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Değerli Genç Birikim Okuyucuları,

Yeniden bizleri bir araya getiren Rabbimize 
şükürler olsun. Rabbimize şükretmek için aslında 
o kadar nedenimiz var ki. Ama şeytanın vesve-
sesiyle eğer nefsimizi azgınlaştırmışsak, doyma-
yan bir canavar haline getirmişsek, gözümüz ve 
gönlümüz hep daha fazlasını ister, içinde bulun-
duğumuz hâli yetersiz görür ve belki şükrü de 
unuturuz. Ancak etrafımızda, toplumumuzda ve 
dünyada bizden daha kötü durumda olan o kadar 
insan var ki. Şükretmek, hamdetmek için aslında 
onların haline bakmak yeterli. 

Özellikle dünyaya baktığımızda insanlık deği-
şik hallerle imtihan edilmekte. Fırtınalar, seller, 
depremler, yangınlar, hastalıklar, kıtlık ve saya-
madığımız bir çok musibetler. Müslüman coğraf-
yasında ise bunlara ilave olarak katliamlar, sa-
vaşlar, tecavüzler… Türkiyeli Müslümanlar olarak 
dünyaya baktığımızda şükredecek o kadar çok 
nedenimiz var, ama gelin görün ki çoğunlukla 
bollukla imtihanı kazanmak, darlık ve sıkıntılarla 
imtihanı kazanmaktan daha zor. Bunun için elbet-
te Allah’tan musibet ve bela istemek gerekmez. 
Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in bu konudaki şu 
duasını bizim de sık sık yapmamız gerekir: “ İs-
yan ettirecek fakirlikten, azgınlaştıracak zengin-
likten Sana sığınırım.”

Bizim de özellikle zor durumda olan Müslü-
manlara, insanlara elimizden gelen maddi ve 
manevi tüm yardımları yapmalı ve kendi hanemi-
zi de bu vesileyle sevaplarla doldurmalı, yani bu 
durumları da imtihanı başarma vesilesi yapmalı-
yız. Özellikle yanıbaşımızda Suriye’deki kardeşle-
rimizin haline baktığımızda bizlerin şu soğuk kış 
gününde sıcacık evlerimizde umursamaz bir şe-
kilde oturması, sofralarımızda tabiri caizse sade-

ce kuş sütünün eksik olması, istediğimiz hemen 
hemen her şeyi yiyip içebilmemiz, alıp giyebil-
memiz hakkında iyi düşünmemiz gerekiyor.  Ve 
imtihanı kazanma/kaybetme noktasında nerede 
olduğumuzun idrakinde olmalıyız.

Gerek içerde gerekse dışarda Müslümanların 
dağınıklığının en büyük nedeni vahdetten uzak 
bir halde bulunmalarıdır. İslam düşmanları bazen 
mezhep, meşreb farkılıklarını bazen ırki taassu-
biyetleri gündeme getirerek Müslümanların bir 
araya gelmesini engellemekte, maalesef Müslü-
manlar birbirlerinin katletmeye kadar gitmekte-
dirler. Artık bu kışkırtmaların o kadar aleni yapıl-
masına rağmen Müslümanların derin bir uykuda 
olduklarını, bir türlü bu gerçekleri göremedikle-
rine üzülerek şahid oluyoruz. Müslümanların ar-
tık bu gaflet uykusundan uyanmaları gerekiyor. 
Yoksa bu oyunlara alet olan Müslümanlar bunun 
hesabını veremezler.

Biz Genç Birikim olarak Müslümanların açık ve 
net ortak düşmanları dururken vahdet ve ümmet 
anlayışına ters şekilde birbirleriyle uğraşmasını, 
birbirlerine hakarette bulunmalarını, hatta öldür-
melerini doğru bulmadığımızı, tüm çaba ve gay-
retlerimizin Müslümanların vahdeti için olduğunu 
beyan ediyoruz. Rabbimizin bize fırsat verdiği sü-
rece de bunu yapacağız inşallah.

Dergimizin bu sayısı, yine gündemi takibe-
den/yakalayan yazılarla dopdolu. Ayrıca her sa-
yımızda olduğu gibi dinimizi öğreten konuları da 
işleyen yazılarımız da sizlerin istifadesine sunul-
muş durumda. 

Sizleri bu yazılarla baş başa bırakırken, bir 
sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle Allah’a 
emanet olun.

Genç Birikim’den...
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17 Aralık Sonrası Türkiye

Ali KAÇAR
kacarali@hotmail.com

Türkiye’de, 17 Aralık operasyonu ile yeni 
bir darbe dönemi başlamıştır. Bu dö-
nem, Türkiye gibi ülkelerde darbeciliğin 

ya da vesayet rejiminin her zaman demoklesin 
kılıcı gibi halkın tepesinde sallan(dırıl)dığını gös-
termektedir. Darbe dönemi ya da vesayet rejimi 
bitti tarzında çokça yapılan açıklamalar ve yapı-
lan analizler, Türkiye’deki Kemalist sistemin ve 
bu sistem üzerindeki küresel emperyal güçlerin 
etkisinin anlaşıl(a)madığını göstermektedir. Çün-
kü uzun zamandan beri birçok kimse, Türkiye’de, 
darbe döneminin bittiğini, artık askeri vesayetin 
söz konusu olmayacağını yazıp söylemekteler. 
Bu tür bir söylem, her darbeyle birlikte terkedilse 
de, kısa bir süre sonra tekrar gündeme ge(tiri)
lmekte ve aynı tür analizler yapılmaya devam 
edilmektedir. Bu söylemleri dillerinden düşür-
meyenler önce 28 Şubat postmodern darbesiyle, 
kısa bir süre sonra da (10 senede bir darbe döne-
mine uygun olarak) 2007’de 27 Nisan e-darbesi/
muhtırasıyla şaşkınlığa uğramışlardır. Bu şaşkın-
lık çok uzun sürmemiş, Erdoğan’ın ve ekibinin bu 
muhtırayı yok sayarak karşı durması ve erken 
seçim kararı almasıyla yine aynı kesimler artık 
bundan sonra darbe de, askeri vesayet de söz 
konusu olmaz anlayışını çeşitli vesilelerle daha 
yüksek sesle gündeme getirmeye başlamışlardır. 
Ancak bu da -10 senelik darbecilik dönemi dol-
mamış olsa da- çok uzun sürmemiştir. Nitekim 
Türkiye, 17 Aralık 2013’de yeni bir darbeyle karşı 
karşıya gelmiştir. Buna isterseniz yargı darbesi, 
isterseniz Fethullah Gülen darbesi deyin, ister-
seniz Başbakan Erdoğan’ın deyimiyle post/dost-
modern darbe deyin, ne derse deyiniz Türkiye, 
tam anlamıyla yeni bir darbeyle yüz yüzedir.

Türkiye ABD ilişkileri bu denge(sizlik)de de-
vam ettiği müddetçe Türkiye’de darbe dönemi 
bitmez. Çünkü iliklerimize kadar nüfuz etmiş, 
kılcal damarlarımıza kadar bütünüyle vücudu-
muzu üsleriyle, istihbarat örgütleriyle kuşatarak 
kontrol altına almış bir ABD vardır karşımızda. 
Nefes alışımızı kontrol edecek derecede nüfuz 
etmiştir içimize…  1950’li yıllardan itibaren önce 
orduyu, MİT’i sonra da bütünüyle toplumu yeni-
den dizayn etmiş, Gladyo’yu kurmuş ve faaliyete 
geçirmiştir. Kontrol dışına çıkan ya da çıkmaya 
çalışan, ABD menfaatlerine küçücük bir zarar 
verme ihtimali olan kişi ya da kesimlere karşı, 
ABD’nin terbiye yöntemleri devreye girmektedir. 
Suikast, halkı kışkırtma, iç isyan, darbe ve daha 
birçok yol, bu yöntemler arasında bulunmakta-
dır. ABD, Türkiye’de, ne yazık ki bu yol ve yön-
temleri kullanabilecek ve sonuç alabilecek bir 
güce sahiptir. Bu nedenledir ki, iktidara gelmeyi 
hedefleyen her parti yetkilileri ABD’de görücüye 
çıkıp kabul görülmeyi, Türkiye’deki seçmenden 
daha anlamlı ve önemli bulmaktadır. ABD açı-
sından bir ülkenin sol düşünceyle ya da krallık, 
diktatörlük veyahut Suud benzeri şeriatla yöne-
tiliyor olması önemli değildir. ABD için önemli 
olan o ülkede kendi menfaatlerinin devam ediyor 
oluşudur.

Türkiye’de hangi parti iktidarda olursa olsun, 
ABD’nin yaklaşım tarzı yukarıda belirtildiği şe-
killerden birisiyle olacaktır. İktidarda AKP’nin, 
CHP’nin, MHP’nin ya da BDP/HDP olması farket-
mez; üzülerek belirtelim ki, hiçbir parti ABD’ye 
kafa tutarak ayakta kalacak güçte ve anlayışta 
değildir. Bunun yakın tarihimizde birçok örneği 
vardır. Belki en yakın örneği Refahyol’un iktidar-
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da olduğu dönemdir. Üstelik bu iktidar istenilen 
ve arzu edilen ölçülerde ABD’ye karşı çıkmış, 
menfaatlerine zarar vermeye çalışan bir iktidar 
da değildi. Ama buna rağmen geçmişinde söylem 
bazında da olsa ABD’ye ve Batı’ya kafa tutmuş, 
kitlesel tabanını bu söyleme göre yönlendirmiş 
bir partiyi (Refah Partisi’ni), bu geçmişine rağ-
men iktidarda tutmak ABD’nin işine gelmemiştir. 
Bildik ayak oyunlarıyla/postmodern bir darbeyle 
Refahyol iktidarı önce kendi içinde çökertilmiş, 
sonra da RP (Refah Partisi) kapat(tır)ılarak siya-
set sahnesinden silinmesi sağlanmıştır. Bu du-
rum, laikleri, Kemalistleri, ulusalcıları sevindirse 
de, içeride ve dışarıda bu yolla mücadele edil(e)
mez diyen Müslümanlara daha da haklılık kazan-
dırmıştır. 

İlerleyen yıllarda ABD’yi en çok endişelen-
diren şey, kendi kontrolünde/arka bahçesinde 
olan ülkelerde başta ABD ve Siyonist İsrail ol-
mak üzere bütün küfür güçleri düşman belleyen 
bir gençliğin yetişiyor olmasıdır. Son yıllarda bel-
ki de uzun zamandan beri ABD’nin İslam coğ-
rafyasında gelişen ve gittikçe de taban bulmaya 
çalışan ve ‘radikal İslamcılar’ olarak adlandırılan 
bu gençliği yok etmek ya da en azından etkisiz 
hale getirerek marjinalleştirmek suretiyle kitle-
lerle bağlantısını kesmeye dönük bir proje ge-
liştirmiştir; bu proje ‘Ilımlı İslam’ projesidir. Bu, 
Allah’ın gönderdiği İslam’la benzerliği olan ama 
Hz. Peygamber (as)’ın pratiğe aktardığı İslam 
Dininin esaslarıyla asla bağdaşmayan yeni bir 
dindir. ABD, başta Türkiye olmak üzere halkı 
Müslüman olan ülkelere ahkâmdan ve muame-
lattan soyutlanarak içi boşaltılmış bu dini yay-
gınlaştıracak partileri iktidara taşımaktadır. ABD 
bu konuda başarılı da gözükmektedir. 28 Şubat 
darbecileri, İslam’ın ılımlısı, radikali olmaz, İs-
lam, İslam’dır tehdidiyle ülke içerisinde, Bush 
da, ya bizden yanasınız ya da teröristlerden ya-
nasınız tehdit ve korku salarak küresel anlam-
da Müslüman halklara yönelik ‘topyekûn Savaş’ 
başlatmıştır. ABD emperyalist bir ülke olduğu 
için, uluslararası menfaatlerini bazen topyekûn 
savaş, bazen de barışçıl yöntemle gerçekleş-
tirmeye çalışmaktadır. Nitekim bu menfaatlerin 
gerçekleşmesi için Bush döneminde sopa yani 
‘savaş’ politikası uygulanırken, Obama döne-
minde ise havuç politikası uygulanmaktadır. 
Aslında her iki politikayla da aynı amacın ger-
çekleştirilmesi hedeflenmektedir. Zaten ABD’nin 
dış politikasında bugünden yarına herhangi bir 
değişikliğin olması mümkün değildir. Bush’un 
ölümü göstermesi, Obama’nın sıtmayı kabullen-
dirmesini kolaylaştırmaktadır. Bush’un savaşla, 
işgalle ülke yönetimlerini değiştirerek yapmak 

istediğini, Obama ‘ılımlı İslam’ politikasını, bu ül-
kelere dayatarak yapmaktadır. Kısacası birisi si-
lahla/sopayla, diğeri ise havuçla ABD politikası-
nı uygulamaya çalışmaktadır. Obama’nın havuç 
politikası ile dayattığı ‘Ilımlı İslam’ birçok ülke 
yönetimi tarafından kabul edilerek uygulamaya 
konmuştur. Kabul etmeyenler ise bir iç darbeyle 
yönetimden uzaklaştırılmaktadır. Mısır’da, Mursi 
örneğinde olduğu gibi. 

İslam, İslam’dır; İslam’ın radikali ya da ılım-
lısı olmaz. Allah’u Teâla bize Müslüman ismini 
vermiş (Hacc, 22/78), din olarak da tamamlan-
mış bir şekilde İslam’ı seçmiştir. (Maide, 5/3) 
İslam eksik değil ki, birileri demokrasi ile (De-
mokratik İslam ya da İslam demokrasisi), birileri 
sosyalizmle (İslam Sosyalizmi), birileri ılımlı ya 
da radikal olarak tamamlamaya çalışsın. Çün-
kü İslam Dininin tamamlandığını (Maide, 5/3) 
ve Kitapta da hiçbir şeyin eksik bırakılmadığını 
(En’am, 6/38) Rabbimiz bize bildirmiştir. Kim, 
İslam’a demokrasi, sosyalizm ya da ılımlı lafız-
larını ekliyorsa, bilmelidir ki, o, ya İslam’ı eksik 
görmekte ya da İslam’dan bihaber çok cahildir. 
Çünkü İslam dininin bu tür eklentilere ihtiyacı ol-
mayacak kadar tamamlanmış ve kıyamete kadar 
geçerliliği devam edecek bir dindir. Rabbimiz her 
şeye muktedir ve her dönemde olup bitenleri ve 
olup bitecekleri en iyi bilendir. 

AKP, iktidarı döneminde izlediği politikalar, 
zaman zaman kırmızı çizgileri zorlasa da ABD 
menfaatlerine çok da aykırı politikalar değildir. 
11-12 yıldır tek başına iktidarda oluşu, ABD’nin 
öngördüğü ılımlı İslam politikasını uygulama-
sından kaynaklanmaktadır. Aksi halde AKP ik-
tidarda kalamazdı. İnanmayanların, 1960’da 
Menderes’e, 1971’de ve 1980’de Demirel’e, 28 
Şubat 1997’de Refah Partisi’ne karşı gerçekleşti-
rilen darbelerin sebeplerini ve ABD’nin bu darbe-
lerdeki rolünü araştırmaları gerekmektedir. AKP 
içerisinde bu yolla –Ilımlı İslam politikasıyla- 
Müslümanların önünü açabiliriz diyenler çıkabilir. 
Bu, iyiniyetli bir yaklaşım gibi de gözükebilir. An-
cak iyiniyet, hiçbir zaman yeterli değildir. Biz kit-
leleri memnun etmekten ziyade Allah’ı memnun 
etmek durumunda olan insanlarız. ABD, AKP 
iktidarını istememiş olsaydı, AKP’yi iktidardan 
alaşağı etmesinin birçok yolu vardı ve bu yolla-
rı, kendi işbirlikçileriyle, istihbarat örgütleriyle, 
Gladyo’nun/Kontrgerillanın yer altı (ve hatta yer 
üstü) unsurlarıyla bunu çok rahat devreye soka-
bilirdi. Eğer 2004’deki darbe girişimleri başarılı 
ol(a)mamışsa, bunun nedeni AKP iktidarının iş 
bilirliğinden/muktedir oluşundan değil ABD’nin 
darbecilere onay vermemesinden kaynaklan-
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mamaktadır. One minute 
olayı ya da Mavi Marmara 
çıkışında söylenen sözler, 
takınılan tavırları küçüm-
semek elbette ki doğru 
ve adil olmaz. Ancak bu 
ve benzeri bir iki olayı 
büyüterek milad olarak 
değerlendirmek de çok 
doğru değildir. Nitekim 
Erdoğan, 22 Mart 2004’de 
Şeyh Ahmet Yasin’in vah-
şice şehid edilmesi üze-
rine de benzeri sert bir 
tavır takınmıştı. Eli kanlı 
katil Şaron’un hiçbir da-
vetini ve Türkiye’ye de 
yapmak istediği ziyare-
ti de kabul etmemişti. 
Ancak ABD’nin devreye 
girmesiyle –ya İsrail’e zi-
yaret ya da ABD’ye yap-
mak istediğin ziyaretin 
kabul edilmez-, Erdoğan, 
mecburen Siyonist katil 
Şaron’un ziyaretine gi-
derek kanlı elini sıkmak 
zorunda kalmıştı. Bu zi-
yaretten sonra Erdoğan’a 
ABD’nin yolu açılmış-
tı. Buna –Rasmussen’in 
NATO Genel Sekreteri 
seçilmesi, Malatya’ya füze kalkanının kurulma-
sı gibi- başka örnekler de vermek mümkündür. 
Dolayısıyla AKP’nin Türkiye’de ve Ortadoğu’da 
izlediği politika bütünüyle ABD’ye rağmen izle-
nen ya da oluşturulan politikalar değildir. Buna 
rağmen AKP yetkililerinin zaman zaman ABD’nin 
kırmızıçizgilerini zorladığını, bundan dolayı da 
Gezi Parkı gibi, şimdilerde de Fethullah Gülen 
Ekibi’nin ‘post/dost modern darbe’ gibi olaylarla 
kırmızıçizgileri fazla zorlama, ayağını denk al an-
lamına gelen işaretler verilmeye çalışılmaktadır. 
Erdoğan hükümeti, halen ABD tarafından bütü-
nüyle gözden çıkarılmamıştır. Şayet çıkarılmış 
olsaydı, Gezi Parkı ya da Gülen hareketinin 17 
Aralık operasyonu neticesinde Erdoğan hüküme-
ti ayakta kalamazdı. Erdoğan hükümetini göz-
den çıkaranlar ABD’deki neo-conlar ve Siyonist 
lobilerdir.

Mısır’da Muhammed Mursi’nin bir darbeyle 
devrilmesinin arkasındaki güç, başını ABD’nin 
çektiği emperyal ve Siyonist güçlerdir. Yoksa 
Sisi’nin kendi gücüyle ya da Körfez’in işbirlik-
çi yönetimlerinin yardımıyla gerçekleştirdiği bir 

darbe değildir. Bana göre 
bu darbenin en önemli 
nedeni Mursi’nin, ABD’nin 
dayattığı ‘ılımlı İslam’ po-
litikasını kabul etmeme-
siydi. Mursi’nin başında 
bulunduğu Özgürlük ve 
Adalet Partisi de, AKP’yi 
bu yönüyle de model al-
saydı yani ılımlı İslam po-
litikasını uygulayacağına 
dair işaretler verseydi, 
Mursi, bugün hala Cum-
hurbaşkanı olarak görevi-
ne devam ediyor olacak-
tı. Geçmişte AKP’ye karşı 
yapılmak istenen onlarca 
darbenin gerçekleşmeme 
nedeni de bence ABD’nin 
darbecilere onay verme-
mesidir. Aksi halde AKP’yi 
karşı çoktan darbe yapı-
larak İktidardan alaşağı 
edilmiş olacaktı.

17 ARALIK OPERAS-
YONU, SİYONİST

VE NEO-CON DES-
TEKLİ BİR DARBEDİR

17 Aralık’ta başla-
yan operasyon sıradan 
bir operasyon değildir. 

Şimdiye kadar alışkın olduğumuz türden ope-
rasyonlardan da farklıdır. Türkiye’de her iktidar 
döneminde yolsuzluk yapılmıştır. Bu iktidar dö-
neminde de yolsuzluk yapılmış ve bu operasyon-
dan sonra da yapılmaya devam edecektir. Yol-
suzlukları bu tür yollarla engellemek de mümkün 
değildir. Ancak bu operasyonun amacı gerçekten 
sadece yolsuzluk ve rüşvet operasyonu muydu? 
Şayet, dershanelere yönelik iktidar operasyonu 
söz konusu olmasaydı buna rağmen bu operas-
yon gerçekleşir miydi? Herhalde bu operasyon 
en azından şimdilik gerçekleşmezdi. Hatta ikti-
darın dershane girişimi bu operasyonun arkasın-
daki güçleri hazırlıklarını tamamlamadan ortaya 
çıkarma amaçlı olduğu da iddia edilmiştir. Ha-
zırlıklar tamamlandıktan sonra bu darbe girişimi 
başlamış olsaydı, darbenin başarılı olma ihtimali 
bugünkünden çok daha fazla olabilirdi. 

Fethullah Gülen kimdir, bu kadar zamandır 
ABD’de yaşıyor olmasına rağmen bu kadar şeyi 
nasıl becermiştir gibi birçok soru herkesin zihni-
ni meşgul etmektedir. ABD’nin Müslümanlara ve 
İslam’a karşı olan düşmanca tavrı bilinirken Fet-

ABD’nin Müslümanlara ve 
İslam’a karşı olan düşmanca 
tavrı bilinirken Fethullah Gü-
len 1999’dan bu yana nasıl, en 
hafifinden sınır dışı edilmeden 
ABD’de kalabiliyor? Sadece 
kalmakla yetinmiyor, yaşadığı 
malikâneyi/sarayı/köşkü sür-
gündeki hükümetin merke-
zi gibi bir saldırı üssü olarak 
kullanabilmektedir. Gülen’in 
bu tavrı, ABD menfaatlerine 
uygun hatta onların öngördü-
ğü proje çerçevesinde olmasa, 
yıllardır stratejik müttefikimiz 
dediği Türkiye’ye karşı böyle-
sine kapsamlı, paralel bir dev-
let yapılanmasına izin verir mi? 
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hullah Gülen 1999’dan bu yana nasıl, en hafifin-
den sınır dışı edilmeden ABD’de kalabiliyor? Sa-
dece kalmakla yetinmiyor, yaşadığı malikâneyi/
sarayı/köşkü sürgündeki hükümetin merkezi 
gibi bir saldırı üssü olarak kullanabilmektedir. 
Gülen’in bu tavrı, ABD menfaatlerine uygun hat-
ta onların öngördüğü proje çerçevesinde olmasa, 
yıllardır stratejik müttefikimiz dediği Türkiye’ye 
karşı böylesine kapsamlı, paralel bir devlet ya-
pılanmasına izin verir mi? Kesinlikle vermez ve 
böyle bir kimseyi de, ya zindana –Guantanamo 
gibi- atardı ya da bir gün bile ülkesinden durdur-
mayarak sınır dışı ederdi. Oysa Fethullah Gülen 
(FG) 1999’dan beri kendi ülkesinde, kendi evin-
de yaşıyor gibi rahat bir şekilde yaşamaktadır. 
Bu düşündürücü değil midir? Ayrıca ABD, Gülen’i 
ve Gülen’in 160’dan fazla ülkede kurduğu okul-
larına her türlü desteği vererek desteklemeye 
çalışmaktadır. Çünkü Gülen hareketi, halkı Müs-
lüman olan ülkelere dayatılan ve bir ABD projesi 
olan ‘Ilımlı İslam’ projesinin bir parçasıdır.

Fethullah Gülen’in ABD ve Siyonist lobilerle 
karanlık ilişkileri çok önceleri başlamıştır. Geliş-
mesi ve genişlemesi de –ne kadar aksine söyle-
nirse söylensin- bu ilişkiler sayesinde olmuştur. 
Nitekim 10 Mart 1998 günkü Zaman gazetesi-
nin bildirdiğine göre ADL (Anti-defamationLe-
ague; Türkçesi: Ayrımcılık ve İnkâra Karşı Bir-
lik), Fethullah Gülen’i İstanbul’da ziyaret ederek 
“diyalog ve hoşgörü kitabı” hazırlatmış, İngiliz-
ce olarak tüm dünyada dağıtılması için önayak 
olmuştur. Bu ADL de neyin nesi, diye soranlar, 
yine Zaman’ın 20 Kasım 1992 günkü sayısına 
göz atabilirler. Bakınız, Zaman gazetesi ADL’yi 
nasıl anlatıyor: “ABD’de Yahudi mafyası: ADL… 
ADL, adeta Amerikan mafyasının halkla ilişkiler 
bürosu gibidir… Kurdukları ‘Denizaşırı Yatırım-
cılar Servisi’ adlı şirketle milletlerarası silah ve 
uyuşturucu kaçakçılığı, kirli parayı aklama gibi 
işleri yürütmektedir… İsrail Devleti kurulduğun-
dan beri ADL, İsrail gizli servisi MOSSAD ile hu-
susi ilişkilerini daima sürdürmüş, İsrail mafya-
sıyla da yakın bağlantılar kurmuştur…” 

10 Mart 1992 günkü Zaman’ın anlattığı bu 
ADL’nin en temel misyonu dinler arası diyalog-
dur. Bu misyonun yüzde kaçı siyasi, yüzde kaçı 
dini olabilir ona da siz karar verin… Bu misyon 
çerçevesinde Fetullah Gülen’e “diyalog ve hoş-
görü kitabını yazma teklifi yapan, Gülen’in yaz-
dığı bu kitabı tüm dünyaya dağıtmayı üslenen 
bu ADL’dir. Dahası 1998’de Zaman’ın imtiyaz 
sahibi olan ve Fetullah Gülen’in Papa ziyareti-
ne iştirak ederek Papa’nın ellerini öpen Alaattin 
Kaya, Aktüel dergisinin 1998 yılı 354. Sayısında 

yayınlanan söyleşisinde “Gülen’in Papa’yı ziya-
retinin gerçekleşmesinde dönemin ADL Başkanı 
Mr. Hugson’ın kilit rol oynadığı”na özellikle dik-
kat çekmişti. Bu ve benzeri birçok haberi, birçok 
haber sitesinde bulmak mümkündür.

Gülen, Zaman gazetesinin 4 Eylül 1997 ta-
rihli sayısında Batı ile ilişkiler hakkında şu de-
ğerlendirmeleri yapıyor: “Bu manada inanmış 
bir insanın Batı karşısında, Batı’yla entegrasyon 
karşısında, Amerika’yla entegrasyon karşısında 
olması katiyen düşünülemez.”

Nevval Sevindi’nin Sabah Kitaplarından çı-
kan, “Fethullah Gülen İle New York Sohbeti”nde 
ABD ile Fetullah Gülen’in bağı, açıkça dile ge-
tiriliyor. İşte kitaptan bazı seçmeler: “Amerika 
şu andaki konum ve gücüyle bütün dünyaya ku-
manda edebilir. Bütün dünyada yapılacak işler 
buradan idare edilebilir. Amerika hala bu dünya 
gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır.” 
(s.6) “Amerika daha uzun zaman dünyanın ka-
derinde çok önemli rol oynayacaktır. Bu realite 
kabul edilmeli. Amerika göz ardı edilerek şurada 
burada bir iş yapılmaya kalkışmamalıdır.” (s.7) 
“Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın 
değişik yerlerinden hiçbir iş yaptırmazlar. Şim-
di bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon 
adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar 
açıyorlarsa, bu itibarla, mesela Amerika ile ça-
tıştığınız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi 
mümkün olmaz.” (s.8) “Amerika ile iyi geçin-
mezseniz işinizi bozarlar. Amerika’nın bize ya-
rım arpa kadar bile, sadece bizim menfaatimize 
olacak bir desteği yoktur. Buna rağmen şurada 
bulunmamıza izin veriyorsa, bu bizim için bir 
avantajsa, bu avantajı sağlıyor demektir.” (s.9) 

Fethullah Gülen’i ABD’ye tanıtan, ona refe-
rans olan kişiyse Kasım Gülek’tir. Kasım Gülek 
ise Moon tarikatının (Moon tarikatı, 1954 yılın-
da Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan rahip 
SunMyung Moon tarafından kurulan, dünyada 
Moon liderliğinde bir teokrasi kurulmasını ve her-
kesin Korece konuşmasını amaçlayan bir tarikat-
tır. ABD’de resmi dini mezhep statüsündedir. Sun 
Myun Moon, gençliğinde İsa’nın kendisine gözü-
kerek, kendisini mesih seçtiğini ve eşiyle birlik-
te günahsız ve insanoğlunun gerçek ebeveynleri 
olduklarını, İsa’nın yarım bıraktığı işleri tamam-
ladığı iddiası içindedir.) Türkiye halifesi ve bir 
zamanlar da Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel 
Sekreteri idi. Kasım Gülek ile Fethullah Gülen’in 
ilişkisini yazar Hulusi Turgut, 21 Ocak 1998 ta-
rihli Yeni Yüzyıl’da şöyle anlatmaktadır: “Kasım 
Gülek, Fethullah Gülen’le çok iyi dostluk ilişkileri 
içinde bulundu. Gülen, Kasım Gülek’le sık sık gö-
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rüşürdü. Vefatı üzerine bu eski dostunun cenaze 
namazını vasiyeti üzerine kıldırmıştı. Fethullah 
Gülen’e sorduk: ‘Amerika, sizlerle ilgili referansı 
merhum Kasım Gülek’ten mi aldı?’ Gülen bu ko-
nuda şunları söyledi: ‘Kasım Gülek beyin baldızı 
Amerika’daydı. Yani Pentagon’la irtibatları vardı. 
Eğer kendisine değişik platformlardan, Beyaz 
Saray’dan sormuşlarsa ‘Bunlar nedir?’ diye, o da 
‘Endişe edilecek bir şey yoktur’ demiştir, referans 
vermiştir.” (Yeni Yüzyıl gazetesi, 21 Ocak 1998) 

Gülen, 1 Eylül 1997 tarihli Zaman gazetesinde 
bu ilişkiyi şöyle açıklıyor: “ABD’de görüştüğüm 
insanlardan biri Abramowitz’di. O, Türkiye’de bir 
zaman elçi olarak kalmıştı. Müşterek dostumuz 
Kasım Gülek Bey vardı. Onun vasıtasıyla gıya-
ben onu tanıyorduk… Türkiye, şimdiye kadar çok 
ölüm-kalım krizlerine maruz kalmıştır. Bunu is-
terseniz bir kriz sayın ama bu millet bunu aşar 
dedim. Hatta bu ses, imkânı varsa Beyaz Saray’a 
kadar, Kongre’ye kadar, Pentagon’a kadar götü-
rülmeli dedim.” (Zaman gazetesi, 1 Eylül 1997) 
Gülen, 1992 yılında ABD’ye gittiğinde, Kasım 
Gülek’in, Pentagon’da albay olarak görev yapan, 
sonra şüpheli bir şekilde ölen baldızı Aylin Ro-
domisli aracılığıyla Pentagon ve CIA ile ilişkiye 
geçtiğini de bizzat kendisi söylemiştir. 

Gülen’in Türkiye yetkilileri nezdinde refere 
eden de yine ABD’liler olmuştur. Nitekim ABD 
Büyükelçisi Mark Parris’in rolü ABD ile bağı, onun 
Türkiye Cumhurbaşkanı’nın korumasına girme-
sine yol açabilecek kadar güçlüydü. Fethullah 
Gülen’e bağlı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın, 
25 Aralık l997 günü düzenlediği “Ulusal uzlaşma, 
hoşgörü ve diyalog” ödül töreninde, Cumhur-
başkanı Demirel’e de “şükran plaketi” verilmişti. 
Oysa o tarihte Fethullah Gülen’in okulları basılı-
yor, Türkiye Cumhuriyeti karşı faaliyetleri nede-
niyle hakkında adli soruşturma yürütülüyordu. 
Cumhurbaşkanı Demirel, irticaya karşı mücade-
lede devlet kurum ve kuvvetlerinin bütünlüğü-
nü bozan bu konuma neden geldiği önemliydi. 
Demirel’i Fethullah’ın ödülünü almaya ABD An-
kara Büyükelçisi Mark Parris ikna etmiştir. Parris, 
Aralık ayının ikinci haftasında yapılan görüşme-
de, Türkiye’nin Ortadoğu ve Orta Asya’da “Ilımlı 
İslam”dan yana tavır almasını savunmuştu. Fet-
hullah Gülen’i övmüştü. 

Demirel ile Fetullah arasındaki ikinci köp-
rü, yine bir Amerikan yetkilisiydi: ABD’nin An-
kara eski Büyükelçisi Morton Abramowitz. 
ABD’nin önde gelen think-tank kuruluşu Car-
negie Vakfı’nın eski Başkanı Abramowitz’in, 
Ilımlı İslam’ın destekçilerinden olduğu bilini-
yor. Abramowitz, ABD’nin en faal gruplarından 

Yahudi Lobisi’nin de önde gelen isimlerinden. 
Özal’la mutfak arkadaşlığıyla ünlenen Abramo-
witz, Washington’a döndükten sonra da elini 
Türkiye’den hiç çekmemiştir. Sık sık ülkemize 
gelen Abramowitz, Türkiye’den gidenlerin de 
uğramayı ihmal etmediği isimlerden.

AKP’nin kuruluşuna bakıldığında, Fethullah 
Gülen ile ilişkide bulunan ve ABD’li yetkililer nez-
dinde referans olan Siyonist lobilerin önde gelen 
şahsiyetleri, aynı zamanda Erdoğan ve ekibi ile 
de aynı tür ilişki kurdukları görülmektedir.  Er-
doğan bu tür kimselerle ilişkide bulunabilir ama 
Gülen bulunamaz denilebilir mi? Denilemez, de-
nilmemesi de gerekir. Bizler adil olmak zorunda-
yız. Bir şey Gülen için yanlış ise, o şeyin Erdoğan 
için de yanlış olması gerekmektedir. Bizler bir 
sözün, kim tarafından söylenip söylenmediğine 
bakmadan önce, o söz doğru mudur, değil midir, 
biz ona bakarız. Bu, Gülen ekibinin Siyonist lo-
bilerin ve neo-conların desteğinde Türkiye başta 
olmak üzere ülke yönetimlerini dizayn etme hak-
kının olduğu anlamına gelmez. Gülen ekibinin bu 
İslam düşmanı çevrelerle iç içeliği ister istemez, 
akla görevli oldukları düşüncesini getirmektedir. 
Zaten Gülen ve ekibinin yaptıklarının İslam’ın ve 
Müslümanların hayrına olmadığına hiçbir zaman 
inanmayanlardanım.  

Birlikte olma, birlikte yürüme durumunda ol-
duğumuz kimselerin de, sadece söylediklerine, 
gerçekleştirmek istedikleri amaca bakmayız; 
amaçla birlikte bu amaca götürecek yol ve yön-
temin de doğru olup olmadığına bakarız. Çünkü 
yapılacak iş kadar, o işi yapmak için kullanılan 
yöntem ve araç da en az o iş kadar önemlidir. 
Farz olan bir şeyi yapmak için gerekli olan şey de 
farzdır kaidesi gereğince, bir şeyin İslam olma-
sı, aynı zamanda o şeyi gerçekleştirecek aracın/
yöntemin de İslam olmasını gerektirmektedir. 
Yaptığımız işin/amelin İslami olabilmesi için, o 
işi/ameli gerçekleştirmek için izlediğimiz yol ve 
yöntemin de mutlaka İslami olması gerekmek-
tedir. Müslüman’a göre, hedefe götüren her yol 
mubahtır anlayışı asla doğru değildir. Müslüman 
için hedef de İslami olması gerekir, o hedefe gö-
türen yol ve yöntem de İslami olması gerekir. Bu 
içtihadi bir görüşle ya da içinde bulunulan şart-
ların ters gitmesiyle veyahut marjinal kalmak 
korkusuyla değiştirilebilecek bir şey de değildir. 

Bize göre demokratik mücadele bu çerçevede 
değerlendirilmelidir. Bana göre, sana göre ya da 
şartlara göre mücadele yöntemi olmaz; çünkü 
bir Müslüman için bağlayıcı olan İslam’ın temel 
nasslarıdır. (Bu konuya gelecek sayıda devam 
edeceğiz, İnşallah!.)
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Başbakan Erdoğan önce İran’a gitti; 
ardından Fransa Cumhurbaşkanı Hol-
lande Türkiye’yi ziyaret etti ve Başba-

kan Almanya’ya gitti. Şimdi de Soçi’ye gidiyor…

Dikkat ettiniz mi bilmem ama Başbakan’ın 
Almanya ziyareti bana biraz farklı geldi. Sanki 
İngiltere Başbakanı’nın Yeni Zelanda, Avust-
ralya gibi ülkeleri ziyaret etmesi gibi. Berlin’de 
Merkel ile eşit şartlarda masaya oturan, iki ülke 
ilişkilerini görüşen iki ayrı lider değil de tek 
taraflı kendi isteklerini diğer tarafa duyurmak 
isteyen bir Türkiye Başbakanı portresi izledim. 
Üstelik de kendi ülkesinde 17 Aralık depremi-
nin artçı sarsıntılarının devam ettiği bir zaman 
diliminde. 

Galiba birileri bizim bölgemizde ülkemizde 
olup bitenleri tam olarak görmemizi istemiyor. 
Zira dershaneler tartışması ile başlayan olaylar, 
bugün paralel yapı, paralel devlet, Cemaat(!)-
AK Parti çatışması, dışarıdan yönetme vs. gibi 
tartışmalarla devam edip gidiyor.

