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Değerli Genç Birikim Okuyucuları,

Türkiye çalkantılı bir dönemden geçi-
yor. Bir yanda seçim sonrası yaşanan 
tartışmalar, diğer yanda paralel yapı/

devlet tartışmaları. Tartışmanın türü ne olursa 
olsun, tartışma yöntemi, tartışma seviyesinde 
ciddi problemler var. Bu durum aslında Cum-
huriyet dönemi ile birlikte eğitim sisteminde 
yapılan değişimin toplumu ne kadar dejenere 
ettiğini, ne kadar “ahlakî” seviyede düşüklük 
yaptığını açıkça gözler önüne seriyor. Bu sevi-
ye düşüklüğünü toplumun her katmanında da 
açıkça görebilmekteyiz. İslâmî değerleri ötele-
yen ve Batılı değerlere göre yetiştirilen insanlar 
bugün bencil ve sadece kendi nefsini düşünen, 
kendi dışındaki mazlum insanları ve toplumları 
görmeyen bir haldeler.

Eğitim ailede başlar ve kişilikler ailenin ver-
diği eğitimle oluşur. Hatta ilk dini yönelimler 
ailenin etkisiyle şekillenir. Ebu Hureyre radı-
yallahu anh’ın rivayet ettiği meşhur hadis, tam 
da bu gerçeğe dikkat çeker. Hadisin bildirdiği-
ne göre, Efendimiz aleyhissalâtu vesselam bir 
keresinde “Her çocuk fıtrat üzerine doğar” bu-
yurduktan sonra, bu sözünü teyid için ashâbına 
“Şu âyeti okuyun” demiş ve Rûm sûresinin 30. 
âyetini okumuştur. “Her çocuk fıtrat üzere do-
ğar” buyuran kudsî nebinin âyeti okuduktan 
sonra söylediği söz ise şu şekildedir: “Çocuğu 
anne ve babası Yahudileştirir veya Hıristiyan-
laştırır veya Mecusîleştirir. Tıpkı hayvanın doğu-
runca, azaları tam olarak yavru doğurması gibi. 
Siz kesmezden önce, kulağı kesik olarak doğ-
muş hayvana rastlar mısınız?” (Buhârî, Cenâiz 

80, 93; Müslim, Kader 22; Muvatta, Cenâiz. 
52; Tirmizî, Kader 5; Ebu Dâvud, Sünnet 18.) 

Ancak İslam’dan, dinlerinden kopuk olarak 
yetişmiş/yetiştirilmiş anne-babalarımız da biz-
leri, çocuklarını maalesef İslam terbiyesi üzeri-
ne yetiştirmekten çok uzaktalar. Belirli bir yaş-
tan sonra çocuk eğitimine aileyle birlikte devam 
eden öğretmenlerimizin de maalesef olumlu bir 
katkıları yoktur. Tabi burada kendini fedakâr bir 
şekilde eğitime adayan, öğrencilerini kendi ço-
cuklarından ayırmayan öğretmen kardeşlerimi-
zi, hocalarımızı da takdir etmek ve diğer kitle-
den ayırt etmek gerekir. 

İşte bu kadar önemli olan ve toplumu inşaa 
eden, toplumun aslında bir nüvesi olan “aile” 
önümüzdeki ayda Ankara’da yapılacak bir sem-
pozyumda ele alınacak.  Medeniyet Vakfı tara-
fından 17-18 Mayısta yapılacak Sempozyumda 
çok değerli ilim adamları, akademisyenler ve 
araştırmacı yazarlar detaylı sunumlar gerçek-
leştirecekler. Sempozyumun Türkiye’de bu ala-
na önemli katkılar sağlayacağını ümid ediyor ve 
herkesi bu sempozyumu takip etmeye çağırı-
yoruz.

Dergimizin bu sayısında da aile, çocuk eğiti-
mi ve kadın üzerine çok güzel yazılar var. Tabi 
aynı zamanda günceli anlatan yorumlayan ya-
zılarımız da sizlerin istifadesine sunulmuş du-
rumda.

Sizleri dergimizle başbaşa bırakırken içinde 
İslamın hakim olduğu ve çocuklarımızın İslam 
ahlakıyla yetiştirildiği aileleri bizlere nasib et-
mesini Rabbimizden niyaz ederiz.
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Ilımlı İslam ve ABD

Ali KAÇAR
kacarali@hotmail.com

İslam, Allah tarafından Peygamberleri ka-
nalıyla insanlığa gönderilmiş/inzal olun-
muş hak bir dindir. Bu dine İslam, (Ma-

ide, 5/3) kabul edenlere ise Müslüman (Hacc, 
22/78) ismini veren Allah’tır. Allah nezdinde hak 
din tektir, o da İslam’dır. (3/19, 85) Bu  Din, Hz. 
Muhammed (as) ile birlikte tamamlanmış (Ma-
ide, 5/3) ve Kitapta da hiçbir şey eksik bırakıl-
mamıştır. (En’am, 6/38) Dolayısıyla bu din, her 
çağda –kıyamete kadar- bütün insanlığın ihti-
yaçlarına cevap verecek tarzda mütekâmil bir 
dindir. Bu nedenledir ki,  Hz. Peygamber (as) 
Veda Hutbesi’nde, dalalate/sapıklığa düşme-
menin yolu olarak Kur’an ve Sünnet’e sarılmayı 
bizlere göstermiştir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de, 
herhangi bir konuda ihtilafa düşülmesi halinde 
Kur’an ve Sünnet’e başvurulması gerektiğini 
belirtmiştir. (4/59) Bu da bize göstermektedir 
ki, İslam Dini, her çağda karşılaştığımız prob-
lemleri çözecek ya da çözüm yollarını göstere-
cek tarzda tamamlanmış bir dindir. Dolayısıy-
la İslam Dininin, sanki eksikmiş, beşer aklının 
ürünü ideolojilerle/dinlerle tamamlanıyormuş 
gibi terkip halinde kullanılması asla doğru de-
ğildir. Yani İslam, İslam’dır; İslam’ın radikali ya 
da ılımlısı olmaz. Kim, İslam’a ılımlı/radikal, de-
mokrasi ya da sosyalizm gibi beşer ürünü lafız-
ları ekliyorsa, bilinmelidir ki, o, ya İslam’ı eksik 
görmekte ve bilmekte ya da İslam’dan bihaber 
cahil bir kimsedir. Çünkü İslam Dininin bu tür 
eklentilere ihtiyacı olmayacak kadar tamamlan-
mış ve kıyamete kadar geçerliliği devam edecek 
bir dindir. Dolayısıyla Peygamber (s.a.v.) dâhil, 
bütün kullara düşen, ona, -değiştirmeden, ilave 

ya da çıkarma yapmadan- olduğu gibi teslim 
olmaktır. Rabbimiz her şeye muktedir ve her 
dönemde olup bitenleri ve olup bitecekleri en 
iyi bilendir.

Yukarıda zikrettiğimiz ayetlerden (3/19, 
5/3) de anlaşılacağı üzere, Hz. Adem (a.s.)’dan 
itibaren, son peygamber (33/40) Hz. Muham-
med (a.s.)’a kadar gelen bütün peygamber-
lerin tebliğ ettikleri dinin ortak adı İslâm’dır 
ve peygamberlere iman eden herkes de 
Müslüman’dır. Nitekim “İbrahim ne Yahudi ve 
ne de Hıristiyan’dı: ancak o, Hanif (muvahhid) 
bir Müslüman’dı…” (Al-i İmran, 67); aynı şekil-
de Hz. Nuh (a.s.) ile ilgili Yunus Suresinde (Yu-
nus, 72), Hz. Yusuf (a.s.) ile ilgili Yusuf Sure-
sinde (Yusuf, 101), Hz Süleyman (a.s.) ile ilgili 
Neml Suresinde (Neml, 44),  Hz. İsa (a.s.) ile 
ilgili Maide Suresinde (Maide, 111) ve benze-
ri diğer ayetlerde de diğer peygamberlerin de 
Müslüman oldukları açıkça belirtilmiştir. 

Dolayısıyla ben Müslüman’ım diyen bir kim-
senin İslam’dan başka bir din araması ya da 
seçmiş oluğu Din’i (İslam’ı) başka -batıl- bir 
dinle veya bu dinin bir parçası ile -sanki eksik 
imiş gibi- tamamlamaya çalışması asla kabul 
edilemez. Çünkü Hz. Muhammed (as) son pey-
gamber (Ahzab, 33/40), kendisi kanalıyla bizle-
re gönderilen Kur’an-ı Kerim de son kitap olup 
Allah’ın koruması altındadır (Hicr, 15/9) ve asla 
değiş(tirile)mesi/tahrif edilmesi de söz konusu 
değildir. İnsanların din (İslam) hakkındaki gö-
rüşleri ve değerlendirmeleri değişse bile, İslâm, 
Allah’ın dini olarak değişmeyecek ve kıyamete 
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kadar devam edecektir. 
Yani artık yeni bir din; 
dolayısıyla yeni bir pey-
gamber ve yeni bir kitap 
da gelmeyecektir. Zaten 
Hz. Muhammed (as), 
âlemlere rahmet olarak 
gönderilmiş bir peygam-
berdir. (Enbiya, 21/107) 
Bu, Hz. Muhammed 
(as)’ın kıyamete kadar 
gelecek bütün insanların 
peygamberi olduğu an-
lamına gelmektedir. Yani 
Hz. Muhammed (as), 
diğer peygamberlerden 
farklı olarak belirli bir 
dönem, belirli bir kavme 
gönderilmiş bir peygam-
ber olmayıp, kıyamete 
kadar bütün insanlığa 
gönderilmiş bir peygam-
berdir.

ILIMLI İSLAM
NEDİR?

Lügatlerde, ılımlı keli-
mesinin anlamı “aşırılığa 
kaçmayan, ölçülü, mute-
dil”, siyasette, “aşırı gö-
rüşler arasında ortalama 
bir görüşü savunan” olarak tanımlanmaktadır. 

Bu kelime, uzun yıllardan bu yana emper-
yal güçler tarafından İslam kelimesi ile birlik-
te, adeta birbirini tamamlayan bir terkip olarak 
kullanılmaktadır. Sanki Allah’ın bize gönderdiği 
birden fazla din varmış da, bu dinlerden birinin 
adı ‘ılımlı’, diğerinin adı ‘radikal,’ bir başkasının 
adı ‘demokratik ya da liberal imiş gibi fark-
lı isimler kullanılır olmaya başlanmıştır. Oysa 
Allah’ın, Peygamberler kanalıyla bize gönderdi-
ği din tektir, o da İslam’dır. (3/19, 85) Bu dinin 
adını da bizzat Allah’u Teâlâ belirlemiştir. (5/3) 
Peki neden, sanki bu din eksikmiş gibi İslam’ın 
önüne ya da sonuna başka isimler takılmakta-
dır?

Hak ile batıl, iman ile küfür, tevhid ile şirkin 
mücadelesi Hz. Adem (as) ile birlikte başlamış 
ve kıyamete kadar da devam edecektir. İşte 
Emperyal küfür güçler, her dönemde, bu mü-
cadelede, İslam’ı bütünüyle yok etmeye, yer-
yüzünden silmeye çalışmışlardır. Küresel küfür 
güçler, bundan başarılı olamayınca, İslam’ı ve 

Müslümanları en azından 
boyun eğdirerek tepkisiz 
hale getirmek için, çeşitli 
yol ve yöntemler dene-
mişler ve halen de dene-
mektedirler.  Bunun en 
kolay yolu ise, İslam adı-
na İslam’a cephe açmak, 
din adına gerçek din olan 
İslam’ı dışlama yol ve 
yöntemidir. Yani İslam 
isim olarak var olacak, 
ancak, hüküm ve uygula-
ma alanından kaldırılmış, 
pratik hayattan ve özel-
likle de kamusal alandan 
tamamen dışlanmış, edil-
gen, küfür ve şirke tepki-
siz, beşeri dinlerle barışık 
olarak varlığını devam 
ettirebilecektir. Bu din 
ise, her ne kadar adına 
İslam dense de, Allah’ın 
Dini İslam’la uzaktan ya-
kından ilgisi olmayan, flu 
(hak ile batıl karışık), içi 
boşaltılmış, İslami içe-
rikten yoksun, ilahı be-
şer olan yeni bir dindir. 
Emperyal küfür güçleri, 

İslami bilinçten yoksun geleneksel Müslüman 
toplulukların tepkisini çekmemek için bu yeni 
dinin adını ‘Ilımlı İslam’ olarak belirlemiştir. Bu 
nevzuhur dine göre, dinin kaide ve kuralları, 
halkın ne kadar ve ne şekilde bu dini yaşaya-
cakları İslam düşmanı egemen küfür güçleri 
tarafından belirlenmektedir. Kısacası bu dinin 
vaz’edicileri yani ilahları küresel küfür güçleri-
dir. Bu din isminde İslam lafzını taşısa da, şe-
kilsel olarak İslam Dini’ne benzese de, İslam’la 
bir ilgisi yoktur. 

İslam’ın önüne ya da arkasına radikal, ılım-
lı, demokratik, liberal gibi konulan isimler, 
İslam’dan kaynaklanmayıp bütünüyle Batı kay-
naklıdır. İslam’ın önüne ya da arkasına getirilen 
bu tür tabirlerle içi boşaltılmış bir din kastedil-
mektedir. Bu ise, tevhidî içerikten soyutlanmış, 
cihad, ahkâm/hükümle ilgili ayetleri, toplumsal 
emir ve yasakları, devlet ve yönetim talebi ol-
mayan, küfre ve şirke karşı hiçbir tavrı ve tepki-
si bulunmayan nevzuhur bir dindir. Bâtıl/küfür, 
kendi aslî yapısıyla İslâm’ın karşısında durma-
yı göze alamadığı için, hak maskesi takarak, 

Hak ile batıl, iman ile küfür, 
tevhid ile şirkin mücadelesi Hz. 
Adem (as) ile birlikte başlamış 
ve kıyamete kadar da devam 
edecektir. İşte Emperyal küfür 
güçler, her dönemde, bu müca-
delede, İslam’ı bütünüyle yok 
etmeye, yeryüzünden silmeye 
çalışmışlardır. Küresel küfür 
güçler, bundan başarılı olama-
yınca, İslam’ı ve Müslümanla-
rı en azından boyun eğdirerek 
tepkisiz hale getirmek için, çe-
şitli yol ve yöntemler denemiş-
ler ve halen de denemektedirler.  
Bunun en kolay yolu ise, İslam 
adına İslam’a cephe açmak, din 
adına gerçek din olan İslam’ı 
dışlama yol ve yöntemidir.
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hakla koalisyona girerek, 
sûret-i hakdan gözüke-
rek kalleşçe, münâfıkça 
İslâm’ın karşısına geçiyor. 
Dine karşı din, İslâm’a 
karşı ılımlı İslâm yaklaşı-
mıyla cahil kitleleri safına 
çekmeye, gerçek İslâm’ı 
içten yıkmaya çalışıyor. 
Bu, modern zamanlarda 
icat olunan yeni bir keşif 
değil; kâfirlerin çok eski, 
ilkel bir taktiği. Medine 
münâfıklarından farklı bir 
şey yok küfür cephesin-
de. 

