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Kıymetli Okuyucularımız,

Son bir aydır oldukça soğuk ve sisli-pus-
lu bir havayı yaşıyoruz. Bu hava durumu 
Türkiye’nin konjonktürüne de yansımış du-

rumda. 17 Aralık 2013 tarihinde başlayan ve içinde 
bakan ve çocuklarının, Halk Bankası Genel Müdürü-
nün, Fatih Belediye Başkanının ve birçok işadamının 
da bulunduğu yolsuzluk operasyonu ile başlayan sü-
reç Fethullah Gülen Hareketi ile Adalet ve Kalkınma 
Partisi arasındaki “soğuk savaş”ın “sıcak savaş”a dö-
nüşmesine yol açtı. Burada olayların nasıl geliştiği, 
süreçte neler yaşandığını detaylı olarak vermek ni-
yetinde değiliz. Ama Genç Birikim olarak öteden beri 
duruşumuzu da teyit etmek üzere şu tespitleri yap-
mak gerekir: Fethullah Gülen başta Amerika olmak 
üzere Batının desteklediği ve yönlendirdiği bir hare-
kettir/projedir. İnsanlara öğrettiği din anlayışı, İslam 
düşmanlarıyla “İslam’ın hoşgörüsü” kavramı çerçeve-
sinde dost olmayı, kendi cemaatinden olmayan diğer 
Müslüman cemaatlere ise her zaman mesafeli dur-
mayı, yerine göre de bazılarına dişini göstermeyi sa-
lık veren bir anlayıştır. Diğer Müslümanlarla, (Filistin, 
Mısır vs.) bırakın diyalog kurmayı onların İslam düş-
manlarıyla yaptıkları mücadele ve mücahedelerine 
eleştiri getirirken “Dinler arası diyalog” un baş mimarı 
olmuştur. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi, bu-
gün iktidar oyununu, bozuk temeller üzerine atılmış 
bir sistem içerisinde oynamaktadır. Saha bozuk ve 
çamurludur. Oyuncular ne kadar iyi olursa olsun bu 
sahada güzel bir oyun ortaya koymak mümkün de-
ğildir. Ve Sahanın çamuru muhakkak başta çok temiz 
kıyafetli olan oyuncuların üzerine sıçrayacaktır. Ön-
celikle sistemin- sahanın bu çamurlarından temizlen-
mesi gerekir. Bunun yolu da nebevi metottan geçer. 
Bugün Parti içinde çok iyi niyetli insanlar olabilir. Ama 
zaman içinde gördüğümüz odur ki sahanın çamuru 
onların da üzerine bulaşmaktadır. Kirli ilişkiler içeri-
sine girmekte, bulunduğu ortamların imkânlarından 
yararlanmanın hakları olduğuna inanmaya başlamak-
tadırlar.

Biz bu sistemin kötü işleyen çarklarının bir dişlisi 
olmadan tebliğ vazifemizi nebevi metod çerçevesinde 

sürdürmeli ve üzerimize düşenleri yapmak için eli-
mizden gelen her şeyi yapmaya çalışmalıyız.

Dünyada da maalesef Müslümanlar bir dağılmayı 
yaşamaktalar. Müslümanlar olarak ne kadar vahdet 
kavramından bahsetsek de bu kavramı hayata geçir-
mek noktasında son derece başarısızız. İslam düş-
manları bazen bölge, bazen mezheb, bazen meşreb 
farklılıklarımızı kışkırtarak son derece başarılı sonuç-
lar almaktalar. Bu parçalanmalar sadece fikri yönde 
kalmamakta Müslümanların birbirlerini öldürmesine 
kadar gitmekte. Bu parçalanmaya neden olanlar, 
bunu kışkırtanlar bunun hesabını Rabbimize vere-
mezler. Müslümanların “ümmet”, “vahdet”, “kardeş-
lik” anlayışı içerisinde hareket edip güçlerini İslam 
düşmanlarına karşı birleştirmeleri gerekir. İslam düş-
manlarına karşı ortak mücadele stratejileri belirleme-
leri gerekir. Yoksa Rabbimiz bizleri yok eder, bunları 
yapacak başka bir nesil getirir.

Rabbimiz bizlere şuur ve idrak nasip etsin ve bu 
sıkıntıları atlatalım ve Rabbimizin bize verdiği “Fitne 
kalkıp din yalnız Allah’ın oluncaya…” emrinin gereği-
ni yerine getirmiş olalım. Bizler Genç Birikim olarak 
daima gücümüzün yettiğince bu uğurda gereken mü-
cadeleyi yapmaya çalışacağımızı ifade etmek isteriz.

Değerli okurlarımız, Dergimizi sizlere ulaştırmak 
için son derece fedakârlıklar göstermekteyiz. Hiç-
bir kâr amacı gütmeyen, gerçekten sadece “Allah’ın 
dinine yardım” amacıyla çıkarılan dergimizin sizlere 
ulaştırabilme maliyetleri oldukça arttı. Yıllardan beri 
fiyatımızı sabit tutmaya çalıştık ve 3 TL’den dergimizi 
sizlere sunduk. Dergimizi bu aydan itibaren üzülerek 5 
TL’den sizlere sunabileceğimizi belirtelim. Yıllık abone-
lik ücretimiz ise posta gönderi ücreti dahil 50 TL ola-
caktır. Ama biliyorsunuz geçen sayımızda ilan etmiştik, 
bir abone kampanyamız var. Yıllık abone olan okurları-
mıza kendi yayınlarımızdan, 22 TL’lik “Zirvedeki Man-
kurtlar” adlı eseri sadece 5 TL’ye göndereceğiz. Yani 
dileyen okurlarımız 55 TL’ye hem abone olacak hem 
de çok değerli bir esere kavuşmuş olacaklar.

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle Allah’a 
emanet olun.

Genç Birikim’den...
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Cemaat-AK Parti çatışmasının ikinci ra-
undu 17 Aralık operasyonları ile baş-
ladı. Aslında bu çatışmaya cemaat-

devlet çatışması da denilebilir. Zira bu çatışma 
bugünün olayı değil, bugünkü hâl dünün deva-
mıdır. Cemaatin ve liderinin düşünce kodları ile 
İslam’ın ve ümmetin diğer kesiminin düşünce 
kodları oldukça farklıdır. 
İslam, Kur’an ve Hazre-
ti Peygamber’in (s.a.v.) 
Sünnetini esas alırken ve 
yine uygulamada fark-
lılıklar olsa da ümmetin 
ekseriyeti de aynı şekil-
de düşünürken, cemaat 
daha ziyade Risale’i Nur’u 
esas almaktadır. Keza 
Said-i Nursi de Tarihçeyi 
Hayat’da Nur şakirtlerine 
Risale’i Nur’un yeteceğini 
ifade etmektedir. Elbette 
Risale’i Nur Külliyatının 
Kur’an’a ve Sünnet’e ne 
kadar uyduğu-örtüştüğü 
ilim erbabının işidir. An-
cak fıkhî tanımıyla mu-
kallit bir Müslüman sı-
fatımla, her seviyedeki Müslüman’ın birinci ve 
öncelikli vazifelerinin başında Kur’an ve Hazreti 
Peygamber’in (s.a.v.) Sünneti ile tanışmak gel-
diğini rahatlıkla ifade edebilirim. Keza herhangi 
bir Müslüman muhatabını bu iki temel esasa 
çağırmak yerine kendisine çağırıyorsa Kur’an 
ifadesiyle bu çağrı yanlıştır ve hatta böyle ya-

pan kişi kendi elleriyle kendisini “tağut” konu-
muna getirmiş olur. Bu tür çağrılara da evet 
diyen kimseler Allah’a değil tağuta itibar etmiş 
olurlar.

Bilindiği gibi İmam Ebu Hanife Hazretleri 
içtihadda “KIYAS”a önem veren bir müçtehitti. 
Emsallerine nazaran oldukça fazla “Kıyas”a mü-

racaat ediyordu. Bu yüz-
den de sık sık tenkitlere 
muhatap oluyordu. Bir 
gün birileri ona sordular: 
“Ey İmam! Bu söyledikle-
rin mutlak doğru mudur? 
İmam cevap olarak dedi 
ki: “Benim söylediklerim 
doğrudur, yanlış olabilir. 
Başkalarının söyledikleri 
yanlıştır, doğru olabilir.” 
Şüphesiz bu yaklaşım 
diğer müçtehidleri dış-
lamayan ve kesin nass 
olmayan konularda baş-
kalarının da içtihadlarının 
doğru olabileceğinin ifa-
desidir.

Günümüzde İslâm 
adına hareket eden, İslâm adına çeşitli konu-
larda görüş ortaya koyan insanların, önderle-
rin, ilim erbabının yaklaşımlarına baktığımızda 
ve eğer ciddi bir eğitim düzeyleri de yoksa, 
akademik bir disipline de sahip değilseler çoğu 
bilerek veya bilmeyerek İslam adına, ümmet 
adına cinayetler işlemektedirler. Şahsım, bu 

Tercihler ve Gelecek

Süleyman ARSLANTAŞ
sarslantas46@hotmail.com

Günümüzde İslâm adına ha-
reket eden, İslâm adına çeşitli 
konularda görüş ortaya koyan 
insanların, önderlerin, ilim er-
babının yaklaşımlarına baktı-
ğımızda ve eğer ciddi bir eğitim 
düzeyleri de yoksa, akademik 
bir disipline de sahip değilse-
ler çoğu bilerek veya bilmeye-
rek İslam adına, ümmet adına 
cinayetler işlemektedirler.



GENÇ BİRİKİM

4

yaşıma kadar bu mana-
da çok ciddi cinayetlere 
şahit oldum: “Allah dedi 
ki!” “Resûlullah dedi ki!” 
denilen yerlerde nice 
kereler: “Efendi hazret-
leri dedi ki”ye şahit ol-
muşumdur. Oysa yine 
mezheb imamlarından 
İmam Şafii Hazretlerinin, 
neredeyse İmam Ma-
lik Hazretlerini kutsayan 
Medineli bazı Müslüman-
larla sohbet esnasında; 
İmam Şafinin, ‘Resu-
lullah dedi ki’ ifadesinin 
ardından; ‘İmam Malik 
dedi ki’ diyen Medinelile-
re şöyle dediğini birçoğu-
nuz biliyordur herhalde: 
“Allah’tan ve Resulünden 
geleni başımızın tacı, gö-
zümün nûru kabul etmez 
isek, bizi hangi gök göl-
gelendirir, hangi yer üzerinde barındırır.” Ve o 
yüce İmam, dokuz yıl hadis öğrenimi gördüğü 
hocası İmam Malik Hazretleri Hakk’ında, onun 
yanlış içtihadlarını konu alan: “Reddiye-i İmam 
Malik” risalesini yayımlar.

İslâm büyüklerinin Kur’an ve Sünnet kar-
şısında titizlikleri böyle iken ve onlar muhatap 
oldukları insanları, öğrencileri bu iki esasla bu-
luşturmaya özen gösterirken, biriler çıkıp da 
bir beşerin ortaya koyduğu ister “Mesnevi”, 
ister “Risale-i Nur” isterse İmam Rabbani’nin 
“Mektubat”ı olsun, ne olursa olsun kim ki o iki 
esasın yerine insanları mutlak bunlara çağırı-
yorlarsa, bunlar vahiy ve onun en büyük tefsiri 
olan Sünnetle aklın arasına girmektedirler. Bu 
cüretleri ile de İslâm’a rağmen hareket etmek-
tedirler. Hazreti Aişe validemize: “Peygambe-
rin ahlâkı nasıldı? sorusu sorulduğunda O’nun 
“Kur’an’ı okumuyor musunuz? cevabından aca-
ba bu insanlar ne anlıyorlar? Ya da Kur’an’a ve 
Sünnet’e rağmen bir anlayış ortaya koyanlar 
ya da bir farzın ifasına tahammül gösterme-
yenlere şefaat edebileceklerini ifade edenler, 
Müslümanlara merhamet etmeyen, Yahudi ve 
Hristiyan’a muhabbet besleyenler, İslâmî bir 
önderden ziyade Papa’ya ihtiramda bulunanlar 
bu hâl ve davranışları ile nasıl cennete girecek-
lerini sanıyorlar acaba? 

Anadolu’da bir söz 
var: “armut dibine dü-
şer” diye. Bizler genel-
de armutla uğraşıyo-
ruz. Oysa öncelik onu 
düşüren ağacı tahlil 
etmektir. Hatırlar mı-
sınız bilmem, merhum 
Şehid Seyyid Kutub bir 
kitabında, Amr bin As’ın 
oğlu ile bir Kıpti’nin at 
yarışlarından bahse-
der. Kıpti at yarışında 
bu valinin oğlunu geçer. 
Bunun üzerine valinin 
oğlu Kıpti’ye dayak at-
tırır. Ve kendisinin “hür” 
olduğunu, Kıpti’nin ise 
hür olmadığını ifade ile 
bu dayağı attırır. Durum 
Halife Ömer’e (r.a.) in-
tikal ettiğinde Hazreti 
Ömer: Kıpti’ye sopayı 
verir ve der ki: “Vur! 
Hem oğluna hem de ba-

basına. Zira bu baba bu zihniyette olmasaydı 
bu oğul bu fiili işlemezdi..” 

Şimdi kafamızı iki elimizin arasına alıp dü-
şünelim. Gerçekten biz Müslümanlar ne yapıyo-
ruz? Olup-bitenler bir süreç mi-sonuç mu? Ka-
bahat armutta mı ağaçta mı? Evet, bunları ciddi 
şekilde düşünmeliyiz, sorgulamalıyız. İmam 
İbn-i Teymiyye’nin dediği gibi: “Bedenimin hür-
riyetindense ruhumun ve aklımın hürriyetini 
tercih ederim.” teslimiyetini iyi tahlil etmeliyiz. 
Geçici, sıradan bir dünya ve onun imkânları uğ-
runa “eşref-i mahlûkat” kimliğimizi, ahiretimizi 
tehlikeye atmanın bir anlamı var mı? 

Yavuz Sultan Selim hep cengâverliği ile bili-
nir. Oysa O’na o cengâverliği bahşeden bir iman 
ve teslimiyet boyutu fazla irdelenmez. Ancak 
O, 8 yıllık iktidarının son anlarında (Tekirdağ’ın 
Muratlı İlçesinin Sırt Köyü’nün tepesinde) yine 
bir sefer esnasında iken rahatsızlığı yoğunlaşır 
ve Nedimi kulağına eğilerek: “Hünkârım! Hak-
ka yürümenin zamanı geldi.” der. Hünkâr ise: 
“Bre Hasancan! Sen bizi şimdiye kadar kiminle 
sanırdın.” der. Evet, Yavuz’un bu sorusu önemli. 
Aynalar her gün bize Hakka yürümenin zamanı-
nı hatırlatıyor. Acaba biz aynaya bakmadan da 
Hakk ile beraber olup-olmadığımızı, Hakka he-
sap verici olduğumuzu hiç düşünüyor muyuz? 
Hiç kimse hatırından çıkarmamalıdır ki: Hakk 

Hakk ile beraber olmak O’nun 
emrettiklerini yapmak, yasakla-
rından kaçmak, sevin dedikleri-
ni sevmek, sevmeyin dediklerini 
sevmemek ile mümkündür. O 
bizlerin, mü’minlerin dostları-
nın ancak Allah, Resulü ve bun-
lara iman eden mü’minler olduk-
larını söylüyor. Her kim ki ister 
adının başında şeyh olsun, ister 
imam, isterse hoca, hoca efen-
di olsun eğer Hakk’ın rızasının 
hilafına en ufak bir düşünce ve 
davranış sergiliyorsa ona itibar 
etmek Hakk’a karşı gelmektir.
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ile beraber olmak O’nun 
emrettiklerini yapmak, 
yasaklarından kaçmak, 
sevin dediklerini sevmek, 
sevmeyin dediklerini sev-
memek ile mümkündür. 
O bizlerin, mü’minlerin 
dostlarının ancak Allah, 
Resulü ve bunlara iman 
eden mü’minler oldukla-
rını söylüyor. Her kim ki 
ister adının başında şeyh 
olsun, ister imam, isterse 
hoca, hoca efendi olsun 
eğer Hakk’ın rızasının hi-
lafına en ufak bir düşünce 
ve davranış sergiliyorsa 
ona itibar etmek Hakk’a 
karşı gelmektir. Şimdi bu 
bilinç düzeyi ile etrafınıza 
bakınız, günceli sorgula-
yınız, gerçekten insanlar 
emrinde bulundukları ya 
da sempati besledikleri 
efendileri, şeyhleri, imamları, hoca efendile-
ri Kur’an’a ve Sünnet’e uydukları için mi se-
viyorlar, yoksa, duygusal hamasi nedenlerle 
mi? Hakk’tan inhiraf ettikleri görüldüğü halde 
bu bahsi geçen unvanları, insanları iki neden-
le sevmeleri mümkündür. Birincisi, kendilerini 
Kur’an, Sünnet ve bu iki esasa dayalı düşün-
ce ve yorumlarla tanıştırmadıkları için. İkincisi 
de çoğunluğun onlara meyletmesinden dolayı. 
Oysa Kur’an diyor ki: “İnsanların çoğunluğuna 
uymayınız. Zira onlar sizi Hakk’tan saptırırlar.” 
(6/116) Netice itibari ile en azından akîdevi ve 
ameli davranışlarımızın ilmini Kur’an’dan ve 
Sünnet’ten öğrenmek mecburiyetindeyiz ve 
yine çoğunluğun meyletmesine aldırış etmeden, 
yöneleceğimiz kişi ve yapılanmaların Hakk’la 
örtüşüp örtüşmediğine bakacağız. Unutmayınız 
ki Hazreti Nuh 950 yıl yaşadı ve etrafında ne 
Mevlana’ya, ne İmamı Rabbanî’ye ne de Said-i 
Nursi ve Fethullah Gülen’e ilgi gösterenler ka-
dar insanlar olmadı. Ne yapalım şimdi, etrafın-
da insanlar olmadığı için Hazreti Nuh’u dışlaya-
lım mı ya da etrafında insanlar çok olduğu için 
adı geçen zatları baş tacı mı edelim? Hak yolda 
iseler elbette baş tacı yapacağız. Şüphesiz bu-
nun da kriteri Kitap ve Sünnet’tir. İmam Ebu 
Hanife insanları iki grupta tasnif eder: İslam’a 
iman edenler ve etmeyenler olarak. İman 
edenleri de ikiye ayırır: “Peygamberler, Nebiler, 
enbiyalar ile sair Müslümanlar. İlkinin kesinlik-

le Cennet’te olduklarını, 
diğerleri için de cennetlik 
olmalarını ümit ederiz, 
Cehennemlik olmaların-
dan da korkarız.” der. 
Dolayısıyla Peygamber-
lerin dışında masum yok. 
Peygamberlerin dışında 
her Müslüman tartışılır, 
konuşulur, güzellikleri 
doğruları alınır, yanlış-
lıkları, çirkinlikleri varsa 
onlar da reddedilir. Kork-
mayalım, Ebu Hanife’yi 
de, İmam Yusuf’u da, 
Seyyid Kutub’u da, Said-i 
Nursi’yi de, Humeyni’yi 
de, Mevlana’yı da, Fet-
hullah Gülen’i de tartı-
şalım. Bunların hiçbirisi 
masum değildir. İnandı-
ğım din adına tasarrufta 
bulunan, konuşan yazan 

kimseleri elbette dinim adına inceleyeceğim. 
Bu bir Müslüman olarak benim görevimdir. Yere 
düşen armutlar kadar, onların düştüğü ağaçlara 
da bakılmalıdır. 

SİYASİ BOYUT

17 Aralık’tan bu yana Türkiye’de AK Par-
ti - Cemaat tartışmaları devam ediyor. a Ha-
kan Fidan’ın Mayıs 2010’da MİT Müsteşarlığı’na 
atanması ile beraber önce İsrail eski Savunma 
Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan’a karşı tepki-
sini ortaya koydu. Senkronize bir şekilde Ce-
maat de Hakan Fidan’a tepkisini göstermeğe 
başladı. 7 Şubat 2012’de şüpheli sıfatıyla ifa-
deye çağrılması bunun bir işareti idi. Ardından 
2013 Mayıs’ının son günü İstanbul Taksim’de 
“gezi olayları” başladı. Bu olaylara ilişkin ola-
rak Emre Uslu’nun: “İsteseydik bu olayları kısa 
bir sürede bitirirdik.” mealindeki açıklamasın-
dan da anlıyoruz ki, hedef Erdoğan ve AK Parti 
iktidarı. Sonrasında dershane tartışması, Fet-
hullah Gülen’in bedduası, 17 Aralık yolsuzluk 
operasyonu ve âkim kalan 25 Aralık operasyon 
girişimi. Tüm bunlar ve ifade etmediğimiz “Mavi 
Marmara” olayı, Davos’taki “one minute” ola-
yı, bunların hepsi Cemaatin dolaylı ya da di-
rekt olarak ilgilendiği ya da içinde bulunduğu 
olaylardır. Ve bu olayların ortak yanı da Londra, 
New York, İstanbul Boğaz sakinleri ve Cemaa-
tin ortak yapımı görünümü vermesidir. 

Unutmayınız ki Hazreti Nuh 
950 yıl yaşadı ve etrafın-
da ne Mevlana’ya, ne İmamı 
Rabbanî’ye ne de Said-i Nursi 
ve Fethullah Gülen’e ilgi gös-
terenler kadar insanlar olmadı. 
Ne yapalım şimdi, etrafında 
insanlar olmadığı için Hazre-
ti Nuh’u dışlayalım mı ya da 
etrafında insanlar çok olduğu 
için adı geçen zatları baş tacı 
mı edelim? Hak yolda iseler 
elbette baş tacı yapacağız. Şüp-
hesiz bunun da kriteri Kitap ve 
Sünnet’tir.
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Cemaat, bilhassa AK 
Parti iktidarı dönemin-
de olağanüstü gelişti. AK 
Parti kadrolarının ‘alnı 
secdeye gelenlerden za-
rar gelmez’ mantığının ve 
vefa duygusunun sınırla-
rının belirsiz oluşunun so-
nucunda 11 yıllık iktidar 
süresince devletin birçok 
biriminde örgütlendiler. 
İş öyle bir noktaya geldi 
ki: “Biz ve ötekiler” tas-
nifi hemen her yerde his-
sedilmeye başlandı. Prof. 
Dr. Burhanettin Duran’ın 
ifadesiyle: “Eğitim ve 
emniyet kadrolarında Ce-
maatten olanların hızlı 
yükselmesi ve kontrolü 
ele aldıkları yerlerde di-
ğer grupları tasfiye ettik-
leri algısı kemikleşmiştir. 
MİT krizi ile devlet için-
deki Gülen Cemaati’nin 
müntesiplerinin kendisine 
operasyon yapma nok-
tasına ulaştığı kanaatine 
ulaşan ve bu örgütlenme-
yi sınırlandırmaya çalışan 
AK Parti iktidarı, diğer 
İslâmî grupların Gülen Cemaati rahatsızlığını 
kendisine desteğe çevirmiştir… 

Yukarıda bahsedilen sıkıntıların ortaya çıkar-
dığı en önemli sonuç Gülen Cemaati’nin Tür-
kiye’deki İslâmî Hareketin Sünnî kodlarından 
ayrılışıdır.

...Gülen Cemaatinin tedbir siyaseti Sünnî 
sabır siyasetinin ötesine geçerek Şia’nın takiy-
ye siyasetine yaklaşmıştır.

...(Gülen Cemaati’nin) Sünnî kodlarından 
ayrılışına tepki olarak diğer dini gruplar Sünnî 
bir refleksle Başbakan Erdoğan’a verdiği des-
teği perçinlemektedir. Ümmetten ve Türki-
ye’deki İslâmî Hareketten kaderini ayırmakla 
eleştirilen Gülen Cemaati, AK Parti ile mücade-
lesinde gittikçe görünür ve radikal bir konuma 
oturmaktadır. Sünnî cemaatlerin klasik siyase-
ti etkileme arayışından öteye giden Gülen Ce-
maati siyaseti radikal bir şekilde bizzat dizayn 
etmeyi hedeflemektedir… (Star, Açık Görüş, 
29/12/2013)

Elbette Cemaatin sı-
raladığımız çıkışları rast-
gele ve kendiliğinden 
değildir. Hatta biraz daha 
ileri giderek şunu rahat-
lıkla söyleyebiliriz ki Fet-
hullah Hoca ve Cemaati, 
Milli Görüş çizgisi ve onun 
siyaset algı ve uygula-
malarına da hiçbir za-
man pirim vermemiştir. 
Nitekim 1995 seçimleri 
arifesinde de bu soğuk-
luk apaçık ortaya çıktı-
ğından Zaman Gazetesi 
yazarı Ali Bulaç, Fethul-
lah Gülen’in de araların-
da bulunduğu bir top-
lantıda şu soruyu sorma 
gereği duymuştur: “Sizin 
Refah Partisi’ne alternatif 
bir hareket geliştirdiğiniz 
veya RP’nin önünü kes-
meye çalıştığınız yönün-
de bazı spekülasyonlar 
var, bunların doğruluk 
derecesi nedir?” (Zaman 
11/7/1995)

Evet, o günleri bir ço-
ğumuz yaşadık. Merhum 

Erbakan’ın İslâm ülkelerine olan ilgisi, ortak 
para birimi girişimi ve keza içeride ekonomik 
havuz projesi, aynen bugün olduğu gibi Londra, 
Tel Aviv, New York, İstanbul Boğaz Sakinleri ve 
Cemaati rahatsız ediyordu. Nitekim, 28 Şubat 
darbesine maruz kalan Refahyol Hükümeti ve 
onun Başbakanı Erbakan’a hiçbir ilgi gösterme-
yen Fethullah Gülen’in 1998 yılbaşı mesaj ve 
tebrikini, 28 Şubat’ın mimarı Çevik Bir’e gön-
derdiğini hepimiz biliyoruz. 

Kuzeyin petrolü, Kuzey Irak’ın petrol ve do-
ğalgazı, yani Azerbaycan ve Irak Kürdistanı’nın 
petrol ve doğalgazının Türkiye’ye akması, bu 
vesileyle Türkiye’nin kasasına yılda ortalama, 
16,5 milyar dolar paranın girmesi başta İsrail, 
Yahudi Lobileri ve Londra’yı rahatsız etti. Bu bi-
liniyor. Bu saydıklarıma adeta paralel bir anla-
yış sergileyen Cemaat ve onun lideri Fethullah 
Gülen neye rahatsız oldu, onu anlayamadım!

Acaba diyorum PKK A.Ş. tasfiye sürecine gir-
meseydi, onu besleyen altyapı ve ekonomik yapı 
çökertilmeseydi ya da sabote edilen Birinci Açı-

Peygamberlerin dışında ma-
sum yok. Peygamberlerin dı-
şında her Müslüman tartışılır, 
konuşulur, güzellikleri doğru-
ları alınır, yanlışlıkları, çirkin-
likleri varsa onlar da reddedilir. 
Korkmayalım, Ebu Hanife’yi 
de, İmam Yusuf’u da, Seyyid 
Kutub’u da, Said-i Nursi’yi de, 
Humeyni’yi de, Mevlana’yı da, 
Fethullah Gülen’i de tartışa-
lım. Bunların hiçbirisi masum 
değildir. İnandığım din adına 
tasarrufta bulunan, konuşan 
yazan kimseleri elbette dinim 
adına inceleyeceğim. Bu bir 
Müslüman olarak benim gö-
revimdir. Yere düşen armutlar 
kadar, onların düştüğü ağaçlara 
da bakılmalıdır. 
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lım Süreci (2008) ardından 2009-2010 tarihleri 
arasında yapılan Oslo görüşmeleri olmasaydı, 
Oslo görüşmelerinin bir sonucu olarak 28 Aralık 
2012’de Başbakan Erdoğan yeni bir barış süre-
cini başlatmasaydı, karşılıklı olarak bu ülkenin 
çocukları canlarını vermeye devam etse idiler, 
AK Parti ve Tayyip Erdoğan muhalefeti bu bo-
yuta gelir miydi? Emir-komuta zinciri içerisinde 
oluşan muhalefet dalgalarını seyreder miydik?

Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz 
ki, elbette AK Parti sütten çıkmış ak kaşık de-
ğil. Onun da iktidarı boyunca başarılarının ya-
nında yanlışları ve başarısızlıkları da olmuştur. 
Yolsuzluk, evet bu baş belası fiil olmuş olabilir. 
Buna karşı birlikte mücadele etmemiz de gayet 
doğaldır, elzemdir. Ama bunu bahane ederek 
Türkiye’deki mevcut yönetimi devirmeye çalış-
mak kabul edilemez. Soruşturmada öne çıkan; 
YOLSUZLUK FATİH BELEDİYESİ ve SİT alanla-
rının imara açılması, HALKBANK operasyonu, 
bunlar ayrı ayrı hususlardır. Gürültü-patırdı çı-
karmadan da bunların soruşturulması devletin 
hiyerarşik disiplini içerisinde yapılabilinirdi. Bir-
birinden kopuk üç ayrı soruşturmanın birlikte 
yapılması; niyetin üzüm yemek değil, bağcıyı 
dövmek olduğunu ortaya koyuyor. Hiç kusura 
bakmayın bağcıyı döveni de döverler..

Askeri vesayet dönemin bittiği söyleniyor. 
Ben de “var mıydı ki” diye soruyorum. Eğer as-
kerler, bilhassa yargı bürokrasisi ve diğer bü-
rokrasi birimlerinin desteği olmasaydı, vesayet 
rejimi inşa edemezlerdi. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 
Eylül, 28 Şubat darbe ve muhtıralarında bahsi 
geçen kesimlerin desteklerini aldıkları için neti-
ceye vardılar. Aynı askerler Ergenekon, Balyoz, 
Ay Işığı vs. teşebbüslerinde niçin başarılı olama-
dılar? Çünkü arkalarında yargı desteği yoktu.. 

Bugün, 17 Aralık’tan itibaren ortaya çıkan 
çatışmanın ana amaçlarından bir tanesi de ve 
belki en önemlisi, 30 Mart 2014 seçimlerinde AK 
Parti’nin oylarını 2009 yerel seçimlerinden daha 
aşağıya çekerek bunu Ağustos 2014’deki cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde kaldıraç olarak kul-
lanmak. Diğer yandan cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinde Tayyip Erdoğan seçilemezse, bunu, genel 
seçimlere tahvil etmek. Keza seçilmesi halinde de 
Parlamento’da ya zayıf bir AK Parti iktidarı ya da 
CHP-MHP koalisyonu temin etmektir. Ankara’da 
Mansur Yavaş, İstanbul’da Mustafa Sarıgül aday-
lığı da buna mebnidir ve bu işler organize işlerdir. 
Nitekim Mustafa Sarıgül’ün kendi ifadesiyle üç 
kez Fethullah Gülen kendisini kabul etmiş ve dahi 
kendisini evladı gibi severmiş. Gözümüz yok, 
varsın sevsin. Keza Allah, kıyamet günü insanları 
sevdikleri ile haşredecektir. / 2 Ocak 2014
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İslam’ın fert ve 
toplum açısından, 
İslam ümmeti ta-

rafından gerçekleştiril-
mesini zorunlu kıldığı bir 
takım hedefleri vardır. 
Bu hedeflerin gerçekleş-
tirilmesi için belli yolların 
izlenmesi, belli bir süreç-
ten geçilmesi ve belli bir 
takım prensiplere riayet 
edilmesi de kaçınılmaz-
dır. 

İslam’ın gözettiği he-
defleri, İslam’ın öngördü-
ğü ilke ve esaslara riayet 
etmek şartıyla gerçek-
leştirmeyi kendisine amaç edinmiş çalışmaya 
‘İslami Çalışma’ adı verilebilir. Bu çalışmanın 
İslami olabilmesi için en önemli şartlardan bir 
tanesi de, bu çalışmanın izlediği yöntemin/me-
todun da “Nebevi” olmasıdır. Bu metot izlendiği 
ve buna göre hareket edildiği/çalışıldığı zaman, 
öngörülen hedefe ulaşılır ve bu uğurda yapılan 
çalışmalar da İbadet olur.

Bilindiği gibi Kur’an-ı Kerim’in bütün emir ve 
hükümlerini ve Resulullah (sav)’ın yüce sünneti-
ni gereği gibi yaşayabilmek ve uygulayabilmek, 
İslam’ın bir devlet düzeni olarak Müslüman 
ümmet tarafından uygulamaya konulmasıyla 
mümkündür. Ancak İslam’ın egemen olduğu 
yerde huzur, sükûn ve rahatlık söz konusu olur. 
İslam’ın egemen olmadığı yerlerde ise ‘ölümden 

beter’ (Bakara, 2/191) 
ve ‘ölümden büyük’ ol-
makla nitelendirilen ‘fit-
ne’ (Bakara, 2/217) var 
demektir. Allah’ın Müslü-
manlardan ümmet olarak 
gerçekleştirmelerini is-
tediği hedef ise ‘fitnenin 
yeryüzünden kaldırılması 
ve dinin yalnızca Allah’ın 
olmasıdır.’ (Bakara, 2/ 
193) Bunun için gerekli 
olan cihad ihmal edilirse 
yeryüzünde fitne ve bü-
yük bir fesat baş gösterir. 
(Enfal, 8/73)

İşaret ettiğimiz ayetler ‘fitne’nin mahiyeti 
hakkında bize yeterli bir fikir vermektedir. Bu 
ayetlerden anlaşıldığına göre belli bir coğraf-
yaya ya da bütün dünyaya egemen olan, eğer 
İslam değil cahiliye ise orada fitne vardır. Yani 
insanlar için, özellikle Müslümanlar için inanç-
larının gereklerini hür bir ortam içerisinde ve 
engellerle karşılaşmaksızın yerine getirmeye 
imkân bulunmaz.

NEBEVİ METODUN GEREĞİNİ
VURGULAYAN AYETLER

Allah-u Teala, insanlık tarihi boyunca gön-
derdiği her peygamberi, itaat edilsin diye gön-
dermiştir. (Nisa, 4/64) Dolayısıyla peygam-
berlere iman etmek onlara itaat etmeyi de 
kaçınılmaz kılmaktadır. 

İslamî Tebliğde Nebevî Metod!

M. Ali FURKAN 

Bir çalışmanın İslami olabilme-

si için en önemli şartlardan bir 

tanesi, bu çalışmanın izlediği 

yöntemin/metodun “Nebevi” 

olmasıdır. Bu metot izlendiği 

ve buna göre hareket edildiği/

çalışıldığı zaman, öngörülen 

hedefe ulaşılır ve bu uğurda ya-

pılan çalışmalar da İbadet olur.
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Nitekim Peygamber (sav) Efendimize de ita-
at etmek emri Allah’a itaat emri ile birlikte ve-
rilmiş bulunmaktadır:

“Ey iman edenler, Allah’a itaat edin; pey-
gambere itaat edin…” Nisa/59

“Kim peygambere itaat ederse, gerçekte 
Allah’a itaat etmiştir…” Nisa/80

“De ki: “Allah’a itaat edin, peygambere de 
itaat edin… Eğer ona itaat ederseniz, hidayet 
bulmuş olursunuz…” Nur/54

“Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, 
mü’min olan bir erkek ve mü’min olan bir kadın 
için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı 
yoktur. Kim Allah’a ve Resulü’ne isyan ederse, 
artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapıt-
mıştır.” Ahzab/36

Bu ve benzeri ayetlerin ifade ettiği ortak 
konu şudur; Müslüman için Resulullah’ın uygu-
lamaları bağlayıcıdır. Resulullah (as)’ın herhangi 
bir konu ile ilgili sözlü, fiili ya da takriri bir sün-
neti varsa, Müslüman o hususta Resulullah’tan 
başkasını örnek almak, ondan başkasının izin-
den gitmek yetkisine sahip değildir.

“De ki: “Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana 
uyun; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı ba-
ğışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.”

“De ki: “Allah’a ve Resulüne itaat edin.” Eğer 
yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, kâfirleri sev-
mez.” Al-i İmran/31–32

Bu iki ayette dikkat çekilen iki husus vardır:

1- Peygamberlere itaat, Allah’a itaat ile bir-
likte emredilmiştir.

2- Allah’a itaat için herhangi bir kayıt getiril-
mediği gibi, peygambere itaat için de herhangi 
bir kayıt getirilmemiştir.

3- Allah’a ya da Peygambere itaatten yüz 
çevirmek yani reddetmek küfrü gerektiren bir 
ameldir.

O bakımdan Müslüman için, her alan-
da, Allah’ın emir ve hükümlerini uygulayarak 
Allah’a; Resulü’nün izinden giderek, O’nun sün-
netini izleyerek de Peygambere mutlak bir itaat 
ve teslimiyetten başka bir seçenek yoktur. Müs-
lüman için her hususta Allah’ın Peygamberini 
örnek almak, onun örnekliğini tartışmasız kabul 
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etmek, fazilet kabilinden 
bir davranış değil, imani 
ve vazgeçilmez bir görev, 
bir sorumluluktur:

“And olsun, sizin için, 
Allah’ı ve ahiret gününü 
umanlar ve Allah’ı çokça 
zikredenler için Allah’ın 
Resulünde güzel bir ör-
nek vardır.” Ahzab/21

Esasen bunun başka 
türlü olmasına da imkân 
yoktur. Çünkü insanlara 
doğruyu gösterebilmek, 
gerçek anlamıyla hida-
yete giden yolda önderlik 
edebilmek ancak pey-
gamberlerin yapabilece-
ği bir iştir. İnsanları şirk, 
zulüm, ahlaksızlık, fitne, 
sömürü ve inanç alanın-
daki sosyal, ekonomik ve 
siyasal ilişkilerdeki buna-
lımlardan uzak bir düzeni 
gerçekleştirecek gerçek 
öncü, önder ve davetçi-
ler, peygamberlerdir. Ve son peygamber bu ba-
kımdan insanlar için kâmil bir rahmettir.