Tabii ki 17 Aralık’ta başlayan kalkışma ve 
devamı oldukça önemli. Ancak bu önemli olay, 
fotoğrafın tamamını görmemize engel teşkil et-
memeli. Fethullah Gülen ve hareketinin teşhi-
si yapılarak, tedavi yöntemleri belirlenerek bir 
yol haritası çizilmeli ve yolda devam edilmeli-
dir. Nitekim geçmişte bizler de bu harekete ilgi 
duyduk. Fethullah Gülen İzmir’de mukim iken, 
oraya Ankara’dan gidip gelen arkadaşlara ve 
onların fikri seviyelerine Fethullah Gülen’in ilgi 
göstermesi nedeniyle, Fethullah Gülen ve çalış-
ması Ankara’da bulunan bizlerin de ilgisini celp 

etti. Neticede rahmetli Ercüment Özkan ile Ef-
latun Saygılı’nın Fethullah Gülen ile görüşmek 
üzere İzmir’e gitmelerini arzu ettik ve istişa-
re sonucunda arkadaşlarımız bir Cuma günü 
Bornova’da Fethullah Gülen’in vaaz ettiği cami-
ye gittiler. Fakat hoca Cuma sonrası arkadaşla-
rımıza ilgi göstermiyor. Hatta görüşme talebini 
değerlendiren o zamanki hocanın özel kalemi 
diyeceğimiz Barbaros Kocakurt bizzat rande-
vu verdiği halde, o gün arkadaşlarımıza gereği 
şekilde sahiplenmiyor ve sonuçta merhum Öz-
kan, Fethullah Gülen’e kendi tabiriyle; “Hoca! 
Görüşeceğimizi görüşelim de biz gidelim” diyor. 
Hoca da bir bayram vesilesi ile Erzurum’a gi-
deceğini ve dönüşte Ankara’ya uğrayacağını, 
bizlere haberdar edeceğini ve görüşebileceğini 
ifade ediyor.

Hoca Ankara’ya geldi, üç gün Demetevler 
semtinde kaldı. Ancak ne Özkan’ı ne de bizler-
den başka birisini aradı. Zaman geçti, cemaa-
tin ilk özel okulu diyebileceğimiz ve arazisini de 
Abdülkerim Doğru’nun tahsis ettiği Samanyo-
lu Koleji’nin açılışı var. Ercüment Bey’le birlik-
te ben de gittim. Açılış, himmet faslı, gözyaşı 
seremonisi bittikten sonra Fethullah Gülen’in 
yanına vardık. Ercüment Bey; “Fethullah Bey! 
Hani sizinle görüşeceğimizi görüşmüştük, ne-
den aramadınız? Siz bizim keyfi bir görüşme 
yapacağımızı mı sandınız? Bizim görüşme ta-
lebimiz ümmetin vahdeti içindi. Galiba siz üm-
metin vahdetinden yana değilsiniz.” dedi ve 
ardından Gülen, etrafını göstererek “Görüyor-
sunuz ben bana ait değilim. Beni bana bırak-
mıyorlar...” diye çaresizlik imasında bulundu. 

Fotoğrafın Bütününe Bakmak

Süleyman ARSLANTAŞ
sarslantas46@hotmail.com
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Son sözü Ercüment Özkan söyledi ve dedi ki 
“Fethullah Bey! Nereye gidersen git. Artık biz 
seninle ahirette görüşeceğiz.”

O günden sonra bizler Fethullah Gülen ve 
cemaat mevzusunu kapattık. Zira Fethullah 
Gülen’in kendi ifadesinden de anlaşılacağı üze-
re o, kendisine ait değildi! Keza bugün de onun 
kendisine ait olmadığını görmüyor muyuz? 
Pensilvanya’nın; New York, İsrail bağlantılı, 
Neo-con taltifli, Nakkaştepe güdümlü ve des-
tekli olduğu ayan beyan ortada değil mi? Or-
tada. Öyleyse geliniz biz fotoğrafın tamamına 
bakalım veya önümüze bakalım. 

ORTADOĞU’DA NELER OLUYOR, 
TÜRKİYE’NİN KONUMU NE?

Büyük Ortadoğu Projesi’nin yeni bir aşaması 
ile yüz yüzeyiz. Kâğıtlar yeniden karılıyor. Ener-
jiden haritaya varıncaya dek bölgemiz yeniden 
dizayn ediliyor. Bu dizaynda Türkiye ve İran’a 
özel bir önem veriliyor. Suriye, Irak, Suudi Ara-
bistan, Mısır yeni BOP’un tahmil ettiği rolleri 
oynuyorlar. Oyunda iradi bir rolleri yok. İsrail 
gelecekte hangi şartlar içerisinde var olacağının 
telaşında. Yukarıda Ukrayna, Karadeniz, Hazar 
adeta doğum sancısı çekiyor. Bölgeyi hamile bı-
rakan Kremlin ve Washington. Bu yasal olmayan 
ittifaktan nasıl bir çocuk doğar, kestirilemiyor. 
Ukrayna haftalardan beri sancı çekiyor. Zaval-
lı Ukraynalılar kışta kıyamette zannediyorlar 
ki Kiev sokakları kendilerinin. Sanki sokaklara 

kendi iradeleriyle gittiklerini sanıyorlar. Tıpkı 
parasını telefon dolandırıcılarına kaptıran mer-
cimekçi hoca gibi olduklarının farkında değiller. 
Başbakan’ın yakında ziyaret ettiği Almanya ya 
da Merkel ya da Berlin; herhalde Frankfurt baş-
ta olmak üzere birçok Almanya şehirlerindeki 
tedhiş boyutuna varan gösterilerin yeni enerji 
dizaynının ve Yeni Ortadoğu Projesi’nin (YOP) 
devamı olduğunu biliyorlardır. Bilmiyorlarsa 
yanı başında yeryüzünün fitne imal merkezi 
Londra’ya sorsunlar. Kraliçe onlara öğretir! Za-
ten Türkiye Başbakanı’nın son Almanya ziyare-
tindeki jest ve mimikleri, rahatlığı Almanya’ya 
bir şeyler hatırlatmış olmalı.

Ruhani, bölgesel yeni düzenin tercihi bir 
cumhurbaşkanıdır. Öncelikli olarak İran hal-
kının tercihi değil, tıpkı 2002 seçimlerinde AK 
Parti’nin öncelikli olarak halkın tercihi olmadı-
ğı gibi. Elbette her ülkenin kendine has şartları 
vardır. Ruhani ve yeni İran, YOP’un gerektirdiği 
tercihlerdir. Amerika ya da Washington Ameri-
kası, New York Amerikası’na rağmen, İran’ı ve 
Türkiye’yi Ortadoğu’da ve Orta Asya’da özne 
olarak görüyor. İsrail bu işe çok öfkeleniyor 
hatta efeleniyor ama elinden bir şey gelmi-
yor. Biraz daha ileri gitse belki de Putin’in Rus-
ya’daki Yahudi kökenli iş adamlarına yaptığının 
benzeri Amerika’daki Yahudi iş adamlarının da 
başına gelebilir. Yahudiler dün de bugün de yer-
yüzünde izafi güçlerdir. Keza onlar da bunu bi-
liyorlardır.
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Obama, İran’a yönelik yeni bir yaptırım ka-
rarı önüne gelmesi halinde bunu veto edece-
ğini ilan ediyor. Cumhuriyetçiler ve New York’a 
karşı hamle yapamıyor. Türkiye, 2011’den 
bu yana Doğu Akdeniz’de bulundurduğu 36 
parçadan oluşan deniz gücünü Güney Kıbrıs 
açıklarında doğalgaz araması yapan Norveç 
sismik araştırma gemisine yöneltiyor ve ara-
mayı durduruyor. Atina’dan, İsrail’den, Güney 
Kıbrıs’tan, Norveç’ten ses yok! Tel Aviv, işgal 
ettiği topraklarda yeni yerleşim yerleri inşa-
sına karşı batıdan gelen ihtarlar karşısında 
hareketsiz kalıyor. (Biliyor musunuz 2013 Ha-
ziran’ında işgal altındaki topraklarda inşa edi-
len yeni yerleşimleri gördüğümde; helal olsun 
İsrail, Doğu Kudüs’te Zeytin Dağı eteklerinde 
harabeler içerisinde yaşayan kardeşlerimize 
güzel evler inşa etmişsiniz. Acaba Amerika bu 
evlere Filistinli kardeşlerimin yerleşmesi için 
ne zaman iskan iznini verecek diye geçirmiş-
tim...). ABD Dış İşleri Bakanı Kerry’nin 50. 
Münih Güvenlik Konferansı’nda İsrail-Filistin 
barış görüşmelerine atfen yaptığı konuşmasın-
da; ‘Taraflar arasında müzakerelerin başarısız 
olma durumu kabul edilemez. Hepimiz bu so-
runun çözümünden güçlü çıkarlarımız var.’ ifa-
desiyle Tel Aviv’e fazla zamanının kalmadığını 
anlatıyor. 

İran ve Türkiye’nin konumu belli. Her iki ül-
kede uluslararası arenada bölge için ‘istikrar öz-
nesi’ olarak kabul ediliyor. İran Devrimi’nin 35. 
Yılı kutlanıyor olmasına rağmen (11/2/1979) 
küresel güç odaklarının İran’ın İslam anlayışın-
dan kaygıları yok. Zira onların iyileri öldü! ‘Tev-
hidde Vahdet’ diyenlerin yerini ‘mezhepte ve 
çıkarda vahdet diyenler’ aldı. Keza Türkiye’nin 
İslami algısından da rahatsızlık duyulmuyor. Ne 
de olsa Türkiye, ‘ılımlı İslam’ın el-gün içine çı-
kartılacak tek örneği. Kısaca ılımlı İslam’ı tarif 
edersek; bütüncül İslam’ın sürgün edildiği İs-
lam diyebiliriz..

Kimse Batı’nın, emperyalizmin Beşşar 
Esed’e hayran olduğunu sanmasın. Dün Sad-
dam ne ise bugün de Beşşar Esed odur. Os-
manlı beşlisi gibi olan Sisi, Esed, Abdullah, 
Maliki, Suudi Kralı bunların hepsi de maşa. 
Kendi halklarının refahı vahdeti için değil, ken-
dilerinin o makamda oturmalarına izin veren 
‘ağababalarının’ çıkarları için vardırlar. Ama 
bu durum değişirse, yeni daha başarılı ya da 
konjonktürün gerektirdiği adaylar olursa du-
rum hemen değişir. Hatırlayınız lütfen sekiz 
yıl süren İran-Irak Savaşı’nda Saddam ken-

di halkı için mi savaştı, yoksa küresel güç 
odaklarının çıkarları için mi? Elbette ikincisi. 
Ama işi bittiğinde onu ipe gönderdiler, ipteki 
Maliki’yi de onun koltuğuna oturttular. Gele-
cekte Beşşar’ın da işi bittiğinde onu, orada tu-
tan güçler derhal alaşağı ederler ve gözünün 
yaşına da bakmazlar. Ne var ki Esed’in işi daha 
bitmedi. Zira Ortadoğu’da tıpkı 1916’da oldu-
ğu gibi yeni Sykes-Picot anlaşması gündemde. 
1916’da bölge haritası cetvelle çizilmişti. Şim-
di YOP’a göre ve yeni teknolojiye göre çizili-
yor. Bu bağlamda YOP’a göre Suriye, Ürdün, 
Lübnan ve Irak’ın haritaları değişecek. Simla 
Yerlikaya ‘Yeni Komşumuz Kürdistan’ kitabında 
Erbil merkezli Kürdistan’dan bahseder. Belki 
bir başka muhabir ve yazar da gelecekte ‘yeni 
komşumuz Suriye Kürdistanı’ diye bir kitap 
kaleme alabilir. Erbil merkezli Kürdistan, tam 
bağımsız olmanın anlamsız olduğunu idrak etti 
ve ortaya koydu. Bu yüzden Kamışlı merkezli 
veya bir başka merkezli ‘otonom Kuzey Suriye 
Kürdistanı’ eşikte. İş bununla kalmaz. Suriye 
Hıristiyanları, Lübnan Marunîlerini de içine alan 
Hıristiyan otonom yapılanması, Lazkiye-Tartus 
Nusayri yapılanması. Batı Şeria’nın bir kısmı 
ve Ürdün’ün önemli bir kısmından oluşan Doğu 
Kudüs’e, Mescid-i Asksa’ya açılan bir Filistin 
Devleti. Güvenliği sağlanmış, mukaddeslerine 
rahatlıkla gidebilen, ağlama duvarına ağlama-
ya gidebilen bir İsrail! Dahası Bağdat merkezli, 
Ürdün topraklarının Filistin’den artan kısmını 
içerisine alan Sünnî Irak. Kerbela, Necef, Bas-
ra sıralamasında otonom bir Şia yapılanması 
ve daha birkaç yapılanma eşikte…

Bu, Suriye trajedisi ne zaman bitecek di-
yenlere cevap için diyebiliriz ki; Sykes-Picot’un 
gerçekleşmesi için 624 yıllık bir devlet yok edil-
di. YOP için 250 bin Suriye’li ölmüş, bir mil-
yondan fazla Iraklı ölmüş, öldürülmüş çok mu? 
Çünkü emperyal strateji açısından ölenler insan 
değil, onlar sadece malzeme! Hâl böyle olunca 
Suriye’deki ölen-öldürülen, şehid olan kardeş-
lerimizin daha devamı gelecek demektir. Zira 
bölge, Ortadoğu henüz emperyal güçlerin iste-
diği kıvama gelmedi.

Ve bir soru: Siz halen Türkiye’deki olayla-
rı Yeni Ortadoğu Projesi’nden kopuk mu oku-
yorsunuz? Ve siz halen Türkiye’deki olayları 
Cemaat(!)-AK Parti çatışması olarak mı görü-
yorsunuz? Böyle görmüyorsanız lütfen fotoğra-
fın bütününe bakınız!.. 5 Şubat 2014
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Bazen gerçeklere tarihi iyi bilmekle ula-
şılır. Bugün gördüğümüz ve yaşadığı-
mız birçok olaya anlam verebilmek için 

tarihi bilmek zorundayız. Bu yüzden tarihteki bir 
çok şahsiyeti, lideri, şahsı, komutanı, akımları, 
inançları ve savaşları bilmeliyiz. Tarihi iyi bilip 
iyi analiz edersek yaşanabilecek birçok tehlike 
için erken uyarı sistemi olur. Tarihte yaşamış bir-
çok insan, toplum üzerinde çok etki bırakmış-
tır. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz Hasan 
Sabbah’tır. Hasan Sabbah’ı anlamak günümüz-
de din adına insanların nasıl kandırılıp uyuştu-
rulduğunu anlamaktır. Hoca ve alim maskesi 
altında insanların nasıl kandırıldığını anlamaktır. 
O zaman Haşhaşiler’in lideri Hasan Sabbah’ı ta-
nıyalım önce. 

Hasan Sabbah, İran’ın Kum şehrinde doğ-
du. 7 yaşında ilme merakı vardı. Hasan Sabbah 
bir din alimi olmak istiyordu. Ayrıca siyasete de 
yatkın bir karakteri vardı. 17 yaşından sonra İs-
mailiyye mensubu kişilerle tanıştı ve onlardan 
çok etkilendi. İsmailiyye mezhebi hakkında ilim 
öğrendi. 

Caferi Sadık öldükten sonra bir çok insan 
Caferi Sadık’ın oğlu İsmail’i imam kabul ettiler. 
Bundan sonrada İsmailiyye grubu oluştu. İsmai-
liye aşırı görüşleri savunur. Batıniliğin bir kolu da 
diyebiliriz. İsmailiyye’de kişiler, imamlar çok 
fazla yüceltilir. Şirke götürecek kadar. Hasan 
Sabbah da bu mezhebin tutkunlarından oldu. 

Hasan Sabbah bir müddet sonra Mısır’a geçti. 
Orada yöneticilere ters düştüğü için hapsedildi. 
Hapisten çıkmayı başarınca 9 yıl boyunca İran’ı 

dolaşarak Batınilik’in savunuculuğunu ve pro-
pagandasını yaptı. Bazı halk kitlelerinin sevgisini 
kazandı. Vezir Nizamul Mülk, tehlikeli görüşle-
rinden ve devlet için tehlike arz ettiğinden dolayı 
Hasan Sabah’ın yakalanmasını emretti. Hasan 
Sabah ise kaçıp İran’ın kuzeybatısında erişilmesi 
çok zor olan Alamut Kalesi’ni ele geçirdi. Ala-
mut Kalesi 1800 metre yükseklikte geniş bir va-
dideydi. Hasan Sabbah kaleyi çok dayanıklı hale 
getirdi. Kuşatılması çok zordu. Kalenin içinde 
birçok yenilikler yaptırdı. Alamut “kartal yuva-
sı” anlamına gelmekteydi. İşte her şey bu kale-
ye yerleştikten sonra başladı. Evet ilginçtir dini 
tahrif etmek için uğraşan bu hoca kılıklı insanlar 
önce Alamut Kalesi gibi kendilerine güvenli bir 
bir mekan seçiyorlar. Bu güvenli bir ada olabilir, 
güvenli bir ülke olabilir, güvenli bir kale olabiliyor 
v.s. Buradan sonrasını iyi okuyup tarihten ders 
çıkaralım. 

Meşhur seyyah Marko Polo, Alamut Kalesi’ni 
şöyle anlatıyor:

“Alamut Kalesi iki dağ arasında bir vadideydi. 
Dünyadaki her türlü meyveden vardı. Duvar-
larla çevrili güzel geniş bir bahçesi vardı. Orası 
güzel resimlerle süslenmişti. İçinde şarap, bal, 
süt ve su akan kanallar bulunuyordu. Her tür-
lü müzik aletinin çalmasını bilen güzel kızlar-
la doluydu. Sarayın bahçesi cennetin Kur’an’da 
tasvir edildiği şekilde tasarlanmıştı. Süt, bal, 
şarap ve güzel huri kızları vardı. Hasan Sabbah 
kendisine adam edinmek istediği 15-20 yaşın-
daki gençleri saraya alıyor. Gençlere içki, haş-
haş ve esrar veriyordu. Gençler bayılınca onları 
bahçeye sokuyor ve gençler uyandıklarında ken-

Hasan Sabbah
ve Modern Haşhaşiler

Mustafa GÜLDAĞI
mustafaguldag@gmail.com
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dilerinin cennette olduklarını sanıyorlardı. Bah-
çedeki kızlar gençlerin her isteğini yerine geti-
riyordu böylece gençler kendilerinin cennette 
olduğunu zannediyorlardı. Hasan Sabbah genç-
lere ‘Muhammed cenneti nasıl benim size 
söylediğim şekilde tasvir etmiş’ diyordu. 
Hasan Sabbah kendisinin Peygamber olduğu-
na inandırıyordu. Gençler de Hasan Sabbah’tan 
çok etkileniyorlar ve ona çok bağlanıyorlardı. 
Gençleri bu güzel bahçeden çıkaracağında on-
lara tekrar içki haşhaş veriyor gençler bayılın-
ca onları bahçeden çıkarıp saraya getiriyordu. 
Gençler uyanınca cennetten çıktıklarını düşünüp 
çok şaşırıyordu. Hasan Sabbah gençleri gruplar 
halinde sokuyordu bahçeye. Hasan Sabbah bir 
kişiyi öldürtmek istediğinde gençlerden birine 
emir veriyor ‘Eğer falanca kişiyi öldürürsen seni 
tekrar melekler aracılığı ile cennete sokacağım’ 
diyordu. Gençler de cennete tekrar girmek arzu-
suyla Hasan Sabbah’ın isteklerini hemen yerine 
getiriyorlardı. Hasan Sabbah bu şekilde onlara 
istediği kişiyi öldürtüyordu. Asker, devlet yöne-
ticisi, imam ve halktan insanları öldürtüyordu. ”

Böylece Hasan Sabbah kendine itaat edecek 
birçok adam edindi. Öyle ki talebesine kendini 
kaleden aşağı at dese talebesi kendini atıyordu. 
Çünkü hemen cennete gideceğini zannediyordu. 
Hasan Sabbah talebelerinin ilimden uzak dur-
masını istiyordu. Talebelerine ilmi yasaklamıştı. 
Böylece onları cahil bırakıyordu ve şunları diyor-
du: “İlimin aracılığı ile Allah tanınamaz, Al-
lah ancak bir rehber öncülüğünde tanınır” 

diyordu. Rehber de kendisiydi. Onun tanıttığı din 
ve İslam ne kadar doğru olur ki. İlginçtir gü-
nümüzde de Hoca kılıklı insanlar sadece kendi 
kitaplarını, kendi vaazlarını, kendi istedikleri 
şeyleri okuturlar. Çünkü diğer ilim kitaplarını ve 
diğer hocaları okuturlarsa öğrencilerin bağımlılık 
oranı azalır. O yüzden Hasan Sabbah da ilim ara-
cılığı ile Allah tanınmaz diyor. Gençleri ilimden 
uzak tutuyordu. Böylece gençler kendinden ay-
rılamıyordu. Kurulan tuzağı anladınız herhâlde. 
Cahil kalan birçok kişi Hasan Sabbah’ın peşinden 
körü körüne gitti. 

Hasan Sabbah Batınilik’i hızla yaymaya de-
vam etti. Talebelerine de haşhaş içirerek onları 
her istediğini yapacak hale getirdi. Kendi düşün-
celerini kendi mezhebini insanlara zorla kabul 
ettirmeye çalıştı. Karşı çıkan devlet yöneticile-
rini suikastla öldürttü. Düşünebiliyor musunuz? 
Devlet büyüğünü tahtından indirebilecek “ope-
rasyonlar” yaptırabiliyordu. Büyük Selçuklu 
Sultanı Batınilerle mücadeleyi devlet politikası 
haline getirdi. Çünkü Batıniler paralel bir dev-
let yapısı oluşturmuştu. Nizamiye medresesin-
de Sünni eğitime önem vererek insanları Hasan 
Sabbah’ın kirli düşüncelerinden uzak tutmaya 
çalıştı. Çünkü Hasan Sabbah kendi inanç ve fi-
kirlerini Kur’an’ın içine yerleştiriyordu. Ayetleri 
değiştiriyordu. Sapık anlamlar veriyordu. Böy-
lece Kur’an’a dayanarak Kur’an’ı yıkmak istedi. 
İslam perdesi altında İslam’ı yok etmek istedi. 
Din maskesi altında dinsizlik yapmıştır. Evet ne 
yazık ki günümüzde böyle insanlar çoğalmakta-
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dır. Hoca kılıfı altında in-
sanları saptırmaktadırlar. 
Kitleleri körü körüne itaat 
ettirmektedirler. Bunun 
nasıl olduğunu yazımızın 
devamında anlatacağız. 
Devam edelim. 

Büyük Selçuklu sulta-
nı Melikşah Hasan Sab-
bah ve adamlarının kaldı-
ğı Alamut Kalesi’ne ordu 
göndererek kuşattırdı. 
Kuşatma sırasında ordu 
komutanları öldü. Sultan 
Melikşah’ında şüpheli bir 
şekilde 38 yaşında ölme-
siyle kuşatmalar başarıya 
ulaşamadı. Daha sonra 
Batıniler Hasan Sabbah’ın 
önderliğinde cinayetlerini, 
fitnelerini artırdılar. Hasan 
Sabbah’ın birçok bölgede-
ki hakimiyeti arttı. Her-
gün 5-10 tane Müslüman 
öldürtüyordu. Adamları-
nı ordu içine sızdırıp or-
dudaki nüfuzunu artırdı. 
Evet adamlarını orduya 
ve devletin her kurumuna 
sokuyordu. Onlarla iste-
diği operasyonu yapabili-
yordu. O adamlar sayesinde devlet adamlarını 
öldürtebiliyor, sultanı tahtından edebiliyordu. 
Hasan Sabbah’ın askeri, dini ve siyasi kişileri öl-
dürmesi toplumda terör havası oluşturdu. Artık 
yöneticiler zırh giymeden evlerinden çıkamıyor-
du. Halk sürekli korku içinde yaşamaya başladı. 
Kimin fişlenip kime operasyon yapılacağı belli 
değildi çünkü. İlginçtir Hasan Sabbah’a bir türlü 
ulaşılamıyordu. Çünkü o güçlü ve korunaklı kale-
sinde saklanıyordu. Kaleyi işgal etmesi de zordu. 

Daha sonra Sultan Berkyaruk Batınileri dur-
durmak için harekete geçti, onlarca batıni öldürt-
tü. Alamut Kalesi’ni kuşattırdı. Ondan sonraki 
sultanlar da kuşattırdı ama pek başarılı olamadı-
lar. Hasan Sabbah bizzat Nizamul Mülk’ü de öl-
dürttü. En son İlhanlı Devleti’nin kurucusu Hu-
lagu Han Alamut Kalesi’ni ele geçirdi ve Hasan 
Sabbah’ı da kaleden aşağı attı. Hasan Sabbah’ın 
sonu parçalanmak oldu. 80 yaşında öldü. Hulagu 
Han kaleyi yakıp yıktı. Hasan Sabbah adındaki 
zalim Allah’ın koyduğu ölüm kanunuyla birlikte 
devrilip gitti. Ayette de öyle buyuruyor Rabbi-
miz: ”Zulmetmekte olanlar nasıl bir inkılaba 

uğrayıp devrilecekle-
rini pek yakında bile-
cekler” (Şuara 227) Ve 
bir zalim daha devrilerek 
tarihe karıştı…

Hasan Sabbah İmam 
Gazali ile çağdaştır. Bu 
yüzden İmam Gazali Ba-
tinilik hareketinin kirli dü-
şüncelerini çürütmek için 
Fedaihul-Batıniyye adlı 
eseri yazdı. 

Hasan Sabbah kendi 
de eser yazmıştır ama bir 
çoğu Moğol istilası sırasın-
da tahribata uğramıştır. 
Bu da Moğol istilasının ya-
rarlarından biri olsa gerek. 

Ayrıca Hasan Sabbah 
zekâya, teşkilatçılık yapı-
sına sahip, basiretli, ka-
biliyetli; geometri, astro-
nomi ve sihir bilmekteydi. 
Dini ilimlere de vakıftı. 
İnsanların duygu ve dü-
şüncelerine hakim olmak 
için aralıksız “35 yıl” fa-
aliyetlerini sürdürdü. İn-
sanları saptırdı. Nizamul-
Mülk “Siyasetname” adlı 

eserinde diyor ki: “Her yerde ve her devirde asi-
ler çıkmıştır. Fakat hiçbiri Rafıziler ve Batıniler 
kadar tehlikeli olmamışlardır. Zira onların ama-
cı İslam’ı bozup devleti karıştırmaktı.” İslam’ın 
içine bidat, hurafe ve sapıkça fikirlerini sokan-
lar her zaman en tehlikeli insanlar olmuştur. 
Nizamul-Mülk, İslam alimi gibi görünüp kitleleri 
saptıranları gerçekten de güzel ifade etmiştir. 

Evet Nizamul-Mülk’ün de dediği gibi İslam’a 
hoca, alim ve evliya kılıklı sahte tahripçi insanlar 
zarar vermiştir. Bunlar çeşitli hileler ve yalan-
larla kendilerine körü körüne itaat edecek öğ-
renciler de yetiştirmiştir. insanların çoğu bu tu-
zaklara düşmüştür. Çünkü insanları hipnoz edip 
uyuşturup bir kişiye ölümüne bağlamak çok ko-
lay olmuş. İşin üzücü tarafı hiçbir zaman hoca-
sının, şeyhinin hatasını kabul edemez hale gel-
mişlerdir. Senin Hocanın bazı konularda hatası 
var dediğinizde “Hocamızın bir bildiği vardır, 
siz anlamazsın” diyorlar. Tıpkı Hasan Sabbah’a 
körü körüne itaat edenler gibi. Ama gençleri, in-
sanları bu hale getirene kadar bir çok evreden 
geçiriyorlar. NASIL MI?

Hasan Sabbah zekâya, teşkilat-
çılık yapısına sahip, basiretli, 
kabiliyetli; geometri, astrono-
mi ve sihir bilmekteydi. Dini 
ilimlere de vakıftı. İnsanların 
duygu ve düşüncelerine hakim 
olmak için aralıksız “35 yıl” fa-
aliyetlerini sürdürdü. İnsanları 
saptırdı. Nizamul-Mülk “Siya-
setname” adlı eserinde diyor 
ki: “Her yerde ve her devirde 
asiler çıkmıştır. Fakat hiçbiri 
Rafıziler ve Batıniler kadar teh-
likeli olmamışlardır. Zira onla-
rın amacı İslam’ı bozup devleti 
karıştırmaktı.” İslam’ın içine 
bidat, hurafe ve sapıkça fikirle-
rini sokanlar her zaman en teh-
likeli insanlar olmuştur.
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Bir genci tarikatın ve cemaatin veya başka 
bir kurumun evine, yurduna, mescidine götürü-
yorlar. İlk önce insanların ve gençlerin beynin-
de bir “HOCA EFENDİ ve ŞEYH” kültü oluşturu-
luyor. Hoca ve şeyhin sürekli fazileti, takvası, 
kerametleri, hayatı ve kitapları anlatılarak öğ-
rencinin bilinçaltında “KUTSAL-HATASIZ” Hoca 
Efendi-Şeyh kültü oluşturuluyor. Daha da bağ-
lamak ve uyuşturmak için sürekli Hoca’nın ke-
rametleri ve menkıbeleri anlatılır. Hatta Hoca 
Efendilerin sürekli rüyalarında Peygamberimizi 
gördüğü anlatılır. Hatta Peygamberimizle sü-
rekli canlı görüştüğü anlatılır. Artık kafede mi 
görüşüyorlar başka yerde mi bilemeyiz. Hatta 
daha da ileri gidilerek Allah ile görüştüğü anla-
tılır. Böylece öğrencinin gözünde Hoca Efendiler 
kutsal hale gelir. Sürekli kerametler üretilir. Tüm 
bunlar öğrencinin bilinçaltına KUTSAL-HATASIZ 
Hoca Efendi ve Şeyh kültünün yerleşmesi için 
yapılır. Böylece öğrenci Hoca’ya daha çok bağ-
lanır. Hocayı asla eleştiremez. Cemaatten de 
ayrılamaz. Keramet üretme fabrikaları vardır. 
Günde onlarca keramet üretilir. Tabii Salih, Ehli 
Sünnete bağlı hocalarımızı bunlardan ayırıyoruz. 
Keramet haktır. Onu da inkar etmiyoruz. Sade-
ce sahte kerametler uydurularak insanların nasıl 
kandırıldığını anlatıyoruz. Çünkü sahte keramet 
üretip istismar edenleri eleştirmek ve gün yüzü-
ne çıkarmak zorundayız. Ali Kalkancı’nın sahte 
kerametlerini hatırlarsanız ne demek istediğimi 
anlayacaksınız. Devam edelim. 

Öğrenciyi hipnoz etmek ve uyuşturmak için 
şu 3 kelime sıklıkla tekrarlanır: “1)Muhterem 
2)Hoca Efendi 3)Hazretleri” Bu üç kelime sü-
rekli tekrarlanır, tekrarlanır, tekrarlanır ve tek-
rarlanır. Bu kavramlar Hoca Efendilere efsane ve 
mistizim katıyor. Kutsallık katıyor. Bu kavram-
lar öğrencinin beyninde hatasız bir Hoca Efendi 
oluşturuyor. Hocanın sadece adını söyleyemez-
siniz. Eğer söylerseniz kızarlar. Sanki dine küf-
retmişsiniz gibi kızarlar. “Muhterem Hoca Efendi 
Hazretleri” demelisiniz. 

Evet öğrenci bir sene içinde “Hocamızın bir 
bildiği vardır. Siz bilmezsiniz” kıvamına gelir. 
Bundan sonra o öğrencinin ruhuna bir Fatiha üç 
İhlas okuyabilirsiniz. Ya da “bir vah üç eyvah da” 
okuyabilirsiniz. Artık hocaları doğru ya da yanlış 
ne derse yapacaklardır. Çünkü Hoca diyorsa bir 
bildiği vardır. Hoca Efendiler hata yapmaz. Artık 
istediğinizi yaptırabilirsiniz o öğrenciye. Adam 
da öldürtebilirsiniz. Devlet görevlisini de indir-
tebilirsiniz. Sultan da öldürtebilirsiniz. Başbakan 
da indirtebilirsiniz. Hocanın emriyle çeşitli ope-
rasyonlar yapabilirsiniz. Yeter ki Hocanız emri 

versin. Doğruluğunu yanlışlığını sorgulamazsı-
nız. Çünkü hocanın süper kitapları vardır. O hoca 
hata yapmaz. O hoca vaazlarını ağlayarak ve-
riyordur. Öyle takvalı Hocadır ki hata yapmaz. 
Hoca Efendiler zalimlere iyi diyorsa öğrenci de 
iyi der. Hoca Efendiler, zalim bir partiye oy at 
diyorsa öğrenci oy atar. Her türlü pislik mübah 
hale gelir. Ama durun bir dakika! Hz. Ömer’i ha-
tırlayalım. 

Hz. Ömer (r.a.) hilafete geçtiği zaman:

- “Ey insanlar! Ben Hak’tan, adaletten ayrı-
lırsam ne yaparsınız?” diye sormuştu. Ahaliden 
biri:

- “Ya Ömer! Sen eğrilir, Hak’tan vazgeçersen, 
seni kılıcımızla doğrulturuz!” cevabını verin-
ce Hz. Ömer (r.a.):

“- Elhamdülillah! Eğrilirsem beni kılıçları ile 
doğrultacak arkadaşlarım varmış!” diyerek şük-
retti ve sevindi. 

Evet vakit tamam. Bu bilgiyi bir yere not ede-
lim. Hz. Ömer (r.a.) hatalar yaptı da. Ve halk 
Ömer’i (r.a.) düzeltti. Örnek verecek olursak:

Hz. Ömer (r.a.), bir gün hutbe okurken şun-
ları söyler: “Kadınlara mehir verirken aşırı git-
meyin. Eğer onlara çok mehir vermek dünyada 
hayır ve Allah katında takva göstergesi olsaydı, 
bunu sizin en üstününüz olan Hz. Peygamber 
yapardı. O ise, ne kadınlarına ve ne de kızları-
na on iki ukiyyeden (bir okka, 1282 gramlık bir 
ölçü birimi) fazla mehir takdir etmedi.” O sırada 
bir kadın kalkıp şunları söyledi: “Ey Ömer, Al-
lah bize veriyor, sen ise bize haram kılıyorsun?! 
Yüce Allah kitabında şöyle buyurmuyor mu: ‘O 
kadınlardan birine kantar kantar mehir vermiş 
de olsanız, (boşama durumunda) ondan hiçbir 
şey almayın.’ Kadının bu sözleri üzerine başını 
öne eğerek şunları söyledi: “Kadın doğru söy-
ledi, Ömer yanıldı. Ey Ömer, tüm insanlar 
senden daha anlayışlı!” Evet Ömer yanıldı. 
Kadın düzeltti. Koca Hz. Ömer (r.a.) yanılıyor 
ve bir kadın düzeltiyor. Kimi de kılıcının ucuyla 
düzeltmeye kalkıyor. Ömer’in bir bildiği vardır 
demiyorlardı. Halbuki Hz. Ömer (r.a.) cennetle 
müjdelenmişti. Ama cennetle müjdelenmiş biri 
hata yapıyor ve düzeltiliyordu. Allah aşkına so-
ruyorum Hoca Efendiler cennetle müjdelenmiş 
insanlar mı? 

Hoca Efendiler hata yaptığında kılıcının ucuy-
la düzeltecek öğrenciler aranıyor. Hoca efendi-
ler hata yaptığında onlara ağzının payını vere-
cek kadınlar (ablalar, teyzeler, yengeler, halalar) 
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aranıyor. Bırakın kılıcının 
ucunu, “dilinin ve kalemi-
nin ucuyla” düzeltsin o da 
yeter. Ama maalesef onu 
da yapmıyorlar. 

Tevbe Suresinde Rab-
bimiz şöyle buyuruyor: 
“Onlar, Allah’ı bırakıp 
alimlerini, rahiplerini, 
Meryem oğlu İsa’yı Rabler 
edindiler. Halbuki bunlar 
da tek ilah olan Allah’a 
ibadet etmelerinden baş-
ka bir şeyle emrolunma-
mışlardı. Allah’tan başka 
hiçbir ilah yoktur. Allah 
onların şirk koştukları her 
şeyden uzaktır. ” (Tevbe 
31)

Bu ayette insanların 
din alimlerini ve rahiple-
rini ilah ve rab edindikleri 
söyleniyor. Ama din alimi 
nasıl ilah ve rab edini-
lir ki? Evet, bunu bizzat 
Peygamberimizin (s.a.v) 
kendisi açıkladı. Daha 
önce Hristiyan olan Adiy 
b. Hatem diye biri vardı. 
Peygamberimize gelip bu 
ayeti sordu: “Bu ayet bizi alimlerimizi ve ra-
hiplerimizi rab ve ilah edinmekle suçluyor. 
Bunun gerçek manası nedir? Zira biz onları 
kendimize asla rabler edinmeyiz.” dedi. Pey-
gamberimiz: “Siz alimlerinizin ve rahiplerinizin 
haram kabul ettiğini haram, helal kabul ettiğini 
helal kabul etmiyor muydunuz?” dedi. Adiy b. 
Hatim: “Evet böyledir” diye tasdik etti. Peygam-
berimiz: “İşte bu, sizin onları kendilerinize 
Rabler edinmenizdir” buyurdu. Evet gerçek-
ten de din adamları ve rahipler helali haram, ha-
ramı helal kabul ediyor, insanlara da bunu kabul 
etmelerini söylüyorlardı. İnsanlar da alimdir, ra-
hiptir bir bildiği vardır deyip kabul ediyorlardı. 
Adiy b. Hatem bu gerçeği anlayıp oracıkta Müs-
lüman oldu. 