Ilımlı İslâm’ı savun-
mak, insanı tanrı yerine 
koymaktır, ilâhlık tasla-
maktır, İslâm’ı yeniden 
şekillendirip, atmalar ve 
katmalarla onun içeriğini 
yönlendirmeye kalkmak-
tır. Tağut denen bu azgın 
sapıklar, kendilerinin razı 
olacağı bir din istiyorlar. 
Allah’ın bizim için seçip 
razı olduğu dinden on-
ların razı olmayacakları 
belli.1

Abant toplantısına katılan Hüseyin 
Hatemi’nin deyişiyle ılımlı Müslüman, “zulmün 
safında ve mazluma silahını çevirerek konuşla-
nan ancak namaz vakti geldiği zaman yine aynı 
safta riya namazı kılan Müslüman’dır. En halis 
ve değerli ılımlı Müslüman budur.”2

Kısacası ‘Ilımlı İslam’, emperyal küfür güçle-
rinin İslam’ı dönüştürme/değiştirme projesidir. 
Ilımlı İslam projesi, İlahi din İslam’ın içinin bo-
şaltılarak ilahi özelliğinden soyutlama ve batıl 
dinlerin kuralları ile tamamlama ya da yerine 
geçirilme projesidir. Bu projenin temel özelliği, 
İslam’ın asıl mecrasından çıkarılarak demokra-
tikleştirilmesi, liberalleştirilmesi ve ılımlaştırıl-
masıdır. Böylece ortadan tamamen kaldırama-
ya güç yetiremedikleri İslam, dönüştürerek, 
-en azından- kendileri için ‘zararsız’, “birlikte 
yaşamaya elverişli” hale getirilmiş olunur. Bu 

1  http://www.vuslatdergisi.com/article.php?id=00d72e5b5a
b1749ae8fe92f25b3eec26&sid=8793410562

2  Celal Sancar, “Ilımlı Müslümanlar ve Kullanılabilir”, Genç 
Birikim, Mayıs 96, 2007

hedefe ulaşmak için bü-
tün imkânlar seferber 
edilmiş durumdadır.  

İslam’ı ılımlılaştırma, 
heva ve hevese uygun 
hale getirme girişimle-
rinin yeni olmadığını bi-
liyoruz. Hz. Peygamber 
(as) döneminde Mekke 
Müşrikleri de benzer fa-
aliyetlerde bulunmuşlar-
dır. Mekke’nin oligarşik 
güçleri, Hz. Peygamber 
(as)’ı ve getirdiği mesa-
jı, baskıyla, işkenceyle, 
katliamla engelleyeme-
diklerinden çeşitli sinsi 
planlara başvurmuşlardır. 
Bu planların başında ise, 
suret-i haktan görünerek 
‘uzlaşma’ yolu gelmekte 
idi. Çünkü ancak bu yol-
la Hz. Peygamber (as)’ın 
devre dışı bırakılacağı 
düşünülmekte idi. Dün-
yevi anlamda yapılan bü-
tün uzlaşma teklifleri Hz. 
Peygamber tarafından 
reddedilince, sıra kolay 
kolay karşı koyamayaca-

ğı bir teklife gelmişti. O da Mekke kâfirlerinin, 
biraz sen bizim dinimizi kabul et, biraz da biz 
senin ilahına tapalım yollu teklifi idi. Zaten 
Kur’an-ı Kerim, Mekke kâfirlerinin, hem de ta 
risaletin başından itibaren, Peygamber Mu-
hammed (sav)in kendilerine yumuşak davran-
masını arzu ettiklerini, böylece kendilerinin de 
Muhammed’e yumuşak davranacaklarını vaat 
ettiklerini haber vermektedir. (68/9). Hz. Pey-
gamber (a.s), Mekke müşriklerinin her türlü 
‘uzlaşma’ talebini kesin bir dille reddetmişti. 
(109/Kafirun Suresi) Çünkü tevhid ile şirkin, 
küfür ile imanın, mü’min ile kâfirin, muvahhid 
ile müşrikin, uzlaşı içerisinde bir arada yaşama-
sı asla söz konusu değildir. 

Ancak küfür güçleri, bu arzularından hiçbir 
dönem vazgeçmemişlerdir. Her dönem farklı 
yol ve yöntemler deneseler de, hedefleri hep 
aynı olmuştur; İslam’ı ve Müslümanları dönüş-
türmek ve kendi arzularına uygun yeni bir din 
oluşturmak. Ne yazık ki, küfür güçlerinin bu ar-
zusu kıyamete kadar da devam edecektir. 

‘Ilımlı İslam’, emperyal küfür 

güçlerinin İslam’ı dönüştürme/

değiştirme projesidir. Ilımlı İs-

lam projesi, İlahi din İslam’ın 

içinin boşaltılarak ilahi özelli-

ğinden soyutlama ve batıl din-

lerin kuralları ile tamamlama 

ya da yerine geçirilme projesi-

dir. Bu projenin temel özelliği, 

İslam’ın asıl mecrasından çıka-

rılarak demokratikleştirilmesi, 

liberalleştirilmesi ve ılımlaştı-

rılmasıdır. Böylece ortadan ta-

mamen kaldıramaya güç yetire-

medikleri İslam, dönüştürerek, 

-en azından- kendileri için ‘za-

rarsız’, “birlikte yaşamaya elve-

rişli” hale getirilmiş olunur.
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ILIMLI İSLAM VE ABD

Ilımlı İslam projesi, emperyal amaçlı olup 
bir ABD projesidir. ABD bu projeyle, İslam 
coğrafyasında kendi menfaatlerini tehdit ede-
cek tarzda gelişmekte olan İslami hareketleri, 
ya bütünüyle yok etme ya da terörize ederek 
bölge halkları nezdinde marjinalleştirmeyi he-
deflemektedir. Bu nedenle Afganistan, Irak gibi 
ülkeleri işgal etmiş, birçok bölgede de izinsiz 
nokta operasyonları gerçekleştirmiş, yüz binler-
ce masum insanı katletmiş, yeraltı ve yer üstü 
kaynaklarını yağmalamış, ama yine de başarılı 
olamamıştır.  Oysa ABD, yakın bir zaman önce-
sine kadar, ‘Yeşil Kuşak Projesi’ ile İslam coğ-
rafyasındaki işbirlikçi yönetimlerin de yardım 
ve desteğiyle Müslümanları, Sovyetler Birliği’ne 
karşı verdikleri mücadelede desteklemiştir. 
Bugün ise, dün Sovyetler Birliği’ne karşı des-
teklediği Müslümanları, ılımlı ve radikal (kök-
tendinci-Fundamentalist) diye kendi içerisinde 
parçalayarak, birbirine karşı kullanma projesini 
devreye sokmuştur. ABD, adı ‘Ilımlı İslam’ olan 
bu proje ile Hak din İslam’ın karşısına, şekilsel 
olarak İslam’a benzeyen, ama İslam’la hiç ilgisi 
olmayan sahte bir dini çıkarmayı yani dine karşı 
dini kullanmayı amaçlamaktadır.

Yeşil Kuşak Projesi, ABD’nin Soğuk Savaş3 
döneminde Sovyetler Birliği’nin sıcak denizlere 

3  Soğuk Savaş Yılları, Doğu Bloku ülkeleri ile Batı İttifakı 
(NATO) arasında 1947’den 1991’e kadar devam etmiş olan 
uluslararası siyasi ve askeri gerginlik dönemini kapsamak-
tadır.

inmesini engellemek için kimi İslam Ülkeleri-
ni kalkan olarak devreye soktuğu bir projedir. 
Bu proje, 1970’li yıllarda Sovyetler Birliği’nin 
yayılmacılığının önüne geçmek için hazırlan-
mıştır. ABD Başkanı Jimmy Carter’ın Ulusal 
Güvenlik Danışmanı Zbigniev Brzezinski tara-
fından 1977’de geliştirilen “Yeşil Kuşak” projesi, 
“İslam’ın komünizme karşı bir kalkan olabile-
ceği” görüşüne dayanmakta ve SSCB’nin pet-
rol zengini Basra Körfezi civarında müttefikler 
edinerek bölgeye sızmasını, bu yolla engelle-
meyi hedeflemekteydi. Sovyetler Birliği tarafın-
dan Afganistan’ın 1979’daki işgaliyle birlikte bu 
proje çerçevesinde ilk adımlar atılmaya başlan-
mıştır. 

ABD, bu proje gereğince bütün İslam ülke-
lerinde komünizmin karşısına İslam’ı çıkarmak 
için çeşitli grupları ve cemaatleri desteklemiştir. 
Bu çerçevede, komünizmle mücadele dernek-
lerinden tutun, İslami medrese, okul ve der-
neklerin kurulmasına kadar tüm İslam ülkele-
rinde yoğun bir faaliyet başlatılmıştır. Fas’tan 
Malezya’ya kadar tüm ülkelerde iktidarlarla 
işbirliği yapılmış, cemaat ve grupların destek-
lenmesi ve büyümesine fırsat verilmesi sağlan-
mıştır. 1970’lerde başlayan bu yoğun faaliyet-
lerin temel amacı, İslam ülkelerinin komünizmi 
düşman kabul etmesini sağlamaktı. ABD bun-
dan da başarılı olmuştur. Türkiye’de, 1950’li 
yılların başlarında kurulan Seferberlik Tetkik 
Kurulu4 ile 1960’lı yılların başlarında kurulan 
Komünizmle Mücadele Dernekleri5 bu amaçla 
kurulmuştur. ABD, bu ve benzeri diğer legal ve 
illegal örgütler kanalıyla kendi menfaatlerini 
Türkiye’de kalıcılaştırmış, menfaatlerine karşı 
gelişen/gelişmekte olan her muhalif hareketi 
ise, bu örgütler kanalıyla devre dışı bırakmış-
tır. Türkiye’de yapılan her darbenin, çıkarılan 

4  Komünizme karşı kurulduğu iddia edilen bu örgüt, 1965’de 
Özel Harp Dairesi (ÖHD), 1990’lı yılların başından itibaren 
ise Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) ismini almıştır. Yay-
gın olarak bilinen ismi ise Gladyo-Kontrgerilladır.  Bu örgüt, 
kurulduğu ilk yıllardan itibaren ABD’nin menfaatlerine aykırı 
davranan iç ve dış bütün güçlere karşı kullanılmıştır. Yapılan 
her darbenin, çıkarılan her iç karışıklığın içinde ya da arka-
sında bu örgüt bulunmuştur. Maraş, Çorum katliamları, 1 
Mayıs 1977 olayı,  Hamid Fendoğlu ve daha birçok olay ABD 
güdümlü bu örgütün eseridir.

5  Türkiye çapında CIA destekli sol karşıtı kontrgerilla faaliyet-
leri etkili bir biçimde sürdüren Türkiye Komünizmle Mücadele 
Derneği ise 1963 yılında kuruldu. Derneğin çalışmaları, 1965 
yılında genel başkanlığa Toprak Dergisi sahibi İlhan Egemen 
Darendelioğlu’nun geçmesi ile hızla yaygınlaştı. 1965’de 27 
olan şube sayısı kısa sürede 110’a çıktı. 1965 yılından iti-
baren İzmir, Antalya, Adana, Erzurum, Kars ve Trabzon’da 
mitingler düzenledi. Fethullah Gülen bu yıllarda Erzurum’da 
Komünizmle Mücadele Derneği’nin kurucuları arasında idi.
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her iç karışıklığın içinde/
arkasında daima ABD gü-
dümlü bu örgütler bulun-
muştur. Türkiye’de, ABD 
etkinliği o kadar gelişmiş-
tir ki,  1960 darbecilerin-
den Suphi Gürsoytırak’ın 
ifadesiyle Türkiye’nin 
nefes alışı bile ABD tara-
fından kontrol edilir hale 
gelmiştir. Ne yazık ki, 
ABD’nin bu etkinliği, bu-
gün bile devam etmekte-
dir.   

Yeşil Kuşak Proje-
si, Sovyetler Birliği’nin 
Afganistan’ı işgali ile ta-
raftar bulmuş ve meş-
ruluk kazanmışsa da, 
İran’da, ABD’nin en 
büyük müttefiki Şah’a 
karşı devrimin yapılma-
sıyla sıkıntıya girmiştir. 
Buna bir de Sovyetler’in 
Afganistan’dan çekilmesi 
eklenince, ABD’nin böl-
gedeki menfaatleri için 
tehlike çanları çalmaya 
başlamıştır. Çünkü Afgan 
cihadına katılanlar, sade-
ce komünizme düşman 
değildi; komünizmle bir-
likte kapitalizm, libera-
lizm, demokrasi, kısacası 
beşer aklının ürünü her ideoloji (din) düşman 
olarak değerlendirilmekteydi.

ABD, bu nedenle yeni başka bir projesini 
devreye sokmaya başlamıştır. Bu proje ‘Ilımlı 
İslam’ projesidir. Ancak, “ılımlı İslam”, “Yeşil 
Kuşak İslam” projesinden farklı özellikler taşı-
makta idi. Çünkü ‘Yeşil Kuşak’ projesinin amacı, 
Müslüman halkları Sovyetlere karşı kalkan yap-
mak için desteklemekti. Soğuk Savaş sonrasın-
da geliştirilen ‘ılımlı İslam’ projesinin amacı ise, 
Müslümanlara karşı, geleneksel, İslami bilinç-
ten yoksun Müslüman kitleleri çıkarmak ve ken-
di içinde çatıştırmaktı. Ilımlı İslam projesi, ilahı, 
beşer olan yeni bir dini öngörmekte idi. ABD 
güdümündeki bu yeni dine göre, “Cihat”, artık 
terörist bir faaliyet olarak ilan edilmekteydi. Ül-
kelerinin bağımsızlığı için savaşanlar ise, artık 
‘Yeşil Kuşak’ dönemdeki gibi, “özgürlük savaş-
çıları” değil, “uluslararası terörizmin” taşıyıcıları 

olarak adlandırılmaktay-
dı. Çünkü ABD’nin İslam 
coğrafyasındaki hege-
monik amaçlı işgallerine, 
istila ve yağmalama faa-
liyetlerine karşı direnen 
İslami hareketler, ancak 
bu şekilde bertaraf edi-
lebilirdi. Nitekim bugün 
birçok ülkede, bu İslami 
hareketlere karşı verilen 
savaşta emperyal işgalci 
ülkelerin yedeğinde pa-
yanda olarak bu işbirlikçi 
bölge ülke yönetimlerini 
görmek mümkündür.

ÇEŞİTLİ
SENARYOLAR… 

Bu projeyi uygula-
mak için ABD’deki think 
thank kuruluşları, yoğun 
olarak çalışmış ve se-
naryo üzerine senaryo 
üretmişlerdir. Nitekim bu 
çerçevede ve bu amaç-
la ABD’de think thank 
merkezlerinde üst üste 
raporlar yayınlanmıştır. 
Bu think thank kuruluş-
ları içerisinde en popüler 
olan ve Türkiye’de de ya-
kinen bilenen Rand Co-
orparation kuruluşudur. 

Rand Coorparation uzmanı ve CIA’de Ortado-
ğu eski şefi Graham Fuller, Savunma Bakanlığı 
için 1990’da “Türkiye’de İslam Köktenciliğinin 
Geleceği” başlıklı bir rapor hazırlamıştır. Fuller 
bu raporda, Amerikan yönetimine 2 şey tavsiye 
etmiştir:

“1- Türkiye’deki İslami hareketi daha yakın-
dan tanımalı, onların ideolojileri hakkında daha 
yakından bilgilenmeli ve diplomatlarını eğitme-
liyiz.