“Biz seni âlemler için yalnızca bir rahmet 
olarak gönderdik…” Enbiya/107

“… Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik 
yaz, şüphesiz ki biz Sana yöneldik. Dedik ki: 
“Azabımı dilediğime isabet ettiririm, rahmetim 
ise her şeyi kapsamıştır onu korkup-sakınanla-
ra, zekâtı verenlere ve bizim ayetlerimize iman 
edenlere yazacağım. Onlar, Ümmi peygambe-
re (Resul) uyanlardır. Yanlarındaki Tevrat’ta ve 
İncil’de (geleceği) yazılıdır ki O (peygamber) 
onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kö-
tülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar 
şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, 
sırtlarındaki zincirleri indiriyor. Ona inanan-
lar, saygı gösterip düşmanlarına karşı yardım 
edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izle-
yenler, işte kurtuluşa erenler bunlardır.” (A’raf, 
7/156–157)

Görüldüğü gibi, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) 
tabi olmak, hayatın her alanında onun rehber-
liğini kabul etmek, onun izinden ayrılmamak, 
bütün insanlara ve özellikle de müminlere yö-
nelik bir emirdir. Ona itaat etmemeyi, O’nun 
getirmiş olduğu sünnetlerin dışına çıkmayı haklı 

ya da mazur gösterebile-
cek herhangi bir gerekçe 
ileri sürülemez. Esasen 
Kur’an-ı Kerim şimdiye 
kadar işaret ettiğimiz 
bütün ayetlerinde ve 
değinemediğimiz birçok 
buyruğunda, Hz. Pey-
gamberi her durumda 
izlemeyi emrettiği gibi, 
özellikle şu buyruğunda, 
gösterdiği yolun izlenme-
sinin emredildiğini görü-
yoruz. Çünkü diğer bütün 
yollar batıldır ve hepsinin 
ortak özelliği insanları 
haktan ayırıp hidayetten 
uzaklaştırmaktır.

“Bu benim dosdoğru 
olan yolumdur, şu halde 
ona uyun. Sizi O’nun yo-
lundan ayıracak (başka) 
yollara uymayın. Bunun-
la size tavsiye etti, umu-
lur ki korkup-sakınırsı-
nız.” (En’am, 6/153)

Bütün bu emirlerden yani Allah’ın yüce 
peygamberinin izinden gitmeyi mutlak olarak 
isteyen bu buyruklardan hayatın herhangi bir 
alanını, herhangi bir ilişki türünü, herhangi bir 
yaklaşım, tavır veya değerlendirmeyi istisna et-
mek, bu genel emirlerin kapsamı dışında gör-
mek, kabul etmek ya da düşünmek mümin için 
mümkün değildir.

İslam’ı hâkim kılmak sürecinde izlenme-
si gereken yolu, bu genel kuralın dışında tut-
mak da elbette mümkün değildir. İşte İslam’ı 
hâkim kılmak isterken uyulması gereken esas 
ve prensiplere, genel ifade ile ve kısaca ‘Nebevi 
Metod’ adını vermekteyiz.

NEBEVİ METODUN GEREĞİNİ
VURGULAYAN HADİS-İ ŞERİFLER

Bilindiği gibi İslam dininin temel kaynakları, 
Kitap ve Sünnettir.

“Ben aranızda iki şey bıraktım. Onlara sa-
rıldığınız sürece ebediyen sapmayacaksınız: 
Allah’ın kitabı ve Peygamber’in sünneti.” (Mu-
vatta, Kader, nad. No:3)

Peygambere itaat, Allah’a itaat olarak ifade 
edilmektedir, Hz. Peygamber tarafından. Eğer 
onun sünnetine uymaz, her alanda onun uy-

İnsanlara doğruyu gösterebil-
mek, gerçek anlamıyla hida-
yete giden yolda önderlik ede-
bilmek ancak peygamberlerin 
yapabileceği bir iştir. İnsanları 
şirk, zulüm, ahlaksızlık, fitne, 
sömürü ve inanç alanındaki 
sosyal, ekonomik ve siyasal iliş-
kilerdeki bunalımlardan uzak 
bir düzeni gerçekleştirecek ger-
çek öncü, önder ve davetçiler, 
peygamberlerdir. Ve son pey-
gamber bu bakımdan insanlar 
için kâmil bir rahmettir. “Biz 
seni âlemler için yalnızca bir 
rahmet olarak gönderdik…” 
(Enbiya/107)
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gulama ve direktiflerini yol göstericimiz olarak 
kabul etmezsek, bizler ona nasıl itaat edebile-
ceğiz? Dolayısıyla Allah’a itaatimiz nasıl söz ko-
nusu olabilir?

Peygamber (as) esasen bütün yaptıkları ve 
uygulamalarıyla, Kur’an’a hiçbir şekilde ters 
düşemezdi. Böyle bir şey düşünülemez. Çünkü 
Hz. Aişe’nin deyimiyle ‘O’nun ahlakı Kur’an’dı.’ 
Ayrıca Kur’an’da da bu gerçek şu şekilde ifade 
edilmiştir: “Muhakkak sen çok büyük bir ahlak 
üzeresin.” (Kalem/4)

“Büyük Ahlak Sahibi” bir peygamberin üm-
meti olarak bizlerin, her alanda onun önder-
liğini kabul etmemiz kadar tabii ne olabilir? 
Bunun böyle olduğuna Müslüman bir kimsenin 
itiraz etmesi mümkün değildir. Peki, bu gerçek 
genel çerçevesiyle böyle kabul edilirken, Hz. 
Peygamber’in örnek alınması gereken alanlar-
dan “fakat en önemlilerinden biri” olan İslam’ı 
hayata hâkim kılma sürecinde başka yol ve 
yöntemlerin Müslüman’ın hatırına gelmesi ne 
derece mantıklı görülebilir? Kur’an ve Sünne-
tin dışında kalan düzen, rejim ve sistemlerden 
alınma yöntemlerle İslam’ı hâkim kılmak iste-
mek, baştan beri kaydettiğimiz ve benzeri bir-
çok ayet ve hadislerle nasıl bağdaştırılabilir?

VAHYİN İNDİRİLİŞİ NASIL RABBANİ 
İSE, ONUN METODU DA RABBANİDİR

Her peygambere indirilen vahyi değiştirmek 
nasıl mümkün değil ya da ne derece günahsa, 
aynı şekilde, bu ilahi vahyi insanlara götürme 
yol ve yöntemini de değiştirmeye kalkışmak 
aynı derecede günahı gerektirir. Zaten hiçbir 
peygamber, bu metodun dışına çıkmamıştır. 
(Hz. Yunus hariç! O da hemen yanlışlığını an-
layarak tevbe etmiş, Allah da O’nun tevbesini 
kabul etmiştir.)

Bu peygamberlerden Hz. Nuh (as) ile Hz. 
İbrahim (as)’ın tevhid mücadelelerine ve şirkle 
ve müşriklerle uzlaşmama mücadelelerine kı-
saca değindikten sonra son Peygamber Hz. Mu-
hammed (as)’ın mücadelesine biraz daha geniş 
değinerek bugünkü konuya gelmek istiyorum.

Tağuti sistemlerin, İslami hareketleri devre 
dışı bırakmak, asıl mecrasından saptırmak için 
başvurdukları en sinsi tuzak ‘uzlaşma’ tuzağı-
dır. Bu nedenle uzlaşmacılık, çabuk yorulan, 
umutsuzluğa düşen, uzun soluklu mücadeleyi 
göze alamayan ve dolayısıyla tevhidi mücade-
leyi gereği gibi kavrayamayanların kolaylıkla 
içine düştükleri bir tuzak olarak karşımıza çık-

maktadır. Uzlaşma ortak noktada buluşmadır; 
yani tarafların aralarındaki inanç, düşünce ya 
da menfaat farklılığını, karşılıklı tavizlerle gi-
dererek uyuşmaktır. İlk etapta, biz taviz ver-
mişsek, karşı taraftan da taviz aldık düşüncesi 
kulağa hoş gelmektedir. Oysa uzlaşma; düşün-
celerde, değerlerde, ölçülerde, prensiplerde, 
sosyal ve siyasal tavırlarda çöküş içine girmek-
tir. Uzlaşma, ilkesizliktir; olduğu gibi görün-
memek, göründüğü gibi olmamaktır. Uzlaşma, 
tevhidi mücadeleden ve tevhidi ilkelerden taviz 
vermektir. Uzlaşma, tevhidi/akidevi anlamda 
olmazsa olmazları pazarlık konusu yapmaktır. 
Peki, İslam’da bunun karşılığı var mıdır? Pey-
gamber Efendimiz ya da Kur’an’da zikri geçen 
diğer peygamberler, kendi dönemlerindeki des-
potik ve oligarşik güçlere karşı verdikleri tevhi-
di mücadelede, bu oligarşik güçlerle, bu anlam-
da taviz vererek uzlaşmışlar mıdır?

Şirk sistemleri içerisinde mücadele ve-
ren Müslümanlar için bu soruların cevapları 
önemlidir. Çünkü tevhidi mücadelede, Müslü-
manlar için öncü ve örnek alınacak şahsiyet-
ler Peygamberlerdir. Peygambere/lere tabi ol-
mak, onu/ları örnek almak da bunu gerektirir. 
Kur’an-ı Kerim’de, ‘O’nun hayatında sizin için 
güzel örneklik vardır’ (Ahzab, 33/21) ayetinin 
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anlamı bu değil midir? 
Yani bizler Müslümanlar 
olarak dinimizi ve dinimi-
zin emirlerini, uygulanış 
şekillerini peygamberler-
den öğrendiğimize göre, 
tevhid mücadelesini de 
onlardan almamız gerek-
mez mi? Merhum Şehid 
Seyyid Kutub’un deyi-
miyle ‘Kur’an’ın indirilişi 
nasıl Rabbani ise, O’nun 
insanlara anlatılış ve gö-
türülüş tarzı da Rabbani” 
değil midir? Bu çerçevede 
Kur’an-ı Kerim’de ismi ve 
mücadelesi geçen pey-
gamberlere baktığımızda, 
hiçbir peygamberin içinde 
yaşadığı şirk sistemiy-
le uzlaştığını görmemiz 
mümkün değildir.

Hz. Nuh (as) 950 se-
nelik mücadelesinde 
(Ankebut, 29/14), ge-
ce-gündüz demeden ve 
müşriklerin bütün olum-
suz tavır ve saldırılarına 
rağmen bıkmadan, usan-
madan ve uzlaşmadan 
davet mücadelesini ta-
vizsiz ve uzlaşmasız bir 
şekilde devam ettirmiştir. 
Hz. Nuh’un çok uzun de-
nebilecek bu tevhid mücadelesinde, kendisine 
iman edenlerin sayısının çok az olmasına (Hud, 
11/41) aldırmadan, ilahi mesajı, eğmeden, 
bükmeden insanlara tebliğ etmekten geri kal-
mamıştır. Üstelik bu iman etmeyenlerin ara-
sında öz oğlu ve karısı da bulunmaktaydı. Bu, 
Hz. Nuh (as) için bir nakısa mıdır? Elbette ki, 
hayır! Çünkü Hz. Nuh (as)’ın üzerine düşen gö-
rev, sorumluluğunu/mükellefiyetini yerine ge-
tirmekti; O’da, bu davet/tebliğ sorumluluğunu 
hakkıyla yerine getirmiştir. Bu nedenledir ki, bu 
olumsuzlukların hiçbirisi, Hz. Nuh (as)’ı, emro-
lunduğu şekildeki davet mücadelesine devam 
etmekten alıkoymamış ve davetteki yöntemini/
metodunu değiştirmeye yöneltmemiştir. Baba 
şefkati ile oğluna karşı yumuşamaya başladı-
ğı anda bile, Allah (cc) tarafından, “cahillerden 
olma” diye peygamberi ikaz edilmiştir. Hz. Nuh 
(as) davetini, dosdoğru, emrolunduğu şekilde, 

Rabbinden ‘artık iman 
edenlerden başka-
sı iman etmeyecektir’ 
(Hud, 11/36) deyince 
kadar ara vermeden 
950 sene sürdürmüştür. 
Aynı mücadele azmini 
ve kararlılığını Hz. İb-
rahim (as) dâhil diğer 
bütün peygamberlerde 
de görmekteyiz. Bir put-
çu babanın oğlu olarak 
dünyaya gelen Hz. İb-
rahim (as), tevhid mü-
cadelesini, başta putçu 
baba olmak üzere, bü-
tün kavmine karşı aynı 
yöntemle vermiştir. Bu 
yöntemi/metodu değiş-
tirme, biraz gevşetme, 
taviz vererek mücade-
lesini ertelemeyi aklına 
bile getirmemiştir. Sür-
dürdüğü bu metod sı-
kıntılara, eziyetlere ve-
sile olmuş, lakin o hiçbir 
zaman küfür ile şirk ile 
uyuşma veya uzlaşma-
yı düşünmemiştir. Ate-
şe atılmış, babasından, 
ailesinden ve kavmin-
den uzaklaşmak zorun-
da bırakılmış, ölümle 
ve öldürülmekle tehdit 

edilmiş olduğu halde, davetini terk etmemiş, 
içinde yaşadığı şirk sistemi ile uyuşmamış ve 
uzlaşmamıştır. Kur’an’ın tabiriyle ‘tek başına 
bir ümmet’ olarak insanları tek ilah olan Allah’a 
ibadet etmeye, ömrü son buluncaya kadar de-
vam etmiştir. 

Son Peygamber Hz. Muhammed (as)’ın mü-
cadelesine bakıldığında, tevhidi mücadeledeki 
netlik ve uzlaşmazlık daha açık ve daha ayrın-
tılı bir şekilde görülmektedir. Hz. Peygamberin 
ilk yıllarında, Mekke’nin müşrik önderleri, na-
sıl olsa, kısa bir süre sonra bıkar ve bu davet 
devam etmez ve dolayısıyla Muhammed de 
unutulur gider diye düşünmekteydiler. Ancak 
bekledikleri gibi olmadı, hatta İslâmî tebliğ ve 
faaliyet giderek daha da güçlenmeye başladı; 
artık her evde İslam konuşulur olmaya baş-
ladı. Bu durum, Mekkeli müşrikleri çileden çı-
karmıştı. Bu nedenle, başta Mekkeliler olmak 

Tevhidi mücadelede, Müslü-
manlar için öncü ve örnek alı-
nacak şahsiyetler Peygamber-
lerdir. Peygambere/lere tabi 
olmak, onu/ları örnek almak 
da bunu gerektirir. Kur’an-ı 
Kerim’de, ‘O’nun hayatında si-
zin için güzel örneklik vardır’ 
(Ahzab, 33/21) ayetinin anla-
mı bu değil midir? Yani bizler 
Müslümanlar olarak dinimizi 
ve dinimizin emirlerini, uygu-
lanış şekillerini peygamberler-
den öğrendiğimize göre, tevhid 
mücadelesini de onlardan al-
mamız gerekmez mi? Merhum 
Şehid Seyyid Kutub’un deyi-
miyle ‘Kur’an’ın indirilişi nasıl 
Rabbani ise, O’nun insanlara 
anlatılış ve götürülüş tarzı da 
Rabbani” değil midir?
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üzere insanların Muhammed (as)’a gitmelerini 
engellemek ve Hz. Muhammed (as)’ı yalnızlaş-
tırmak için, çeşitli çareler düşünmeye başladı-
lar. Bu çarelerin başında da, her şirk önderinin 
yaptığı gibi, Peygamber (as)’ı yalnızlaştırmanın 
yanında kendisiyle birlikte olanları vazgeçirmek 
için baskı, şiddet ve işkenceye başvurdular. Bu 
amaçla, önce Hz. Peygamber’in deli, şair, sihir-
baz olduğunu söylemeye ve yaymaya başladılar. 
Bu, tutmayınca işkence, baskı ve tehditlere ko-
yuldular. Hiçbir baskı ve tehdit Allah Resulü’nü 
yıldırmadığını ve davetine engel olmadığını 
görünce, daha sinsi tuzaklara başvurdular. Bu 
tuzakların başında ise, Peygamber’le uzlaşma 
yolları aramak gelmekteydi. Bu uzlaşma teklif-
leriyle, Resul’ün daha yumuşak bir tutum içi-
ne girmesi, tanrılarına ve kutsal kabul ettikleri 
şeylere saygılı olması, kendilerine hoşgörü ile 
davranması, siyasî karar alma mekanizmaları-
na (Dâru’n-Nedve’ye/millet meclislerine) ve çı-
kan kararlara itaat etmesi ya da en azından ses 
çıkarmaması amaçlanmaktaydı. 

Kureyş müşrikleri işe önce, Hz. Peygamber 
(as)’ı himaye eden Ebu Talib’e baskı yapmak-
la başladılar. Bu amaçla da Mekke’nin müşrik 
önderleri, bir heyet halinde Ebu Talib’e giderek 
şöyle dediler: “Ey Ebu Talip, yeğenin Tanrıları-
mıza küfrediyor, dinimizi aşağılıyor, fikirlerimizi 
saçmalık olarak nitelendiriyor, geçmiş ataları-
mızı sapıklıkla suçluyor. Ya onu bu işten vaz-
geçirirsin, ya da aramızdan çekilirsin. Çünkü 
sen, ona karşı bizden farklı bir konumdasın. 
Aksi takdirde biz O’nun hakkından geliriz.” Ebu 
Talip, onlara yumuşak sözler söyleyerek öfkele-
rinin giderilmesini sağladı.

Hz. Peygamber (as), bu ve benzeri baskıla-
ra rağmen davetinden vazgeçmemiş, insanları 
tevhidi ilkelere inanmaya ve bu ilkelere uygun 
olarak yaşamaya davet etmişti. Kureyş’liler, 
baskı ve tehditlerinin işe yaramadığını görün-
ce, tekrar bir heyet halinde Ebu Talib’e gide-
rek savaş tehdidinde bulundular: “Ey Ebu Talib, 
sen yaşlı başlı bir insansın. Aramızda saygın bir 
yerin var. Bundan önce yeğenini yaptıklarından 
vazgeçirmeni istemiştik, ama sen O’na engel 
olamadın. Vallahi artık, atalarımıza küfredil-
mesine, fikirlerimizin saçmalık olarak nitelen-
dirilmesine, tanrılarımıza hakaret edilmesine 
katlanamayız. Ya O’na engel olursun, ya da iki 
gruptan biri helak olana kadar seninle ve onun-
la her türlü ilişkimizi keseriz” dediler. Kavminin 
kendisini terk etmesi, düşmanlığını ilan etmesi, 
Ebu Talib’e ağır gelmişti. Ama yeğeni Hz. Mu-

hammed (as)’ı onlara teslim etmeye veya O’na 
verdiği desteği çekmeye de gönlü razı değildi. 
Ancak, durum çok ciddiydi; hemen Peygambe-
rimizi çağırıp kendisine şöyle dedi: “Ey Yeğe-
nim, senin kavmin gelip bana şöyle şöyle di-
yor (Kureyşlilerin kendisine söyledikleri sözleri 
bir bir anlattı.) Bana ve kendine acı. Altından 
kalkamayacağım bir yükün altına salma beni!” 
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz amcasının 
kendisine karşı tutum değiştirdiğini, kendisine 
verdiği desteği çekeceğini, kendisini Kureyşli-
lere teslim edeceğini, artık kendisine yardım 
edecek gücünün kalmadığını sanarak amcasına 
şu karşılığı verdi: “Amcacığım, Vallahi bu işten 
vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol 
elime verseler de, yine de vazgeçmem. Allah bu 
dini üstün getirene veya ben bu uğurda ölene 
kadar bir an bile mücadeleden geri kalmam.” 
Daha sonra Peygamberimiz duygulandı ve ağ-
lamaya başladı ve gitmek üzere ayağa kalktı. 
Tam gidecekken Ebu Talip; Peygamberimizi ça-
ğırdı. Peygamberimiz dönünce, Ebu Talip şöy-
le dedi: “Git istediğini konuş. Vallahi seni asla 
kimseye teslim etmeyeceğim.” 

Kureyş müşriklerinin Ebu Talib’e yönelik 
baskısı devam ediyordu. Yine yapılan bir bas-
kıdan sonra, Ebu Talib, Hz. Peygamber’i (s.a) 
yanına çağırarak ona “Ey yeğenim! Kavmimizin 
ileri gelenleri bana geldiler. Onlar, aranızda adi-
lane bir anlaşmanın olup, bu çekişmezliğin sona 
ermesini istiyorlar” dedi ve sonra Kureyşlilerin 
teklifini kendisine iletti. Hz. Peygamber (s.a.) 
ise amcasına şöyle cevap verdi: “Ey amcacı-
ğım! Ben onlara öyle bir kelimeyi kabul ettir-
meye çalışıyorum ki, bu kelimeyi kabul ettikleri 
takdirde, onlara sadece Araplar değil, tüm dün-
ya tabi olur.” Kureyş heyetine Hz. Peygamber’in 
(s.a.) bu cevabı iletilince, “Biz bir kelime değil, 
bin kelime bile söylemeye razıyız. Ama o kelime 
nedir?” dediler. Hz. Resulullah (s.a) “O kelime, 
la ilahe illallah’tır.” diye cevap verdi. Bu cevabı 
duyar duymaz, ayetlerde de belirtildiği gibi ‘bak 
bak, Muhammed bütün ilahları tek ilah yapıyor, 
gidin sizden istenen kendi ilahlarınıza ibadet 
etmeye devam etmektir’ şeklinde söylenerek 
çıkıp gittiler. 

Kureyşli müşrikler, Ebu Talib’e yaptıkları bas-
kılara rağmen, Hz. Peygamberin davetine engel 
olamadılar. Bu sefer doğrudan Hz. Peygamber 
ile görüşmek ve O’nunla uzlaşmanın yollarını 
aradılar. Bu çerçevede, Kureyş’in ileri gelenle-
rinden Utbe b. Rebia Hz. Peygamber (as) ile ilk 
görüşmeyi yaparak şu tekliflerde bulundu:
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“Yeğenim, şu başlattığın işin maksadı mal ve 
mülk toplamaksa biz sana o kadar mal ve mülk 
vereceğiz ki, sen aramızda en zengin ve en var-
lıklı kişi olacaksın. Eğer büyük olmak ve iktidar 
elde etmek istiyorsan biz seni reisimiz yaparız. 
Hiçbir işimizi sana danışmadan yapmayız. Hiç-
bir sözünden çıkmayız. Yok, eğer kral olmak 
istiyorsan ona da razıyız. Biz seni kralımız ola-
rak seçeriz. Yok, eğer sana cinler geliyorsa ve 
sen de onları kovacak güce sahip değilsen, sen 
uyurken veya uyanıkken rüya görüyorsan en iyi 
tabip ve hekimleri çağırırız, onlar seni tedavi 
ederler.” Utbe sözlerini bitirdikten sonra Resu-
lullah: “O zaman şimdi beni dinleyiniz” dedi ve 
besmele okuyarak Fussilet Suresini okumaya 
başladı, 38. ayete gelince secde etti, daha son-
ra başını kaldırarak şöyle dedi: Ebu’l-Velid, ce-
vabımın ne olduğunu duydunuz. Bundan son-
rasını siz bilirsiniz.” Utbe oradan kalkıp Kureyşli 
kabile reislerine doğru yönelince arkadaşları 
aralarında, “Vallahi Utbe’nin yüzü değişmiştir. 
Utbe bizden gittiği yüzle gelmiyor” dediler ve 
yanlarına gelince de Hz. Peygamber (a.s.)’in ne 
dediğini sordular. Utbe kendilerine şöyle dedi: 
“Allah aşkına ben bundan evvel böyle bir kelâm 
dinlememiştim. Vallahi billahi, bu ne şiirdir, 
ne sihirdir, ne de kehanet. Ey Kureyşliler, beni 
dinleyin ve bu adamı rahat bırakın. Bana öyle 
geliyor ki, onun söyledikleri yankı yapacaktır. 
Faraza, Araplar ona (Hz. Muhammed’e) galip 
gelirse, siz kendi akrabanıza el kaldırmaktan 
kurtulacaksınız ve başkaları onun işini bitirmiş 
olacaktır. Fakat eğer o Araplara galip gelirse 
onun krallığı sizin krallığınız ve onun şerefi sizin 
şerefiniz olacaktır.” Kureyşliler onun böyle ko-
nuştuğunu işitince, “Vallahi Ebu’l-Velid, o (Hz. 
Peygamber) seni de büyüledi” dediler. Utbe ce-
vap verdi: “Vallahi, ne yaparsanız yapın, ben 
size fikrimi söyledim.” 

Uzlaşma teklifleri bitmiyordu, arka arkaya, 
içinde çeşitli ve sinsi tuzakları da barındırarak 
devam ediyordu. Alay, iftira, karalama, işken-
ce, uzlaşma teklifleri birbirini takip ediyordu. 
Ancak, hiçbiri kâr etmiyor ve ne Muhammed 
(as) davasından vazgeçiyor ve bu konuda en 
ufak bir taviz vermeye yanaşıyor, ne de müş-
rikler Tevhid’i önlemek için ellerinden geleni 
yapmaktan vazgeçiyorlardı. Tarih boyunca sü-
ren Tevhid ve Şirk mücadelesi bu kez de yine 
en keskin biçimde Mekke topraklarında cereyan 
ediyordu.

Hz. Resul, kendisine teklif edilen tüm ma-
kam, mevki, ün, kadın ve servet gibi dünya ha-

yatının geçimliklerini reddetmiş ve müşrikler-
le uzlaşmaya yanaşmamıştı. Müşrikler bu kez 
yeni tekliflerle geldiler Resul-i Ekrem’e:

“Ya Muhammed, gel biz senin ibadet ettiğine 
ibadet edelim, sen de bizim ibadet ettiğimize 
ibadet et; bu ibadet işinde ortaklaşalım. Eğer, 
senin ibadet ettiğin bizim ibadet ettiklerimizden 
daha hayırlı ise, biz ondan nasibimizi almış olu-
ruz; yok, bizim ibadet ettiklerimiz daha hayırlı 
ise, sen de ondan nasibini almış olursun” de-
diler. 

Bunun üzerine yüce Allah, bu konuda kesin 
ve son emri için şu ayetleri indirdi: “Ey Muham-
med de ki: ‘“Ey kâfirler. Ben sizin taptıklarını-
za tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak 
değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak 
değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değil-
siniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.” 
(Kâfirun suresi 1–6)

HZ. MUHAMMED (AS) MÜŞRİKLERLE 
ASLA UZLAŞMAMIŞTIR?

Son Peygamber dâhil Kur’an’da zikri geçen 
diğer bütün peygamberler, bütün zorluklara, 
kendilerine yönelik saldırılara ve işkencelere 
rağmen, hiçbirisi hiç bir zaman İslâm’ın ilkele-
rini pazarlık konusu yapmamış, müşriklerle uz-
laşmaya yanaşmamıştır. Bu konuda en ayrıntılı 
örneği son peygamber Hz. Muhammed (as)’ın 
hayatında görmek mümkündür. Mekke’de zul-
mün, vahşet ve işkencelerin tarihe kara bir leke 
olarak geçtiği o karanlık dönemde, hem kendi-
sine, hem de mü’minlere insanlık dışı baskı ve 
işkence yapılırken, işkenceleri durdurmak ya da 
biraz olsun hafifletmek için bile tevhidden ve 
ilkelerinden en küçük bir taviz dahi vermemiş-
tir. Mekke’nin müşrik önderlerine, müstekbir-
leşen yöneticilerine, zenginlikle şımaran siyasi 
zorbalara karşı iletilmesi gereken ilahi mesajı 
gizlemeye, çarpıtmaya yeltenmemiş, putları ve 
putçuları övecek tavır kesinlikle sergilememiş-
tir. Kendisinin ve mü’minlerin hayatı pahası-
na, işkencelere, boykotlara rağmen, kimseden 
çekinmeden, sözlerini eğmeden, bükmeden, 
müşrik önderlerini hoşuna gitmese de Kur’an’ı 
ve Allah’ın hükümlerini, açık ve net bir şekilde 
insanlara tebliğ etmiştir.

Tevhidi tebliğin önderi Hz. Peygamber (as), 
ihtiyacı olduğu zamanlarda da müşriklerden 
yardım kabul etmemiştir. Hz. Peygamber (as), 
“Bedir’e doğru giderken cesareti ve kahra-
manlığıyla ün yapmış bir müşrik Resulullah’ın 
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yanına geldi ve “Sana 
tabi olmak ve seninle 
birlikte yara almak isti-
yorum” dedi. Resulullah 
ise: “Allah’a ve Resulüne 
inanıyor musun?” diye 
sorunca yardıma gelen 
müşrik: “Hayır” cevabı-
nı verdi. Bunun üzerine 
yüce Resulullah: “Öyley-
se geri dön. Ben bir müş-
rikten yardım almam” 
diye buyurdu. Bu müşri-
kin yardıma gelmesi ilk 
anda Ashab arasında se-
vinç yaratmıştı oysa. Ha-
disi rivayet eden Hz. Aişe 
(R.Anha) daha sonraları 
şunları anlatıyor: Adam 
gitti, bir ağacın yanına 
vardığımızda yine geldi 
ve aynı teklifi yaptı; Re-
sulullah da aynı cevabı 
verdi. Resulullah, Beyda 
taraflarına varınca yine 
geldi ve yine aynı ceva-
bı alınca bu sefer “Evet, 
inanıyorum” cevabını 
verdi. Bunun üzerine Re-
sulullah: “O halde yürü” 
diye buyurdu.

Aynı türden bir baş-
ka örnek ise; Hubayb b. 
Abdurrahman, o da ba-
basından, o da kendi ba-
basından: “Resulullah bir 
sefere çıkacakken kav-
mimden olan bir adamla 
yanına gittik ve kendi-
siyle birlikte savaşa ka-
tılmak istediğimizi bildirdik. O da: “Müslüman 
oldunuz mu?” diye sordu. Biz ise “Hayır” ce-
vabını verdik. Bunun üzerine Resulullah şöyle 
buyurdu: “Biz müşriklere karşı müşriklerden 
yardım almayız.” Sonra biz Müslüman olduk ve 
savaşa katıldık.”

Her iki olay bize önemli gerçekleri anlat-
maktadır. Bedir’e çıkmakta olan Resulullah çev-
resinde kahramanlığı ve cesaretiyle ün yapmış 
bir müşrikin yardım teklifini “Allah’a ve Resulü-
ne iman etmediği” için kabul etmiyor. Hâlbuki 
Ashab moral yönü ile bu yardım teklifini olumlu 
karşılamışlardı. Ancak peygamber neyin uğ-

runda savaştığını şüp-
hesiz Ashab’tan da iyi 
bilmektedir. Böyle kritik 
bir dönemde Müslüman-
larla müşrikler arasında 
bir takım dostluklar, yar-
dımlaşmalar kurulursa 
bu tevhidin insan haya-
tındaki kurumlaşma mü-
cadelesine ilerde köstek 
teşkil edecek, savaşta 
kurulan ittifaklar giderek 
duygusal yakınlaşmala-
ra, düşünce beraberlikle-
rine ve hatta pratik uzlaş-
malara da yol açacaktır. 
Oysa İslam’ın yeryüzüne 
kavgasını vermenin asıl 
amacı, şirki, düşünce ve 
kurumlarıyla tamamen 
söküp atmaktadır. Bunun 
için de kesin ve açık bir 
tavır gereklidir. Şartlar 
ne olursa olsun müşrik-
lerle kurulacak bir ittifak, 
dinin pratikte gerçekleş-
tirmek istediği hedeflerle 
bağdaşmamaktadır. 

Bu iki olay ve benze-
ri diğer olaylar da bize 
göstermektedir ki, İsla-
mi mücadele sürecinde 
müşriklerle her türlü itti-
fakın Resulullah tarafın-
dan uygun görülmediği, 
bundan şiddetle kaçın-
dığı gerçeğinin böylesine 
açık naslarla belgelenmiş 
olmasıdır. Kaldı ki Resu-
lullah bir başka Hadis-i 

Şerifi’nde açıkça “Müşriklerin ateşiyle aydınlan-
mayınız” diye emretmiştir. (Nesai, K. 48, B. 52) 

Yukarıdan beri anlatılanlardan da anlaşı-
lacağı üzere, son Peygamber (as) dahil hiçbir 
peygamber’in tevhid mücadelesinde, kendi ça-
ğının müşrik önderleriyle uzlaştığına dair hiçbir 
emare bulunmamaktadır. Tersine, uzlaşmama 
noktasında, hem İlahi vahiyde, hem de pey-
gamberlerin uygulamalarında kesin talimatlar 
ve uygulamalar vardır. Bu da bize gösteriyor 
ki, tevhid ile şirkin, küfür ile imanın, mü’min 
ile kâfirin, muvahhid ile müşrikin, uzlaşı içeri-
sinde bir arada yaşaması asla söz konusu de-

Son Peygamber (as) dahil hiçbir 
peygamber’in tevhid mücade-
lesinde, kendi çağının müşrik 
önderleriyle uzlaştığına dair 
hiçbir emare bulunmamakta-
dır. Tersine, uzlaşmama nokta-
sında, hem İlahi vahiyde, hem 
de peygamberlerin uygulama-
larında kesin talimatlar ve uy-
gulamalar vardır. Bu da bize 
gösteriyor ki, tevhid ile şirkin, 
küfür ile imanın, mü’min ile 
kâfirin, muvahhid ile müşrikin, 
uzlaşı içerisinde bir arada yaşa-
ması asla söz konusu değildir. 
Bu, konjonktürel ya da içtihad-
la değiştirilebilecek bir durum 
da değildir. Çünkü İslam’da, 
tevhid ile şirk arasında uzlaşma 
veya orta çözüm yoktur. Ancak, 
Hak veya batıl, hayır veya şer, 
doğru veya yanlış, hidayet veya 
dalalet, nur veya karanlık, ada-
let veya zulüm birbirinden ayrı 
ve birbirine zıt olarak varlıkla-
rını sürdürebilirler.
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ğildir. Bu, konjonktürel ya 
da içtihadla değiştirilebile-
cek bir durum da değildir. 
Çünkü İslam’da, tevhid ile 
şirk arasında uzlaşma veya 
orta çözüm yoktur. Ancak, 
Hak veya batıl, hayır veya 
şer, doğru veya yanlış, hi-
dayet veya dalalet, nur 
veya karanlık, adalet veya 
zulüm birbirinden ayrı ve 
birbirine zıt olarak varlıkla-
rını sürdürebilirler.

Merhum Şehid Seyyid 
Kutub’un deyimiyle, “Hiç 
şüphesiz tevhid bir sis-
tem, şirk ayrı bir sistem-
dir. Bunlar asla buluşup 
birleşemez. Tevhid, insanı 
bütün bir varlıkla birlikte 
ortağı olmayan tek Allah’a 
yöneltir. İnsanların inanç 
sistemlerini ve hukukla-
rını, değerlerini ve ölçü-
lerini, eğitim ve ahlâkını, 
hayat ve varlıkla ilgili tüm 
düşüncelerini kendisinden 
alacağı kaynağı belirler. Mü’minin kendisinden 
alacağı bu kaynak Allah’tır, sadece Allah, or-
taksız olarak Allah. Bu nedenle müminin hayatı 
bütünüyle bu ilke üzerinde kuruludur. Gizli ve 
açık hiçbir şekilde şirkle karışamaz. Yolunun 
tüm aşamalarında böyledir. Böyle net bir ayrı-
lık, hem davet edenler için bir zorunluluk, hem 
de davet edilenler için bir zorunluluktur… Hiç 
şüphesiz cahiliyye cahiliyyedir, İslam da İslam. 
Aralarında derin farklar vardır. Tek çare bütü-
nüyle cahiliyeden sıyrılmak ve yine bütünüyle 
İslam’a girmektir… Yama yapmak yok. Orta yol-
da çözüm arama yok. Yolun ortasında buluşma 
yok. Cahiliyye istediği kadar İslam kılığına bü-
rünsün. İstediği kadar İslam’ın adını kullansın… 
Öyle ise bu tam bir uzaklaşma, kesin bir ayrılık 
ve apaçık bir karşı tavırdır. “Sizin dininiz size 
benim dinim bana.” 

Peygamberler ve onların verdikleri müca-
deleler bizlere örnek olduğuna göre, (Ahzab, 
33/21; Mümtehine, 60/4) bizler de, İslam’ı 
hayata hâkim kılma mücadele şeklini ve yön-
temini, bu örneklikler doğrultusunda yeniden 
gözden geçirmemiz gerekmez mi? İslam’ın 
egemen olmadığı sistemlerde yaşayan Müslü-
manların, tevhidi tebliğin önderlerinin bu ör-

nekliklerini dikkate al-
madan, konjonktürel 
ya da içtihadi bir takım 
yöntemler belirlemeleri 
ne kadar İslami olacak-
tır? Mücadele şeklimizi 
bu çerçevede yeniden 
dizayn etmek ve konu-
mumuzu da buna göre 
yeniden tanzim etmek 
durumundayız.

Netice olarak, son 
Peygamber Hz. Mu-
hammed (as)’ın tevhid 
mücadelesi tercihimize 
bırakılmış, uysak da 
olur uymasak da olur 
türünde bir örneklik 
değildir; tersine mut-
laka uymamız gereken 
bir örnekliktir. Dola-
yısıyla son günlerde 
yoğun olarak günde-
mimizi meşgul eden 
anayasa değişikliği ve 
müşriklerle ya da şirk 

sistemleriyle ilişkilerimizi de, bu örneklik çer-
çevesinde yeniden gözden geçirmek gerektiği 
kanaatindeyiz.