Evet bizlerde din adamlarımızın alimlerimizin 
söylediği ve yaptığı her şeyi doğru kabul edip 
inanırsak onları “RABLER” edinmiş oluruz. İn-
sanların bazıları da Hocalarına, alimlerine körü 
körüne bağlanmışlar. Onların hatalarını yanlış-
larını göremiyorlar. “Hocamızın bir bildiği vardır. 
Siz bilmezsiniz.” deyip Hocalarının yanlışlarını 

göremiyorlar. Büyük ha-
talarını eleştiremiyorlar. 
Hocası harama helal de-
mişse öğrenci de haramı 
helal kabul ediyor. Öğren-
cinin arkasından gittiği 
alim yanlışa doğru diyor-
sa öğrenci hiç araştırma-
dan sorgulamadan alimin 
doğrudur dediğini kabul 
ediyor. Allah korusun bu 
durumda ayette anlatılan 
kişilerin durumuna dü-
şeriz. Hoca Efendilerin, 
Efendi Hoca olduklarından 
emin olalım. Araştırmacı 
olalım. 

Unutmayalım yasalar 
bazen çok iyidir. Ama ya-
saları elinde tutanlar kö-
tüdür. Bu yasaların kötü 
olduğu anlamına gelmez. 
Din de böyledir. Din ali-
miyim diye geçinen Ho-
calar tahrif ve fitne çalış-
ması yapıyorsa bu dinin 
kötü olduğu anlamına 
gelmez. Eğer Dini anla-
tan bu alimler ve hocalar 
eleştirilemez hale gelirse 
onun oluşturduğu “DİN 

AFYON” olur. İşte bu oluşturulan din bana pa-
pazların kilise dinini anımsatıyor. İşte bu oluştu-
rulan din bana kiliselerin sömürü dinini anlatıyor. 
Yasaları elinde tutan yöneticiler de eleştirilemez 
hale gelirse o yönetici “DİKTATÖR” olur. 

Allah (cc), günümüz Hasan Sabbah’larının 
zehirli düşüncelerinden bizleri korusun. Hasan 
Sabbah’lara karşı bilinçlenmeyi bizlere nasip et-
sin. Selam ve dua ile…
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2. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi cilt 16, s. 

347, Hasan Sabbah
3. A’dan Z’ye Kültür ve Tarih Ansiklopedisi, Yeni Şafak cilt 

1, Hasan Sabbah
4. Dünyayı Ağlatanlar, Halit Ertuğrul, s. 27, Hasan Sab-

bah
5. Kültür Ansiklopedisi cilt 4, Morpa Kültür Yayınları, Ha-

san Sabbah
6. Tefhimul Kur’an Tefsidi, Mevdudi, cilt 2, s. 222, Tevbe 

31
7. Tefsirül Münir, Prof. Dr. Vehbi Zuhayli, s. 373-375, Tev-

be 31

Unutmayalım yasalar bazen 
çok iyidir. Ama yasaları elinde 
tutanlar kötüdür. Bu yasaların 
kötü olduğu anlamına gelmez. 
Din de böyledir. Din alimiyim 
diye geçinen Hocalar tahrif ve 
fitne çalışması yapıyorsa bu di-
nin kötü olduğu anlamına gel-
mez. Eğer Dini anlatan bu alim-
ler ve hocalar eleştirilemez hale 
gelirse onun oluşturduğu “DİN 
AFYON” olur. İşte bu oluştu-
rulan din bana papazların ki-
lise dinini anımsatıyor. İşte bu 
oluşturulan din bana kilisele-
rin sömürü dinini anlatıyor. Ya-
saları elinde tutan yöneticiler 
de eleştirilemez hale gelirse o 
yönetici “DİKTATÖR” olur.
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Tasavvuf her ne kadar köken olarak 
kendine Hz. Peygamber’den (a.s.) de-
liller çıkarsa da İslam bilimleri arasın-

da İslam dışı düşünce ve dinlerden en çok etki-
lenen bilimlerden ya da yollardan biri olmuştur. 
Tasavvuf, önceleri zühd hayatı şeklinde algıla-
nırken, sonraları, çevreden aldığı kollarla gittik-
çe büyüyen bir nehir gibi, alabildiğine yabancı 
kültürle beslenmiştir. İslami temellere dayandı-
ğını göstermek için de kendine Kur’an, Sünnet 
ve Selef-i Sâlihin’in hayatından birtakım İslami 
temeller aramış veya iddia etmiştir. Tasavvufun 
temelinde içselliğin ve öznelliğin oluşu, sufilerin 
bu iki özelliği dine ve özellikle de naslara yan-
sıtması büyük tartışmalara sebep olmuştur. 

İLM-İ BÂTIN MESELESİ

Tasavvufçular Şeriata zaman zaman ters 
gelen çıkarımlarını Ledünnî ilim, bâtın ilmi veya 
ilahi bilgi gibi kavramlarla ifade etmişlerdir. Mu-
tasavvıflara göre; Ledün ilmi; ‘Hak katından 
kula verilen bilgidir.’ Gayb ilmi olarak da ifa-
de edilen bu bilgi, sırlara vâkıf olma anlamında 
kullanılan bir tabir olup, Allah tarafından Salih 
Kullarına öğretilen bir ilimdir. Çalışarak ve gay-
ret sarf edilerek elde edilmeyip Allah tarafından 
vasıtasız olarak kulun kalbine ilham edilir.1

Gazali, İhya’sında ilimleri sınıflandırırken 
ahiret ilmini ikiye ayırmış ve batın ilmini ‘mü-
kaşefe’ (ilahi sırların üzerindeki perdeyi kal-
dırmak) diye adlandırmıştır. Ve şöyle ifade et-

1  Süleyman Uludağ, “Ledün”, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 
Sh: 335, İst., 1995

miştir; “İlm-i ledün; Sıddıkların ve Allah’ın 
Rahmetine yakın bulunanların ilmidir. Bu 
ilim ancak kalp temizlenip, bütün kötü sı-
fatlardan arındığı ve nura döndüğü zaman 
elde edilir.”2

İslam âlimleri ledün ilmi meselesini daha zi-
yade “Zâhir İlmi-Bâtın İlmi” bağlamında ele 
almışlardır.

Şeriatın ahkâm olarak bir insanın dışına, 
yani organlarına taalluk eden tarafı, bir de sa-
dece kalbe müteallik tarafı vardır. Kalbe ilişkin 
ahkâm, bâtın konusunu, organlara ait olanlar 
da zâhir konusunu teşkil eder. Ayrıca, yine şeri-
atın, âyet ve hadislerden hemen doğrudan an-
laşılan bir tarafı vardır. Buna zâhir denir. Bir de 
anlaşılması bir tetebbû isteyen, diri bir gönül 
ve ilhama bağlı bulunan ve zâhirin anlamlarla 
çakışmayan bir manası daha var ki, buna da 
bâtın denir. Zâhir önemlidir, ondan vazgeçil-
mesi mümkün değildir, hatta esastır. Zâhir il-
minden maksat şeriatın emirleri ise; bâtından 
maksat da dinin hikmetidir. Daha açık deyimle, 
zahirden maksat şeriat emirlerinin yerine geti-
rilmesi ise; bâtından maksat da kişinin o itikat 
ve ahlakın ruhunu özünü anlayarak onu nefsin-
de ve hareketlerinde hâkim kılmasıdır. Şüphe-
siz böyle bir anlayış içerisindeki zâhir ve bâtın 
farkı doğrudur, ama böyle bir ayırıma rağmen 
ikisinin kaynağı da birdir. Yani ikisinin de çıkış 
yeri Allah’ın kitabı Kur’an ve peygamberin sün-
netidir. Örneğin İmam Gazâli İhyâ’da namaz, 

2  İmam Gazali, İhya, (Çev. Ahmet Serdaroğlu), İstanbul, 
c.1, Sh:48, Bedir Yayınları, İstanbul.

Tasavvuf Risâlesi - 3

Muhammed İMAMOĞLU
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oruç, zekât, hac ve Kur’an tilâveti gibi bütün 
ibadetlerin bir zahirî, bir de bâtınî yönü bulun-
duğunu ifade ederek zahirî amel-bâtınî amel, 
zahirî hüküm-bâtınî hüküm, zahirî edep-bâtınî 
edep, zahirî temizlik-bâtınî temizlik gibi ikili ayı-
rımlar yapar. Meselâ rükû’un zahirî mânası eğil-
mek, bâtınî mânası saygı göstermektir. Zahirî 
mâna beden, bâtınî mâna ruh gibi olduğundan 
bâtınî yönü gerçekleşmeyen ibadetler cansız 
sayılır. Böyle bir izah tüm İslam âlimlerine göre 
muteberdir.

Bu hususta İmam Şâtıbî der ki: “Zâhirden 
maksat, Arap dili açısından anlaşılan mânâdır. 
Bâtın ise, kelâm ve hitaptan Allah’ın gözettiği 
maksadıdır. “Kur’an’ın bu şekilde bir zahiri, bir 
de bâtını vardır.” diyen bir kimsenin maksadı bu 
ise, doğrudur ve hakkında herhangi bir tartışma 
da gerçekleşmez. Ama bunun dışında başka bir 
şeyi, özel birtakım anlamları kastediyorsa o za-
man sahabe ve onları takip eden selef tarafın-
dan bilinmeyen yeni bir şey getiriyor demektir. 
Bu iddiasını ispat için de kesin bir delile ihtiyaç 
vardır. Böyle bir iddia, zan ile sabit delillerle bir 
ilke hâline dönüşemez. Delil olarak kullanılan 
ve zahir-bâtın, had-matla’ ayrımından söz eden 
rivayetler ise, nihayet mürsel seviyesindedirler. 
Hal böyle olunca biz, zahir ve bâtınla kastedile-
nin, bu îzah çerçevesinde olması gerektiği so-
nucuna varmış oluyoruz.”3

Tasavvufçular tarafından “Münkirut-Tasav-
vuf” diye anılan İbni Teymiyye bile, batınî ma-
nayı tamamen inkâr etmeyip onun muteberliği-
ni şu sözleriyle bazı şartlara bağlamıştır: “Batın 
ilmi iki çeşittir. Zahire aykırı batın, batıldır. Kim 
zahire muhalif bir batın ilmi bildiğini iddia eder-
se hatalıdır. Ya mülhid, ya zındık veya cahil 
yahut sapıktır. Zahire uygun olan batın, zahir 
gibidir. Bu da ikiye ayrılır: Biri Kur’an’ın zahiri-
ne uygundur. Nassların lâfız veya delâletiyle o 
manaya istidlâl edilebilir. Fakat bu lâfızlarla biz-
zat o manaya niyet yoktur. Bunun için ona “işa-
ret” demişlerdir. İkincisi, lâfzın delâletiyle değil 
de kıyas yoluyla böyle bir mana çıkarmaktır. 
Bu da kıyas gibidir. Fakihlerin kıyas dediklerine 
sûfîler işaret demişlerdir. Bu da aynen kıyasta 
olduğu gibi doğru da olabilir, batıl da…”4 Yine 
bir diğer eserinde de: “Hz. Muhammed, zâhirî 
bir ilimle gönderilmiştir. Bâtınî ilimle gönderil-

3  Şatıbi, Ebu İshak İbrahim b. Musa, el-Muvafakât, III, 347, 
349, 354., Mısır

4  İbn Teymiyye, “Risâle fî İlmi’l-Bâtın”, Mecmeatü’r-Resâili’l-
Münîriyye, Beyrut, 1970, I, 231 vd.

memiştir diyenler de bazı şeylere inanıp bazı 
şeylere inanmayan ve bu sebeple de kâfir sa-
yılan topluluklara benzerler. Elbette ki onlardan 
daha şedid bir kâfir sayılırlar. Zira kalbî imanın, 
iç terbiyenin ve hâlin ilmi olan bâtınî ilim bütün 
ilimlerin sırrını bilmek manasına da gelmekte-
dir. Demek ki bâtın ilmini bilen aynı zamanda 
zâhir ilmi olan şeriatı da bilecektir. Elbette ki 
bâtın ilmine vukûfu olan bir kimse sadece zâhirî 
amellere dair bilgiyi taşıyandan derece bakı-
mından üstündür.”5demektedir.

Bu hususla ilgili olarak büyük sûfi Cüneydi 
Bağdadi diyor ki: “Bizim bu yolumuz Kur’ân-ı 
Kerim ve hadis-i şerifin esaslarıyla kayıtlıdır. Re-
sulullah (sav)’in izinden giden, sünnetine tabi 
olan ve onun yolunu takip edenler müstesna, 
bütün insanlar için Allah’a giden yollar kapalı-
dır. Hz. Peygamber (s)’e uyanlar için ise bütün 
yollar açıktır. Ârif-i billah kimse O’nun emrine 
uymak ve Peygamber (s)’in sünnetine tâbi ol-
mak konusunda en çok gayret gösteren kimse-
dir. Bir kimse düşünce ve arzularını itham ede-
rek fiillerini, sözlerini ve hâllerini Kur’ân-ı Kerim 
ve hadis-i şerifle ölçmezse defterin hanesine 
‘ricalullah’ diye yazılmaz. Bir kimsenin Cenab-ı 
Allah ile özel bir hâli olduğunu iddia ederken 
görürsen, şayet bu hâl onu şeriatın dışarısına 
çıkarıyorsa, sakın ona yaklaşma. Zâhire uyma-
yan ve doğruluğu bir delille sabit olmayan bir 
hâl iddia eden birisini görürsen, din konusunda 
onu ittiham et. Sûfînin sıfatından birisi, Kur’ân-ı 
Kerim ve hadis-i şerifin zâhiri ile çatışan bâtınî 
bir hükümden bahsetmemesidir. İş, ahlâk ve 
davranışlarda Habibullah(sav)’a tabi olmaktan 
daha şerefli bir makam yoktur”6

Tasavvuf beden-ruh, zâhir-bâtın, lafız-mâna 
ayırımı yapar ve daima bunlardan ikincilere 
ağırlık verir, fakat birincileri de ihmal etmez. 
Bununla birlikte tarihî seyir içinde zaman za-
man zâhir ile bâtın, zâhirî- şer`î ilimlerle batinî- 
mânevî ilimler arasındaki mesafe açılmış, uçu-
rum derinleşmiştir. Açılan mesafeyi kapatmak 
için şeriatla tasavvufu bağdaştıran ve kaynaş-
tıran Ebû Nasr es-Serrâc, Ebû Tâlib el-Mekkî, 
Kuşeyrî, Hücvîrî ve Gazzâlî gibi büyük muta-
savvıf âlimler değerli eserler yazmışlar, böylece 
zâhir ehli ile bâtın ehli arasındaki zıtlaşmala-
rı ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya veya 

5  İbn-i Teymiyye, Allah’ın Velileri ile Şeytanın Velileri Arasın-
daki Fark, Çev: İ.E.Dal, Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 1995,92

6  İsmail Köksal, Fıkıh ve Tasavvuf İlişkisi, Tasavvuf Dergisi, 
Sh:89,1999.
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en aza indirgemeye çalışmışlardır. Tasavvufun 
Ehl-i sünnet arasında daha fazla yaygınlaşma-
sının önemli bir sebebi söz konusu mutasavvıf 
bilginlerin bu tür çalışmalarıdır. 7

Söz konusu ihtilâfın diğer sebepleri tasav-
vuf perdesi altında İslâm’a dış kaynaklardan 
sokulmak istenen yabancı unsurlar, diğer din-
lerden, mezheplerden, mistik akımlardan, fel-
sefelerden ve dinî geleneklerden kaynaklanan 
sızmalardır. Bu çevrelerin kültürüne âşina olan 
zümreler ve fertler İslâm öncesi sahip oldukları 
dinî inançları ve felsefi kanaatleri belki iyi ni-
yetle belki de art niyetle İslâm’a taşımışlar ve 
bunları tasavvuf çatısı altında yaşatma yoluna 
gitmişlerdir. Bunun sonucunda tasavvufî hayat-
ta bazı sapmalar olmuştur. 

TASAVVUFTAKİ SAPMALAR

Tasavvuftaki sapmalar erken dönemlerde 
başlamıştır. İlk sûfiler döneminde bile bu tür 
sapmaların mevcut olduğunu biliyoruz. Ancak 
ilk sûfiler bu tür hareketler karşısında çok dik-
katli, hassas ve uyanık davranmışlar, sapmaları 
ve sapkınları eleştirmişler, reddetmişler, böy-
lece kendilerini onlardan korumuşlardır. Diğer 
taraftan söz konusu hususlar zâhir ulemâsı ta-
rafından da eleştirilmiştir. 

Sülemî bu konuda Galatâtü’s-sûfiyye 
adıyla bir eser yazmış, Serrâc da el-Lüma’da 
bu konuya bir bölüm ayırmıştır. Daha sonra-
ki mutasavvıf yazarlar da bu husus üzerinde 
önemle durarak Müslümanları sapkınlığa karşı 
uyarmışlardır. 

Bunlardan bazı örnekleri ve İslam âlimlerinin 
bu sapkınlıklar hakkındaki görüşlerini zikrede-
lim: 

1. İbadetin Düşmesi İnancı: Bazı sözde 
mutasavvıflar insanın ibadet ve kullukla Allah’a 
ereceğini, erince ibadet etme yükümlülüğünün 
düşeceğini ve kulluktan âzat olacağını iddia et-
mişler: “Yakîn gelene kadar Rabbine ibadet 
et” (el-Hicr 15/99) meâlindeki âyeti bu inanç 
istikametinde yorumlamışlardır. Yakîn’den 
maksat belirli bir makama seviyeye gelene ka-
dar demişlerdir.

İslam âlimleri, bir Müslümanın son nefesini 
verene kadar dinin emirlerine uymak ve yasak-
larından kaçınmakla yükümlü olduğu inancın-
dadırlar. İmam Kurtûbî, “Yakîn gelene kadar 

7  Diyanet İslam İlmihali, Hazırlayanlar: Komisyon,c.1, s.62, 
Ankara, 2008

Rabbine ibadet et” (el-Hicr 15/99) âyetinin 
tefsirinde şu izahatta bulunur: “Yakîn, Ölüm 
Demektir: Yüce Allah Peygamberine, kullarının 
kendisine hizmette kusur etmeleri halinde ken-
disine ibadet etmesini emretmekte ve bunun, 
vacip olduğunu belirtmektedir.

Yüce Allah’ın: “Sana yakîn gelinceye kadar” 
ifadesinin anlamı nedir? Çünkü zaten “Rabbine 
ibadet et” ifadesi ibadet emri için yeterlidir, di-
yene şöyle cevap verilir: Bu buyruğun anlamı 
şudur: Eğer “Rabbine İbadet et” emiri mutlak 
gelmiş olsaydı, sonra da Hz. Peygamber, yüce 
Allah’a yalnızca bir defa ibadet etmiş olsaydı, 
bu emre gereken şekilde itaat etmiş olurdu. 
Yüce Allah’ın: “Sana yakîn (Ölüm) gelinceye 
kadar” diye buyurması ise, ölünceye kadar sen 
O’na ibadetten ayrılma, anlamında olur.

Maksat, hayatı süresince ibadetin de de-
vamlılığıdır. Nitekim yüce Allah’ın sâlih kulu 
şöyle demiştir: “Hayatta olduğum sürece na-
maz kılmamı, zekât vermemi emretti“ (Mer-
yem, 19/31)”8

2. Riyadan Kurtulmak ve İhlâs Halini 
Gerçekleştirmek İçin Dinî Geleneklere Ay-
kırı Davranmak Gerektiği İnancı: Bunlara 
göre bir Müslüman Allah’a kulluk ederken halk 
unsurunu dikkate almamalı, Allah’tan başka-
sına değer vermemeli; ister doğru, ister bâtıl 
olsun hiçbir hususta halkla uyum halinde ol-
mayı düşünmemelidir. Bu anlayış esasen doğru 
olmakla birlikte yanlış istikamette kullanılmış, 
neticede onları edep ve terbiye sınırlarını aşma, 
dinin emir ve yasakları konusunda saygısız, du-
yarsız, kayıtsız ve lâubali olma noktasına gö-
türmüştür. Bazı Melamilerde ve Kalenderîlerde 
bu hal görülür. 

İslam âlimleri de Riya/gösteriş konusuna 
önem vermişler ve bu kötü huyun inanan bir in-
sanda bulunmaması gerektiğini söylemişlerdir. 
Riya, ihlâsla kesinlikle bağdaşmaz. Kişi riya ile 
yaptığı hiçbir amelin ve ibadetin sevabına ka-
vuşamaz. İbadetlerine riya karıştıran bir insan, 
ahirette sevaptan yoksun kalır. Yaptığı ameller 
sadece dünyada kalır. Dünyada iken ameli onu 
kurtarsa da ahirette boşa gider.

Âlimlerimiz riya konusunu açıklarken bura-
da riya ile karıştırılmaması gereken hususlara 
da işaret etmişlerdir. Buna göre; Bazı amel ve 
ibadetler vardır ki onlara riya, gösteriş girmez. 

8  İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınla-
rı, c.10,s. 99-101,İstanbul
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Nitekim İslâm âlimleri, farzlarda ve dinin ala-
meti sayılan (şeâir) türünden amellerin açıktan 
yapılmasının riya olmayacağını belirtmişlerdir.9 

Kulluk Allah içindir. Ömür Allah yolunda tü-
ketilirse mübarektir. Kötülüklerden kaçınmak 
da iyiliklere ermek de sadece Allah için yapıl-
malıdır. İşlediğimiz amelleri sadece Allah’a arz 
edebilmeliyiz. Allah için işlenmeyen ameller 
boşa çıkmaktadır. Bu gerçeği Fudayl b. Iyâz 
(ö. 187/802) şu tesbiti ile anlaşılır kılmaktadır: 
“Halk için ameli (ve günah olan şeyleri) terk 
etmek riyâdır¸ halk için amel (ve ibadet) etmek 
ise şirktir.”10

3. Şeyhlerin Günahsız Oldukları ve Her 
Emirlerine Mutlak İtaat Etmenin Gerek-
liliği İnancı: Bazı sözde mutasavvıflara göre 
şeyhler günahsızdır (Mahfuzdur). Her şart-
ta –emredilen haram dahi olsa- mutlak itaat 
gerekir. Nitekim bir tasavvufi adab kitabında 
mürid’in şeyhine karşı takınması gereken tavır 
şöyle ifade edilmiştir: “Müridin şeyhe karşı en 
güzel edebi, sessizlik, donukluk ve hareketsiz-
lik (sükût, humud ve cumud)’dur. Şeyhin izni 
olmadan çok konuşmamalı, çok gülmemeli ve 
sesini yükseltmemelidir. Şeyhin durumundan 
kendisine kapalı bir şey olursa, Musa ile Hızır 
kıssasını hatırlamalı ve itiraz etmemelidir. Üs-
tadına “Hayır” diyen asla felah bulamaz. Şeyh 
varken mürid sadece farz namazı kılmalıdır. 
Çünkü onun görevi hizmettir. Şeyhine bütün 
durumlarını açmalı ve gizlememelidir.”11

İnsanın ve insani ilişkilerin var olduğu her 
zeminde varlığından söz edilen “itaat kavra-
mı”, kullanıldığı yerler itibariyle şu anlamlara 
gelmektedir: Yumuşamak, ele gelmek, alış-
mak, yatışmak, boyun eğmek, başkasının üs-
tünlüğünü kabul etmek, muvafakat etmek, bir 
şeye gücü yetmek, nafile ibadet etmek, teşvik 
etmek, izin vermek ve gönülden davranmak.

İslam’da, her konuda olduğu gibi itaat kav-
ramına da anlam kazandıracak olan vahyin be-
lirleyiciliğidir. Bu kelimenin Kur’an’da geçtiği 
ayetlere bakarak kimlere hangi şartlarda itaat 
edileceğini, kimlere edilmeyeceğini ve bunun 
nasıl bir önem taşıdığını görmemiz mümkün 
olacaktır.

9  Prof. Dr. H.Mehmet  Soysaldı,  Manevi  Hastalıklardan  Riya  Ve 
Korunma Yolları, 74. Sayı Ekim-Kasım-Aralık 2006

10  Kuşeyrî¸ er-Risâle¸ s. 424.

11  Sühreverdi, Avariful Mearif, Sh:197-201’den nakleden İb-
rahim Sarmış, Tasavvuf ve İslam, Sh:295-304,Ekin Yayınları.

Bu ayetlerin başında Nisa suresi 59. ayeti 
gelmektedir: “Ey iman edenler! Allah’a itaat 
edin, Peygambere de itaat edin ve sizden 
olan emir sahibine de itaat edin. Eğer her-
hangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; 
Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanı-
yorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. 
Bu, sizin için daha iyidir ve sonuç bakımın-
dan da daha güzeldir.” (4/59)

Bu âyetin yorumunda Üstad Mevdûdî, şu 
açıklamaları yapar: Bu âyet, İslâm’ın bütün 
dinî, kültürel ve siyâsî sisteminin temelini teşkil 
ettiği gibi, sistemin kurulması için de, ilk ve en 
önemli düsturdur. Bu âyetten, aşağıdaki pren-
sipler çıkarılabilir:

1- İslâm sisteminde, tek gerçek otorite olan 
Allah’a itaat edilmelidir. Bir Müslüman, her şey-
den önce Allah’ın kuludur, diğer bütün özellik-
leri, bu niteliğinden sonra gelir. Bu nedenle bir 
fert veya toplum olarak bütün Müslümanlar, 
ilk olarak Allah’a bağlıdırlar, tüm diğer bağlar 
bu bağa boyun eğmek zorundadır. Çünkü tüm 
insanlar Allah’a verdikleri söze/ahde sâdık kal-
mak zorundadır. Başka birisine bağlılık ve ita-
at, ancak Allah’a itaati engellemeyecekse kabul 
edilir. Bu aslî bağlılık ve ahde aykırı olan tüm 
öteki bağlılık ve ahitler geçersizdir. Hz. Peygam-
ber (sav) bunu bir hadisinde şöyle açıklamıştır: 
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“Yaratıcıya isyan (itaatsizlik) olan yerde, 
yaratıklardan hiçbirine itaat edilmez.”

2- İslâm dininin ikinci önemli prensibi Hz. 
Peygamber (sav)’e itaat ve bağlılıktır. Bu ita-
at, sadece peygamberlik kurumunun bir gereği 
değil; Allah’a itaat etmenin de tek çıkar yolu-
dur. Allah’ın Resul’üne itaat edilmelidir. Çünkü 
O, Allah’tan gelen emir ve direktiflerin elde 
edilebileceği tek kaynaktır. O halde biz ancak 
O’nun Resul’üne itaat ederek Allah’a itaat ede-
biliriz. Çünkü itaatin başka bir yolu yoktur. Bu-
nun aksine Resul ile aradaki bağı koparmak, 
O’nu gönderen Allah’a başkaldırmak demektir. 
Bir hadis-i şerif, bu konuyu şöyle açıklar: “Kim 
bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur, 
kim de bana isyan ederse Allah’a isyan et-
miş olur.”

3- Bu birinci ve ikinci bağlılıktan sonra, bun-
lardan daha aşağı derecede yer alan bir bağlılık 
daha vardır. Bu, Müslümanların kendi araların-
da seçip yetki verdikleri yöneticilere bağlılıktır. 
“Ülül-emr” (kendilerine yetki verilenler) keli-
mesi çok geniş kapsamlıdır. Müslümanların her-
hangi bir işinin başında olan herkesi kapsar. Din 
âlimleri, düşünürler, politik liderler, yöneticiler, 
mahkemelerdeki kadılar, kabile başkanları ve 
buna benzer kimseler. Kısacası, Müslümanlar 
arasından seçilip kendilerine yetki verilen her-
kese itaat edilmelidir. Onlar a) Müslümanlardan 
oldukları, b) Allah’a ve Resul’üne itaat ettikleri 
sürece, onlara karşı gelip, Müslümanların top-
lum hayatındaki barışı bozmak doğru değildir. 
Bu iki şart, onlara itaat edilmesinin ön şartı-
nı oluşturur. Bunlar, hem âyette açıkça ortaya 
konmuş, hem de Hz. Peygamber (sav) tarafın-
dan açıklanmıştır. Aşağıda şartların gerekliliğini 
belirten Hz. Peygamber (sav)’den birkaç hadis 
zikrediyoruz:

a)“Emrettiği şey günah olmadığı sürece, bir 
Müslümanın kendilerine yetki verilen yönetici-
lerin emirlerine, hoşlansın veya hoşlanmasın, 
itaat etmesi gerekir. Eğer emîr, ona günah olan 
bir şeyi yapmasını emrederse, o yöneticiyi din-
lememeli ve emirlerine de itaat etmemelidir.” 
(Buhâri, Müslim)

b)“Günah olan bir konuda bir kimseye itaat 
etmek haramdır; itaat, ancak doğru olan şey-
lerde zorunludur.” (Buhâri, Müslim)

c)Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuş-
tur: “Sizin başınızda doğru olduğu kadar yanlışı 
da uygulayan yöneticiler bulunacaktır. (Böyle 

bir durumda) kim yanlış olan şeylerden nefret 
ederse, sorumluluktan kurtulacaktır.” Ashabdan 
bazıları: “Böyle yöneticilere karşı savaşmaya-
cak mıyız?” diye sorunca Hz. Peygamber (sav): 
“Namazı kıldıkları müddetçe, hayır!” diye ce-
vap vermiştir (Müslim). Yani, eğer namazı terk 
ederlerse, bu onların Allah’a ve Resul’üne isyan 
ettiklerinin açık bir göstergesi olacaktır.

d) Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuş-
tur: “Sizin en kötü yöneticileriniz, sizin nefret 
ettiğiniz ve sizden nefret eden ve sizin bedduâ 
ettiğiniz ve size bedduâ eden yöneticilerdir.” 
Ashabdan bazıları: “Ey Allah’ın Resûlü, böy-
le yöneticilere karşı başkaldırmayacak mıyız?” 
diye sorunca, Hz. Peygamber (sav) şöyle bu-
yurdu: “Aranızda namazı ikame ettiği müddet-
çe, hayır!”12

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Bir kimse-
nin âlim, hoca, şeyh veya başka birine bağlılığı, 
Kur’an ve Sünnet ölçüsü içinde olmalıdır. Aksi 
durumda böyle birinin dünya ve ahireti helak 
olur. Bir deyim vardır: “Çarşıya pirince gi-
derken evdeki bulgurdan olmakta vardır.” 
Günümüzdeki şeyhlere bağlılığın birçoğu bu 
türdendir. İşi şirke kadar götürüp kendini Müs-
lüman sanan zavallılar hiçte az değildir. Adam 
evliya olmak için kapıya gelmiş, kapıdaki insan 
suretinde bulunan şeytanlar bu adamı güya ir-
şad etmek niyeti ile dininden imanından etmek-
teler. 

İstismarcılar bu teslimiyet işinde başa-
rılı olmak için, Musa (a.s.) ile Hızır’ın (a.s.) 
Kur’an’da geçen kıssalarını kullanarak, güya 
şeyhlerinin; “her dediğinin doğru olduğu” an-
layışı ile bağlı olan taliplerin iradelerini yok 
etmeye çalışmaktalar. Şeyhin her sözüne ve 
her dediğine teslim olunması gerektiğini söy-
leyen bu istismarcılara: -” Hızır ve Musa’nın 
(a.s.) sadık birer kul ve Musa’nın bir Re-
sul olduğunu ve Hızır’a verilen ledünni 
ilimin Allah(c.c.) tarafından Kur’an’da te-
yit edildiğini, hâlbuki teslim olunan şey-
hin sadakati hakkında ise böyle bir İlahi 
mesajın olmadığı” hususu sorulursa buna 
cevapları nasıl olacaktır? Körü körüne bu yol 
kesicilere intisab eden bu zavallılar; “Benim 
kayıtsız şartsız kendisine bağlanmamı istediği-
niz zat hakkında Kur’an’da, bu şeyhe itaat et-
memi emreden bir ayet mi var ki bunu benden 
istiyorsunuz? ” diyecek bilgi ve duruma sahip 

12  Seyyid Ebu’l-Ala Mevdudi, Tefhimu’l Kur’an, c.1,s.370-372, 
İnsan Yayınları, İstanbul
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olmadığından, evliya olmak için kendilerini bu 
geri dönülmesi çok zor bir girdaba kaptırarak 
dünya ve ahiretlerini helak etmektedirler.

4. Her Şeyin Mubah Olduğu İnancı: Bazı 
sözde mutasavvıflara göre eşyada asıl olan 
mubah oluştur. Başkasının hakkına tecavüzü 
önlemek için yasaklar konulmuştur. Başkala-
rının haklarına saygı gösteren bir kimse için 
her şey mubahtır. Bu inançta olanlara İbâhiyye 
veya Mubahiyye denir. Bazıları da niyetlerinin 
iyi, kalplerin temiz olduğunu ileri sürerek emir 
ve yasakların kendilerini bağlamadığını iddia 
ederler.

Yusuf Kerimoğlu hocamız bu konuda şu 
mülahazada bulunuyor: “Son yıllarda tasav-
vuf adına; kendisine nikâh düşen kadınlara el 
öptürenlerden, şehevî duygularını tatmin eden-
lere kadar acaip tipler türedi. Elbette bundan 
tasavvufi hareket mes’ul değildir. Çünkü tasav-
vuf, Allah Teâlâ (cc)’nun emir ve nehiyleri altın-
da sızlanmamak, sabretmek ve her an imtihan 
üzere olduğunu hatırda tutarak, hevâ ve he-
vesle mücadele etmektir.”13 Bu mücadelede Re-
sulü Ekrem (sav)’in ve Sahabe-i Kiram (ra)’ın 
hayatları örnek alınır. Şer’i şerife uymayan her 
davranış reddedilir. Ayrıca tarikat ve hakikat, 
şeriatın içinde kabul edilir. Çünkü “Şeriat-Ta-
rikat-Hakikat” zincirine inanmak, şeriatı eksik 
kabul etmek anlamına gelir ki, insanı dalâlete 
ve küfre sürükler.

13  Abdurrahman es-Sülemî, Tabakatu’s Sufiye, Kahire 1953, 
sh. 454.

İmam Ebû Yusr Muhammed Pezdevî: “Şeriat 
hakikattir hakikat şeriattan başka değildir” bu-
yuruyor.14 Bu bahsin devamında “hakikat şeri-
attan ayrı ve başkadır” görüşünü benimseyen-
ler, evliyayı enbiyadan üstün kabul edenlerdir. 
Bunlar `Peygamber şeriatla, veliler hakikatle 
amel eder’ diyenlerdir. Bunlara “evliyacılar” 
adı verilmiştir, sapık bidatçilerdir. Bunlar Al-
lah (cc)’ın kitabına, Hz. Resulü Ekrem (sav)’in 
sünnetine muhalefet ederler, bâtın, gizli ilim 
iddiasında bulunurlar” diyerek meseleyi orta-
ya koymaktadır. Bu noktada şeyhlerini “gizli 
ilim sahibi” olarak nitelendirmeyi şeref bilen 
müridler, ne yaptıklarını iyi düşünmelidirler!.. 
Ayrıca hata etmesi mümkün görülmeyen şeyh 
tasavvuru; batınîliğin yeniden tarih sahnesine 
çıkışını hazırlamaktadır. “Şeyh uçmaz, mürid 
uçurur” sözü iyi düşünülmeli; şer’i hudutlara 
riayette titiz olunmalıdır.”15

5. Hulûl ve İttihat İnancı: Bazı sözde 
mutasavvıflar belli bir yöntem izleyerek beşerî 
niteliklerden arınan bazı kişilerin Tanrı ile bir-
leştiklerini (ittihat) iddia eder ve insanları tan-
rılaştırırlar. Bunlara göre Allah insan bedenine 
girer. Bedene girince ondaki insanlık nitelikleri 
kalkar, yerini tanrılık nitelikleri alır. 

Başta Ehl-i Sünnet olmak üzere, Mu‘tezile’ye 
ve mûtedil Şîa’ya mensup İslâm kelâmcıları; is-
ter mutlak ister muayyen olsun, bütün şekille-

14  Sadru’l İslâm Ebû Yusr Muhammed Pezdevî, Ehl-i Sünnet 
Akaidi, İst.1980, sh. 335-336 Mes’ele: 93

15  Yusuf Kerimoğlu, Kelimeler –Kavramlar, Sh:389-391, İn-
kılab Yayınları, İlaveli 21.Baskı, İst-2010
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riyle hulûlün İslâm inancına aykırı olduğunda 
da ittifak etmişlerdir.

Allah’ın belirli bir varlığa hulûl etmesi müm-
kün değildir. Zira hulûl bir varlığa tahsis edil-
meyi, başkasına muhtaç olmayı, bir yerde ve 
yönde bulunmayı, parçalara bölünmeyi, başka 
bir nesneye bitişip onunla tek varlık haline gel-
meyi, yapısal değişmeyi ve aşağı varlıklara in-
tikal etmeyi gerektirir. Bütün bunlar, hâdis olan 
ve maddeden ibaret bulunan mevcutlara ait 
özellikler olup hulûl eden varlığın araz, cevher 
veya cisim olmasını gerektirir.

Hâlbuki Allah Teâlâ vâcibü’l-vücûd olup 
mümkün veya hâdis değildir, madde üstü yet-
kin bir varlıktır, cevher yahut da araz olmaktan 
ve bunlara ait nitelikler taşımaktan münezzeh-
tir. Hulûl O’nun zâtı gibi sıfatları hakkında da 
imkânsızdır. Zira sıfatların zâttan ayrılması mu-
haldir.