2- ABD’nin İslamcı akımın ılımlı üyele-
riyle resmi olmayan ilişkiler kurması yararlı 
olacaktır.”6

Bu rapordan sonra Cheryl Barnard’ın raporu 
gelmiştir. Barnard, ABD’nin Irak eski büyükelçi-
si Zalmay Halilzad’ın Yahudi asıllı eşiydi. O da 

6  http://www.hhportal.com/serbest-kursu/452249-fethullah-
ci-muslumanlar-uyanin.html

Yeşil Kuşak Projesi, ABD’nin 
Soğuk Savaş döneminde Sov-
yetler Birliği’nin sıcak deniz-
lere inmesini engellemek için 
kimi İslam Ülkelerini kalkan 
olarak devreye soktuğu bir pro-
jedir. Bu proje, 1970’li yıllarda 
Sovyetler Birliği’nin yayılma-
cılığının önüne geçmek için 
hazırlanmıştır. ABD Başkanı 
Jimmy Carter’ın Ulusal Güven-
lik Danışmanı Zbigniev Brze-
zinski tarafından 1977’de ge-
liştirilen “Yeşil Kuşak” projesi, 
“İslam’ın komünizme karşı bir 
kalkan olabileceği” görüşüne 
dayanmakta ve SSCB’nin petrol 
zengini Basra Körfezi civarında 
müttefikler edinerek bölgeye 
sızmasını, bu yolla engellemeyi 
hedeflemekteydi.



GENÇ BİRİKİM

8

2003’te “Sivil Demokratik 
İslam Raporu” hazırla-
mıştır. Bu raporda şunları 
yazmıştı:

“İslam dünyası şu an 
gelişme yoksunluğu ve 
globalleşme ile uyum-
suzluk sorunlarıyla boğu-
şuyor. Bugüne dek İslam 
dünyasında çare için bu-
lunan milliyetçilik, Pan-
Arabizm, İslam devrimi 
vb. kavramların da çö-
zümde yetersiz kaldıkları 
görülüyor. İslam dünyası 
kendini tanımlama kavga-
sını yaşıyor. Peki, ABD’nin 
bu kavgadaki öncelikleri 
neler? Önce İslamiyet’ten 
kaynaklanan şiddetin ön-
lenmesi, sonra ABD’nin 
İslamiyet’e karşı olduğu 
imajından kaçınılması, 
daha sonra da İslam dün-
yasının demokratikleşti-
rilmesine yönelik atılacak 
radikal adımların planlan-
ması...” 

Barnard, raporunda 
İslam dünyasını 4 kate-
goriye ayırıyordu:

“1) Köktendinciler: Demokratik değerleri 
reddederler. İslami değerlerle yönetilen otoriter 
bir devlet biçiminden yanadırlar.

2) Tutucular: Tutucu bir toplum isterler. 
Modernleşme ve değişim konularına kuşkulu 
yaklaşırlar. 

3) Modernistler: İslam dünyasının, glo-
balleşmenin bir parçası olmasından yanadırlar. 
İslam’da reform ve modernleşme isterler.

4) Laikler: Din ve devlet işlerinin ayrış-
masından, Batı türü demokrasiden yanadırlar. 
Dini, bireysel düzeye indirgemeye çalışırlar.”7

15 Aralık 2004’te hazırlanan “Civil Democra-
tic Islam: Partners, Resources and Strategies” 
başlıklı üçüncü çalışma, içeriği itibariyle Müslü-
man coğrafyada derin bir bölünmeyi, yırtılmayı 
hatta iç savaşı amaçlamaktaydı. Etnik çatışma-
lara, mezhep savaşlarına yol açacak plan, ne 

7  http://www.milliyet.com.tr/2007/09/25/yazar/dundar.html

yazık ki, Müslüman en-
telektüeller, akademis-
yenler, kanaat önderleri, 
İslami cemaatler ve sivil 
toplum örgütleri üzeri-
ne temellendirilmişti. Bir 
yıl sonra “U.S. Strategy 
in the Muslim World Af-
ter 9/11” başlıklı yeni bir 
çalışma yayınlanmıştır. 
567 sayfalık çalışma, bir 
öncekinin devamıydı ve 
açık cepheleri, yaşadığı-
mız coğrafyada oluştu-
rulacak kamplaşmaları 
içermekteydi. Her iki ça-
lışmada Müslümanlar şu 
kategorilere ayrılıyor: 

Şii-Sünni bölünme-
si: Müslümanların bü-
yük çoğunluğunun Sünni 
olduğu, Şiilerin dünya 
Müslümanlarının yüzde 
15’ini teşkil ettiği belir-
tildikten sonra ABD’ye 
Şiilerle işbirliğine gitme 
önerisi yapılıyor.

Arap-Arap olma-
yan bölünmesi: İslam 
dünyası Arap ve Arap ol-

mayan olarak ikiye bölünüyor. İslam’ın ağırlık 
merkezi Arap olmayan ülkelere kaydırılması ve 
ABD’nin, bu bölgelere yönelmesi isteniyor. 

Ilımlı Müslümanlar Enternasyonali: Li-
beral ve ılımlı Müslümanlar arasındaki daya-
nışmanın güçlendirilmesi amacıyla bir “Ulusla-
rarası Mekanizma”, olarak “Ilımlı Müslümanlar 
Enternasyonali” oluşturulması isteniyor. 

Radikal birlikteliklerin dağıtılması: Bu 
çevrelerin birbiriyle bağlantılarının zayıflatılıp 
yok edilmesi, destek bağlantılarının kesilmesi, 
zayıflatılıp ılımlıları öne çıkarmak için kritik böl-
gelerde merkezler açılması isteniyor. 

Medrese ve cami reformu: Dini eğitim 
veren yerlerin denetimi için “Yüksek Eğitim 
Akreditasyon Merkezleri”nin kurulması, cami 
ve medrese reformunun hükümetler ve ılımlı 
gruplar üzerinden yürütülmesi isteniyor.

“Sivil İslam”ın desteklenmesi: Ilımlılığı ve 
modernliği savunan Müslüman STK’lar, Müslü-
man dünyaya yönelik ABD politikalarının temel 

“İslam dünyası şu an gelişme 
yoksunluğu ve globalleşme 
ile uyumsuzluk sorunlarıyla 
boğuşuyor. Bugüne dek İslam 
dünyasında çare için bulunan 
milliyetçilik, Pan-Arabizm, İs-
lam devrimi vb. kavramların 
da çözümde yetersiz kaldık-
ları görülüyor. İslam dünyası 
kendini tanımlama kavgası-
nı yaşıyor. Peki, ABD’nin bu 
kavgadaki öncelikleri neler? 
Önce İslamiyet’ten kaynakla-
nan şiddetin önlenmesi, sonra 
ABD’nin İslamiyet’e karşı ol-
duğu imajından kaçınılması, 
daha sonra da İslam dünyası-
nın demokratikleştirilmesine 
yönelik atılacak radikal adım-
ların planlanması...”
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bileşenidir. Dolayısıyla seküler ve 
ılımlı çevrelerin güçlendirilmesi, 
diğerlerinin para kaynaklarının ke-
silmesi gerekiyor. 

Kültürel istihbarat: ABD, 
Müslüman ülkelerde bugüne ka-
dar yürüttüğü istihbarat, psikolojik 
operasyonlar ve sivil çalışmaların 
yanı sıra bölge ve dil uzmanları 
üzerinden kültürel istihbarat ala-
nında da çalışmalarını yoğunlaştır-
malı.8

Medeniyet içi çatışmanın izleri-
ni taşıyan bu çalışmalardan sonra 
26 Mart 2007 tarihinde 217 say-
falık bir açık savaş stratejisi daha 
geliştirilmiştir. Bu çalışma da ön-
cekilerin devamıdır. Soğuk Savaş 
dönemini örnek alarak Müslümanların nasıl alt 
edileceği, nasıl birbiriyle savaştırılacağı zikre-
diliyor. “Building Moderate Muslim Network” 
(Ilımlı Müslümanlar Ağı Oluşturmak) başlıklı 
rapor, “İslam tehdidi”nin Batı için yine Müslü-
manlar tarafından yok edilmesini amaçlıyor. 
Yani yukarıdaki kategorilere göre bir iç çatış-
ma senaryosu. Kendi ifadesiyle bir Yol Haritası. 
Aynı kurumlar, aynı kişiler tarafından, aynı he-
defler için...

Bu çalışmanın ABD güvenliği ve çıkarları 
için ne anlam ifade ettiğini de içeren ve Müslü-
manlara karşı “Soğuk Savaş” ilan eden raporda 
Ilımlılar İttifakı için ne yapılması gerektiği, kim-
lerle işbirliği yapılacağı sıralanıyor.9 

Bu proje ile “Yeşil Kuşak” projesindeki or-
tak nokta ise, dinin kullanılması, üstelik her 
iki dönemde de, ABD emperyalizmi lehine kul-
lanılmasıdır. Ama bu kez, yeni projede (Ilım-
lı İslam) kullanılma yönü değişmiştir. Artık bu 
projede İslam, İslam’a karşı kullanılacaktır. Bu 
nedenle “Dinin akideleri”nin, bu yön değişikliği-
ne uygun olarak yorumlanması çalışmaları baş-
latılmıştır. Yani, Kâbe, Washington’dur ve tan-
rının kelamını –Kur’an’ı– değiştirmeye, sadece 
emperyalist ideologlar, bu “yeni peygamberler” 
yetkilidir. Dinde reformasyon, böylece, “Beyaz 
Saray Buyrukları” olarak yerine getirilir. Bu 
amaçla, “yeni Kur’an” bile yazılmış durumdadır. 

8 http://yenisafak.com.tr/yazarlar/IbrahimKaragul/ilimlii- 
muslumanlar-icin-yol-haritasi/4644

9  http://yenisafak.com.tr/yazarlar/default.aspx?i=4644&y= 
IbrahimKaragul

“Yeni Furkan” adıyla CIA tarafından yazdırılan 
bu kitap, “BOP”un “kutsal kitabı” olarak piya-
saya sürülmüştür. Kitap, ABD’nin Ortadoğu’da 
Müslüman ülke ve halklara karşı güç ve ege-
menlik için yaptığı saldırıları, “Hıristiyanlık” ve 
onun müttefiki “Musevilik” açısından kutsuyor 
ve bu saldırıya ideolojik temel sağlıyor. Kitap, 
“üç dinin kitabı” vb. biçimlerde de adlandırılı-
yor. ABD’nin bu iş için geniş bir işbirlikçiler ağını 
kullandığını, elbette, ayrıca belirtmek gerekir.10

Burada, bugünkü emperyal ülkelere hizmet 
eden “ılımlı İslam” projesi ile bir önceki döne-
min –soğuk savaş– İslam ülkeleri için tasarlan-
mış ‘Yeşil Kuşak Projesi’ arasındaki en belirgin 
farklılık emperyal Batılı ülkelerin, soğuk savaş 
döneminin temel düşmanı “Sovyet yayılmacılı-
ğı” ve onun şahsında simgeleşen “komünizm” 
idi. Materyalist ve tanrı tanımayan komünizme 
karşı, Müslümanlardan beklenen, “cihada” daha 
fazla sarılmaları idi. Din, bu alanlarda, olabile-
cek en radikal tarzda yorumlanıyordu. Bugün 
ılımlı İslam projesi ile tam tersi yapılmaktadır. 

Not: Hayatını İslâmî çalışmalara adayan 
ve özellikle gençlerin Allah’ın (c.c.) dini üzere 
yetiştirilmesi için çok büyük fedakârlıklar gös-
teren Adıyaman’lı Ziya DOLAŞ ağabeyimizin 
vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunu-
yorum.. Yüce Allah’tan (c.c.) kendisine rahmet, 
yakınlarına ve başta Adıyaman’lı olmak üzere 
tüm Müslümanlara başsağlığı diliyorum.

10  http://www.ozgurlukdunyasi.org/arsiv/285-sayi-153/856- 
ilimli-islam-mi-abdnin-vurucu-gucu-mu
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Geride bıraktığımız 30 Mart 2014 ma-
halli seçimleri ve sonuçları; birçok 
yerel, bölgesel ve küresel sorunlara 

eğilmemizi de beraberinde getirmiştir. 

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu seçimler 
sonucu itibarıyla AK Parti’nin ve Başbakan’ın 
zaferinden çok muhalefetin ve ona destek ve-
renlerin hezimetini öne çıkarmıştır. Benzer bir 
tablo da 1997’de İran’da yaşanmıştı. Muham-
med Hatemi’nin İran Cumhurbaşkanı adayı 
olduğu seçimlerde, Kum ulemasının ekseriyeti 
ile Rehber Ali Hamaney direkt olarak destekle-
rini Natık Nuri’ye vermişlerdi. İran Halkı, tak-
lid mercii olarak bildikleri Kum ulemasının ve 
velayet-i fakih konumunda olan Ali Harmaney’in 
vesayet dayatmasını reddederek, Haziran 1997 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muhammed 
Hatemi’yi seçmişlerdi. Azeri öğrencilerin çoğun-
lukta olduğu İmam Sadık Üniversitesi’nde bir 
form sonrası, Azeri bir öğrenci, seçim sonuç-
larını nasıl değerlendirdiğimi sormuştu. Cevap 
olarak da; “Bu seçimlerde öne çıkan Muham-
med Hatemi’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerini 
kazanması değil, Kum ulemasının ve Rehber 
Ali Hamaney’in seçimleri kaybetmesidir.” de-
miştim. Aynı şekilde bugün de Türkiye’de öne 
çıkan husus, muhalefetin bütün katmanları ile 
birlikte Pensilvanya, New York, Nakkaştepe ve 
onların medyatik, bürokratik, aristokratik uzan-
tılarının bu seçimleri kaybetmesidir..

Türkiye çok partili sisteme 1946’da geçti. 68 
yıldan beri çok partili sistem mevcut. Tamam 
anlıyorum, dün bu ülke insanlarının % 80’i köy-

lü idi. Okuma-yazma oranı tek parti ve onun 
icraatları sayesinde oldukça düşüktü. Karagöz 
Gazetesi okumak bile Milli Şef’in iznine tabi idi. 
Ama bugün hâlâ bu toplumu 194O’ların izdüşü-
mü ile değerlendirmek doğru mu? Elbette değil. 
Zira dün bu toplumun kahir ekseriyeti ekono-
miden, siyasetten, bürokrasiden pay almıyor-
du/alamıyordu. Bu saydıklarımdan pay almak 
aynı zamanda özgürleşmeye de neden olmakla 
eş anlamlıdır. Bugün ise bu toplumun önemli bir 
kısmının ekonomiden, siyasetten ve bürokrasi-
den almış olduğu pay/paylar arttı. Yaşı, ellile-
rin üzerinde olanlar lütfen şöyle bir düşününüz, 
mahallenizdeki ya da semtinizdeki falanca ağa, 
feşmekan siyasetçi, devletin bir temsilcisi gel-
diği zaman babanızın, dedenizin nasıl el-avuç 
ovuşturduğunu hatırlıyor musunuz?

İstanbul’da yaşayan bir arkadaşım anlat-
mıştı. Halasının oğlu Tokat’ın Reşadiye İlçesinin 
bir köyünden İstanbul’a kendisinden bir kaç yıl 
önce gitmiş. Halaoğlu, dayıoğlu ikilisi beledi-
ye otobüsüne binerler. Biletçi bir süre sonra; 
“İnecek beyler, lütfen arka kapıya yanaşınız.” 
diye seslenir. Bizim arkadaş halasının oğluna; 
“Halaoğlu, haydi arka kapıya yanaşalım.” der. 
Halaoğlu; “Kardeşim o bize demiyor, beylere 
diyor.” der. Evet, dün bu ülkede “Beyler” var-
dı. Ve onlar ayrı bir sınıftı. Onların dışındakilere 
“efendi” diye hitabederlerdi. Mesela ilçe milli 
eğitim müdürlüğündeki Odacı Ali’yi çağırırken: 
“Ali Efendi” diye çağırırlardı. Ya da dudağı boya-
lı, tırnakları ojeli olanlara “bayan” diye hitabe-
derlerdi. Ama eli kınalı, gözü sürmeli Fatma’ya 
da “bacı” derlerdi. Belki anlattıklarımın konuyla 

30 Mart Seçimlerinde
Öne Çıkanlar

Süleyman ARSLANTAŞ
sarslantas46@hotmail.com
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direkt ilgisi yok ama dün ile bugünü mukaye-
se bakımından gerekli olduğunu düşünüyorum. 
Zira dünün düşünce ve hitab kodları ile bugün-
küler oldukça farklı. İşte CHP vb. siyasi partiler, 
onların zihniyetini taşıyan jakobenler, dünün 
beyleri, ağaları, aristokratları ve en önemlisi de 
Kur’an’a rağmen İslam diyen, toplumları Kur’an 
ve onun gerçekliğinden, içeriğinden uzak tuta-
rak kendi kişisel tabularını, öğretilerini, ritü-
ellerini önceleyen, dayatan kesimler, Allah (c. 
c.) rızası için Allah’a rağmenciler bu seçimlerde 
kaybettiler. Oysa Kur’an: “Yollarını Allah’ın Ki-
tabıyla bulanlar, gölgeliklerde ve pınar başların-
dadırlar.” (50/41) buyuruyor.