İSLAM’DA HÜKÜM DE, HAKİMİYET DE 
ALLAH’INDIR!..

Kanun ya da hüküm koyma hakkı kime ait 
bir haktır; halka, yani halkın temsilcilerinin 
oluşturduğu parlamentolara mı, yoksa Allah’a 
mı ait olmalıdır. İşte beşeri sistemlerle, ilahi 
vahyi esas olan İslami sistem arasındaki te-
mel fark buradan kaynaklanmaktadır. Bu far-
kın giderilmesi ya da arada bir noktada uzla-
şılması da mümkün değildir. Çünkü hüküm ve 
hâkimiyet, Rabb’lıkla ve ilah’lıkla ilgili bir ko-
nudur. Yani kim hüküm koyuyor ve hâkimiyet 
hakkını da kendisine ait olduğunu söylüyorsa, 
o ilah’lık ve Rabb’lık iddiasında bulunuyor de-
mektir. Kur’an-ı Kerim de, İslami ve cahili ol-
mak üzere iki tür hâkimiyetin olduğundan bah-
sedilir. Nitekim bir ayette: “Onlar hala cahiliye 
hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan 
bir topluluk için hükmü, Allah’tan daha güzel 
olan kimdir? (Maide, 5/50) buyurulmak sure-
tiyle, hüküm hakkının sadece Allah’a ait olduğu 
belirtilmektedir. Bir kişi, ya Allah’ın hükmünü 
ya da cahiliyenin hükmünü kabul eder; tercih 

Hiç kimse, Allah’a ve Resulüne 
rağmen hüküm koyamaz. Allah 
ve Resulü herhangi bir konuda 
hüküm vermiş ise, kadın ve er-
kek hiçbir mü’minin o konuda 
başka bir hükmü tercih etme 
hakkı da yoktur. (Ahzab, 33/36) 
İhtilaflarda çözüm için başvu-
rulacak yegâne mercii de, yine 
Allah ve Resulüdür. (Nisa, 4/59) 
Bu ihtilaflarda Resulün verdiği 
bir hükme, içlerinde herhangi 
bir sıkıntı duymaksızın ve tam 
bir teslimiyetle, teslim olun-
madığı takdirde, iman etmiş de 
olunmaz. (Nisa, 4/65)
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kendisine aittir. Ancak ben Müslüman’ım diyen 
bir kimsenin, Allah’ın hükmünden başka bir 
hükmü tercih etme hakkı yoktur.

Hüküm Allah’ındır; İslam’a göre şekillenmiş 
ve her türlü değer yargısını İslam’a göre belir-
lemiş olan bir toplum, bu hükümden başka bir 
hüküm asla kabul edemez. Çünkü hüküm koy-
mak, Allah’a has bir yetkidir. Başkalarının bu 
konuda herhangi bir ortaklığı ve yetkisi yoktur. 
Hiçbir kimsenin Allah ile birlikte hüküm koyma-
sı da mümkün değildir. O, hükmüne hiçbir kim-
seyi asla ortak etmez. Nitekim bir ayette; “Ken-
di hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz” (Kehf, 
18/26) buyurulmaktadır. İslam’da Hâkimiyet 
de kayıtsız şartsız yalnızca Allah’a aittir. Bu, İs-
lam akidesinin temel bir gereği ve sonucudur.

Hiç kimse, Allah’a ve Resulüne rağmen hü-
küm koyamaz. Allah ve Resulü herhangi bir 
konuda hüküm vermiş ise, kadın ve erkek hiç-
bir mü’minin o konuda başka bir hükmü tercih 
etme hakkı da yoktur. (Ahzab, 33/36) İhtilaf-
larda çözüm için başvurulacak yegâne mercii 
de, yine Allah ve Resulüdür. (Nisa, 4/59) Bu 
ihtilaflarda Resulün verdiği bir hükme, içlerin-
de herhangi bir sıkıntı duymaksızın ve tam bir 
teslimiyetle, teslim olunmadığı takdirde, iman 
etmiş de olunmaz. (Nisa, 4/65) Allah’u Teâlâ bir 
ayette –ve benzeri diğer ayetlerde- bütün kap-
samı ve boyutlarıyla hâkimiyetin yalnızca ken-
disine ait olduğunu dile getirmektedir. “Hüküm 
yalnız Allah’ındır. O kendisinden başkasına iba-

det etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din 
budur.” (Yusuf, 12/40) Bir başka ayet-i kerime-
de de Allah’ın izin vermediği konularda kanun 
koymanın şirk ve bu şekilde kanun yapanların 
bu yetkilerini kabul edip karşı çıkmamanın da 
onları Allah’a ortak kabul etmek olarak vurgu-
landığını görmekteyiz. (Şura, 42/21)

İslam, hayatı çepeçevre kuşatan bir dindir. 
Hiçbir şey boşuna yaratılmamış ve başıboş da 
bırakılmamıştır. Hayatın her alanını düzenleyen 
ya bir ayet, ya bir hadis ya da ayet ve hadise 
uygun bir içtihadi hüküm söz konusudur. Bilin-
diği gibi, içtihad, hakkında nas (Ayet ve Hadis) 
bulunmayan konularda yapılır. İçtihad, keyfi 
olarak, kendi heva ve hevesine göre yapılmaz. 
Dolayısıyla, yapılan içtihad mutlaka ayet ve ha-
disin ruhuna uygun olmalı ve ters olmamalıdır. 
İslam’da, kanun/hüküm koyucu sadece ve sa-
dece Allah’tır. (Yusuf, 12/40) Hiç kimse, Allah’a 
rağmen, kendi heva ve hevesinde kanun koyma 
hak ve yetkisine sahip değildir. Çünkü kanun 
koymak ve hâkimiyet sahibi olmak ulûhiyetle 
ilgilidir. Allah’a rağmen kanun koymaya kalkı-
şanlar ilahlığa soyunmuş demektirler, ama sah-
te ilahlığa! Ben Müslüman’ım diyen bir kimse-
nin Allah’a rağmen kanun koymaya kalkışması 
mümkün olmadığı gibi, böyle yapanlarla birlikte 
olması, onları kabul etmesi ve desteklemesi de 
söz konusu olamaz. Çünkü böyle yapmanın şirk 
olacağını, şirkin de, sahibini cehenneme götü-
receğini bilir. 
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Bizim bir Çanakkale zaferimiz var-
dır. Düşman ordusunu-özellikle 
İngiltere’yi denize döktüğümüz des-

tansı zafer. 

Çanakkale Savaşı, Müslümanların inançları-
nı korumak için verdiği mücadeledir. 

Çanakkale Savaşı, kâfirlerin topraklarımıza 
girip kâfirlik yapmalarını engellemek için verdi-
ğimiz bir mücadeledir. 

Çanakkale Savaşı; namazla, tekbirlerle, 
Kur’an’la verilen mücadelenin adıdır. 

Çanakkale Savaşı, Müslümanların “Biz 
daha bitmedik. İman varsa imkan da var” 
sloganını Batının kokuşmuş, materyalist, sekü-
ler zihniyetine haykırmaktır. 

Çanakkale zaferi; ulusalcı, seküler, Kemalist 
ve ırkçı zihniyetin vesayetlerini sürdürmek için 
kullandıkları bir araç asla olamaz. 

Çanakkale Savaşı, ümmetin diriliş için attığı 
son çığlıktır. Çanakkale zaferi, ümmete “kalkın 
ayağa ve dimdik durun” demektir. Çanak-
kale zaferi, “düşmek ayıp değil, kalkmasını 
bil” düsturunu bize en iyi öğreten zaferdir. Ça-
nakkale zaferi, gücünü vahiyden alan, ümmetçi 
düşüncenin dışa yansımasıdır. Yoksa Çanakkale 
zaferi, toprağı kurtarıp zihinleri Batı’nın seküler 
ve materyalist zincirlerine bağlamak değildir. 

Çanakkale Savaşı, inanç değerlerini ko-
rumak ve yüceltmek için Türküyle, Kürdüyle, 
Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle verdiğimiz müca-
delenin adıdır. 

İşte tam bunu dediğimde birileri için “Ama 
Araplar bizi arkadan vurdu, İngilizlerle iş 
birliği yaptılar” demek refleks haline gelmiş. 

“Mekke Emir’i Şerif Hüseyin İngilizlerle an-
laşıp 1. Dünya Savaşı’nda İngilizleri destekledi. 
Ama Arapların hepsi bunu yapmadı. Osmanlı’yı 
savunan Araplar da vardı. Çanakkale, Kafkas 
ve Balkan Savaşları’nda bizden yana oldular. Bu 
savaşlarda ‘200 bin Müslüman Arap’ şehit 
oldu. Yurt dışına gidip Osmanlı şehit mezarlık-
larına bakın, Bağdatlı, Şamlı, Halepli, Trabluslu, 
Beyrutlu kişilerin mezarlarını göreceksiniz”[1] 

Çanakkale Savaşı’nda bizim safımızda bize 
destek veren onlarca Arap vardı. Ve onlarcası 
Çanakkale Savaşı’nda şehit düştü. İngilizlerle 
işbirliği yapan Şerif Hüseyin ve yandaşlarıdır. 
Bunu kalkıp tüm Araplara genellemek gülünç-
tür. Şerif Hüseyin ve yandaşlarının yaptıklarını 
“Araplar bizi arkadan vurdu” diyerek insanlara 
anlatmak “ulusalcı-ırkçı zihniyetin” dışa yan-
sımasıdır. Bunlar asla Çanakkale Savaşı’nda 
bizimle beraber olan Arap Müslümanları gör-
mezler. Çanakkale zaferini sadece Türklerin za-
feriymiş gibi göstermek isterler. Hâlbuki o za-
feri, Diyarbakırlı, Bitlisli, Siirtli Müslüman Kürt 
kardeşimle, Müslüman Arap kardeşimle, Müs-
lüman Laz kardeşimle, Müslüman Türk karde-
şimle beraber kazandık. Ve biz bunu bir inanç 
uğruna yaptık. Neyse geçelim bu faslı. Çünkü 
Malcolm X’in dediği gibi: “Irkçılık bir ideoloji 
değil, psikolojik bir hastalıktır.”

Çanakkale Zaferi’nden sonra günümüze ka-
dar “Çanakkale geçilmez!” diyerek her yerde 

Çanakkale Geçildi! Çünkü...

Mustafa GÜLDAĞI
mustafaguldag@gmail.com
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söyledik durduk. Duvarlara yazdık bunu. Bunu 
kağıtlara büyükçe yazıp sınıflara astık. Cadde-
lere, sokaklara “Çanakkale Geçilmez” pan-
kartları astık. Ne zaman Çanakkale kelimesi 
geçse hemen aklımıza “Çanakkale geçilmez. 
Geçilmedi de” cümlesi geldi. Arkadaşımıza, 
akrabamıza, kardeşimize Çanakkale’de yaşa-
nan ibretlik olayları anlata anlata bitiremedik. 
Savaşta yaşanan mucizevi olayları anlattık-
ça anlattık. Askerlerimizin ne kadar güzel bir 
destan yazdığını her seferinde anlattık. Ve ar-
dından omuzlarımızı kabartıp o destansı cüm-
leyi tekrardan kurduk: “ÇANAKKALE GEÇİL-
MEZ!” (İşte bunu diyenlere ben diyorum ki: 
Aklına selam söyle)

Ama Çanakkale geçildi. Hatta Çanakkale 
gibi onlarca yer geçildi. Ama biz “Çanakkale 
Geçilmez” diyerek kendimizi avuttuk durduk. 
Evet üstüne basa basa söylüyorum: “Çanak-
kale Geçildi” Bu yazımı da Çanakkale’nin nasıl 
geçildiğini ispatlamak için yazdım. Sanırım is-
patına başlayabiliriz artık. Anlatalım ki içi boş 
sloganlarla övünüp durmayalım. Çünkü slogan 
toplumu olduk çıktık. 

ÇANAKKALE GEÇİLDİ! ÇÜNKÜ…

Çanakkale Savaşı’ndan sonra yaşanan olay-
ları iyi analiz edersek bu gerçeği kolayca anla-
yabiliriz. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Ankara’da 
Büyük Millet Meclisi kurulmuş yeni bir devlet 
oluşmuştu. Meclis dualarla, Kur’an’la, tekbir-
lerle, namazlarla, hatimlerle açılmıştı. Kelime-i 
Tevhid bayrağı ile tekbirler getiriliyordu. Bu gün 
ise o bayrağa “irtica” deniliyor. Meclisin içinde 
kürsünün arkasında “Ve emruhum şura bey-
nehum” (onların işleri aralarında şura istişare 
iledir.-Şura 38) ayeti yazılıydı. [2] Ayrıca dö-
nemin İzmir Milletvekili Mahmut Esat Bozkurt 
diyor ki: “Mecliste müezzin beş vakit ezan 
okur, imam cemaate namaz kıldırırdı…”[3] 
Evet gördüğünüz gibi yeni kurulan mecliste ve 
devlette din konusunda ne kadar hassas olduğu 
görülüyor. Zaten Çanakkale zaferi de bu ruhla 
kazanılmıştı. Devleti ve meclisi de bu ruh inşaa 
ediyordu. Ama çok kısa bir zaman sonra bu du-
rum ortadan kalkmış ve meclise de devlete de 
seküler-laik yapı egemen olmuştu. Tevhid Bay-
rağı irtica simgesi olmuş. Kur’an’ın ilkeleri geri-
cilik, savunanlar da yobaz olmuştu. Artık mec-
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lise vahiy hakim değildi. 
Vahyin egemenliğini sa-
vunan milletvekilleri de 
tasfiye edilmişti. Bunlar-
dan bir de Mehmet Akif’ti. 
Mecliste ezan okumak, 
Kur’an’ın ve İslam’ın il-
kelerini savunmak irtica, 
gericilik, yobazlık ve te-
röristlik olacaktı. “Laik-
lik elden gidiyor. Kah-
rolsun şeriat diyerek” 
dindar kesim tasfiye edi-
lecekti. Zaten bu durum 
günümüzde de aynı yapı-
sıyla devam etmektedir. 
İşte Çanakkale’nin geçil-
diğinin birinci delili bu. 
Çanakkale geçilmemiş 
olsaydı bunlar olur muy-
du? Neyse geçelim. 

ÇANAKKALE GEÇİL-
Dİ! ÇÜNKÜ…

Tarih 3 Mart 1924’ü 
gösteriyordu. Hilafet kal-
dırılmış, daha doğrusu 
ilga edilmişti. Hükmünü 
kaybetmişti. Son halife 
2. Abdulmecit yurtdışına sürülmüştü. Halife-
nin şahsi hayatından bahsetmek istemiyorum. 
Asıl olan hilafet kurumunun ne kadar önemli 
bir kurum olduğudur. Hilafet ile dünyadaki tüm 
Müslümanlar Halifenin etrafında toplanıyorlardı 
ve böylece Müslümanlar büyük bir güç haline 
geliyordu. İngilizler ve Batı Hilafet ve Halife’den 
hiç hoşlanmıyordu. Çünkü Müslümanları birlik 
ve beraberlik içinde tutuyordu. Bu da İngilizle-
rin Müslümanları “bölüp parçalayıp yutmasını” 
engelliyordu. Halife, haydin savaş var! dediğin-
de Müslümanlar toplanıp büyük bir güç oluştu-
ruyordu. İngilizler, Hilafet ve Halife belasından 
kurtulmalıydı. Farklı ırktan olan Müslümanları 
Hilafet ve Halife birleştiriyordu. Bakın Hilafet 
kaldırıldığında İngilizlerin tepkisi nasıl olmuş:

Halifelik kaldırılınca İngiltere’nin Musul’daki 
resmi görevlisi bunu hayretle karşılayıp inan-
makta güçlük çekmiştir. İngiliz görevli “Hali-
feliğin ortadan kaldırılmasıyla Türkler’in 
bindikleri dalı kestiklerini ve bunun da 
İngiltere için inanılmayacak derecede 
mükemmel olduğunu”[4] söyledi. AH AH! 
MÜKEMMEL OLMAZ MI! Yıllardır parçalamak 

istedikleri Müslümanları 
parçaladılar. 

İngiltere büyükelçi-
si Ronald Lind 8 Şu-
bat 1926 raporunda 
şunları diyor: “Laik 
Türkiye’nin Müslü-
manları artık İngiliz-
ler için tehlike olmak-
tan çıkmıştır”[5] 

İngiliz yazar Philips 
Graves ise “Türkler 
herhangi bir devlet 
için güçlük yaratabile-
cek Hilafet kurumunu 
ortadan kaldırmak-
la Britanya(İngiliz) 
İmparatorluğuna çok 
büyük iyilik yapmış-
tır”[6]  (Yorum sizin)

Meşur tarihçi Arnold 
J. Taynbee ise şunu dedi: 
“Halifeliğin kaldırıl-
masıyla Türkler İslam 
dünyasının merkezi 
olmaktan çıkmıştır. 
Türkiye İslam’ın ma-
nevi önderliğini bıra-

kıp, dünyevi bir hükümet kurup halifeyi 
sınır dışı edince  Batılaşmanın nimetlerine 
karşılık İslam birliği ve desteğinden vaz-
geçti. Ne olursa olsun Halifelik İslam top-
lumunu birleştirici ve İslam’ın geçmişi ile 
en güçlü bağı sayılmıştır”[7] Zaten bunun 
için Hilafet tehlikeliydi. 

Evet aslında İngilizler, Hilafetin kaldırılma-
sıyla Çanakkale Savaşı’nda elde edemedikleri 
büyük zaferi elde ettiler. İngilizler için Hilafet’in 
kaldırılmasıyla (ilgası), Müslümanları birleştiren 
güç ortadan kalktı. İngilizler için bundan daha 
büyük zafer olabilir mi? Artık Müslümanları is-
tedikleri gibi bölüp parçalayıp yutabileceklerdi. 
Zaten ekmeği bölmenin amacı da kolay 
yutulur lokma haline getirmektir. Biz halen 
“Çanakkale Geçilmez” diyerek kendimizi avu-
tup duralım. İşte Çanakkale’nin geçildiğinin en 
açık ispatıdır bu. 

ÇANAKKALE GEÇİLDİ! ÇÜNKÜ…

25 Kasım 1925’te TBMM, meşhur Şapka 
Kanununu kabul etti. İşte bu Kanunla bera-
ber yaşananlar tarihimizde utanç lekesi olarak 
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kalacaktı. Şapka giyme-
yenlere karşı baskı uy-
gulanacak gerekirse ası-
lacaktı. Yaşanan şu olay 
durumu en güzel şekilde 
özetliyor:

Rize Ulu Camii imamı 
Hafız Şaban Hoca cema-
ate “Biz dinimize bağlı-
lık isteriz inanmayanlar 
inanmasın fakat inanan-
lara zulüm yapılmasın, 
tek isteğimiz sarığımıza 
sakalımıza cübbemize 
dokunulmasın. Şapkayı 
giyenler giysin ama giy-
meyenler hapse atılma-
sın.” şeklindeki sözleri 
Rize’de şapka yasasına 
karşı protestoları baş-
latmıştı. Bu protestolara karşı hükümet halkı 
sindirmek için Rize limanına dönemin en büyük 
savaş gemisi “Hamidiye Zırhlısını” demir-
leyerek Rize’yi bomba yağmuruna tutmuştu. 
Hamidiye zırhlısının Rize’nin yamaçlarına top-
çu ateşi açtığı ve halkın bunu destanlaştırarak: 
“Atma Hamidiye atma vergide vereceğuk, 
şapka da giyeceğük” ağıtları yakarak aman 
diledikleri tarih kütüklerinde kayıtlıdır. [8] Şap-
ka giymemek için ölene kadar şehre inmeyip 
dağlarda, mağaralarda yaşayan insanlar bile 
olmuştur. Kellesiz kalmak istemeyenler de şap-
kayı bulup giyiyorlardı. 

Ayrıca Maraş, Sivas, Kayseri, Erzurum’da da 
halk isyan etti. Halkın üzerine ateş açıldı. [9]  

Bu da gösteriyor ki, zihnin ve şeklin Batı’ya 
uydurulması için her şey yapılır olmuştu. Kendi 
memleketi bombalayacak kadar ileri gidilmişti. 
Halbuki Çanakkale Savaşı İngiltere ve Batı’nın 
zihniyetine karşı verdiğimiz mücadelenin ifa-
desiydi. Çanakkale Savaşı’nda İngilizlere ve 
Batı’ya karşı her türlü mücadeleyi verdik. Ama 
savaştan sonra onlara benzemek için her şey 
yapıldı. Savaş sadece toprak kurtarmak değil-
dir. Savaş aynı zamanda inancını, hukukunu ve 
seni sen yapan değerleri de kurtarmaktır. İşin 
ilginç tarafı Cumhuriyet Dönemi’nde bizi biz 
yapan değerlere sırtımızı dönmüştük. Batı’nın 
şapkasını giydirmek için halka zulüm yapılmış-
tı. Çanakkale Savaşı’nı bunun için mi vermiş-
tik? İşte Çanakkale’nin geçildiğinin bir başka 
delili de budur. Biz ise halen “Çanakkale Geçil-

mez” diyerek kendimizi 
avutalım. 

ÇANAKKALE GEÇİL-
Dİ! ÇÜNKÜ…

1 Kasım 1928’de Harf 
İnkılabı olmuştur. 1000 
yıllık alfabemiz bir gün-
de değiştirilmişti. Bu-
nunla beraber hiçbirimiz 
90 yıl önce yazılmış bir 
eseri alıp okuyamıyoruz. 
Eski kütüphaneler tür-
beye dönüşmüştür. Ce-
mil Meriç’in dediği gibi 
3 Kasım 1928’den itiba-
ren kütüphaneler birer 
“tuğla yığını”na döndü; 
dini-kültürel birikimimiz 
gelecek nesillere aktarı-
lamadı. İsmet İnönü’nün 

şu sözü tüm bu Türkçeleşme harekatının 
amacını ortaya koyuyor: “Harf İnkılabı’nın 
en büyük faydası, kültür değişmesini ko-
laylaştırmasıdır. Türk milletini bir kültür 
âleminden bir başkasına nakletmiştir” Ah-
met Cevat Emre “Arap yazısıyla Batı kültü-
rünü benimsemek imkânsızdı.” diye yazmış-
tır. Demek ki, gerçek amaç, Batı medeniyetine 
geçmekti, Osmanlı’yı, İslam’ı ve Kur’an’ı temsil 
eden bir yazıyla yollarına devam edemezlerdi. 
Kendi iradesiyle Harf İnkılabı’nı yapan 2 ülke 
var modern çağda. Biri biziz, diğeri İsrail. An-
cak mühim bir farkla: Biz Arap yazısını geri bı-
raktırıyor diye terk ederken, İsrail, hemen bü-
tün Yahudi vatandaşları Latin harflerini bildiği 
halde tersinden bir Harf İnkılabı yaptı ve “2 bin 
yıl önceki” ölü ve öğretilmesi çok zor “İbrani 
alfabesini” diriltti. Latin alfabesine geçilmesiyle 
batıya doğru meyledildi. İnsanlarda bugün bile 
belli olan kimlik bunalımı oluştu. [10]

Aslında buna Osmanlı’nın yani tarihin haki-
miyetinden kurtulmak da diyebiliriz. Tüm bu ya-
şananlara baktığımızda biz 1. Dünya Savaşı’nda 
İngilizlerin işgalinden değil de Osmanlı’nın ha-
kimiyetinden kurtulmuşuz gibi geliyor. Bu de-
ğişiklik Batı’nın kültür anlayışını benimsemede 
yardımcı olacaktı. Allah aşkına o zaman biz 
niye Çanakkale Savaşı yaptık ki? Niye bu ka-
dar şehit verdi ki? Bırakın Çanakkale’yi geç-
meyi, zihinlerimizi köleleştirmişler. Zihinlerimi-
zin içine format atmışlar. İşte Harf Devrimi de 
Çanakkale’nin geçildiğinin başka bir delili. 

Çanakkale Savaşı İngiltere ve 
Batı’nın zihniyetine karşı ver-
diğimiz mücadelenin ifade-
siydi. Çanakkale Savaşı’nda 
İngilizlere ve Batı’ya karşı her 
türlü mücadeleyi verdik. Ama 
savaştan sonra onlara benze-
mek için her şey yapıldı. Savaş 
sadece toprak kurtarmak değil-
dir. Savaş aynı zamanda inancı-
nı, hukukunu ve seni sen yapan 
değerleri de kurtarmaktır.
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ÇANAKKALE GEÇİLDİ! ÇÜNKÜ…

Çanakkale’nin geçildiğinin en vahim örneği-
ne geldik şimdi. Cumhuriyet Dönemi’nde yapı-
lan güzellik yarışmalarına yani. Dünya genelin-
de bir güzellik yarışması düzenlenir Avrupa’da, 
Belçika’nın Spa şehrinde düzenlenir bu yarış-
ma. Keriman Halis bu yarışmaya gönderil-
mek istenir. Babası Tevfik Halis’e kızınızı güzel-
lik yarışmasına sokacağız dediklerinde Tevfik 
Bey “Bu kara kızı mı?” diye alay etti. Aynı yıl 
Belçika’nın Spa şehrindeki yarışmaya Keriman 
Halis de gönderilir. 28 ülkenin temsilcileri ara-
sından dünya güzeli seçilir. Buraya kadar belki 
acı verici bir şey yok. Ama Keriman Halis nasıl 
birinci oldu?

Yarışma gününde jürinin önünde kızlar bi-
rer birer geçip giyimleriyle, bakışlarıyla, tebes-
sümleriyle puan toplamaya çalıştılar. Jüri salo-
na geçip puan değerlendirmesi yapmak istedi. 
Başkan kürsüye geçerek şöyle dedi: “Sayın jüri 
üyeleri bugün Avrupa’nın Hıristiyanlığın zaferini 
kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde ha-
kimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmiştir… 
Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Ke-

riman aramızdadır. Bu kızı zaferimi-
zin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe 
seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış 
yokmuş önemli değil… Bu sene Hı-
ristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 
Avrupa’nın zaferini kutluyoruz. 
Bir zamanlar Fransa’da oynanan 
dansa müdahale eden Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın torunu işte “mayo 
ve sutyen” ile önümüzdedir. Ken-
dini  bizlere beğendirmek istemek-
tedir. Biz de bize uygun bu kızı be-
ğendik. Müslümanların geleceğinin 
böyle olması temennisiyle. Türk gü-
zelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. 
Fakat kadehimizi Avrupa’nın zaferi 
için kaldıracağız.”[11]  Keriman Ha-
lis Türkiye’ye döndüğünde Atatürk 
ona “ECE” ismini veriyor ve böylece 
ismi Keriman Halis Ece oluyor. Ece 
“kraliçe” anlamına gelmektedir. 

Şimdi soruyorum biz Çanakkale 
Savaşı’nı bunlar için mi yapmıştık? 
Biz Çanakkale Savaşı’nı Avrupa’ya 
çıplak bir kız gönderip Avrupalıların 
gözüne zevk vermesi için mi yap-
mıştık? Biz Çanakkale Savaşı’nı na-
musumuzu korumak için yapmamış 

mıydık? Çanakkale Avrupa’ya güzellik yarışma-
sı için çıplak bir Müslüman kız gönderdiğimiz 
gün geçildi. Çanakkale Avrupa’dan birincilikle 
dönen bu kızımıza “ECE (kraliçe)” ismini ver-
diğimiz gün geçildi. Halbuki Çanakkale’de ve 
diğer savaşlarda ninelerimiz ve annelerimiz ör-
tüsüyle, tesettürüyle askerimize yardım etmiş-
lerdi. Cephanelik taşımış, yiyecek giyecek taşı-
mışlardı. Onlar bizim namusumuzun bekçisiydi. 
Bu güzellik yarışması gösteriyor ki, Çanakkale 
çoktan geçilmiş de bizim haberimiz yok. Allah 
aşkına biz Çanakkale Savaşını bunlar için mi 
verdik? İşte Çanakkale’nin geçildiğinin en bü-
yük delillerinden bir de budur. 

ÇANAKKALE GEÇİLDİ! ÇÜNKÜ…

1932 yılında ezanı Türkçeleştirip Arapça 
okunmasını yasaklamaya başladılar. Bu tarih-
ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının tali-
matıyla Arapça ezan okuma yasağı getirilir. Bu 
ezan 1932 de böyle okutulmaya başlandı. Tam 
18 yıl böyle okutuldu. Atatürk 1938’de öldü. 
Demek ki 5 yılı Atatürk döneminde 13 yılı da 
İsmet İnönü döneminde okutuldu. Ezan “Tanrı 
Uludur” diye başlıyor. Allah-u ekber (en büyük 
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Allah’tır) kaldırılmış yeri-
ne Yunancadan hortlatılmış 
Tanrı kelimesi getirilmişti. 
Said Nursi bu ezanın okun-
duğunu duyar ve bu eza-
na “şarkı” der. Velhasıl 18 
yıl şarkı okuttular bize. Bu 
ezanı okuması için de mu-
sikiden iyi anlayan imamla-
rın yetiştirilmesi gerektiğini 
söylediler. Arabeks şarkı 
söyler gibi okuttular. 

Pek çok din görevli-
si ceza aldı, dayak yedi, 
görevden alındı, hatta 
hapse düştü. Daha son-
raki yıllarda cezaları tam 
olarak belli olmuştur. “Dev-
rim Kanunu” olarak bilinen 
Türk Ceza Kanunu’nun 526. 
maddesine bir ek yapıldı. 
Buna göre Arapça ezan ve 
kamet okuyanlar 3 aya ka-
dar hafif hapis veya 10 
liradan 200 liraya kadar 
hafif para cezasıyla ceza-
landırılacaklardı.”[12] 

Karamürsel’in Ayazma 
köyünden Boşnak asıllı Be-
kir Duran, Çarşı Camii’nde 
Arapça ezan okuması sebe-
biyle Adliye’ye sevk edilmiş, 
ancak cezai ehliyeti bulunmadığı için serbest 
bırakılmış, Arapça ezan okumaya devam etme-
si üzerine Bakırköy Akıl Hastanesine sevk 
edilmiştir. (1939)[13] Anlaşılan o ki deliler akıl-
lı, akıllılar deli olmuş. Adalet falan kalmamış. 
İnanç özgürlüğü ise “kayıp aranıyor.” İşte böyle 
bir dönem. (Adaletin ve inanç özgürlüğün ruhu-
na el Fatiha! M. G)

Ezanın böyle okutulmasından dolayı Yazar 
Ali İlbey der ki: “Cumhuriyet, Allah-u ekber’in 
‘Tanrı uludur’ diye okutulmasıdır. ”

Evet biz Çanakkale Savaşı’nda, ezanı “Tanrı 
Uludur” diye okunması için mi savaştık? Bunun 
için mi şehit verdik? Acaba Çanakkale’de şehit 
düşen askerlerimizden biri bu durumu görsey-
di ne derdi. Çanakkale geçilmemiş olsaydı hiç 
“ALLAHUEKBER” Tanrı Uludur diye okutulur 
muydu? Çanakkale geçilmemiş olsaydı Allahu-
ekber diyenler cezalandırılır mıydı? Ya da şöy-
le söyleyelim: Bugün minarelerimizden 5 kez 

Allah-u ekber (Allah en büyüktür) diye haykı-
rılıyor. Ama ekonomik, sosyal, siyasi, eğitim 
ve hukuk hayatı Allah en büyük değilmiş gibi 
şekillendiriliyor. Ekonomi faizli ve sömürü düze-
nine itaat ediyor, eğitim, yoz ilişkili sürtüşmeli 
şekilde dizayn edilmiş, hukukta İslam’ın ilkeleri 
dikkate alınmıyor. Siyasi hayatta İslam (Allah) 
devlete karışamaz. Tüm bunlardan sonra gün-
de 5 vakit minarelerden Allah-u ekber, Allah-u 
ekber, Allah-u ekber, Allah-u ekber …İşte böyle 
bir ezan ancak uyutan resmi ideoloji tarafından 
uyuşturucu olarak kullanılır. Derler ki: “Nasıl 
olsa ezanlarınız Arapça okunuyor, camiler açık 
ne yapacaksınız Kur’an’ı şeriatı?” derler. İşte 
tam burada ezanı uyuşturucu olarak kullanı-
yorlar. Nasıl olsa ezanı da anlamıyoruz. Ezanın 
bir gün uyuşturucu olarak kullanılacağı hiç aklı-
ma gelmezdi. Şeytanın sağdan yaklaşması olsa 
gerek. Bunun en açık örneğini DP Döneminin 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın açıklamalarında 
görüyoruz. 
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3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 1950’de 
ezanın tekrar Arapça olarak okunmasına izin 
verildiği dönem için şunu diyor: “Bir barajın 
önünde biriken sular alt kanallardan tah-
liye edilmezse nasıl ki bendini yıkacaksa, 
İslami birikimin de bu küçük işlerle deşarj 
edilmemesi halinde Atatürk devrimlerini 
yerle bir edecektir” [14]  Yani Bayar demek 
istemiştir ki, Arapça ezanın serbest bırakılma-
sıyla Müslüman halkın isyan etmesinin önüne 
geçildi ve halk yumuşatıldı. Çünkü halk ar-
tık isyan etmek üzereydi. Böylece halk isyanı 
önlenerek Atatürk Devrimleri korunmuş oldu. 
Velhasıl anlayacağınız Çanakkale geçilmiş. İna-
nın bizim okunan ezanlarımızdan küfür alemi 
rahatsız olmadığı gibi yine bizim Çanakkale ge-
çilmez sloganlarımızdan da rahatsız olmuyorlar. 
Çünkü geçilmiş bir defa. 

ÇANAKKALE GEÇİLDİ! ÇÜNKÜ…

Bildiğiniz gibi yüzümüzü Batı’ya çevirdik-
ten sonra yaşantımız şeklimiz tamamen onlara 
benzemeye başladı. Daha doğrusu Laik-sekü-
ler gömlek bu halka zorla giydirildi desek daha 
doğru olur. Eğitim ve kanunlarla bunu zorla 
oturttular. Daha sonra yetişen nesil haram ve 
helalleri dikkate almamaya başladı. Ahlaksızlık-
lar arttı. Günümüze kadar Türkiye’nin bir çok 
yerinde devlet eliyle “resmi genelevler” açıldı. 

İnsan Hakları Derneği (Şefkat-Der) yayın-
ladığı raporda ülkedeki fuhuş gerçeğini ortaya 
koydu. ‘Hayatı Çalınan Hayatsız Kadın’ konu-
lu rapora göre, 55 ilde bulunan genelevlerde, 
“vesikalı (izin belgeli) 3 bin kadın”, genelev 
dışında ise “vesikalı 15 bin kadın” çalıştırılı-
yor. 100 bin kadının da kayıt dışı olarak çalış-
tırıldığının belirtildiği raporda bu rakamın 50 bi-
ninin çocuk olduğu dile getiriliyor… Gayri resmi 
genelevlerinde, randevu evlerinde, otellerde, 
çeşitli mekanlarda, sokaklarda kayıt dışı olarak 
çalıştırılan seks kölesi kadınlarının sayısınınsa 
100 binden fazla olduğu raporda vurgulanıyor. 
Bu sayının 50 bininin 18 yaşından küçük çocuk 
olduğu dile getirilirken 60 yaşındaki kadınların 
bile çalıştırıldığı aktarılıyor. Düzenli olarak ha-
yat kadınları ile beraber olan erkek sayısının 
“1 milyonu” geçtiği belirtilen raporda, Tür-
kiye’deki bazı genelevlerin bedelinin 300 bin 
TL’den 3 milyon TL’ye kadar çıktığı kaydediliyor. 
Yerli ve yabancı binlerce kadının fuhuş tuzağı-
na düşürüldüğünün açıklandığı raporda, Türki-
ye’deki seks köleliği ticaretinde dönen rantın 5 
milyar doları bulduğu vurgulanıyor. [15] 

Hatta ülkemizdeki vergi rekortmenlerinden 
bir tanesi bir çok genelevin sahibi olan “Ma-
tild Manukyan’dır” (öldü) Ermeni kökenli 
Türk genelev patroniçesi. İşlettiği genelev sa-
yısını 37’ye çıkarmıştı. Genelevlerden kazandığı 
paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden 
kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan 6 
kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller al-
mıştı. [16]

Çanakkale’de savaşan inançlı bir askerimi-
zin bu topraklar üzerinde devlet eliyle 55 gene-
lev açılacağı söylense inanır mıydı? Zaten İn-
gilizlerin bunları yapmaması için Çanakkale’de 
destan yazmıştık. İşte tüm bu fuhşiyatın art-
ması bilinçsizce ve dayatarak yüzünü Batı’ya 
dönmenin sonucuydu bunlar. Anlayacağınız 
yeni bir Çanakkale Savaşı daha yapmamız la-
zım. İstanbul’u yeniden bir daha fethetmemiz 
lazım. Bir Kurtuluş Savaşı daha vermemiz la-
zım, Batı’nın kokuşmuşluğundan kurtulmak 
için. Evet biz tekrardan mesaj veren o cümleyi 
kuralım: “Çanakkale geçilmemiş olsaydı bunlar 
olur muydu?” 

ÇANAKKALE GEÇİLDİ! ÇÜNKÜ…

Ayrıca ülkemizde yıllarca devlet kurumlarına 
başörtülü kadınlar alınmamıştır. Kız öğrenci-
lerin başörtüyle okumalarına izin verilmemiş-
tir. Çünkü kadınlar devlet kurumlarına başör-
tülü girerlerse “laiklik” elden giderdi. Tabi bu 
zihniyete göre Çanakkale geçilmiş geçilmemiş 
önemli değildi. Yeter ki laiklik elden gitmesindi. 
Şeriat kahrolsundu. 