Kaynaklarda, Müslümanlar arasında hulûl 
inancını benimseyen ilk kişinin ilâhî bir cüzün 
Hz. Ali’ye ve onun soyundan gelen imamlara 
intikal ettiğini iddia eden Abdullah b. Sebe ol-
duğu belirtilir.16

Açık naslara ve İslâm’ın ulûhiyyet anlayışı-
na aykırı düşmesi sebebiyledir ki ılımlı sûfîler 
de dahil olmak üzere bütün İslâm âlimleri 
hulûlü reddetmiş ve bu inancı benimseyenleri 
tekfir etmişlerdir. Nitekim hulûl-i hâssı benim-
seyen Hristiyanlarla İslâm’a mensup olduğu-
nu iddia eden Galiyye fırkalarının kâfir olduk-
ları hususunda İslâm âlimleri arasında ihtilâf 
yoktur. İhtilâf daha çok, Selefiyye âlimlerince 
mutlak hulûle (hulûl-i âm) dahil edilen vahdet 
i vücûd nazariyesiyle kelâmcıların Tanrı anla-
yışının hulûl kapsamına girip girmediği nok-
tasında olmuştur. Selefiyye âlimleri, vahdet 
i vücûd nazariyesinin mutlak hulûlden başka 
bir anlam taşımadığını söylerken, Muhyiddin 
İbnü’l-Arabî ve ona bağlı bazı sûfîler bunu red-
detmişlerdir.17

6. Cebir İnancı: Bazı sözde mutasavvıf-
lar insana nispet edilmesi gereken her şeyin 
Allah’a ait olduğunu, aslında insanların irade-
leri ve tercih yapma imkânları bulunmadığını, 
cebir altında olduklarını iddia ederek kişilerin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmışlardır. Bunlar, 

16  Bağdâdî, el-Fark, s. 237; Şehristânî, I, 174; 

17  Vahdet-i Vücud teorisi ve bunun baş temsilcisi olan Muh-
yiddin İbnü’l-Arabî’yi –inşallah- önümüzdeki sayıda değer-
lendireceğiz.

“Biz kapı gibiyiz, hareket ettiren olursa hareket 
ederiz” derler. Bu görüşte olanlar aslında sapık 
olup mutasavvıf görünen kimselerdir. 

7. Dünyada Allah’ı Görme İnancı: Bazı 
sözde mutasavvıflar yüce Allah’ı dünyada gör-
düklerini iddia ederler. Bu iddia da sapıklıktan 
başka bir şey değildir. 

8. Allah Teâlâ’ya Karşı Saygısız Davran-
mak: Bazı sözde mutasavvıflar Allah’a yakın 
olma mertebesine erdiklerini, bu mertebede 
edep ve resmiyetin söz konusu olmadığını iddia 
ederek Allah ile kulu arasında bulunması gere-
ken edebi gözetmez ve Allah’tan söz ederken 
çok lâubali ifadeler kullanırlar. 

9. Tenâsüh İnancı: Bazı sözde mutasav-
vıflar ölen bir insanın ruhunun, ölmeden evvelki 
davranışlarına ve yaşayışına bağlı olarak insan 
veya hayvan şeklinde tekrar dünyaya geldik-
lerini ve cezalarını çektiklerini iddia ederler, 
âhirete inanmazlar. 

Bunlara ilâve olarak mutasavvıfların bir kıs-
mında kâfir veya sapık olmayı gerektirmeyen 
birtakım hatalı inançlar ve davranışlar da var-
dır: Aşırı çilecilik, dünya işlerini tümden terk, 
bir tür ruhbanlık, evlenmemek, et yememek, 
tedbir almayı tevekküle engel saymak, yoksul 
yaşamayı amaç haline getirmek, nefse işken-
ce etmek, mubah olan nimetlerden yararlan-
mamak, özel giysiler giymek ve bunlarla halka 
karşı böbürlenmek, kılık-kıyafet, saç-sakal gibi 
konularda temizlik kurallarına uymamak, vakıf 
geliriyle geçinmek, dilenmek, toplumu terke-
dip inzivaya çekilmek; Tasavvufu kıssacılıktan, 
menkıbecilikten, raks ve semâdan, evrad ve 
ezkârdan ibaret sanıp ilâhiler okunan meclis-
lerde coşmak ve yapay olarak vecde gelmek, 
cezbelenmek. 18

Yazı dizimizin bu bölümünü Erzurumlu İbra-
him Hakkı’nın (ö. 1186 / 1772) şu güzel cüm-
lesiyle bitirelim: “Hak Teâla kendi Resulüne 
(s.a.v.) uymamızı ve O’nun (s.a.v.) şeriatı 
caddesiyle eserine gitmemizi emretmiş, 
habibinin Sünnetine aykırı bid’atlerden 
herkesi menetmiştir.”19

(Devam Edecek)

18  Diyanet İslam İlmihali, s.64

19  İbrahim Hakkı Erzurumlu, Marifetname, Sad: M. Fuad Ba-
şar, Kitsan Kit. , İstanbul , Trs, s. 175.
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Allah yolunda öldürülenleri ölüler 
sanmayın. Aksine onlar diri olup 
Rableri katında rızıklandırılmakta-

dırlar. Allah’ın lütfundan kendilerine vermiş 
olduklarıyla sevinç içindedirler ve arkala-
rından henüz onlara kavuşmamış olanları, 
kendilerine bir korku olmayacağı ve üzül-
meyecekleri üzere müjdelerler. (Ali İmran, 
3/169-170) 

“Allah, kendi yolunda çarpışıp öldüren 
ve öldürülen Mü›minlerden, karşılığı cennet 
olmak üzere, mallarını ve canlarını satın al-
mıştır. “ (Tevbe, 9/111)

Şehadet rahmettir, 

Şehadet hidayettir, 

Şehadet nimettir, 

Şehadet şereftir. 

İslam Tarihi ki-Hz. Adem ile başlayan ve Hz. 
Muhammed (sav) ile son bulan bütün peygam-
berlerin tebliğ ettiği, kıyamete kadar devam ede-
cek olan ve Yüce Allah’ın razı olduğu tek dinin 
adıdır- şehitler/şahitlerle anılmıştır ve anılmaya 
devam edecektir. Şehadet/şahitlik; kainatın sa-
hibi Allah (cc)’ın Uluhuyyiyetini tasdik etmek, 
O’ndan başka ilah kabul etmemek, sözü dinle-
necek, emirleri uygulanacak ve yasaklarından 
kaçınılacak yegane merciin Allah Subhanehu ve 
Teala olduğunu kabul etmektir. Yani hakimiyyetin 
kayıtsız şartsız Allah’a ait olduğunu tasdik edip, 
gereğini yapmaya çalışmaktır. Zaten insanların 
ve cinlerin yaratılış gayesi de bu inancı tasdik 
edip Yüce Allah’a kulluk etmek değil midir?

Allah’ın vahyini insanlara iletmekle görevli 
olan Resuller, Allah’ın kendilerine vermiş oldu-
ğu bu tebliğ görevini yerine getirmişler ve gü-
zel insanlar da Onlara tabi olmuşlardır. Bu va-
zifelerini yerine getirirken de her türlü sıkıntıya 
katlanmışlar ve işkencelere maruz kalmışlardır. 
Hatta canlarını bu kutlu dava uğruna feda etmiş-
lerdir. Hazreti Zekeriya (as)  ve Yahya (as) ör-
neklerinde olduğu gibi. Hateme’n Nebiyyin olan 
Resulullah(sav) Efendimiz de şöyle buyurarak, 
şehadetin ne yüce bir makam olduğunu ortaya 
koymuştur: 

“Muhammed’in canını elinde tutan 
Allah’a yemin ederim ki, Allah yolunda ci-
had edip öldürülmeyi, sonra cihad edip yine 
öldürülmeyi, sonra tekrar cihad edip tekrar 
öldürülmeyi ne kadar isterim!“ 

Şehadet, teslim olmaktır, razı olmaktır. 
Allah’ın yüceliği ve azameti karşısında bütün var-
lığını O’na adamaktır. 

Yaşadığımız asırda da, Allah’ın dinine teslim 
olan, elçilerin tebliğ ettiği mesaja uyan;yüce 
dava uğruna canlarını seve seve feda eden, nice 
yiğit erler bulunmuştur ve Allah’ın izniyle bulun-
maya da devam edecektir. Taaccüp edilecek bir 
şekilde de, bir çoğunun şehadeti/şahitliği içinde 
bulunduğumuz Şubat ayına (Şehr-u Şubat) denk 
gelmiştir. 

Bu kısa yazımda, bu ayda şehid olan kutlu yol-
culardan bazılarını sizlere tanıtmak istiyorum. 

Bu topraklarda korkunç bir irtidat hareketi 
başlatan ve İslam’ı reddeden Kemalist rejime 
karşı, İslam için Allah adı ile baş kaldıran Şeyh 

Şehr-u Şubat
Şehr-u Şehadet

Ahmet Muhammed MÜNİR
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Said Efendi, bu şanlı kıyamından dolayı, elliye 
yakın şeyh ve alim arkadaşıyla Diyarbakır’da 
asılarak idam edilmiştir. Şeyh Said’in hareke-
ti 13 Şubat 1925’te başlamıştır. “Biz elbette 
Rabbimize döneceğiz. Beni bu değersiz dallar-
da asmanıza karşı pervam yoktur. Muhakkak 
ki yolum İslâm ve Allah içindir. “ ve “Yarın ben 
kıyamet günüde Allah’ın ve Peygamber’in huzu-
runa suçlu olarak çıkmak istemiyorum. O zaman 
Allah bana: ‘Ey Said, İslâm dininin hükümleri 
ayaklar altına alındığında sen niçin sessiz kaldın, 
gücün ve imkânın olduğu halde niçin savaşma-
dın?’ diye sorduğunda ben ne cevap vereceğim? 
Cehennem zebanileri beni sarığımdan tutup ce-
henneme çektiklerinde ben ne edeceğim? Hayır! 
And olsun Allah’a ki yalnız ben ve bu elimdeki 
baston bile kalsa, bâtılın karşısına çıkıp kıyam 
edeceğim. Şehid olana kadar da mücadelemden 
asla dönmeyeceğim. Ne ben Hz. Hüseyin’den 
daha makbul bir kulum ne de siz onun ailesinden 
daha makbulsünüz. Ben üzerime düşeni yapmak 
zorundayım. Allah’a emanet olun!“ sözü O’nun 
ne için kıyam ettiğini, en güzel bir şekilde ortaya 
koyan açık bir delildir. Allah Azze ve Celle kendi-
sine rahmet eylesin.

Şubat ayında şehit edilen yiğit erlerden bir 
diğeri, İskilipli Atıf Hoca’dır. Alim ve mücadele 
adamı olan bu yiğit insan, ülkemizde oynanan 
Emperyalist/Kemalist oyunları, Mü’min ferase-
ti ile önceden görmüş ve mel’un/meş’um şapka 

kanunu çıkarılmadan önce -giyim kuşamda batı 
taklitçiliğini tenkit eden - “Frenk Mukallitliği 
ve Şapka ” adlı kitabı yazmıştır. -Kitap, küçük 
bir risale şeklindedir. Önemli ve faydalı bilgiler 
içermektedir, okumanızı tavsiye ederim.- Zalim 
tağutlar, bu kıymetli eser sebebiyle; şapka inkı-
labına muhalefet ettiği gerekçesiyle Atıf Hoca’yı 
idama mahkum etmiş ve bu kararı 4 Şubat 
1926’da uygulamışlardır. Allah (c.c.) kendisine 
rahmet eylesin. 

 Ortadoğu’nun ve İslam Dünyası’nın kalbi-
ne bir hançer gibi saplanan İsrail terör çetesine 
karşı, intifadanın (kıyamın) ilk tohumlarını atan 
Şeyh İzzeddin el-Kassam da Şubat 1935’de 
şehid edilmiştir. Günümüzde Filistin’de, kendi 
adıyla müsemma İzzeddin Kassam Tugayları za-
lim İsrail çetesine kök söktürmekte ve korku dolu 
günler yaşatmaktadır. Allah Azze ve Celle kendi-
sine rahmet eylesin. 
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İslam Aleminin başsız kaldığı, emperyaliz-
min İslâm coğrafyasını parçalayıp ümmetin bü-
tünlüğünü temsil edecek bir otoriteden yoksun 
bıraktığı ve İslâm’ı toplumsal hayatın dışına çı-
karma girişimlerinin zirveye çıktığı bir dönemde; 
yeniden İslami uyanış ve bilinçlenme hareketi-
ni başlatan İmam Hasan el-Benna, 12 Şubat 
1949’da şehit edilmiştir. Bu büyük İmam, çok 
güzel çalışmalar yapmış, hayatını İslam davasına 
vakfetmiş ve şehadet nimetine kavuşmuştur. Bu-
gün İslam coğrafyasındaki bir çok çalışmada, kı-
yamda ve mücadelede İmam Hasan el-Benna’nın 
büyük bir emeği vardır. Şu sözler büyük imam’ın 
ağzından dökülen kutlu kelimelerden bazılarıdır: 
“Ölümü hayata tercih eden kimse için ölümle ha-
yat müsâvîdir. Peygamberimiz bize hak uğrunda 
ölmekten korkmamayı öğretmiştir. Hiçbir şey bizi 
korkutamayacaktır. Ölümü hayata tercih eden 
bir milletin önünde hiçbir 
şey duramayacaktır.” 

“Gayemiz Allah’tır, ön-
derimiz Resulullah‘tır. Ana-
yasamız Kur’an, yolumuz 
cihaddır. En yüce temenni-
miz Allah yolunda şehid ol-
maktır. “ 

Allah Azze ve Celle ken-
disine rahmet eylesin. 

Şubat ayında şehitlerin-
den bir diğeri de, Ameri-
ka’daki Müslümanların Hak 
ve Hakikati bulmalarında, 
ırkçılık belasından kurtul-
malarında ve ümmetle bü-
tünleşmelerinde önemli rol 
oynayan; “Zulüm, kısmak 
istediği sesi nâra yapar. Ve 

bazı ölüler, yaşayanlardan daha yüksek sesle ko-
nuşur” diyen Malcolm X (Malik el-Şahbaz)’dir. 
O yiğit er de, 25 Şubat 1965’te bir konferans 
esnasında vurulmuş ve şehit edilmiştir. Katili 
hapishanede İslâm’ı seçmesinden sonra yaptığı 
açıklamada bu cinayeti FBI adına işlediğini itiraf 
etti. Allah Azze ve Celle kendisine rahmet eylesin. 

Şubat şehitlerimizden biri de Molla Sadred-
din Hoca’nın mahdumu, Doğu’nun ezilen çocuğu 
Metin Yüksel’dir. 23 Şubat 1979’ta Fatih’te 
Cuma namazı çıkışında ırkçı zalimler tarafından 
şehit edilmiş; o iman ve aksiyonla dolu dünya 
hayatına 21 yaşında veda etmiştir. “Şehâdet, bir 
çağrıdır tüm nesillere ve çağlara!“ sözü o yiğit er-
den bize kalan güzel bir mirastır ve kulaklarımı-
zın ve yüreklerimizin pasını silen kutlu bir nidadır. 
Allah Azze ve Celle kendisine rahmet eylesin. 

25 şubat 1994’te Filistin’de, unutamayaca-
ğımız bir katliam yaşanmıştır. Siyonistlerin “si-
vil” doktor(!)larından Barush Goldstien adlı bir 
cani tarafından gerçekleştirilmiştir. O gün Müs-
lümanlar, sabah namazı için camideydiler ve 
secdeye varmışlardı. Bu sırada üzerlerine o cani 
tarafından kurşun yağdırılmış ve 87 kişi şehit 
edilmiştir ve tarihe El-Halil katliamı olarak geç-
miştir. Yüce Allah Azze ve Celle’den kendilerine 
rahmet diliyoruz. 

Halihazırda başta Suriye olmak üzere, Filistin, 
Afganistan, Mısır, Mali, Çeçenistan, Doğu Tür-
kistan ve diğer beldelerde Din-i Mubin-i İslam 
için canlarını feda eden yiğit kardeşlerime Yüce 
Rabbimden rahmet etmesini ve onlara Firdevs 
Cenneti’ni vermesini niyaz ediyoruz. 

 Ne mutlu Allah yolunda canlarını feda edenle-
re ve sırasını bekleyenlere!

Ey Rabbimiz! Dünya-
da şahit olarak yaşamayı, 
Senin yolunda şehit olma-
yı ve Dar’ul-İslam’da can 
vermeyi bizlere nasip eyle. 

Yazıma, sözlerin en gü-
zeli Allah’ın kelamı ile son 
vermek istiyorum. 

“Mü’minler içinde 
Allah’a verdikleri sözde du-
ran nice erler/yiğitler var. 
İşte onlardan kimi, sözü-
nü yerine getirip o yolda 
canını vermiştir; kimi de 
(şehitliği) beklemekte-
dir. Onlar hiçbir şekilde 
(sözlerini) değiştirme-
mişlerdir.” (Ahzab 23).
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Düşünen, soran, sorgulayan, söyle-
diklerinin ve yaptıklarının sorumlulu-
ğunun farkında olan kişi, insan olma 

ayrıcalığını yakalamıştır. Bu insan başıboş ve 
vurdumduymaz değildir. Her şeyden önce yap-
tıkları bir anlam ifade etmelidir onun için. Aksi 
takdirde hayat bir kısır döngü içinde tükenir. 
Evren-insan ilişkisini gözlemleyen kişi, hiçbir 
şeyin gelişi güzel olmadığını, her şeyin çok ince 
hesap ve ayarlar ile ha-
yatiyetini sürdürdüğünü, 
bilir. Güneş, her sabah 
bıkmadan hayat ışıkları-
nı dünyamıza yansıtıyor 
ve gece olduğunda yerini 
aya ve yıldızlara bırakıyor. 
Yağmur yağıyor toprağın 
derinliklerine kadar ulaşı-
yor. Sonra o suyla kâinat 
hayat buluyor. Bin bir çe-
şit güzellik, gül, çiğdem, 
lale, papatya ve onlarca 
sayabileceğimiz kır çiçek-
leri ile yeşillikler üzerine 
nakşedilmiş renk cümbü-
şü... Tatlısıyla ekşisiyle 
yüzlerce tat ve lezzet ik-
ramı sebepsiz mi? Rah-
met damlalarını kâinata 
yağdıran, her zerrede 
merhameti amaçlayan bu 
şefkat atmosferinde ya-
şayan insana kaba ve sert 
olmak yakışır mı?    

İnsan olmanın en önemli kıstaslarından biri 
de bilmektir. İnsanın iletişim ve etkileşim için-
de olduğu dünyaya bir anlam vermelidir. Yaşam 
alanında gelişen olayları doğru değerlendirmesi 
için öncelikle kendisini tanıyıp analiz etmesi ge-
reklidir. Kendisinin varlığı hakkında bir yargıya 
varamayan insanın daha ileri boyutta düşün-
mesi beklenemez. İnsanlık onurunu korumak, 
özgürlüğü yaşamak için kişi, kaynağı sadece 

ilahi olan bilgi ile donat-
malıdır bilgi dağarcığını. 
Okumaya ve öğrenmeye 
Rabb’inin adıyla başla-
malı ki gerçek huzura ve 
mutluluğa ulaşabilsin. 
Allah’ın kitabından başka 
bir kitabı,  yaşam tarzı 
oluşturmak için okuyan 
kişi, fıtrattan uzaklaşır. 
İlahi rahmetin, ruhu-
na bahşettiği özgürlüğü 
kaybeden insan düşüş 
yollarını adımlar. Düşüş 
merhametten kopuştur. 
Rahmet kodlarını kıranlar 
insani özelliklerini yitirir-
ler. 

Fazilet, edebi ve er-
demi insanı kâmil bir 
karaktere sahip olarak 
temsil eden kul muha-
taplarına faziletin ne ol-
duğunu öğretir. İlmi ve 
ameli birleştirerek irfana 

Merhamet Şuuru

Hayriye BİCAN

Merhamet, affetmek, bağışla-

mak mümin için ilke olmalı-

dır. Ama af edeceğim derken 

Allah’ın emrini terk etmek ol-

maz. Kolaylaştırmak adına ila-

hi prensipler göz ardı edilemez. 

Müminlere merhametle kanat 

geren Müslüman, zulüm kar-

şısında onurlu bir duruş ger-

çekleştirmelidir. “Muhammed 

Allah’ın elçisidir. Beraberinde 

bulunanlar da kafirlere karşı 

çetin, kendi aralarında merha-

metlidirler.” (Fetih, 29)
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dönüştürenler fazilet 
sofrasında çeşitli lez-
zetler sunarlar. Fazilet 
bilgisiyle fazilet ahlakını 
mezcetmek, canlandır-
mak kişiyi insanlaştırır. 
Asıl fazilet bilgiyi ha-
yatta görünür kılmaktır, 
somutlaştırmaktır. Uy-
gulamaya dönüşmeyen 
söylemler hiçbir mana 
ifade etmez. Merhamet 
ve şefkati fonksiyonel 
olarak hayatta görünür 
kılmayanlar merhametli 
olamazlar. Yanı başla-
rındaki kan ve gözya-
şına duyarsız kalanlar 
edep ve erdemden bah-
sedemezler. Merhamet 
edepli gönüllerin hassa-
siyetidir.

Dünyadaki yaşadık-
larına anlam atfetme 
çabası içinde olan insan 
şuur sahibidir. Ruhunda 
çakan yankılanmalara 
ilgisiz kalmayan kişi hayatını sorgular. Sorum-
suzca yaşamaktan uzaklaşır. Zaten niçin yaşa-
dığını bilen insan için hayatına anlam katmayan 
şeylerin hiçbir önemi yoktur. İnsan ancak İsla-
mi değerlerle hayat bulur. Fıtrat ancak İslam 
öğretisiyle canlanır. İnsan ruhundan kaynakla-
nan eğilimlerle ulviyete doğru giden bir yaşam 
çizgisini izler. Ruh rahmet çisentisi altında ısla-
nıyorsa yumuşar ve anlam kazanır. Merhamet 
ruhunu kazananlar zulme karşı direnirler. Za-
limin karşısında mazlumu koruyan merhamet 
abidesi olurlar

Düşünen insan hakka, doğruya, güzele, iyi-
ye, fıtrata davet eden ulvi mesajın çağrısına 
kulak verir. Fıtrat ölçüsünde kalanlar erdemle 
çepeçevre kuşanmayı amaçlarlar. Kulu Allah’ın 
rahmetine çağırmak, ona abıhayat teklif et-
mektir. İslam’ın şefkat atmosferine uzak kalan 
kişi yürüse,  yese,  içse,  konuşsa bile manen 
ölüdür. Ruh besin kaynağı olan imandan uzak-
tır. Ruhun güzelliklerine aç olan kişi de ancak 
ölüdür. O halde insanlık hayat kaynağı olan 
İslam suyunu yudumlamalıdır. Gönüller ancak 
onun nimetiyle hakkı bulur. Ayetler suyun top-
rağı yumuşatıp yeşertmesi gibi mümin gönül-
lerde rahmet ve rikkat tohumlarını yeşertir.  “Ey 

iman edenler! Sizi, size hayat verecek şeylere 
çağırdığı zaman Allah ve Resulü’nün çağrısına 
uyun, bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve 
muhakkak O’nun huzurunda toplanacaksınız.” 
(Enfal-24). 

Müminlerin özellikleri sayılırken en önde ge-
len özelliklerinden olan merhamet kavramı sos-
yalleşmeyi ve varlık göstermeyi sağlar. Kur’an-ı 
Kerim’deki “Ruhamau beynehum/ kendi arala-
rında merhametlidirler” şeklindeki vurgusuyla 
da insanı hoşnutluk ve huzur limanına taşıyan 
bu kelime hayatımıza sevgi, şefkat ve merha-
met saçar. Kalpleri kaynaştırır. Merhamet, af-
fetmek, bağışlamak mümin için ilke olmalıdır. 
Ama af edeceğim derken Allah’ın emrini terk 
etmek olmaz. Kolaylaştırmak adına ilahi pren-
sipler göz ardı edilemez. Müminlere merhamet-
le kanat geren Müslüman, zulüm karşısında 
onurlu bir duruş gerçekleştirmelidir. “Muham-
med Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar 
da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında mer-
hametlidirler.” (Fetih, 29)

Rahmet kavramı; sevgi, şefkat, kardeşlik, 
dostluk, tebessüm, empati, diğerkamlık, hüsnü 
muamele, hüsnü zan, haya, edep, haddini bil-
mek, adaletli olmak, paylaşmak,  sabretmek, 
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bağışlamak gibi temel ahlak kurallarının hepsini 
de kapsar. Merhamet kalbin hamurudur, güzel 
duyguların mayasıdır. Merhamet mayası çalın-
mayan gönüller dikenle dolarak, çorak çöllere 
döner. Kalp çalışınca ağız kapanır ve dil susar. 
Merhamet, içimizde olan güzeli, içimizde olan 
fıtrat çiçeklerini yeşertmek, özümüzde bize ha-
yat veren şeyi bulmak için çalışmaktır. 

Merhamet duygusu gelişen kişi eylemlerin-
de asla çıkarcı davranmaz bilakis adaleti ölçü 
alarak bir yöntem geliştirir. Zaten insan kendi 
nefsiyle cenk içinde olursa her şeyle sulh içinde 
olur. İnsan kendisini “Ben”iyle açıklarsa, aşkın 
olanla bağını keserse sıkıntıya düşer. Böylece 
insanı Müslüman yapan kuvvetten mahrum 
kalır. Mahrumların da rahmet meltemlerinden 
zevk alması düşünülemez. Görünürde, gözüyle 
kaşıyla herkes insan ama gerçekte insan olmak 
iç donanımla ilgilidir. Rahmetin dilini kurama-
yan, rahmet bakışıyla göremeyen, rahmet liba-
sını giymeyenler erdemli bir duruş ortaya ko-
yamazlar.

Merhamet yapıcı bir ilkedir. Güzellikler ve 
dostluklar inşa eder. Hayatımıza vahyin rahmet 
penceresinden aydınlık yansıtmak için, merha-
met meltemini tüm pırıltılarıyla gönül şehrin-
de yansıtmalıyız. Merhametli olmak hem hal/
eylem dili hem de kal/söylem dili ile müşah-
haslaşan bir olgudur. Merhamet yüklü bir ka-

rakter erdemin temessül 
etmiş halidir. Peygamber 
efendimizin hayatında bu-
nun çok güzel örneklerine 
şahit oluyoruz. Merhame-
ti ve şefkati bizzat ondan 
öğreniyoruz. Müslüman, 
Muhammedi ahlakı öyle ya-
şamalıdır ki, sadece Müslü-
manlar değil bütün insanlık 
bu yaşantıya hayran olsun. 
İnsanlığı hakikate taşısın, 
sahili selamete ulaştırsın. 

“Gökteki yıldızlar” gibi 
yol gösteren bizim için 
yaşam modeli olan Asha-
bı Kiram, merhameti tüm 
boyutlarıyla yaşamın içine 
taşıyorlardı. Rahmet onla-
rın hayatında gerçek anla-
mına ulaşıyordu. Vahiyden 
aldıkları aşkla, güçle İslam 
kardeşliğinin inceliklerini 
sergiliyorlardı, arz üzerin-

de. Onların hayatında merhametin ve muhab-
betin ölçüleri, dayanışma ve yardımlaşmanın 
ilkeleri, müsamaha ve bağışlamanın incelikleri 
sadece Rabbin rızasına ulaşmaya ayarlıydı. On-
lar bencillik, kıskançlık, ihtiras gibi basitliklerin 
tahakkümünden kurtularak kardeşliğin, dost-
luğun coşkun rengine boyanarak, Muhacir ve 
Ensar olarak son nefeslerine kadar aynı idealin 
peşinde yürüdüler. Rabbe niyazları da hep bu 
duygularla doluydu. “Ey Rabbimiz! Bizi ve biz-
den önce iman eden kardeşlerimizi bağışla ve 
imana ermiş olanlara karşı kalplerimizde yersiz 
ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırak-
ma. Ey Rabbimiz! Sen şefkat sahibisin, rahmet 
kaynağısın.” (Haşr, 10)

İyilik, sihirli bir sözcük, öyle değil mi? Zen-
gin bir anlam yelpazesine sahip olan bu kelime 
neler anlatmaz ki. İyilik kelimesi insana hep gü-
zellikleri çağrıştırır. İyilik kelimesi size, bir çiçek 
tarlasını anımsatmıyor mu? Gözünüzün alabildi-
ğine bir bahçe, bir papatya bahçesini resmedin 
belleklerinizde, beyazın, sarının ve yeşilin oluş-
turduğu renk cümbüşünü hayal edin işte böyle 
bir şeydir iyilik. Ya da uçsuz bucaksız deniz ma-
viliğine yansıyan güneş ışınlarının suyu renk-
ten renge ışıltılarla donatmasıdır. Merhamet 
ve iyilik dünyayı cennete çevirmese de yaşa-
nılabilir güvenli bir alana çevirir. Ama dünyanın 
bugününde bu tabloları görmek çok zor. İslam 
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Coğrafyası baştan başa 
kara bulutlarla örtül-
müş. Bu durumda insan 
kendisini, iyiliğin dünya 
topraklarını terk ettiğini 
düşünmekten alamıyor. 
Her şeye rağmen ümitli 
olmak lazım. Yaşam fel-
sefesinde şiarı iyilik olan 
herkes eninde sonunda 
hakikat limanına mutlaka 
ulaşır. Hakikate ulaşmayı 
hedefleyerek yola çıkan 
yolcuyu her adımı iyilik 
istasyonuna ulaştırır. 

Merhamet insanı insan kılan diğer yarısı-
dır. Merhamet duygusunu yitirenler yarım-
dır, kusurludur. Hayatı hep eksik yaşar. Etrafa 
rahmet gözüyle bakabiliyorsa insan insandır. 
Acıma duygularını körelten kişiden erdemli bir 
davranış beklenmez. İç alemlerinde merhamet 
fidanını yeşertmeyenler insanlık için çare ola-
mazlar. Dünyada  merhamet çınarı altında so-
luklananlar ancak onlar zalime ve zulmüne baş 
kaldırırlar. Müminler ancak kardeştir. Kardeşler 
arasındaki hukuk da merhamet üzere kurulur. 
Kardeşlerine şefkatle sahip çıkmayanlar, zalime 
karşı onu korumasız 
bırakanlar merhamet 
ağacını baltalarlar. 
Dünyayı merhametsiz-
liğin ellerine, kaosun 
kollarına bırakırlar.

Merhamet damar-
ları kopmuş bir dün-
yada yaşıyoruz. Kalbi 
çıkartılarak tenekeden 
imal edilmiş biyonik 
kalp monte edilen 
acımasız bir dünyada 
bulunuyoruz. Küresel 
şiddettin tavan yapıp 
vahşete dönüştüğü bir 
zaman dilimindeyiz. 
Merhamet fedaileri 
olan müminler bugün 
daha etkili bir biçimde 
kardeşlerine merha-
met etmelidir. Maddi 
manevi yardımlarını 
sürdürmelidirler. Kar-
deşini yalnız bırakmak 
merhamet eri mümine 

yakışmaz. Suriye’de üç 
yıldır artarak devam eden 
zulmün kara yüzünü her 
gün can evimizden vuru-
larak görüyoruz. Orada 
cereyan eden hadiseler-
den haberdar oluyoruz. 
En katı kalpli insanın bile 
duygularını altüst eden 
görüntüler global medya-
da kare kare insanın göz-
leri önünde. İşlenen cina-
yetin boyutlarını gözler 
önüne seriyor. Bu zulme 
sessiz kalmak merhamet 

dolu hiçbir kalbe yakışmaz.  

Dünya gündemine düşen iç yakan görüntü-
ler insanı insanlığından utandırıyor. Canavarla-
şan insan müsveddelerine şahit oldukça insanı 
tanımlamakta zorlanıyoruz. İnsanın insana bu 
caniliği reva görmesi büyük bir acı. Ama daha 
büyük acı bu caniliğe sessiz kalarak seyirci ol-
maktır. Merhamet damarları tıkananlar bu zul-
me kayıtsız kalır. Merhamet duyguları salim 
olanlar, şefkati diri tutanlar insanın özgürlüğü 
ve onuru için mücadele ederler.    

Merhamet ve şef-
kati ilke olarak belirle-
yen bu ümmet kadınıy-
la erkeğiyle genciyle 
yaşlısıyla toplumun 
felahı için rahmet ne-
hirlerini çağlatacaktır. 
Kendi bencil istekle-
rinden kurtularak kar-
deşinin onurunu koru-
mak için yaşayacaktır. 
İlahi hitaba muhatap 
olan her mümin buna 
mecburdur. “Kim Müs-
lümana dünya sıkıntı-
larından bir sıkıntıda 
nefes aldırırsa Allah da 
kıyamet gününün sı-
kıntılarından bir sıkın-
tıda ona nefes aldırır. 
Kul kardeşinin yardı-
mında olduğu sürece 
Allah da o kulun yardı-
mında olur.” (Müslim)

“Kim Müslümana dünya sı-

kıntılarından bir sıkıntıda ne-

fes aldırırsa Allah da kıyamet 

gününün sıkıntılarından bir 

sıkıntıda ona nefes aldırır. Kul 

kardeşinin yardımında olduğu 

sürece Allah da o kulun yardı-

mında olur.” (Müslim)
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İslâm; Allah’a boyun eğmek ve O’na tes-
lim olmak demektir. ALLAH tarafından 
kabul edilebilecek biricik din İslam’dır. 

Bu dine uygun olmayan herhangi bir inanç ve 
amel ALLAH tarafından kabul olunmayacaktır: 

“Şüphesiz Allah katında geçerli tek din 
İslam’dır. Eğer seninle tartışırlarsa de ki; Ben 
bana uyanlarla birlikte kendimi Allah’a teslim 
etmişimdir.’’ (‘Al-i İmran 19–20) 

Bir başka yerde de bu teslimiyet şu ifadeler-
le dile getirilmektedir:  

“De ki; şüphesiz benim namazım, ibadetle-
rim, hayatım ve ölümüm hiç bir eşi olmayan, 
âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ben bunun-
la emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.’’ 
(En’âm 162–163) 

Bu ve benzeri başka birçok ayet-i kerime-
den, hadis-i şeriften ve Peygamber Efendimizin 
uygulamalarından şunu anlıyoruz: 

İslam hayatımızın her alanını kuşatmış, ha-
yatımızda karşı karşıya kalabileceğimiz her tür-
lü problemin çözüm yolunu ve şeklini açık ve 
dolaysız bir şekilde ortaya koymuş bulunmak-
tadır. 

Eğer karşı karşıya kalınan meselede İslam’ın 
hükmü açık naslardan anlaşılmıyorsa bu hüküm 
en azından ehil kimseler tarafından içtihat ve 
istinbat yoluyla tesbit edilip çıkartılabilinir. Do-
layısıyla zamanların geçmesi, mesele ve prob-
lemlerin çeşitlilik arz etmesi, Müslümanların 
durum ve konumlarının değişmesi, onların kar-

şı karşıya kalacakları yeni meseleler için çözüm 
yollarını Kur’ân ve Sünnet’in belirlediği çerçeve 
dışında aramaları için bir gerekçe olamaz. 

Çünkü yüce Allah bu gibi durumlarda çözüm 
yolunu şöylece göstermektedir: 

“Eğer herhangi bir şey hakkında anlaşmazlı-
ğa düşerseniz, onu Allah’a ve Resulüne havale 
ediniz. Eğer Allah’a ve âhiret gününe inanıyor-
sanız (böyle yapacaksınız). Böylesi hem daha 
hayırlı, hem de sonuç itibariyle daha güzeldir.’’ 
(en-Nisa, 59) 

“Rabbin hakkı için onlar, aralarında ihtilaf 
ettikleri meselelerde seni hakem yapıp sonra 
da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiç bir 
sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim 
olmadıkça iman etmiş olmazlar. (el-Nisa, 65) 

Görüldüğü gibi Müslümanlar, aralarındaki 
anlaşmazlık konularının çözümü için Allah’ın ve 
Resulünün hükmü dışında herhangi bir kaynağa 
başvuramazlar. Onlar bu konuda herhangi bir 
tağutî hükme başvuramayacakları gibi, heva ve 
heveslerine de uyamazlar.

Çağın şartlarını ve gereklerini, değişen şart-
ları ileri sürerek Kur’ân ve Sünnette kaynağı ol-
mayan, yeri ve meşruiyeti bunlara dayanılarak 
ispat edilip ortaya konulamayan herhangi bir 
yolu izlemekte de mazur görülemezler.

Şirk sistemleri içerisinde mücadele veren 
Müslümanlar için bu mücadelelerinde öncü ve 
örnek alınacak şahsiyetler peygamberlerdir. 
Peygambere/lere tabi olmak, on/u/ları örnek 

İslam Dini ve Mahiyeti

M. Ali FURKAN 
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almak da bunu gerektirir. Kur’an-ı Kerim’de, 
‘O’nun hayatında sizin için güzel örneklik var-
dır’ (Ahzab, 33/21) ayetinin anlamı bu değil 
midir? Yani bizler Müslümanlar olarak dinimi-
zi ve dinimizin emirlerini, uygulanış şekillerini 
peygamberlerden öğrendiğimize göre, tevhid 
mücadelesini de onlardan almamız gerekmez 
mi? Merhum Şehid Seyyid Kutub’un deyimiy-
le “‘Kur’an’ın indirilişi nasıl Rabbani ise, O’nun 
insanlara anlatılış ve götürülüş tarzı da Rabba-
ni” değil midir? Bu çerçevede Kur’an-ı Kerim’de 
ismi ve mücadelesi geçen peygamberlere bak-
tığımızda, hiçbir peygamberin içinde yaşadığı 
şirk sistemiyle uzlaştığını görmemiz mümkün 
değildir. 

Hz. Nuh (as) 950 senelik mücadelesinde 
(Ankebut, 29/14), gece-gündüz demeden ve 
müşriklerin bütün olumsuz tavır ve saldırılarına 
rağmen bıkmadan, usanmadan ve uzlaşmadan 
davet mücadelesini tavizsiz ve uzlaşmasız bir 
şekilde devam ettirmiştir. Hz. Nuh’un çok uzun 
denebilecek bu tevhid mücadelesinde, kendi-
sine iman edenlerin sayısının çok az olmasına 
(Hud, 11/41) aldırmadan, ilahi mesajı, eğme-
den, bükmeden insanlara tebliğ etmekten geri 
kalmamıştır.  Üstelik 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 Nuh (as) ikaz edilmiştir. Hz. Nuh 
(as) davetini, dosdoğru, emrolunduğu şekilde, 
Rabbinden ‘artık iman edenlerden başkası iman 
etmeyecektir’ (Hud, 11/36) deyinceye kadar 
ara vermeden davetini 950 sene sürdürmüş-
tür. Aynı mücadele azmini ve kararlılığını Hz. 
İbrahim (as) dâhil diğer bütün peygamberlerde 
de görmekteyiz. Bir putçu babanın oğlu olarak 
dünyaya gelen Hz. İbrahim (as), tevhid müca-
delesini başta putçu baba olmak üzere, bütün 
kavmine karşı aynı yöntemle vermiştir. Bu yön-
temi/metodu değiştirme, biraz gevşetme, taviz 
vererek mücadelesini ertelemeyi aklına bile ge-
tirmemiştir. Sürdürdüğü bu metod sıkıntılara, 
eziyetlere vesile olmuş, lakin o hiçbir zaman 
küfür ile şirk ile uyuşma veya uzlaşmayı düşün-
memiştir. Ateşe atılmış, babasından, ailesinden 
ve kavminden uzaklaşmak zorunda 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 devam etmiştir.  