Elbette bu anlattıklarınızdan AK Parti ve ca-
miası için sütten çıkmış ak kaşık demiyorum. 
Muhakkak ki onların da özel ve tüzel kişilikle-
rinin sehven ve kasdi birçok hataları, tasvib 
etmediğim yönleri, davranışları vardır. İlginçtir. 
Muhalefet ve AK Parti, Erdoğan karşıtları o ka-
dar absürd muhalefet iftira ve karalamalarda 
bulunuyor ki, başkalarının tenkidine ve belki AK 
Parti’nin kendi içerisinde muhasebe yapmasına 
da izin vermiyorlar. Düşünüyorum, muhalefet 
partileri seçim stratejilerini anti-tez yerine tez 
üzerine kursa idiler, AK Parti ve icraatlarını mil-

lete havale etse idiler, milletin de muhasebesi-
ne firsat verse idiler sonuç böyle olur muydu? 
Bazıları diyor ki; “demek ki bu milletin yolsuz-
luk, hırsızlık gibi bir derdi yok!” Hayır. Milletin 
böyle bir derdi var fakat millete derdini unuttu-
ran sizlersiniz.

Halk, bugün dünden, 1940’lardan, 1950’ler-
den ve hatta 2000’lerden daha ileri düşünüyor. 
Ekonomik istikrar, evinin, otomobilinin, çocu-
ğunun okul masraflarının nasıl ödeneceğini, 
ödemek için istikrarın ne kadar önemli olduğu-
nu düşünüyor. AK Parti’ye giden oyların tama-
mı dindar, Kur’an’a ve Sünnete bağlı insanların 
oyları değil elbette. AK Parti iktidarı ile IMF du-
ruşu, BM’in taraflılığını, PKK AŞ’nin bugüne ka-
dar niçin yaşatıldığını, Osmanlı Hinterland’ına 
sahip çıkmanın getirisini-götürüsünü, 12 yılda 
faize gitmeyen paraların nasıl yol, sağlık, baraj, 
şehirleşmeye gittiğini, dış politikada İsrail’in 
güdümünde olmanın ne demek olduğunu, MİT-
MOSSAD, MİT-CIA ilişkilerinin dününü-bugünü-
nü düşünüyor halk.

17 Aralık, 25 Aralık, Dışişleri Bakanlığı’nın 
dinlenmesi vb. hususları kendi iradesine, devle-
tine bir dayatma olduğunu, vesayeti ve dayat-
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mayı kabul etmeyeceğini ifade ediyor halk. Bü-
yük bir gazetenin başyazarı seçimlerden sonra 
yazdığı makalede; “Sabah uyandım ki denize 
dökülmemişiz! diyor. Halk ise bu vb.ne “balık-
ların da bir haysiyeti var..” diyor. Enteresan, 31 
Mart Vakıasında II. Abdulhamit’e karşı çıkan 
ve O’na cephe oluşturanlarla, 17 Aralıkçılar, 7 
Şubatçılar ne kadar da birbirlerine benziyorlar. 
İsterseniz 31 Mart (13 Nisan 1909) ile 17 Ara-
lık 2013’ün aktörlerini, iç ve dış destekçilerini 
hatırlayınız, neredeyse aynısının tıpkısı cinsin-
den bir sonuçla karşılaşacaksınız. Jön Türkler, 
İttihatçılar, Kur’an’dan, Sünnetten nasibini ye-
terince almamış sözde İslam büyükleri, dini bil-
dikleri halde onun tatbik sahası olan dünyayı 
bilemeyenler, İngiliz muhibleri vb. 31 Mart’ın 
failleridir. Bugün de ittihatçı geleneği sürdü-
ren muhalefet partileri, dini bilmeyen, bidat 
ve hurafeyi bilerek ya da bilmeyerek din kabul 
eden, bu kabullerini de çeşitli hile ve düzenle 
tabanlarına dayatan kesimlerin ittifakı ile karşı 
karşıyayız. Bir farkla, dün Abdulhamid Han 31 
Mart Vakıası’ndan sonra köşesine çekildi ve icra 
ile ilişkisini kesti, akıbetini bekledi. Ama bugün 
Erdoğan, akıbetini 17 Aralıkçılara ve onların de-
vamına terk etmedi. Zaten böyle bir lüksü de 
yok. Unutmayınız ki seçimler sonrası Balkanlar, 
Kafkaslar, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Hint Alt Kı-
tası gibi yerlerde seçim sevincinin yaşanması-
nın bir nedeni vardı. Allah aşkına bugüne kadar 
(15 Mayıs 1948) İsrail’e karşı Hamas’ın, Filistinli 
mücahidlerin arkasında duran bir yönetim gel-
di mi bu topraklara? Balkanlar’daki Müslüman 
ahali Erdoğan’da Osmanlı kokusu alıyor. Kaf-
kaslardaki ahali, düştüğünde Türkiye’nin elin-
den tutacağını bekliyor. Suriyeli Müslüman ve 
mazlum halk; er ya da geç Suriye’de yaşanan 
trajedinin Türkiye eliyle bitirilebileceğini umu-
yor. Mısır’da İhvan ve Müslüman halk BM’den, 

AB’den uluslararası güç odak-
larından ve en önemlisi de 
Arap yönetimlerin hepsinden 
ümidini kesmiş. Türkiye’nin 
gözünün içine bakıyor. 528 
idam mahkûmu ve Mursi, Tür-
kiye ve Türkiye’nin istikrarı ile 
telaşa kapılmıyor. Erbilli, Fel-
luceli, Basralı Müslüman tüm 
etnik ve mezhebi farklılığına 
rağmen Türkiye’nin istikrarın-
da kendi geleceğini görüyor..

Türkiye’nin yeni ittihatçıla-
rı, jakobenleri, Kemalist kad-
rolardan boşalan makamların 

tamamını doldurmak isteyen, hepsi benim, ar-
tanı da benim diyen zihniyet sahipleri 30 Mart 
seçimleri sonrası yeise düşmüşlerdir. Onların 
da hedefinde yalnızca 30 Mart seçimlerinde AK 
Parti ve Erdoğan’ı hezimete uğratmak değil, 
aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
de kendi istekleri doğrultusunda manevra alan-
larını genişletmek istiyorlardı. Ve alanları 20l5 
seçimlerine tahvil etmek niyetleri vardı, olma-
dı. Peki, şimdi ne olacak? Evet bu saatten sonra 
inisiyatif Erdoğan’ın elinde. Bugüne kadar Baş-
bakan birçok balkon konuşması yaptı, hiçbiri-
sinde son konuşmasındaki dili kullanmadı. Son 
balkon konuşmasının öznesi bence devlet dili 
ile halk dilini birlikte kullanmasıdır. Zira halk di-
linde: “Allah devlete, millete zeval vermesin.” 
temennisi önemlidir. Yani halk devletinin beka-
sını, kendi bekasından daha öncelikli görür. Bu 
nedenledir ki devletin beka sorunu halkın beka 
sorunudur. İşte başbakan devlete tehdit olarak 
algıladığı paralel yapı, Pensilvanya gibi olguları 
hedefe alarak barışçı bir dil yerine mücadele-
ci bir dil seçmesi halkın dili ile devletin dilini 
buluşturmaktır. O dilde başka bir husus daha 
vardı. O dil cumhurbaşkanlığı adayının dili de-
ğildi. O dil yürütme ve yasamaya sahip çıkma 
ve bu kurumları çalıştırma dili idi. Sanki bal-
kon konuşamasında temsil makamı değil, icra 
makamına devam mesajını verdi. İlk defa 15 
Mart 2011’den bu yana Başbakan’ın ağzından 
“Suriye ile savaş halindeyiz” cümlesi sadır oldu.

30 Mart seçimleri bitti ama bunun artçı sar-
sıntıları, tesirleri yerel, bölgesel ve küresel an-
lamda devam edecektir. Her alanda sıcak bir 
yaza hazır olun. Hele hele Başbakan’ın ifade 
ettiği gibi; “abdestinden şüphesi olanlar” daha 
dikkatli ve temkinli olmalıdır. Zira çanlar abdes-
tinden şüphesi olanlar için çalıyor. 3 Nisan 2014
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Yeryüzündeki her varlığın alâkalı oldu-
ğu bir alan vardır. Her canlı bir amaca 
yönelik dünyada bulunur. Kuş uçmaya, 

balık yüzmeye programlanmıştır. Yüce yaratıcı-
nın belirlediği çizgiler içerisinde kalarak hayat-
larını sürdürürler. İnsan bunun dışındadır. Fiziki 
şartlar ve biyolojik özellikler olarak mesela ok-
sijensiz ve susuz yaşayamayacağı gibi, ızdırari 
bir sınırlanma içinde olsa da insan tüm davra-
nışlarında ve tercihlerinde özgürdür. İnsan irade 
ve ihtiyar/seçme yetenekleriyle dünyada bulun-
maktadır. Yeryüzünde sınavda olan insana doğru 
ve yanlış bildirilerek seçmekte özgür bırakılmış-
tır. Bundan dolayı diğer varlıkların aksine insan 
ilgi/ilişki/alakalarını iradesiyle gerçekleştirir. Bi-
lip, tanıdığı, öğrendiği, yakınlık duyduğu, sevdiği 
ve ülfet hissettiği şeylere yönelir. Aklını vahyin 
nuruyla aydınlatan her mümin tercihlerini hak-
tan ve hakikatten yana yapar.  

Kulluğunun bilincinde olan insan, içinde bu-
lunduğu kâinattaki şeylere bigâne kalmadan va-
roluşunun sırlarını, nedenlerini sorgular. Yeryü-
zünde niçin bulunduğunu tefekkür eder. İnsan 
olarak kendisinin farkında olarak, durduğu yeri 
bilerek yaşar. Aklını nefis ve şeytan işgalinden 
koruyarak, sahih/doğru bir biçimde düşüncenin 
izini sürer. Allah’ın(c.c) “Akletmiyor musunuz? 
Düşünmüyor musunuz?” ikazlarına kulak vere-
rek hakikat yolunda kalmak için çalışır. Konuşan 
ve akleden bir varlık olarak insana da düşünmek 
yakışır. “Kendi kendilerine, Allah’ın gökleri, yeri 
ve ikisinin arasında bulunanları, gerçek olarak 
ve belirli bir süre için yarattığını düşünmezler 
mi?”(Rum-8), “Andolsun biz Kur’an’ı öğüt alın-

sın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok 
mu?”(Kamer-17), “ De ki: Ne dersiniz; eğer Allah 
kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalpleri-
nizi de mühürlerse bunları size Allah’tan başka 
hangi tanrı geri verebilir! Bak, delilleri nasıl açık-
lıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar!” (Enam-46)

Rabbimiz, bize içinde bulunduğumuz dünya-
da bizi hakikate ulaştıracak imkanları vermiştir. 
Kendimizden çevremize, çevremizden evrene 
gözlemlerde bulunarak Rabbimizi tanımayı ve 
O’nun huzurunda duracağımız noktayı göstermiş 
ve öğretmiştir. “Varlığımızın belgelerini, onlara 
hem dış dünyada/ufuklarda/afakta ve hem de 
kendi içlerinde/enfüste göstereceğiz. Rabbinin 
her şeye şahit olması yetmez mi?”(Fussilet-53). 
Afak ve enfüs arasındaki salınım insanı hakikat 
çizgisine ulaştırır. Kendisinin farkında olarak dış 
dünyayı inceleyen insan, Rabbine karşı haddini 
bilerek adım atar. “Men arafe nefsehu fekad ara-
fe rabbehu/Nefsini bilen rabbini tanır.” Sözünde 
de ifade edildiği gibi, Allah’a yönelmenin Hakk’a 
doğru yürümenin esası nefsi bilmektir. Allah’a 
iman ve emirlerine itaat insanın kimlik ve kişili-
ğiyle yakından ilgilidir. Ancak yaratılış gerçekle-
rini anlayan, özünün farkında olan kişi, Allah ile 
kurulacak ilişkiyi vahiy hakikatine göre kurabilir. 

İnsanın kendisini bilmesi, tanıması, tarif et-
mesi, konumunu bilmesi, haddini bilmesi neye 
inandığıyla ilgilidir. İnsanın nerede, hangi du-
rakta durduğu onun bağlılıklarını gösterir. Evet, 
en zor şey insanın kendisini tanımasıdır. Kitabı 
Kerim’i ve kâinat kitabının sayfalarını hakkıyla 
okuyan insan kendi varlığına kayıtsız kalamaz. 

Varoluş Bilinci

Hayriye BİCAN



GENÇ BİRİKİM

14

İnsanı insan yapan ruhtur. 
Ama insanlar bunu unuta-
rak, ruhun Rabbin emrine 
olan ihtiyacını, iştiyakını 
göz ardı ederler. Bu in-
sanlar; dağların zirveleri-
ni, denizlerin dalgalarını, 
büyük ırmakları, engin 
okyanusları, çağlayan şe-
laleleri, tarihi eserleri, gi-
zemli yerleri görmek için 
seyahat ederler. Fakat en 
büyük mucize olan kendi 
varlıklarını görmeden bu 
dünyadan göçüp gider-
ler. Gezip, görmek elbette 
gerekli, Rabbimizin ayet-
lerini/yaratılış kudretini 
anlamak için çok önemli. 
Gezerken bakmak ile gör-
mek arasındaki nüansı ka-
çırmamak gerekiyor. Se-
yahatler ibretle bakmayı 
öğretmiyorsa, faydasızdır. 
Aslolan gözün değil gönlün görmesidir. Gönül 
göze tabidir. Görmek algılamayı tetikler ve dü-
şünmeyi başlatır. Beyin hangi kelime ve kavram-
ları algılıyorsa düşünce ona göre oluşur. Beyin 
inanır, beden yaşar. Hangi kelime ve kavramları 
seçerse insan, hayatı da ona göre şekillenir. Kal-
bi fonksiyonları zedelenen insanın gönül aynası-
na yansıyacak görüntülerde kırılmaların olması 
muhtemeldir.