Ülkemizde Batı’ya yönelmenin sonucu ile 
ahlaksızlık artınca alkol tüketimi de arttı. Alkol 
tüketim oranı arttıkça arttı. Bu ise toplumda bir 
çok huzursuzluklara neden oldu. Alkol satan 
dükkanların, mağazaların sayısı arttı. şuan 150 
binden fazla alkol satan dükkan mağaza var. 
Demek ki tüketiliyor ki satılıyor. Alkol nedeniyle 
bir çok trafik kazası olmakta, yuvalar yıkılmak-
ta, kadına şiddet uygulanmakta, boşanmalar 
olmaktadır. Alkol satımı ve tüketimi bu kadar 
artmışken “Çanakkale geçilmez” demek ne ka-
dar komik. 

ÇANAKKALE GEÇİLDİ! ÇÜNKÜ…

Bildiğiniz gibi her yılın sonunda Hristiyanla-
rın Çılgınca eğlendikleri Bir Noel Bayramı vardır. 
Çokça alkol alırlar, eğlenirler, israf ederler, zina 
yaparlar…İlginçtir. 1925 yılında çıkarılan kanun-
la Hicri ve Rumi takvimler yerine Miladi takvim 
kabul edilerek 1 Ocak 1926’dan itibaren de kul-
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lanılmaya başlanmıştır. Takvimimizin Hristiyan 
takvimi olmasıyla beraber Kültürümüz de on-
lara benzemeye başladı. Bunun sonucu bilinç-
sizce bir taklitçilik oluştu. Noel Bayramı denen 
“günah işleme bayramına” insanlarımız da 
bulaştı. İçkiler içildi, tecavüz ve taciz olayları 
yaşandı, vur patlasın çal oynasın etkinlikleri 
düzenlendi, yığınlarca para israf edildi. Milli Pi-
yango, loto, toto dediğimiz kumar oyunu “dev-
let eliyle” oynatıldı ve teşvik edildi. Şarkıcıla-
ra yığınlarca para verilerek konser düzenletip 
günahın ve haramın boyutunu artırdılar. Yeni 
yıla girmemize saatler kala şarkıcılar konser 
verdiler, milleti çılgınlar gibi eğlendirip, günaha 
bulaştırıp üstüne binlerce TL aldılar. Bakın bu 
“harama teşvik organizasyonundan” ne kadar 
para alacaklar:

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sahne ala-
cak Tarkan’ın yılbaşı gecesi için alacağı ücret 
ise 1 milyon dolar. Sezen Aksu, 400 Bin Lira 
alacak. Mustafa Sandal 250 bin TL istiyor. 
Bülent Ersoy bir gece için 300 bin lira alacak. 
Pop müzik sanatçısı Gülşen 130 bin TL ala-
cak. Demet Akalın, yılbaşı gecesi İstanbul’da 
vereceği konserden 200 bin lira alacak. Popçu 
Hadise 150 bin TL alacak. Sibel Can yılbaşı 
gecesinde verdiği konserle 300 bin lira kazana-
cak. İbrahim Tatlıses, yılbaşı gecesi 250 bin 
lira kazanacak. [17] 

Evet birkaç saatte bu kadar para alıp, üstü-
ne günah işleme rekorunun kırılması için teşvik 
etmiş oldular. İçkiler su gibi tüketildi. Onlar ça-
lıp söylerken bir çok kanal onları gösterdi. Bu 
yıllardır böyle devam etmekte. Ülkemizde sa-
nat adına pop, rock, rap, arabesk v. b şeylerle 
gençliğin beyni uyuşturulmakta. Uyutulmakta. 
Zaten bir hastayı uyuşturucu ve narkozla uyut-
tuktan sonra artık o hasta üzerinde her türlü 
ameliyatı yapabilirsiniz. Anlayacağınız: Uyut, 
böl, parçala, yut projesi. 

Tüm bunlar oluşmuşken, toplum ve devlet 
harama açıkça teşvik ederken “Çanakkale Ge-
çilmez. Geçilmedi de” masallarını okumak ne 
kadar gülünç değil mi? Çanakkale geçilmemiş 
olsaydı Şeytan ve Şeytani sistemlere açıkça 
hizmet eden böyle çılgınlıklar olur muydu? Kar-
deşim Çanakkale geçilmiş de bizim haberimiz 
yok. 

ÇANAKKALE GEÇİLDİ. ÇÜNKÜ…

Çanakkale geçilmemiş olsaydı şuan Çanak-
kale ilimizde alkol satan onlarca “birahane” 

olmazdı. Edep ve iffetini kaybedip açık saçık 
hatta çırılçıplak dolaşan kadınlar kızlar olmazdı. 
Çanakkale geçilmemiş olsaydı, Çanakkale’de 
devletin eliyle zinaya teşvik eden resmi bir 
“genel ev” açılmazdı. Çanakkale geçilmemiş 
olsaydı şuan Çanakkale’de onlarca “faizli ban-
ka” bulunmazdı. 

Çanakkale Savaşı’nı yeniden bir kez daha 
yapmamız lazım. İstanbul’u bir kez daha fet-
hetmemiz lazım. Yeniden bir Kurtuluş Savaşı 
daha vermemiz lazım. NE İÇİN Mİ?

Zilletten kurtulup izzeti elde etmek için. Se-
lam ve dua ile…
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Yazı dizimizin ilk bölümünde Tasavvuf 
kelimesinin anlamı üzerinde durmuş 
ve Tasavvuf düşüncesinin tarihi seyri 

hakkında bilgi vermiştik. Bu bölümde de Tasav-
vufun Kaynağı ve Tasavvufun İslâm’daki yeri 
hakkında mülahazalarda bulunacağız. Tevfik 
Allah(c.c.)’tandır.

TASAVVUFUN KAYNAĞI

Tasavvufla ilgili temel konulardan biri de 
onun kaynağı meselesidir. Tasavvufi yaşama 
ve düşünme biçiminin İslâmî esaslardan mı 
kaynaklanmış yoksa İslâm dışı menbalardan 
mı beslenmiş olduğu hususu tartışılmıştır. Bu 
noktada söylenenleri iki ana gurupta toplamak 
mümkündür:

1- Tasavvufun kaynağı Kur’ân ve Ha-
dislerdir: Tasavvufî hayat ve düşüncenin do-
ğuşunu, Müslüman toplumlarda ortaya çıkan 
zahitlerin tutum ve davranışlarını açıklamak 
ve tasavvufun asıl kaynağının İslâmî olduğunu 
göstermek üzere zikredilen âyet ve hadislerin 
sayısı az değildir. Bunlardan bazıları anlam ola-
rak şöyledir: “... (Kâfirler) Zevk-u safa ederler, 
davarlar gibi yerler” (Muhammed,12). “... Ge-
celeri pek az uyurlar, seherlerde istiğfar eder-
ler” (Zâriyât,17-18). “Gecenin bir bölümünde 
O’na secde et” (İnsân,26). “Bırak onlar yesin-
ler, eğlensinler, arzu onları oyalasın, yakında 
bileceklerdir” (Hicr, 23). “Gülüyorsunuz, ağla-
mıyorsunuz” (Necm,60). 

 Konu ile ilgili hadislerin birkaçının anlamı 
şöyledir: “Âdemoğlu karnından daha fena bir 

kap doldurmamıştır” (et-Tirmizî, Zühd, 48). 
“Altın, gümüş, aba ve kumaşa kul olanlar he-
lak oldu demektir” (Buhârî, Cihad, 70). “Val-
lahi, eğer benim bildiklerimi bilseydiniz az gü-
ler çok ağlardınız. Yataklarda kadınlarla yatıp 
eğlenmez, Allah’a yakararak yollara, sahralara 
düşerdiniz” (Buhârî, Kusûf, 2).

Hz Peygamberin ve ashabının, daha çok kı-
lık-kıyafet, yeme-içme, barınma mekânı gibi 
dünya nimetlerine değer vermemek; zikir ve 
nafile ibadetle meşgul olmak, ibadet ve tefek-
kür için tenha yerleri tercih etmek, Allah’a karşı 
bir teslimiyet ve tevekkül içinde olmak şeklin-
deki ruhani ve manevi fiillerle tevhid konusun-
daki sözler ve duyguları; bu görüşü savunanla-
rın delillerinden sayılmıştır.

2- Tasavvuf İslâmî çevrelerde doğ-
muş ve gelişmiş olmakla birlikte kayna-
ğı İslâmî değildir; bu düşünce Ortadoğu ve 
Uzakdoğu’da yaygın olan Hıristiyan, Hint ve 
İran mistisizminden kaynaklanmıştır.

Bu görüşü savunanların iddialarını nakle-
delim: Hz Peygamber’in vefatından on iki sene 
sonra üçüncü halife Hz Osman’ın göreve başla-
masıyla İslam cemiyetinde çalkantılar ve hizip-
leşmeler yüz göstermeye başlamıştı. Giderek 
bu ayrılıklar dördüncü halife Hz Ali döneminde 
tırmanarak devam etmiş, sahabeyi birbirleri-
ne kılıç çekebilen iki fırkaya ayıracak duruma 
getirmişti. Özellikle Emevîlerin iktidarında, Hz 
Peygamber zamanında görülmemiş bir “salta-
nat ve şâşaa” hâkim olmuştur. Bütün bunlar 
bir zâhidin gözünde “Hz Peygamber zamanında 

Tasavvuf Risâlesi - 2

Muhammed İMAMOĞLU
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yaşanan hayattan sap-
ma” şeklinde algılanmış-
tır. Zâhidler bu durumda 
yapılabilecek en güzel 
davranış biçiminin, top-
lumun kargaşasından 
ve fitnesinden uzak kal-
manın en doğru yolunun 
zühde sarılmak olduğunu 
düşünmüşlerdir. İnsan-
lar selamete ermek ve iç 
huzuru elde etmek için 
uzlete, dünyadan kaç-
maya ve inzivaya yönel-
mişler, aradıkları huzuru 
zâhidlerin zühdünde ve 
âbidlerin halvetinde bul-
muşlardır.1

Emeviler devrinde 
başlayan eski Yunan, 
Hint ve Sasani kültürünü 
tercüme hareketinin top-
lumda meydana getirdiği 
kültürel ve itikadı çalkantıları ve insanların ya-
bancıya yahut yeniye ilgi duyma eğilimlerini de 
hesaba katmak lazımdır. Bu hareket toplumun 
özellikle aydın kesiminde fikri ve itikadı büyük 
bir değişiklik ve çalkantı meydana getirmiştir. 
Özellikle Hind kültüründen yapılıp İran yolu ile 
geçen ve hem mistik hem de esrarengiz unsur-
lar taşıyan kültürün yanında, Yunan felsefesinin 
de aydınlara cazip gelen yönlerinin etkileri bü-
yük olmuştur.

Toplumda İslami yaşayıştan meydana gelen 
sapma Hint ve Sasani kültüründeki mistik ha-
yat ve felsefe ile bütünleşince, bugün bilinen 
tasavvuf akımı meydana gelmiş, İslami motif-
lerle yabancı unsurların karışımından oluşan 
akım ortaya çıkmıştır. Bunu tarafsız Müslüman 
araştırıcılar kabul ettiği gibi, özellikle Şark mis-
tik hayatı üzerinde araştırmalarını yoğunlaştı-
ran oryantalistler de kabul ve itiraf etmektedir.2

Tasavvufun kaynağıyla ilgili iki görü-
şü bu şekilde özetledikten sonra, bu konuda 
Yusuf Kerimoğlu hocamızın görüşünü nak-
ledelim: “Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadis-i 
şeriflerde tasavvuf kelimesinin geçmedi-
ğini dikkate alan bazı müsteşrikler; bunun 

1  Dilaver Gürer, Düşünce ve Kültürde Tasavvuf, Ensar Neşri-
yat, İstanbul 2007, s.70-71.

2  İbrahim Sarmış, Tasavvuf ve İslam, s.257-258, Ekin Ya-
yınları

Hindistan’dan veya 
eski Yunan’dan geldi-
ğini ispata çalışmışlar-
dır. Ehl-i Sünnet ule-
ması tasavvufu: ‘Şer’i 
hududları muhafaza 
ederek, Allah-û Teâla 
(cc)’yı zikirde müda-
vim olmak ve rıza ma-
kamına ulaşmak’ ola-
rak kabul ve tavsiye 
etmiştir. Bu durumda 
tasavvufun kaynağı-
nı, Hindistan’da veya 
eski Yunan felsefesin-
de aramak boşuna bir 
gayrettir… Zühd ve 
takva hayatı, cihadla 
yakından alâkalıdır. 
Türkiye’de; otuz iki 
farz arasında, cihada 
yer vermeyen Latince 
eserler bol miktarda 
basılmakta ve dağıtıl-

maktadır. Hâlbuki nefsin hevâ ve heves-
lerini durdurabilecek tek ilâç, “cihad”dır. 
Tasavvufî hayat temelde bu cihada da-
yanmak durumundadır. Aksi mümkün 
değildir.”3

Yusuf Kerimoğlu hocamızın görüşüne genel 
olarak katılmakla birlikte şöyle bir tavzihte bu-
lunmak istiyoruz: 

Tasavvufun oluşum ve gelişiminde Kur’an ve 
Sünnet’in etkisinin olmadığını söylemek doğru 
değildir. Kuşkusuz, isminin başına İslâm takı-
sını almış olan bir tasavvufta İslâmî unsurlar 
da olacaktır. İslam medeniyeti içerisindeki ta-
savvuf hareketlerinin ayrı bir yeri bulunmak-
tadır. Tasavvuf bütün fikir hareketleri arasında 
en müessir olanıdır. Bu özelliğinden dolayı da 
tasavvuf hareketleri bir çok siyasi inkılapların 
içerisine karışmak suretiyle İslam Tarihi’nde 
ayrı bir yer işgal etmektedir. 

Ortaya çıktığı ilk dönemlerde dinî naslara 
dayanan bir sezgicilikten ibaret olan tasavvuf, 
sûfilerin zâhidâne bir hayat tarzı seçmeleri ile 
ortaya çıkmışsa da, zamanla sistemleşerek fel-
sefi bir yapıya bürünmeye başlamıştır. Ancak 
bu değişiklik esnasında tasavvufî düşüncenin 
kaynakları arasına Kur’an-ı Kerim ve hadisten 

3  Yusuf Kerimoğlu, Kelimeler –Kavramlar, s.389-391, İnkılab 
Yayınları, İlaveli 21.Baskı, İst-2010

Toplumda İslami yaşayıştan 
meydana gelen sapma Hint ve 
Sasani kültüründeki mistik ha-
yat ve felsefe ile bütünleşince, 
bugün bilinen tasavvuf akımı 
meydana gelmiş, İslami motif-
lerle yabancı unsurların karı-
şımından oluşan akım ortaya 
çıkmıştır. Bunu tarafsız Müs-
lüman araştırıcılar kabul ettiği 
gibi, özellikle Şark mistik ha-
yatı üzerinde araştırmalarını 
yoğunlaştıran oryantalistler de 
kabul ve itiraf etmektedir.
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başka kaynaklar da girmeye başlamıştır. Bu 
kaynaklardan en önemli olanı Nasturî tercü-
manlar vasıtasıyla yapılan Yeni Eflatuncu ter-
cümelerdir. Bu tercümeler vasıtası ile İslam 
Felsefesi’nde olduğu gibi İslam Tasavvufu’nda 
da ilk dönemlerdeki anlayış ve yorumlar ortaya 
çıkmaya başlamıştır. İslam Tasavvufu, İmam-ı 
Gazalî’den sonra ve özellikle de Muhyiddin İbn 
Arabî vasıtası ile “Vahdet-i Vücud”cu bir anla-
yışa doğru yönelmeye başlamıştır. Ancak bu 
Vahdet-i Vücud fikrinin, bizzat İslam’dan mı 
kaynaklandığı yoksa Yeni Eflatunculuk’un tesi-
ri ile mi ortaya çıktığı tartışma konusu olmuş-
tur. Tasavvufçular elbette kendilerinin bizzat 
İslam’ın batınına nüfuz ederek böyle bir anla-
yışa girdiklerini söylemektedirler. Bu bakımdan 
kendilerinin haklı oldukları söylenirse de bazı 
konularda özellikle de sudûr (emanation) anla-

yışında Plotinus’tan dolaylı ya da dolaysız ola-
rak etkilendiklerini de kabul etmek gerekir.

Tasavvuf tarihi seyri içerisinde gelişirken, 
mutasavvıfların içinde yaşadığı çeşitli mekân 
ve çeşitli zamanlarda, onların düşünce ve adet-
lerinin doğrudan veya dolaylı olarak, bazı yerel, 
yani mutasavvıfın bağlı olduğu kendi millî kül-
türel âdet ve inançlar ile bazı haricî, yani İslâm 
kültür ortamı dışından gelen düşünce ve adet-
lerden etkilenmiş olduğu bir hakikattir. Mesela 
Bektaşilikte, eski bazı Türk inanç ve adetlerinin 
görülmesi; mesela İbnü‘l-Arabi‘de, özellikle Fa-
rabi ve Sühreverdî el-Maktûl gibi filozoflar vası-
tasıyla, Yeni-Eflatuncu bir tesirden söz etmek; 
hulûl ve ittisâl gibi kavramların tasavvufa hicri 
III. asırda sokulması gibi.4

Bunların yanı sıra Acemlerin ve Türklerin 
İslâm’a girerken eski dinleriyle birlikte taşıdık-
ları tortuların, sûfi ekolün oluşmasında önem-
li rol oynadığı bilinmektedir. Özellikle Bektaşi 
kültürü, Şamanist çizgiler taşımaktadır.

Vecd haline geçerek duyular ötesi âlemle ir-
tibat kurmak, vecd haline geçmek için müzik 
aletleri çalmak, sema, raks, vücud hareketleri, 
müzik (ilahi) gibi şeylerden yararlanmak, Kitabî 
bilgiye sahip olanları aşağılamak, şeyhe kayıt-
sız şartsız itaatin gerekliliği gibi inanç ve uy-
gulamalar da Şamanizm’in tasavvuftaki etkileri 
arasında yer alır.

Fakat şunu söylemeden de geçemeyeceğiz: 
Bazı noktalarda tasavvufun farklı dış kaynak-
larının bir ürünü olduğu düşüncesinde olanlar 
bile şöyle bir yaklaşımı kabul etmişlerdir: ― Ta-
savvuf, Hz. Peygamber devrinde fiilen var olan 
zühd hareketinin, zamanla çeşitli amillerin ne-
ticesi gelişmesiyle gün yüzüne çıkmıştır. Yani 
tasavvuf, zühd hareketinin bir uzantısıdır. Kısa-
cası bütünüyle tasavvufu inkâr eden bir İslâm 
âlimi yok gibidir.5

TASAVVUFUN İSLÂMİLİĞİ VEYA 
İSLÂMDA TASAVVUFUN YERİ

Tasavvufa taalluk eden meselelerle ilgili 
merkezi sorular belki de şu kelimelerle ifadesi-
ni bulur: Tasavvufun İslâm’daki yeri nedir? Ta-
savvuf İslâm’la yüzde yüz örtüşüyor mu? Yani 
tasavvufun dine uymayan yönleri var mıdır? 

4  Mehmet Bayrakdar, İslâm Düşüncesi Yazıları, Ankara 2004, 
Elis yayınları, s.262.

5  Abdulhakim Yüce, Râzî’nin Tefsirinde Tasavvuf, İzmir 1996, 
s.10 
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Tasavvufun dinle örtüşmesi gerekir mi? Tasav-
vufu dinden bir şey mi saymalı?

Bu konuda Tasavvuf tarihi uzmanı Prof. Dr. 
Abdülhamid Medkûr, “İslâm’da Tasavvuf” 
adlı makalesinde şöyle demekte: 

“Genel olarak tasavvufun; bir kısmı dâhili, 
bir kısmı yabancı olmak üzere çeşitli tesir ve 
unsurlardan etkilendiğini söylemek mümkün-
dür. Bu tesirler tasavvuf ilmi -nazari olarak- te-
mayüz edip, mükemmelleşmeye yüz tutup, fı-
kıh, ilm-i kelam, hadis vb. gibi İslami ilimlerden 
ayrılınca etkisini gösterdi. Ayrıca-ameli yönden 
de- ahlak ve terbiye yolları ile de diğerlerinden 
ayrıldı. Böyle bir ilmin bir anda ortaya çıkması 
normal değildir. Kısa bir zaman içerisinde me-
todunu kurup, problemlerini çözüp mükemmel-
leşmesi de mümkün değildir. Bu ilmin olumlu 
bir şekilde gayesine ulaşması ve gelişebilmesi, 
sayılan etkenlerin meyvesini vermesi için biraz 
zaman olması gerekmektedir.

İbn Haldun buna şöyle işaret eder: “İlimler 
yazılıp tedvin edildiği dönemde, fakihler fıkıh 
ve usulünü, Kelamcılar akaid, müfessirler tefsir, 
diğerleri de kendi kitaplarını yazdıklarında, mu-
tasavvıflarda kendi eserlerini yazdılar. Tasavvuf 
ilmi, tarikatın yalnız ibadet olmasından sonra 
dini sahada tedvin edilmiş bir ilim oldu. Onun 

hikmetleri insanların kalplerinden alınıyordu. 
Ayrıca kitaplara toplanmış olan tefsir, hadis, fı-
kıh ve usulü ve benzerleri gibi Tasavvuf ilmi de 
diğer ilimler arasına yerleşti.”

İbn Teymiyye şöyle der: “Basra’da ilk orta-
ya çıkan ilim Tasavvuftur. Zühd, çokça ibadet, 
Allah’tan aşırı derecede korkma vb. diğer ce-
maatlerde olmayan şeyler Basra’da görüldü. 
Bunun için fıkıh Kûfe’ye, ibadet Basra’ya nispet 
edilir”

Denilebilir ki; Tasavvuf İslami çevrede mev-
cut olan sebepler neticesinde tabii bir şekilde 
doğmuştur. Ve yine denilebilir ki; Müslümanlar 
yabancı kültürlerle ve mistisizmin çeşitli şekille-
ri ile karşılaşmadan önce doğmuştur.

Bu tasavvufun özelliklerinden biri de; Onun 
Kitap ve Sünnete bağlılığını ifade etme titizli-
ğidir. Birçok sebeplerle bunu tekrar etmişler-
dir. Müridlerinin kalplerine bunları yerleştirmek 
için çeşitli ülkelere gitmişlerdir. Şu Cüneyd-i 
Bağdadi’nin sözüdür: “Bu yolumuz Kitap ve 
Sünnet yoluna bağlıdır” ve devamla: “Rasu-
lullah s.a.v. ‘i takib eden, sünnetine uyan, 
onun sünnetine bağlanan yolun dışındaki 
bütün yollar ahlak’a karşı kapalıdır” der. 
Birisi kendisine bid’atten sorduğunda şöyle 
dedi: “Hükümlerde haddi aşmak, sünnet-
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leri hafife almak, şahsi görüşlere ve nefsin 
isteklerine tabi olmak, Kur’an ve Sünnete 
uymayı, ona tabi olmayı reddetmektir.”

Tasavvuf şeyhlerinin bu tekrar tekrar açık-
lamaları gelip geçici bir durum değildir. Aksi-
ne -onlara göre- tasavvufu kitap ve sünnetin 
prensiplerine, tarikatlarına dayanak olarak al-
dıkları sahabenin hallerine bağlayan açık ve sa-
bit bir durumdur. Sahabe içinde faziletli örnek 
şahsiyetlere, özellikle Raşid Halifeler; Ebu Be-
kir, Ömer b. Hattab, Osman b. Afvan, Ali b. Ebi 
Talib ve sahabenin ileri gelenlerinden; Ebu Zer 
el Gıfari, Selman-ı Farisi, Huzeyfe b. el-Yeman; 
Suheyb-i Rumi, Ebu’d-Derda, Bera b. Azib, Suf-
fa ehli (Allah onların hepsinden razı olsun) ve 
diğer önde gelenlere tabi olan açık bir yoldur.

Tasavvufun bu çeşidine Sünnî tasavvuf 
veya Kur’an ve Sünnete uygun Tasavvuf 
diyebiliriz. Kur’an ve Sünnetten kaynak-
lanan, onların sınırlarını aşmayan, ilham 
ve marifeti o ikisinin terazisinde tartan bir 
tasavvuftur. Bunun müntesipleri şeriata uy-
duklarını açıklamaya hala devam etmektedirler. 
Onları kendi bağlandıkları ile hesaba çekmek 
gerekir. Razı olunan tek ölçü şeriattır. Şeriat, 
onların söz ve davranışlarına uygundur, derse 

biz onu kabul ederiz, aksi takdirde onu redde-
deriz ve almayız.

Tasavvufun bu çeşidi ile ilgili olarak biz bu 
ölçüyü destekliyoruz. Çünkü Müslümanlar ara-
sında anlattığımız bu tasavvuftan farklı, değişik 
tasavvuf çeşitleri bulunmaktadır. Buna yabancı 
tasavvuf veya felsefi tasavvuf ismi verilebilir. 
Bu tabi de İslami çevre dışındaki mistisizm bi-
çimlerinin bir kısmında bulduğumuz çeşitli fikir 
ve benzer konuları içine alan mistisizm kaste-
dilir. Hint, Yunan, Hristiyan ve Yeni Eflatuncu 
mistik anlayışları gibi.

Bu çeşit bir mistik anlayış (tasavvuf) farklı 
sebeplerden dolayı Müslümanlar arasında bu-
lunabilir. Yabancı mistisizm düşünceleri ile tanı-
şan, onları bilen bazı mutasavvıflarda bunu gör-
mek mümkündür. Bu -bazen- Müslümanların 
kendi dışındaki milletlerden, onların eserlerini 
tercüme yoluyla öğrenmeleri, bazen de Müs-
lümanların İslami fetihlerden sonra mistisizmi 
önceden bilen milletlerden, Hintliler ve İranlı-
lar gibi birçokları ile ilişki kurmaları neticesinde 
olur. Belki de bazı mutasavvıflar metot (usul) 
yönünden bu milletlere dayandırılabilir. Bu ma-
nada olmak üzere İslamiyet’in dışındaki azınlık 
dinlerinin tesirinin olması ihtimal dâhilindedir. 
Hıristiyan ruhbanlığına ve özellikle dini nasların 
yorumu kendileri tarafından bilinen Yahudi ha-
berlerine bağlanabilir.

Bu yabancı kaynaklara ulaşıp onlarla iç içe 
yaşamanın meyvesini verdiğine, tasavvufa bağ-
lananlar arasında fena, ittihat, hulul, vahdet-i 
vücud, velayet sahiplerinden ibadetin düşmesi 
gibi yabancı kaynaklara dayandırılması kolay 
olsa da, İslami esaslara” bağlanması kolay ol-
mayan” buna benzer konulardan bahsedildiğine 
şahit oluyoruz.

Bu çeşit tasavvuf anlayışının doğuşunda 
yabancı kaynaklardan bu şekilde bir tesir söz 
konusu idi. Birçok araştırmacı buna “tasavvuf 
felsefesi” ismini vermiştir. Yabancı mistiklerin 
sözlerine benzediği için biz de aynı ismi kulla-
nıyoruz. Çünkü onların sözlerini nasların ışığı 
altında açıklamak mümkün değildir.”6

Abdülhamid Medkûr’dan yaptığımız bu uzun 
alıntıdan sonra bir de, Tasavvufun İslâmiliği 
problemine çağımızın büyük âlimlerinden Sey-
yid Ebu’l-A’la Mevdudi’nin yaklaşımını naklede-
lim: 

6  Prof.Dr. Abdülhamid Medkûr, “İslâm’da Tasavvuf” , SDÜ İlahiyat Fakül-
tesi Dergisi, Sayı: 1, Isparta 1994, S.277-317
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“Fıkıh, açık ve görü-
lebilen davranışlarla, bir 
görevin şeklen yerine ge-
tirilmesiyle ilgilenir. Dav-
ranışın ruhuyla ilgilenen 
şey ise tasavvuf olarak 
bilinir. Örneğin, namaz 
kıldığımız zaman, fıkıh 
sadece abdest, Kâbe’ye 
yönelme, vakit ve rekât 
sayıları gibi dış şartların 
yerine getirilmesiyle bizi 
değerlendirir. Tasavvuf 
ise, düşüncelerimizi top-
lamamız, bağlılığımız, 
ruh temizliğimiz ve na-
mazımızın ahlâk ve dav-
ranışlarımız üzerindeki 
etkisi ile ilgilenir. Usul ba-
kımından doğru, ancak, 
ruhtan mahrum bir iba-
det, dış görünüşüyle ya-
kışıklı ama karakteri çok 
bozuk birisi gibidir. (...) 
Yukarıdaki örnek, fıkıh ve 
tasavvuf arasındaki ilişki-
yi açıklamaktadır.

Kimileri Kur’ân ve 
Hadis’le hiçbir şekilde 
bağdaştırılamayacak saç-
malıklarla İslâm tasavvufunun kaynağını bu-
landırmışlardır. Gitgide kendilerini şeriatın ge-
reklerinden muaf ve bunların üzerinde gören 
bir kısım Müslümanlar ortaya çıkmıştır. Bu kişi-
lerin İslâm’dan haberleri yoktur. Çünkü İslâm, 
kendini şeriattan bağımsız ve onun dışında sa-
yan tasavvufu asla kabul etmez. Hiçbir muta-
savvıfın şeriatın sınırlarını aşmaya veya vakit 
namazlarını, oruç, zekât ve hacc gibi farzları 
hafife almaya hakkı yoktur. Tasavvuf, gerçek 
anlamıyla Allah’a ve Resul’üne sonsuz bir sevgi 
beslemektir. Böyle bir sevgi ise onların emirleri-
ne, Allah’ın kitabında ve Hz. Peygamber(sav)’in 
sünnetindeki şekliyle harfiyen itaati gerektirir. 
İlâhî emirlerden sapan bir kimsenin Allah’ı ve 
Resul’ünü sevdiğini iddia etmesi boşunadır.”7

Mevdudi’nin, kendisine tasavvuf konusunda 
yöneltilen bir soruya karşı vermiş olduğu cevap 
da –bizim de tamamıyla katıldığımız görüştür- 
bu konuda aydınlatıcıdır:

7  Seyyid Ebu’l-A’la Mevdudi, İslam’a İlk Adım, Sh:153-154, 
İnkılab yayınları, 1986- İstanbul

“Tasavvuf, tek bir şe-
yin adı değildir. Pek çok 
şeye bu ad verilmiştir. 
Bizim kabul ettiğimiz 
tasavvuf başka, reddet-
tiğimiz tasavvuf başka 
bir şeydir. Ayrıca, ıslah 
etmek istediğimiz tasav-
vuf da daha başka bir 
şeydir. Bir de İslâm’ın ilk 
döneminde karşılaştığı-
mız tasavvuf var. Bunu 
Fudayl b. İyad, İbrahim 
Edhem, Maruf Kerhî vs. 
gibi kişiler temsil eder-
lerdi. Bunların İslâm’dan 
ayrı bir felsefeleri ve 
yaşayış tarzları yoktu. 
Bunların tüm düşünce 
ve amelleri Kur’an ve 
Sünnet’e uygundu. Ga-
yeleri, İslâm’ın da gaye-
siydi: Oysa kendilerine, 
dini yalnız Allah’a hâlis 
kılarak, Allah’ı birleyen-
ler olarak O’na kulluk et-
meleri, namazı kılmaları, 
zekatı vermeleri emre-
dilmişti, işte doğru din 
budur [Beyyine: 98/5]. 

Bu tasavvufu biz de tasdik ediyoruz. Hatta tas-
dik etmekle kalmayıp; bunu yaşatmak ve yay-
mak istiyoruz. 

İkinci bir tasavvuf anlayışı daha vardır ki 
içine değişik bâtıl inançlar ve felsefeler karış-
mıştır. Buna Hristiyan rahiplerinin ve Hint fakir-
lerinin felsefeleri girmiştir. Ayrıca bu tür tasav-
vufta pek çok müşrik düşüncesi ve amelleri de 
vardır. Bu bâtıl tasavvufa göre, şeriat, tarikat 
ve marifet ayrı ayrı şeylerdir. Bunlar birbirlerin-
den hemen hemen kopuk, hatta birbiriyle çeli-
şir durumdadır. Bu tasavvufa suluk eden insan, 
Allah’ın yeryüzündeki halifesi olmaya değil de, 
başka amaçlara yönelik görevlere hazırlanıyor. 
Biz bu tür tasavvufu reddediyoruz. Bize göre 
bâtıl tasavvufu yok etmek, en azından modern 
cahiliyeyi yok etmek kadar gereklidir.”8

Sonuçta Tasavvufun İslâm’daki yeri nedir? 
Tasavvuf İslâm’la yüzde yüz örtüşüyor mu? So-

8  Tercüman’ul Kur’an, Cemadiyelevvel, 1371/Şubat, 1952 
/ Ebu’l-Âlâ Mevdudî, Meseleler ve Çözümleri 3, Terc: Yusuf 
Karaca, Risale Yay. , İstanbul , 1990, s. 285–287. Ayrıca Fet-
valar Cilt 2 sayfa 159,160

Kimileri Kur’ân ve Hadis’le hiç-
bir şekilde bağdaştırılamayacak 
saçmalıklarla İslâm tasavvufu-
nun kaynağını bulandırmışlar-
dır. Gitgide kendilerini şeriatın 
gereklerinden muaf ve bunların 
üzerinde gören bir kısım Müs-
lümanlar ortaya çıkmıştır. Bu 
kişilerin İslâm’dan haberleri 
yoktur. Çünkü İslâm, kendini 
şeriattan bağımsız ve onun dı-
şında sayan tasavvufu asla ka-
bul etmez. Hiçbir mutasavvıfın 
şeriatın sınırlarını aşmaya veya 
vakit namazlarını, oruç, zekât ve 
hacc gibi farzları hafife almaya 
hakkı yoktur. Tasavvuf, gerçek 
anlamıyla Allah’a ve Resul’üne 
sonsuz bir sevgi beslemektir.



GENÇ BİRİKİM

32

rularına verilen cevaplara baktığımızda; Üç ana 
bakış açısının olduğunu görmekteyiz:

1- Eleştirel bir tahlile / tenkide tabi tut-
maksızın kabullenenler:

Bu grup; Tasavvu-
fi mevzularda kendisine 
herhangi bir kıstas/ölçü 
belirlemedikleri için bir-
takım hurafelerin, İslam 
dışı görüşlerin, tasavvuf 
görünümünde İslam’a 
sızmasına sebebiyet ver-
mişlerdir. Özellikle ‘fel-
sefi tasavvuf’ diye ad-
landırılabilecek tarzda, 
Muhyidddin İbn Arabî (ö. 
638/1240) olmak üzere 
Attar (ö. 610/1229), İbn 
Fârız (ö. 616/1235), ve 
Celaleddîn er- Rumî (ö. 
654/1273)’nin öncülüğü-
nü yaptığı ve Yeni Eflatun-
culuktan, Budizm’den, 
Maniheizm’den, Helenis-
tik sır dinlerinden, Mısır 
Hermetizm’inden, Pisa-
gorculuktan alınan gayr-i 
İslami düşüncelere İsla-
mi bir elbise giydirilme-

sinden ibaret olan düşünceleri – hiçbir tenkit 
etmeden- savunanlar bu gruptadır. 

2- Tasavvufu şiddetle reddedenler ve 
İslami bir temeli olmadığını söyleyenler: 

İnanç ve yaşayış ba-
kımından İslam dininin 
öngördüğü sınırların dı-
şına çıkan bazı grupların 
tasavvufi zümreler ola-
rak lanse edilmesi; İslam 
dünyasındaki tasavvuf 
aleyhtarlığının en etkili 
-belki de en haklı- nede-
nini oluşturur.

Tasavvufa karşı olan-
lar umumiyetle onun 
dünyadan kaçışı temsil 
ettiğini, bu yüzden İs-
lam cemaatinin dikkat ve 
gayretini dünyadan ziya-
de dünyanın ötesine çek-
tiğini söylerler. Tasavvufa 
açıkça cephe alan bu mü-
ellifler; birinci maddede 
saydığımız sapkın tasav-
vufçuların yaklaşımlarını 
genelleştirerek, Tasavvu-
fu, Muhyiddîn-i İbn Arâbi 
ve Hallac-ı Mansur naza-

Tasavvufa karşı olanlar umu-
miyetle onun dünyadan kaçışı 
temsil ettiğini, bu yüzden İslam 
cemaatinin dikkat ve gayreti-
ni dünyadan ziyade dünyanın 
ötesine çektiğini söylerler. Ta-
savvufa açıkça cephe alan bu 
müellifler; birinci maddede say-
dığımız sapkın tasavvufçuların 
yaklaşımlarını genelleştirerek, 
Tasavvufu, Muhyiddîn-i İbn 
Arâbi ve Hallac-ı Mansur naza-
riyatı üzerinden değerlendire-
rek “ayrı bir din” olarak telakki 
etmektedirler.
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riyatı üzerinden değerlendirerek “ayrı bir din” 
olarak telakki etmektedirler. 

Günümüzde Abdulaziz Bayındır ve İbrahim 
Sarmış gibi akademisyenlerin öncülüğünü yap-
tıkları bu düşünce hayli revaçtadır. 

3- Tasavvufu kökten süpürücü bir man-
tıkla reddetmeyip İslami olan/İslami ol-
mayan şeklinde ayırıma tabi tutan ve bu 
kritere uygun düşecek şekilde Kur’an ve 
sünnete zıt olmayan İslami ahlak nazari-
yeleri oluşturmaya çalışanlar: Yukarıda zik-
redilen iki bakış açısı iki uç noktayı temsil et-
mektedir. Birincisi; Tefrit etmekte ve Tasavvufi 
mevzularda kendisine herhangi bir kıstas/ölçü 
belirlemediği için birtakım hurafelerin, İslam 
dışı görüşlerin, tasavvuf görünümünde İslam’a 
sızmasına sebebiyet vermektedir. İkinciler ise 
ifrat ederek İslam’ın ruh hayatı demek olan 
tasavvufu reddetmekte ve farkında olmadan 
İslami sadece kuru şekillerden/hareketlerden 
ibaret olan bir din boyutuna indirgemektedir. 