Son Peygamber Hz. Muhammed (as)’ın mü-
cadelesine bakıldığında, tevhidi mücadeledeki 
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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 olmamış, hatta İslâmî tebliğ ve 
faaliyet giderek daha da güçlenmeye başlamış; 
artık her evde İslam konuşulur hale gelmiştir. 
Bu durum, Mekkeli müşrikleri çileden çıkarmış-
tı. Bu nedenle, başta Mekkeliler olmak üzere 
insanların Muhammed (as)’a gitmelerini engel-
lemek ve Hz. Muhammed (as)’ı yalnızlaştırmak 
için, çeşitli çareler düşünmeye başladılar. Bu 
çarelerin başında da, her şirk önderinin yaptı-
ğı gibi, Peygamber (as)’ı yalnızlaştırmanın ya-
nında kendisiyle birlikte olanları vazgeçirmek 
için baskı, şiddet ve işkenceye başvurdular. Bu 
amaçla, önce Hz. Peygamber’in deli, şair, sihir-
baz olduğunu söylemeye ve yaymaya başladı-
lar. Bu, tutmayınca işkence, baskı ve tehdit-
lere koyuldular. Hiçbir baskı ve tehdidin Allah 
Resulü’nü yıldırmadığını ve davetine engel ol-
madığını görünce, daha sinsi tuzaklara başvur-
dular. Bu tuzakların başında ise, Peygamber’le 
uzlaşma yolları aramak gelmekteydi. Bu uz-
laşma teklifleriyle, Resul’ün daha yumuşak bir 
tutum içine girmesi, tanrılarına ve kutsal ka-
bul ettikleri şeylere saygılı olması, kendilerine 
hoşgörü ile davranması, siyasî karar alma me-
kanizmalarına (Dâru’n-Nedve’ye/millet meclis-
lerine) ve çıkan kararlara itaat etmesi ya da en 
azından ses çıkarmaması amaçlanmaktaydı.  

Kureyş müşrikleri işe önce, Hz. Peygamber 
(as)’ı himaye eden Ebu Talip’e baskı yapmak-

la başladılar. Bu amaçla da Mekke’nin müşrik 
önderleri, bir heyet halinde Ebu Talip’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 ediyordu. Kureyşliler, 
baskı ve tehditlerinin işe yaramadığını görün-
ce, tekrar bir heyet halinde Ebu Talip’e gide-
rek savaş tehdidinde bulundular: “Ey Ebu Talip, 
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 Talip’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 
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bir bir anlattı.) Bana ve kendine 
acı. Altından kalkamayacağım bir 
yükün altına salma beni!” Bunun 
üzerine Peygamber Efendimiz 
amcasının kendisine karşı tutum 
değiştirdiğini, kendisine verdi-
ği desteği çekeceğini, kendisini 
Kureyşliler’e teslim edeceğini, ar-
tık kendisine yardım edecek gücü-
nün kalmadığını sanarak amcası-
na 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 duy-
gulandı ve ağlamaya başladı ve 
gitmek üzere ayağa kalktı. Tam 
gidecekken Ebu Talip; Peygambe-
rimizi çağırdı. Peygamberimiz dö-
nünce, Ebu Talip şöyle dedi: “Git 
istediğini konuş. Vallahi seni asla 
kimseye teslim etmeyeceğim.”  

Kureyş müşriklerinin Ebu 
Talip’e yönelik baskısı devam edi-
yordu. Yine yapılan bir baskıdan sonra, Ebu Ta-
lip, Hz. Peygamber’i (s.a) yanına çağırarak ona 
“Ey yeğenim! Kavmimizin ileri gelenleri bana 
geldiler. Onlar, aranızda adilane bir anlaşmanın 
olup, bu çekişmenin sona ermesini istiyorlar” 
dedi ve sonra Kureyşlilerin teklifini kendisine 
iletti. Hz. Peygamber (s.a.) ise amcasına şöyle 
cevap verdi: “Ey amcacığım! Ben onlara öyle 
bir kelimeyi kabul ettirmeye çalışıyorum ki, bu 
kelimeyi kabul ettikleri takdirde, onlara sade-
ce Araplar değil, tüm dünya 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?” de-
diler. 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’ (Sad, 38/5-6) şeklinde söyle-
nerek çıkıp gittiler.  

Kureyşli müşrikler, Ebu Talip’e yaptıkları bas-
kılara rağmen, Hz. Peygamberin davetine engel 
olamadılar. Bu sefer doğrudan Hz. Peygamber 
ile görüşmek ve onunla uzlaşmanın yollarını 
aradılar. Bu çerçevede, Kureyş’in ileri gelenle-

rinden Utbe b. Rebia Hz. Peygamber (as) ile ilk 
görüşmeyi yaparak şu tekliflerde bulundu: 

“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 
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dinlememiştim. Vallahi 
billahi, bu ne şiirdir, ne si-
hirdir, ne de kehanet. Ey 
Kureyşliler, beni dinleyin 
ve bu adamı rahat bırakın. 
Bana öyle geliyor ki, onun 
söyledikleri yankı yapa-
caktır. Faraza, Araplar 
ona (Hz. Muhammed’e) 
galip gelirse, siz kendi 
akrabanıza el kaldırmak-
tan kurtulacaksınız ve 
başkaları onun işini bitir-
miş olacaktır. Fakat eğer 
o Araplara galip gelirse 
onun krallığı sizin krallı-
ğınız 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 Resulü 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 taptıklarınıza 
tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değil-
siniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak deği-

lim. Siz de benim taptı-
ğıma tapacak değilsiniz. 
Sizin dininiz size, benim 
de dinim bana.” (Kâfirun 
suresi 1–6)

İslam’a Göre Sahih 
ya da Salih Amel:

Bu genel ilkelere bu 
şekilde kısaca değindik-
ten sonra, şunu da belir-
telim: Yukarıda kendisine 
işaret edilen (el-En’âm 
162-163) ayetleri, Müs-
lüman’ın hayatının, tü-
müyle âlemlerin Rabbi 
Allah için olması gerek-
tiğini çok açık bir şekilde 

vurgulamaktadır. Herhangi bir amelin Allah ta-
rafından kabul edilebilir nitelikte olabilmesi için 
ise, şu üç şartın bulunması gerekir:

1. Sahih bir iman,

2. Allah için ihlâsla yapılması,

3. Şârî tarafından tespit edilmiş şekle uygun 
olması.

Bu üç şartın herhangi birisini taşımayan bir 
amel, hiçbir şekilde makbul bir amel değildir. 
Yapılan bu amel, eğer daha büyük bir takım gü-
nahlara sebep teşkil etmiyorsa bile, en azından 
o amel boşa çıkar. 

1. Yüce Allah’ın şu buyrukları sahih bir iman 
ile olmadığı sürece hiçbir amelin kabul olunma-
yacağını açıkça ortaya koymaktadır: 

“Şüphesiz kâfirlerden ve kâfir olarak ölen-
lerden hiçbirinden, yeryüzü dolusu altını fidye 
olarak verse dahi asla kabul olunmaz. İşte on-
lar için acıklı bir azap vardır, onların hiçbir yar-
dımcıları da yoktur.’’ (Âl-i İmran,91)

“Rablerini inkâr eden (kâfir)lerin durumu 
şöyledir; Onların amelleri fırtınalı bir günde 
rüzgârın şiddetle savurduğu bir küle benzer. 
(Dünyada iken) Kazandıklarından hiçbir şeyi el-
lerine geçirmeye güçleri yetmez. Asıl uzak sa-
pıklığın ta kendisi işte budur.’’ (İbrahim 14–18)

2. Yüce Allah’ın şu buyruğu ile benzerle-
ri ise, ihlâsla yapılmayan hiçbir amelin kabul 
olunmayacağını belirtmektedir.

“Hâlbuki onlar dinlerini Onun için halis kılan-
lar olarak ancak Allah’a ibadet etmekten baş-
kasıyla emrolunmamışlardı.’’ (Beyyine, 5) 

“Ey Muhammed de ki: ‘“Ey 

kâfirler. Ben sizin taptıklarını-

za tapmam. Benim taptığıma da 

siz tapacak değilsiniz. Ben de 

sizin taptıklarınıza tapacak de-

ğilim. Siz de benim taptığıma 

tapacak değilsiniz. Sizin dini-

niz size, benim de dinim bana.” 

(Kâfirun suresi 1–6)
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İhlâs, kişinin 
amelini sadece Allah 
için yapması, ona 
herhangi bir şekilde 
riyakârlık karıştır-
maması ve uhrevi 
menfaatler dışında 
herhangi bir menfa-
at gözetmemesi de-
mektir.

3. Yapılan amelin 
şâri tarafından tespit 
edilen şekle uygun 
olması gereğine ge-
lince, esasen pey-
gamberler insanlığa 
bu ibadetin mahiyet 
ve şeklini öğretmek 
üzere gönderildik-
leri gibi, kitaplar da 
bu konuda insanlara 
yol göstermek üzere 
indirilmiştir. Peygam-
berlerin gönderildikleri yolun dışına çıkılmaması 
gereği, geçmiş ümmetlerin bu tür yanlış tutum-
larını reddeden şu ayet-i kerimelerden açıkça 
anlaşılmaktadır:

“De ki: Ey Kitap ehli; dininizde haksız yere 
haddi aşmayın. (el-Mâide, 27)

“... Kendilerinin bir bid’at olarak ortaya koy-
dukları ruhbanlığı Biz onlara farz kılmamıştık. 
Ancak Allah’ın rızasını aramak için onu kendileri 
uydurmuşlardı; fakat gereği gibi de ona riayet 
etmediler.’’ el-Hadid,27)

Din tamamlanmış ve böylelikle Allah’ın üze-
rimizdeki nimeti kemale ermiş olduğundan, 
insanı Allah’a yaklaştırıcı yeni bir ibadet ya da 
yolun ortaya konulmasına gerek ve imkân ol-
madığı gibi, Allah’ın dini çerçevesinde çözümü 
bulunmayacak herhangi bir meselenin varlığı 
da düşünülemez. 

Dinin naslarına, emir ve hükümlerine uyma-
yan herhangi bir uygulama, dinin ilgi alanına 
giren herhangi bir meselede gündeme getirile-
mez. 

Bu tür yaklaşımların durumu ve hükmü hak-
kında son peygamber Hz. Muhammed (sav) 
şöyle buyurmaktadır:

“Sonradan uydurulmuş şeylerden çokça sa-
kının. Çünkü her bir bid’at bir dalalettir.’’ (Müs-

lim, Cumua 43; Ebu 
Dâvûd, Sünne 5; Tir-
mizi, ilm 16; İbniMa-
ce, Mukaddime 6)

“Her kim bizim bu 
işimizde esasen on-
dan olmayan bir şeyi 
(sonradan) ortaya 
atarsa o reddolun-
muştur’’ (Ebu Dâvud, 
Sünne 6).

Dinin hükümle-
ri çerçevesi içerisine 
giren hususlarla ilgili 
olarak insanların di-
nin hükümlerini bir 
kenara bırakıp ilgisi 
olmayan bir takım 
uygulama ve hüküm-
ler ortaya atmaları 
ve insanları bu uygu-
lama ve hükümlere 
çağırmaları şeklinde 

tanımlanabilecek bid’at olayı aleyhindeki buy-
ruklar, elbette bunlardan ibaret değildir.

Ancak kaydettiğimiz bu hadis-i şerifler 
bid’atin hükmünü ve bid’at karşısında alınması 
gereken tavrın ne olduğu hakkında fikir vermek 
için yeterlidir.

Müslüman kimsenin ister fert olarak, ister 
toplu olarak ya da cemaat halinde yapacağı 
bütün amellerin İslam’a uygun olması gereği 
üzerinde tartışacak herhangi bir kimsenin ola-
bileceğini sanmıyoruz.

Yine her Müslüman’ın, amelinin Allah tara-
fından kabul edilmesi amacıyla iş yapmak is-
tediğini herkes kabul eder. Çünkü Müslüman, 
dünyadaki amelinin Allah tarafından kabul edi-
lerek, ahirette ecir kazanmasına sebep teşkil 
etmesini ister. 

DEMOKRASİ NEDİR?

Demokrasinin ülkeden ülkeye, hatta –nere-
deyse- kişiden kişiye göre değişen birçok tanımı 
bulunmaktadır. Bu nedenledir ki, demokrasinin 
300’den fazla tanımının olduğu söylenmekte-
dir. Yunanca bir kelime olan demokrasi, “halk” 
kelimesinin karşılığı olan “demos” ile “iktidar, 
hâkimiyet ve hükümet etmek” anlamlarına 
gelen “kratos” kelimelerinden meydana gelen 
bir kelimedir. Demokrasinin en yaygın olarak 
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bilinen tanımı ise ‘halkın 
egemenliği, halkın kendi 
kendisini yönetmesi’ şek-
lindedir. Bu tanıma göre 
demokrasinin temel iki 
esası bulunmaktadır. Bu 
esaslar; 

1- Egemenliğin halka 
ait olması,

2- Bütün yetkilerin 
kaynağının halkta olma-
sıdır. 

Demokrasi düşüncesi-
nin Avrupa’da gündeme 
ge(tiri)liş nedeni, kilise-
nin, din adamlarının ve 
kralların halk üzerinde, 
ilahi bir hak olarak din 
adına kurdukları baskıy-
la, zorla ve acımasızca 
devam ettirdikleri dinsel 
ve otoriter yönetimleridir. İşte demokrasiyi sa-
vunanlar, egemenliğin/hâkimiyetin halkın hakkı 
olduğu iddiasıyla, var olan bu baskıcı ve dinsel 
totaliter yönetimlere karşı çıkmakla işe başla-
mışlardır. Bu anlayış, bugünkü anlamıyla, 1789 
Fransız ihtilalinden sonra Batılı ülkelerde kabul 
görmeye ve dolayısıyla da yayılmaya başlamış-
tır. Demokrasinin yayılmasıyla halklar üzerinde 
kilisenin ve din adamlarının baskısı azalmışsa 
da, bu defa da halkın üzerinde başka bir gücün; 
bir avuç sermayedar/kapitalistin baskısı artma-
ya başlamıştır.

Demokrasinin tanımını bugünkü anlamıyla 
yapanlardan birisi de, ABD’li siyasetçi ve aynı 
zamanda devlet başkanlığı da yapmış olan Ab-
raham Lincoln (1809–1865)’dur. Lincoln, de-
mokrasiyi ‘halkın halk tarafından ve halk için 
yönetimi’  şeklinde tanımlamıştır. Demokrasinin 
bu şekildeki tanımı genel kabul görmüş ise de, 
demokrasiyle idare edilen ülkelerin uygulama-
ları/tarihsel pratikleri, bu ülkelerde, ‘halkın, 
halk tarafından’ yönetilmediğini çok açık olarak 
göstermektedir.

İngiliz siyasetçisi Churchill (1874–1965) de 
demokrasiyle ilgili olarak şu ilginç tesbiti yap-
mıştır; “demokrasi en iyi yönetim şekli değildir, 
ama kötü tarafları en az olan bir yönetim şek-
lidir.’ Churchill, kendisine sorulan “demokrasiyi 
neden ikinciliğe indirdin? diye” şeklindeki soru-
ya ise, o da “birincisi yok ki”, diye cevaplamıştır. 

Eflatun ise demokrasi-
yi “şarlatanlar düzenidir” 
diye tanımlamıştır.

Demokrasinin babası 
sayılan Jean Jacques Ro-
usseau (Jan Jak Russo) 
da benzer bir şey söylü-
yor: Demokrasiyi uzun 
uzun anlattıktan son-
ra; “Emil” adlı kitabında 
“doğrusunu söylemek 
lazımsa” diyor. “İnsanlar 
kendi kendilerine kanun 
yapamazlar. Bize kanun-
lar verecek ilahlar lazım.” 

Teokrasiyi de eleşti-
rirken Toplum Sözleş-
mesi’nde şöyle bir ifade 
kullanıyor. “Yalnız, Mu-
hammed (sav)’in ortaya 
çıkardığı, ortaya koyduğu 

teokratik sistem, bu eleştirilere maruz kalmak-
tan uzaktır. Onun kurduğu sistem, bizim teok-
rasiye yöneltmiş olduğumuz eleştirilerin birço-
ğuna muhatap olmaz.” 

Ancak, gerek batılı ülkelerde ve gerekse 
içinde yaşadığımız ülkede demokratik uygula-
malara/pratiklere baktığımızda demokrasinin 
-herhalde- en gerçekçi tanımı şöyle yapılabilir; 
‘küçük bir azınlığın –elitist, jakobenist azgın bir 
azınlığın- çoğunluğu yönettiği bir yönetim şek-
lidir.’

DEMOKRASİ, BEŞER AKLININ ÜRÜNÜ 
BİR DİNDİR

Din, insan hayatını düzenlemek amacıyla 
konulan kurallar bütünü olarak tanımlanmak-
tadır. Eğer bu kurallar, Allah tarafından kon-
muşsa, buna İslam; yok eğer bir insan ya da 
bir topluluk tarafından konmuşsa, buna da din 
denir, ama bu, batıl, makbul olmayan bir din-
dir. Birincisi Allah tarafından kabul edilen/hak 
dindir (Al-i İmran, 3/19), diğeri ise, hak olma-
yan yani Allah tarafından kabul edilmeyen din-
dir (Al-i İmran, 3/85). Dolayısıyla demokrasi 
de, beşeriyet/insanlık için bir sistem, bir düzen 
sunduğundan dolayı bir dindir. Ama bu din, Al-
lah tarafından asla kabul edilmeyen bir dindir. 
İslam da olduğu gibi demokrasi dâhil diğer batıl 
dinlerde de, temel tartışma konusu, egemenlik 
ya da hâkimiyet meselesidir. Demokrasi de esas 
itibariyle diğer dinler gibi “egemenlik’’ mesele-

Demokrasi düşüncesinin 
Avrupa’da gündeme ge(tiri)liş 
nedeni, kilisenin, din adamları-
nın ve kralların halk üzerinde, 
ilahi bir hak olarak din adına 
kurdukları baskıyla, zorla ve 
acımasızca devam ettirdikleri 
dinsel ve otoriter yönetimleri-
dir. İşte demokrasiyi savunan-
lar, egemenliğin/hâkimiyetin 
halkın hakkı olduğu iddiasıy-
la, var olan bu baskıcı ve dinsel 
totaliter yönetimlere karşı çık-
makla işe başlamışlardır. 



ŞUBAT 2014 / Sayı 177

37

sini daha açık bir ifadeyle egemenliğin kime ait 
olduğu meselesidir. Demokrasilerde ‘egemenlik 
kayıtsız ve şartsız millete’ ait olduğu iddia edil-
mektedir. Oysa bu iddia da içi boş bir yalandan, 
bir aldatmacadan ibarettir. Çünkü demokrasi ile 
yönetilen ülkelerde, hâkimiyet hakkı, hiçbir za-
man ve hiçbir ülkede, halka ait olmamıştır. Her 
zaman egemenlik/hâkimiyet hakkı, küçücük bir 
azınlığın; sermayedar/kapitalist, elitist bir gru-
bun elinde olmuştur ve halen de olmaya de-
vam etmektedir. İbn Haldun Mukaddimesi’nde, 
hâkimiyeti “kişinin elinin üzerinde veya elinin 
üstünde; elinden yukarıda bir başka elin olma-
masıdır” şeklinde tanımlamaktadır. Demokra-
silerde ise, hâkimiyet hakkı sadece halka ait 
olduğu iddia edildiğine göre, bundan, halkın ira-
desinin üzerinde hiçbir şekilde ve hiçbir zaman 
başka bir otoritenin/gücün kabul edilmeyeceği 
anlaşılmaktadır. Yani demokrasilerde halkın ira-
desi, otoritenin/gücün yegâne kaynağı olduğu 
gibi, teşriinin de yegâne kaynağı olduğu kabul 
edilmektedir. Bu ise, halkın ilahlaştırılması an-
lamına gelmektedir. Çünkü hüküm/kanun koy-
ma (Maide, 5/50; Yusuf, 12/40; Kehf, 18/26), 
teşriinin kaynağı olma (Şura,42/21), hâkimiyet 
yetkisi sadece ve sadece tek ilah olan Allah’a 
ait bir yetkidir. Kim bu yetkilerin kendisinde 

veya bir başka toplulukta bulunduğunu iddia 
ediyor ise, ilahlık iddiasında bulunuyor demek-
tir. Dolayısıyla ‘halkın kendi kendini yönetir’, 
‘hâkimiyet hakkı halkındır’ ilkesini savunan de-
mokratik anlayış, ilahlık iddiasında bulunan ve 
dolayısıyla şirk ve küfürden başka bir anlayış 
değildir. (Maide, 5/44, 45 ve 47)

Demokrasinin temel referansı akıldır; daha 
doğrusu insan aklının doğruyu bulacağına ve 
aklın gücüne herhangi bir sınır koyulamayaca-
ğına ilişkin inançtır. Aslında akıl doğru bir şe-
kilde kullanıldığı takdirde insanı saptırmama-
sı gerekir; bunun için Kur’an akla olumlu bir 
anlam yükler. İnsanları akletmeye davet eder. 
“Akletmez misiniz?” sorusu, demek ki akıl yerli 
yerince kullanıldığında, usulüne uygun akledil-
diğinde dalalete düşme imkânı yoktur anlamını 
ihtiva etmektedir. İnsanı dalalete düşüren akıl 
değil de, heva ve heves olsa gerektir. Demokra-
si aklı, vahyin alternatifi olarak almaktadır.

Tage Lindbom’un dediği gibi: “Kim hükme-
decek, Tanrı mı, yoksa insan mı?” İşte sorunun 
özü burada yatmaktadır. İnsanları yönetmede 
referansımız ne olacaktır? Demokrasi nazarın-
da referans elbette insandır, halktır.

(Devam edecek)
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Arslantaş’la Gündemin Sıcak Konusunu F. 
Gülen-Akp Çatışmasını Konuştuk.1

İlk olarak şunu sormak istiyoruz: Sizce 
17 Aralık 2013 günü ülkede ne oldu ve şu 
anda neler olmakta?

SÜLEYMAN ARSLANTAŞ: Birinci Körfez 
Hareketi 17 Ocak 1991’de başlamıştı. Yakla-
şık 697 bin Müttefik kuvvetlere ait asker, do-
nanma, hava filoları ve istihbarat timleri Basra 
Körfezi’ni ve Irak’ı havadan, karadan ve deniz-
den olmak üzere müthiş bir şekilde vurdular. 
Silah bakımından dev gibi güçlü olan bu kuv-
vetler, sahip oldukları silahları bir dev gibi kul-
lanmaktan çekinmediler. Gerçi bu hareket fazla 
uzun sürmedi; ama fiilen Amerika başta olmak 
üzere müttefikleri Körfez’e ve Irak’a yerleştiler.

Yaptıkları ilk iş ‘uçuşa yasak bölge’ ilan ede-
rek sekiz yıl süren İran-Irak savaşında; Irak’a 
vermiş oldukları silahların, bilhassa Irak Hava 
Kuvvetleri’nin gücünü kullanmasına mani ol-
mak oldu. Hemen ardından Silopi-34. Paralel 
arası, 34-32. Paralel ve 32. Paralel ile Körfez 
arası olmak üzere Erbil, Bağdat, Basra merkezli 
olarak Irak’ı üçe parçaladılar. 17 Ocak 1991’den 
20 Mart 2003’e kadar bu parçalanmışlığın ol-
gunlaşmasını temine çalıştılar. Aynı zamanda 
Erbil merkezli Kürt, Bağdat merkezli Sünni ve 
Basra merkezli Şii yapılanmanın olgunlaşması 
için de bu saydığımız etnik ve mezhep temelli 
odaklar arasında iç çatışmaları körüklediler.

1 http://www.venharhaber.com/arslantasla-gundemin-sicak-
konusunu-f-gulen-akp-catismasini-konustuk-roportaj,8.html 

13 Kasım 2006’da Amerikan Silahlı Kuvvet-
ler Dergisi’nde, Ortadoğu haritasının değişece-
ğinden hareketle bu değişimin bir parçasının 
da; İran-Irak, Türkiye ve Suriye Kürtlerinin ya-
şadıkları toprakların birleştirilerek KÜRDİSTAN 
devletinin kurulmasının sağlanacağını iddia et-
mesi idi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, farklı bir refleks 
göstererek neocon eğilimli, İsrail ve ABD Ya-
hudi lobilerine yakın olan ve yine Nakkaşte-
pe sakinlerinin hoşlanmayacağı bir girişimle 
ANASOL-M Hükümeti’ni erken seçime zorladı. 
Devlet Bahçeli Söğüt dönüşünde 2002 Kasım 
seçimlerini ifade eden bir konuşma ile erken se-
çim startını verdi. Kuruluşunun üzerinden kısa 
bir süre geçmiş olmasına rağmen AK Parti ülke 
genelinde teşkilatlanmasını tamamlamış olarak 
2002 Kasım seçimlerine iştirak etti. Ancak par-
tinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan YSK 
Başkanı’nın ‘muhtar bile olamaz’ ifadesiyle par-
lamento dışı kaldı.

Devletin muhalefet cenahında mute-
met temsilcilerinden olan CHP Genel Başkanı 
Baykal’ın da engin katkıları ile Siirt seçimleri 
iptal edilerek yenilenen seçimde ‘muhtar bile 
olamaz’ denilen Erdoğan hem seçildi, hem de 
başbakan oldu. 1 Mart 2003 tezkeresinin mec-
liste geçmesi noktasında her ne kadar grubuna 
söz geçirememiş de olsa, kariyerindeki ilk çen-
tik tezkerenin reddinde oluşmuştur. Erdoğan 
Başbakan olduktan sonra AB üyeliği konusunda 
beklenmedik bir performans sergiledi ve adeta 
klasik batıcıları, jakoben laikleri, Kemalist bü-
rokrasiyi şaşkına çevirdi. Tırnak içerisinde adeta 

Röportaj:
Gülen Cemaati - AKP Çatışması 

Süleyman ARSLANTAŞ
sarslantas46@hotmail.com
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‘hoop-hoop sen de bu işi ciddiye aldın haa!” de-
diklerini bizler vatandaşlar olarak hissettik. Ve 
tabii ki özellikle New-York sakinleri, Londra ve 
Berlin de bunu hissetti. Zira Türkiye’nin görevi 
AB’ye girmek değil, giriyormuş gibi yapmak ve 
fincancı katırlarını ürkütmemekti. Erdoğan’ın 
başında bulunduğu AK Parti Hükümeti (onlar) 
açısından maalesef Fincancı Katırlarını ürküttü.

Sonra 2008’in Haziran’ında başlayan ve adı-
na Ergenekon ve Balyoz davaları denilen da-
vaların başlaması ile İttihat-Terakki’nin devamı 
olan Jakoben Kemalizm’in tasfiye süreci fiilen 
başlamış oldu. Ergenekon davalarının başla-
ması ve sonuçlandırılması konusunda devlet iki 
önemli yapılanmayı devreye soktu. Bunlardan 
birincisi 1970’lerin başından beri kadrolaşmaya, 
bugünkü tabiri ile devlette paralel bir yapılan-
maya başlayan, AK Parti iktidarında bu yapılan-
masını, özellikle bürokratik kesimde doruk nok-
tasına çıkartan ‘cemaat bürokrasisi’ ile ‘AK parti 
iktidarı’nı birlikte ele alarak Kemalizmin tasfiye-
sine çalıştı ve devlet bunda da başarılı oldu.

Cemaatin lideri konumunda olan Fethullah 
Gülen’in Haziran 1999’da iki konuşma kaseti 
ortaya çıktı. Bu kasetlerde birçok şeyden bah-
sediyor. Ancak günümüze ışık tutacak birkaç 
cümleyi izninizle paylaşalım:

“-Çok dikkatli olmalıyız. Erken harekete ge-
çersek, tepemize binerler.”

 “-Zamanı gelince, uygun boşluk bulunca 
hemen maratona geçeriz.”

-Adliyede, Mülkiye’de ve hayati müessese-
lerde bulunan arkadaşlarımız, geleceğimizin 
teminatıdır.”

“-Sizi görenler ‘bunlar kurallara riayet edi-
yor’ demeli. Sezilmeden, hissettirilmeden çok 
ilerilere gitmeli.”

“-Taa ilerilere gitme, can damarları içinde 
dolaşma meselesi çok önemli.”

“-Arkadaşlarımız cepheyi iyi öğrenmeli. Sis-
temin püf noktalarını bilmeleri lazım.”  (Fethul-
lah Gülen Olayı, Mehmet Ali Soydan, Birey Ya-
yıncılık sh. 19).

Adı geçen iki kasette bugüne ışık tutacak çok 
önemli ifadeler mevcut. Gülen’in ifadelerinden 
çıkan sonuç şudur ki, gerçekten Başbakan’ın 
ifade ettiği ciddi bir paralel yapılanmanın he-
sabı uzun yıllardan beri yapılagelmiş. Buradaki 
paradoks, dün de bugün de AK Parti iktidarını 
adeta bir ‘NESNE’ gibi görmesidir. Dolayısıyla 
cemaat, bugün, hem devlete hem de devletin 
icra heyeti olan Hükümet’e meydan okumakta. 
Hem bu meydan okuma Şeyh Bedrettin’in ve 
Kavalalı’nın Osmanlı’ya meydan okumasından 
daha ileri düzeyde.

Hükümet bu tabloyu aslında çok erken gör-
dü. Tedbirini de uzunca bir süreden beri al-
makta. Ancak Başbakan’ın halk kimliğinin bir 
tezahürü olarak: ‘alnı secdeye gelenden zarar 
gelmez’ anlayışı belki de alınan etken tedbir-
lerin uygulanmasına engel olmuş olabilir. Hü-
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kümet Aralık 2008’deki 
İsrail’in Gazze saldırısın-
da, 29 Ocak 2009 Da-
vos çıkışında, 31 Mayıs 
2010’daki Mavi Marmara 
olayında ve yine 13 Mayıs 
2010’da Hakan Fidan’ın 
MİT Müsteşarlığı’na atan-
masının ardından o gün-
kü İsrail Savunma Bakanı 
Ehud Barak’ın tepkisinde 
ve Cemaatin de, keza bu 
saydıklarımız konusun-
da onların, neoconların, 
Nakkaştepe’nin yanında 
yer almasına bakarak, 
tedbirler alıyordu. Ce-
maat ve onların bilhas-
sa yargı ve emniyette-
ki uzantıları, kadroları, 
Pensilvanya’nın direktifi 
ya da tavsiyesi ile hare-
kete geçtiler. Zira artık 
Türkiye’de gelinen nok-
ta, cemaat açısından her 
yönü ile geriye gitme 
noktası idi. Yine Hükümet 
ve Devlet açısından da 
cemaatin işlevlerinin ye-
rel ve genel planda kont-
rol altına alınması nokta-
sında idi. 17 Aralık 2013 kalkışması takiyyenin 
bir tarafa bırakıldığı, New-York sakinlerinin gü-
vencesi ile devletin ve tüm bürokrasinin kontrol 
altına alınmasının zamanının geldiği gündü.

Hükümetle Fethullah Gülen grubu ara-
sındaki çatlakta, 7 Şubat 2012 tarihi baş-
langıç mıydı, yoksa sürecin önemli bir dö-
nüm noktası mıydı?

S.A: Aslında 17 Aralık geçmişin bir patlama-
sı, stratejik olarak geleceğin kotarılması ham-
lesidir. Bu hamlenin ilk başlangıç tarihi 31 Ma-
yıs 2010’daki Mavi Marmara sonrası Fethullah 
Gülen’e atfedilen: ‘Meşru İsrail makamlarından 
izin alınmalıydı.’ İfadesi aynı zamanda Ehud 
Barak’ın Hakan Fidan’ın MİT Müsteşarlığına 
karşı çıkışına, ‘yanındayız’ mesajı idi. 7 Şubat 
2012 tarihinde MİT Müsteşarına yönelik ifade, 
sorgu ve gözaltı yaklaşımları Hükümet-Cemaat 
arası çatışmanın başlangıcı değil bir evresi idi. 
Ama gerek devlet ve gerekse hükümet bu olayı 
ihmal etmedi, imhal etti. Eğer olayın bilincinde 
olmasaydılar, sonraki zaman dilimlerinde ce-

maate ‘zeytin dalı’ uzat-
mazlardı. Başbakanın 
son ABD gezisinde gaze-
teciler: ‘Hocaefendi’yi(!) 
ziyaret edecek misiniz?’ 
diye sorduklarında Erdo-
ğan: ‘Gökten ne yağdı da 
yer onu kabul etmedi’ di-
yerek hem davete icabet 
edeceğini, hem de kır-
gınlığın olmadığını imaya 
çalıştı. Ne var ki Fethullah 
Gülen ve etrafı böyle bir 
daveti stratejik konumları 
ve New York ilişkileri ne-
deniyle kabullenemezler-
di. Zira büyük patron(!) 
İsrail ve uzantıları bun-
dan hoşnut olmazlardı.

 2013, Türkçe Olim-
piyatlarının kapanış otu-
rumunda konuşan Baş-
bakan açıkça Fethullah 
Gülen’e ‘ülkeye dön’ çağ-
rısı yaptığı halde, maale-
sef Pensilvanya sakinleri 
buna istiskal ile cevap 
verdi. Tabir-i caizse; şim-
diye kadar kimler bize 
dön demedi ki, onların 
hiç birisinin sözüne kulak 

vermedik de senin sözünle mi Türkiye’ye döne-
ceğiz dendi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
yine de tüm olup bitenleri dikkate almaksızın 
Pensilvanya’yı ziyaret etti. Ama artık 7 Şubat 
2012’deki MİT Müsteşarına yönelik operasyon 
girişiminden Cemaatin geri adım atma niye-
ti yoktu. Dolayısıyla adı geçen tarih başlangıç 
değil ama devam eden süreçte önemli bir kı-
rılma noktası oldu. O güne kadar Başbakan ve 
hükümet ‘kol kırılır yen içerisinde kalır’ ya da 
işler, ilişkiler belki düzelir söylem ve umudunda 
idiler. Ne var ki 7 Şubat 2012 tarihi, bunların 
yerine karşılıklı stratejik hesap ve adımların 
atılması noktasında çabaların yoğunlaşmasını 
beraberinde getirdi.

17 Aralık ve sonraki süreçte, Suriye’ye 
giden tırlar, değişik illerdeki operasyonlar 
gibi birçok olay yaşandı ve bu olaylar, ‘pa-
ralel yapı’ olarak nitelendirilmektedir. Sizce 
Fethullah Gülen grubu, devlet içinde paralel 
bir yapı olabilecek kadar güçlü müdür? De-
ğilse, bu gücü nereden almaktadırlar?