İnsanın Rabbiyle kurduğu kulluk ilişkisi onun 
hayatının tüm yönlerini de etkiler. Dünyadaki 
saygınlığı ve şahsiyet sahibi olması ve varoluş 
mücadelesindeki çabasına kadar her durumu et-
kiler. İnsanın tüm ilişkileri Rabbiyle olan ilişkisi-
ne bağlıdır. Müslüman’ın Rabbiyle kurduğu ilişki 
onun varoluş biçimini gösterir. İslam’ın temel 
ilkelerine sadık kalarak İslam ile doğrudan bir 
ilişki kurulduğunda Müslümanlar izzetli olur. İs-
lam medeniyet kaynağının bereketli ve üretken 
yapısını yaşatırlar. İslam’ın temel prensiplerine 
ters düşenler ise onun hayat veren canlılığın-
dan mahrum kalır. Hakikat bilincini kaybederek 
yozlaşmayı yaşarlar. İslam’la taban tabana zıt 
kültür ve anlayışlarla aynı toplumda iç içe yaşa-
yan Müslümanlar sosyal ilişki içerisinde olduk-
ları ideoloji ve yaşam biçimlerine karşı uyanık 
olmak zorundadırlar. Medeniyet göstergelerini 
korumak zorundadır. İslam’ın ruhunu koruya-
rak çağa/zamana bu ruhu vermelidir. İslam’ın 

özünden, öz kaynakların-
dan, Kur’an ve Sünnetten 
kopmak insanı felaketlere 
sürükler. Dinin temel kay-
naklarından uzaklaşan 
kişinin görmesi ve duy-
ması bozulur. Duyguların 
ve düşünme biçimlerinin 
yozlaşmasına sebep olur. 
Böylece ilke ve değerlere 
yabancılaşma ortaya çı-
kar. 

Fıtrat üzere varlığını 
sürdüren kalbin Rabbiyle 
kurduğu ilişki onu hakika-
te doğru yönlendirecektir. 
Rabbe kul olan kalp kur-
tuluşa erişecektir. İnsa-
nın Allah ile kurduğu ilişki 
biçimi insanlarla kurduğu 
ilişkileri de belirler. Kul-
luktaki samimiyeti, insani 
özelliklerini kuvvetlen-
dirir. Beşinci Raşit Halife 

kabul edilen Ömer b. Abdulaziz, hilafeti döne-
mindeki başarılı yönetimin ki onun döneminde 
beytülmal doluydu, bolluk ve bereket vardı hat-
ta tahıl ambarları çok kaliteli buğdayla doluydu. 
Halk arasında huzur ve emniyet hüküm sürüyor-
du. Bu başarı seviyesini nasıl yakaladığını soran-
lara “Ben Rabbimle aramı düzelttim. Rabbim de 
kullarıyla aramı düzeltti.” diye cevap veriyordu. 
İnsan rızaya uygun olan davranışlarda buluna-
rak tevekkül ve teslimiyetle Allah’a itaat eder-
se, Allah onun vekili olur. “İyi davranışlar içinde 
kendini bütünüyle Allah’a veren kimse, gerçek-
ten en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün iş-
lerin sonu Allah’a varır.”(Lokman-22) 

Dünya yolculuğunu hakikat üzere sürdür-
mek, “hakkal yakîn” bir duruşa ulaşmak için 
“aynel yakîn” bir bakış açısı geliştirmek gerekir. 
Müslüman’ca var olamıyorsa, inandığı gibi yasa-
yamıyorsa insan zamanla yaşadığı gibi inanma-
ya başlıyor. Fazilet prensiplerinden vazgeçmek, 
Rabbin katında değer kaybetmek demektir. 

Toplumumuzda kul ve Allah ilişkilerinde bü-
yük kırılmalar var. Bu düzeltilmelidir ki, toplum 
rahat nefes almaya başlasın. Fıtrat köklerine 
sahip çıkmalıyız. Fıtrat bozulursa her şey yan-
lış seyreder. Yanlış başlarsa insan yanlış devam 
eder. Bu yanlışa bir son vermeliyiz. Varoluşu-
muzu Allah adına sürdürmeliyiz. Bilgiyi sadece 

İnsanın Rabbiyle kurduğu kul-
luk ilişkisi onun hayatının tüm 
yönlerini de etkiler. Dünyadaki 
saygınlığı ve şahsiyet sahibi ol-
ması ve varoluş mücadelesinde-
ki çabasına kadar her durumu 
etkiler. İnsanın tüm ilişkileri 
Rabbiyle olan ilişkisine bağ-
lıdır. Müslüman’ın Rabbiyle 
kurduğu ilişki onun varoluş bi-
çimini gösterir. İslam’ın temel 
ilkelerine sadık kalarak İslam 
ile doğrudan bir ilişki kuruldu-
ğunda Müslümanlar izzetli olur.
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Kur’an ve Sünnet perspektifinden bakarak alma-
lıyız. Dünyaya öz kaynaklarımızın, kendi mede-
niyetimizin çerçevesinden bakmalıyız. Çevremi-
ze kendi bakış açımızla bakamıyorsak büyük bir 
sorunun içine kayıyoruz demektir. İnsanlık adına 
sıkıntılı ve zor bir durum ortaya çıkar. Bu nokta-
da kaybetme başlar. İslami fikrin özgünlüğü yi-
tirilince de hayatta zihni körleşme yer ediniyor. 
Böylece Müslüman, varlığına kaynaklık edecek 
medeniyet kaynaklarından mahrum kalır. Laik 
ve seküler algının egemen olduğu bir toplum-
da yaşıyoruz. Demokra-
si, liberalizm, feminizm, 
kapitalizm, sosyalizm adı 
ne olursa olsun tüm be-
şeri ideolojilere karşı tav-
rımızı açık ve net olarak 
belirtmek zorundayız. Öz 
kelime ve kavramlarımızı 
koruyarak yaşam felsefe-
mizi kurmalıyız. Pragma-
tist/faydacı yaklaşımlarla 
yaşamdaki sünnetullah 
çizgisinden sapamaz, 
hiçbir mümin. Hayatın 
her anında, her ortam-
da, her vakıada mutlaka 
Rabbimizin müdahil oldu-
ğu asla unutulmamalıdır. 
Biz sonuçları belirlemek-
le mükellef değiliz. Bize 
düşen, Allah’ın emirlerini 
emre uygun biçimde dos-
doğru yerine getirmektir. 
“Sen, beraberindeki tev-
be edenlerle birlikte em-
rolunduğun gibi dosdoğru 
ol. Aşırı gitmeyin, doğ-
rusu Allah yaptıklarınızı 
görür.”(Hud-112)

Rabbimize yönelişimiz, İslam’la kurduğumuz 
bağın samimiyeti ve doğrudan/direkt sahih kay-
naklara yaslanması Müslüman’ca var oluş müca-
delesini kuvvetlendirir. Varoluş amacımız neyse 
yaşam aynasına da onun iz düşümleri düşer. Te-
miz ve nezih davranışlar, temiz ve nezih sosyal 
toplumun oluşmasını sağlar. İslam medeniye-
tinden samimiyetle beslenirsek, İslami ilkeler 
yeryüzünde bir yer edinir. Müslümanlar dünya-
ya umut ışığı olur. Günümüzdeki sosyal dejene-
rasyonun temel nedeni Müslümanların İslam ile 
bağlarını direkt asli kaynaklardan yola çıkarak 
kuramamalarından ileri gelmektedir. İslam’ı ana 

kaynaklarına yönelerek öğrenmek ve yaşamak 
gelecek imkânları sunar. Zamana İslam’ın ru-
hunu kazandırır. Bu topraklarda Müslüman’ca 
yaşam örnekleri egemen olur. İslam, selam ve 
selamet kaynağı olarak insanlığa kurtuluş müj-
deleri sunar.    

Müslümanlar İslam Medeniyetinin özgün 
kavramlarını teoriden pratiğe geçirerek yaşam 
alanında görünür kılmalıdır. Öz kültürümüzün ir-
fan kavram ve kelimelerini kullanarak hakikate 

doğru ilerleriz. İslam me-
deniyet pınarından akan 
hikmet damlaları insanı 
hakikat deryasına doğru 
taşır. Allah’ı dost edinen, 
Rabbiyle ilişkilerini kuv-
vetlendirenlerin İslam 
dışındaki her şeyin işga-
linden kurtulmak zorun-
dadır. Bunun yolu da batılı 
ve batıl kavramları redde-
derek, medeniyetimizin 
özgün kelime ve kavram-
larını direkt olarak fonksi-
yonelleştirmekten geçer. 
Cemil Meriç bu duruma 
dikkat çekerek şöyle di-
yor: “Hristiyan Avrupa’nın 
bu habis kelimelerinden 
bize ne! Bu maskeli hay-
dutları hafızalarımızdan 
kovmak ve kendi gerçeği-
mizi kendi kelimelerimiz-
le anlayıp, anlatmak her 
namuslu yazarın vicdan 
borcudur.” 

Global sekülerizmin, 
emperyalist kapitalizmin, 
liberalizmin, demokra-

sinin yalanlarından kurtularak, zihinlerdeki ve 
duygulardaki duvarları yıkarak, İslam düşünce-
sini aracısız, dolaysız, temiz bir zihinle, zinde bir 
algıyla anlamalıyız ki İslam’ın nuru bizi aydınlat-
sın. İslam’ın evrensel mesajı tüm mazlumlar için 
umut meşalelerini tutuştursun. Müslüman’ca va-
roluş çabamız sürsün.     

“Allah inananların dostudur, onları karan-
lıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin ise 
dostları tağuttur. Onları aydınlıktan karanlıklara 
sürüklerler. İşte onlar cehennemliklerdir, onlar 
orada temelli kalacaklardır.”(Bakara-257)

Allah’ı dost edinen, Rabbiyle 
ilişkilerini kuvvetlendirenle-
rin İslam dışındaki her şeyin 
işgalinden kurtulmak zorun-
dadır. Bunun yolu da batılı ve 
batıl kavramları reddederek, 
medeniyetimizin özgün kelime 
ve kavramlarını direkt olarak 
fonksiyonelleştirmekten geçer. 
Cemil Meriç bu duruma dikkat 
çekerek şöyle diyor: “Hristiyan 
Avrupa’nın bu habis kelime-
lerinden bize ne! Bu maskeli 
haydutları hafızalarımızdan 
kovmak ve kendi gerçeğimizi 
kendi kelimelerimizle anlayıp, 
anlatmak her namuslu yazarın 
vicdan borcudur.” 
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İlahi hidayet/rehberlik, âlemi, varlığı, 
eşyayı, insanı ve insani ilişkileri Tevhi-
di bütünlük içinde anlamımızı öğütler. 

Tevhid’ e göre âlem ve içindeki varlık, el-Evvel 
ve el- Ahir olan Allah’ın Hayy isminin tecellisi 
olan “kün -ol-” emri gereği vücut bulmuştur. 
Allah; yerin, göğün ve ikisinin arasındakile-
rinin Rabbidir. Varlığı yaratmış, onlara amaç 
belirlemiş ve o amaca uygun olarak bir düzen 
kurmuştur. İnsanın dışındaki bütün varlık bu 
hilkate göre seyr-ü seferine, deveranına de-
vam etmektedir. İnsanın da bu düzene, verilen 
akıl ve irade nimeti gereği bilinçli (iman) katıl-
ması istenmiştir.

Tevhid inancına göre âlem, En Güzel İsim-
lerin Sahibi Olan Rabbimizin (c.c) isimlerinin 
tecelligâhıdır, tefekkür ve tezekkür etmek iste-
yen ‘Eşref-i Mahlûkat’ için.

İnsanoğlu dünyaya hubut’undan sonra var-
lığa dair sorular sormuştur: Biz kimiz, varlık ne 
anlam ifade ediyor, onunla nasıl bir münasebet 
kurmalıyız, nereden geldik, nereye gidiyoruz 
ve bu hal neyin nesi? Peygamberimizin (s.a.v) 
Hira süreci, bu sorularla hemhal olan bir insanın 
serüvenidir. Rabbimiz emin bir insanın bu fıtri 
sorularına, arayışlarına cevap bulmak amacıyla 
gerçekleştirdiği enfüsi ve afaki ayetleri okuma 
cehdine, el-Hadi isminin tecellisi olarak münzel 
ayetlerle mukabelede bulunarak ontolojik acı-
larına şifa ve cevap vermiştir. Siret üzerinden 
devam edecek olursak; insanoğlu bu ontolojik, 
epistemolojik, sosyal, siyasal soru ve sorunla-
rına, acılarına vahiyle cevap bulabilmektedir. 

Peygamberlerin atası İbrahim(a.s) de aynı yolu 
takip etmişti.

Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed’in örnekli-
ği bizlere afaki, enfüsi, münzel ayetleri Tevhidi 
bütünlük içerisinde okumayanların İlahi Haki-
kati doğru okuyamayacaklarını bunun sonucu 
olarak ta doğru anlayamayacaklarını ima et-
mektedir. İnsanlığın yaşadığı bu günkü trajedi 
bize bunu anlatmıyor mu?

Peygamberimiz Risalet’le görevlendirildi-
ğinde dünyamız şirk bataklığında kıvranıyordu. 
Dünyaya rahmet ve adalet dağıtsın diye gönde-
rilen vahiyler Yahudilik, Hristiyanlık adı altında 
tahrif edilmişti. Aslı bozulan İlahi nimet, zalim 
iktidar sahiplerine hizmet eden bir zulüm aracı-
na dönüşmüştü. Hz. Peygamber’e kadar yaşa-
nan bu süreç, Nebi ve Rasul Kıssaları üzerinden 
tekrar tekrar anlatılır biz Âdemoğullarına.

Âdem’le başlayan İlahi Vahiy süreci, Dall ol-
muş Âdemoğlunun ontolojik, aktüel sorularına, 
sorunlarına, acılarına bir Hidayet’tir. Hz. Pey-
gamber gelir ve 23 yıllık o zorlu süreç içerisin-
de bu sorulara cevap verir, sorunları çözer ve 
insanın maddi ve manevi acılarına şifa dağıtır, 
Rabbinin inayetiyle. Mekke’nin ezilmişlerinden, 
mahrumlarından, köleleştirilmişlerinden Sa-
habe Nesli, Yahudilerin oyuncağı olmuş Yesrib 
ahalisinden Medine-i Münevvere ikame eder. 
Kendi çağında hayata Tevhidi bakmanın “Mu-
hammed Mustafacası”nı anlatır, gösterir bizlere.

23 yıllık nüzul sürecinde İlahi vahiy, evvel-
ahir, zahir-batın, gayb-şuhud, madde-mana, 

Tevhidi Bütünlükten Kopmak

Erdal BAYRAKTAR
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dünya-ahiret, ruh-beden, 
akıl-vahiy, kavim, cinsi-
yet vb. ayrımlar yapma-
dan âlemi, varlığı, eşyayı 
bir bütünlük içinde tanım-
layarak Tevhidi bir zihin, 
şahsiyet, toplum inşa etti.

Tevhid’e göre oluştu-
rulmuş İslam Ümmeti’nin 
tevhidi bütünlükten kop-
ma süreci kadim dö-
nemlerden bu tarafa 
yaşanan Mülk meselesi 
üzerinden tezahür etmiş-
tir. Mülk, yani siyasi, eko-
nomik egemenlik, hük-
metme meselesi.Kadim 
soru: Varlığa (eşyaya, 
mala-mülke) ve insana 
kim hükmedecek? Hz. 
Peygamber’in vefatından 
sonra Nebevi rehberliğin 
yokluğunda Ümmet’ in 
işleri nasıl deruhte edile-
cek? meselesi en önem-
li mesele olarak önlerine geldi. Bu an İslam 
Ümmeti’nin geleceğini etkileyen bir karar anıy-
dı. Bu süreçte alınan kararlar, gerçekleştirilen 
uygulamalar bir imkân olduğu gibi bir ayak 
bağına da dönüşecektir. Alınan kararlar, haya-
ta geçirilen uygulamalar okumadan okumaya 
değişecekti.

Ümmet’in maslahatı için ortaya atılan ve o 
gün için sorunu çözen “Halife’ nin Kureyşliliği” 
görüşü zaman içerisinde Müslüman siyasi dü-
şüncesinin bir handikabına dönüştü. Hilafetin 
Kureyşliliği tezi, adalet temelinde istişare, eh-
liyet, liyakat ilkelerine uyan “Başınıza, kafası 
kuru üzüm gibi olan habeşli bir köle dahi geti-
rilse onu dinleyin ve itaat edin. ...” düsturunun 
şekillendirdiği anlayış, süreç içerisinde “Köke-
ni İslam öncesi zamanlara kadar giden Güney 
Arabistan ile Kuzey Arabistan arasında yaşanan 
tarihi kabilevi mücadelenin” (PİCHTALL) yeni-
den yaşanmasının vesilesine dönüştü.