Bunun yanında Tasavvufu kökten süpürücü 
bir mantıkla reddetmeyip İslami olan / İslami 
olmayan şeklinde ayırıma tabi tutan ve bu kri-
tere uygun düşecek şekilde Kur’an ve sünnete 
zıt olmayan İslami ahlak nazariyeleri oluştur-
maya çalışan; Ebu’l Ferec İbnu’l Cevzî, İbn-i 
Teymiyye, İbnul Kayyım El-Cevziyye, Hasan El 
Benna, Mevdudi, Said Havva, Abdulfettah Ebû 
Gudde, Ebu’l Hasan En-Nedvî gibi âlimler bu 
gruba örnek gösterilebilir.

Bu âlimlerden Said Havva şöyle demekte: 
“Sahabe neslinde hem ilim, hem amel vardı. 
Kalbi hal ile birlikte ahlâki vasıflar mevcuttu. 
Ama zamanla amel zayıfladı. Kalbi hal ve ahlâki 
vasıf zayıfladı. Oysa bunlar peygamberlerin 
tebliğ ettiklerinin en büyük görüntüleridir. Bu 
sebeple zahiri amel ve Müslüman için gerekli 
olan kalbi hal meselesinde işleri asıl mecrasına 
döndürmenin bir çabası olarak İslâmi tasavvuf 
ortaya çıktı. Sonra bu tasavvuf çeşitli yollara 
bölündü, eğri büğrü yollara saptı. Öyle ki, İbnu 
Arabi’nin kendisi şöyle demektedir: “Tasavvufa 
karşı uyanık ol. Çünkü yoldan çıkanların çoğu 
ondandır. O, helak olmanın ve yücelmenin yo-
ludur. Her kim ilim, amel ve halini tahkik dere-
cesine ulaştırırsa ebediyeti elde eder. Değilse, 
helak olanlarla beraber helak olur.” 

Bu tasavvuf aslında ilimle birlikte Müslüma-
nın amel ve halde kemale ermesi için istenir. 
Ama çoğu zaman -Allah korusun- hak yoldan 

sapıklığa götüren durumuna düşmüştür. Üstad 
Hasan el-Bennâ geldiğinde tasavvufa birçok 
bulanıklıklar karışmış durumdaydı. Üstad -Al-
lah rahmet etsin- diğer iki ilim -fıkıh ve aka-
id- gibi Müslümanların bu ilmi de ilk safiyetiyle 
almalarını istedi. İnsanların bu konularda yanlış 
yollara düşmemeleri için yirmi prensibi vaz’etti. 
Böylece sünnî bir tasavvufun sağlıklı başlangı-
cını ortaya koymuş oldu.” 9

Ebu’l Ferec İbnu’l Cevzî, İbn-i Teymiyye, İb-
nul Kayyım El-Cevziyye, Hasan El Benna, Mev-
dudi, Said Havva, Abdulfettah Ebû Gudde, Ebu’l 
Hasan En-Nedvî gibi âlimlerin bir yandan tasav-
vufa övgüler yağdırırken; öbür yandan bu ilimle 
uğraşan bazılarını eleştirmeleri bazılarınca bir 
tenakuz olarak görülmektedir. Kanaatimiz odur 
ki; Onların övdüğü tasavvuf, İslami yaşantının 
bir ürünü olana tasavvufken; onların yerdiği, 
tasavvuf adına yapılan ve İslami yaşam tarzıyla 
bağdaştırılamayacak olan menfi hareketlerdir. 
Yine onların övdükleri, peygamberlerinin izin-
den giden büyük sûfiler iken; onların yerdikleri, 
tasavvuf kisvesine bürünüp İslam dininin ke-
sinlikle hoş görmeyeceği işler yapanlardır.

(Devam Edecek)

9  Said Havva, Tartışmalar/ Fıkıh ve Akaid İlimlerinde Usûl ve 
İncelikler, Sh:95-97, Tekin Kitabevi, 1992- Konya
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Bu yazının başlığı “Böyle Bir Şehadet 
Unutulur mu Hiç?” şeklinde de ola-
bilirdi. Abdulkadir Molla… 13 Aralık 

2013 Cuma tarihinde kullara kulluk edilme-
yeceği hakikatinin şahitliğini yaparak idamla 
Rabbine yükselen şehid… “Suçum; Allah’tan 
başkasına kulluk etmemektir. Bana ‘kulluk et’ 
dediler, Ben de ‘asın’ dedim.” diyerek şehadeti 
tercih eden kahraman yürek… Zalim ve dikta-
tör Bangladeş cüceleri, bu devasa iman sahibi 
adamı susturacaklarını, pusturacaklarını san-
makla ne kadar da yanıldıklarını, hiçbir tered-
düt taşımadan ölümü istediğinde anlamışlardır. 
Ölümün onun için en büyük kurtuluş olduğunu, 
mâşukuyla buluşma noktası anlamına geldiğini 
nereden bilecekti o nasipsizler! Ve işte bileme-
diler, dindiremediler iman ateşini. İmanın küf-
re galebe çaldığını da göremediler. Görselerdi 
asamazlardı. Kazamazlardı kendi elleriyle kendi 
çukurlarını.

Yüce Rabbimizin Müslümanlar arasından 
zaman zaman çıkardığı şehidler, yolumuzu ay-
dınlatmaya, davamıza bereket katmaya devam 
ediyorlar. Yalnızca Allah için yaşanacağını, yal-
nızca O’nun rızası için bu dünyaya katlanılaca-
ğını belleten başöğretmendir onlar. Dünyaya 
tamah edenler için büyük öğütler ve ibretlerle 
yol alırlar. En kıymetli varlığı olan canını, vaz-
geçilmesi en zor olan bedenini ancak ve ancak 
iman ettiği, sahip çıktığı, ödün verilmez gördü-
ğü değerler uğruna feda etme erdemini gös-
terebilenlerdir şehidler. Sümeyye annemizden 
miras kalan bu kutlu tercihi, tüm zamanlara 
yaydıkça yayanlardır şehidler.

Hakkın ve hakikatin şahitliğine can varlığı-
nı teslim eden aziz şehid Abdulkadir Molla’ya 
bakınca, ben hep üstad Mevdudî’yi (rahmetul-
lahi aleyh), şehid Seyyid Kutub’u, Hasan el-
Benna’yı gördüm.(Zülcelali vel ikram olan Rab-
bimiz her birinden razı olsun.) İslam gibi ilahi 
bir davayı omuzlamanın derdinde, kaygısında, 
gayretinde olan mümin yürekler, her devirde 
var olmuşlardır. Allahu Teâlâ’nın kesinlikle nu-
runu tamamlayacağına işarettir sonu gelmeyen 
şehid müminler. Zalimler, kâfirler, tağutlar is-
temese de, kabul etmese de, kaldıramasa da 
şanı yücelerden yüce olan Rabbimiz Allah Azze 
ve Celle, ilahi sistemini yeryüzüne hâkim kı-
lacaktır. Ve bu hâkim kılınış, elbette ki, iman 
edenlerin harcı olacaktır; elbette ki, tavizsiz 
hayatlarla şahlananların elleriyle olacaktır; el-
bette ki, dünyadan çok, faniliklerden çok ahire-
te, cennete ve rızay-ı hakka yatırım yapanların, 
mükâfatlara gönül bağlayanların mücadelesiyle 
gelecektir.

Gitmeden önce eşine yazdığı mektubunda, 
kendi ölümünün baskıcı rejim için bir yıkım 
fermanı olacağını yazıyordu. Ölümlere gülüm-
seyenlerin zalimlere kötümser akıbet bıraktık-
larını anlıyorduk bu sözleriyle. Ardında, nice 
dirilişlere tohum serpen bir ölümün yüklenicisi 
olacağını hissediyordu şehid Abdulkadir Molla.

Nedense, güzel ölümler hep güzel yaşa-
yanların oluyor. Bundan şunu anlıyoruz ki, iyi 
ölmek isteyenler, iyilerin ölümü gibi bir sonu 
bekleyenler; iyi yaşamalı, iyiler gibi hayat sür-
meli, iyilerin yolunu izlemelidir. Dünya ekinine 

Ölmedin
Sen Ey Şehid!
Şehadetle Dirildin!

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.com
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iyiyi, güzeli, hayrı, onuru, izzeti ve şerefi eken-
ler; ahiret hasadında kazançlı çıkacaklar, yapıp 
ettiklerine pişman olmayacaklardır. Sınanmak 
amacıyla gönderilen şu sınırlı ve fani âlemde, 
şeytanın, nefsin ve bütün ayartıcıların, kandı-
rıcıların, saptırıcıların oyununa gelmemek için, 
ciddi bir hayat gerekir. İşte bu ciddiyeti en zirve 
noktasında anlayan ve yaşayanlardan oldu şe-
hid Abdulkadir Molla.

Bugünümüzün Seyyid Kutub’u olmuştu bu 
şehid. Seyyid Kutup, kendisine gelen anlaşma 
tekliflerini, özür dileme telkinlerini: “Namazda 
Allah’ın birliğine şehadet eden parmağım, bir 
tağutun hükmünü asla onaylamayacaktır.” söz-
leriyle karşılamıştı. Abdulkadir Molla’nın yaptı-
ğının onunkinden farklı yanı yoktu. Tercih aynı 
tercih, söz aynı söz, dava aynı dava, yol aynı 
yol ve kabul aynı kabuldü. Değişen yalnızca za-
man ve mekânlardı.

Bu sözlerden sonra asıl gündem edilmesi 
gereken; bizlerin, yani geride kalanların bu 
doğuş getiren ölümlerden alacağımız dersler-
dir. Allah Subhanehu ve Teala’nın bizlere lütfu 
olan bu şehadet taliplileri, esasen “yol budur”, 
“takip etmek istiyorsanız, beni örnek alın”, 
“Müslüman, ancak Yaratanına boyun eğer”, 
“dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlenceden 
ibarettir” denli öğüt devşiren sözleri yakaları-
na asarak ve bizi uyararak gidiş yoluna koyul-
muşlardır. Gidenler, aynı zamanda geldikleri 
noktayı da iyi bilenlerden olmuşlardır. Gelme-
den gitmek olmaz. Gelişi ulvi ve kavi olanlara-
dır en kutlu gidişler…

Bizlerin hayat bulması için, şehid gözler-
den fışkıran iman çağlayanına göz vermeli, 
göz dikmeliyiz. Öncelikle yaşamdan çok ölümü 
sevmeyi, ölümle perçinleşmeyi/bütünleşmeyi 
bilmeliyiz. Ölümün nasihatçi çehresini alabil-
diğince çevreleyebilmeliyiz. Rabbe ve Rabbin 
yoluna adanmanın dirilişte ve direnişte anlam 
bulduğunu kavrayabilmeliyiz. Diriliş; ahirete, 
mükâfata, cennete doğmanın diğer adı. Dire-
niş; zulme, küfre, tuğyana, nefse, şeytana, 
günaha, ahlaksızlığa ve ahkâmsızlığa başkal-
dırmakla eşdeğer. Hangi şehidin hayatına ba-
karsak bakalım, bu vahyi öğretilerle, bu ilahî 
erdemlerle sıkça karşılaşmış olacağız. Bu da 
demek oluyor ki, şehidler Rablerinin sözlerini 
tutanlardır, emre itaat edenlerdir, sapmayanlar, 
gazaba yol almayanlardır ve salihlerin, sıddık-
ların, nebilerin ve rasullerin yolunu yol edinen-
lerdir.

Gerek Abdulkadir Molla’dan ve gerekse di-
ğer şehidlerimizden bize kalan, kerim kitabımız 
Kur’an’ı uzak durulması mümkün olmayan bir 
Rehber, Allah’ın Resulü Muhammed Mustafa 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i biricik önder ve 
öğretmen bilmek; bu bildiklerimizin, inandık-
larımızın bize bahşedilen kısacık ömür nimeti 
boyunca şahitliğini yapmak ve bu uğurda ge-
rektiğinde çekinmeden her şeyimizle birlikte 
canımızı da ortaya koymaktır. O vakit, bizler 
de örnek ve ibret olmuş olacağız. Bizler de, şe-
hidler kervanına katılmış ve kervana bir nefer 
daha katmış olacağız. Canlar ortaya konulma-
dan, canlardan vazgeçilmeden Canan’a ulaşılır 
mı hiç?

Sen ey şehid Abdulkadir Molla! Biz kardeş-
lerin seni, gidişinin ardında kalan heybetli bakı-
şın ve duruşunla hatırlayacağız, gıyabında du-
acı olacağız. Tağut’a ve tağutlaşanlara boyun 
eğmeyişinle, zillet altında yaşamaktansa izzetli 
bir idam edilişi kabulünle kalacaksın zihinleri-
mizde. Şimdi Rabbinin katında rızıklandırılıyor-
sun, biliyoruz bunu. Ama şunu da biliyoruz ki, 
rızıklandırılışın benzerlerini bu dünyadayken 
tatmıştın. Şimdi daha lezzetlileridir payına dü-
şenler. Tahtında bize gülümsediğini de biliyo-
ruz. Rahmet sofralarına kurulmuş, kardeşlerini 
de bu bereketlenişe davet ettiğinin farkındayız. 
Farkında olamadığımızsa, bekleşip durduğu-
muzun bize zarar getirdiği, ömrümüzden ömür 
götürdüğüdür.

Sözlerimi, eşine yazdığın son sözlerinle bi-
tirmek istiyorum ey adıyla da yoluyla da üm-
mete muallim olan, ümmete şeref katan can 
şehid Abdulkadir Molla: “Dün yine Tevbe 
Suresi’ni (9,17-24) okudum. 19. ayet-
te, canla ve malla Allah yolunda cihadın 
ödülünün Allah’ın evine (Kâbe’ye) hizmet 
etmekten ve hacılara su vermekten daha 
önemli olduğu yazıyordu. Yani, Allah biz-
zat kendisi belirtiyor ki, Allah yolunda adil 
bir İslam toplumu oluşturmak için, adalet-
sizliğe karşı savaşırken canlarını verenler, 
ecelleriyle ölenlerden, daha yüksek bir 
mertebeye sahiptir. Eğer Allah beni cen-
netinde böyle onurlu bir yere getirmek 
istiyorsa böyle bir ölümü, kucaklayabil-
mek için hazır olmalıyım. Çünkü zalimlerin 
elinde adaletsiz bir ölüm, cennete kesin 
bir bilettir.”

“Şehadet bir çağrıdır, tüm nesillere ve çağ-
lara!”
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Ankara “Müslümanlarla Dayanış-
ma Platformu”’nun Kocatepe Kül-
tür Merkezi’nde 29 Aralık 2013 Pazar 

günü düzenlediği programa, Suriye Müslüman 
Kardeşler Teşkilatından İç ve Dış İrtibat Büro-
su Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Amir Ebû 
Selame de konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını da yapan otu-
rum başkanı Yardımeli Derneği Ankara Tem-
silcisi Dr. Mehmet Sılay konuşmasında Müs-
lümanların ağır bedeller ödeyerek bu günlere 
geldiğini fakat yapılan zulümlere rağmen asla 
tevhidi bırakmadıklarını belirtti. Gelinen nok-
tanın asıl müsebbibi olarak hilafetin olmayışını 
gösteren Dr. Sılay, İslam ümmetinin birlik ol-
ması gerektiğini söyledi.

Dr. Mehmet Sılay’ın açılış konuşmasından 
sonra panelin ilk sunumunu gerçekleştiren Su-
riye Müslüman Kardeşler Teşkilatı İç ve 
Dış İrtibat Bürosu Başkanı ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Amir Ebu Selame, Suriye’de-
ki devrimin bir halk devrimi gibi görünmesinin 
yanında aslında tüm İslam ümmetinin devrimi 
olduğunu belirterek bu davanın tüm İslam ale-
minin davası olduğu ve herkesin tek isteğinin 
adaletin gelip ve zulmün ortadan kaldırılması 
gerektiğine değindi. Selam “Suriye halkının 
bugünkü ayaklanması bu rejimin yıllardır süre-
gelen zulümlerine, cinayetlerine ve hapishane-
lerdeki idamlarına karşı olmuştur. Yıllardır ta-
mamen korku üzerine kurulu Suriye devletinin 
zulümlerine karşı başlatılan bugün gördüğünüz 
direnişi Hama’da şehid edilenlerin ve yine zin-

danlarda darağacında idam edilen yüzlerce şe-
hidin çocukları başlatmışlardır.” dedi.

Devrimin başlangıçta bir adalet arayışı ve 
zulmün ortadan kaldırılması isteğiyle ortaya 
çıktığını dile getiren Selame konuşmasına şöy-
le devam etti: “İnsanlar rejimden isteklerini 
önce barışçıl gösterilerle istediler fakat rejim 
her zamanki gibi öldürme, tahrip etme ve baskı 
kurma yoluna başvurarak barışçıl yolların hep-
sini kapattı ve iktidara geldi geleli devam eden 
cinayetlerine ve tecavüzlerine devam etti. So-
nuçta İslam alimleri Suriyelilere Mallarını, Can-
larını ve Namuslarını korumaları için silah taşı-
ma hususunda fetvalar verdi ve bu noktadan 
sonra bu rejimin zorla devrilmesi kaçınılmaz ol-
muştur. Dünya Alimler Birliği Başkanı Karadavi 
de bu hususta halka gerekli fetvayı vermiştir.”

Suriye’deki genel durumu 3 başlık altında 
ele alacağını ileten Abu Selame, ilk olarak Su-
riye’deki insani durum ve insani yardımlardan 
bahsetti.

Dünyada eşi benzeri görülmemiş vahşi ci-
nayetlerin işlendiği Suriye’de bugün geçen her 
saatte hâlâ kadın, çocuk ve yaşlı demeden in-
sanların katledildiğinden ve yakıldığından söz 
eden Abu el-Bu Selame, halka karşı yapılan bu 
kıyımlarda zalim rejimin en büyük destekçisinin 
İran, Hizbullah ve diğer uluslararası destekçi-
lerin olduğunu ve bunların yaptıklarının saçla-
rı ağarttığına değindi. Selame, resmi sayılara 
göre şehid sayısının 150 bin civarında olmasına 
karşın gerçek rakamların bunun çok çok üze-
rinde olduğunu belirterek “Şayet öldürülenlerin 

Panel: Suriye Direnişi
ve Ortadoğu’daki Son Gelişmeler

Genç Birikim
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yarısı kadar hayvan ölseydi dünya şimdi ayağa 
kalkmıştı. Ancak Suriye’nin kadınları, yaşlıları 
ve çocukları dünya gözünde onlar kadar bile 
değerli görünmüyor.” dedi.

Son günlerde rejimin Halep üzerine varil 
bombaları ile saldırdığını ve bu saldırılarda 500 
den fazla insanın evlerinde öldürüldüğünü kay-
deden Selame, sözlerine kuşatma altında olan 
Guta’yla ilgili bilgiler vererek “Her yandan kuşa-
tılmış olan beldelerde 200 bin kişi adeta tutsak 
hayatı yaşamakta ve açlıkla boğuşmaktadırlar. 
Cani Esed ve İran birlikleri buraları kuşatma al-
tında tutarak hiçbir insani yardım malzemesinin 
içeriye girmesine izin vermemektedir. Öyle ki o 
bölgelerde yaşayan Müslümanlar ağaçları, yap-
rakları hatta leşleri bile yemeye başlamışlardır. 
Düşünün ki alimler orada kedi ve köpek gibi so-
kak hayvanlarının yenilebilmesi için bile fetva 
vermiştir.” dedi.

“Katil Esed Rejimi rastgele saldırdığı için 
Suriye’de milyonlarca ev yıkılmış ve harabe 
haline gelmiştir.” diyen Selame bunun sonucu 
olarak çoğunluğu Suriye’nin içinde olmak üze-
re milyonlarca sığınmacının olduğunu belirte-
rek ister Suriye içinde ister Suriye dışında bu 
sığınmacılar çok büyük sıkıntılar içindedirler, 
dedi. Sığınmacıların temel ihtiyaçlarının yiye-
cek, giyecek, ısınma ve battaniye olduğunu ve 
bu ihtiyaçların giderilmesinde tüm İslam alemi-
ne büyük görevler düştüğünü belirten Selame, 

buna karşın yardımdan yüz çevirenlerin büyük 
bir vebal altında olduğunu söyledi.

İkinci başlık olarak “Suriye’de Devrim ve Si-
lahlı Mücadeleyi” ele alan Abu el-Bu Selame bu 
konuda şöyle konuştu: “Bu mücadele Katil Esed 
rejimi yıkılıp Allah’ın dini hakim oluncaya kadar 
devam edecektir. Şuanda Suriye topraklarının 
yüzde 70’den fazlası ele geçirilmiş durumda-
dır fakat bu rejimi tamamen düşürecek imkan 
ve güce sahip değiliz. Bu konuda batı oyalayıcı 
bir tavır içindedir. İşte bu nedenle vatanlarını 
ve namuslarını savunan direnişçi mücahitlerin 
başarıya ulaşmak için daha fazla yardıma ih-
tiyaçları vardır ve ümmetin desteklerini bekle-
mektedirler.”

Suriye devriminin askeri ve insani yardım-
lara ihtiyacının olduğu gibi siyasi alanda da 
yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Selame, 
üçüncü başlık olarak Suriye Direnişinin Siyasi 
yönünü şöyle özetledi: “Batının siyasi çözüm 
olarak sürüklediği Cenevre-2’ye bizim tavrımız 
nettir eğer bunun sonucunda devrim gerçek-
leşecekse evet diyoruz çünkü biz kan dökme-
ye can atmıyoruz ve savaştan hoşlanmıyoruz 
sonuçta bu ortaya çıkan savaş zorunlu olarak 
ortaya çıkmış bir olaydır. Cenevre-2’ye gitme 
konusunda en önemli şartımız Cenevre-1’de 
uzlaşmaya varılmış konuların ivedilikle yapıl-
masıdır. Bunlar, hava uçuş yasağı getirilmesi 
yoluyla halkın öldürülmesinin önüne geçilmesi, 
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güvenlik ve insani yardım koridorlarının oluştu-
rulması ve insani yardımların yapılması ile yara-
lıların tedavisi için gerekli yardımların yapılma-
sı. Bunların yanında olmazsa olmazımız Beşar 
Esed ve canilerinin siyasi çözümün bir parçası 
asla olmamalarıdır. Eğer bunlar gerçekleşirse 
siyasi çözüme tavrımız evettir yoksa mücahid-
ler savaşa devam edeceklerdir ve sonuçta sabır 
ve sebatla zafere ulaşılacaktır.”

Sözlerini Suriye’ye yardım konusuyla son-
landıran Abu el-Bu Selame ayrıca şunları kay-
detti: “Madem dünya İslam alimleri birliğinin 
Suriye’ye yardım etmenin vacip olduğunu iletti 
peki Ümmet bunu nasıl gerçekleştirecek? Kar-
deşlerim öncelikle yapmamız gereken Allah’a 
dönmek, dua etmek ve Suriye halkının üze-
rinden bu zulmü kaldırmasını Allah’tan dile-
mektir. Bu nedenle dualarınızda Suriye halkını 
asla unutmayın. Hepimiz Gazze’de yapılanlara 
Müslümanların nasıl destek olduğunu gördük. 
Kardeşlerim Suriye’nin her köşesi şuanda bir 
Gazze. Sadece Şam’da onlarca Gazze’miz var. 
Biz sizlerden destek istiyoruz.”

Amir Ebu  Selame’den sonra söz alan Genç 
Birikim Derneği Başkanı Ali Kaçar,

“Suriye Direnişinin Bölge Ülkelerine Etkileri” 
üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Batılılar tarafından Ortadoğu ve Suriye’nin 
yeniden şekillendirilmeye çalışıldığını vurgula-
yan Ali Kaçar, Müslüman halkın bu planları tari-
hin çöplüğüne göndereceğini ve batılıların plan-
larının tutmayacağını belirtti.

Suriye Direnişi iki açıdan değerlendiren Ka-
çar, ilk olarak Suriye muhalefetinin ve Suriye 
direnişinde etkin olan tüm oluşumların ayak-
lanmaların ilk başladığı 15 Mart 2011 tarihin-
den bu güne kadar gelişimini ve içeriğini ele 
aldı.

PYD hariç diğer bütün Kürt partilerinin Esed 
rejiminin yıkılmasını istediğinden bahseden Ka-
çar bunun yanı sıra şunları dile getirdi: “PYD 
Esad’la birlikte hareket etmiş, hatta Esad’a kar-
şı eylem yapan ya da silahlı mücadelede bulu-
nan bazı Kürt liderlerine karşı suikast düzenle-
miş, eylemleri de provoke ederek engellemeye 
çalışmıştır. PYD son olarak Kuzey Suriye’de, 
Esad’a karşı savaşan muhaliflerin elinde olan 
bazı kentlere saldırarak, büyük kentlerde sıkı-
şan Esad’ın nefes almasını sağlamıştır. Çünkü 
muhalifler silahlı güçlerini ağırlıklı olarak Şam, 
Halep gibi büyük şehirlerine kaydırdıkları için 
Kuzey Suriye’de çok az güç bulundurmakta idi-
ler. Bunu fırsat bilen PYD, Türkiye’den, İran’dan 
ve Kuzey Irak’tan gelen PKK’lıların da yardımıy-
la saldırıya geçmiştir. PYD bu hareketiyle sade-
ce Esad’a karşı savaşan muhalif güçlere değil 
aynı zamanda Kuzey Suriye’deki Kürtlere de 
ihanet etmiştir.”

“Suriye’nin Müslüman halkı, sadece Esad 
diktatörlüğüne karşı mücadele etmiyor, aynı 
zamanda Siyonist ve emperyalist batılı ve do-
ğulu güçlerle Esed’e bütün güçleriyle yardım 
eden İran ve Hizbullah’a karşı da destansı 
bir mücadele vermektedir.” diyen Ali Kaçar 3 
yıla yakındır bu mücadelenin bütün yokluk ve 
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imkânsızlıklara rağmen devam etiğine dikkat 
çekti.

İkinci olarak Direnişin çevre ülkelere etki-
sinden bahseden Ali Kaçar İran’ın sadece şimdi 
değil daha önce de Hama katliamında Suriye’yi 
desteklediğini ve Suriye’nin İran için bir koru-
ma zinciri olduğunun altını çizdi.

İran’ın yanı sıra Rusya, Çin, İsrail ve 
Amerika’nın da çeşitli nedenlerden dolayı 
Esed’in gitmesini istemediklerini belirten Kaçar, 
ama asıl nedenin Müslümanların başa geçme 
ve bir İslam devletinin kurulacağı ihtimali ol-
masıdır, dedi.

Cenevre-2 ye katılmanın Müslümanlar için 
sadece zaman kaybı olduğunu söyleyen Ali 
Kaçar buna neden olarak Mısır’da İhvana ya-
pılanlar, Gazze’de Hamas’a ve Cezayir’de FIS’e 
yapılanları gösterdi.

Panel’de son olarak söz alan İlmi ve Kül-
türel Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Pamak “Küresel Aktörlerin 
Bölge Üzerindeki Hesapları ve Suriye’ye Yansı-
ması” konulu konuşmasında, Batının bu bölge-
dekini hegemonyasını sürdürmek için üç sebebi 
olduğunu belirterek bunların ilkinin enerji kay-
nakları ve nakil yollarını kendi kontrolleri altın-
da tutmak, ikincisinin bölgeye bir çıbanbaşı ve 
fitne unsuru ileri karakol olarak yerleştirdikle-
ri İsrail terör devletinin Güvenliğini sağlamak 
ve üçüncüsünün de bölge halklarının Kur’an’a 
sarılarak vahiyle yeniden inşasının ve böylece 
Tevhidi Mesajın bu bölgede ete kemiğe bürün-
müş bir model olarak tekrar ortaya çıkıp, fıtri 
özgürlük arayışıyla tüm dünya meydanlarında 
“başka bir dünya mümkün” diye haykıran in-
sanlığa sunulmasının engellenmesi olduğunu 
bildirdi. Mehmet Pamak konuşmasında şu hu-
suslara değindi:

 “İşte bu sebeplerle, emperyalist ülkelerin 
bölgeyi asla rahat bırakmayacakları açıktır. Ni-
tekim bölge üzerindeki hegemonyalarını sürdür-
mek isteyen ve bu amaçla bir yandan İslam’ın 
Protestanlaştırılması (bireysel ibadetler alanına 
hapsedilmiş, laiklik, liberal demokrasi ve kapi-
talizmle sentez edilmiş bir ‘İslam’ algısı oluş-
turma) ve Müslüman halkların dönüştürülmesi 
planlarını yürürlüğe koymuşlardır. Diğer yan-
dan da kendini İslam’a nispet eden Müslüman 
halkları (ılımlı-radikal ya da mezhebi açıdan) 
kamplaştırarak ve zaman zaman değişen bir 
kısmını yanına çekip teşvik ederek kendi için-

de çatıştırma projesiyle baskılayıp oluşturduğu 
kaos ortamını kullanarak bölge üzerindeki ha-
kimiyetini devam ettirmeyi hedeflemişlerdir…”

 “Mısır ve Suriye’nin bölgedeki konumuna 
baktığımızda İsrail tarafından bir kısım top-
rakları işgal altında tutulan ve terör devletini 
iki taraftan kuşatan ve bu sebeple de ihvan 
kadrolarının bu iki ülkede hükümet kurma ih-
timali İsrail’in güvenliğini kutsallaştırmış em-
peryalist ABD, AB gibi güçleri rahatsız etmiş, 
İsrail’i de çok korkutmuştur. İşte Mısır’da darbe 
yaptırıp katliamlar yaptıran emperyalist güçler, 
Suriye’de de yaşanan bunca vahşete ve bunca 
katliama rağmen seyirci kalarak ve dolaylı des-
tek vererek Suriye Müslümanlarını kırdırmaya 
çalışıyorlar…” 

“Mısır’da İHVAN’ın, Tunus’da NAHDA’nın se-
çimleri kazanması emperyalist güçlerde hayal 
kırıklığı yaratmış, belli bir süre yönlendirmeye 
çalışsalar da, sonucu olumlu görmeyince emir-
lerindeki ordu, polis, istihbarat ve yargı bürok-
rasisini, orduyla da iç içe olan işbirlikçi sermaye 
ve medya imkânlarını kullanarak karşı devrim-
leri kolayca organize edip gündeme sokmuşlar 
ve domino taşları süratle tersine devrilme eğili-
mine girivermiştir…”

Bölge ülkelerinde yasamanın kaynağı olarak 
Kuran’ı gören Müslümanların başa geçmesini 
batının asla istemeyeceğinin altını çizen Pamak, 
körfez ülkelerinin Suriye muhalefetine desteği-
nin de samimi olmadığını belirterek: “Mısır’da 
darbeci Sisi’yi destekleyerek bunu açıkça gös-
termişlerdir.” dedi. 

Mehmet Pamak’ın konuşmasının ardından 
geçilen soru cevap bölümünün ardından Panel 
sona erdi.
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Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Değerli Hanımlar

Bizi ve Allah’a karşı olan sorumluluğu-
muzu konuşacağız. Ama o konuşma-
ya Emr-i bi’l Ma’rûf’taki sorumluluğa 

geçmeden önce mutlaka hatırımızda bulunma-
sı gereken kimliğimizin ana noktalarında bir-
kaç hususu hatırlatmak istiyorum. Hatırlatmak 
Mü’minlere fayda verir diyor Rasulullah(a.s) biz 
bugün sıradan herhangi bir kadını konuşmaya-
cağız. Onun için kimliğin birtakım gereklerini 
hatırlatmak istiyorum. Biz Allah’a iman etmiş 
mü’minlikten yana tavrını almış Allah’tan yana 
tavrını seçmiş kadını konuşacağız. Biz bizi ko-
nuşacağımız için bugün inşallah bizim kimliği-
mizin tercihimizin, tercih ettiğimiz kimliğin ana 
noktalarını biraz hatırlatmak istiyorum. Kimden 
bahsedeceğiz iman eden kadından onun so-
rumluluklarından bahsediyoruz.

Değerli Hanımlar önce yaratılış gayemizi hiç 
hatırdan düşürmememiz, çıkarmamamız ge-
rektiğini bilmemiz lazım. Allah bizi niçin yarat-
tı? Evcilik oynayalım, dünyanın zevklerini düşü-
nelim, gençliğimizi yaşayalım ondan sonra da 
günü geldiğinde de ölüp gidelim. Tabi bu arada 
iman ettiğimiz için namaz kılalım başımızda da 
örtülerimiz de var bunun için mi yarattı? Bizden 
isteyeceği şey bu mudur yoksa Kitabı Kerim’in 
tamamına kadın erkek herkes muhataptır. El-
bette ki Allah Zariyat Sûresinin 56. Ayeti keri-
mesinde “Ben sizi ve cinleri ”insanları ve cinle-
ri” yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım.” 
diye ibraz ediyor ki buradaki kulluğun manası 
hayatı Allah’a sorarak yaşamaktır. Ben sizi bana 
namaz kılın diye yarattım demiyor ben sizi örtü-
nün diye yarattım veya oruç tutun diye yarattım 
demiyor, bana kulluk edin diye yarattım. Bura-
daki kulluk kavramının aslı nasıl oluyor Kur’an 
kavramında boyun eğmek, hitap etmek, söz 

Konferans: Emr-i bi’l Ma’ruf
ve Hanımların Sorumluluğu

Sabiha ATEŞ ALPAT

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği(marufu) emreden ve kötülükten(münkrden) sakındıran bir 
topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır”(Al-i İmran 104)

Derneğimiz periyodik konferanslarından birini daha gerçekleştirdi. Genç Birikim Derneği-
nin Konferans Salonunda yapılan Konferans Programında Zeynep-Der Başkanı Sabiha Ateş 
Alpat Hanımefendi bir konuşma yaptı. Programa sözlerin en güzeli olan Kur’an-ı Kerim tila-
vetiyle başlandı. Öğrencilerimizden Beyza Öcal, Al-i İmran Sûresinden bir bölüm (102-107 
ayetler) okudu.

Konferansımıza teveccüh göstererek katılan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Konuş-
manın tam metnini istifadenize sunuyoruz.
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dinlemek ve hiçbir zaman 
Allah’ın koyduğu çizgiden 
çıkmamak yani hayatı 
yaşarken Allah’a sorma-
nın adına kulluk diyoruz. 
Peygamberlerle bu kullu-
ğu hatırlatmış Rabbimiz. 
Tercihi insanlara serbest 
bırakmış. Yani yolunu 
buradan mı seçeceksin o 
taraftan mı seçeceksin? 
Allah bu konuda kimse-
ye zor kullanmamış. “El 
Cebbar” ismiyle tecelli 
etmemiş. Sen demiş ser-
bestsin bu dünyada ter-
cihlerinde fakat unutma 
tercihlerinin sonucuna 
katlanmak durumunda-
sın. Tercihin serbest neyi 
tercih edersen et. İster 
demokratlığı tercih et, is-
ter modernizmi tercih et, 
istersen de İslam’ı tercih 
et. Bu dünyada bu nok-
tada hiçbir zorlama yok. 
Fakat bu tercihlerine kat-
lanmak zorundasın demiş 
Rabbimiz. 

Bizim genel anlamda kadınlar bazında er-
keklerle çok ön istisnalar hariç farkımız yok 
genel anlamda kulaktan dolma bir İslam yaşı-
yoruz. Kulaktan dolma İslam ile Kur’an’ın bize 
anlattığı sorumluluklar arasında maalesef ger-
çekten farklar var. Neden çünkü Allah’ın bize 
mükellef tuttuğu dini yine Allah’ın Kitabı’nı baz 
alarak öğrenmiyoruz. Televizyonda meyalani 
hocaların inisiyatifine tercih edilmiş bir din algı-
sı ile İslam yaşıyoruz. Böyle olunca da Allah’ın 
koyduğu ölçüler ile bizim yaşadığımız ölçüler 
arasında fark oluşuyor. Sahabenin yaşadığı İs-
lam ile bizim yaşadığımız İslam arasında fark 
ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü ölçülü İslam’ı de-
ğil Kur’an’dan sünnetten değil biraz önce ifade 
ettiğim gibi başka yerlerden algılanıyor maale-
sef “İslam”. Tercihler önemlidir Mü’min kadın 
kimdir? Mü’min kadın tercihini bilinçli olarak 
İslam’dan yana yapmış kadındır. Babasından, 
anasından, devşirildiğinden değil bilinçli olarak 
kendi iradesi ile evet ben Mü’minim Müslüma-
nım Müslümanlardanım diyerek, söylediği sö-
zün kapsamını bilen, söylediği sözün ekseninin 
ne olduğunun farkında olan, söylediği sözün 

kendisine dünyada hangi 
sorumlulukları yükledi-
ğini bilerek kabul etmiş-
tir. Mü’min kadın bilerek 
kabul etmiştir. Biliyorsu-
nuz ki bu kabulün sözü 
La ilahe illallah sözü-
dür. La ilahe illallah’ın 
iki rüknü vardır birincisi 
“ret” ikincisi “kabul”dür. 
“Ret”leri olmayanla-
rın kabulleri de geçerli 
değildir. Önce o halde 
Allah’ın bizden neyi red-
detmemizi istediğinin 
farkında olmamız lazım. 
Sahi bizim reddettikleri-
miz nelerdir ve kabulle-
rimiz nelerdir. O kabulün 
bizim üzerimize yükledi-
ği sorumluluklar neler-
dir. Değerli arkadaşlar 
İslam bir kimliktir Emr-i 
bi’l Ma’rûf ile sorumlu 
olan kadın o kimliği bi-
linçli olarak tercih et-
miştir. Bu sorumluluğun 
içinde namaz olduğu gibi 

tesettür olduğu gibi Emr-i bi’l Ma’rûf görevi de 
vardır. Yani bunun diğer adı namazla sorum-
lu olduğumuz gibi oruçla sorumlu olduğumuz 
Cihat ile de sorumluyuz. Allah’a iman edenler 
derken Allah ne kadını ne erkeği ayrıştırmamış 
herkesi muhatabına almıştır. Fakat görev alanı 
noktasında bir taksimat yapmış, sen şurada ci-
hadını yapacaksın, sen de şurada yapacaksın, 
Emr-i bi’l Ma’rûf olarak da sen şunlardan, sen 
de şunlardan sorumlusun diyerek aynı göreve 
bizi de muhatap kılmıştır. İşte bu görevinde 
içinde olduğu bizim kimliğimizin 5 tane nok-
tası vardır. Ben bunları “5 M” ile topladım önce 
onları size aktarıp ardından kardeşimizin de 
Ali İmran Sûresinin 104-110. ayeti kerimele-
rinde beyan ettiği üzere siz ne için hayırlısınız 
çünkü kötülüklere karşı sessiz kalmazsınız, siz 
neden hayırlı bir ümmetsiniz, çünkü siz yanlış-
lara karşı sessiz kalmazsınız, çünkü siz mün-
kere karşı kayıtsız kalmazsınız, çünkü siz iyiliği 
emreder kötülükten men edersiniz diye beyan 
ediyor. Siz hayırlısınız derken hayrın ölçüsünü 
Emr-i bi’l Ma’rûf beyanı ile etmiş, hayrın ölçü-
sünü Emr-i bi’l Ma’rûf Nehyi ani-l Münker ile 
beyan etmiş. 