Cemaat ve onların bilhassa 

yargı ve emniyetteki uzantıla-

rı, kadroları, Pensilvanya’nın 

direktifi ya da tavsiyesi ile 

harekete geçtiler. Zira artık 

Türkiye’de gelinen nokta, ce-

maat açısından her yönü ile 

geriye gitme noktası idi. Yine 

Hükümet ve Devlet açısından 

da cemaatin işlevlerinin yerel 

ve genel planda kontrol altı-

na alınması noktasında idi. 17 

Aralık 2013 kalkışması takiyye-

nin bir tarafa bırakıldığı, New-

York sakinlerinin güvencesi ile 

devletin ve tüm bürokrasinin 

kontrol altına alınmasının za-

manının geldiği gündü.
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S.A: 17 Aralık 2013’de eş zamanlı olarak 
başlatılan yolsuzluk, rüşvet almak, rüşve-
te aracılık etmek ve SİT alanını imara açmak 
gibi suçlamalar nedeniyle toplam 71 kişi gö-
zaltına alındı ve bunlardan 16’sı tutuklandı. El-
bette yolsuzluk, rüşvet almak, rüşvet vermek, 
rüşvete aracılık etmek gibi suç ve suçlamalar 
ciddi suçlamalardır. Ve bu anlamda emniyetin 
ve yargı birimlerinin bunları savsaklama lüksü 
de yoktur ve olamaz. Bu tür suç unsurlarının 
olduğu yerde yapılacak meşru her türlü ope-
rasyona, erdemliliğini yitirmemiş hiçbir kimse 
karşı çıkamaz. Keza imar yolsuzluğu konusu da 
o kadar su götürür bir konu ki, en dindar be-
lediyeciden, dinden en uzak olanına varıncaya 
kadar, bilhassa arsalarda-arazilerde emsal artı-
şı, proje tadilatı, ruhsat izni, iskan müsaadesi 
nedeniyle neredeyse bu yolsuzluğa bulaşma-
yanı yoktur. Diğer yandan bilhassa Fatih Bele-
diye Başkanı ve çalışma arkadaşlarına yönelik 
SİT alanı-alanlarını imara açmak suçlaması çok 
farklı bir konu. Zira Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
fermanı ile statüsü 1453’lerde belirlenmiş olan 
Fener Rum Patrikhanesi Fatih ilçesindedir. Adı 
geçen Patrikhaneye her ne kadar özel bir statü 
verilmiş olsa da, Patrikhanenin fiziki alan olarak 
genişlemesi söz konusu değildir. Genelde adı 
geçen bölgede SİT alanı olarak belirlenen yerler 
Bizans döneminden kalmadır. Mesela şöyle bir 
soru ile konuya yaklaşsak ne dersiniz bilmem; 
acaba 1602’den bu yana Fener Rum Patrikha-
nesi arazisinde herhangi bir artış olmuş mudur? 
Şayet böyle bir artış söz konusu olması halinde, 
genelde o sit alanları tüzel kişiliklere yani vakıf 
amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlara satılmakta 
ya da tahsis edilmektedir. Şimdi yine bir soru: 
acaba Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ne 
ile suçlanıyor? Savcının iddia ettiği gibi ‘2683’ 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ka-
nununa muhalefet etmekten mi, yoksa Mar-
maray güzergâhı üzerinde, aksi rapora rağmen 
3 katlı bir otelin yapımına rüşvet karşılığı izin 
vermekle mi? Ama doğrusu Fatih Belediyesi’ne 
yönelik operasyonda sanki Hıristiyan dünya-
sına dolaylı da olsa bir mesaj var gibi geliyor. 
Zira son zamanlarda yapılan operasyonlarda 
dikkat edilirse büyük bir gürültü çıkartılıyor. 
Tıpkı Suriye’ye giden tırların aranmasında ol-
duğu gibi. Suriye’de 1.5 milyon Türkmen ya-
şamakta. Türkiye özelde Türkmenlere, genelde 
Nusayriler de dahil olmak üzere tüm mağdur 
Suriye halkına gücünce yardım ediyor. Adı ge-
çen tırlarda iddia edildiği gibi silah var mı yok 
mu onu bilemem, ama bildiğim bir şey varsa o 

da özellikle bu Tır operasyonları ile Başbakan, 
MİT Müsteşarı ve Türkiye UCM’ne (Uluslararası 
Ceza Mahkemesi) şikayet edilmektedir. Ya da 
ileride adı geçen mahkemede ilgili şahısların ve 
Türkiye’nin yargılanması için delil oluşturuluyor. 
Bu konuda kimse hüsn-ü zanna kapılmasın. Şa-
yet niyet üzüm yemek olsaydı, sessiz-sedasız 
kontrolleri yapılır ve devlet politikası ve gizliliği 
ihlal edilmeden tırlar menziline varırdı ve mağ-
durlar da bundan faydalanırlardı. Düşünebili-
yor musunuz, bir ülkenin yargısı ve jandarması 
kendi istihbarat örgütünü terörizme yardım ve 
yataklık yapmak suçlamasıyla yüz yüze bırakı-
yor. İlgili şahıslar kendi zâti eşyalarını tanıdık-
ları gibi o tırların mahiyetini bilir ve tanırlar. Ta-
nımıyorlarsa bulundukları makama tesadüfen 
gelmişler demektir!

17 Aralık’tan bu yana olup bitenler ve de 
olup bitecek olanlar ve bunların müsebbipleri 
yaptıklarını kendilerinden değil; emir-komuta 
zinciri içerisinde yapmaktadırlar sanıyorum. 
Zira Fethullah Gülen’in 1999’da ortaya çıkan 
konuşma kaseti ve yine İslami kesimlere yöne-
lik ifadeleri hiçbir şeyi tesadüfen yapmadıkları, 
attıkları her adımı hesap ederek attıkları, güçle-
ri ile orantılı olmayan hiçbir faaliyete girişmeye-
ceklerini anlıyoruz. Mesela: “Sivrilmeden, mev-
cudiyetimizi hissettirmeden çok ilerlere gitme. 
Mutlaka riayet edilmesi lazım. Müslümanların 
belli bir noktaya ve kıvama gelmesine kadar 
bu şekilde hizmete devam etmeleri şarttır. Er-
ken vuruş diyeceğim çıkışlar yaparlarsa dünya, 
Cezayir’deki gibi başlarını ezer… Bu hizmetin 
içinde bulunanlar, bu hizmete göre hizmet ver-
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mek isteyenler her birisi 
dünyayı idare edebilecek 
birer diplomat gibi hare-
ket etmeli…” diyor. (F.G. 
Olayı, sh. 14)

Bugün cemaate atfe-
dilen 17 Aralık ve sonrası 
gelişmeler ve öncesindeki 
Yahudi çocuklarına mu-
habbet, Ehud Barak gibi 
MİT Müsteşarına karşı 
çıkmak, ‘one minute’den 
rahatsız olmak, mümkün 
olduğunca hiçbir gayr-i 
müslimi gücendirmemek 
v.s. tüm bunlar zaten 
kendiliğinden Fethullah 
Gülen ve Cemaatinde bir 
koruma, cesaret ve üs-
tünlük duygusu oluştur-
maktır.

Türkiye’de yaşa-
nanlar, basitçe zanne-
dildiği gibi, AKP Hü-
kümeti ile FG grubu 
arasında yaşanan bir 
çatışma mıdır, yoksa 
iki farklı güç odağının/
odaklarının mücadelesi midir?

S.A: Türkiye’de yaşananlar aslında cemaat 
AK Parti çatışmasından daha çok; cemaat-dev-
let çatışmasını düşündürüyor. Öncelikle şunun 
altını çizmemiz gerekir. AK parti iktidarı halkın 
tercihi olmaktan çok devletin tercihi olan bir ik-
tidardır. Zira devletler kendi bekalarının önün-
de engel gördükleri ile kendi imkan ve müsa-
mahası sonucu ile belirli bir güce ulaşmış olan 
ve bu gücünü de devlete karşı kullanmak, ya 
da devlete hükmetmek şeklinde algılayan özel 
ve tüzel kişiliklere karşı her zaman hassasiyet 
gösterir ve bugün de, dün olduğu gibi bu has-
sasiyetini göstermektedir. Devlet 100 yıllık bir 
rejimi, Kemalizmi tasfiye ediyor. Meşhur bir 
atasözümüz var: “Dere geçilmeden at değişti-
rilmez” diye. Bu yüzden de devlet AK Parti atı-
nın alternatifini üretmiyor. Alternatif gibi gözü-
ken CHP ve MHP’yi belirli bir oy oranında ayakta 
tutuyor. Ve de alternatif olma özelliği olmayan 
liderlerini de sanki devlet marifetiyle partileri-
nin başında tutuyor. CHP ve MHP’nin liderleri 
koltuklarını korudukları sürece mevcut AK parti 
iktidarı devam edecek demektir. Zaten o lider-

lerin de iktidar olmak gibi 
bir niyetlerinin olmadığı 
aşikar…

Gerek AKP’nin ik-
tidar koltuğuna otur-
masında ve gerekse 
iktidar olduktan sonra 
‘muktedir’ de olma-
sı için gösterilen çaba 
sürecinde Fethullah 
Gülen grubunun ciddi 
destek ve katkısı ol-
muşken, bugün Baş-
bakanın ‘Firavun’dan 
‘Yezid’e kadar bir yığın 
nitelemeye maruz kal-
masını nasıl açıklıyor-
sunuz?

S.A: Cemaat ve onun 
lideri Fethullah Gülen 
1970’lerden bu yana İs-
lami aidiyeti öne çıkan 
hiçbir kişi, lider ve Parti-
ye destek olmamıştır. Bu 
konuda Today’s Zaman 
Genel Yayın Yönetmeni 
Bülent Keneş’in ifadeleri 
oldukça açık ve net. Ba-

kınız Keneş ne diyor: “Hizmet Hareketi, tıpkı 
geleneğini devam ettirdiği Bediüzzaman Said 
Nursi’nin yaptığı gibi radikal İslamcı hareketler 
kadar, siyasal İslamcı hareketlere de hep mesa-
feli durmuştur. Bu mesafeyi hasmane ve reka-
betçi bir tutumdan ziyade, sadece uzak durmak 
şeklinde tanımlamak doğru olur. Bu anlamda 
Hizmet Hareketi, sosyal açıdan görünürlük ka-
zandığı ilk günden itibaren, siyasal İslamcılığın 
Türkiye’deki temsilcisi durumundaki İslamcı si-
yasi oluşumlara hep şüpheyle yaklaşmıştır. Me-
sela, siyasal İslamcılığın çatı yapısı niteliğindeki 
Necmettin Erbakan’ın sürekli kapatıldıkları için 
farklı isimlerle yeniden kurulan hiçbir partisine 
destek vermemiştir. Bunun yerine Gülen’in ta-
kipçileri, özgür iradeleriyle kendilerine uygun 
ve yakın buldukları merkez partilere oy ve des-
tek vermeyi tercih etmişlerdir.” Keneş devam 
ediyor ve niçin Gülen ve AK Parti yakınlaşması 
olduğunu izah ile diyor ki: “Sivil İslami çizgisi-
ni aynen sürdüren Hizmet Hareketi, eski Milli 
Görüşçüler tarafından kurulduğu halde siyasal 
İslamcılıktan vazgeçtiği izlenimi veren AKP’nin 
büyük ihtiyaç duyduğu medya desteğinin yanı 
sıra sivil, akademik ve bürokratik insan serma-

Devlet 100 yıllık bir rejimi, Ke-
malizmi tasfiye ediyor. Meşhur 
bir atasözümüz var: “Dere ge-
çilmeden at değiştirilmez” diye. 
Bu yüzden de devlet AK Parti 
atının alternatifini üretmiyor. 
Alternatif gibi gözüken CHP ve 
MHP’yi belirli bir oy oranında 
ayakta tutuyor. Ve de alternatif 
olma özelliği olmayan liderle-
rini de sanki devlet marifetiyle 
partilerinin başında tutuyor. 
CHP ve MHP’nin liderleri kol-
tuklarını korudukları sürece 
mevcut AK parti iktidarı devam 
edecek demektir. Zaten o lider-
lerin de iktidar olmak gibi bir 
niyetlerinin olmadığı aşikar…
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yesini bu yeni yapılan-
manın istifadesine sun-
muştur. AKP’nin Hizmet 
Hareketi’nin rotasıyla 
buluşmasının oluştur-
duğu sinerjiyle Türki-
ye, AB üyelik süreci 
manivelasını da kulla-
narak tarihi boyunca 
görmediği önemde bü-
yük reform ve demok-
ratikleşme hamleleri 
gerçekleştirmiş ve mi-
litarist vesayetçi yapı-
ları geriletmeyi başar-
mıştır. Ancak bu süreç 
boyunca Hizmet Hare-
keti hiçbir zaman AKP 
sempatizanı olmamıştır…” (Zaman Gazetesi, 25 
Ocak 2014)

Bülent Keneş’in ifadelerinden de anlıyoruz ki 
Fethullah Gülen Cemaati’nin AK Partiye desteği 
yalnızca devletin bekasının önünde engel olma-
ya başlayan Kemalist militarist yapının tasfiyesi 
ile sınırlı kalmıştır. Sonrasında ise onlardan bo-
şalan yere kendisi oturmak istediği için çatış-
ma çıkmıştır. Bu çatışmada da ‘kavgada yum-
ruk aranmaz’ hesabı taraflar birbirlerine habire 
yumruk atmışlar ve atmaya da devam ediyorlar.

Sizce F. Gülen’in 
ABD’de ikamet etme-
sinin ve hiçbir yasal 
engel olmamasına 
rağmen ülkesine dön-
memesinin arkasında 
yatan gerçek sebep ne 
olabilir?

S.A: Gelinen nokta 
itibariyle dün de, bugün 
de hiçbir kimse Fethul-
lah Gülen’in Türkiye’deki 
yetkili makamların istemi 
ile ülkesine döneceğini 
sanmasın. Zira Pensil-
vanya’daki ikametini kim-
ler temin etti iseler, yine 
onlar Fethullah Gülen’in 
Türkiye’ye dönmesini sa-
lık verirler. Hatırlarsanız 
2013 Türkçe Olimpiyat-
ları kapanışında Başba-
kan Fethullah Gülen’i 

davet etmişti. Onun 
Pensilvanya’da bulunu-
şu da, Türkiye’ye gelme 
istemi de onun inisiya-
tifinde değil sanırım..

Şu anda adeta 
yaylım ateşine tutu-
lan Fethullah Gülen 
ve grubunun, aynı 
ateş açanlar tarafın-
dan geçmişte hemen 
hiçbir faaliyet ve dü-
şüncelerinin eleştiri 
konusu olmamış ol-
masını nasıl izah et-
melidir?

S.A: Bunca zaman-
dır Fethullah Gülen ve 

Cemaatine ilişkin kimsenin sesinin çıkmama-
sının önemli bir nedeni vardı. Bunlardan birin-
cisi, tıpkı Osmanlı’nın son elli yılında, Osmanlı 
sonrası yeni oluşturulacak rejimin bürokratik 
kadrosunun bizzat devlet kontrolünde yetişti-
rilmesi gibi, Gülen Cemaati’nin de Kemalizm-
militarizm sonrası ülkenin bürokratik kadro-
sunu yetiştirmesine müsamaha gösterildi. 
İkincisi, Osmanlı hinterlandında İslam soslu 
bir Türkiye algısının oluşması istendi. Cemaat 
eliyle ‘ılımlı İslam’ teması; Balkan, Ortadoğu 

ve Orta Asya’da yaygın-
laştırıldı. Bu faaliyetler 
belirli bir düzeye geldik-
ten sonra devlet kendi 
oluşturduğu TİKA, YU-
NUS EMRE ENSTİTÜLERİ 
VE YURT DIŞI TÜRKLER 
gibi kuruluşları ile Gü-
len Cemaati’nin icrasına 
çalıştığı işlemleri resmi-
leştirdi. Zaten Cemaatin 
en önemli yanlış algıla-
rından birisi de bu tür 
resmi gelişmeleri sadece 
AK Parti iktidarının icadı 
gibi görmesidir. Aslında 
devlet açıkça Cemaate 
ve onun liderine diyor ki: 
‘Harç bitti, amele paydos 
ve haydi herkes evine’ 
diyor.

Son olarak, bu ça-
tışma nerede ve nasıl 

Fethullah Gülen Cemaati’nin 

AK Partiye desteği yalnızca 

devletin bekasının önünde en-

gel olmaya başlayan Kemalist 

militarist yapının tasfiyesi ile 

sınırlı kalmıştır. Sonrasında 

ise onlardan boşalan yere ken-

disi oturmak istediği için çatış-

ma çıkmıştır. Bu çatışmada da 

‘kavgada yumruk aranmaz’ he-

sabı taraflar birbirlerine habire 

yumruk atmışlar ve atmaya da 

devam ediyorlar.
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son bulacaktır? “Se-
çimlerden sonra” diye-
bilir miyiz?

S.A: 30 Mart yerel se-
çimleri ister AK Parti’nin 
oy kaybı ile sonuçlansın, 
isterse oy artışı ile so-
nuçlansın Cemaat her iki 
halde de zararlı çıkacaktır. 
Nasıl mı? Şöyle: Şayet oy 
kaybı olur ve bunun so-
nucu olarak da Ankara, 
İstanbul, Bursa gibi yerler 
kaybedilirse fatura Cema-
ate kesilir. Oy artışı olursa 
da; ‘bakınız, gördünüz. 
Abartılan bu cemaatin cür-
mü bu kadarmış’ denilir.

Unutmayınız, Osman-
lı bürokrasisi, Cumhuri-
yetin ilanından itibaren 
Cumhuriyet bürokrasisi 
oldu. Ve beş yıl gibi kısa 
bir sürede köken itibariyle 
Osmanlı bürokratları olan 
kesim, 1928’de ‘Dini Is-
lah Beyannamesi’nin ilanı 
ile fiilen rejim değişikliğini 
gerçekleştirdiler. Yeni dü-
zene ayak uyduramayan-
lar da dindar olsun, dinsiz 
olsun yeni rejimin banileri, yani devlet tara-
fından etkisiz hale getirildiler. Cemaat de eğer 
ayak uydurmakta geç kalırsa kaybeden kendi-
si olur. Çünkü Erdoğan’ın yeni görevi devletle 
birlikte Cemaati tasfiye etmektir… Sonuç olarak 
birkaç hususa da değinmekte yarar var.

 Cemaatin AK Parti iktidarına ve Başbakan’a 
yüklenmelerinin asıl nedeni Başbakan Erdoğan 
uluslar arası güç odaklarına ve tabii ki İsrail lo-
bilerine karşı önemli suçlar işledi! Bunlar kısaca:

1) Kemalizm’in tasfiyesine katkıda bulun-
mak.

2) Ülke ekonomisini küresel krize rağmen 
kaosa sürüklememesi.

3) Filistin, Hama ve Gazze’ye sahip çıkmak

4) Cemaatin prestij kaynaklarına hulul et-
mek.

5) TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Yurt Dışı 
Türkler gibi kuruluşların faaliyetleri ile cema-

atin ilgi alanına girmesi.

6) 29 Ocak 2009’da 
‘one minute’ demek.

7) 31 Mayıs 2010’da 
Mavi Marmara’ya sahip 
çıkmak.

8) Arap Baharına sa-
hip çıkmak ve rejimlerin 
değil, halkın yanında yer 
almak.

9) 28 Aralık 2012’de 
çözüm sürecini ve PKK 
AŞ’nin tasfiye sürecini 
başlatmak.

10) 15 Mayıs 2013 iti-
bariyle IMF’ye borçların 
ödenmesi.

11) Özellikle Suriye, 
Filistin ve Mısır konusun-
da BM’ye meydan oku-
mak.

12) Şah Deniz ve 
Kuzey Irak petrollerinin 
Türkiye üzerinden pazar-
lanması girişim ve anlaş-
maları..

 Bu saydıklarımız ve daha sayabileceğimiz 
birçok konuda küresel güç odakları ve onların 
yandaşları Türkiye’den ve Erdoğan’dan rahat-
sız. Özelde Cemaat ve onun önderi Fethullah 
Gülen ise İslami çizgisi öne çıkan tüm siyaset 
ve siyasetçilerden rahatsız olmuşlardır. Bunu 
da ifadeden çekinmemektedirler. Gerek Bülent 
Keneş’in 25 Ocak Zaman gazetesindeki maka-
lesi ve gerekse Fethullah Gülen’in BBC’ye ver-
diği röportajda bunu açıkça görmekteyiz. Di-
lerseniz sözlerimizi Gülen’in BBC’ye verdiği 27 
Ocak 2014’te internette yayımlanan röportajın-
dan bir bölümle bitirelim: “Hiçbir siyasi partiyle 
hiçbir zaman bütün bütün aynı çizgide olmadık. 
Hangi parti olursa olsun, yani bu MHP de ola-
bilir, CHP de olabilir, AK Parti de olabilir..” diyor. 
(27 Ocak 2014).

Sorularımıza verdiğiniz cevaplardan 
dolayı teşekkür ederiz.

Unutmayınız, Osmanlı bü-
rokrasisi, Cumhuriyetin ila-
nından itibaren Cumhuriyet 
bürokrasisi oldu. Ve beş yıl 
gibi kısa bir sürede köken iti-
bariyle Osmanlı bürokratları 
olan kesim, 1928’de ‘Dini Islah 
Beyannamesi’nin ilanı ile fii-
len rejim değişikliğini gerçek-
leştirdiler. Yeni düzene ayak 
uyduramayanlar da dindar ol-
sun, dinsiz olsun yeni rejimin 
banileri, yani devlet tarafından 
etkisiz hale getirildiler. Cemaat 
de eğer ayak uydurmakta geç 
kalırsa kaybeden kendisi olur. 
Çünkü Erdoğan’ın yeni görevi 
devletle birlikte Cemaati tasfi-
ye etmektir…
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İslamî davet konulu ki-
taplarıyla tanıdığımız, 
sevdiğimiz, takdir et-

tiğimiz ve ayrıca fıkıh usulü, 
İslam hukuku gibi alanlarda 
da eserler vermiş olan ilim 
adamımız, güzel âlimimiz Ab-
dülkerim Zeydan, Yemen’in 
Sanaa şehrinde 28 Ocak 
2014 tarihinde Doksan yedi 
yaşında vefat etti. 

1921 yılında Bağdat’ta 
dünyaya gelen Abdülke-
rim Zeydan, ilköğrenimi-
ni ve Üniversite eğitimini 
Bağdat’ta tamamlamış, Kahi-
re Üniversitesi’nde İslam Hu-
kuku alanında master yapmıştı. Zeydan, Mısır 
ve Iraklı âlimlerden dersler almış, Din ve İslam 
Hukuku Fakültelerinde dekanlık görevlerinde 
bulunmuştu. İslam Hukuku alanındaki müstes-
na isimlerden biri olarak kabul edilen Abdülke-
rim Zeydan’ın onlarca makale ve kitabı bulu-
nuyor. Dilimize çevrilen eserlerinin başlıcaları 
şunlardır:

Fıkıh Usulü, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Hz. Ali Diyor ki, Kayıhan Yay.

İlahi Kanunların Hikmetleri, İhtar Yay.

İslam Davetinin Esasları & Metod ve 
Vasıtaları, Çıra Yay.

İslam’da Davet ve Tebliğ, Hisar Yay.

İslam’da Fert ve Dev-
let Münasebetleri, Kayıhan 
Yay.

İslam Hukukuna Giriş, 
Kayıhan Yay.

Her biri, ilgili olduğu ilim 
dallarında büyük bir boşluğu 
dolduran bu kitap çalışma-
larının, bu kaynak eserlerin 
güçlü ve imanlı kalemi Abdül-
kerim Zeydan, amel defterini 
kapatmayacak işlerin erba-
bıydı. Yaşayan fakihlerimiz-
den birisiydi. Kitaplarından, 
özellikle davet konulu olanlar, 
genç Müslümanlar için kıla-
vuzluk niteliğindedir. Birçok 

İslamî tebliğ ve davet içerikli araştırmalara, 
çalışmalara kaynaklık teşkil eden bu eserleriyle 
Abdülkerim Zeydan, yapacağı ve yapması gere-
ken en büyük hizmeti yapmış oluyordu.

Suriye topraklarından fışkırarak gelen ilim 
deryasına dâhil olan Müslümanlardandı o. Biz, 
onu eserleriyle bildik, sevdik; yine eserlerinden 
yola çıkarak diyoruz ki: “Ya Rabbi! O görevini 
hakkıyla tamamladı. Biz memnunuz ve de ra-
zıyız bu güzel kulundan. Sen de razı ol, sen de 
sev onu ve sevdiklerinin yanına al.” Âmin.

Bu kıymetli âlimin okuyanlara hayat verme-
ye aday kitap çalışmalarını, tekrar gündeme 
almanın şimdi tam zamanıdır ey kardeşler, ey 
müminler, ey davetçiler!

Ve
Abdulkerim Zeydan da
Yalnız Bıraktı Bizi!

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.com
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Bir dava adamı olmak, dava bilinciyle 
kuşanmak, kurtuluşa ermek istiyor-
sanız yapılması gereken ibadetlerden 

biri de tefekkür etmektir. Tefekkür, Dava ada-
mının olmazsa olmazlarından biridir. Tefekkür, 
herhangi bir mesele hakkında düşünme, zihni 
yorma, derin düşünme ve işin şuuruna varma 
demektir. Tefekkürsüz yaşamak anlamsızlık 
içinde yaşamaktır. Kur’an-ı Kerim’e baktığımız-
da ayetlerde şu vurgulara rastlarız, “Düşün-
müyor musunuz?”, “Akletmiyor musunuz?”. Bu 
ifadeler bizleri düşünmeye, idrak etmeye yön-
lendiren ifadelerdir. 

 “Sana indirdiğimiz şu kitap çok mübarektir. 
Akıl sahipleri onun ayetlerini düşünsünler, on-
dan öğüt alsınlar.” (Sâd Suresi, 38/29) Çünkü 
“yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında 
en kötüsü anlamayan ve düşünmeyen sağır-
larla dilsizlerdir.” (Enfal 8/22) “Biz bu Kur’an’ı 
bir dağa indirseydik, Allah’ın korkusundan onu, 
baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu mi-
salleri, tefekkür etsinler diye insanlara veriyo-
ruz” (Haşr, 59/21) Özellikle tefekkür ile ilgi bir 
ayet var ki, her Müslüman’ın okurken kendisini 
tefekküre zorlaması gereken bir ayettir.

İki kişi Hz. Aişe (r.a)’yi ziyaret etmişler. On-
lardan biri, “Hz. Muhammed (s.a.v)’de gördü-
ğünüz etkileyici bir şeyi bize anlatır mısınız?” 
deyince, Hz. Aişe (r.a) şöyle demiştir: “Rasu-
lullah (s.a.v) bir gece kalktı, abdest alıp namaz 
kıldı. Namazda çok ağladı. Gözlerinden akan 
yaşlar sakallarını ve secde esnasında yerleri ıs-
lattı. Sabah ezanı için gelen Hz. Bilal (r.a): “Ya 

Rasulullah (s.a.v)! Geçmiş ve gelecek bütün 
günahlarınız affedildiği halde, sizi ağlatan ne-
dir?” deyince, o: “Bu gece Yüce Allah bir ayet 
indirdi. Beni bu ayet ağlatmaktadır.” dedi ve 
ayeti okudu: “Göklerin ve yerin yaratılışında, 
gece ve gündüzün birbiri arkasına gelişinde aklı 
başında olan kimseler için gerçekten açık ibret-
ler vardır.” (Âl-i İmran, 3/190.) 

Ondan sonra Rasulullah (s.a.v): “Bu ayeti 
okuyup da üzerinde tefekkürde bulunmayan, 
düşünmeyen kişilere yazıklar olsun.” dedi. 
(İbn Hibbân, Sahîh, II, s. 386; Gazâlî, İhyâu 
Ulûmu’d-Dîn, çev.: Mustafa Müftüoğlu, İstanbul 
1988, I-IV, C. IV, s. 878.)

Bu ayette, tefekküre davet edilen akıl sahip-
lerinin durumunu açıklayan bir sonraki ayetin 
meali de şöyledir: “Onlar ayakta, oturarak ve 
yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar, gökle-
rin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler 
(düşünürler). Rabbimiz (derler), bunu boş yere 
yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından 
koru!” (Âl-i İmrân, 3/191.)

Acaba bizler bu ayeti okuduğumuzda, te-
fekkür ediyor muyuz? Yoksa okuyup geçiyor 
muyuz? Aklıselim olarak bu ayeti düşündüğü-
müzde kâinatın, kâinat içerisinde gerçekleşen 
olayların boşuna yaratılmadığı, bir amaç doğ-
rultusunda yaratıldığı, bizlerinde bu bilince 
varmamız ve bu bilinç doğrultusunda hareket 
etmemiz gerektiğinin sonucu ortaya çıkıyor. 
Bir dava adamı olma yolundaki Müslümanların 
mutlaka her gün tefekkür için kendine zaman 
ayırması gerekir. (*)

Dava Bilincinde Tefekkür,
Zaman ve Kardeşlik

Ömer KÖŞÜ
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Gazalî, tefekkürün iki önemli hususiyeti üze-
rinde durmaktadır: Biri; Allah’ın zatı hakkında 
düşünmenin caiz olmadığı, diğeri; bir saat te-
fekkürün bir sene (nafile) ibadetten hayırlı ol-
duğudur.

Gazalî, tefekkürün meyvesinin ilimler, haller 
ve ameller olduğunu ifade eder ve ilmin tefek-
kürün özel meyvesi olduğunu belirtir. Gazalî’ye 
göre ilmin kalple ilişkisi ise başka bir şeydir. 
Şöyle ki; ilim kalbe gelince kalp değişir, kalp 
değişince azalar ve azaların davranışları da de-
ğişir. Böylece davranışlar kalbe gelen hallere, 
hal de ilme, ilim de tefekküre tabi olup arala-
rında bir zincirin halkaları gibi bir ilişki vardır. 
O halde tefekkür bütün hayırların anahtarıdır. 
(Gazâlî, a.g.e., C: IV, s. 881; Ayrıca bkz.: Kı-
lıç, Cevdet, Gazâlî’de Tefekkür ve Hikmet Kav-
ramları, Tasavvuf Dergisi, 2001, Yıl: 2, sayı 5, 
117-141.)

Hz. Ömer radiyallahu anhu; “Tûr’a, yayıl-
mış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, 
‘Beyt-i Mamur’a, yükseltilmiş tavana (göğe), 
kabaran denize and olsun ki şüphesiz Rabbi-
nin azabı mutlaka gerçekleşecektir.” (Tûr sure-
si 52/1–7)  ayetlerini okuyan bir adamın se-
sini işittiğinde öyle sarsılmış, öyle irkilmişti ki 
bir duvara dayanmış, sonra da zar zor kendini 
evine atmıştı. Meydana çıkan rahatsızlığından 
dolayı, bir ay boyunca evine ziyaretçi gidip gel-
miştir.

Hz. Ali radiyallahu anhu, “Tefekkürü olma-
yan bir susma, unutkanlık ve dalgınlıktır.” Diye 
tarif etmiş; Hasan el-Basri, “Bir saat tefekkür, 
bir gece ibadetinden hayırlıdır.” Diye tefekkür 
etmenin faziletine dikkat çekmiştir.

Zünnun el-Mısrî rahmetullahi aleyhi, nef-
sin heva ve hevesine aldırış etmeden ibadete 
koşmanın, ibadetle olacağına vurgu yapmak 
için “İbadetin anahtarı tefekkür, isabetli yolda 
olmanın alâmeti heva, heves ve nefse muhale-
fettir” demiştir.

Bu ve buna benzer düşünceleri devam ettir-
mek, kabirlere gitmek ve hastaları ziyaret et-
mek kalpte ölüm düşüncesini taze tutar; hatta 
bu düşünce onda öyle bir hal alır ki ölüm gö-
zünün önünden ayrılmaz. İşte o zaman ölüme 
hazırlık başlamış ve dünyadan uzaklaşmış olur. 
Yoksa sadece ölümü kalbin dışıyla anmanın, 
onun hakkında tatlı tatlı konuşmanın, ikaz ve 
uyarı hususunda faydası gerçekten çok azdır. 
İnsan, dünya nimetlerinden bir şey hoşuna git-

tiğinde, hemen o anda bir gün ondan ayrılaca-
ğını aklına getirmelidir.

Bir gün İbn Mutî’ evine baktı; onun güzelliği-
ne hayran kaldı. Sonra, “Allah’a yemin olsun ki, 
eğer ölüm olmasa seninle sevinir, varacağımız 
dar bir mezar olmasaydı dünya ile gözlerimiz 
aydın olurdu” dedi ve yüksek sesle ağlamaya 
başladı. (Gazali –Ahiret hayatı (26-30))

Belirttiğimiz ayet, hadis ve sözlerden de an-
laşılacağı üzere, yaşamımızın her alanını tefek-
kürle inşa etmeliyiz. Tefekkürsüz bir inşa zemi-
ni sağlam olmayan kaygan bir yere bina inşa 
etmeye benzer. Tefekkürle gerçekleştireceğimiz 
bir inşa süreci bizleri daha güçlü kılacak, ayak-
larımızı yere daha sağlam basmamızı sağlaya-
caktır. Ayrıca bizleri Allah(c.c.)’a yaklaştıracak, 
kalbimiz onun korkusuyla dolacak, dünyevi-
leşme tuzağına düşmememize etken olacaktır. 
Daima diri kalmamızı sağlayacak anlamsızlaştı-
rılmaya çalışılan bir hayattan sizi kurtarıp, an-
lamlı bir hayat yaşamanızı, inşa etmenizi sağ-
layacaktır.

“Gerçek şu ki, biz emanetleri göklere, yere 
ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten 
kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar; onu in-
san yüklendi. Çünkü o, çok zalim, çok cahildir.” 
(Ahzab 33/ 72)

Bu ayet bizleri bu noktada bağlayan en 
önemli ayetlerden biridir. Rabbimizin sunduğu 
emaneti almaktan dağlar kaçınmış ama biz in-
sanlar onu yüklenmişiz. Yüklendiğimiz bu ema-
neti korumak ve sahip çıkmak zorundayız. Bu-
nun içinde tefekkür etmeli ve ben İslam davası 
için ne yapabilirim sorusunu her gün kendimize 
sormalıyız. Bu emaneti koruma ve bizden son-
raki nesillere de aktarmak için bunu mutlaka 
yapmalıyız. Sahabe bunu yaptı bu günde bu 
sorumluluk bizlerde. Her Müslüman bu nokta-
da sorumlu olduğunu bilmeli ve çalışmalarını 
ciddiyetle devam ettirmeli. Kendisine verilen 
bir görev var ise bunu zamanında yapmak için 
elinden gelen bütün gayreti göstermeli. Bazı 
konular konuşmak için bir araya mı gelmeniz 
gerekiyor, elinizde mutlaka bir kalem ve defter, 
konuşmak istediğiniz konu veya konularla ilgili 
hazırlıklı, tefekkür ederek gelmek zorundasınız. 
Bu noktalarda gevşeklik göstermemelisiniz. Bu 
sizin davanıza olan ciddiyetinizi gösteren un-
surlardır. Aldığınız kararları bir an önce yerine 
getirmek için adımlar atmalı çalışmalısınız. Dai-
ma sözleştiğiniz zaman da bulunmanız gereken 
yerde bulunmalısınız. (*)
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Her Mü’min, bulunduğu yeri bir Ayneyn Te-
pesi olarak görmeli, aldığı vazifenin büyüklüğü-
ne, küçüklüğüne bakmadan ciddiyetle görevini 
yapmalı, sadakatini göstermeli. Her dava ada-
mının bulunduğu yer, İslam açısından önem-
lidir. Müslüman’ın evi, sokağı, işyeri Ayneyn 
Tepesi gibi düşünülmeli. Hiçbir dünya menfaati 
için bu kutsi görev terk edilmemeli.

Eğer İslam davasını ciddiye alıyorsanız, 
Kur’an’ı da sahabe gibi algılayacaksınız, on-
lar gibi yaklaşacaksınız. Onun için Rabbimizin 
buyurduğu gibi “Şu halde boş kaldığın zaman, 
durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-de-
vam et.” (İnşarah 94/7) devamlı bir çalışma 
halinde olmak. Zamanı Allah(c.c.) için ada-
mak, tüm hayatı ibadete dönüştürebilmek, 
boş, faydasız işlerden uzak durmakla olacak-
tır. “Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden 
yüz çevirirler” (Müminun,23/3)  “Onlar, yalana 
şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle kar-
şılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip 
gidenlerdir. (Furkan 25/72)  “De ki: “Şüphesiz 
benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölü-
müm âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır.” (En’am 
6/162) 

Usanmadan yorulmadan bir çalışma için-
de olmak, yaşamın her alanını ibadet haline 
dönüştürmek, her fırsatı nimet bilip, şükrünü 
eda edebilmek için yorulmaya devam etmek. 
Sahabeyi sahabe yapan noktalardan biride bu 
özellikleriydi. Hz. Ali(r.a)’ın dediği gibi ‘Zaman 
adeta bir kılıçtır, sen onu kesmezsen o seni ke-
ser.’ Sen zamanı hayırlı bir şekilde ibadetlerle 
bereketlendirmezsen, o seni boş ve şer işlerle 
meşgul edecektir.

Allah’ın Resûlü (s.a.v) “Kıyâmet günü hiç 
kimse beş şeyin hesabını vermeden bir yere kı-
pırdayamaz:

1. Ömrünü nerelerde tükettiği,

2. Gençliğini nerelerde geçirdiği,

3. Malını nerelerden kazandığı,

4. Malını nerelere harcadığı,

5. İlmiyle ne tür ameller işlediği.” (Tirmizî ) 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Beş şeyden 
önce beş şeyi ganimet bil: İhtiyarlığından önce 
gençliğini, hastalığından önce sağlığını, fakirli-
ğinden önce zenginliğini, meşguliyetinden önce 
boş zamanını ve ölümünden önce hayatını.” 
buyurmaktadır.  

“İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların 
kıymetini bilmez, aldanır. Onlar, sıhhat ve boş 
vakittir.”(Buhârî-Müslim Tirmizi)

Hasan Basri (r.a) şöyle buyurdu: “Ey 
Âdemoğlu! Gündüz senin misafirindir, ona gü-
zel davran, eğer ona iyi davranırsan gündüz se-
nin için hamd eder, eğer ona kötü davranırsan 
seni kötüler. Dünya üç günlüktür, dün yapmış 
olduğun amellerle geçti, yarına ulaşacağın belli 
değil, fakat bugün senin içindir. O zaman, bu-
gün için hayırlı ameller işle.”

İbn Mesud (r.a) şöyle buyurmuştur: “Her-
hangi bir amel işlemediğim gün, güneş batar-
ken pişman olduğum kadar hiçbir şeye pişman 
olmadım. Çünkü o gün geçti, fakat ben amelimi 
artıramadım.”

İbn Kayyım (r.a) şöyle der : “Vakti zayi et-
mek ölümden daha şiddetlidir, çünkü vakti zayi 
etmek kulu Allah‘tan ve âhiret gününden uzak-
laştırır. Fakat ölüm ise kulu, dünyadan ve dün-
ya ehlinden uzaklaştırır.” 

İslam’ı bir dava olarak gören insan, zevk ve 
sefa ile oyalanma ihtiyacı duymaz. Meşru, helal 
dairesi ile yetinir. Zevk ve heveslerinin peşinde 
koşan, fedakâr, diğer gam olamaz. Geçici olan-
lara takılan, bekaya ulaşamaz,  şöhret, şehvet, 
gayrimeşru servet için yaşayanlar dava adamı 
olamaz. Dava adamı, rahat ve rehavet hissinin 
kendi içinde mayalanmasına fırsat vermez. Sı-
kıntılı durumlarda bile rahatı arzulamaz. Onun 
arzusu, zevki, rahat, dikenler içinde gül yetiş-
tirmek, gül devşirmektir. Tembellik ve bedeni 
arzular, hane perestlik, insanı rehavete ve son-
rasında da zillete götürür.  (D.A.O…S.255-256)

Peygamberimiz (s.a.v) Dünyada ben, bir 
ağaç altında gölgelenen, sonra da onu terk edip 
giden bir yolcu gibiyim.

