanın eski liderlerinden Merhum Mustafa 
Meşhur’un duasıyla nihayetlendirelim.

“Allah’ım! Yaptığımız hatalardan dolayı biz-
leri bağışla. Yeryüzünde davetimizi başarılı kıl. 
İnsanların kalplerini ona açık tut. Bizleri dave-
tin samimi bir neferi olarak kabul buyur. O’nun 
yolunda şehadeti nasip eyle. Ve sonunda bizleri 
cennetinde nebiler, sıddıklar, şehidler ve salih-
lerle beraber ebedi nimetlerine nail eyle. Onlar-
la arkadaş olmak ne güzel şeydir. (Âmin)

Kaynaklar:

1. Davet ve davetçinin ilkeleri-A.Muhsin Toprak, Bu-
ruc yay.

2. Davetin esasları ve davetçinin ahlakı-Celal Çelik, 
Çıra yay.

3. Davet yolu- Mustafa Meşhur-Hikmet Neşriyat

4. Kur’an’da tebliğ ve eğitim psikolojisi-Mehmet 
Şanver, Pınar yay.

5. İslam’a nasıl davet edelim-Fethi Yeken, Ravza yay.

6. Ömür boyu davet-Abdulcelil Candan, İhsan yay.

7. Nasıl davet edelim-Muhammed Kutup, Beka yay.
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Allah kâinatı yaratmış ve ona bir düzen 
koymuştur. Biz insanlar her ne kadar 
bu düzenin başrolünde olsak da diğer 

yaratılan her şey gibi bir parçasıyız da. Kurulu 
her düzenin işleyebilmesi, fesâda uğramaması 
için bir kurallar bütününün olması gerekir. Bu 
en küçük teknolojik bir alet için bile gerekliy-
ken, kâinat için tabii ki olmazsa olmazdır. İşte 
bu kâinatı yaratan Allah, ona bir nizam koymuş 
ve bu nizamın fesâda uğramadan işleyebilme-
si için emirler tahsis etmiştir. İnsan ise yeryü-
zünün halifesi kılınarak bu emirlerin muhatabı 
olmuştur.

Allah’ın emirlerini ta’zim etmek, o emirleri 
bilmek ve yerine getirmektir. Çünkü bir şeyi 
yüceltmenin yolu o şeyin gereğini yerine getir-
mekten geçer. Bunun zıddı yani Allah’ın emret-
tiği bir şeyi yapmayıp “bu emri yerine getirmek 
güzeldir.” demek kimseye bir yarar sağlama-
yacağı gibi kuru bir laftan öteye de geçmez. 
Allah’ın emirlerini yerine getirerek insan, o yap-
tığı işi olması gereken yere koymuş demektir. 
Çünkü her iş, olması gereken yerde ancak ken-
di değerini bulabilir. Örneğin, Allah bir çocuğun 
İslam fıtratı üzerine yetiştirilmesini emreder. 
Anne ve baba Allah’ın emrini yerine getirirler-
se çocuğu olması gereken mertebeye taşımış 
olurlar ki çocuk gerçek değerini bulur. Başka bir 
örnek verecek olursak; satılan bir kitap düşü-
nelim, Allah’ın emri satılan malın helal yollarla 
satılmasıdır. Eğer satıcı o kitabı Allah’ın emri 
üzere satarsa, kitabı olması gereken mevkie 
koymuş ve kitap değerini bulmuş demektir. Bu 

yönden düşündüğümüzde, Allah’ın emirlerini 
yerine getirmek, o emirlerin değerinin farkına 
varıp onları hayatımızdaki mevkilerine taşımak-
tır ki bu kendi hayatımızda Allah’ın emirlerini 
yüceltmektir; diğer yönden de buyrulan bu 
emirleri buyuranın yüce olan Allah olması ne-
deniyle emirler yücedir ki yerine getirilirlerse 
insan hayatını yüceltir.

İnsanın direkt Allah ile olan muhataplığından 
dolayı aldığı emirlerinin yanında bir de kâinat 
düzenine ait emirler vardır ki bunlar küçük âlem 
olan insanın dışında gerçekleşir. Örneğin; dep-
rem, sel vs. gibi olaylar insanın dünya hayatın-
da karşılaşabileceği “kâinata verilmiş emirler” 
grubuna girer ki insanın küçük âleminde hasar-
lar meydana getirebilir. Peki, insan, Allah’ın bu 
nevi, insan yönünden bakınca zarar verici gibi 
gözüken emirlerini nasıl ta’zim etmelidir? İşte 
bu devrede Allah’ın insanların algılayamayaca-
ğı genişlikteki ilmi ve hikmeti devreye girer ki 
bunun olaylar karşısında insana yansıması an-
cak teslimiyet ve tevekkül ile olabilir. Kur’an’da 
Kehf Suresi’ndeki Hızır (a.s.) ile Musa (a.s.) 
arasında geçen olayları düşündüğümüzde bunu 
daha iyi kavrayabiliriz: “Yine yürüdüler. Niha-
yet bir erkek çocuğa rastladıklarında (Hızır) he-
men onu öldürdü. Musa dedi ki: Tertemiz bir 
canı, bir can karşılığı olmaksızın (kimseyi öldür-
mediği halde) katlettin ha! Gerçekten sen fena 
bir şey yaptın!”(Kehf Sûresi-74) Bu ayette Hızır 
(a.s.)’ın Allah’ın kendisine verdiği emir doğrul-
tusunda yaptığı kötü, zarar verici gibi gözüken 
emrin hikmetini kavrayamayan Hz. Musa’nın 