Tercihi insanlara serbest bırak-
mış. Yani yolunu buradan mı se-
çeceksin o taraftan mı seçecek-
sin? Allah bu konuda kimseye 
zor kullanmamış. “El Cebbar” 
ismiyle tecelli etmemiş. Sen 
demiş serbestsin bu dünyada 
tercihlerinde fakat unutma ter-
cihlerinin sonucuna katlanmak 
durumundasın. Tercihin serbest 
neyi tercih edersen et. İster de-
mokratlığı tercih et, ister mo-
dernizmi tercih et, istersen de 
İslam’ı tercih et. Bu dünyada 
bu noktada hiçbir zorlama yok. 
Fakat bu tercihlerine katlanmak 
zorundasın demiş Rabbimiz.
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Değerli arkadaşlar tercihimizin tercih et-
tiğimiz kimliğin 5 tane “M” sini bilinçli olarak, 
farkında olarak, isteyerek idrak ederek kabul 
etmiş olmamız gerekiyor. şimdi bu “5 M”yi söy-
leyeceğim ama bilirsiniz içimizde meal oku-
yanlar şöyle ayetlere çok sık rastlamışlardır 
“Onların çoğunu işitiyor mu zannediyorsunuz?” 
“Onlar işitmezler.” ayeti kerime çok net söylü-
yor ben yakın bir zamanda Enam Sûresi’nde 
ilgili ayeti tefsir edene kadar gerçekten işitme-
mekle alakalı bu kadar yakin bir şey algılama-
mıştım. Daha yakini mutlaka vardır ama ben 
şuan algıladığımı söylüyorum; mesela değerli 
arkadaşlar, neden insanların çoğunun ayetleri 
işitmediğini söylüyor? Bunu bir örnekle ifade 
etmek istiyorum. Ses dalgaları kulaklarına çar-
pıyor oradan iç kulak saniyelik hızla algılıyor. 
Saniyelik hızla Allah rızası için dikkat buyurun. 
Aynı saniyelik hızla beyindeki algı kalbe iniyor, 
aynı saniyelik hızla kalbe inen mana hareket 
buyuruyor. Suphanallah dedim vallahi bu aye-
tin tefsiri yapana kadar içki haramdır ayeti gel-
diğinde sahabe elini uzatmışken nasıl çektiğini 
kavrayamamıştım. 

Nasıl? Çünkü ayetleri işitmiştir, ayetleri işiti-
yor işitme eylemi biyolojik olarak böyle dalgalar 
kulağımıza çarpıyor, oradan iç kulağa oradan 
da titreşimler saniyelik hızla beyine gönderili-
yor ve beyin algılıyor saniyelik hızla kalbe iniyor 
ve harekete dönüşüyor. İşte iman böyle bir şey 
değerli arkadaşlar görebildiğim kadar hepiniz 
annesiniz Allah evlatlarınızı sadıklardan, salih-
lerden eylesin. 

Mesela, düşünün insani olarak yardım yap-
mamız gerektiği noktasında kalbimize bir inanç 
var. Mağduruna da masumuna da yardım edil-
melidir diye bir inanç var kalbimizde. Şimdi 
düşünün dışarda merdivenlerden komşunuzun 
çocuğunun yuvarlanıyor olması ve bu çığlığı 
duyduğunuzu düşünün saniye de o ses kulağı-
nıza damlıyor saniyede beyniniz algılıyor sani-
yede kalbinize gidiyor hareket ne oluyor sani-
yede duyduğunuz hareket komşunuzun çocuğu 
çünkü o imdat ediyor ya da aynı çığlık senin 
evladından geldiğinde hareket hızın farklılaşı-
yor mu? Ya da farklılaşır mı? Tabi ki farklılaşır. 
Allah korusun birinin evinin yangın haberi gelse 
komşunuzun koşarsınız ama kendimizinkinin 
haberi geldiğinde hızımızda hassasiyetimizde 
farklılık olur mu? Doğaldır olur. İşte iman ses-
sizliği işitmek böyle bir şey. Neden o zaman bu 
toplumda Allah’ın ayetleri işitildiği halde anında 
aynı hızla cennete koşulamıyor? Çünkü kalpte-

ki perdeli durumlar engel oluyor, onun içinde 
rabbimiz buyuruyor ki; Onların çoğu işitmez, 
onların çoğu işitiyor mu zannediyorsun? İşit-
miyorlar ses kulaklarına geliyor, onun için rab-
bimin ayetlerini işitme noktasında kalbimizdeki 
iman sesi ne kadar ön sıradaysa ayetlere cevap 
verme önerimizde bu kadar hız buluyor. Eğer 
kalbimizde sıralama artarsa o zaman işte yarın 
başlayacağız öbür gün başlayacağız şu işimiz 
var yapacağız çocuğunuzun merdivenlerden 
yuvarlanıyor olduğunu duyduğunda yemeğiniz 
yanıyor olsa önce yemeğe mi koşarsınız çocuğa 
mı? Çocuğa koşarsınız. Akılda bunu gerektiri-
yor. Yani ne demek istediğim çok açık aslında 
ne Allah’ın ayetlerini işittik işittiğimiz halde ya-
vaş davranmayın, sallanmayın zaten hassasi-
yeti birinci noktada olsa demin verdiğimiz ör-
nekle hemen koşarız. 

İnşallah şimdi buradaki kimliğimizin 5 M’sini 
ifade edelim sonra Emr-i bi’l Ma’rûf’a geçelim. 
Birinci “M” Mü’min olmaktır. Yani inanmak ama 
inanmayı biraz önce bir örnekle de ifade etti-
ğim gibi kalbinizde Allah’a olan inanç ve Allah 
sevgisi ve korkusu hep birinci sırada kalmalıdır 
yoksa Allah korusun şirk meydana gelir.

İman öyle bir şeydir ki arkadaşlar ancak 
onun tezahürlerini siz hayatta görürsünüz me-
sela diyelim ki elektriğin çekici olduğu hakkın-
da kalbinizde bir iman var, hadi çıkarın gösterin 
gösteremezsiniz ancak çıplak kabloyu tutmaz-
sınız değil mi? Tezahürü işte bunun gibi birinci 
özellik iman ama Mü’min olmak değerli kardeş-
ler Mü’min demek olmak Allah’a inanmak değil-
dir. Bakın Allah’a, varlığına, yaratan olduğuna, 
gökyüzünü yarattığına, yeryüzünü yarattığına, 
yağmuru indirdiği, rüzgarı estirdiğine müşrikler 
de inanıyorlar. O halde Allah’a Mü’min olmak 
demek Allah’a iman etmek demek neye ve na-
sıla cevap vermek olması lazım. Neye ve nasıl 
ben neye inanacağım Allah’a nasıl neye iman 
edeceğim, meleğe nasıl neye iman edeceğim, 
Kitaba nasıl bu nasıllar Kur’an’dan ve sünnet-
ten öğrenilmedikçe sahih bir iman düzlemine 
gelmez Kur’an’dan ve sünnetten öğrenmedikçe 
“Onları çoğuna sor gökleri kim yarattı? Şüphe-
siz Allah derler.” Mü’minin süresinde görürsü-
nüz okursanız.

Kimliğimizin ikinci özelliği “Muvahhid” olma-
sı iman ama bilerek tevhid ile eş koşarak yapı-
lan iman tabii ki eş koşmak demek.

Değerli arkadaşlar bir kutu karşısına geçip 
bu konuyla ilgili akşam gençlerle sohbet edi-
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yoruz bir örnek verdi işte 
Zeynep-Der gençlik ko-
lundan bir kızımız dedi 
ki hocam üstlerden söz 
açıldı anlayamıyorum 
hocam nasıl öyle tapabi-
liyorlar kızım dedim ben 
onlara şaşırmıyorum ki 
onların putları görünüyor 
sen onu çok çabuk red-
dedebilirsin ama o put 
hükmünde olan o kadar 
Müslümanın hayatına 
girdi ki göremediği için 
temizleyemiyorlar. Onun 
için putun geldiği mana-
nın muvahhid kalabilmek 
için put soyut ve somut-
tur. Ve Allah ile aramı-
za her şey ama Allah ile 
aramıza giren her şey bir 
insan için put hükmün-
dedir. Bazen makam olur, 
bazen evlat olur, bazen 
de mal olur fark etmez 
bazen de böyle görsel bir 
put olur. Zaten biz gör-
selleri çok çabuk redde-
debiliyoruz. Kolay çünkü gözüküyor. O halde 
araçlar ve amaçlar karıştırılmamalıdır. Put hük-
müne girmemesi için. Muvahhid olacak ki kabul 
edilsin. Furkan Sûresinin 25. Ayetinde onların 
amellerinin önüne geçip toz zerresine çevirir-
siniz diyor rabbimiz. Şirk koşarsınız Allah hiç-
bir amelinizi kabul etmem diyor. Rabbimiz için 
O’nun için muvahhid olmak gerekiyor. 

Kardeşlerim Kimliğimizin üçüncü özelliği 
Müslüman olmak. “De ki ‘Ben Müslümanım’ di-
yenden daha güzel sözlü kim vardır?” 

Teslimiyet neye olacak tabi ki Allah’a nasıl 
olacak peki nasıl olacak “(Biz) Allah’ın boyasıy-
la (boyanmışızdır). Allah’tan daha güzel boya-
sı olan kim? Biz ona kulluk edenleriz.” ayetiyle 
olacak tabii. Siyasete demokrat boya, kıyafete 
modernist boya, efendim paraya kapital boya, 
sosyal hayata bilmem ne boya, gelenek renga-
renk bir boya ama Allah’ın boyası olamaz şu 
duvar beyaz ve kreme boyanmış siz bu duvarın 
bir tek fırça ile kırmızı bir boya ile boyasaydı-
nız bütünü beyaz dahi olsa buna tek boya di-
yebilir miydiniz? Hayır çoğunluğu krem beyaz 
ama bundan ikinci bir renk daha var. “İkinci bir 
renk daha var” işte bakın biz ahlakımızı Allah’a 

teslim olarak boyayalım 
biz siyasete de Allah’ın 
boyasını vuracağız, pa-
raya da Allah’ın boyası, 
dünyaya da Allah’ın bo-
yasını vuracağız. Bir tek 
Allah’ın Boyasına teslim 
olacağız. 

Teslimiyet bu tesli-
miyeti söylerken hangi 
Sûreye bakarsanız bakın 
İbrahim ailesini gözünü-
zün önüne koyun, “İb-
rahim ateşe atılacaksın.” 
dedi “Teslimim ya Rab” 
“Evladını bıçakla boğaz-
layacaksın” dedi “Tesli-
mim ya Rab” dedi. “Çö-
lün ortasına, evin barkın 
olmadığı komşunun ol-
madığı yere, oğlunu ve 
karını bırakacaksın” dedi, 
şimdi zevklerine takılan-
lar bunu nasıl anlaya-
caklar bilemem, Ama o 
“Teslimim ya Rabbi” ama 
aynı tevhid ailesinden 
terbiyesinden gelen Ha-

cer arkadan soruyor ki; “Ya İbrahim bizi buraya 
bırakmanı kim söyledi? Evin olmadığı, komşu-
nun olmadığı, çölün ortasında olan bir beldeye 
oğlum ile yalnız başıma kalmamı Allah istediyse 
sen git o Allah bize yeter.” cevabını veriyor de-
ğerli kardeşler. 

Kim size tesettür etmeyi söyledi; Allah söy-
ledi, o zaman neyimize yetmez niye yetmiyor 
değerli kardeşler, hayatımızı iman ve mücade-
le ile anlamlaştırmayı size kim söyledi? Allah 
söyledi niçin hala evcilik oynuyoruz? Niçin hala 
Emr-i bi’l Ma’rûf sorumluluğuna Allah’ın istedi-
ği gibi teslim olmuyoruz. Bu sorumluluğa tes-
lim olsak gerçekten bu pozisyon böyle olur mu 
diye düşünüyorum, objektif bir şekilde nefis 
muhakemesi yapmasak yanlışlarımızı göreme-
yeceğiz. Kendimizi evliya görünce de düzelte-
meyeceğiz, kendimizden iyilerine baktığımızda 
eksikliklerimizi görebiliriz güya sözüm bir ho-
caya, bazen bir talebeye bana o kadar büyük 
bir ders veriyor ki kendimizden utanıyoruz. 
Objektif baktığımızda görebiliyoruz, teslimiyet 
Allah nasıl istemişse öyle nasıl istiyorsa öyle bir 
istek tevhid terbiyesinden geçmiş İsmail henüz 
sekiz, dokuz yaşlarındadır, oğlum bir bak hele 

Kim size tesettür etmeyi söyle-
di; Allah söyledi, o zaman neyi-
mize yetmez niye yetmiyor de-
ğerli kardeşler, hayatımızı iman 
ve mücadele ile anlamlaştırmayı 
size kim söyledi? Allah söyledi 
niçin hala evcilik oynuyoruz? 
Niçin hala Emr-i bi’l Ma’rûf so-
rumluluğuna Allah’ın istediği 
gibi teslim olmuyoruz. Bu so-
rumluluğa teslim olsak gerçek-
ten bu pozisyon böyle olur mu 
diye düşünüyorum, objektif bir 
şekilde nefis muhakemesi yap-
masak yanlışlarımızı göremeye-
ceğiz. Kendimizi evliya görünce 
de düzeltemeyeceğiz,
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ben seni boğazlıyorum, 
dedi, oğlu ne dedi bili-
yor musunuz arkadaşlar, 
babacığım sen sana emr 
olunanı yap beni teslim 
olanlardan bulacaksın. 
Dokuz yaşında bizim yir-
mi yaşındaki kızımız te-
settüre teslim olmakta 
zorlanıyor. Koskoca deli-
kanlımız namaza teslim 
olmakta zorlanıyor. Ne-
den suç onların mı? Yok-
sa Emr-i bi’l Ma’rûf göre-
vini unutan sizlerin mi? 

Değerli arkadaşlar 
dördüncü özellik “Mut-
takilik” bu da gizli açık 
Allah’tan korkmayı ifade 
ediyor. Şu ayet “O gün ne 
varsa hepsi neşr olacak” 
Kıyamet Sûresi “Ne var-
sa hepsi neşr olacak” te-
raziye sadece yaptıkları-
mız değil, niyetlerimiz de 
gelecek, duygularımız da 
gelecek, Allah’tan hiçbir şeyi gizli tutamayaca-
ğız. Onun için Rasulullah bir duasında “Ya Rab-
bi ben neyi yaptıysam açığa çıkardıklarımdan 
tövbe ediyorum” diyor. Bunun için arkadaşlar 
gençlere konuşurken diyorum ki telefonunuza 
aynı anda kırk tane şifre koyabilirsiniz şifreyi 
ancak ananıza babanıza karşı kapatabilirsiniz o 
şifrenin kapanmadığı bir Allah var e-posta ad-
resine şifre koyabilirsiniz, gizlilerde affedersi-
niz her türlü haltı işleyebilirsiniz ama hanımlar 
beyler o gizlileri bilen biri var. Onun için Mut-
takki olmayı ifade ediyor ve ne diyor ayet “na-
sıl korkmak gerekiyorsa öyle kork” bakın nasıl 
korkmak gerekiyorsa öyle. 

Ve sonuncu özelliğimiz de “Mücadele” işte bu 
Emr-i bi’l Ma’rûf Nehyi ani-l Münker’i diğer bir 
adıyla ifade eden bir kelime ve cihat ifadesiy-
le kadın erkek herkes sorumludur, mükelleftir 
ama biraz önce söylediğim gibi görev alanında 
taksimatta bu ibadette kadın erkeğin yaratılış 
özelliğinden dolayı ayrılma olmuştur. Hepimiz 
için farz olunan bir ibadettir Enam Sûresinin 
82. Ayeti ifade ediyor; “İman edip imanlarına 
zulüm karıştırmayanlar” tefsirine bakarsanız 
daha detaylı görürsünüz arkadaşlar Müslüman 
olma özelliğini. Fussilet Sûresinin 23. Ayetini 
de örnek olarak gösterebiliriz; “Allah’ı çağıran, 

salih amellerde bulunan, 
ben Müslümanım deyip, 
güzel sözlü kim vardır?” 
Kim vardır Allah’ı hizbine 
çağıran değil, cemaatine 
çağıran değil, menfaa-
ti önüne alıp da çağıran 
değil, Allah’a çağıran, 
ben sadece Müslümanım 
şucu, bucu, şeyci, meyci 
değil benim adım Müs-
lüman diyenden daha 
güzel sözlü kim vardır. 
Muttakki özelliği için de 
Ali İmran Sûresi’nde “Ey 
iman edenler Allah’tan 
nasıl korkulması gere-
kiyorsa öylece korkun.” 
buyuruyor. 

Gelelim konumuz mü-
cadeleye; Rabbimiz Tev-
be Sûresinde şöyle bu-
yuruyor; “Mü’minler öyle 
kimselerdir ki Allah’a 
ve Rasulüne iman etti-
ler. Allah’a ve Rasulüne 

iman ettikten sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan 
mallarıyla ve canlarıyla cihat ettiler işte sadık 
olanlar bunlardır.” işte sadık olanlar bunlardır 
yine Maide Sûresi 67. Ayet; “Ey Peygamber 
Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu 
yapmazsan sana verilen görevi yerine getirmiş 
olmazsın.” Değerli arkadaşlar ilk önce şunu bi-
lelim Allah(c.c.) “Ey iman edenler” diyerek be-
yan ettiği bütün ayetlerde sizi sorumlu tutmuş-
tur. Ancak erkeklerde vahdedilen bir ayet varsa 
o zaman kadınlar erkeklerin emanetidir nikah 
bastıklarında. Ama “Ey iman edenler” diye gel-
diğinde bilmemiz gerekir ki aynı hitap bana da 
hemen neyi araştırmam gerekir? Allah’ım “Ey 
imanlar edenler” dedin Emr-i bi’l Ma’rûf emri-
ni verdin o halde görev alanım ne? Ne yapa-
cağım? Onu sormak lazım işte bu durumda 
Rasulullah’ın sünneti ve sahabenin yaptıkları 
önümüzü aydınlatıyor. Mü’minin gayesi Allah 
rızasıdır, tek gayreti budur. Bu gayretin yanına 
başka eş koşmaz hem Allah rızası için hem de 
şunun için diye bir gaye gütmez. İçin kelime-
sinin anlamı sadece Allah için demektir yanına 
hiç bir şey koymadan. 

“Sen yeter ki razı ol ya Rabbi, ya Rabbi sen 
yeter ki razı ol alışkanlıklarından vazgeçtim, 
evcilik oynamaktan vazgeçtim, dizi izlemekten 

“Allah’ı çağıran, salih ameller-

de bulunan, ben Müslümanım 

diyenden, güzel sözlü kim var-

dır?” Kim vardır Allah’ı hizbine 

çağıran değil, cemaatine çağıran 

değil, menfaati önüne alıp da ça-

ğıran değil, Allah’a çağıran, ben 

sadece Müslümanım şucu, bucu, 

şeyci, meyci değil benim adım 

Müslüman diyenden daha güzel 

sözlü kim vardır. Muttakki özel-

liği için de Ali İmran Sûresi’nde 

“Ey iman edenler Allah’tan na-

sıl korkulması gerekiyorsa öyle-

ce korkun.” buyuruyor.
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vazgeçtim, modernist görüşleri sokaklara ha-
kim kılmaktan vazgeçtim sen yeter ki razı ol. 

Arkadaşlar Zariyat Sûresinin 50. ayetinde 
diyor ki; “De ki: ‘Öyleyse Allah’a koşuşun; doğ-
rusu ben sizi O’nun azabı ile açıkça uyaranım.’” 
peki gayemizi anladık Allah’ın rızası gerisi boş 
ne olursa olsun tek amacımız Allah rızası için. 
Biz bunun için çocuğa yemek pişiririz, evi bunun 
için temiz tutarız, efendim eşlerimize onun için 
itaat ederiz, bunun için yaparız yani her şeyi. 
Bir arkadaşım Cahiliye döneminde bekârken bi-
risini seviyor. Bir (tabi ki parantez arası bir şey 
söyleyeyim burada gençler var, modern zinanın 
adını flört koymuşlar kesinlikle flört meseleleri 
İslam’da kesin bir şekilde zina hükmünde olan 
haramdır, bunun altını çizeyim ve parantezi ka-
patayım) vesileyle dönüş yaptık arkadaşlarla 
beraber, aynı kıyafeti giydik. Şimdi evlendikten 
sonra bizim bu dönemde Kenan Evren başta 
olan bir dönem sıkıntılı bir dönem, biraz tepki-
ler çoğalınca eşi demiş ki “Biraz bu kıyafetleri 
değiştirsen olmaz mı?” ama evlenene kadar ta-
mam demişti. Arkadaşımın bu duruma güzel bir 
sözü vardır, bu konuda hiç unutamadım “Bana 
bak adam. Allah için yaptığım bir şeyden senin 
için vazgeçemem, bildiğini yapabilirsin ben bu 
örtüyü Allah için giyiyorum, senin için çıkar-
mam!” Bunun için arkadaşlar niyetlerimizi salih 
ve sahih yapabilmek için ihlas önemlidir. O da 
yalnızca Allah için; en basit bir örnek vereyim 
birisi hasta ziyaretine gitti, ayıp olmasın diye 
düğüne de gitti, onlar onlarınkine geldi onlar-
da gitmese olmaz diye, bunların her niyeti şirki 
gündemi getirebilecek olan olaylardır. Allah için 
peki biz bunu nasıl yapabiliriz? 

İnşallah şimdi arkadaşlar görev nedir? 
Peki tamam mücadeleciyi anladık Allah buyu-
yor ki; “Onlar hayırlı ümmettir.” “Onlar Emr-i 
bi’l Ma’rûf yapsınlar kurtuluşa ersinler.” görev 
arkadaşlar ne Genç Birikim’dir, ne Sıhhıye’dir, 
ne Ankara’dır, ne bu bölgedir, ne Marmara’dır, 
ne de Türkiye’dir, görev dünyadır. Allah Bakara 
Sûresinin 193. Ayeti Kerimesinde “Yeryüzünde 
fitne kalmayıp din Alah’ın oluncaya kadar onlar-
la mücadele edin” diyor yine Enam Sûresinde 
diyor ki Kâfirler ifade edilirken; kâfirler Allah’ın 
yolunu engellemek için mallarını infak ederler, o 
halde siz Allah’ın yoluna koydukları engeli kal-
dırmak için mallarınızla mücadele edin. Onlar 
Allah’ın dini anlatılmasın diye Kur’an hakim ol-
masın diye mallarıyla canlarıyla cihat ediyorlar. 
Tam bu noktaya değinmişken bir konferansımla 
ilgili çok güzel bir anımı anlatmak istiyorum. 

Arkadaşlar geçen Muş’a konferansa çağrıldım 
İmam Hatip’te konferans yapıldı, akşam da üni-
versite yurdunda o üniversiteli kızların kaldığı 
yurtta konferans vereceğim, konu tevhid ve 
iman konusu, yurtta yani bir kocaman okul gibi 
ama baya eskimiş konferanstan sonra konuş-
tuk oranın yetkilisi müdüre hanımla dedim ki; 
“Baya hırpalanmış” o da dedi ki; “Hocam bura-
yı kimin yaptırdığını biliyor musunuz? Türkan 
Saylan yaptırdı.” bir an sevindim onun yaptır-
dığı bir yerde tevhidi anlattım diye. Sonra ken-
dimden utandım; açılışında geleneksel örtülü 
yaşlı bir köylü kadını merdiven temizlikçisi bu-
ranın açılışını merak etmiş gelmiş, o başındaki 
örtüyü görünce okulun bahçesinden bile atmış-
lar yaşlı kadını. Hiç de şaşırmıyoruz çünkü inan-
cımız gereği mümkün değil. İnancımın gereği 
olarak bir an öyle sevindim ama sonra utan-
dım gerçekten, hüznümü içime atarak Sabiha 
dedim utan kendinden, onun yıllar önce küfür-
laştırdığı yerine sen yıllar sonra gelmişsin, bir 
yılan kapışması yapmışsın, onlar da sevinecek 
ölürken ben davamı gerekli şeyi yaptım gönlüm 
rahat gidiyorum diye. Doktoru diyor ki; “Ke-
moterapiden çıkan baya çok ağır bir yorgunluk 
hisseder bu terapiden çıktığında ben telefon et-
tiğimde havaalanından ses veriyor bana başka 
işim var”. Başka beldelere gitmek için gitmedi 
değerli hanımlar, dağ köylerinde af ederseniz 
katırın sırtında gidip zeki kız çocuklarını getirip 
parasız Atatürkçü yetiştirme mücadelesi için ve 
bugün bence benim ayıbım kimseye demiyo-
rum eğer ben Allah’ın mücadele emreden ayet-
lerine sıkı sıkı sarılmadıysam, evimi ona göre 
kurmadıysam, çocuklarıma İbrahimce sahip 
çıkmadıysam, evime sahip çıkmadıysam, evimi 
korumadıysam, sokağıma sahip çıkmadıysam 
demek ki buradaki suçlu benim, kimseye atma-
ma gerek yok. Bu kadar küfrün tuzağına düş-
müş çocukları Emr-i bi’l Ma’rûf yapan kadınlar 
mı kurtaracak? Kim sen değil de kim el atacak 
bunlara? Neden duymuyorsun? Allah sana ev-
len dedi evcilik oyna demedi. 

Türk kadınının arkadaşlar hayat profilini çiz-
mek isterseniz yatak odası, oturma odası, mut-
fak, haftada bir dersler ondan sonra da bazen 
çok ilgisinin çektiği konferanslar ve sonra da ev. 

Geçen bir yere davet etmişlerdi gittim, dört 
tane tabağı üst üste katmışlardı şaşırdım kal-
dım, yiyecek onu kaldıracaklar, alttakilere bir 
şeyler katacaklar. Bu evcilik oyunudur. Haya-
tımızdaki gayemiz mücadele olmalı, küfrün 
pençesine düşmüş çocuklar olmalı. Hatırlar 
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mısınız Rabbimiz Tekvir 
Sûresi’nde “Kız çocuğun 
hangi suçtan ötürü öldü-
rüldüğü kendisine sorul-
duğu zaman” diyor, şimdi 
bu küfre düşmüş çocuk-
ları getirip karşımıza 
dikse Allah hesap günü 
bizde Mü’min Muvahhit 
olarak gerekli çalışma-
ları yapmamışsak, Emr-i 
bi’l Ma’rûf görevini yerine 
getirmemişsek, bizi de 
onun karşısına dikse ve o 
çocuklara sorsa siz hangi 
küfrün mezarlığında öl-
dünüz, yeterli bir derece-
de yaptığımız çalışmaları 
öne koyabiliriz görevimiz 
sadece Genç Birikim olsa 
kolay ama görevimiz 
yeryüzü. 

Tevbe Sûresi 72. 
Ayet’te “Allah, Mü’min 
erkeklere ve Mü’min ka-
dınlara, içinde ebedî kal-
mak üzere altından ırmaklar akan cennetler 
ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vâdetti. 
Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte bü-
yük kurtuluş da budur.” ve de Fecr Sûresi’nin 
son ayetleri “Ey mutmain nefis, Rabbine, hoş-
nut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık 
kullarımın arasına gir. Cennetime gir.” müj-
delerine ulaşabilmek Vallahi iman ve cihattan 
geçiyor. Vallahi iman ve Emr-i bi’l Ma’rûf’tan 
geçiyor. Rasulullah buyurdu ki “Sizden biriniz 
bir kötülük gördüğünde eliyle diliyle ve kalbiyle 
müdahale etsin.” Bunun için kalp en zayıf nok-
tadır bunun ötesinde imandan bunun ötesinde 
imandan eser yoktur. Kalbin gücü nedir? Arka-
daşlar biz bir harekete geçtiğimizde emin olun 
ki yeryüzü düzelecektir. 

Denizli’nin bir köyüne ayaklarımızdaki ro-
matizmayı düzeltir diye kaplıcaya gitmiştik 
arkadaşla üç gün dört günlüğüne oradan ge-
çerken çok da içki içilen yerler var. Turistler 
böyle masa koymuşlar; biz iki kişi böyle kıya-
fetle herkes başka kıyafetle başka kimse yok 
haliyle dikkat çekmiş olmalı ki turistler bizi 
işaret ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Ben de 
tabi çok kızdım ve izniyle adresini aldım gittim 
zarf kağıt aldım güzel bir tebliğ mektubu yaz-
dım postaneyle gönderdim. Dört yıl sonra aynı 

yere gittik baktım ki aile 
çay bahçesine dönmüş. 
Yanında talebelerim var-
dı dedim ki; “Ben buraya 
mektup yazmıştım içkili 
demek ki baya bir şeyler 
güzel yazmışım ki böy-
le olmuş.” gitti sordular 
arkadaşlar, önce burası 
böyle miydi? Evet demiş-
ler, sonra bir vesile ile 
bunu aile çay bahçesine 
çevirdik inanın tam sevi-
neceğim sonra üzülmeye 
başladım. Neden çün-
kü içki fabrikaları açık 
sadece nefsine birisine 
dokundu diye gidip mek-
tup yazdı o da Allah’tan 
hidayetine vesile ola-
cakmış dönüş yaptı ama 
her taraf içki dolu neyine 
seviniyorsun. Ortalık çok 
çirkef herkese gücümüz 
yetmeyebilir ama ye-
tenler için bir şey fark 

edecek. Arkadaşlar, bu yolun sonunu unutma-
yalım, bu yolu böyle çok çiçekli, kırmızı halı-
lı, önü sulu sizden öncekilerin başına gelenler 
sizin başınıza gelmedikçe cennet mi istiyorsu-
nuz diyor Rabbimiz. İkra Sûresi’nin ayatlerine 
Emr-i bi’l Ma’rûf’u nasıl yapacağız diye hemen 
bakıyoruz. “Oku”dan bildiğin bizi gece yürüyü-
şüne davet ediyor ne kadar risk varsa kötülük 
varsa da ayrılmamızı söylüyor. İkra, Müzzem-
mil, Müddessir, Kalem bu dört Sûreyi inceleyin 
görürsünüz. Oradaki kişisel bir inşayı görürsü-
nüz. Yine aynı Sûrede rabbimiz diyor ki; On-
lardan batıl şeylerden bir kere güzellikle ayrıl 
sabrını belirle önce kendine bir şey anlatama-
yan kimse başkalarına anlatamaz önce nef-
sine anlatmalısın. Ne olacak imamınız tevhid 
ahlakımız, tevhid düşünce yapımız. Geçen gün 
Said Havva’nın bir kitabında Seyid Kutub’un bir 
sözüne rastladım “Uygarlık İslam”dır adlı kita-
bında diyor ki İslam uygarlığı diye başlık atmış 
İslam uygarlığı diye başlık onu Fransa’da olan 
bir profesör uyarmış sen kültür emperyalizmin 
etkisinde kalmışsın neden çünkü bir tane uy-
garlık var o da İslam’dır. İslam uygarlığı de-
diğin zaman batıdakilerini de kabul edeceksin 
düşüncelerinin önce bil düşüncenin tevhid ol-
ması gerektiğine örnek vermiş. 

Tevbe Sûresi 72. Ayet’te “Allah, 
Mü’min erkeklere ve Mü’min 
kadınlara, içinde ebedî kalmak 
üzere altından ırmaklar akan 
cennetler ve Adn cennetlerin-
de güzel meskenler vâdetti. 
Allah’ın rızası ise hepsinden 
büyüktür. İşte büyük kurtuluş 
da budur.” ve de Fecr Sûresi’nin 
son ayetleri “Ey mutmain nefis, 
Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut 
edilmiş olarak dön. Artık kul-
larımın arasına gir. Cennetime 
gir.” müjdelerine ulaşabilmek 
Vallahi iman ve cihattan geçi-
yor. Vallahi iman ve Emr-i bi’l 
Ma’rûf’tan geçiyor.
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Bir arınma olacak 
sonra arkadaşlar en ya-
kınımızdan başlayarak 
en yakınımızdan. Biliyor-
sunuz Mekke’de Hanifler 
vardı Allah onlardan razı 
olsaydı tevhid çağrısını 
yenilemezdi kalk ve uyar 
habibim eğer uyarmaz-
san görevini yapmazsan 
yapmamış olursun de-
mezdi . Ali İmran Sûresi 
110. Ayetinde “Siz, in-
sanların iyiliği için orta-
ya çıkarılmış en hayırlı 
ümmetsiniz; iyiliği emre-
der, kötülükten meneder 
ve Allah’a inanırsınız...” 
diyor. Peki iyiliğin ne ol-
duğuna kötülüğün ne ol-
duğuna kim karar verecek? Değerli arkadaşlar 
tabi ki Furkan cevap verecek Furkan Sûresinde 
diyor ki; “Allah’ın şanı ne yücedir ayıran kitabı 
korunabilmektir.” Ayıran kitap ne demektir? İyi 
nedir? Doğru nedir, yanlış nedir, hak nedir, batıl 
nedir, güzel nedir, çirkin nedir, bütün bunları se-
nin Furkan’ın ayırmış bunun için Allah’ın güzel 
dediğine iyi dediğine biz de güzel ve iyi diyoruz.

Hayırlısınız niçin çünkü siz iyilik çalışması 
ma’ruf çalışması içinde bulunursunuz ve Ali İm-
ran 104. Ayeti kerimesinde bunun tek başına ya-
pılmayacağı söylüyor; siz insanlar içinde Emr-i 
bi’l Ma’rûf’u yapan kötülüğü men eden topluluk 
bulunsun bu kurtuluşa erenler Mü’minlerdir. Önce 
bireysel sonra kadro sonra da herkese gitmektir. 
Onun için mutlaka eğitim çalışmalarında kadro-
nun kadro işletmenin eğitim disipliniyle ekip ah-
lakıyla kadro kurmalıyız. Örneğini Rasulullah’tan 
alarak eğitim kadroları kurmalıyız. 

Allah Rasulü veda hutbesinde şöyle beyan 
ediyor; “Ben size emanet bırakıyorum” önce 
imana çağıracağız sonra salih amel olan takva-
ya çağıracağız. Sonra Kuran ahlakına sonra da 
daha güzel gelişmeye daha güzel değerli arka-
daşlar buna dikkat etmemiz lazım. Bir de çağı-
rırken Nahl Sûresinin 125. Ayeti kerimesi gere-
ği hikmet ve güzel sözle çağırmamız gerekiyor 
yani muhatabın kalbine yoluna yürüyecek güzel 
yolu bulmamız gerekiyor. Ali İmran 23. Ayetinde, 
iman ve itaate davet ediliyor ve yüz çevirenler 
kınanıyor. Değerli arkadaşlar ve unutmayın ki 
Allah yolunda mücadelemizin örneğini hükmünü 
tabi ki Allah ve Rasulü’nden öğreniriz ama ka-

dın olarak modelini Hz. 
Hacer’den öğreniyoruz en 
başta sonra devamı var 
tarihi incelerseniz görür-
sünüz. Örneğinizi oradan 
alarak ve ciddi bir şekilde 
haftalık derslere sıkıştır-
madan, nefsimizi kandır-
madan, köprü altı çocuk-
larının seni beklediğini 
unutmayarak, flörtlerde 
kızlarımızın gençliği heder 
oluyor bunların umudu 
sensin bunu unutmaya-
rak. Eroin kullanma yaşı-
nın ilkokula indiği söyle-
niyor, bunları kurtaracak 
olan sensin bunu unut-
madan, İslam’ın derdini 
birinci dert edinerek çalı-

şacağız. Birinci derdimiz bu olmalı nasıl çalışan 
bir kadın eve gidene kadar bütün programını ona 
göre yapıyor. Bizim ehlimiz şehadet diplomasının 
elimize verildiği gün olacak işte o güne kadar gö-
rev bilinci ile unutmamak lazım ki bu görevi bize 
yükleyen Allah’tır. Onun için görevi ıskalamadan, 
görevi ihmal etmeden çağı kuşatacağız. Ulaşa-
cak silah ve programın sahibi olmalıyız. 