Allah’a yemin olsun, benim bildiğimi siz 
bilse idiniz az güler, çok ağlardınız, yatak-
larda kadınlarla telezzüz etmezdiniz, yol-
lara, çöllere dökülür, (belanızı defetme-
si için) Allah’a yalvar yakar olurdunuz.” 
[Ebu Zerr (radiyallâhu anh) ilâve etti:] “Keşke 
sökülen bir ağaç olsaydım.” [Tirmizî, Zühd 9, 
(2313); İbnu Mâce, Zühd 19, (4190).]

İki günü eşit olan ziyandadır bu bilinci zih-
nine ve kalbine yerleştiren sahabeler “Ölüm 
sana gelinceye kadar Rabb’ine kulluk et.” 
(Hicr 15/99) düsturuyla hayatını ikame etmiş-
lerdir. Akidenin mantığı duyguları kontrol altına 
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alınca durum tamamen 
değişmektedir. “Nefsim 
yedi kudretinde olan 
Allah(c.c)’a yemin olsun 
ki, arzularını İslam’a tabi 
kılmayan kimse iman et-
miş olmaz.” (İbn-i Kesir 
c:3sh:49, İmam Nevevi 
40 hadis) 

Sahabe bu mantığı çok 
iyi kavramıştı. Zamanın 
bu dünyadaki en değerli 
ve kıymetli bir nimet ol-
duğunun idraki içerisinde 
oldukları için zamanı en iyi 
şekilde Allah (c.c) yolun-
da kullanıyorlardı. Kulluk 
bilincinin gereği olarak ta 
hiç bir konuda nefislerini ön planda tutmamaları 
gerektiğini gayet iyi biliyorlardı. Dava bunu ge-
rektiriyordu, nefislerini ön planda tutmamaları, 
sadece Allah (c.c)’ın rızasını gözetmeleri gerek-
tiğinin, gerektiğinde kardeşlerini kendi nefisleri-
ne tercih etmeleri gerektiğinin farkındaydılar.(*) 

“Bir gün Hz. Peygamber’in huzuruna bir 
adam geldi ve açlıktan takatinin kesildiğini söy-
ledi. Rasulullah, hanımlarına bu adama bir şey-
ler vermeleri için haber gönderdi. Hanımları ev-
lerinde sudan başka bir yiyecek bulunmadığını 
söyleyince Resul-i Ekrem:

“-Bu gece bu adamı kim misafir edecek?” 
dedi. Bunun üzerine Ensâr’dan biri: (Ebu Talha 
olduğu rivâyet edilmektedir)

-Ya Rasulullah, ben misafir ederim, dedi. 
Onu evine götürdü. Evde hanımına yiyecek bir 
şey bulunup bulunmadığını sordu. Karısı da yal-
nız çocukların yiyeceği kadar bir şey bulundu-
ğunu söyledi. O da:

“-Öyleyse onları bir şeyle avut, sofraya gel-
mek isterlerse uyut. Misafirimiz eve gelince 
lambayı söndür, ona kendimizi de yiyormuş gibi 
gösterelim.” dedi. Sofraya oturdular. Misafir 
karnını doyurdu. Kendileri karanlıkta yiyormuş 
gibi davrandılar ve aç yattılar. Sabah olunca ev 
sahibi Peygamberimiz (s.a.v)’in yanına gitti. 
Resûlullah ona:

“Bu gece misafirinize karşı yaptığınız dav-
ranıştan Allah razı oldu.” buyurdu. Allah’u 
Teâlâ da onlar hakkında âyet-i kerime indirdi. 
(Riyâzü’s-Salihîn, I, 586-587)

“Sizden hiçbiriniz ken-
di nefsi için istediğini ve 
sevdiği şeyleri din karde-
şi için de isteyip sevme-
dikçe gerçek bir mümin 
olamaz.” [Buharî İman 8; 
Müslim İman 69; Nesaî 
İman 19.]

“Onlar kendileri ih-
tiyaç içinde olsalar bile 
başkalarını kendileri-
ne tercih ederler.” [Haşr 
59/9]

Ashabı kiramdan Hu-
zeyfetül Adevi anlatıyor: 

Yermük Harbi’nde bu-
lunuyorduk. Muharebe 

bitmiş, harp meydanı yaralı ve ölülerle dolmuş-
tu. O arada amcamın oğlu aklıma geldi. Biraz 
suyum vardı. Eğer amcamın oğlu şehit düşme-
miş ve yaralıların içindeyse, ona su vereyim 
diye düşündüm. Aradım ve onu yaralı bir va-
ziyette buldum. Yarası ağırdı. Son anında ona 
su vermek istedim. “Su vereyim mi?” diye sor-
dum. “Evet” manasında işaret etti. 

Suyu tam ağzına yanaştırmıştım ki, başka 
bir yaralı “Suu” diye inledi. Amcamın oğlu suyu 
içmekten vazgeçti ve bana “Suyu ona götür” 
diye işaret etti. Suyu alıp o yaralıya götürdüm. 
Tam ona içireceğim sırada başka bir yaralı 
“Suu” diye inledi. O yaralı da içmedi ve diğer 
yaralıya götürmemi işaret etti. Suyu alıp ona 
götürdüm. Fakat ben suyu götürene kadar ru-
hunu teslim etmişti. Bari bir öncekine içireyim 
düşüncesiyle geri döndüm. Fakat o da şehid ol-
muştu. Son olarak amcamın oğlu kaldı. Suyu 
ona bari içireyim diye ona yöneldim. Fakat o 
da ruhunu teslim etmişti. Böylece hiçbirine ve-
remeden elimde suyla ayakta kalakalmıştım. 
[Kandehlevî Hayatu’s-Sahabe,1, 308; Bkz: 
Kurtûbî el-Cami XVIII 28.]

İslâm’da kardeşliğin nasıl olması gerekti-
ğini de, Efendimiz (s.a.v) bizzat yaşayarak, 
ashâbı kirama yaşatarak asırlardır bizlere en 
güzel örnek teşkil etmiştir. Özellikle Mekke’den 
Medine’ye hicret eden muhacirlerle, Medineli 
ensarın sergilediği sevgi ve kardeşlik örneği, 
Rabbimiz tarafından “Ve onlardan önce o yurda 
(Medine’ye) yerleşen, imana sarılanlar kendile-
rine göç edip gelenleri severler ve onlara veri-
len (ganimet)lerden ötürü göğüslerinde bir ihti-

“Onlar kendileri ihtiyaç içinde 
olsalar bile başkalarını kendi-
lerine tercih ederler.” [Haşr 59/9]

“Sizden hiçbiriniz kendi nefsi 
için istediğini ve sevdiği şey-
leri din kardeşi için de isteyip 
sevmedikçe gerçek bir mümin 
olamaz.” [Buharî İman 8; Müslim 

İman 69; Nesaî İman 19.]
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yaç (eğilimi) duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları 
olsa dahi, (göç eden yoksul kardeşlerini) öz 
canlarına tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğin-
den korunursa, işte onlar başarıya erenlerdir.” 
(Haşr Sûresi 59/9) buyrularak övülür.

Âlemlerin İftihar Tablosu (s.a.v), “Birbirle-
rine acımakta, birbirlerini sevmekte ve birbir-
lerine şefkat göstermekte, müminlerin tek bir 
vücut gibi olduklarını görürsün! (Bu vücudun) 
bir uzvu muzdarip olduğu takdirde, diğer kı-
sımları da uykusuz kalıp ateşler içinde onun 
ızdırabını duyarlar.” (Buhârî) buyurarak, ‘İslâm 
Kardeşliği’nin önemini çok çarpıcı bir ifade ile 
beyân etmişlerdir.

Sevgililer Sevgilisi Efendimiz (s.a.v) öylesi-
ne önemsemişti ki sevgiyi, sevgisiz imanın ha-
kiki bir iman olamayacağını “İman etmedikçe 
cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de 
tam îmân etmiş olmazsınız. Size bir şey söy-
leyeyim ki; onu yaptığınız takdirde birbirinizi 
seversiniz: Aranızda selâmı yayınız.” (Müslim) 

Nu’mân bin Beşîr radiyallahu anh’dan: Allah 
Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu: 
“Müminler; birbirlerini sevmekte, birbirlerine 
merhamette, birbirlerine şefkat göstermekte 
tek vücut gibidir. O vücudun bir organı rahat-
sız olursa, diğer organlar da acı çekip uykusuz 
kalır.” (Cem’ul fevaid el Rudani, Edeb, 7820; 
Buhârî; Muslim)

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Vü-
cudun herhangi bir organı rahatsız olursa, di-
ğer azalar da ona uykusuzluk ve ateş ile iş-
tirak ederler. (Buhârî, Edeb, 27)Doğuda bir 
Müslüman’ın ayağına diken batsa, garptaki bir 
Müslüman bunun acısını duyup üzülmezse, o 
onlardan değildir.”

Kardeşlik olan yerde sevgi, şefkat ve mer-
hamet vardır. Yine Efendimiz (s.a.v), çok bili-
nen bir hadis-i şeriflerinde: “Birinin, kendi şahsı 
için isteyip arzuladığı şeyleri mümin kardeşleri 
için de isteyip arzulamazsa, imanın kemale er-
miş sayılmayacağını” (Buhâri) bizlere bildirmiş 
ve İslam kardeşliğinin nasıl olması gerektiğini 
bizlere öğretmişlerdir. Dava erlerinin mutlaka 
bu kardeşlik duygusunu hem kendi iç dünyala-
rını hissetmeleri ve yaşamaları davanın devamı 
için olmazsa olmaz hususlardan birisidir.

Dava adamı her daim korku ve ümit arasın-
da olması ve bu dengeyi en iyi şekilde hayatına 
hissederek yaşaması gerekmektedir. Bunun en 
güzel örneği sanırım Hz. Ömer(r.a)’dır.

Hz. Ömer (r.a) şöyle derdi: 

“Semadan birisi, ‘Ey insanlar, bir kişi hariç 
hepiniz cennete gireceksiniz!’ demiş olsaydı, o 
bir kişinin kendim olmasından korkardım. Yine 
semadan birisi, ‘Ey insanlar, bir kişi hariç he-
piniz cehenneme gireceksiniz’ demiş olsaydı, 
cehenneme girmeyecek olan o tek kişinin ben 
olacağımı ümit ederdim.” 

Ebu Ali Ruzbarî k.s. şöyle demiştir: 

“Havf ve reca bir kuşun iki kanadı gibidir. 
İkisi birden bulunursa hem kuşun kendisi, hem 
de uçuşu düzgün olur. Kanatların birisi bulun-
mazsa, kuş da, uçması da eksik olur. Kanatla-
rın ikisi de bulunmayan kuş ölüme terk edilmiş 
olur.” 

Ebu Osman Mağribî k.s. da şöyle der: 

“Kendini hep ümitle meşgul eden tembelle-
şir, amelsiz kalır. Kendini sürekli korku ile meş-
gul eden de ümitsizliğe düşer. Bu sebeple insan 
hem ümit hem korku ile meşgul olmalıdır.” 

 “Akıllı kimse, nefsine hakim olup ölümden 
sonrası için amel edendir. Aciz ve ahmak kim-
se ise nefsinin keyfine göre yaşayıp Allah’tan 
güzel şeyler bekleyendir.” (İbn Mace; Ali el-
Muttakî, Kenzü’l-Ummâl)

“Muhakkak ki Allah yanında en değerli ola-
nınız, O’ndan en çok korkanınızdır.” (Hucurat 
49/13)

Gerçek şu ki, Rablerinden gayb ile (O’nu 
görmedikleri halde) içleri titreyerek-korkanlara 
gelince; onlar için bir mağfiret (bağışlanma) ve 
büyük bir ecir vardır. (Mülk 67/12)

Korku ve ümit dengesini koruyabilmenin 
yolu da nefsi arındırmak ve Rabbimizin bizi her 
an gördüğü düşüncesini aklımızdan çıkarma-
makla kazanabiliriz.

Hz. Ali’den (r.a) şöyle naklediliyor: “Düşma-
nın düşmana galip geldiği gibi heveslerine ga-
lip gel ve düşmanın düşmanıyla savaştığı gibi 
onunla savaş; zira nefsini ancak bu vasıtayla 
dizginleyebilirsin.” Gurer-ul Hikem, s.509.

“Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi 
heva (istek ve tutkular) dan sakındırırsa, artık 
şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma ye-
ridir.” (Naziat Suresi 79/40-41) Elbette nefsini 
temizleyip parlatan kurtulmuştur. (91/Şems/9)

KAYNAKLAR

D.A.O: DAVA ADAMI OLMAK – İBRAHİM ÖZGÜLEÇ
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Başını iki elinin arasına almış düşünü-
yordu. Okulun karşısındaki geniş boş 
arazide, çamların kenarında boş bir 

yer bulmuştu. Bu sene ve sık sık buraya gelip 
tefekkür etmekten son derece haz duyuyordu. 
Ders araları uzun olduğunda kendini, etrafını, 
ümmetin evlatlarının acı halini, yapılması gere-
kenleri, kaçılması gerekenleri düşünür dururdu 
saatlerce. 

Binlerce kez şükrediyordu Rabbine. Lise yıl-
larında kendisine sanki bir hayat amacı olarak 
futbolu belirlemişti. Bunda elbette kendisi gibi 
bomboş metotlarla yetiştirilen çevresindeki 
arkadaşlarının da etkisi vardı. Tuttuğu takım 
onun her an gündemindeydi. Başka birisi ona 
çokça maaş verse onun sözcülüğünü bu ka-
dar yapmazdı herhalde. Çünkü konuşmalarının 
en az yarısı; tuttuğu takımın futbolcularından, 
takımının yaptığı maçlardan, transferlerinden 
oluşuyordu. Onunla yatıyor, onunla kalkıyordu. 
Arkadaşlarıyla sonucu olmayan tartışmalara gi-
riyordu. “Hangi takım daha iyi” tartışmasında 
karşısındakilere hararetle kendi takımını tebliğ 
ediyordu. Hayatına anlam katan renklerin takı-
mına ait renkler olduğunu anlatırdı hep. Takımı 
için öfkeleniyor, onun için seviniyordu.

Kız kardeşi aklına geldi sonra. Kendisinden 
üç yaş küçüktü. Tüm zamanını neredeyse hay-
ranı olduğu şarkıcıları takip etmekle geçiriyor-
du. Beş altı tane vardı yolunu takip ettiği ama 
bir tanesi elbette en büyük puttu. Onun tüm 
hayatını ezbere bilirdi. Dışarıda ne giyer, nere-
lerden alışveriş yapar, kimle yatar kimle kalkar 

hep bilirdi. Arkadaşlarına o şarkıcının şarkılarını 
telefonundan gönderir, o şekilde onun tebliği-
ni yapardı. Yolda, odasında, en ufak boşluklar-
da onun sesiyle mest olur, kendinden geçerdi. 
Kendisinden şunu çok sık duyardı: “Bu şarkıcı 
olmasaydı ben yaşayamazdım.”

Sonra oldukça samimi olduğu çalışkan bir 
arkadaşı düştü aklına. Onunla da lisedeyken 
arkadaştı. O, ona futboldan bahsetmeye çalı-
şırdı ancak arkadaşının o taraklarda bezi yoktu. 
O hayatına amaç olarak tıp kazanmayı, en iyi 
uzmanlığı da yaptıktan sonra bir bilim adamı 
olarak en vahim hastalıkların tedavilerini bul-
mayı, tüm dünyada meşhur olmayı belirlemişti. 
Bunun için önünde aşması gereken, tüm zama-
nını alacak okul hayatı, sınavlar zinciri, zorluk-
lar serüveni onu bekliyordu. Ama o hiçbirinden 
korkmuyordu. Zaten bunun için yaşıyordu. Bu 
da olmasa hayatın ne anlamı olabilirdi ki…

Amcasını düşündü. Kendisini “İslam”a nispet 
eden partilerden birinin müdavimiydi. Tüm top-
lantılarına katılır, kapı kapı dolaşıp partisine oy 
toplar ve bu işi de “cihad” olarak adlandırırdı. 
Parti lideri bölgelerine uğradığında kendinden 
geçer, akrabalarını-komşularını toplayıp mi-
tinglere akın ederdi. Birisine “iyilik”ten bahse-
derken artık “İslam”ın önünde “parti” kavramı 
vardı. İyiliğe, doğruluğa, refaha, İslam’a ancak 
bu parti ile kavuşulabilirdi ona göre. Her yerde 
partisini anlatır, çalışmalarından bahseder ve 
Müslümanların desteklemeseler bile en azından 
çalışmalarında rahat etmeleri için bu partiye oy 
vermeleri gerektiğini anlatır dururdu.

Bir Tefekkür İki Yol

Bekir TOK
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Ve babası… Esnaftı… Son on yılda küçük bir 
bakkalken işini on kat büyütmüş şimdi büyük 
bir market açmıştı. O bölgede adı iyi duyulma-
ya başlamıştı yeni marketin. O bu başarısını 
hep disipline, çok çalışmaya, gözü açık olma-
ya bağlardı. Bu seviyeye gelene kadar ailesi ile 
çok ilgilenememişti. Sabah namazını kıldıktan 
sonra evden çıkar, gece geç vakitlerde dönerdi. 
Eskinin hızlılarındandı. O zamanlar İslam’a sıkı 
sıkıya bağlıydı. Kuran okur, tebliğ eder, insan-
lara tevhidi anlatırdı hep. Ama yaş ilerleyip de 
rızık endişesi baş gösterince, önce bu rızkı elde 
etti, rızık geldikçe yetmemeye, yeni masrafları 
karşılamamaya başladı. Artık davası için, Müs-
lümanlara daha fazla yardım edebilmek için gir-
diği “işinde büyüme” azmi, kendisini ait olduğu 
davadan uzaklaştırdı yavaş yavaş. Bir zaman-
lar sahip olduğu bilinci çocuklarına aktarama-
dı. Sonra hayatın amacı değişiverdi. Artık yeni 
bir şube açmaktan hatta birkaç yıl içinde farklı 
şehirlere yayılmaktan söz ediyordu. Bunun için 
yaşıyordu adeta.

Tüm bunları düşünmesinin sebebi, az önce 
okuduğu ayetlerdi. Kuran’ı açtığında, sayfalar 
arasından yüzüne esen meltem ile oturduğu 
ağaç dibinden bir anda uzaklaşmış, farklı alem-
lere konuk oluvermişti. Bir anda şaşırıvermişti. 

Adeta izler gibi olduğu sahne çok çok ilginçti. Al-
lah (subhanehu ve teala) onun elinden tutuver-
miş ve zamanda yolculuğun zirvesine çıkarmıştı 
adeta. Çünkü içine daldığı bu zaman tünelinde, 
en başa gelmiş, kaset en başa sarmıştı. Me-
lekler Allah’ın huzurunda ve Allah onlara hitap 
ediyordu. Rabb Teala ne de güzel somutlaştır-
mıştı biz anlayalım diye bu sahneyi… Meleklere; 
yeryüzünde bir halife yaratacağından bahsedi-
yordu. Halife kavramından daha önce edindiği 
tecrübeler aracılığıyla haberdar olan melekler, 
bu “yaratılışın” sebebini anlayabilmek ve daha 
fazla bilgi alabilmek için şöyle diyorlardı rableri-
ne: “Biz seni şükrünle yüceltir ve sürekli takdis 
edip dururken, orada bozgunculuk çıkaracak 
ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?” Endi-
şelenmişlerdi, çünkü bu zamana kadar eksiksiz 
yerine getirmeye çalıştıkları “tesbih ve takdis” 
görevini yeterince yapamamış olmaktan kork-
muşlardı. Sonra Allah onlara, onların bileme-
yeceğini bildiğini haber vermiş, ve en büyük 
ataya yani “Adem” (a.s)’a “ol” deyip o da olu-
verdikten sonra; eşyaların isimlerini öğretmiş-
ti. Yani bir lisan öğretmişti. Konuşma becerisi… 
Melekler o an acizliklerini anlamışlardı. Bu lisan 
onlarda yoktu ve yine onlarda olmayan irade ile 
bu yeni varlık, eğer Allah’a bu zamana kadar 
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meleklerin ettiği hürmeti 
gösterirse, demek ki Al-
lah katında çok daha de-
ğerli olacaktı. 

Allah, “Kerim Kitab”ın 
kapağını açmaya ve dü-
şünmeye “zaman bula-
bilenlere(!)” bu kıssa ile 
aslında çok şey anlatıyor-
du. Bir hilafet görevin-
den bahsediliyordu. Yani 
Allah’ın yeryüzündeki 
temsilcilik görevinden… 
Başka temsilcilikleri dü-
şünmüştü; mesela bir 
devlet başkanının kendi adına başka bir ülke-
ye “temaslarda” bulunması için gönderdiği bir 
temsilci, bir vekil ya da bir bakan hayal etmişti. 
Katılacağı toplantılarda o elçi hep onu gönde-
ren devlet başkanıyla özdeşleştiriliyordu. Çün-
kü o hep başkanını savunmak, onun fikirlerini 
yaymak ile görevli olduğundan hep bahsettiği 
şey “kendi ülkesinin değerleri” oluyordu. Aslın-
da insanın da yaratılışındaki bu hikmeti aklına 
getirdiği bu örnekle çok güzel anlamıştı. Adem 
(a.s) ve O’nun nezdinde nesli de Allah’ın yer-
yüzüne gönderilmiş elçileriydiler. Yeryüzünde 
insan Allah’ı temsil etmeliydi. O’nu tanıma-
yanlara O’nu anlatmalıydı. Allah’ın kanunlarını, 
esaslarını, hükümlerini tebliğ etmeliydi sürek-
li. O’nun düşmanlarına O’nun adını haykırma-
lıydı. Hayatı bu eksende dönmeliydi. Bulduğu 
her insana, bulunduğu her mecliste, katıldığı 
her platformda onun görüşü, temsilini yaptığı 
Rabbi’nin esasları olmalıydı. Çünkü o bu amaçla 
gönderilmişti.

İşte bu sebepten, başka ilahların yeryüzünde 
temsilciliğine soyunanlar aklına düşmeye 
başlamıştı teker teker. 

Kendisi bir zamanlar “futbol” adında bir tan-
rının temsilciliğini yapıyordu. Sürekli onu anla-
tıyor, onu savunuyor, onun getirdiği batıl esas-
ları hayatına mihenk taşı yapıyordu. O olmadan 
yaşayamıyordu. Ama bu tanrının kendisine 
hiçbir vaadi; vakit kaybı, akıbet katli, dünya-
nın mahvı dışında yoktu. Bu davanın en başarılı 
şekilde sonuçlandığını düşünse, mesela tuttuğu 
takım dünyada bir numara olsa, en iyi futbol-
cuları transfer etse, tüm kupaları toplasa ken-
disine en ufak bir dünyevi getiri bile olmaya-
caktı ki gençliğini harcadığı bu yol, onu belki de 
cennetten edecekti. Asıl temsilciliğini yapması 

gerektiği Rabb’inin vaat 
ettiği cennetin yanında, 
edindiği bu ilahın ona bir 
“vaad”i bile yoktu. 

Aynı şekilde karde-
şinin düştüğü durum da 
çok acınılacak bir haldi. 
O da kendisi gibiydi ama 
başka tanrıların sözcülü-
ğünü yapıyordu. Keşke 
o da “kendisini yaratan” 
Rabbinin hilafet görevini 
ifa etseydi ve O’nun gön-
derdiği kitapla yaşasaydı, 
haram sözleri dinlemek 

yerine Kuran’ı okuyarak huzur bulsaydı, onu 
dinleyerek, anlayarak, yaşayarak hayatına yön 
verseydi ne kadar da güzel olurdu. Hayatları-
nın en ince ayrıntısına vakıf olduğu o şarkıcı-
ların yerine Resulullah’ın (s.a.v), ashabının ve 
diğer peygamberlerin hayatına vakıf olsaydı. 
Magazin olarak Resulullah’ın (s.a.v) ev hayatı-
nı, hanımları olan annelerimizin röportajlarını, 
sahabenin evliliklerini takip etseydi, okuyup 
dursaydı, anlatsaydı herkese. Deseydi ki “Asr-ı 
saadeti okumak, yeniden yaşamak, Kuran oku-
mak, dinlemek olmasaydı yaşamamın ne anla-
mı olurdu ki?”

Sonra arkadaşı… o da kendisine dayatılan 
“dünya” ilahının sözcülüğünü yapıyordu; şimdi 
daha iyi anlıyordu. O’na evde, okulda, televiz-
yonda hep “erdem” olarak en iyi mesleğe sahip 
olmak, insanlar nazarında saygın bir konumda 
olmak, çok paralar kazanmak, en iyi evlerde 
yaşamak anlatılmıştı. O da hayallerine, idealle-
rine hep bunu koymuştu; yani dünyayı. Bunun 
için vardı. Bu idealleri olmasaydı yaşayamaz-
dı. “Dünya” adlı ilahın sözcülüğünü yapıyordu 
bu nedenle daima. Her amacı da buna yöne-
likti. Bazen yemeğinden kısıyor, uykusunu feda 
ediyor, gece gündüz demeden dershanelerde 
kafa şişiriyor, kalan zamanlarında ders çalışıyor 
ve hedeflerine bir bir ulaşmanın mutluluğunu 
yaşıyordu. Gerçi bazen “ilim öğrenme” kılıfını 
kullanmıyor değildi ancak gerçek ilmin de ne 
olduğunun farkında değildi pek tabii. Gerçek 
ilmin kendisini hayatta kurtaracak olan ilimler-
den daha çok ahirette kurtaracak ilim olduğunu 
bilmiyordu. Bir karşılaştırma yapsa idi mesela 
otuz yaşına kadar öğreneceği dünyevi ilimlerle 
elde edeceği dünyalıklar en fazla 1000 ev ol-
sun. Ama beş dakikasını ayırıp da ezberleyip 
pratiğe dökeceği mesela şu hadisle kazana-

“Resulullah (s.a.v) şöyle buyur-

du: ‘ben haklı bile olsa müna-

kaşaya girmekten kaçınan bir 

kimseye cennetin kenarında 

bir köşkü garanti ediyorum. 

Ahlakını güzelleştiren kimse 

için ise cennetin en üstünde bir 

köşkü garanti ediyorum.”



GENÇ BİRİKİM

54

caklarını bir düşünseydi ne olurdu: “Resulullah 
(s.a.v) şöyle buyurdu: ‘ben haklı bile olsa mü-
nakaşaya girmekten kaçınan bir kimseye cen-
netin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. 
Ahlakını güzelleştiren kimse için ise cennetin en 
üstünde bir köşkü garanti ediyorum.” (Ebu Da-
vud). Evet, içinde belki en fazla 50 yıl oturacağı 
sonra kendisine kalmayacak bir ev (diğer 999 
evde kendi oturamayacak sonuçta) bir yanda, 
ebedi yaşayacağı bir köşk diğer yanda. Peşin-
den koşturduğu “materyalist” ilimin insana ver-
diği değer; onun başlangıcını maymun olarak 
nitelendirmesinden, atalarını sefil birer varlık 
olarak anlatmasından anlaşılırken, Allah’ın bize 
sunduğu bu şüphe taşımayan ilim (Kuran), in-
sanın atasının da kendisi gibi, hilafet görevi 
verildiği için üstün, hatta meleklerin bile secde 
etmelerinin emredildiği derecelere yükselebilen 
bir varlık olduğunu bize öğreterek bu iki ilim 
arasındaki farkı tartışma götürmez şekilde or-
taya çıkarıyordu. Şimdi çok daha iyi anlıyordu 
hilafetin değerini.

Amcası geldi gözünün önüne. İslam’a değil 
de partiye çağıran amcası… Sanki hilafet göre-
vini Allah’tan değil de parti liderinden almış olan 
amcası… Allah’ın ahkamını yüceltmek, İslam’a 
çağırmak, yani Allah’ın elçiliğini yapmak du-
rurken o partisine çağırıyordu herkesi. “İyilik” 
yani “Birr” olarak da bunu görüyordu. Oysa Al-
lah kerim kitabında: “…Asıl iyilik, o kimsenin 
yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, melekle-
re, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın 
rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yok-
sullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve köle-
lere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat 
verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine 
getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında 
sabreder…” buyuruyordu. Yani “iyilik” Allah’a 
itaatten, kısacası “hilafet” görevinden geçi-
yordu. Ama bunun için Allah’ın dilediğinden, 
emrettiğinden başka yollar kullanmanın ancak 
kişiyi İslam’dan uzaklaştıracağını, Allah’ın değil 
de parti liderlerinin ve onların iplerini ellerinde 
bulunduranların temsilciliğini yaptığını amcası; 
çoğu kişi gibi bilmiyordu. Bilse bile bilmezlikten 
geliyordu. Çünkü bu halifeliğin karşılığı “maaş” 
olarak, “itibar” olarak “geçici” de olsa eline ge-
çiyordu ancak Allah’ın kendisine vermiş olduğu 
“hilafet” görevi “zor yollar”dan, fakirlikten ve 
itibar kaybından geçiyordu, ödül ancak “gayba 
iman edenler”i heyecanlandırıyordu. 

Ve en son olarak yine babası düştü aklına. 
Arkadaşının edin(diril)diği “dünya” ilahına bir 

başka yolla boyun eğen diğer bir örnek olan 
babasını düşündü büyük bir hüzünle. Keşke o 
da yeni şubeler açacağı marketlerin yerine yeni 
şubelerini açacağı medreseleri, cihad okulları-
nı düşleseydi. Her şeyden önce bir zamanlar 
sahip olduğu ilminden bir parça ailesine aktar-
ma, onlarla ilgilenme zahmetine katlansaydı. 
Belki “dünya” ilahı ona rızkın çok çalışmaktan 
geçtiğini anlatıyor, kaynağının Allah olduğunu 
gizliyordu ancak eğer o dünya yerine kendisini 
yaratan “Rabb”inin halifeliğini gereği gibi yeri-
ne getirebilseydi ona Allah yetecek kadar rızık 
verirdi. Resulullah (s.a.v) Tekasür suresindeki 
“Çoklukla övünmeniz sizi oyaladı” ayetinin tef-
sirini yaparken şöyle buyuruyordu: “Ademoğlu 
‘malım malım’ der, oysa O’na: ‘Ey Ademoğ-
lu, yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin ve sada-
ka verip ahirete gönderdiğinden başka malın 
var mı?’ denir.” (Müslim). Babasının ve onun 
nezdinde insanların çoğunun düştüğü hata şu 
idi: Ömrünü tükettiği, kendisine amaç edindiği 
“eşya” aslında ona hilafeti için bir “araç” ola-
rak verilmişti. Allah; tefekkür ettiği ayetlerde 
de geçtiği üzere, insanı büyük bir değer ve-
rerek yaratmıştı. O Allah’ın kulu olmalı, yani 
“halife” olmalı, eşyayı bu yolda bir araç olarak 
kullanmalıydı. Oysa babası ve diğer insanlar 
tüm yaşamlarını “eşyalarını” artırmak için te-
lef ediyorlar, sonra bir şekilde ölüm kapılarını 
çaldığında bir kaçış da bulamıyorlar, ömürlerini 
tüketerek kazandıkları geride kalırken, kendi-
leri pişkin pişkin asıl gönderildiği görevini ye-
rine getiremediği halde Rabbin huzuruna çıkı-
veriyorlardı. 

İşte insanın karşısına Allah iki yol sermişti: 
“Biz ona ‘iki yol-iki amaç’ gösterdik” buyuru-
yordu Beled suresinde. Artık insan dilediği yolu 
–Allah’ın dilemesiyle- seçecek, ya Allah’ın ya da 
başka tanrıların “hilafet” görevini üstlenecekti. 
Allah’ın kendisini yeryüzüne gönderdiği amaç 
olan “hilafet” görevini gereği gibi ifa edenlerin 
sayısı ise ne de azdı.

Başını kaldırdı. Gözleri yaşlarla dolmuştu. 
Kendisini hidayete erdiren, Müslümanlardan 
kılan Allah’a hamdetti. Acelesi vardı sanki. Bir 
yandan gözlerini silerken bir yandan hızlıca to-
parlanıyordu. Koşar adımlarla uzaklaştı çamlık 
alandan. Yapması gereken çok iş, diğer insan-
lara anlatılması gereken çok şey, haykırılma-
sı gereken gerçekler, savunulması gereken 
değerler vardı; bir temsilci olarak, bir halife 
olarak…
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Eskiler adam kıtlığını, özellikle de ülke 
yönetimine ehil adamların kıtlığını 
“kaht-ı rical” diye adlandırmışlar. Kaht-ı 

rical, Osmanlı’nın son döneminde dilimize yerleş-
miş bir deyim. Kaht; kıtlık, kuraklık ve kuraklık-
tan ötürü ürünlerin yetişememesi, rical ise belli 
mevki sahibi anlamına geliyor. Bu iki kelime bir 
arada “muteber adam kıtlığı” anlamını taşıyor.

II. Abdulhamid’in kızı, babasının hatıratını ih-
tiva eden kitabında babasının; “Bu milletin uğra-
dığı en büyük sıkıntı kaht-ı rical meselesidir.” de-
diğini nakleder. Ki o koca Sultan, sadrazam tayin 
etmek istemiş, fakat dev-
let adamı sıfatını taşıyan 
bir kimseyi bulamamanın 
sıkıntısı ile “Ah kaht-ı ri-
cal!” diye inlemiş.

Toplumda yaşanan bo-
zukluklar ve olumsuzluklar 
karşısında aydın ve ente-
lektüel kesim üzerine dü-
şeni hakkıyla yapamazsa 
ve alimler alimliklerini icra 
etmezlerse ve dahi siyaset 
edenler ülkeyi yönetmek-
te zaaf ve aciziyet içinde 
olurlarsa o vakit kahtı ri-
cal; yani adam kıtlığı ifa-
desi telaffuz edilirmiş.

Aradan geçen debde-
beli yıllarda ümmet coğ-
rafyasında yaşanan acı, 
felaket ve hor görülme 
yıllarından sonra bu top-

rakların en büyük problemi II. Abdulhamit’in 
ifadesiyle hâlâ “kahtı rical meselesi”dir desek 
abartmış olmayız. Adam gibi adamlarımız mumla 
aranır oldu. Ümmet zillet ve meskenet içinde bir 
o yana bir bu yana savrulurken bunun sebepleri-
ni birazda kendi içimizde aramalıyız.

Biz hâkim idik, lakin şimdi mahkûm olduk. 
İktidar iken muhalefet bile yapamaz duruma 
geldik. İhtilaflar karşısında rüzgârımız gitti. Esa-
memiz bile okunmaz oldu. Niye mi? Sebep yine 
kahtı rical… Adam gibi adamlarımız çıkmadı.

Ümmet olarak bize 
yön verecek, bizi ayağa 
kaldıracak, bize ışık tuta-
cak liderlere, önderlere ve 
alimlere hasretiz. İçinde 
bulunduğumuz sıkıntılı ah-
valimizin en büyük nedeni 
büyük dava adamlarının 
yetişmemesidir. Medeni-
yetimizin kodlarına uygun 
hareket eden siyaset erba-
bına ehveni şer kabilinden 
dört elle sarılır olduk. Çün-
kü bu topraklarda mesele 
kahtı rical meselesiydi. 
Yani adam kıtlığı…

Bu kıtlık ekmek kıtlı-
ğına benzemiyor. Çünkü 
ekmek kıtlığına çare bu-
lunur. Bir başka ülkeden 
buğday ithal eder, ülke 
halkının acil ihtiyacını kar-
şılarsınız. Ama ülkenizi, 

Kaht-ı Rical

İdris KERİMOĞLU

Ümmet olarak bize yön verecek, 
bizi ayağa kaldıracak, bize ışık 
tutacak liderlere, önderlere ve 
alimlere hasretiz. İçinde bulun-
duğumuz sıkıntılı ahvalimizin 
en büyük nedeni büyük dava 
adamlarının yetişmemesidir. 
Medeniyetimizin kodlarına uy-
gun hareket eden siyaset erba-
bına ehveni şer kabilinden dört 
elle sarılır olduk. Çünkü bu top-
raklarda mesele kahtı rical me-
selesiydi. Yani adam kıtlığı…
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davanızı veya cemaatinizi 
yönetecek adam ithal ede-
mezsiniz. Demek ki adam 
kıtlığı ekmek kıtlığından da 
beter. 

Bunu da Hicri birinci 
asrın başlarında dikkatimi-
ze sunan Hz. Ömer (r.a.) 
topladığı ashaba sorar: 

- Rabbimiz duanızı ka-
bul edecek olsaydı İslam’a 
hizmet etmek için ne dua 
eder, Allah (c.c.)’tan ne is-
terdiniz? 

Her biri birer kıymetli 
şeyler söylerler. 

- İslam’a hizmet etmek 
için Allah’tan sandık dolu-
su altın isterdik. 

- Sahralar dolusu ko-
yun, keçi isterdik. 

- Deve, sığır arzusunda olurduk. 

Herkes isteyeceğini böyle ifade ettikten sonra 
sıra halifeye gelir. Ona da sorarlar: 

- Ya siz İslam’a hizmet etmek için Allah’tan ne 
isterdiniz, ey müminlerin emiri? 

Şu cevabı verir o büyük insan: 

- Şayet Rabbim benim duamı kabul edecek 
olsaydı ben sizin gibi ne sandık dolusu altın is-
terdim, ne de sahralar dolusu koyun, keçi. Ben 
Allah’tan Salim, Ebu Ubeyde, Halid gibi adam is-
terdim adam, adam!. 

Günümüzde en büyük sıkıntı kaht-ı ricâl 
“adam gibi adam”ı bulma noktasında yaşan-
maktadır. Hz. Ömer (r.a.) in vurgulamaya ça-
lıştığı mesele “mevcut iyiler arasındaki en iyiyi 
seçmek” şeklinde iken, günümüzde “adam gibi 
adam”ı bulmakta zorluk çekiyoruz. 