Hz. Ebubekir (r.a) döneminde yaşanan 
“Ridde Olayları”, Nebevi rehberlikten sonra 
yeni şekillenen Hilafet anlayışının toplumla ve 
muhalefetle ilk defa karşılaşmasını ve yüzleş-
mesini getirdi. Bu dönem, Müslüman düşünce 
açısından başlayan “İktidar-Muhalefet” ilişkisi 
nasıl olacak, sorusunun cevabı için önemli bir 

örnekti. Hz. Osman’ın 
(r.a) yönetimindeki mer-
kezi otorite-muhalefet 
arasında yaşanan tartış-
ma, merkezi otoritenin 
merkezinin kuşatılması 
ve beraberinde yaşanan 
müessif hadiseler, o dö-
nemde söylendiği iddia 
edilen “Bana hilafet göm-
leğini Allah giydirdi, Allah 
çıkarır sözü” yeni bir sos-
yal, siyasal, ilmi kırılma-
nın da başlangıcı oldu.

Hz. Osman’ın şeha-
deti ve yaşanan Cemel, 
Harura, Sıffin vakaları, 
bu süreçte katledilen sa-
habe nesli, gelecek için 
en büyük bir kayıptı. Bu 
savaşlarda yaşananlar 
ve ilk neslin heder edil-
mesi büyük bir travma 
oluşturdu. Bütün bu ya-
şananlar Hilafet’in Salta-

nat’ a dönüşmesinin alt yapısını oluşturdu. Bu 
yaşananlar ve kaliteli neslin ortadan çekilmesi 
psikolojik çöküşü, beraberinde ise fikri ve zihin-
sel çöküşü getirdi. Bu dönemler ve yaşananlar, 
“üzüm yemek için” yeniden okunmaz ve gerekli 
dersler çıkarılmazsa bu günün zilletinden kur-
tulmamız zorlaşacaktır.

Siyasi konulardaki yaşananlar İlahi, nebevi 
değer, ilkeler ve tarihi tecrübeler ışığında yeni-
den değerlendirilerek bu güne hitap edecek bir 
siyasal kültür ve usûl oluşturulamazsa kavmi, 
mezhebi, ideolojik anlayışın girdabında kıvran-
maya devam edeceğiz demektir.

Hilafetin Saltanat’a dönüşmesi, Kuran’ın 
ısrarla üzerinde durduğu “Mülk Allah’ındır” (3-
189), “Hüküm Allah’ındır” (12-40) değerlerinin 
ne kadar önemli olduğu, dünden bu güne yaşa-
nanları düşündükçe daha iyi anlaşılmıyor mu? 
Allah’ın mülkünü, hükmünü kendi uhdelerine 
alma girişimlerinin nasıl “Isırıcı Melikliğe” dö-
nüştüğünü, insanlığın ve Müslümanların başına 
neler açtığına yaşayarak şahit olduk ve halen 
de olmaya devam ediyoruz.

Saltanatla birlikte Ümmet’in önderliği “Mut-
taki Önderlik”ten ‘Politik önderliğe’ evirildi. Bu-
nun sonucu olarak ilim, istişare, ehliyet, liya-
kat gibi değerler sosyal, siyasal hayatımızdan 

Hz. Osman’ın şehadeti ve ya-

şanan Cemel, Harura, Sıffin 

vakaları, bu süreçte katledilen 

sahabe nesli, gelecek için en 

büyük bir kayıptı. Bu savaşlar-

da yaşananlar ve ilk neslin he-

der edilmesi büyük bir travma 

oluşturdu. Bütün bu yaşananlar 

Hilafet’in Saltanat’ a dönüşme-

sinin alt yapısını oluşturdu. Bu 

yaşananlar ve kaliteli neslin 

ortadan çekilmesi psikolojik 

çöküşü, beraberinde ise fikri ve 

zihinsel çöküşü getirdi.
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çekilmeye başlayarak 
yerini politik kararlara 
ve onları meşrulaştırmak 
için oluşturulan “Ahkâm-ı 
Sultaniye”lere bıraktı. Bu 
süreçler Mürcie ve bera-
berinde oluşan siyasi, iti-
kadi(!) mezhepler tarihi 
üzerinden okunabilir.

Kuran insanları ilahi, 
nebevi kavramlarla ta-
nımlarken, sahte ayrım-
ları reddederken, sahici 
çelişkilere (adalet-zulüm) 
dikkatlerimizi yoğunlaş-
tırmamızı isterken ‘sul-
tan ulemaları’ sultanların 
iktidarlarının bekası için 
oluşturdukları “el milel 
ve’n nihal” kitaplarıyla 
insanlığı ve Müslüman 
ümmeti sahte ayrımların 
peşinden koşmaya tahrik 
ediyorlardı. İhdas edi-
len “mevali” kavramıyla 
merkez dışında oluşan 
Müslüman topluluklar 
ikinci sınıf muamelesine 
tabi tutuluyorlardı. Bu dönemler ve yaşanan-
lar dini/İslami kavramların ters yüz edilerek, 
içleri boşaltılarak siyasi iktidarların menfaatine 
feda edildiği zamanlar olarak tarihe geçmiştir. 
O dönemde siyasi nedenlerle oluşan kelami, 
siyasi görüşler “itikadi mezhepler” adı altında 
Müslüman halka en sahih Tevhid akidesi ola-
rak sunuldu. Emeviler döneminde yaşayan ve 
Hilafet görevine getirilen Ömer ibn-i Abdulaziz 
(m.679-720) örneği, Tevhidi bütünlüğe riayet 
eden ‘muttaki önderliğe’ Müslüman Ümmet’in 
nasıl teveccüh ettiğini bize göstermektedir. Sul-
tan uleması tarafından sahte gündemlerle, sah-
te anlayışlarla kandırılmayan, oyalanmayan saf 
halkların suyun yatağını bulduğu gibi doğruya 
yöneleceğini bu örnek bize anlatmaktadır.

Saltanat-Hilafet dönemlerinin sonunda İs-
lam ümmeti Sünni ve Şii olarak iki büyük 
parçaya ayrılmıştı. Sünni dünya da, Abbasiler 
dönemde yaşanan Mihne olayları sebebiyle Ne-
bevi rehberlik döneminde hayata geçirilen akıl-
vahiy dengesi, Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rey ekolü 
olarak yeni bir duruma taşındı ve Ehl-i Hadis 
ekolünün lehine denge bozuldu. Şii dünya da 
ise, Ehl- Beyt kavramı üzerinden şekillenen 

düşünce, Ahbari-Usülü 
tartışmasında Ahbariler 
lehine bir değişme yaşa-
dı, ta ki, İmam Humeyni 
rehberliğinde yaşanan 
değişime kadar.

Bu gün yaşananlar dü-
nün bize bıraktığı tevhidi 
bütünden kopan müessif 
mirasın sonuçları değil 
midir? Bu mirasla yüz-
leşmeden bu günü doğru 
anlamamız ve geleceği 
sahih temeller üzerine 
inşa etmemiz mümkün 
olabilir mi? Bu günün Şii-
Sünni, Türk-Kürt-Arap, 
Doğu-Batı tartışmalarını 
doğru anlayabilmemiz ve 
gereğini yapmamız için 
bizlere “kutsal tarih ve 
kutsal miras” olarak bıra-
kılan birikimle yüzleşme-
miz gerekiyor.

Saltanat-Hilafet dö-
neminin sona ermesiyle 
İslam Dünyası yeni bir 

döneme girdi. Bu dönem bütün sorunlarına, 
tartışmalarına rağmen referansın İslam olduğu, 
meselelerin İslam nokta-i nazarından halledil-
meye çalışıldığı bir dönemdi. İslam medeniyeti-
nin çöküşe geçtiği dönemlerde bir çıkış bulmak, 
çöküşü durdurmak için münasebet kurulan Se-
küler-Batı değerleri zamanla Garpzede aydınlar 
eliyle müstemleke ruhunun hâkim olduğu bir 
zemine taşındı. Bu süreç ve dönem, İslam dün-
yasının zihinsel işgale uğradığı, devamında ise 
fiili işgallerin başladığı dönemdi. Bu sürece Müs-
lüman halk ve onların temsilcileri kendi güçleri 
oranında direnmeye çalıştılar. Bunun için İslam 
dünyasında değişik direniş, muhalefet hareket-
leri oluştu, Mısır’da İhvan-ı Müslim’in örneğinde 
görüleceği gibi. Bu süreç ikinci dünya savaşının 
bitip dünyada Demokrasi’nin popüler olmasıyla 
farklı bir duruma evrildi. Türkiye’de çok parti-
li dönem üzerinden takip edileceği gibi Müslü-
man halk ve önderleri İslami iddia ve talepleri-
ni “demokratik süreçler” içerisinde halletmeye 
ikna edildiler. Artık İslam topyekûn bir âlem ve 
dünya görüşü olmaktan çıkarak “dini taleple-
re, dindarlık taleplerine” dönüştürüldü. Bu gün 
yeni bir durumla karşı karşıyayız: Müslüman 
kitleler kendi içlerinden çıkan, Müslüman halk-

Bu gün yeni bir durumla karşı 
karşıyayız: Müslüman kitleler 
kendi içlerinden çıkan, Müslü-
man halkların kendi ihtiyaçla-
rından kısarak yetiştirdiği, din 
dili kullanan yeni elitler, ce-
maatler eliyle gerçekleşen Batı 
lehine ikna süreçlerine tabi tu-
tuluyorlar. Bu durum, önceki 
garpzede aydınlar vasıtasıyla 
gerçekleşenden daha tehlikeli 
bir duruma işaret etmektedir. 
Bu süreç, bizi, kendi değerle-
rimize, kavramlarımıza, refe-
ranslarımıza giderek birbiri-
mize yabancılaşmaya götürme 
tehlikesi barındırmaktadır.
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ların kendi ihtiyaçlarından 
kısarak yetiştirdiği, din 
dili kullanan yeni elitler, 
cemaatler eliyle gerçek-
leşen Batı lehine ikna sü-
reçlerine tabi tutuluyorlar. 
Bu durum, önceki garp-
zede aydınlar vasıtasıy-
la gerçekleşenden daha 
tehlikeli bir duruma işaret 
etmektedir. Bu süreç, bizi, 
kendi değerlerimize, kav-
ramlarımıza, referansları-
mıza giderek birbirimize 
yabancılaşmaya götürme 
tehlikesi barındırmaktadır.

Seküler ideoloji bü-
tün dünyada dine ve dini 
değerlere vicdanlarda ve 
bireysel hayatta varlık 
imkânı tanıyor, bu alanla-
rın dışında kamusal, sos-
yal, siyasal, ekonomik, 
uluslararası ilişkiler de hayat hakkı tanımamak-
tadır.

Müslüman dünyada İslami halklar 60’lı yıl-
lardan sonra evrensel temelli değil, ulus- devlet 
temelli İslami taleplerde bulunma sürecine gir-
diler. Evrensel düşünmek bastığımız yere du-
yarsız olmak anlamına gelmez, gelmemelidir. 
Her Müslüman topluluk kendi ulusunu ve ulus-
devletini merkeze alarak düşünmeye başladı. 
Bu durum 90’lı yıllardan sonra siyasi taleplerini 
de geri çeken Seküler Batı/Avrupa değerleri ve 
kavramları üzerinden “sivil” talepleri dillendiren 
bir döneme geçildi. Artık Müslümanlar İslami 
yönetim, İslami hükümet, İslami hareket iddia-
larını ve kavramlarını kullanmaz oldular. Türki-
ye örneği üzerinden konuşacak olursak, STK’ya 
dönüştürüldüler ve kendilerini Muhafazakâr 
Demokrat olarak ifade etmeye başladılar. Bu 
tecrübe Arap Baharı örneğinde olduğu gibi di-
ğer İslam coğrafyalarına da örnek gösterilerek 
taşınmaya çalışıldı.

Türkiyeli Müslümanlar bu gün “politik ikti-
darın” belirlediği dil ve gündemle kuşatılmış 
bir hayat yaşıyorlar. Bu yaşadıklarını da İsla-
mi gündem ve dil olarak kabul ediyorlar. Politik 
dil’in konjonktürel, pragmatik, ötekileştirici bir 
dil olduğunu unutuyoruz. Seküler politik dil, her 
değeri ve ilkeyi araçsallaştıran bir dildir. Politik 
gündem diğer ahlaki, fikri, kültürel, sanatsal, 

bilimsel gündemlerimizi 
baskılıyor, kendi öz, va-
roluşsal gündemlerimi-
zin dışına savuruyor. Bu 
kuşatılmışlığın ilerleyen 
zamanlarda nasıl telafisi 
zor sonuçları olacağına 
hep birlikte şahit olaca-
ğız.

Tevhidi dil ve amaç-
lar, seküler politik dil ve 
amaçlara mahkûm edile-
mez.

İslam dünyasında bu 
gün uluslarını, ulus dev-
letlerini, mezheplerini, 
cemaatlerini merkeze 
alan bir “din diliyle” kar-
şı karşıyayız. Tevhidi dili 
kullanan kişi, çevre ve 
hareketler küresel şirk 
güçlerinden önce kendi 
ülkelerindeki, bölgelerin-

deki yerel politik ve dini güçler tarafından tedip 
edilip cezalandırılıyor, sakıncalı ilan ediliyorlar.

Tevhidi Mücadele, bütün zamanlarda kendi 
çağının ‘Şirk Güçleriyle’ birlikte ‘Muharref Din 
Algısı’ ile de mücadele etmiştir. Tevhidi dünya 
görüşü, küresel şer odaklarıyla mücadele eder-
ken yeryüzünün mazlum halklarıyla, küresel 
şer odaklarıyla işbirliği yapan yerel politik, fik-
ri, dini odaklarla mücadele ederken mustazaf 
halklardan kopmayı tavsiye etmez. Peygamber 
kıssaları bunun örnekleriyle doludur.

Tevhid inancı hayata bütüncül bakmanın, İs-
lamı bütün şubeleriyle birlikte hayata geçirme-
nin adıdır. Tevhidi bütünlüğü bozmak büyük bir 
inhiraftır. Küresel Şirk güçlerinin menfaatleriyle 
kendi menfaatlerini tevhid eden yerel politik ve 
dini yapılar büyük bir ihanet içindedirler. Laila-
he illallah demek; bu uluslararası ve yerel şirk 
güçlerinden, din bezirgânlarından beri olmanın 
evrensel ilanıdır.

Tevhidi bütünlükten kopmamız için üretilen 
hiçbir fikri, sosyal, siyasal, ulusal, konjonktürel, 
uluslararası gerekçe ve mazeret ed-Din olan 
İslam’dan meşruiyet/onay alamaz.

İnsanlık, hayata tevhidi bütünlük içerisin-
de bakan, İslam’ ı bu bütünlük içinde anlayan/
iman eden ve yeryüzü ölçeğinde temsil eden 
müminleri beklemektedir.

Tevhid inancı hayata bütüncül 
bakmanın, İslamı bütün şube-
leriyle birlikte hayata geçirme-
nin adıdır. Tevhidi bütünlüğü 
bozmak büyük bir inhiraftır. 
Küresel Şirk güçlerinin men-
faatleriyle kendi menfaatle-
rini tevhid eden yerel politik 
ve dini yapılar büyük bir iha-
net içindedirler. Lailahe illal-
lah demek; bu uluslararası 
ve yerel şirk güçlerinden, din 
bezirgânlarından beri olmanın 
evrensel ilanıdır.
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Siyaset nedir? Bu sorunun bir değil her 
kesime, herkese özel tanımlarla oluş-
turulmuş çok sayıda cevapları vardır. 