Bu kurbanımızı bireysel olarak Nijer’e gön-
dermek istedik İskenderun’da bir dernek görev-
lisi bana bir kıssa anlattı dedi ki; “Hocam, çölde 
kurbanları kesiyorduk bir yerde kulübe gibi bir 
ev gördüm. Bir gidelim dedik, baktık beş çocuk-
lu bir aile, çocuğun biri sürekli ağlıyor. Dedim ki 
bekleyin geleceğiz. Açlıktan ağlıyor çocuk. Kur-
ban Bayramının kesiminin dördüncü gününde 
ikindi gibi sağ keçi alıp gittik ki çocuk ölmüş.” bu 
çocukların umudu sensin sen! Vallahi sensin de-
ğerli arkadaşlar, vazifemizin farkında olmalıyız. 

Ben şahsen korkuyorum bir kötülük gördü-
ğünüzde eliniz diliniz harekete geçmiyorsa, bu 
kadar demokrat köpüğüne düşen çocuklarımız 
varsa, Kemalist mezarlarına gömülen çocuk-
larımız varsa bu kuyulardaki çocuklara sen el 
atmayacaksın da kim el atacak en yakınından 
başlamak kaydıyla bütün dünya senin göre-
vindir. Beni sabırla dinlediniz Allah razı olsun 
ama şunu unutmayalım müsait algılarımızla 
mücadele yapmalıyız, bizim bütün hallerimizi 
mücadeleye ayarlamamız lazım. Müsait olunca 
yapacağız diye bir şey yok bizim bütün halleri-
mizi mücadeleye göre ayarlamamız gerekiyor 
hepinize teşekkür ederim Allah razı olsun.

İslam’ın derdini birinci dert edi-
nerek çalışacağız. Birinci derdi-
miz bu olmalı nasıl çalışan bir 
kadın eve gidene kadar bütün 
programını ona göre yapıyor. Bi-
zim ehlimiz şehadet diploması-
nın elimize verildiği gün olacak 
işte o güne kadar görev bilinci 
ile unutmamak lazım ki bu göre-
vi bize yükleyen Allah’tır. Onun 
için görevi ıskalamadan, görevi 
ihmal etmeden çağı kuşatacağız.
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Diğer bir ibadet olan, namazla bütün-
lük arz eden, namaz içinde okuduğu-
muz Kur’an’ı Kerim’i okumak var ki 

O, her Müslüman’ın okumakla ve emredilen hu-
susları yapmakla mükellef olduğu yüce kitap-
tır. Bu kitabı her Müslüman’ın mutlaka her gün 
okuması Müslümanlığının bir gereğidir. Çünkü 
onunla huzur bulur, onunla karanlıktan aydınlı-
ğa çıkabilir. Bu nedenle biz Müslüman’lar gün-
de en az 2 sayfa Kur’an okumayı kendimize bir 
vecibe edinmeliyiz. Size yol gösterecek, sizin 
cennete girmenize vesile olacak olan Kur’an’ı 
okumamak ne kadar hazin bir durumdur. Oysa 
Sahabe-i Kiram Kur’an için canlarını feda et-
mişler, onu ellerinden, dillerinden, yüreklerin-
den hiç bir zaman çıkarmamışlar ve O’nu gece 
gündüz okumuşlardır. Bizlerde Kur’an’ı özellikle 
geceleri okuyabilirsek bizim için daha etkili ola-
caktır. Çünkü ayette geçtiği üzere: 

“Ey örtünüp bürünen (Resulüm)! Birazı ha-
riç, geceleri kalk namaz kıl. (Gecenin) yarı-
sını (kıl). Yahut bunu biraz azalt. Ya da bunu 
çoğalt ve Kur’an’ı tane tane oku. Doğrusu biz 
sana (taşıması) ağır bir söz vahyedeceğiz. 
Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasın-
da) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraate daha 
elverişlidir.”(Müzemmil 73/1-6)

Hâzin şöyle diyor: “Allah (cc) gece namazını 
zikredince hemen arkasından Kur’ân okumayı 
beyan etti. Okunacak Kur’an’ın yavaşça okun-
masını emretti ki, kalp tam bir huzura ulaşsın, 
ayetlerin manaları düşünülsün, istiğfar ayeti 
okunduğunda istiğfarda bulunulsun, vaad ve 

vâîd yani cennet ve cehennemle alâkalı ayet-
ler okunduğunda havf ve reca meydana gelsin, 
kıssa ve meseller okunduğunda da ibretler alın-
sın; böylece kalp Allah’ın marifetiyle nurlansın.” 
(Lubâbu’l-Te’vil fi Maânî’t-Tenzil, el-Hazin, c.IV, 
s.165.)

Kur’an’ı en iyi anlayacağımız, algılayaca-
ğımız zaman dilimi gece olarak gösterilmiştir. 
Ayetinde ifade ettiği gibi Kur’an’ın ağırlığını ta-
şıyabilmek istiyorsak bu okuma eylemini mut-
laka gerçekleştirmeliyiz. Rabbimiz bize değer 
verip yüce Kur’an’ı göndermiş bizlerde bu de-
ğerin kıymetini bilmeli ve ona göre hareket et-
meliyiz. Gecesini diriltemeyen, gündüzünü na-
sıl diriltecek. Gecenin sessizliğinde, tüm dünya 
meşgalelerin uzak bir şekilde kılınan Namaz ve 
okunan Kur’an Müslüman üzerinde daha derin 
bir etki bırakacaktır. Bu da bizim vahyi daha iyi 
algılamamıza ve arınmamıza vesile olacaktır. 
Bu vesileyle düşmanlarımıza karşı daha güçlü 
daha iradeli ve daha vakarlı duruşlar sergile-
yebilelim. Sahabe hayatına baktığımızda bazı 
sahabelerin 1 günde Kur’an hatmettiklerini ve 
hatta Namazları hatimle kılanlar olduğunu bili-
yoruz. Bizlerde kendimize düşen sorumluluğun 
farkına varıp Kur’an’a daha çok sarılmalı ve yö-
nelmeliyiz.

Kur’an sahabelerin yüreklerinde yankı yapı-
yordu. Öyle ki ayette geçtiği üzere  “….Onlara 
Rahman (olan Allah’)ın ayetleri okunduğunda, 
ağlayarak secdeye kapanırlar.” (19/Meryem/58) 

Bizlerde Kur’an okuyoruz ama bizler okuyup 
geçiyoruz, onlar gibi neden hissedemiyoruz. 

Dava Bilincinde Kur’an ve Oruç

Ömer KÖŞÜ
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Neden mi? Hz. Muhammed (s.a.s)’in dediği gibi  
“Bu ümmet içinde öyle bir kavim çıkacak ki siz 
onların namazlarının yanında kendi namazları-
nızı küçük göreceksiniz. Onlar; Kur’an’da oku-
yacaklar, fakat Kur’an onların boğazlarını geç-
meyecek. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden 
çıkacaklar…” (Müslim 147, Buhari 6796, 6797)

Boğazımızdan aşağı kalbe gitmeyen bir oku-
ma, sadece Kur’an’a okumak için yaklaşırsak 
Allah(c.c) korusun bizlerde bu hadiste geçen 
duruma düşebiliriz. Çünkü amel edilmesi gere-
ken bir kitap olarak yaklaşmazsanız, o zaman 
O Kur’an sadece belli gün ve gecelerde, mezar-
lıklarda okunan bir kitap haline dönüşür ki işte 
o zaman özelliğini kaybeder. Ne zaman ki Ona 
amel edilmesi gereken bir kitap olarak yaklaşır-
sanız sizi diriltir, ayağa kaldırır niye yaratılmış 
olduğunuzun farkına varır ve hedefiniz, gaye-
niz yani davanız için hareket etmeye başlarsa-
nız. Sahabe Allah(c.c.)’ın bu gün acaba hangi 
ayetleri indirdiğini merak edip, öğrenip amel 
etmek için Peygamber(s.a.s) ‘in kapısını aşındı-
rıyorlardı. Bizlerin elinde Kur’an ama onlar gibi 
yaklaşmıyoruz. Konunun başında da belirtmeye 
çalıştığımız gibi karar vermeniz gerekmektedir. 
Kur’an’ı hangi bilinçle okumanız gerektiği nok-

tasında. Kur’an’a hidayet için, amel etmek için 
yaklaşırsanız Kur’an size yol gösterecektir za-
ten bunun için indirilmedi mi? (*)

“Bu, kendisinde şüphe olmayan, mut-
takiler için yol gösterici bir kitaptır.” (2/
Bakara/2) 

“İman eden müminler için bir hidayet 
rehberi ve bir müjdedir.” (27/Neml/2) 

İslami diriliş hareketi Kur’ an okuyup ondan 
ilham almak zorundadır, Ondan ilham alarak 
yola çıkıp, onun işaretlerine göre hareket planı-
nı ayarlamalı, atacağı adımları tespit etmelidir. 
Bu yol boyunca karşılaşacağı engelleri ondan 
aldığı ilhamlarla telafi etmeli ve yürüyeceği yo-
lun sonunu gayet iyi görmelidir. Her merhalede 
atılan adımlar gayet muntazam ve planlı olma-
lıdır. (İ.D.S ..S..88-89)

Tabi olarak da Kur’an’ı anlayabilmenin 
yolu da okumaktan geçiyor. Tefsir kitapları 
bu noktada faydalanacağımız başucu kitabı-
mızdır. Kur’an ayetlerini anlayabilmek için her 
Müslüman’ın mutlaka en azından bir tefsir ki-
tabı, birkaç kere meal okuması zorunludur. 
Tefsirler okumadan Kur’an ayetlerin nasıl an-
layacağız. Anlamanın, idrakin yolu okumaktan 
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geçer, Rabbimizin insanlar için rehber ve hida-
yet olması için gönderdiği Kur’an’ı kerimdeki ilk 
emri oku dur. “İkra’bismi rabbikellezî ha-
lak”, “Yaratan rabbinin adıyla oku.” (96 /
Alak/1) Hem bu emrin gereği olarak hem de 
cehaletten kurtulmak için mutlaka okuma ey-
lemini gerçekleştirmeliyiz. Fakat ne hazindir ki 
ben Müslümanım diyen insanların çok az kitap 
okudukları bir dönemde yaşıyoruz. Televizyon 
izlemeye ayrıldığı vakit kadar, kitap okumaya 
vakit ayrılmıyor. Yeme, içme, internet, piknik, 
av, maç vb aktiviteler olunca hiç düşünmeden 
bunlara vakit ayıranlar nedense kitap okuma-
ya vakit ayıramıyorlar. Hâlbuki kitaplar bizle-
ri aydınlatan, ufkumuzu açan, kişisel gelişimi 
sağlayan, geliştiren, bizlere yol gösteren en 
önemli etkenlerden biridir. Kitap okumayı ha-
yatımızdan eksik etmemeli ve yemek yemeye 
nasıl mecbursak, kitap okumaya da bunun gibi 
mecbur hissetmeliyiz kendimizi. 

Geçmiş Müslümanlar ilim öğrenmek uğruna 
çok ciddi çaba gösterdiler. İmam Buhari(ra) sırf 
bir hadis öğrenebilmek adına 6 ay deve sırtın-
da çöl yolculuğu yapmıştır. Mevdudi Tefhimul’l 
Kur’an’ı nasıl yazdığını bizlere şöyle anlatıyor.(*)

Hastalığının en çok şiddetlendiği günlerden 
birinde şöyle diyor çocuklarına Mevdudi:

“Kendime çok zulmetmişim. Şu kemiklerime 
hiç acımadım. Gözlerimi hakları olan uykudan 
mahrum ettim. Onlar uyumak istiyordu ben 
yazmak istiyordum. Toplumsal sorunlar ve so-
rumluluklar bütün günümü alıyordu. Geceler-
den başka yazacak zamanım yoktu. Nice gece-
ler yatsı namazından sonra yazmaya başladım 
da zamanı ancak sabah ezanı okununca fark 
ederdim. Ama böyle yapmasaydım Tefhimu’l 
Kur’an’ı tamamlayamazdım. İşte şimdi bu göz-
ler benden intikam almaya başladılar. Uyumak 
ve dinlenmek istiyorum ama göz kapaklarım 
kapanmıyor. Onları uyanık sabahlamaya alıştır-
dım. Uyumayı unutturdum. Bir an olsun uyuya-
bilmek için zihnimden düşünmeyi bırakmasını 
ve dinlenmesini istiyorum. Ama o da araştır-
maya ve düşünmeye öyle alıştı ki durmak din-
lenmek nedir bilmiyor. Kemiklerim de benden 
intikam alıyor. Eskiden dinlenmeleri için onlara 
hiç fırsat vermedim. Şimdi  de onlar biraz olsun 
dinlenebilmem için bana müsaade etmiyorlar. 
(Genç Birikim Dergisi. Sayı 148-Muhammed 
İmamoğlu)  

Peki, bizler ne yapıyoruz, elimizin al-
tın bir tıklamayla milyonlarca bilgiye ulaşma 

imkânımız olmasına rağmen maalesef okumu-
yoruz, araştırmıyoruz elimizin altındaki bilgile-
rin kıymetini bilmiyoruz. 

Boş vaktini ilme harcayan kurtulur. [İ. Ma-
verdi]

Hazret-i Ali buyurdu ki: 

(İlim, maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen ko-
rursun; fakat ilim seni korur. Mal harcamakla 
azalır, ilim sarf etmekle çoğalır.) 

Heves edilecek iki kimse vardır: Biri, Allah 
Teâlâ’nın verdiği ilimle amel edip başkasına da 
öğreten, ikincisi de, Allah Teâlâ’nın verdiği ser-
veti hayra sarf edendir. [Buhari]

Âlim olmayan veya ilim öğrenmeye çalışma-
yan bizden değildir. [Deylemi]

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (a.s.) 
buyurdular ki: “İlim talebi için yola çıkan kimse 
dönünceye kadar Allah yolundadır.” (Tirmizi, İlim 
2, (2649); İbnu Mace, Mukaddime 17, (227))

Sadece ilim edinmek okumak yeterli de-
ğildir. Okuduklarımızı hayata aktarmak Salih 
amellere dönüştürmek durumundayız. Sahabe 
de okumayı sadece salt bir okuma olarak algı-
lamıyordu, okuduklarıyla amel etmeleri gerek-
tiğinin bilinciyle hareket ediyorlardı. Ama her-
halde onların, bilmediği bizim onlardan daha 
iyi bildiğimiz bir şey olacak ki! Onların İslam 
dinini yaşarken, mücadele ederken gösterdik-
leri hassasiyeti bizler göstermiyoruz. Onlar 
Allah(c.c.)’ı bizden daha iyi tanıyorlardı, ama 
bizler sanki onlardan daha iyi tanıyormuşuz gibi 
Allah(c.c.)’ın rahmetine daha çok güveniyoruz. 
Onlarda Allah(c.c)’ın rahmetine güveniyorlar-
dı ama onlar geceleri Allah(c.c.)’ın huzurunda 
geçip namaz kılıp secdeye kapanıyorlardı. On-
lar o kadar güveniyorlardı ki Kur’an’sız günleri 
geçmiyordu. Onlar o kadar güveniyorlardı ki, 
imanı Salih amelle bir tutuyorlar ve ayetler in-
diği zaman hemen amel etmek için harekete 
geçiyorlardı.

 İbn-i Mesud anlatıyor: “Kim Allah’a güzel 
bir borç verirse, Allah ona bunun karşılığı-
nı kat kat verir.” (Bakara 2/245.) ayeti nazil 
oldu. Ayetin indiğini duyan Ebu Dahdah, va-
kit kaybetmeden hemen koşarak Allah Resulü 
(sav)’nün yanına geldi. Ona:

- Anam-babam sana feda olsun ey Allah Re-
sulü (sav)! Allah hiçbir şeye muhtaç değilken 
bizden borç mu istiyor? Diye sordu. Hz. Pey-
gamber:
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- “Evet, bununla sizi cennete koymak isti-
yor.” buyurdu. Ebu Dahdah:

- “Şimdi ben Rabbime borç verirsem, bu-
nun için beni ve çocuklarımı cennete koya-
cağını taahhüt mü ediyor?” diye sordu. Allah 
Resulü(sav):

- “Evet.” buyurdu. Ebu Dahdah, elini Allah 
Resulü(sav)’ne uzatarak:

- “Öyleyse elini bana uzat ey Allah Resulü 
(sav)! Benim iki bahçem var, biri yukarıda diğe-
ri aşağıda. Vallahi bunlardan başkada bir şeyim 
yok, ikisini de Allah’a borç vermek istiyorum.” 
dedi. Allah Resulü(sav):

- “Onlardan birini Allah için bağışla, diğeri-
ni kendi ve ailenin geçimi için bırak.” buyurdu. 
Ebu Dahdah:

- “Büyük olan ve çok sevdiğim 600 ağaç-
lı hurma bahçemi Rabbime borç veriyorum.” 
dedi. Allah Resulü(sav):

- Öğle ise Allah(c.c) buna karşılık sana cen-
neti verecektir, buyurdu. (Kurtubî, Ahkâmü’l- 
Kur’ân, 2/202)

Ebu Dahdah hurma bahçesine gidip de olayı 
eşine anlatınca eşi ona kızmak, darılmak, onu 
tenkit etmek bir yana, eşinin yaptığı bu alışve-
rişten dolayı çok memnun oldu, çok sevindi.. 
Ebu Dahdah ona:

- “Ey Dahdah’ın annesi! Hurma bahçesinden 
çık! Ben onu hurmalarıyla birlikte cennet karşı-
lığında Rabbime sattım.” deyince, eşi onu tebrik 
ederek:

- “Kârlı bir ticaret yapmışsın ey Ebu Dahdah! 
Allah alışverişini mübarek kılsın.” dedi. Sonra 
topladıkları hurmaları bahçede bırakıp, çocuk-
larını yanına alarak bahçeyi gönül hoşluğu için-
de terk etti.

Allah müminlerden, mallarını ve canla-
rını, kendilerine (verilecek) cennet karşılı-
ğında satın almıştır. (9/TEVBE/111)

Sahabe bu örnekteki gibi Kur’an’ı amel edil-
mesi gereken yüce bir kitap olarak algılıyorlar-
dı. Ama bizler bırakın bu örnekteki gibi hurma 
bahçesini vermeyi günde 1 TL ayda 30 TL Fi-
listin için veremiyoruz, gücünüz mü yok, 20 TL 
verin 10 TL verin onu da mı veremiyorsunuz 5 
TL verin, ama mutlaka verin, başta da belirtti-
ğimiz üzere tarafınızı belli etme adına vermek 
zorundasınız. Peygamberimiz(sas)’ in buyur-
duğu gibi “Yarım hurma ile olsa bile, ateşten 

sakının. Şayet (bunu da) bulamazsanız (gönlü) 
hoş (edecek) bir kelime ile (ateşten korunun)”

Hz. Peygamber, Hesap Günü’nde kendisine 
inananları Allah’a bir tek konuda şikâyet edecek. 
Onun hangi konu olduğunu biliyor musunuz:

“İşte (o Gün) Resul: ‘Ey Rabbim!’ diyecek, 
‘Şu benim topluluğum var ya; işte onlar bu 
Kur’an’ı terkedilmiş bir halde bıraktı!” (25.30)

Bizler için önemli olan ibadetlerden biri de 
oruç ibadetidir. Tabii bu oruç sadece ramazan 
orucuyla sınırlı kalmaması gereken nafile de-
diğimiz sünnet olan oruçlardır. Ramazan orucu 
farzdır ve her Müslüman’ın yapması gereken 
bir ibadettir, fakat genelde bu ibadet sadece 
ramazanda yapılıp diğer aylarda unuttuğumuz 
bir ibadettir. Hâlbuki Peygamberimiz (s.a.s) in 
devamlı yaptığı ve hiç bırakmadığı bir ibadettir. 
Ramazan ayında oruçla arınan, bir açıdan ba-
kıma giren Müslüman, bunu korumak için de 
ramazan ayı dışında da oruç tutması gerekir. 
Bu her hafta pazartesi, perşembe olabilir veya 
ayın başında, ortasında ve sonunda olabilir. Bu 
ibadet nasıl ramazan ayında bizleri tüm günah-
lardan koruyan bir kalkan oluyor, Müslümanla-
rında daha titiz ve dikkatli hareket etmelerini 
sağlayan bir bilinç kazandırıyorsa, bunu muha-
faza etmek, korumak ve bunu tüm hayatımıza 
yaymak için nafile oruçlarla bunu desteklemeli 
güçlendirmeliyiz.

Bu ibadet bizlerin Rabbimiz tarafından dai-
ma gözetlendiğimizin idrakini canlı tutacak bir 
ibadettir. Çünkü oruçlu olan insan bir hata ya-
pacağı zaman, o anda oruçlu olduğunu hatırlar 
ve orucunun bozulacağı veya zarar göreceği 
endişesi hemen zihninde uyanır, Rabbini hatır-
lar ve o günaha düşmekten kendisini alıkoyar. 
Tabi burada dikkat edilmesi gereken esas te-
mel nokta namaz ibadetinde olduğu gibi orucu 
da bir bilinçle tutmak gerektiğidir. Çünkü iba-
detlerin bir içi bir de dışı vardır. Orucun dışa 
yansıyan bölümü mideyi aç bırakmaktır, orucu 
mideye tutturmaktır, ruhu ise her an Rabbi-
niz tarafından göründüğünüz şuuruyla hareket 
etmektir. Bu bilinçle orucu tutarsak bizler için 
anlam ifade edecek ve rabbimize yaklaştıra-
caktır. (*)

KAYNAKLAR :

İ.D.S: İSLAM DAVASININ STRATEJİSİ – SEYYİD 
KUTUP

D.A.O: DAVA ADAMI OLMAK – İBRAHİM ÖZGÜLEÇ
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Küçük bir çocuğa sorsan: “Büyüyünce 
ne olacaksın” diye; bildik cevaplardan 
başkasını alamazsın. Çünkü o da ebe-

veynleri gibi dünya ile sınırlı hedefler koymuştur 
kendine. Mahallenin bakkalı işini nasıl büyüte-
ceğini, üniversite öğrencisi ileride nasıl paralar 
kazanacağını, memur sınavlara hazırlanıp bir ba-
samak daha yükselip maaşını nasıl artıracağını, 
esnaf daha fazla paralar kazanıp adından nasıl 
söz ettireceğini düşünür. Bunlarla yaşıyor, yatıyor 
ve kalkıyor insanlar bugün.

Biraz daha bizim “mahallelere” uğrayıp sor-
san bu soruları; üniversite öğrencisi belki de bir-
çok günahlara dalarak ve haramı helale karıştır-
madan ifa edemeyeceği mesleğini Allah yolunda 
nasıl kullanacağını anlatır. Esnaf bu haliyle infak 
edemediğini, bir dükkan daha açarsa Allah yo-
lunda üç beş kuruş para artırabileceğinden bah-
seder. Çocuklar, büyüyünce pilot olup hem para 
kazanmayı hem de belki de masumane Müslü-
manlara faydalı olmayı amaç güder. Mahallenin 
heyecanlı Müslüman gençleri “İslam devleti” kur-
maktan bahseder, belki çoktan başkanlarını seç-
mişlerdir bile sen sorduğunda. 

Herkesin bir hedefi var şu üç günlük dünya-
da. İlk paragraftaki hedefler belki her tanıdığımız 
on kişiden dokuzuna aitse belki biri, ancak ikin-
ci paragraftaki hedefleri söyler sana. Şurası bir 
gerçek ki insanın bulunduğu an ile bu hedefler 
arasındaki zaman çizgisi ölüm bıçağı ile anında 
kesildiği zaman, konulan hedeflerdeki niyetler bir 
bir ortaya çıkacak.

Bugün Müslümanların en büyük derdi, İslam 
ülkelerinin geri kalmışlığı. Çoğu İsrail’deki fab-
rikaların neden Müslümanlarda olmadığından, 
neden Müslümanların kendi arabalarını ürete-

mediğinden, neden kendilerinin zengin olma-
dığından dem vururlar, yakınırlar. Rahatça tatil 
yapabilecekleri yerler yoktur mesela. Plajları hep 
gavurlar doldurmuş, müstehcenlikler almış ba-
şını götürmüştür. Kendi televizyonları da yoktur. 
Müslümanlar hep geri kalmış, çağa ayak uydura-
mamıştır. Bu da tembellikten dolayı olmaktadır. 
O halde günün yarısını alan mesai saatlerini ar-
tırmalı, daha çok dünya için çalışıp, Müslümanla-
ra daha faydalı olmalıdırlar. Öğrenciler daha çok 
çalışmalı, yeni icatlar yapmak için aylarını yılla-
rını harcamalıdırlar. Belki bu süreçte Kur’an oku-
maktan biraz taviz verebilecekler, belki aralarda 
sıkışan namazlar için ayrılan vakitler daha da kır-
pılacak, haftada bir kerecik Allah’ın adını anmak 
için bir araya geldiği arkadaşları biraz daha ak-
satılıverecektir. Ama olur mu, tüm bunları Allah 
rızası için yapılacaktır, başka bir amaç için değil…

Neden bizim subaylarımız yok, neden mil-
letvekilleri bizlerden çıkmıyor, polisler bizim içi-
mizden değil gibi düşüncelere sahip olanlardan 
söz etmeye bile gerek yok. Zaten zaman onların 
yanılgısını da bir bir ortaya çıkardı. Kendi -eski- 
dava arkadaşlarından, hocalarından İslami(!) 
partilerine üye yapıp oy verdikleri kimseler mec-
lise çıktıktan sonra belki az para yediler ekonomi 
rahatladı ama azgınlar daha da azdı, genelevler 
belki yeni şubeler açtı, sarhoşlar içkilerini demok-
ratik ve laik şiarların egemen olduğu özgürlük (!) 
ortamında daha bir keyifle yudumladılar. İslam 
algısı bir çırpıda değiştiriliverince, başörtülü çıp-
laklar, beş vakit namazlı dinsizler türeyiverdi. 
Tüm bunlar ve bunların misli günahların yayılma-
sının vebali önceden zaten “vebal” düşünmeyen 
adamların üzerindeyken, şimdi kendi içlerinden 
insanların üzerlerine “kâr” olarak kaldı.

Büyüyünce Ne Olacaksın?

Bekir TOK
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Avazı çıktığı kadar “Bu iş böyle olmaz, sün-
netullah bu yola karşı!” diye haykıranlar elbet-
te yine kenarda kaldı, sesleri duyulsa da çeşitli 
yaftalarla ağızları mühürlendikten sonra kenara 
atıldılar, kaldılar. Çünkü Resulullah (s.a.v) ve be-
raberinde gelen “Alemlere Rahmet” olan Kitap; 
bu davayı kabul eden insanoğluna hiçbir zaman 
böyle vaadlerde bulunmamıştı. Bu din kabul 
edildiği takdirde gelirlerin artacağı, toplumda-
ki mevkilerin yükseleceği, Müslümanların çağın 
teknolojisine ayak uydurup yedi düvele meydan 
okuyacağı gibi vaadler yoktu ortada. Tam aksine 
bu dini kabul eden, Allah’tan başka ilah olmadığı-
na, hayatı ve düzeni O’ndan başkasının belirleye-
meyeceğine iman eden kimseyi bu dünyada bir-
çok zorluk beklemekteydi. Mevkilerinden olacak, 
en büyük gelir kaynakları olan faizden, dolandırı-
cılıktan, yolsuzluklardan, hırsızlıklardan vazgeç-
mek zorunda kalacak, çevrelerinden, akrabaları 
arasından dışlanacak, işlerini bırakmak zorun-
da kalacak, evine girene çıkana dikkat edecek, 
eski alışkanlıklarını bırakmak zorunda kalacak, 
yabancı kadınlarla olan münasebetlerine dikkat 
etmek zorunda bulunacak vesaire vesaire… Müş-
rikler bu yüzden “Lailahe illallah” diyemiyorlardı. 
Çünkü bir kelime söyleyip hayatı baştan sona ye-
niden dizayn etmek öyle kolay bir iş değildi. Bunu 
göze alanlara zaten -Bakara suresi 13. ayette de 
belirtildiği üzere- “beyinsiz” diyorlardı. 

Peki ne olmalıydı Müslüman’ın hedefi? Tüm 
bu dünyadaki rahatlıktan da taviz vermeden, 
içindeki körelmiş dava bilincini de azıcık avutarak 
konulan yukarıdaki hedeflerle bir yerlere varıla-
mayacağı çok açık. Çünkü bu amaçla yola çıkıp 
polis olan zamanı gelince belki eski dava arkada-
şını tutuklamak zorunda kaldı, milletvekili parti-
sinden gelen emir üzerine mecburen Allah’ın razı 
olmayacağı kanun tekliflerine imzasını attı, su-
baylar bir şekilde zaten eriyip gitti, din görevlileri 
maaşlarının geldiği merciye ihanet edemediler… 
Hepsi bir şekilde dönüştürmek için girdikleri bu 
mevkilere kendi hayatlarını uydurmak zorunda 
kaldılar. Tüm bunlardan sonra tekrar sormak ge-
rekirse neydi Müslümanın hedefi?

İki ayet: “Rabbinizin bağışına ve takva sahip-
leri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer 
kadar olan cennete koşun!” (Ali İmran 133) 

“Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey mü-
minler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olur-
sanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. 
Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Bakara 148)

Müslüman’a “Hayat Kitabı” Kur’an’ı Kerim ta-
rafından gösterilen rota bu imiş. Hayırlı işlerde 

yarışmak ve cennet için yaşamak. Hangi konum-
da olursa olsun. Zenginken ve fakirken, patron-
ken ve işçiyken, öğrenciyken de iş sahibi olunca 
da… Küfür devletinde iken de, İslam devletinde 
yaşarken de… Amaç Allah rızasını kazanmak do-
layısıyla cennete kavuşabilmek…

Müslüman her anında, Allah rızası için yapa-
cağı işlere tutunmalı. Bu yolda işiteceği alaylara, 
göreceği eziyetlere, maruz kalacağı dışlanmala-
ra, işinden olmaya, okuldan atılmaya bakmadan; 
başı zor, sonu mükemmel olan bu davaya sarıl-
malı. Rahata kaçma endişesi olmadan… Günlük 
geçiştirmelerle değil, gönül rahatlatıcı birkaç iba-
detle değil, bu davayı hayatının merkezine alarak 
yoluna devam etmeli. Ortalık güllük gülistanlık 
olsa da, kafasının üzerinde bombalar patlasa da 
hedef bir. Bu dünyada herkes kendisine biçilen 
rolü oynayıp gidiyor. Önemli olan yaşadığı zaman 
diliminde ve koşullarda yapılması gerekenleri 
yapıp, yapılmaması gerekenlerden de uzak dur-
mak.

Ve önümüze, bir şekilde bizi O’nun rızasına 
ve cennetine çıkaracak yolları hedef olarak koy-
mak önemli olan. Cennet’e doğru gibi görünen 
ama yola girer girmez “U dönüşü” yaptırıp ters 
istikamete sokan, farklı girişlere sokarak dünyevi 
emeller içinde dava bilincini eritip yok eden yol-
ları da iyi araştırıp uzak durmak mühim olan…

İnşallah bir gün çocuklarımıza: “Büyüyünce 
ne olacaksın?” diye sorduğumuzda alacağımız 
cevap: “Allah’ın askeri olacağım, en iyi bir şe-
kilde Müslüman olmaya çalışacağım, Muhammed 
(s.a.v)’e layık bir ümmet ferdi olacağım” olacak… 
Güzel günler yakındır biiznillah. Selametle...
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Bir çok ayet ve hadis ile sabittir ki, na-
maz İslam dininin en temel ibadetidir. 
Namaz için Müslüman’ın vazgeçilme-

zi, rutini hatta kimlik kartı diyebiliriz. İnsanla-
rı Müslüman ve olmayan diye sınıflandırırken, 
Müslüman olan kısmın bir alt kategorisi namaz 
kılan ve kılmayanlar olur çoğu kez... Kısacası 
namaz kılmak kendimizi tanımlama biçimine 
dönüşür. Pek tabii ki bu tespitlerin ardından na-
maz amaç mıdır? Yoksa araç mıdır? tartışması 
zihinde belirir. Kendisini Allah’a teslim etmek 
nihai amacını taşıyan İslam dininde irili ufaklı 
bütün ibadetler bu amaca ulaşmanın aracı ol-
ması gerekir. Yalnız söz konusu namaz gibi, in-
san yaşamında mekan, zaman ve ruhsal olarak 
geniş hacim kaplayan bir ibadet olunca bu iba-
deti füruattan görmek imkansızdır. Buna muka-
bil, hayatımızda kapladığı mühim yere binaen 
namazı amaçlaştırmamız mümkündür. Böyle 
bir durumda namaz vazgeçilmez fakat alışılmış 
bir eylem haline gelir ve namazın hayatımıza 
kattığı güzel hasletlerden mahrum kalabiliriz. 
Aynı şekilde namazı sadece ulaşılmak istenen 
duruma götüren bir vasıta olarak görürsek, is-
tediğimiz yere ulaştığımızı düşündüğümüzde 
bizim için değerini yitirebilir. Ya da hayatımız-
daki anlamı azalabilir.

Peki İslam dininde bu kadar önem taşıyan 
bir ibadet amaç ve araç arasında bir yere ko-
numlandırılabilir mi? Belki de daha sağlıklı olan 
bu iki kavramın arasında değil de tamamen 
başka bir yerde görmemizdir namazı... Mesela 
gereklilik. belki de namaz bizim için ne amaç 
ne de araç değil de bir gerekliliktir. Düşünün ki 

bir yaratıcı var, öyle bir yaratıcı ki mahlûkatının 
her saniyesini kuşatmış, bütün ömrünü tanzim 
etmiş, nerede nasıl ne yapmasını tavsiye ve 
emretmiştir. Böyle bir yaratıcının namaz gibi bir 
ibadeti emredip, bu ibadeti mevcudiyetimizin 
göbeğine yerleştirip ve bunu yaparken namazı 
kendisine ulaşmak için edilgen bir ritüelden iba-
ret tasarlayabilir mi? Zayıf bir ihtimal! ihtimalin 
kuvvetli olanı ise yaratıcının bizi bu denli kuşa-
tacak bir ibadeti emrederken, bunu insanoğlu 
için mutlak bir gereklilik olarak düşünmesidir. 
Söz gelimi Rab namazı kesin bir dille emredi-
yorsa Peygamberimiz bir çok hadiste namazı 
övüyorsa, en azından namaz kılan ile kılmayan 
arasında müspet yönde farklılıklar oluşacağını 
biliyorlardır. Elbette ki bu farklılıklar kerameti 
kendinden makul ve soyut zeminde olup gözle 
görünmeyen durumlar değildir. Olmaması da 
gerekir. Namazın sayısız faydası, eksikliğinin 
sayısız zararları olduğu gibi gereklilik sebeple-
rine de bir kaç örnek verebiliriz. 

Düzenli fiziksel ve ruhsal aktivite gerekliği 
namaz kılma ile giderilebilir. Bu günün dün-
yasında insanlar bu gerekliliği karşılamak için 
çeşitli fiziksel aktivitelerden tutunda yoga ben-
zeri din kaynaklı ayinlere varana dek geniş bir 
yelpazede zaman israfına girerler. Bu insanlar 
düzenli namaz kılsa hem yaptıkları aktivite iki 
günlük heves olmaktan çıkıp bütün ömürlerini 
kapsayacak hem de sosyal ve iş hayatlarından 
kısıtlamaya gitmek zorunda olmayacaklar. Aynı 
zamanda da ruhsal olarak geçici bir rahatla-
maktan öteye geçip gerçek huzura kavuşacak-
lardır. Bu kıyaslamayı fazla uzatıp da namaz 

Namazın Gerekliliği

Cihad BATMAZ
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gibi çağlar üstü bir eylemi, trend sınırlarına 
hapsolmuş bu faaliyetlere eşdeğer tutmamak 
gerekir. İnsanın psikolojik yapısına bakıldığında 
ve sözünü ettiğimiz trendlerin çıkış sebeplerine 
inildiğinde, insan ömrünün tamamını kapsaya-
cak olan fiziksel ve ruhsal aktivitenin sürekli ve 
disiplinli bir şekilde ihtiyaç olduğu görülecektir. 
Yaratıcının on beş asır önce bu boşluğu doldur-
mak için emir buyurduğu namazın hiç bir çağda 
ve hiç bir coğrafyada abes kalmadığını görmek 
insana hayret ve iman tazelenmesi veriyor.

İnsan için diğer bir gereklilik de borçluluk 
hissinin tatmini olabilir. Bu his fıtri ve akli so-
runları olmayan, bir parça vefa duygusu taşıyan 
hemen herkes tüm insanlarda mevcuttur. Şüp-
hesiz iyi davranışlarda bulunmak Müslümanlara 
emredilmiş olsa da sadece Müslümanlara has 
bir tavır değildir. Müslümanlarda iyi davranışla-
rın temeli rızayı haktır. Gayri Müslimler ise iyilik 
yaparken bazen bir yaratıcı tasavvuruna, bazen 
evrene, bazen de doğaya karşı kendilerini so-
rumlu hissedebilirler. Her namuslu ve vicdan-
lı insan kendini yaratan veya var olma sebebi 
addettiği güce karşı sorumluluk duyar. Bu so-
rumluğu bazen kendine bazen de başkalarına 
karşı iyi davranarak azaltmaya çalışır. Namaz 
kılmak belki maddi anlamda spesifik bir iyilik 
karşılığı olamayabilir ancak, karşılıksız yapılan 
bir iş olması, ihlas içermesi ve sürekliliği ile ya-
ratıcıya karşı olan sorumluluğun giderilmesinde 
çok kullanışlı bir eylem olabilir. Kısacası her na-

muslu ve vicdanlı insan namaz kılmayı fıtratının 
bir sonucu olarak eda edebilir.