Bu mesele ümmetin meselesi dedik. Lakin 
meselenin bizi ilgilendiren bir boyutu daha var. O 
da, cemiyet içinde İslami hassasiyetlerle ortaya 
çıkmış, insanlara Kur’an ve sünnet çerçevesinde 
şahsiyet kazandırmayı ilke olarak benimsemiş, 
davet merkezli olan İslami cemaatlerdeki yetiş-
miş adam azlığı meselesidir. Bunu da kaht-ı rical 
deyimi ile ifade edebiliriz.

Ülkemizdeki İslami cemaatlerin en büyük 
handikabı topluma yön verecek, insanları irşat 
edecek, lider vasıflarına sahip, üstat diyebilece-

ğimiz âlimlerden mahrum 
olmalarıdır.

Maalesef mevcut eği-
tim sistemlerinden bu 
sıfatları haiz adamların 
yetişmesi mevzu bahis 
değildir. O zaman yapıla-
cak çok işimiz, kat edile-
cek çok yolumuz var diye-
biliriz. İslami hareketlerin 
bu ülkenin, bu ümmetin 
ve dahi insanlığın umudu 
olduğu gerçeğini hatırdan 
çıkarmaz isek adam gibi 
adamları yetiştirmenin 
ehemmiyetini daha iyi id-
rak ederiz.

Bir kurtarıcı, bir meh-
di beklentisi içinde olmak 
bizi atalete, miskinliğe ve 
işi her zaman başkaların-
dan bekleme kolaycılığına 

savurur. Biz önce kendimizden, yani erkek olsun 
kadın olsun adam gibi adam olma yolunda gayret 
sarf ederek işe başlamalıyız. Dirayetli, bilgili, teş-
kilatlanmayı bilen, cemaat ruhuna inanmış, için-
de yaşadığı toplumun nabzını tutan, deneyimli, 
insanı seven, kendini sürekli yenileyen, dünya-
daki gelişmeleri izleyen, “ben” yerine “biz” diyen 
kişiler adam gibi adam olabilirler.

Adam gibi adamlarımızı yetiştireceğimiz Darul 
Erkamlara ihtiyacımız var. Evlerden işe başlama-
lıyız. Çocuklarımızı İslami şahsiyet üzere yetiştir-
menin kaygısıyla hareket etmeliyiz. Topluma yön 
verecek, lider karakterli, özgüveni yerinde, söz 
ve eylem bütünlüğü olan, dürüst ve ahlaklı ne-
siller yetiştirmeliyiz. Yani kahtı ricali bitirmek için 
kaliteli bireyler yetiştirmeliyiz.

Hülasa Kaht-ı ricale son vermek ve adam gibi 
adamlar yetiştirmek için bize gören değil göste-
ren adam lazım, bekleyen değil beklenen adam 
lazım, arayan değil aranan adam lazım, bakan 
değil gören adam lazım. Ve bu zamanda canlı ol-
mak yetmiyor, can taşımak yetmiyor. Bizden is-
tenen bir canlılıktır. Bu canlılığı ortaya koymamız 
lazım. Diri olmakta yetmiyor, bir direniş üzerin-
de olmamız lazım. Akıllı olmak da yetmiyor ir-
fan yoksa, hikmet yoksa basiret yoksa, Furkan 
yoksa, marifet yoksa yolda kalırız. Bilgili olmak 
da yetmiyor bize bilge şahsiyetler lazım. Hak-
lı olmak da yetmiyor hakikate tanıklık etmemiz 
lazım. Güçlü olmak da yetmiyor güvenilir olmak 
lazım, adil olmak lazım, ahlaklı olmak lazım. 

Adam gibi adamlarımızı yetiş-
tireceğimiz Darul Erkamlara 
ihtiyacımız var. Evlerden işe 
başlamalıyız. Çocuklarımızı 
İslami şahsiyet üzere yetiştir-
menin kaygısıyla hareket et-
meliyiz. Topluma yön verecek, 
lider karakterli, özgüveni ye-
rinde, söz ve eylem bütünlüğü 
olan, dürüst ve ahlaklı nesiller 
yetiştirmeliyiz. Yani kahtı rica-
li bitirmek için kaliteli bireyler 
yetiştirmeliyiz.
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Bugün bize ne oldu? Ezanlar okunuyor, 
ezanın davetine icabet eden yok de-
necek kadar az. Arşı çınlatan ezanlar 

sanki bizim için okunmuyor. Sabah evlerimizin 
ışığı yanmıyor. Nasıl da şeytanın tuzağına düşü-
yoruz. Kapkaranlık olan evlerimiz mi yoksa gö-
nüllerimiz mi? Günün beş noktasında sermayeyi 
bize verene hesap vermek için huzura çıkıyor 
muyuz? Sultan’ı tanıyıp seven, Sultan’ın dave-
tine icabet eder. İcabet etmemek, tanımaktan 
çok tanımamaya ve imandaki zaafa delildir. Yok-
sa burada hesap vermekten kaçtığımız gibi ya-
rın mahşerde de kaçacağımızı mı zannediyoruz? 
Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün 
vaktini ona harcıyorsun? 

Gündelik işler, meseleler dediğin çoğu sana 
ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ma-
layani meşgalelerdir. Sanki binlerce sene ömrün 
var gibi en lüzumsuz malumat ile vakit geçiriyor-
sun. Sadece dünya için yaratılmışsın gibi bütün 
mesaisini dünyaya sarf ederek telafisi olmayan 
bir hata işliyorsun. Oyuna çıkmış çocuğun ger-
çek hayatı unutması gibi, gündelik hayatın ko-
şuşturmaları arasında hissiyatına mağlup olup, 
hakikati unutarak kendini korkunç bir yangının 
içine atıyorsun. Eğer Namazın gerçek manasını 
anlayabilseydin dünyada hiçbir şeye onun kadar 
kıymet vermeyecektin, vermeyecektik. Susuz-
luktan çatlamış bir dudağın, açlıktan titreyen 
bir elin, şefkate muhtaç bir mücrimin, annesini 
kaybetmiş bir çocuğun beklentisi, namaza olan 
iştahımızın yanında çok zayıf kalacaktı. 

Manevi duygularımızın vitamini ve gıdası gu-
rur ve kibir, nefis ve şeytan gibi birçok mikrop-

ların antibiyotik ilaçları hükmünde olan namaza 
elbette insanın ihtiyacı vardır. Secde olmadan 
insanın gurur ve kibri nasıl törpülenecek, nefis 
ve şeytan nasıl etkisiz hale gelecek, büyüklen-
mesi nasıl kırılacak? 

Mi’rac’ı anlamadan namazı anlamak zordur. 
Çünkü biz namaza durduğumuzda sadece ken-
di adımıza konuşmayız. Efendimiz(sav) nasıl 
Mir’ac’a bütün mahlukatı temsilen çıktı ise, biz-
de Rabbül Alemin olan Sultan’ımızın huzuruna 
arkamızdaki mahlukatı ve kendi alemimizi tem-
silen çıkarız. 

Namazı terk etmek, Allah ile olan irtibatın 
kopmasına sebep olur. Allah ile irtibatı kopa-
nın durumunu siz düşünün. Namazdan yoksun 
olanların ne hallere düştüklerini, nice günahla-
ra daldıklarını hep birlikte görmekteyiz. Namazı 
terk etmek Müslümanların şahsiyetlerini yitir-
melerine sebep olur.

Müslüman’ı diğer insanlardan ayıran en 
önemli faktör namazdır. Namaz, nimeti görün-
ce nimeti vereni unutmanın önündeki en büyük 
engeldir. Efendimiz(sav) “Muhakkak namaz, 
insan ile küfür ve şirk arasında bir perde-
dir. Namazı terk etmek bu perdeyi kaldır-
maktır.” (Müslim, İman 134)  buyurur. Perde 
aradan kalkınca nankörlüğün, nefsin esaretinin, 
hikmetsizliğin, küfrün ve Allah korusun azabın 
yolu açılmış olur. Bu nimetten mahrum kalanlar 
kötülüğe ve ahlaksızlığa dur deme şuurunu kay-
bederler. Hatta kötülüğün savunucusu bile ola-
bilirler. Çünkü namaz, imanın sembolü ve hatta 
imanın özüdür. 

Namazı Terk Etme

Ahmet KAYAK
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“Başın vücuttaki yeri ne ise , nama-
zın dindeki yeri de odur.”(Taberani el-
Mu’cemü’l-evsat 2/383) 

 “Namazı hakkıyla eda et. Muhakkak ki 
namaz, insanı, ahlâk dışı davranışlardan, 
meşru olmayan işlerden alıkoyar. Allah’ı 
(namazla) anmak, elbette en büyük fa-
zilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir.” 
(Ankebût Suresi, 29/45) 

Namaz, insanı bir Mi’rac gibi Allah huzuruna 
yükseltmesi ve ona kulluğunu en derin şekilde 
duyurması yönüyle eşsiz bir ibadettir. O, İnsan 
nefsinin kibir ve gururunu kıran, onu cennet-
lere ehil hale getiren muhteşem bir vasıta ve 
Burak’tır. Namazın dünyevî  faydalarının çok 
çok ötesinde onun en önemli yanı şüphesiz ki 
bir ahiret azığı, sermayesi olmasıdır. Din bina-
sının temeli iman, direkleri namaz, kubbesi de 
mücahededir. Din binasını koruyan fanus, na-
mazdır. Koruyucu fanusu ve direkleri olmayan 
yahut direkleri zayıf olanın binanın göçme tehli-
kesi olduğu gibi namazsız imanın korunması da 
zordur. İman ve namaz ikiz kardeştir.

Namaz, geçeni geçmeyenle, sınırlıyı sınır-
sızla değişmek, az şey verip çok şey almaktır. 
Dünyadan ahirete menfez açıp, sonsuzlukla 
soluklanmaktır. Namaz, insanın yaktığı ben-
lik, dünyevilik ve günah ateşini söndürmesidir. 
Namazı terk etmek, Müslümanların hayatın-
da İslam’ı devre dışı bırakmanın, Allah’a isya-
nın başlangıcıdır. Ayrıca ahiretin unutulmasıdır. 
Namazsızlık, kainattaki ilahi isimlerin faydaları 
adedince gayelerle örülmüş sayısız hikmeti ve 
maksadı görmezden gelmektir. Her anı O’nun 
ikramı olarak yaşıyorken nimet körü olmanın, 
yüz çevirip gitmenin, vicdan, idrak ve insafla te-
lif edilebilecek hiçbir yanı yoktur. Hatta namaz 
kılmayanların vahim durumu bir ayet-i kerime 
de şöyle açıklanıyor: “Cennetteki insanlar 
Cehenneme sürüklenen insanlara sorar-
lar ‘Sizi bu yakıcı ateşe sürükleyen nedir?’ 
Günahkarlar ‘Biz namaz kılanlardan değil-
dik’ derler.”(Müddessir Suresi 40-43.ayet) 
Allah’ın emirlerine muhalefetten korkmak tabi-
idir. Dünyada bile büyüklerin emirlerine muha-
lefet etmenin insanın başına ne felaketler do-
ğurduğu herkesin malumudur. Hapishaneleri hiç 
görmüyor musun? Asılanları ne çabuk unuttun? 
İşte sen de Allah’tan kork da onun hiçbir emrine 
muhalefet etmediğin gibi namazı vaktinde usul 
ve erkanına uygun bir şekilde huşu içinde eda 
etmeye çalış ki cezaya çarpılmayasın. Namaz 
kılınmadığı gibi veya ara sıra kılınıp da devam 

edilmediği veya namazın usul ve erkanına ria-
yetsizlikle, kılınan namazlar insanı kemale ulaş-
tırmadığı bilinen bir gerçektir.  

Bugün önceliklerimiz değişti. Namazla ara-
mıza giren birçok faktör var. Namaz kılmak isti-
yorsun imanının sesini işitiyorsun fakat şeytanın 
sesi o kadar çok çıkıyor ki içinden gelen sesi 
bastırıyor. Bazen de “Dünyaya bir kez geliyo-
ruz” sözünü hatırlayacaksınız. Aynı sözü Müslü-
manlar da gayrimüslimler de söylemektedirler. 
Kendilerini sorumluluktan kaçırmak isteyenler 
“Dünya hayatına bir kez geliyoruz” doğru ifa-
desini batıl bir yorumla söylemektedirler. Fakat 
onlar bu sözü “keyfine bak ye-iç, oyna”, dün-
yanın tadını çıkar anlamında tek dünyalı, dün-
yaperest,  seküler anlamında kullanırken; iman 
edenler ise bu sözü “ahiret hayatını kazanmak 
için bir kez yaşama fırsatımız var” anlamında 
sorumluluk bilinciyle söyler. Aradaki bu temel 
fark namaza olan yaklaşımı da belirliyor. Biri-
sinde Allah ile arasına perde inerken; diğerin-
den de bu perde kaldırılıyor. Engelleri geçici olan 
dünya sevgisi ve sonsuz olan ahireti unutmak; 
Allah’ın uyarıları yokmuş gibi davranmaktır. 
Oysa “dünya fani, ölüm ani” gerçeğini anla-
yabilene yeter. Çoğu insan da “inandım yeter 
keyfime göre yaşayayım ve nasıl olsa Cehen-
nemde yansam da sonra nasıl olsa bağışlanıp 
çıkacağım” düşüncesine güvenerek  günahlara 
dalmaktadır. Cehenneme girsek bile bir zaman 
sonra çıkarız zannı bakınız Kur’an-ı Kerim ta-
rafından nasıl cevaplanıyor “Bir de derler ki 
‘Cehennem ateşi, sayılı birkaç gün dışında 
bize asla dokunmayacak.’ De ki: ‘Buna dair 
Allah’tan garanti mi aldınız? Aldıysanız ne 
ala, Allah vaadinden asla dönmez.’ Yoksa 
kesin bilmediğiniz şeyi mi Allah adına söy-
lüyorsunuz?” (Bakara Suresi 80.ayet)

Namaz, iman ile İslam’ı, insan ile kainatı 
buluşturur. İnsanın, kainat ile arasındaki muh-
teşem uyumdan aldığı ders, o ahenge namazla 
uymasından belli olur. Namazsız adamın hakiki 
İslamiyet’le buluşması zor olduğu gibi, kainatı 
anlaması da zor hatta imkansızdır. Biz nasıl ya-
şıyoruz? Namaz hayatımızın neresinde işlerimi-
zin arasında namaza bir yer mi arıyoruz yoksa 
işlerimizi mi namaz aralarına yerleştiriyoruz? 
Buna göre kendi fotoğrafımızı ve Müslümanlığı-
mızı görebiliriz. Herkes kendi notunu kendi ver-
sin. Efendimiz(sav)’in ahirete irtihal etmeden 
önceki son sözleri ile yazımı bitirmek istiyorum   
“Namaz hakkında Allah’tan korkun, namaz 
hakkında Allah’tan korkun, namaz hakkın-
da Allah’tan korkun…”
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İnsan neyin mücadelesini veriyorsa, o 
şey onun için hayati önem taşır. Hayat 
derken şu üç günlük dünyayı düşünme-

yelim hemen; kişiye göre hayata verilen anlam 
farklılaşabilir. Ve eğer uğruna her şeyini feda 
etme raddesine geliniyorsa bu verilen müca-
delede; o şey saygınlığını ve değerini kat kat 
artırır insanlar nezdinde.

Bu dertli topraklarda, on yıllarca davası gü-
dülen ve gündemden hiç ama hiç düşmeyen bir 
vakadır başörtüsü, nam-ı 
diğer “Emr-i İlahi” ve dahi 
Müslüman kadının kimlik 
ibrazı, vazgeçilmezi, her 
şeyi, başının ve ömrünün 
tacı…

22 Temmuz tarihin-
de başlayıp 27 Aralık 
1999’da biten bazen çok 
kısa, bazen de çok uzun 
olarak tutulan günlükle-
rin oluşturduğu bir Ba-
şörtüsü günlüğü; zulme 
ve iç devinimlere şahitlik 
eden bir eser de diyebiliriz 
Sen Başımın Tacı için. 
İlk baskısı Mayıs 2001’de 
üçüncü ve en son baskısı 
ise Eylül 2002’de yapıldık-
tan sonra yeni bir baskı 
görmemiş daha. Bunu, 
başörtüsü mücadelesinin 
rafa kaldırıldığına, gün-

demlerden düştüğüne mi yormalıyız acaba, 
diye düşünmekten kendimi alamıyorum tabi.

Esra Erol adına kayıt düşülen bu günlükte/
eserde insanın içini paralayan, kalbini hırpala-
yan yaşanmışlıkları okuyoruz tane tane, gün 
gün, tarih tarih, dert dert, hüzün hüzün ve ama 
umut umut, direnç direnç…

O malum ve meşum soğuk mu soğuk gün-
lerin ve gecelerin nabzını tutma cüretini gös-
termiş yazarımız, yazar kardeşimiz. “Tutmuş 

tutmasına; ama yutan 
yutmuş, soğutan soğut-
muş, tüten tütmüştür 
gayrı. Dövünmek ne fay-
da!” demiyoruz tabi, fay-
da direnmekte, dayan-
makta ve kısıp gözünü 
zulmün kapkara duvarını 
delivermektedir mümin-
ce. Yılgınlığı bertaraf edip 
direniş nöbetine dikkat 
kesilenlerdir müminler. 
Bu tavırlarını her devirde, 
üzerilerinde bulunduran-
lardır onlar.

Günlüklerin başında 
Esra Erol yazarımızın ör-
tüsüyle henüz tanıştığı 
vakitlerde, onunla verdiği 
savaşını okuyoruz. Nefret 
ediyor, istemiyor, onu ört-
tüğünde insanların içine 
çıkılmayası görüyor ken-

“Başının Tacı”nı
Kaybetmeyenlere Ne Mutlu!

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.com
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dini. “Zorla güzellik olmaz”ın numunesini yaşı-
yor. Başındakini en büyük bela olarak görüyor. 
“Başının belasını” başında taşıyor bir başka de-
yişle. Doğru, kesinlikle o başındaki kendisinin 
“belası”dır, imtihanıdır, kazancıdır; ama bunları 
sonradan öğrenecekti, ileriki günlerde bunları 
kavrayacaktı. “Bela” olan örtüsüyle, büyük bir 
emre “evet” dediğini iliklerine kadar hissedip 
anlayacaktı.

Sonra günler ve fikirler/düşünceler ilerliyor 
tabi. İlerleyenlerin içinde kara kışlar da var el-
bet. Dört bir koldan herkes ve her şey kendi 
cenahı tarafından koyulmuş yola yürüyor… Ba-
zıları koşuyor, bazıları emekliyor, bazıları tekli-
yor, bazıları da sevda üstüne sevda ekliyor. Bu-
nun farkında değil kapkara ömürlüler. Onların 
gördüğü taktıkları at gözlüğü ile ancak göre-
mez olasıca önleridir. Ve aslında önlerinde gör-
dükleri, arkalarına büyük yük olarak geri dö-
necektir ya! Ah bir bilseler! Daha bilmedikleri, 
bilemeyecekleri o kadar çok şey var ki! Mesela 
zulüm ile abad olunmayacağını; mazlumun ahı 
alındığında, bunun günü gelince aheste ahes-
te çıkacağını kestiremiyorlar. Hiç ama hiç bil-
gisine eremedikleri ise, Rabbimizin Kitabında 
düşmanlık edilecekse, bunun ancak zalimlere 
olacağı gerçeğidir. Zulümle yatıp kalkanların ve 
Allah’ın azabıyla aşık atanların sonu berbat ola-
caktır; işte tüm bunlardan habersizdir, haber-
sizdi o nasipsizler.

Aşama aşama büyük bir tesettür destanının 
yazıldığı bu küçük hacimli eserde, önce nefret 
edilen, uzak durulan; ama sonrasında baş tacı 
olarak görülen, sevgili gibi üstlenilen bir örtü 
öyküsüyle müşerref oluyoruz. Mütesettir bütün 
kulların hemen hemen yaşayabileceği hallerin 
ve duyguların sunulduğu eser okunmaya da, 

dokunmaya da, tavsiye edilme-
ye de değiyor doğrusu!

En az üç kez okuyan ve her 
okuyuşunda başkalarına da oku-
tan bir okur olarak, başörtüsü 
günlüklerini/kitaplarını/albümleri-
ni tarihler tarihine atılmış koca bir 
not olarak kabul ediyorum. Kabul 
etmemle birlikte bu mücadelenin 
kahramanlarının tümüne içtenlik-
le ve kardeşçe selam gönderiyo-
rum. Zira onlar, tavizsiz bir inancı 
öğrettiler ve bellettiler insanlığa. 
Kimlik olmazsa, hayat da olmaz 
diye haykırdılar olanca soluklarıy-
la… Öğüt alınmalı değil mi?

Gelinen süreçte başörtüsü, belli kurum ve 
kuruluşlarda serbest edildi. Serbest edildi, 
evet; ama başörtüsünün anlam dünyası, içer-
diği kimlik ve kazandırdığı kişilik yok olup gitti. 
Dün mücadelesi verilen örtü ile bugün sokak-
ları, caddeleri ve meydanları dolduranların sö-
züm ona başlarını kapattıkları örtünün mahiyeti 
bir mi şimdi? Örtüyle, tesettürle, hicapla kas-
tedilen onurlu bir kimliğe bürünmektir. Teset-
tür, başıyla birlikte gözünü, dilini ve gönlünü 
de örtmektir. Şeytanîlikleri bertaraf etmektir 
tesettürlü olmak. Uğruna okullar terk edilen, 
diplomalardan vazgeçilen örtü bu idi. Dünkü 
sergilenen direnişlerin yegâne amacı bundan 
ibaretti. Allahu Teâlâ’nın arzında, endamını ca-
hilce arz etmemekti direnişin ve direnişçilerin 
tek gayesi. Allah’ın razı olduğu bir yaşayışı, ha-
yatın bütün alanlarında resmetmekten başka 
bir maksada götürmüyordu onları örtüleri.

Bu hacmi küçük, ama hatırası çok büyük 
olan eser vesilesiyle, yaşadığımız müddetçe ha-
fızalarımızdan asla silinmeyecek olan başörtüsü 
mücadelesinin başkahramanlarını dualarımızla 
anıyoruz. Onlar, en doğrusunu ve en kıymet-
lisini yaptılar. Onlar, ahireti tercih edenlerden 
oldular. Onlar, dünyanın geçici nimetlerini asla 
umursamadılar. Onlar, Tevhidin, Hakk’ın, Haki-
katin, adaletin, doğrunun, iyinin ve güzelin ya-
nında; şirkin, batılın, yalanın, zulmün, yanlışın, 
kötünün ve çirkinin karşısında olmayı yeğledi-
ler. Allah’ın cenneti onların olsun.

Allah (c.c.)’ın tartışılmaz emri, inanmış kadın 
yüreklerin vazgeçilmez kimliği ve cennet bahçe-
lerinin giriş ve ağırlanış müjdesi olacak tesettü-
rün aslını kuşanan ve yaşatanlara ne mutlu. 
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Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
Hamd bütün alemi yoktan var eden, 
onlara şekil ve suret veren, istika-

metlerini ve varoluş gayesini bildiren Allah’a 
(c.c) aittir. 

Salat ve selam ise onun biricik sevgili kulu, 
dostu ve bu ümmetin başına peygamber ola-
rak göndermiş olduğu Hz. Muhammed Mustafa 
(s.a.v)’e aline ve ashabına olsun. 

Ey İslam’ın şerefiyle şeref kazanmış mümin-
ler; şüphesiz ki Allah-u Teâlâ’nın İradei (Bir işe 
karar verme gücü) Sübhaniyesi insanın varlı-
ğında hükmünü icra eder. İnsan bünyesini karı-
şık bir bünyede halk eder. Bunun yanı sıra insan 
fıtratına tek bir rububiyet makamını anlayacak 
ve ona yönelecek idrak kabiliyetini de verir. Ay-
rıca delalet ve hidayeti ayırıcı aklı da ihsan eder. 
Buna ilave olarak uyarıcı ve mucizelerle gelen 
resulleri gönderir. Şu kadar var ki bütün bunlar-
dan sonra insanın yaratılışında bulunan hidayet 
ve delalete müsait fıtrat olduğu gibi kalır. Yani 
kişi hakka ve batıla hangisine meylederse onu 
kendisi seçer. Çünkü insan düşünen bir varlıktır. 
Allah’ın iradesi uygun şekilde cereyan ederek, 
Takdiri İlahiye’yi yerine getirir. Yani Allah (c.c) 
kim, neyi hak etmiş ise Adl sıfatı ile dilediğini 
cennete, dilediğini de cehenneme sevk eder. 

Bir hadisi şerifte Resulullah “Doğan her be-
bek İslam fıtratı üzere doğar ancak onu anne ve 
babası, Yahudi, Hıristiyan ve Mecusi yapar.”(1)

Yine başka bir hadiste: ”Kişi arkadaşının dini 
üzeredir.” buyurur.(2)

Evet bu hadislerde de görüldüğü gibi kişiyi 
anne, baba ve çevresi İslam’a veya gayri İslami 
(İslam olmayan) dinlere yönlendirir. 

Her devirde insanlar dünyaya karşı bir sem-
pati ve aşırı sevgi beslemişler ve ölümden de 
hoşlanmamışlar. Onun için Allah’ın gönderdi-
ği peygamberleri yalanlamışlar, aşağılamışlar, 
işkenceler etmişler ve dahası öldürmüşlerdir. 
Tabi gönderilen peygamberlere iman edip asıl 
yurdun dünya değil de ahiret hayatı olduğunu 
benimsiyenler de olmuştur. Cennetin de, ce-
hennemin de nasıl bir yer olduğunu şu Kutsi 
hadisle biz de gözümüzün önüne getirelim. 

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor. Resulullah 
(s.a.v) şöyle buyurdu; Allah Teâla Hazretle-
ri cenneti yarattığı zaman Cibril (a.s.) git ona 
bak buyurdu. O da gidip cennete baktı ve Ey 
Rabbim senin izzetine yemin olsun onu işitip 
de ona girmeyen kalmayacak herkes ona gi-
recek dedi. Allah (c.c) cennetin etrafını nefsin 
hoşlanmadığı şeylerle donattı. (Namaz, oruç, 
zekat, hac, cihat v.b.) sonra git ona bir daha 
bak buyurdu. 

Cibril gidip ona bir daha baktı ve sonra da 
“Korkarım ona hiç kimse giremeyecek.” dedi. 

Cehennemi yaratınca Cebrail’e (a.s.) git bir 
de şuna bak buyurdu, o da gidip ona baktı ve 
“İzzetine yemin olsun işitenlerden kimse ona 
girmeyecektir.” dedi. Allah Teâla Hazretleri de 
onun etrafını nefsin hoşlandığı şeylerle, donattı. 
(içki, kumar, zina, faiz, yalancılık v.b.) ve Cibril’e 
git ona bir kere daha bak dedi. O da gidip ona 

Kendimizi Cehennemden
Beri Görmek

Muhammed Uğur AKSU
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baktı, döndüğü zaman, 
“İzzetine yemin olsun, 
tek kişi kalmayıp herke-
sin ona gireceğinden kor-
kuyorum.” dedi (3)

Bu kutsi hadiste Rab-
bimiz bize cennetin eşsiz 
güzelliğini ve cehenne-
min de dehşete düşüren 
çetin azametini, bir mele-
ğin gözlemlemesiyle çok 
güzel anlattı. 

Rabbimiz yaratmış ol-
duğu hiçbir şeyi boşuna 
yaratmamıştır. Bir dike-
ni, bir biti, bir solucanı, 
bir mikrobu ve nice basit 
gördüğümüz şeyleri ya-
ratmasının bir amacı var-
dır. Ve başıboş bırakılmış 
da değildir. 

Allah cenneti de ya-
ratmıştır. Cehennemi de 
ve her ikisini de boşa ya-
ratmayıp ikisini de dolduracaktır. Şüphesiz Al-
lah (c.c) yüce kitabında şöyle buyurmaktadır. 
“And olsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu 
cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, 
onlarla kavrayamazlar, gözleri vardır, onlarla 
göremezler, kulakları vardır, onlarla işitemezler, 
işte onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaş-
kındırlar işte asıl gafiller onlardır.”(4)

Rabbimiz yemin ederek, cinlerin ve insan-
ların bir çoğunu cehennem için yarattık buyu-
ruyor. Peki, o insanların içinde bizim de olma-
dığımıza bir belge var mı? Çünkü Allah (c.c.) 
insanlar diyor kâfirler demiyor. Müslüman da 
olsak bizler de birer insanız. Yani bu ayetin mu-
hatabı biz de olabiliriz. 

Kalplerimiz var peki kalbimizle hangi doğru-
ları ve yanlışları idrak edip ayırıyoruz. Halbuki 
dünyanın değişik coğrafyalarında Müslümanlar 
katledilirken, bizim kalbimizin durumu hangi 
safta duruyor. Ölürse ölsün, aşağılanırsa aşağı-
lansın, aç ve açıkta kalırsa kalsın, ben cebime 
ve kendime mi bakarım diyoruz. Bir Müslüman 
bananeci olamaz. Eğer öyle ise bu ayetin mu-
hatabı biziz. 

Gözlerimiz var peki onlarla Kuran’ı açıp, 
Allah’ın ayetlerine bakıp, okuyup hayatımıza 
geçiriyor muyuz? Peygamberin hayatını ve ha-

dislerini okuyup hayatı-
mıza geçiriyor muyuz?

Peygamberin hayatı-
nı ve hadislerini okuyup 
hayatımıza geçiriyor mu-
yuz? Yoksa olmaz yalan-
larla, fuhşiyata ve haram-
lara bakıp, onlarla zina mı 
ediyoruz. Şunu bilelim ki 
gözlerimizin de bizim üze-
rimizde hakkı vardır. Eğer 
gözlerimizin hakkını ver-
miyorsak bu ayetin mu-
hatabı biziz. Kulaklarımız 
var; Peki onlarla Allah’ın 
ayetlerini, peygamberin 
hadislerini mi işitiyoruz? 
Yoksa yalan yanlış her 
şeyi işitip tasdik mi edi-
yoruz? Birbirimizi çekişti-
rip gıybet mi ediyoruz? Ki 
Resulullah (s.a.v) şöyle 
buyurur: “Kişinin her işit-
tiğini söylemesi ona yalan 
olarak yeter.”(5)

Eğer ki kulaklarımız Allah’ın ayetlerine, pey-
gamberin hadislerine kapalı ise Kur’an ve ha-
disler okunduğunda, “Kalbimizde hiçbir sıkıntı 
olmadan teslim olmuyorsak.”(6) nefsimizin 
arzuları bir tarafta, İslam’ın hükümleri de bir 
tarafta olup da biz İslam’ın hükümlerini benim-
semiyorsak bu ayetin muhatabı biziz. 

İşte böyle kardeşim neyimize güveniyoruz. 
Ey Müslüman şeytan kişiye sağından yaklaşır 
ve yapmış olduğu amelleri güzel gösterir. Na-
mazımız da, niyazımız da, ibadet ve amelleri-
mizde bir anlık gösteriş ve kibir olursa o ame-
limiz bize sevap olarak değil, sırtımıza günah 
olarak yüklenecektir. Yani namaz kılacağız ni-
yetimizde de bir an Allah rızası değil de gös-
teriş ve kibir gelirse o namazımız bize günah 
olarak yüklenecek. Hacı desinler diye hacca gi-
diyorsak, eli bol cömert desinler diye yardım-
larda, infaklarda ve ikramlarda bulunuyorsak, 
o vermiş olduğumuz miktarlar bize azap olarak 
dönecektir. 

Yine kutsi bir hadiste rabbimiz şöyle buyur-
du. “Mahşer günü huzura şehit getirilir ve Allah 
(c.c.) ona dünyadayken ne yaptığını sorar. O 
da rızanı kazanmak için senin uğrunda çarpış-
tım, şehit edildim diyecek. Fakat Cenabı Hak 
ona: “Yalan söyledin sana cesur adam desin-

Allah cenneti de yaratmıştır. 
Cehennemi de ve her ikisini de 
boşa yaratmayıp ikisini de dol-
duracaktır. Şüphesiz Allah (c.c) 
yüce kitabında şöyle buyur-
maktadır. “And olsun biz cinler 
ve insanlardan birçoğunu ce-
hennem için yarattık. Onların 
kalpleri vardır, onlarla kavra-
yamazlar, gözleri vardır, onlar-
la göremezler, kulakları vardır, 
onlarla işitemezler, işte onlar 
hayvanlar gibidir, hatta daha 
da şaşkındırlar işte asıl gafiller 
onlardır.” / Araf-179
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ler diye çarpıştın ve öyle de dediler.” buyuracak 
ve o adam yüz üstü sürüklenerek cehenneme 
atılacak. Daha sonra ilim öğrenip, öğreten ve 
Kur’an okuyan bir kimse getirilecek. Ona da ne 
yaptığı sorulacak: Senin rızanı kazanmak için, 
ilim öğrendim ve öğrettim, Kur’an okudum, di-
yecek. Allah (c.c.) ona da; “Yalan söyledin. İlmi 
sana alim desinler diye öğrendin. Kur’an’ı ise 
güzel okuyor desinler diye okudun nitekim öyle 
de dediler.” buyuracak ve o adam da yüz üstü 
sürüklenerek cehenneme atılacak. 

Daha sonra zengin getirilir ve aynı soru ona 
da sorulur. Zengin de, “Allah’ım senin rızanı ka-
zanmak için bana verdiğin zenginlikten ihtiyaç 
sahiplerini gözettim ve infak ettim diyecek.” Al-
lah (c.c) ona da “Hayır sen yalan söylüyorsun, 
bak nasıl eli bol, cömert desinler diye yaptın ve 
öğle de söylediler.” buyuracak ve o da yüz üstü 
cehenneme atılacak. “(7)

Evet, sevgili kardeşlerim, din için Allah rızası 
için canımı, malımı ve ilmimi verdim diyenler 
samimi olmadığından dolayı, cehenneme atıl-
dılar. 

Evet, sevgili kardeşlerim, Allah’ın nasıl Rah-
meti var ise Azameti de vardır. Konumuzun ba-

şında da dediğimiz gibi Allah cenneti de, cehen-
nemi de dolduracaktır. Ben Müslümanım, nasıl 
olsa cennete gireceğim deyip de, kendimizi ce-
hennemden beri görmeyelim ve üzerimize dü-
şen vazifeleri ertelemeyelim. 

Yani ”Şeytan bizi Allah’ın affıyla aldatmasın” 
(8)

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hepi-
mizin üstüne olsun. Doğrular İslam’a, yanlışlar 
bana aittir. 

Kaynaklar

1-) Buhari cenaiz 92-Ebu Davut Sünnet 17 –Tir-
mizi Kader 5

2) Ebu Davut Edep 19-Tirmizi Zühd 45

3) Buhari rikak 28-Müslim cennet1-Ebu Davut 
sünnet 22-Tirmizi cennet1-Nesai eyman 3

4) Araf-179

5) Müslim mukaddime5, Zekat 13-Ebu Davut Ze-
kat 46-Edep 88

6) Nisa-65

7) Müslim imare 152

8) Fatır-5

Kim de âyetlerimizi yalanlar ve 
onlara karşı büyüklük taslarsa, işte 
onlar cehennemliktirler ve orada 
ebedî olarak kalacaklardır.  (A’raf/36)
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Kur’an-ı Kerim’de Yeminler

İsmail CEYLAN

Kasem ile yemin aynı anlama gelir ve 
çoğuluna da aksâm denir. Kuranı Ke-
rim’deki yeminlerden bahseden ilim 

dalına ise Aksâmü’l Kuran denir.

Kuranı Kerim’in bazı ayetlerinde; Allah’ın 
hem kendi yüce ismi üzerine, Kuran’a, Hz. 
Peygambere, peygamberlerin vahiy aldığı bazı 
yerlere, meleklere, kıyamet gününe ve gece, 
gündüz, yer, gök, ay, güneş… gibi önemli bazı 
şeylere yemin edilmiştir.

Allah’tan başkası adına yemin etmek ya-
saklandığı halde(1) Kuran’da bu tür yeminle-
rin bulunması şu şekilde açıklanmıştır: Allah’ın 
mahlûkuna yemin etmesi, kendi adına yemin 
etmesi gibidir; çünkü (mef’ûlün fâile delalet 
etmesi gibi) yaratılmış bir şey de O’nun zâtına 
delalet eder. Bazı alimler de yemin edilen şey-
lerin başında hazfedilmiş “Rab” kelimesinin 
bulunduğunu, mesela “göğe andolsun” ifade-
sinden maksadın “göğün Rabbine andolsun” 
demek olduğunu söylemişlerdir.(2)

Kuran’da yeminlerin bulunmasında bazı se-
bepler vardır:

a. Arapların toplum hayatında, yeminin bü-
yük bir rolü vardır. Kuran’ı Kerim, Arapların bu 
usulünü muhafaza etmiştir.(3)

b. İnzâl edilen ayetler, yeminlerle teyit edil-
miştir. Çünkü Kuran, kimi şüpheci, kimi inkarcı, 
kimi inatçı, kimi hasım… her türlü insana hitap 
eder. Yemin, şüpheleri giderir, muhatabını inkar 
eder.

c. Yemin sadece bir şeyi teyit etmek için kul-
lanılmaz. Bazen yemin edilen şeyin kıymetine 
ve önemine işaret etmek için kullanılır.

d. Bunlardan başka, Kuran’daki yeminlerin, 
dinleyenlerin dikkatlerini çekmek için de kulla-
nıldığını da düşünmek mümkündür.

e. Kuranı Kerim’de 17 surenin başında ye-
min bulunmaktadır. Ayrıca, sure içlerinde de 
birçok yemin mevcuttur.(7)

Örnekler:

“Yâsîn. O hikmet dolu Kuran’a yemin ederim 
ki, sen hiç şüphesiz, Allah katından gönderilen 
peygamberlerdensin. Dosdoğru bir yol üzerin-
desin!”(4)

“Kıyamet gününe yemin ederim.”(5)

“Asra andolsun ki, insan gerçekten ziyan 
içindedir.”(6)
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