İlgili cevaplarsa hem ideolojiler, inançlar, hedef-
ler, ittifaklar, ihtilaflar tarafından belirlenip doğ-
rudan etkilenmekteler ve hem de aralarındaki 
farklılar da aynı saiklere istinaden beslenmek-
tedir. Böylesi bir düzlemde yapılmaya çalışılacak 
siyasette doğal olarak insanların toplumsal ha-
yata katacakları iyiliklerden de kötülüklerden de 
izler taşıyacaktır. Siyaset toplumu münkerden 
korumaya, marufla da buluşturmaya ayarlan-
malıdır.

Siyaset kavramını, mo-
derniteye endeksli ele al-
mayı seçenler maalesef 
siyaseti bir akademik tartış-
maya materyal yaparken, 
bu vakanın ahlâkına/ruhu-
na pek yanaşmamaktadır-
lar. “Mesele enine boyuna 
incelenmelidir.” hususunda 
hemfikir olanlar bile prag-
matist bakışı ilkeli ve er-
demli bir duruşa tercih et-
mektedirler. Oysaki “eşrefül 
mahlûkat” olması gayesiyle 
yaratılan insanın kıymetini 
artırıcı/kabul edilebilir pa-
rametreler belirlenmeden 
siyasete özgü makul bir 
standart getirilemez. Stan-
dartsızlık her yerde çifte 
standardı doğurur.

Zamandan, mekândan hedef kitlelerden ba-
ğımsız hiçbir iş icra edilemeyeceği gibi siyaset 
de yapılamaz. Günümüz siyaset dünyasına hük-
meden bâtıl/batılı şer akıl, materyalistleştirici 
projeler üreten düşünce kurmayları, otokontrolü 
tekellerinde tutabilmek adına, ellerindeki yetki-
leri yanlış/yamuk/yozlaştırıcı yönde kullanmak-
tadırlar. Vicdanı, doğru muhakeme yapabilme 
yeteneği felç edilmiş topluluklar, katliamlar, iş-
galler karşısında utanç verici bir duyarsızlık ser-
gilemekteler. Bu hastalıklı halet-i ruhiyenin se-
bebiyse, siyaset kurumunu yöneten kadroların 
kokuşmuşluğu, sahtekârlığı, dünyadan ve ben-
cilce duygulardan ibaret bir yaşam algısını izle-

yip bayraklaştırmalarıdır. 
Siyaset yönetenlerle yö-
netilenler arasındaki ilgi-
dir, ilişkidir, etkileşimler 
bütünüdür. 

Çağdaş siyasetçi tip-
leri, kendilerini parla-
menter sistemin tanıdığı 
dokunulmazlık zırhı içeri-
sine alarak bir çeşit he-
sap sorulamaz hale getir-
mekteler. Parlamenterler, 
riskli işlerle uğraştıkları 
gerekçesiyle yürürlükten 
kaldırılmasını istemedik-
leri bir imtiyazdan ya-
rarlanabildikleri sürece 
de yargıdan haklarında 
tahkikat yapılarak o çok 
överek savundukları “adil 

Siyaset Kitleleri Allah’a İtaate
Davet Yoludur

Necdet YÜKSEL

Topluma mal olmuş kronik so-
runları ivedi çözümleme, yara-
ları sarma ve hakkı sahibine tes-
lim etme sanatı/mesleği olması 
gereken siyasetin, iktidardaki-
lerin yakınlarını ihya muhalifle-
rini de imha aracı olmamalıdır. 
Hâlbuki türedi/beşeri siyasi ça-
lışmalar, karşıt ideolojik gruplar 
arasındaki intikam alma operas-
yonlarına, komplolara, şantajla-
ra sahne olmaktadır.
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mahkemeler” karşısında 
hesap vermekten kaç-
maktalar. Arada bir “doku-
nulmazlık kaldırılmalıdır” 
şeklindeki konuşmalarıysa 
salt şovdur.

Birbirlerine en galiz 
kelimelerle hakarette hiç-
bir beis görmeyen siyasi-
lerin rantlarını, saltanatla-
rını, süper emekliliklerini, 
konforlarını muhafazada 
tam bir dayanışma sağ-
lamalarıysa hem dikkat-
leri çekmekte ve hem de 
siyaseti de siyasetçiyi de 
yeterince tanımlamıyor 
mu? Topluma mal olmuş 
kronik sorunları ivedi çö-
zümleme, yaraları sarma ve hakkı sahibine tes-
lim etme sanatı/mesleği olması gereken siyase-
tin, iktidardakilerin yakınlarını ihya muhaliflerini 
de imha aracı olmamalıdır. Hâlbuki türedi/beşeri 
siyasi çalışmalar, karşıt ideolojik gruplar arasın-
daki intikam alma operasyonlarına, komplolara, 
şantajlara sahne olmaktadır.

Demokratik kültür/dayatma aracılığıyla akıl-
ları, seküler siyaset felsefesine uyumlu hale ge-
tirilen halklar gerçekte hayata dair alınan çok 
boyutlu kararlara müdahil olan öznelere mi yok-
sa seçimden seçime uyandırılan narkozlanmış 
bireylere mi dönüştürülmekteler? Şikâyetleri bir 
nebzede olsa azaltılmış kitleler bu iyileşmeleri 
demokratik mekanizmalar/demokrasi sevdalısı 
siyasetçiler sayesinde kazandıklarına inandıkları 
için, ortaya konulan siyaset oyununu candan be-
nimsemektedirler de. Bunu da köklü bir sorgu-
lamadan geçirmeden sadece yüzeysel menfaat 
odaklı gerçekleştirmekteler. Mezkûr zihniyetteki 
halkları yönetmek de akıllı ve sinsi siyasetçiler 
açısından hiç de zor değildir. Ortalama mutlulu-
ğu/geçinebilme kolaylığını/can ve mal güvenliği-
ni yakaladığına inanmış insanlar kurulu sistem-
leri de mevcut siyasi iktidarları da ve kullanılan 
üslûbu da fazla eleştirmezler. Bilakis varolan ve 
işlerine de gelen düzeneği imkânları dâhilinde 
uzun süre korurlar.

Siyaset/siyasetçiler insanlığın sadece zihni 
yönünü değil, batınî yönünü de etkilerler. Ülke-
ye hâkim siyaset de siyasetçiler de bu anlamda 
çok hayatidirler. Bunu buradan hareketle meri-
yetteki siyaset ve siyasetçileri aslında, bireyler 
kadar toplumların da bugünlerinin/yarınlarının/

ahiretlerinin şekillendiri-
ci öğeleridirler biçiminde 
ifadelendirebiliriz. İnsan-
lar düzeylerine göre ken-
di çevrelerinde sürekli 
fikir, mesaj alışverişi içe-
risindedirler. Sosyolojik 
ilişki katmanlarında yer 
bulan aktarımlarda bulu-
nan bireyler bu misyon-
larını genellikle sevdikleri 
siyasetçilerin akıl ve de 
beden dillerini kopyala-
yarak pratizeye yatkındır-
lar. Dolayısıyla da makro 
ölçekli sosyal dalgalan-
maları tetikleyebilme/
tertipleyebilme/teskin 
edebilme makamını dol-
duran siyasetçiler, siyaset 

telakkilerini hitap ettikleri tüm kitlelerin dünya 
ve ahiret saadetlerini esas alarak oluşturmalıdır-
lar. Ahiretten/hesap yönünden/Allah’a kulluktan 
soyutlanmış bir zeminde, bir zamanda yapılacak 
bir siyaset huzur yerine hüzün üretir. Gönülleri 
temizlemez, kirletir. Akibeti de hoş değil berbat 
eder. Siyaset, yaratılış gayesini hatırlatıcı olmalı-
dır. Ruhların yönlerini de Allah’a çevirmelidir.

Siyaset insanî değil ilahî kaynağa dayanıla-
rak yapılmalıdır. Çıkarlarına son derece düşkün 
olan ve de her türlü ölçüsüzlüğe, rahatlıkla te-
mayül gösterebilecek bir doğayı barındırıyor ol-
ması, insanı hak tanımazlığa da sürükleyebilir. 
Bu dengesizlik ferdi çapta da, içtimaî çapta da 
birçok yıkımlara da yol açabilir. Zararın, kamu-
sal faaliyetlere katılan siyasetten/siyasetçiden 
gelmesiyse daha vahimdir. Hakkaniyete karşı 
körleşmiş siyasetçiler, mağdur ettikleri kesim-
leri görmezden gelebilir; bu ise siyasetin zulme 
alet edilmesidir. Bu nedenle de siyaset gibi ha-
yatı baştan ayağa kadar yapılandırma, yönetme, 
denetleme, içeriğine malik bir sistem kâinatı da 
insanı da yaratan Rabbul Aleminin emirleri baz 
alınarak tatbik edilmelidir.

Rabbani ilkeler hayatın alternatifsiz özüdür. 
Bu kutlu manadan kopuk atılacak adımlarda 
tabi olunacak liderler de yapılacak siyasi ma-
nevralarda insanlığı manen yoksulluğa kuraklığa 
mahkûm edecektir. Cahili izmler insanlığı, siya-
setin/siyasetçinin etkin kuvveti üzerinden fıtra-
tına yabancılaştırırlar. Zulme, fitneye, harama, 
şeytana hizmete çağıran siyasetle/siyasetçilerle 
tüm bağlar kesilmelidir. Siyaset kitleleri Allah’a 
itaate davet yoludur.

Hakkaniyete karşı körleşmiş 
siyasetçiler, mağdur ettikleri 
kesimleri görmezden gelebilir; 
bu ise siyasetin zulme alet edil-
mesidir. Bu nedenle de siyaset 
gibi hayatı baştan ayağa kadar 
yapılandırma, yönetme, denet-
leme, içeriğine malik bir sistem 
kâinatı da insanı da yaratan 
Rabbul Aleminin emirleri baz 
alınarak tatbik edilmelidir.
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İslam teslim ol-
maktır. Tevhidsiz 
İslam olmaz, tev-

hid ise ret ile başlar. Yani 
teslim olmanın aksi bir 
fiille... Yani ilkin redde-
deriz sonra teslim oluruz. 
Çok ve değersiz olandan, 
tek ve kıymetli olana bir 
yöneliş olmalıdır bu. Tek 
olana teslim olmak için, 
imal ürünü olanları “la” 
haykırışı ile çevirirken, 
daha önce ihanet ettiği-
miz birçok gerçeğe yü-
zümüzü döneriz. Birden 
farkına varırız ki, gerçeği 
bırakıp yalana, büyüğü 
bırakıp küçüğe, mutlakı 
bırakıp geçici olana, gü-
zeli bırakıp çirkine, kadimi 
bırakıp peydah-ı meçhu-
le, halifeliği bırakıp köle-
liğe yönelmişiz. Tevhidle 
birlediğimiz yüce varlık 
bize,  hepinizi nihayetin-
de ben yarattım birbirini-
ze kölelik etmeyin demiş 
ise de; biz daha basitle-
şerek kendi yarattıkları-
mıza bile kölelik etmişiz. 
Köleliğine heves ettiğimiz 
trend cilasıyla parlayan 
özü karanlık soyut ve 

somut varlıklar, gözü-
müzün ferini sömürerek 
bizi hakikatten mahrum 
bırakmışlar. Adaletin ha-
kikatini, güzelliğin haki-
katini, erdem ve onurun 
hakikatini, gerçek olanın 
azizliğini,  geçici olma-
yanın hakikatini ve ma-
tematiğin bile hakikatini 
gölgelemeyi başarmışlar. 
Evet, matematiğin haki-
katini. 

Tevhidi olan adaleti 
işletir, adalet cebirle her 
zaman doğru istikamet-
tedir. Adaletin emrettiğini 
matematik de doğrular. 
Onun içindir ki, İslam 
adaleti dişe diş kana kan 
diye emretmiştir. Ne ek-
siği ne fazlası tam bir 
cebirsel doğruluk sağ-
lanmak istenir. Dişi kırı-
lan zengin biri ise karşı-
lığında üç tane diş kırın 
denememiş, kanı akan 
nüfuz sahibi biri ise bu-
nun karşılığında kan gölü 
oluşturunuz diye telkin 
edilmemiştir. Beşer elin-
den çıkan, dolayısıyla da 
tevhidi olmaktan uzak 
düzenlerde, ortamlarda, 

Değişken Sayılar

Cihad BATMAZ

Tevhidi olan adaleti işletir, ada-
let cebirle her zaman doğru isti-
kamettedir. Adaletin emrettiği-
ni matematik de doğrular. Onun 
içindir ki, İslam adaleti dişe diş 
kana kan diye emretmiştir. Ne 
eksiği ne fazlası tam bir cebir-
sel doğruluk sağlanmak istenir. 
Dişi kırılan zengin biri ise kar-
şılığında üç tane diş kırın dene-
memiş, kanı akan nüfuz sahibi 
biri ise bunun karşılığında kan 
gölü oluşturunuz diye telkin 
edilmemiştir. Beşer elinden 
çıkan, dolayısıyla da tevhidi 
olmaktan uzak düzenlerde, or-
tamlarda, insanlarda, zaman ve 
mekânlarda ise bu cebirsel doğ-
ruluktan bahsetmek mümkün 
değildir. Adaleti gözetmeyen-
lerin hesabı daima şaşar, aba-
küsler onları yalanlar, en basit 
parmak hesapları bile çürümüş 
fikirlerini ortaya dökmeye yeter.
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insanlarda, zaman ve mekânlarda ise bu cebir-
sel doğruluktan bahsetmek mümkün değildir. 
Adaleti gözetmeyenlerin hesabı daima şaşar, 
abaküsler onları yalanlar, en basit parmak he-
sapları bile çürümüş fikirlerini ortaya dökmeye 
yeter. Misalen günümüzde tevhidin yerine en 
muteber yaşama biçimi olarak sunulan demok-
raside bile işleri idare etmenin temel unsuru 
olarak matematik sunulurken söylenen yalanlar 
tutarsızlıkları örtbas edemez. Denilene göre de-
mokraside çoğunluk her zaman haklıdır, hatta 
yanılmazdır. Matematik de büyük olan demok-
raside de büyüktür. Ne var ki geçici sistemlerin 
vazgeçilmezi olan çifte standart, demokrasinin 
de emniyet subabıdır. Demokrasi batıda farklı 
uygulanır, Ortadoğuda ise farklı. Çünkü demok-
rasiyi orta doğuya altın tepside sunan batılılar, 
bu sistemin ancak kendileri gibi gelişmiş ve 
seçilmiş ırklara daha uygun olduğunu düşünür-
ler. Ortadoğulular için fazla lüks ve gereksizdir. 
Ulusalcı-ırkçı partilerin kurduğu diktatörlükler 
orta doğu ülkelerine yeter de artar bile. Yakın 
tarihte gördüğümüz gibi bu devletler diktatör-
lüklerinden kurtulmak istediklerinde, ilk diren-
ci batı demokrasilerinden görürler. Çünkü bu 
diktatörler demokrat olmasa da aydınlanmacı 
ve skolastik düşünceye sahiptirler. Yani batıda 
demokrasi vazgeçilmez ilahi bir konumda iken, 
buralarda ise laiklik ön şartına bağlı ara rejim-

lerden ibaret olabilir. Lakin bu diktatörler aydın-
lanmacılığı abartıp, halklarından iyice kopunca 
sosyal adaletsizliğin önünü alamaz ve malu-
munuz üzere devrilirler. Bu seferde demokra-
si dinine geçtiğimiz için bizi ilk kutlayanlar da 
batılılar olur ve bize derler ki, unutmayın de-
mokrasi matematiği olan bir sistemdir, sayısal 
çoğunluğu olan haklıdır. Çifte standarttan ha-
bersiz olan bazılarımız neden böyle bir sistem-
den yeterince faydalanamadık diye düşünmeye 
başlar, hatta bazılarımız demokrasinin ne kadar 
tevhidi olduğunu dillendirir, bazıları ise pey-
gamberin bile demokrat olduğunu söyleyecek 
kadar pembe hayaller kurar. Sonra da nihai ola-
rak Mısır’da şahit olduğumuz gibi demokrasinin 
matematiğinin bildiğimiz matematikten bayağı 
farklı olduğu gerçeği ile yüzleşiriz. Çoğunluk 
İhvan-ı Müslim’e “tamam ilk olarak ülkeyi yö-
net bakalım’’ derler,  İhvan bazı şeyleri değiş-
tirmeye başlayınca;  dur bakalım sen bizi yanlış 
anladın. Galiba biz ülkeyi yönetebilirsin derken 
bunu kastetmemiştik, tamam çoğunluk ülkeyi 
yönetir ama çoğunluk bizim istediğimiz çoğun-
luk olduğu sürece derler. Sonra da bir milyon 
kişiyi sokağa döküp, İhvan-ı yönetimden alaşa-
ğı ederler. Ama biz 40 milyon oy aldık, 40 mil-
yon 1 milyondan büyüktür denilse de, demok-
rasi de 1 milyonun 40 milyondan büyük olduğu 
anlaşılır.