Hızla aratan günlük meşgaleler, rızık teminin 
her geçen gün zor ve zahmetli oluşu, bilişim 
ve iletişim dünyasının günlük mesaimizi işgal 
altına alması ile zamanı etkili kullanma çağ-
daş insanın en önemli sorunlarından biri haline 
gelmiştir. Halbuki zamanı doğru düzenleme ve 
bunun sonucunda daha etkili kullanma gerçek 
Müslümanların asırlar önce çözmüş olduğu bir 
sorundur. Namaz sayesinde günü beş parçaya 
bölen Müslüman adeta yazılı olmayan bir ajan-
daya sahiptir. Sabaha erken başladığı için nor-
mal insanlara göre daha fazla zaman kullanma 
imkanı bulurken, koşturmasının çoğunluğunu 
geçirdiği gündüz vaktini de ikiye bölerek za-
manı daha sağlıklı kullanır. Akşam da (namaz 
kılan) Müslüman için yemek yiyip yatmaktan 
öte iki namaz vaktine ayrılarak tanzim edilmiş-
tir. Ayrıca yatmadan önce yatsı namazını kıldı-
ğından emin bir şekilde kafasını yastığa koyan 
adam tarifsiz bir rahatlama ve huzurla dolar. 
Hele ki gece namazlarına kalkabilen biri kör ve 
faydasız geceyi uyku ve rüyadan fazlası olarak 
anlamlaştırmayı başarmıştır.

Bu gerekliliklerin dışında modern insanın 
en büyük problemi kimlik ve kişilik belirsizli-
ğidir. Çağımızda Müslüman olmak (namazsız) 
tek başına kimlik sahibi olmaya yetmediği gibi 
kavramlar ve sıfatların dejenere bataklığında 
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belirsizleşmelerinden dolayı; en önemlisi de 
Müslümanlık kimliğinin algı teknisyenlerince 
içinin boşaltılmaya çalışıldığından Müslüman’ın 
kendisi bile kimlik bunalımına gark olmuştur. 
Müslüman kelimesi bir çok yerde işaret sıfa-
tından öteye geçmemektedir. Bunun yadsına-
maz bir sebebi de Müslüman’ın kimliğini kişi-
likle dolduramamasıdır. Belki de bu eksikliğin 
hal çaresini namazsızlıkda aramak lazım gelir. 
Çağdaş Müslüman’ın namazla olan münasebe-
tinin seyrekliği onun kişilik sorunları yaşaması-
na sebep olur. Kimlik olarak Müslüman sıfatını 
taşıyan bizler, namaz aracılığı ile gerekli kişilik 
ikmalini yapmadığımız için, bu şerefli kimliği ta-
şımamıza rağmen başka kişiliklerde yaşamaya 
mahkûm olmuş durumdayız. İnsan inandığını 
yaşamaz da sadece inandığı ile kalırsa, yaşadı-
ğı kişiliğin kimliğini gayri resmi boynunda taşır. 
Halk arasında menfi bir hareketle itham edilen 
biri ‘’O yapmış olamaz, o namazında niyazında 
biri’’ tepkisini aldığını duymuşsunuzdur. Bu top-
lum tarafından namaz kılmanın bir kimlik öğesi 
ve kişilik geliştirme eylemi olarak kabul edil-
diğini gösteren bir tablodur. Yani namaz kılan 
adam yalan söylemez, namaza bulaşan faize 
bulaşmaz, anlı secdeye değen torpil ve rüşvet-
ten uzak durur ve sonuç olarak namaz kılan 
kılmayandan daha güvenilirdir, hatta güvenilir 
olmak zorundadır. Namaz kılanın şahitliği yalan 

söylediğine pek rastlanmamışsa daha makbul-
dür. Fakat şöyle bir gerçeklik de vardır ki; na-
maz kılanın sergilediği yanlış davranışlar kendi 
kişiliğine zarar verirken, kimlik olarak verdiği 
tahribat kendisi ile sınırlı kalmaz. Namaz kılan-
ların üstlendiği veballer İslam kimliğini zedele-
mek için fırsat kollayanları da cesaretlendirir.

Yukarıda namazın amaç veya araçtan öte 
gereklilik olduğunu savunup buna birkaç örnek 
vermeye çalıştık. Bu gereklilik alanları bahset-
tiklerimizle sınırlı değildir. Bununla birlikte na-
maz kılma gerekliğinin yanında, namazı bizim 
için vazgeçilmez yapan; onlarca varoluş hikme-
ti, dünyevi hayatımıza yansıyan onlarca olumlu 
sonucu, onlarca uhrevi sonucu ve onlarca haz 
kaynağı vardır. Bunların her biri ayrı ayrı, bir 
insanın namaz kılma sebebi olabilir. Biz sade-
ce namaz neden gereklidir diye bir kaç örnek 
vermeye çalıştık. Bu gerekliliklerin her birini 
bağımsız olarak ele alıp namaza karşılık getir-
meye çalışmak da büyük bir yanlışlık olabilir. 
Söz gelimi ‘’namaz sadece günümüzü zaman 
dilimlerine ayırmaya mı yarar’’ sorusunu akla 
getirmek gibi. Namazla ilgili hikmetlerin, ge-
rekliliklerin, sonuçların veya vaatlerin her biri 
kendi başına ya da hepsi top yekûn vicdanlı bir 
insanı namaza yöneltebilir. Gerçek şu ki namaz 
insan için bir seçenekten öte zorunluluktur. 
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“De ki: ‘Sizin dua ve kulluğunuz olmasa, Rab-
bim size ne diye değer versin ki?”(Furkan-77)

Dua bir ibadettir, ibadetlerin özüdür. Tüm 
hayatı içine alıp kucaklayan bir ibadet olarak 
duanın en belirgin vasfı, tevazudur. Ancak kibir-
den arınmış insanlar dua etmeye yanaşırlar. Ya-
ratıcıya sunabilecekleri tek geçer akçedir dua. 
Çünkü O’nun katında malın-mülkün, bir ömrün 
boş yere harcandığı, uğrunda savaşlar verilen 
beşeri değerlerin bir kıymeti yoktur. Bizi O’nun 
katında değerli kılan ve rızasına yaklaştıran tek 
değerdir dua.

Dua, varoluşun gayesi olan ibadetin en 
önemli unsurlarından biridir. “Ben cinleri ve 
insanları, ancak bana kulluk etsinler diye 
yarattım”(Zariyat-56) diyerek varoluş gayemizi 
beyan eden Rabbimiz, şüphesiz selim akıl sa-
hipleri için en doğru hedefi göstermiştir.

Dua, kalbin maddi âlemin kirlerinden kur-
tularak manevi âlemlere doğru yelken açması, 
ruhun kusursuz bir kemal, sonsuz bir kudret ve 
merhamet, eşsiz bir güzellik sahibi olan Allah’a 
doğ ru yükselişe geçmesidir.

Dua öyle sözle sınırlanacak, kelamın kabu-
ğuna sığacak kadar küçük ve değersiz değildir. 
O eylemdir, hayat tarzıdır. Değil mi ki dua bir 
davranış modeli, hayatın kendisidir; öyleyse 
hayatı kuşatmalı, hayat dua ile anlamlandırıl-
malıdır. Bir manada kalbimiz her an dua ile at-
malı, dilimizle gönlümüz arasında sözlü ve fiili 
yakarışlarda bulunarak yıkılmaz köprüler kur-
malıyız.

Dua, insanı neden-sonuç ilişkilerine mahkûm 
eden çağımız hastalıklarından determinizmin 
ilacıdır. Eskiyi karalayıp yeni olan her şeyi baş 
tacı etmeyi tavsiye eden modernizmin yok etti-
ği has letleri yeniden kazandıracak tek değerdir 
dua ve şeytanlaşmış in sanların ürettiği içi kof 
değerlerden kurtaracak olan şifa kaynağı dır.

Dua bir çeşit sihir olmadığı gibi, nesnel çer-
çevesi belli, deney ve gözlemle tahlil edilebilir 
bilimsel yasalara da bağlı değildir. Al lah’a sa-
mimiyetle yönelmek ve O’nun gaybi yardımla-
rının olma dığı, O’nun izni olmadığı hiçbir şeyin 
kâinatta gerçekleşmeyeceği bilincine ermektir. 
Dua, Allah’tan bağımsız kendi kendine saat gibi 
işleyen tasavvurları yok ederken suya, tuza, 
pirinç tanelerine üfle yerek tedavi niyeti izhar 
eden şarlatanlığı da reddeder.

Dua, “boş söz” anlamına gelen ve Kur’an’da 
ısrarla kaçınma mız emredilen ‘lehve’l-hadîs’ten 
kaçınmanın da en güzel yoludur. Yine “boş iş-
lere dalmak” anlamına gelen ‘lağv’ın yol açtığı 
dertlere de şifadır...

Dua ibadetin özü, Rabbe kulluğun bir ifade-
sidir. Yoksa ihti yaçlarımızı karşılamakla görevli 
bir memura sunulan dilekçe de ğildir. Bir tevek-
kül aracı olarak işlerimizin başını ve sonunu 
an lamlandıran bir münâcattır. Ve dua tüm so-
runlarımızın ancak kâinatın sahibi olan Allah’ın 
iradesi ile göndereceği gaybi yardımlarla çözü-
leceği bilincine ermektir.

Dua; zayıflığımızı, acizliğimizi, yoksullu-
ğumuzu bir bir dışa vurarak şahadet etmek, 

Duamız Olmasa!

İdris KERİMOĞLU
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sonsuz yaratma kudretini tespih ederek Yüce 
Rabbimizden bu şahitliğe şahitlik etmesini bek-
lemektir.

Dua, sadece ihtiyaç bildirmek değil, insanın 
manevi duyarlılı ğını itiraf ederek dışa vurması, 
ilahi nimetlere karşı duyduğumuz hayranlık his-
sini dile getirmektir.

Dua; bencillikten, yaşanan anın olumsuz 
koşullarından; inançlarımızın sorunlarımız ta-
rafından biçimlendirilmesinden Allah’a sığın-
maktır.

Dua, öz benliğimizin sahip olduğu yüce duy-
guları korumak tır. Hanif olarak Allah’ın yarattığı 
öz olan fıtrata gözümüzü gönlümüzü çevirmek, 
olumlu insani erdemliliklere talip olmaktır. Kal-
bin zekâsı, aklın cilasıdır dua.

Capcanlı bir ilişki, aşkın bir haberleşme yön-
temi olan dua, sı ğınakların en güvenlisi olan 
Allah’a sığınmayı öğreten bir özgüven kaynağı 
olarak tüm kainatta nokta kadar bile olmayan 
yerimizi dev bir meşaleyle pekiştirir, büyütür...

Dua, takvayı kuşanıp takvayı bahşedene 
başvurmaktır. Bir di reniş şeklidir dua; İblis’in 
şeytani tuzaklarına karşı, şeytani güçle rin gü-
naha çağıran ahlaksız tekliflerine karşı.

Dua, sıfatları, makamı, zatı, insanlıkla ilgi-
si, tüm varlık âlemi ni yönetmesi dolayısıyla, 
Yaratıcı’nın yüceliğinin, müminin dili ile takdir 
edilmesidir.

Dua, Rabbimizin bitmez tükenmez hazinele-
rine bizi götüren esrarlı bir anahtar gibidir.

Dua; hem nimetler içinde yüzmekten duy-
duğumuz memnu niyeti, hem de ilahi azaptan 
duyduğumuz korkuyu, kötü bir işten dolayı 
duyduğumuz pişmanlığı samimi bir şekilde dile 
getirmenin en güvenilir yoludur.

Dua; varsıl-yoksul, kalbi mesrur-gönlü kırık, 
emniyette olan-kıvranıp duran bütün insanların 
umudu, sığınağıdır.

Dua, kâinatın içinde meydana gelen sayısız 
tını içindeki en anlamlı ses, en anlamlı meltem 
esintisidir.

Dini şuuru harekete geçirecek, Yüce 
Kudret’e teslimiyeti do ğuracak görsel ayetlerle 
dolu olan evrende iradeli bir ibadet olan dua, 
insanın Yaratıcı’ya sunabileceği tek geçer akçe-
dir. Ne desek yetersizdir onu tanımlamaya. Dua 
yaşamak ister, sonsuza dek yaşatılmak... Hem 
duamız olmasa nasıl ulaşırız ilahi rızaya ve son-
suzluk yurdu olan cennete? 
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Anne baba demek, çocuk 
rehberi demektir. Çocuğu ta-
nımadan, çocuğun dünyasını 
anlamadan çocuk terbiyesine 
soyunmak, çocuk rehberliği 
yapmaya çalışmak sonu hüs-
ran olan bir çabadır.

Çocuklarımız bize Allah’ın 
emaneti. Acaba biz gerçek-
ten emanet bilinciyle mi 
yaklaşıyoruz yoksa onların 
bütün haklarını kendimize 
mal edip ‘benim çocuğum 
değil mi ne yaparsam yapa-
rım?’ rahatlığında mıyız? Biz 
gerçekten çocuğumuza na-
sıl davranmamız gerektiğini 
biliyor muyuz? Yoksa çocuk 
yetiştirme konusunda da 
başka konularda yaptığımız 
gibi atalarımızı bulduğumuz 
yol üzerineyiz? Evimizde 
beslediğimiz balığın bile ırkı-
nı, cinsini, ne yediğini ne ye-
mediğini, yaşayacağı suyun 
sıcaklığını, hoşlandığı yaşam 
alanını araştırıp, evimizde 
misafir ettiğimiz bu hayva-
nın bile hakkına girmemeye 
özen gösteren biz, acaba 
bize emanet edilen çocuk-
larımızın ruh dünyaları hak-
kında da gerekli bilgiye sahip 
miyiz?

Kitap Tanıtımı: Çocukluk Sırrı

Nuray ÖZTÜRK
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Bugünün hayırsız 
evlatlarının, dünün vic-
dansız anne babalarının 
elinden çıkmış olabilece-
ğini hiç düşünmüş müy-
dünüz? İnsan doğduğu 
andan itibaren kendisine 
yapılan hiçbir muamele-
yi unutmuyor maalesef. 
Belli bir yaştan sonrasını 
zihni olarak hatırlarken, 
anne karnından itibaren 
yaşadıklarını ise his/duy-
gu olarak hatırlıyor. 

Bizim çocuğa olan 
bütün yaklaşımımız, 
onun şahit olduğu bü-
tün hal ve hareketleri-
miz onun kişiliğinin ve 
karakterinin şekillenme-
sini sağlıyor. Tam da bu 
konuya gelmişken size 
bir kitaptan bahsetmek 
istiyorum; “Çocukluk 
Sırrı”.

Uzman pedagog 
Âdem Güneş tarafından 
kaleme alınan bu kitap, 
yazarın kendi kurdu-
ğu “Anadolu Pedagojisi” 
akımını genel hatlarıy-
la okuyucuya sunuyor. 
Anadolu Pedagojisi bu toprakların yüzlerce 
yıllık bir geçmişe sahip olan çocuk yetiştirme 
metodunun, Resulullah’ın (sav) çocuğa yakla-
şımındaki sünnetiyle çerçevesi çizilmiş bir pe-
dagoji ekolü. Bu ekol “göz aydınlığı” çocuklara 
sahip olmak isteyen biz Müslümanların kolayca 
özümseyip içimize sindirebileceğimiz yöntem-
lerden bahsediyor. Aslında daha çok neler yap-
mamamız gerektiğinden…

Çocuk yetiştirme konusunda kaynak arar-
ken çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Biz 
bize uygun olan yol ve yöntemlerle çocukları-
mızı yetiştirmeliyiz. Çocuğun ruhunda travma 
geçirtir derecede, çocuğun duygu dünyasını ha-
sara uğratan sözüm ona “çocuk terbiyesi” öğ-
reten batı kaynaklı ve bizim kültürümüzle olan 
doku uyuşmazlığı alenen belli olan bir metodun 
asık suratlı bir dadı(!) tarafından televizyonda 
milyonlarca insana enjekte edilmeye çalışılması 
gerçekten tüyler ürperten bir olay.

Bu kitabı, etraftan 
“aman ne akıllı, uslu” 
diye bahsedilen çocukla-
rın içlerinde kopan fırtı-
nalardan ve nasıl kişilik-
sizleştiğinden, “kendine 
güvenen, cesur, güçlü” 
görünen çocuğun aslında 
nasıl bir savunma meka-
nizması geliştirerek du-
yarsızlaşmaya doğru git-
tiğinden, ceza ve ödül ile 
davranış kazandırılan ço-
cukları ve ailelerini nasıl 
bir sonun beklediğinden, 
anne babasına aşırı sev-
gi gösterilerinde bulunan 
çocuğun bunu aslında 
anne babasının ona vere-
ceği zarardan korunmak 
için yaptığından ve buna 
benzer birçok örneği bel-
ki kendi çocukluğunuza 
ait örneklerin zihninizde 
canlanmasıyla duygusal 
bir atmosfer içinde oku-
yacaksınız.

Kitaptan bazı not-
lar:

Çocuğun ruhundaki 
gizemli sır, çocuğun oldu-

ğu gibi kabul edilmesiyle ortaya çıkacaktır.

Kendisini içindeki coşku dolu ruh ile ortaya 
koyamayan çocuk, bir süre sonra kişiliğinin ne 
olduğunu unutacaktır.

Çocuk bir kere içinde farklı, dışında farklı ol-
mayı becerirse, onun kime, ne zaman, ne ya-
pacağını kimse kestiremez!

Çocuk kendi sırını bırakıp, anne babasının 
zorlaması ile arzu etmediği bir yöne doğru sü-
rüklenmeye başlamışsa kişiliksizleşme süreci 
de başlamış demektir.

Sevgi koşula bağlanmışsa, çocuk, anne 
baba sevgisini alabilmek için kendi dünyasını 
yaşamak yerine, onların istediği gibi olmak zo-
runda kalır.

İnsan ruhu kendini ezene karşı bir eziklik, 
kendini dışlayana karşı bir dışlama hisseder.

Uzman pedagog Âdem Güneş 

tarafından kaleme alınan bu 

kitap, yazarın kendi kurduğu 

“Anadolu Pedagojisi” akımı-

nı genel hatlarıyla okuyucuya 

sunuyor. Anadolu Pedagojisi 

bu toprakların yüzlerce yıl-

lık bir geçmişe sahip olan ço-

cuk yetiştirme metodunun, 

Resulullah’ın (sav) çocuğa yak-

laşımındaki sünnetiyle çerçeve-

si çizilmiş bir pedagoji ekolü. 

Bu ekol “göz aydınlığı” çocuk-

lara sahip olmak isteyen biz 

Müslümanların kolayca özüm-

seyip içimize sindirebileceği-

miz yöntemlerden bahsediyor. 

Aslında daha çok neler yapma-

mamız gerektiğinden…
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Çocuk duygu 
dünyasında hangi 
acıları yaşıyorsa, bir 
süre sonra ya anne 
babasına ya da kendi 
çocuklarına aynı acı-
ları yaşatır.

Çocuk güven or-
tamı olmadan kendi 
kişiliğini ortaya koy-
maz!

Baskı ile davranış 
öğrenen çocuklar, 
yetişkinlik yıllarında 
hep bir sıkıntı, hep 
bir huzursuzluk, hep 
bir bunalım içindedir.

Birçok anne baba 
kendi altında ezdiği 
ve artık kendini sa-
vunamaz hale gelen 
çocuklara, “Akıllı-
uslu oldu” diyerek, 
kendisini avutuyor.

Anne babanın ço-
cuk üzerindeki bas-
kısı, sevgisizlik ve ilgisizlik çocuğun sızlanma-
sına neden olur.

İnsan benliğinin eziliyor olmasına verdiği 
tepki kadar hiçbir duruma tepki vermez.

İnsan başıboş olarak dünyaya gönderilme-
diği gibi, çocuk da başıboş olarak anne babaya 
teslim edilmemiştir.

Çocukluk sırrı içinde yer alan buyurucu iç kı-
lavuz, anne babalar tarafından bilinmediği ve 
‘hissedilmediği’ için çocuklar, anne babaların 
elinde varoluş mücadelesi vermektedir.

Çocuk ancak kendi içindeki merak duygu-
sundan kaynaklanan bir ‘öğrenme isteği’  ile 
öğrenmeye yönelirse, ‘kalıcı’ bir öğrenme ger-
çekleşir.

Hiçbir yetişkin, bugüne kadar çocuğu ile gir-
diği mücadeleden kazançlı çıkmamıştır.

Çocuk yardım almaya yöneldiğinde, ‘ezici’ 
ve ‘incitici’ bir tutumla karşılaşırsa, kendisini 
ezen kişinin rehberliğini artık istemeyecek ve 
tepki gösterecektir.

Çocuğa teklif edi-
len yardım, minnet 
duygusu oluşturul-
madan sunulmalıdır.

Minnet öyle bir 
duygudur ki, kim ki-
min minneti altında 
kalmışsa, ona karşı 
kendini ezik, mecbur 
ve çaresiz hisseder.

Çocuğun anne 
babasına karşı ger-
çek muhabbeti ve 
itaati, ancak onlara 
güven duyabilme-
siyle mümkündür.

Kişiliksizleşen ço-
cuk, sadece minnet 
duygusuyla değil, 
aynı zamanda baskı 
ve zorlamalarla da 
kendisini anne baba-
sına itaate mecbur 
hisseder.

Yapacağı şeyler 
karşısında hep en-

gellemeler, kırıcılıklar ve baskılar ile karşılaşan 
çocuk, yaşama sevincini kaybeder.

Edilgen hale getirilmiş ve itaate mecbur bı-
rakılmış bir çocuğun kendini mutlu hissettiği 
anlar, ancak anne babasının istediği gibi dav-
randığı anlar kadardır.

Anne babası tarafından ruhu teslim alınan 
bir çocuk, yaptığı her işte onların onayını al-
mazsa, başarı elde edemeyeceğini düşünür.

Bir yetişkinin çocuğun masum duygularını 
kendi amaçları doğrultusunda kullanmasına, 
çocuk suiistimali denir.

Zoraki kişilik oluşumları esnasında duygu 
dünyasını kaybetmiş kişiler, çok hırslıdırlar; ye-
nilgilere öfke ile tepki verirler.

Bir çocuk yalan söylüyor veya gerçekleri 
inkâr ediyorsa, onun üzerinde baskı vardır.

Çocuk ilk 4 yaşında, sadece kişiliğinin zemi-
nini oluşturmakta, duygu dünyasını kullanmayı 
öğrenmektedir.
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Kur’ân-ı Kerim, namazını eksiksiz kılan-
ların, malından bir kısmını yoksullara 
ayıranların, ceza (hüküm) gününe ina-

nanların, Allah’ın gazabından korkanların, ırzla-
rına sahip olanların, sözlerine ve emanete sadık 
kalanların ve doğru şahitlikte bulunanların cen-
nete gireceklerini bildirmektedir.

 “Onlar, günde beş vakit namazlarına düzenli 
olarak devam edenlerdir. Onlar mal ve servet-
lerinde, başkalarından yardım dilenen fakirlerin 
ve onurlu davranıp dilenmedikleri için zengin 
zannedilen ve bu yüzden yardım ve sadakadan 
mahrum kalanların da hakkı olduğunu asla unut-
mayan cömert ve fedâkâr kullardır. Onlar, hem 
sözleri hem davranışlarıyla Hüküm Gününü tas-
dik ederek iman iddialarında doğru olduklarını 
ispatlayan müminlerdir. Onlar, Rablerinin azabın-
dan korkup kötülüklerden uzak duranlardır. Çün-
kü bilirler ki, Rablerinin azabına karşı hiç kimse 
kendisini tam olarak güvende hissedemez. On-
lar, iffet ve namuslarını titizlikle koruyanlardır.” 
(Mearic Suresi 23-29. AYETLER)

Ayrıca Cenâb-ı Hakk’ın rızasını dileyerek sab-
redenlere, şükredenlere, yürekten tövbe eden-
lere,, Allah yolunda canını feda eden şehidlere ve 
Allah’a yönelmiş bir kalple idealize olmuş Müs-
lümanlara “Allah’ın ölçüsünde Allah’a yönelenle-
re” içinde ebedî kalınacak cennete girecekleri de 
yüce Rabbimiz tarafından müjdelenmiştir. 

Lâ ilâhe illâllah Muhammedur-Rasûlullah” di-
yen ve bunun gereğince iman edip sâlih amel 
işleyen her insan Allah’ın izniyle mutlaka cen-
nete girecektir. Cennetlikler, hastalık, sakatlık, 

ihtiyarlık, huysuzluk vs. hallerden uzak olarak 
yaşayacaklardır. 

Modern hayatın içinde bunalmış, özlediği ha-
yatı sadece düşünüp, hayallerinde yaşayabilen 
bir insanlık var. Modern hayat insanlara huzur 
ve mutluluk vaad etmişti. Ama vermediği gibi 
huzursuzluğu da artırdı. Bugün insanlık acılar 
içinde kıvranmaktadır. Beton binalar arasında sı-
kışmış, gürültülü şehir yaşamının ve hayatın yo-
ğunluğunun ortaya çıkardığı stresin, kirli havayı 
teneffüs etmenin getirdiği birtakım biyolojik ra-
hatsızlıkların, Allah korkusundan uzak yaşayan 
insanların sahtekârlıkları ve çevirdikleri entrika 
ve zulümler hayatı cehenneme çevirdi. 

Tabiattan ve tabiatından bu kadar uzaklaşan 
insan sanal (yapay) şeylerle kendisini avutu-
yor. Evindeki akvaryumuyla, birkaç saksısıyla, 
kafesteki kuşuyla ve vazolara koyduğu birkaç 
plastik veya gerçek çiçekleriyle kendine yapay 
bir tabiat oluşturmaya çalışıyor. Sinema ve film 
dünyası yeterli gelmedi; bilgisayar oyunları ve 
simülasyonlarla her şey sanallaştı, oyunlaştı. 
Fakat bütün bunlar bile insanın stresini atma-
sına ve huzurlu olmasına yetmiyor. Artık hafta 
sonları bir su başında veya birkaç ağacın dibin-
de geçirilen piknik saatleri de tatmin etmemeye 
başladı. 

Ardından geriye özlem, yani nostaljik duygu-
lar kendini gösterip insanı avutma ve oyalama 
görevini üstlendi. Günümüz insanı, bilim-tekno-
loji derken, bunları putlaştırdı ve ancak Allah’ın 
huzurunda elde edilebilen “huzur”u teknolojinin 
sağlayacağı ümidiyle yıllarca koştu. Yolun son-

Cennet’i Beleşe Getirmek

Mehmet ŞAHİN
mehmet.sahin41@hotmail.com
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larına doğru geldiğinde 
baktı ki ortalarda cennet 
olmadığı gibi yaşamı es-
kisinden de kötü oldu. 
İşte bu insanlardan ba-
zıları “acaba cennet geç-
tiğimiz yollarda idi de biz 
mi göremedik? Dönüp bir 
daha bakalım!” dediler. 
Kısacası nostalji; cenneti 
dünyada aramanın şaş-
kınlığıdır. Fakat insanlar 
kusura bakmasınlar, cen-
neti dünyada asla bula-
mayacaklar. Çünkü dün-
yada cennet yok; Cennet, 
ölüm ötesi dünyaya ait bir 
yerdir.

Cennet insanın hayal-
lerine dahi sığmayacak 
güzellikte yaratılmış. Fa-
kat nefse ağır gelen, nef-
sini terbiye edememiş, 
ona esir olmuş insanlara 
çok zor gelen işlerle ku-
şatılmıştır. Her nimetin 
bir külfeti vardır. Külfet 
nimetin önemine göre de-
ğişir. Cennetin etrafını ku-
şatmış bu zor ve sıkıntılı 
engelleri aşmak için her şeyden önce kuvvetli bir 
iman ve bununla birlikte ileri derecede bir sabır 
gücü olması lâzım. 

Cehennemse nefse hoş gelen, insanı cezbe-
den işlerle kuşatılmıştır. Bütün bu işlere bir ömür 
boyu direnmek, karşı koymak da çok güçlü bir 
maneviyatı gerekli kılıyor. Öyle ya insanlar ha-
ram-helal, iyi-kötü demeden her türlü lezzeti ya-
şamaya koyulacaklar, siz de bunları göreceksiniz 
ve yapmayacaksınız! “Ben sabredersem Rabbim 
bana cennette daha güzellerini, hem de ebedî 
olarak verecek” diyeceksiniz. Bu, cennete ne ka-
dar iman ettiğine ve dünya hayatına ne kadar 
değer verdiğine bağlı bir şey. Hayata damgası-
nı vurmuş büyük insanlara bakın. Hiç birisinin 
dünyaya gerektiğinden fazla değer verdiklerini 
göremeyeceksiniz. 

Örneğin Hz.Ömer’in hayatına bakalım; Müs-
lümanlarla birlikte çoğu zaman alelade işler yap-
maktan geri durmamış üzeri yamalı olan elbi-
selerle hayatını sürdürmüş, çoğu zaman ülkeye 
gelen yabancılar onun bir devlet başkanı olduğu-
na dahi inanamamışlardır.

Yine Uhud Savaşı sı-
rasında şehid olan Musab 
Bin Umeyr’in hayatına ba-
kıyoruz. Hani o Mekke’nin 
en zenginlerinden idi de 
Peygamberimizin Risa-
letinde İslam’ı kabul et-
mişti. Ve şehid olunca 
onu kefenleyecek bir örtü 
dahi bulunamamıştı… 

Buruc Suresi’nde konu 
edilen Ashab-ı Uhdud’a 
bakıyoruz; Sırf Rabbimiz 
Allah’tır dedikleri için ateş 
çukuruna atılan bu Müs-
lümanların kafasındaki 
Cennet tasavvuru...

“Düşmanlarım bana 
ne yapabilir? Ben cenne-
timi kalbimde, bahçemi 
göğsümde taşıyorum. 
Nereye götürülsem onlar 
benimle beraberdir. Hap-
sedilmem halvet, öldürül-
mem şehâdet ve memle-
ketimden sürülmem ise 
seyahattir.” diyen İbni 
Teymiyye’nin hayatında 
buluyoruz Cennete gereği 
gibi inanmanın faziletini…

Yine Çeçenistan’da Şehid olan Şamil 
Basayev’in sözü aklıma geliyor: “Allah yolunda 
mücadele eden bir kişiyi güldürmek istiyorsanız 
onu ölümle korkutun! Çünkü  o, Allah yolunda 
mücadele eden kişilerin aşağıdaki ayette geçen 
gerçek kurtuluşa mazhar olacağını biliyor:

“Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, 
kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın 
almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, 
öldürürler, ölürler. (Bu), Tevrat’ta, İncil’de ve 
Kur’an’da Allah üzerine hak bir vaaddir. Allah’tan 
daha çok sözünü yerine getiren kim vardır! O 
halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alış verişi-
nizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük 
kazançtır.” Tevbe Suresi 111. AYET.

Ve Bangladeş’te Şehid edilen Abdulkadir 
Molla’nın sözlerinde “Cennet’e gerektiği gibi 
inanmışlığın’’ fazileti yatıyor. Diyordu ki Şehid 
Molla : “Bildiğim kadarıyla, ben yanlış bir şey 
yapmadım. Tüm hayatımı Bangladeş halkı için 
İslami harekete adadım. Haksızlığa hiç boyun 
eğmedim ve eğmeyeceğim de. Dünyalık için af 

Modern hayatın içinde bu-
nalmış, özlediği hayatı sadece 
düşünüp, hayallerinde yaşaya-
bilen bir insanlık var. Modern 
hayat insanlara huzur ve mut-
luluk vaad etmişti. Ama verme-
diği gibi huzursuzluğu da artır-
dı. Bugün insanlık acılar içinde 
kıvranmaktadır. Beton binalar 
arasında sıkışmış, gürültülü 
şehir yaşamının ve hayatın yo-
ğunluğunun ortaya çıkardığı 
stresin, kirli havayı teneffüs 
etmenin getirdiği birtakım bi-
yolojik rahatsızlıkların, Allah 
korkusundan uzak yaşayan in-
sanların sahtekârlıkları ve çe-
virdikleri entrika ve zulümler 
hayatı cehenneme çevirdi.
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dilemek söz konusu bile 
olamaz. Hayatın sahibi 
Allah’tır. Nasıl öleceğime 
yalnız Allah karar verir. 
Ölümüm bir takım insan-
ların kararlarına göre ol-
mayacaktır. Ölümümün 
şekli ve zamanı yalnızca 
Allah’ın takdirine göre 
gerçekleşecektir. O hal-
de ben de bunu Allah’tan 
seve seve kabul edece-
ğim.’’

“Allah’a ve Elçisine 
yürekten inanan, sonra 
zulmün egemen olduğu 
ülkeyi terk ederek İslâm 
diyarına hicret eden, ar-
dından da, üstün bir gay-
ret göstererek mallarıyla 
ve canlarıyla Allah yolun-
da cihâd edenler var ya; 
işte Allah katında en üs-
tün dereceyi kazananlar 
onlardır ve kurtuluşa ermesi ümit edilenler değil, 
kesin olarak kurtuluşa erecek olanlar da, yine 
onlardır!” (Tevbe Suresi 20. AYET)

Bu ayeti okuyunca Suriye’deki Müslümanla-
rın neyi arzuladıklarını ve ne adına savaştıklarını 
anlamak zor olmayacaktır.

Yine Şehid Halid El İslambuli’nin annesi hay-
kırıyor mahkeme salonunda, oğlunu ve arka-
daşlarını bekleyen sonun ne olduğunu. Hani o 
yiğitler ki göstermelik mahkemelerde idam ka-
rarlarını bekliyorlardı ve annesi: “Sabran ya Mi 
Yasir inne mevidekum el-cenne” (Sabredin ey 
Yasir ailesi size cennet vadedildi) diye sesleni-
yordu. Ve salonda bulunan basın mensupları bu 
ananın tutum ve tavırları karşısında hayrete dü-
şüyorlardı. İşte bu annenin sözlerinde duyuyo-
ruz cennete gerektiği gibi inanmışlığı… 

Dünyalıklar zehrini, süsün/şaşanın içerisinde 
saklayarak zehirlerken toplumları, saray imkan-
ları dahi olsa Asiye’nin bu duruma ‘’LA’’ demesi 
inandığı cennete kavuşma arzusundandır…

Yine Hz. Bilal’in fiziki işkenceler altında ezilir-
ken “Ehad’’ nidasıyla inlemesi… 

“Öyleyse, şan, şöhret ve servet için çabala-
mak yerine, Rabb’inizin affına nâil olmak ve eni 
göklerle yer kadar geniş olan ve yalnızca Allah’a 
ve bütün Peygamberlerine inananlar için hazır-
lanmış bulunan cenneti kazanmak için birbiriniz-

le yarışın! Bu Allah’ın bir 
lütfudur ve onu, cennete 
girmeyi isteyen ve bu yol-
da çaba harcayan herke-
se bağışlar. Unutmayın, 
Allah, sonsuz lütuf sahi-
bidir.” (Hadid Suresi 21. 
AYET)

Hz.Bilal’in bu ayete 
gereği gibi inanmasından 
kaynaklı değil midir ?

“Bismillah. Yoksa siz 
ey iman edenler, sizden 
önceki ümmetlerin başına 
gelenler sizin de başınıza 
gelmeden, öyle kolayca 
cennete girebileceğinizi 
mi sanıyordunuz? Sizden 
önceki ümmetler öyle 
zorluklarla, öyle sıkıntı-
larla karşılaşmış, öylesine 
çetin imtihânlarla sarsıl-
mışlardı ki, nihâyet o za-

manki Peygamber ve onunla birlikte inananlar, 
“Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek hâle gel-
mişlerdi. İyi bilin ki, Allah’ın yardımı yakındır!” 
(Bakara 214. AYET)

Bu ayeti okuyup da ürpermemek mümkün 
değil! Ne zor vazife kulluk, ne zor bir hal imti-
han! Bu ayet bütün algılarımızı değiştirdi. Zira 
bizler daha rahat bir hayat tarzı benimsemiştik 
kendimize. Etliye sütlüye karışmayan, bana do-
kunmayan yılan bin yıl yaşasıncı, nemelazımcı 
bir hayat tarzı… Ama Rabbimiz tuttu ve silkeledi 
bizi! “Kolay değil” dedi, “bedelsiz, beleş cennet 
yolculuğu”nun rızasına ulaştırmayacağını, mübin 
bir şekilde önümüze serdi. “Hakkın mirasçıları 
olan sizler, sizden önce aynı safta duranlar neler 
çekti bilir misiniz? Onların etleri demir taraklarla 
tarandı, vücutları testerelerle ikiye bölündü de 
onlar yine de dinlerinden dönmediler.’’

İşte Peygamber (S.A.V.) yukarıdaki Hadi-
si bize aktararak âdeta “siz yoksa cenneti ucuz 
mu zannetmiştiniz?” buyuruyor. Allah’ın en sâlih 
kulları en çok musibetlere uğratılanlar olduğuna 
göre, bize ne oluyor da cenneti ucuza kapatma-
ya çalışıyoruz? 
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Gelen Kim Olacak

Bismillah. Yoksa siz ey iman 
edenler, sizden önceki ümmet-
lerin başına gelenler sizin de 
başınıza gelmeden, öyle kolay-
ca cennete girebileceğinizi mi 
sanıyordunuz? Sizden önceki 
ümmetler öyle zorluklarla, öyle 
sıkıntılarla karşılaşmış, öyle-
sine çetin imtihânlarla sarsıl-
mışlardı ki, nihâyet o zamanki 
Peygamber ve onunla birlikte 
inananlar, “Allah’ın yardımı ne 
zaman?” diyecek hâle gelmiş-
lerdi. İyi bilin ki, Allah’ın yar-
dımı yakındır!” (Bakara / 214)