Allah’ın Emirlerini Ta’zim
Yarattıklarına Şefkat

Merve ADANUR
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verdiği tepkiyi görmekteyiz; devamında ise Hı-
zır (a.s.) yerine getirdiği işlerin hikmetini açık-
layarak şöyle der: “Erkek çocuğa gelince, onun 
ana-babası, mü’min kimselerdi. Bunun için (ço-
cuğun) onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasın-
dan korktuk. Böylece istedik ki, Rableri onun 
yerine kendilerine, ondan daha temiz ve daha 
merhametlisini versin.” (Kehf Sûresi-81) Bu 
örnekte görmekteyiz ki Allah’ın kâinatta ger-
çekleşmesi için verdiği emirlerin bazılarını biz 
kavrayabilirken, bazılarının iç yüzüne erişeme-
yiz. Böyle emirler bize zarar verici, kubh olarak 
gözükse de Allah’ın hikmetiyle ölçülebilecek de-
ğere sahip oldukları için yalnızca bize yansıyan 
yüzleri sebebiyle kubh gibi gözükürler. Hâlbuki 
bu emirler Allah ilminde hüsndürler. Allah’ın bu 
nevi emirleri de diğer emirleri gibi yücedir ve 
insanlar tarafından ta’zim edilmelidir. İnsanlar 
böyle emirler karşısında tevekkül etmeli ve tes-
lim olmalıdırlar.

Allah, bizim kavrayışımız dışında birçok olaya 
sahne olan bu kâinattaki her şeyi bir düzen ile 
yaratmıştır. Allah’ın insan ve cinler dışında ya-
rattığı varlıklardan hiçbiri Allah’a isyan etmez-
ler; hiçbiri bu düzeni fesâda uğratmaya çalış-

mazlar; her an Allah’ın verdiği görev üzeredirler. 
İnsanın Allah’a yaraşır şekilde kulluk görevini 
yerine getirebilmesi için her türlü ihtiyacının 
kendisine sunulduğu ve bu kulluk görevini na-
sıl ifa edebileceği ile ilgili her şeyin kendisine 
öğretildiği bu dünyada insan kendisine sunulan 
bunca emanete riayet etmeli, “eşya”nın haki-
katine uygun davranmalıdır. Küçük âlemimizde 
düşündüğümüzde sevdiğimiz bir kişinin bize he-
diye ettiği ya da emanet ettiği bir şeye nasıl gö-
zümüz gibi bakarsak, büyük âlemde de Allah’ın 
bize emanet ettiği her şeye hak ettiği ölçüde 
özen göstermeliyiz. Bu yarattığı cansız varlıkları 
başta değindiğimiz şekilde emir üzere muamele 
etmek, olması gereken mevkie koymak, canlı 
varlıklara ise yaratıcının bize verdiği merhamet 
duygusuyla davranmaktır. 

İnsan bunları yaptığı ölçüde küçük ve büyük 
âlemde kendisine biçilen görevi hakkıyla yeri-
ne getirmiş, “eşya”yı olması gereken yere ko-
yup ona hak ettiği değeri vermiş, yarattıklarına 
merhamet ile muamele edip emanete riayet et-
miş sayılır. Böylece Rabbinin emirlerine ta’zim 
edip yarattıklarına şefkatle muamele etmiş ve 
kâinat düzenini fesâda uğratmamış olur.
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Rahatın ve keyfin peşinde zamane Müslüman,  
Bir yanda küfür sarmış etrafını dört koldan, 
Uyku tatlı, mücadele zor, sözler yalan, 
Ne âlim kalmış ne lider, varsa yoksa yılan, 
Çöplüğe döndü zihinler, duygular edildi talan. 
 
Vehn ile kavrulurken ümmet umarsızca, 
Taifet’ül Mansura var tuğlalar gibi saflarda, 
Tanklar, toplar mı korkutacak onları dağlarda, 
Bunca cehalet kol gezerken ümmeti Mahmud’da 
Cemreyi bekliyor dünya, acıktı artık İslam’a. 
 
Dökülen kan değil sanki akan yudum yudum, 
Aktıkça kızıl destan, yeşeriyor onlarca tohum, 
Şimdi sizlere karanlığın efendileri bu sözüm, 
Dedeniz mi Firavun yoksa adınız mı zulüm, 
Bekleyin Müntakimin öcünü bir geldi mi ölüm. 
 
Sihirli ayna elinizde tüm haberler size göre, 
Cühela ne bilsin Bağdat nere, Kudüs nere, 
Nerede İnsan hakları, ölüm getirdiniz şehirlere, 
Mütecavizi kovan terörist, beyefendi dört köşe, 
Lanet etti artık yer gök size, milyonlar kere. 
 
Dilimle abad-ı İslamiyi, çek çizgileri cetvelle, 
Ve koy her birine zinciri elinde tasmalı köle, 
Demokrasi dedin hep, kanlı bıçak öbür elinde, 
Bizler bekliyoruz, hep bekledik, elimiz kulağımızda, 
Muhakkak yenilecek ve sürüleceksiniz cehenneme.

Cemre Yakın
Bekir TOK

İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİÛN

Okurlarımızdan Suat Küçük’ün kayınvalidesi, Tülay Küçük’ün annesi vefat etmiştir.
Merhumeye Allah’tan (C.C.) rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ederiz.

Okurlarımızdan Ekrem Avşar’ın babası vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan (C.C.) rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ederiz.

Okurlarımızdan Rüştü İzgöer Hocamızın kayınpederi vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan (C.C.) rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ederiz.
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