GENÇ BİRİKİM

24

Sayılar arasındaki bü-
yüklük ilişkisi bazen de 
sömürü düzeninin başı-
nı tutan ülkelerin dav-
ranışları sonrası deği-
şir. Amerika Usame b. 
Ladin’i teslim etmediği 
için Afganistan’ı birleşmiş 
milletlere şikâyet eder. 
Ülke temsilcilerinin genel 
kurulda yaptığı oylama 
sonucu, Afganistan’ın ce-
zalandırılması gerektiğini 
söyleyen ülkeler diğerle-
rinden fazla çıkar. Biz de 
Afganistan’ın işgal edil-
mesinin ne kadar ada-
letli bir karar olduğunu 
söyleyip alkış tutarız. Bir-
çok ülke yardım gönderir 
Afganistan’a. Çünkü sö-
mürgeci bir devletin yar-
dıma ihtiyacı vardır. Bu 
ülkelerden bazıları kendi 
ülkeleri yansa bile asker-
lerini görevlendirmezken, 
Amerika mağdur olduğu-
nu söyleyince adalet şö-
valyesi kesilirler. Sonra 
bir ülke kendinden zayıf 
diye komşu ülkeyi işgale 
kalkar veya başka bir ül-
kede iç savaş adı altında 
yine zayıf olan ırk, din ya 
da başka bir mensubiyet 
soykırımına uğrar. BM uzun süre üç maymun 
rolü yapsa da sonunda vakayı genel kurulda 
oylar. Bazen bu oylamalardan gerçek maz-
lumlar için yardım kararı çıksa bile, sömürgeci 
devletler güvenlik kurulu denilen yapının tekrar 
oylama yapması gerektiğini belirtirler. Çünkü 
zalim olan taraf, sömürü düzeninin bir parçası 
ise artık matematiğin deforme edilme zamanı 
gelmiştir. Yine abaküslerin açıklayamayacağı 
bir hesap devreye sokulur. Güvenlik konse-
yindeki tek bir ülkenin oyu, yüzlerce devletin 
oyunu yok hükmüne düşürür. Yine alışılmışın 
dışında bazı sayılar bazı sayılardan büyük olur, 
adalet adına!

Tevhidi olmayan matematikte insanların 
yaşları döviz paritesi gibidir. İnsanların ırkları 
ve inançları arasında farklılık gösterebilir bu 
parite. Bazı yerlerde bir insan bir insana bedel 

iken, bazı yerlerde bu sa-
yılar arasında dengesizlik 
görülür. Mesela İsrail Ya-
hudi ırkının Arap ırkına 
ne kadar üstün olduğunu 
göstermek için bin Ha-
maslı mahkûma karşı iki 
İsrail askeri olarak belir-
lenmiş bir esir değişimi 
gerçekleştirmiştir. Aynı 
şekilde orta doğuda yüz 
binlerce insan bir hiç uğ-
runa ölürken, Lübnan sı-
nırında öldürülen iki İsrail 
askeri için koca bir ülke 
aylarca bombalanmıştı. 
İşin ilginç yanı bu olup 
bitenler dünya üzerinde 
çok normal karşılandı, 
çünkü herkes biliyordu ki 
orta doğuda insan haya-
tı söz konusu olduğunda 
matematik esneklik gös-
teriyordu.

Amerika Boston’da 
bombalı saldırı sonucun-
da ölen üç kişi için ‘kat-
liam’ benzetmesi yapılır, 
günlerce mağdurların 
geçmişleri hakkında tra-
jik soslu haberler izletilir. 
Böylece dünya kamu-
oyunda bir mağduriyet 
hissi oluşturulur. Bir ta-
raftan da terör ve İslam 

kelimeleri defalarca yan yana kullanılarak bi-
linçaltlarımız bombardımana tutulur. Ayrıca ne 
hikmetse saldırıyı yapan iki genç kaçma ihti-
malleri olmamasına rağmen sorgulanmadan 
öldürülür. Bunun yanında dünyanın geri kalmış 
coğrafyalarında ölmeye devam eden binlerce 
insan istatistiki bilgiden öteye geçemez. Geri 
kalmış milletlerin en iyi yaptığı şey ölmektir za-
ten, onlar ölünce sayının önemi kalmaz, katli-
am kelimesi sürekli kullanılarak zayi edilmez. 
Orta doğulular cahillikten, Afrikalılar ilkellik-
ten, Uzak doğulular ise sayılarının çokluğundan 
ölürler ve ölümleri gecenin gündüze dönmesi 
kadar olağandır. İş böyle olunca; matematikte 
2=2 olabilir fakat, insanların mensubiyetleri bi-
rer kat sayı görevi görerek bu eşitliği bozabilir. 
Örneğin, 2 Anglosakson=2 Çinli denklemi yan-
lış hale gelebilir. Somut olarak örnek verirsek 

Nihai olarak Mısır’da şahit 
olduğumuz gibi demokrasi-
nin matematiğinin bildiğimiz 
matematikten bayağı farklı 
olduğu gerçeği ile yüzleşiriz. 
Çoğunluk İhvan-ı Müslim’e 
“tamam ilk olarak ülkeyi yö-
net bakalım’’ derler,  İhvan bazı 
şeyleri değiştirmeye başlayın-
ca;  dur bakalım sen bizi yanlış 
anladın. Galiba biz ülkeyi yö-
netebilirsin derken bunu kas-
tetmemiştik, tamam çoğunluk 
ülkeyi yönetir ama çoğunluk 
bizim istediğimiz çoğunluk ol-
duğu sürece derler. Sonra da bir 
milyon kişiyi sokağa döküp, 
İhvan-ı yönetimden alaşağı 
ederler. Ama biz 40 milyon oy 
aldık, 40 milyon 1 milyondan 
büyüktür denilse de, demokra-
si de 1 milyonun 40 milyondan 
büyük olduğu anlaşılır.
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Londra’da bir adam cin-
net getirip üç kişiyi katle-
derse bu katliam sadece 
İngiliz haber kanallarında 
değil Türk televizyonla-
rında da günlerce gün-
demde kalmayı başarır. 
Olayın Çin’de geçmesi 
halinde ise haber prog-
ramlarımızda yer alması 
için ölü sayısının onlarla 
ölçülmesi gerekir, hatta 
bu durumda bile haberin 
üzerinde fazla durulma-
dan geçilir. Sonuçta ada-
letin matematiğe ihanet 
ettiği bir dünya düzenin-
de vicdanlar da matema-
tiğe ihanet edebilir.

Tevhidi olmayan çağ-
daş sistemlerin, mate-
matikten ödün vermedi-
ğini en çok iddia ettikleri 
mecralardan biri de hu-
kuk sistemidir. Bunların 
savundukları hukuk sis-
temine göre kişinin ırkı, 
dini, sosyal statüsü veya cinsiyeti ne olursa ol-
sun yasalar karşısında herkes eşittir. Ne var ki 
bu sav pratik uygulamalarda devamlı akamete 
uğramaktan kurtulamaz. Söz gelimi 18 sayı-
sı hukuk aritmetiğinde çok önemli bir sayıdır. 
Teorik düzlemde bu sayı suçlunun yaşının üst 
sınırı ise cezanın indirime uğramasına yarar, 
eğer mağdurun yaşından büyük bir rakam ifa-
de ediyorsa, hâkim kamu adına daha ağır bir 
ceza ile suçluyu cezalandırır. Tevhidi olmayan 
hukuklarda asıl amaç sistemin sahiplerini yani 
güçlüleri korumak olduğu için, bu kıstaslar çoğu 
kez teoriye mahkûm olur. Örneğin kamuoyunu 
günlerce mahkûm eden vahşice işlenmiş bir ci-
nayet vakasında, katil genç bir kızı parçalara 
ayırarak bir çöp kutusuna atmıştı. Olayı haber-
lerden takip eden insanlar katili çoktan darağa-
cına mahkûm etmişlerdi bile. Katil zanlısının bü-
yük bir sermaye sahibinin yeğeni olduğu ortaya 
çıkınca, mahkûmiyetinin hafifletileceği herkesçe 
konuşulmaya başladı. Nihayetinde de zanlı on 
sekiz yaşından küçük olduğu için kamu vicdanı-
nı sarsan bir ceza indirimine tabi tutuldu. Bu ka-
til bir genç kıza tecavüz edip öldürmüş olsa da 
hâkimin gözünde henüz küçük bir çocuktu. Aynı 
hukuk sisteminin hâkimleri veya yargıçları bazı 
çocuklara-ki gerçekten çocuk yaştaki çocukla-

ra- önemsiz sayılabilecek 
hırsızlık suçlarından nere-
deyse ömür boyu mahru-
miyet kararları, polise taş 
attıkları için gençliklerinin 
büyük kısmını hapiste 
geçirecekleri cezaları ve-
rirken on sekiz sayısını 
acaba hangi cebirsel bo-
yutta tasavvur etmişler-
di. Hatta bazı yargıçlar 
için bütün bir ilçenin ileri 
gelen bürokratları tara-
fından tecavüze uğramış 
bir çocuğu on üç yaşında 
olmasına rağmen çocuk 
olarak tanımlanamazdı. 
Cinsiyetçi ve hastalıklı 
bir beyin yapısına mı sa-
hip yoksa bürokratlara 
imtiyaz ( tecavüz imti-
yazı) tanıdığından mı bi-
linmez ama bir çocuğun 
tecavüze rıza gösterdiği-
ne kanaat getirebilmişti. 
Görüldüğü gibi on sekiz 
sayısı matematikte kesin 
bir değeri ifade etse de 

hukukta farklı değerlere denk gelebiliyormuş! 
Son günlerde gördüğümüz kadarıyla hukuk için 
farklı değeler taşıyan tek sayı on sekiz değil ga-
liba. Tutukluk süresinin beş yıla indirilmesi ile 
işledikleri cinayetleri itiraf dahi etseler Ergene-
kon davası sanıkları tahliye edilirken başka bir 
siyasi dava olan KCK davası sanıkları aynı yasa 
maddesinin dışında tutularak beşeri hukukun if-
las bayrağı dalgalanmıştır. 

Okullarda bize öğretildiği gibi matematikte 
sayılar kesin ve kati kurallara tabi olabilir ama 
sosyal hayatta durum böyle değildir. Aklımızın 
alamayacağı bir görecelik ile matematiğe olan 
itimadımız sarsılabilir. Bizim için üç-beş kuruş 
bir öğün fiyatına karşılık gelse de bir bakanın 
oğlu için bir öğün trilyonlarca lirayı ifade edebi-
lir. Bir yerde ölen insanların sayısı yaşanan tra-
jedinin katsayısını ifade etse de başka bir yerde 
kazanılan zaferin büyüklüğünü ifade edebilir. 
Görünen o ki çağdaş dünya düzeninde sayılar 
göründüğü kadar bağımsız değil ve gücü kulla-
nanların tahakkümü altında kurtulmayı bekle-
mektedir. Ne diyelim Peygamberimizin muştu-
ladığı tevhid düzeni onurumuzu, namusumuzu, 
canımızı, malımızı özgürlüğümüzü ve matema-
tiği bu tahakkümden kurtarsın!

Geri kalmış milletlerin en iyi 
yaptığı şey ölmektir zaten, on-
lar ölünce sayının önemi kal-
maz, katliam kelimesi sürek-
li kullanılarak zayi edilmez. 
Orta doğulular cahillikten, 
Afrikalılar ilkellikten, Uzak 
doğulular ise sayılarının çok-
luğundan ölürler ve ölümleri 
gecenin gündüze dönmesi ka-
dar olağandır. İş böyle olunca; 
matematikte 2=2 olabilir fakat, 
insanların mensubiyetleri bi-
rer kat sayı görevi görerek bu 
eşitliği bozabilir. Örneğin, 2 
Anglosakson=2 Çinli denklemi 
yanlış hale gelebilir.
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Ankara Müslümanlarla Dayanışma 
Platformu (Akabe, Genç Birikim, İl-
kav, Umran, Vahdet) 4.Yılına giren  

Suriye’de Esad rejimi tarafından katledilen Maz-
lum Müslümanların yanında olduğunu göster-
mek ve şehid olan Müslümanların gıyabi cenaze 
namazını kılmak için öğlen namazının ardından 
Ankara Hacı Bayram Camii’nde bir araya geldi.

Büyük bir katılımın gözlendiği basın açıkla-
ması öncesindeki gıyabi cenaze namazını İLKAV 
yönetiminden Emrullah Ayan kıldırdı. Ayan na-
maz öncesi yaptığı kısa konuşmada şu husus-
lara değindi: “On yıllardır emperyalist işgal ve 
sömürü ile İslam coğrafyaları ve halkları Ame-
rika, Rusya ve İsrail ile işbirlikçileri tarafından 
tarumar edilmekte, masum insanların kanına 
girmektedirler. Afganistan, Filistin, Çeçenistan, 
Irak, Mynmar ve diğerleri. Bazen de direk iş-
gal yerine yerli işbirlikçileri ve darbecileri ile 
Müslüman halkları katletmeyi sürdürmektedir-
ler. Mısır’da Sisi ve 4 yıldır kendi halkına sa-
vaş açmış Zalim Baasçı Esad Rejimi gibi. Bizler 
ümmetin her coğrafyasındaki Müslümanlar için 
duyarlılığımızı sürdüreceğiz ve zalimlere karşı 
hakkı haykırmaya devam edeceğimizi ifade edi-
yoruz. Doğulu ve batılı emperyalist devletlere 
ve onların zulmüne ortak olan işbirlikçilerine 
döktükleri masum çoluk, çocuk, kadın Müslü-
man kanlarında boğulacaklarını Allah’ın Vaadi-
nin Hak olduğunu bildiriyoruz”. 

Ardından basın açıklamasına geçildi. Açıkla-
manın sık sık tekbirlerle  kesildiği gözlenirken, 
atılan slagonlardan bazıları şunlardı: “Zalim 

Esad Suriye’den Defol”, ”Uyan Diren Özgürleş”, 
”Yaşasın Küresel İntifada”, ”Zalimler Hesap Ve-
recek”, “Tevhid, Adalet Özgürlük”, “İhvana Se-
lam Direnişe Devam”….

Ankara Müslümanlarla Dayanışma Platformu 
adına Suriye’de başlayan Halk kıyamının dör-
düncü yılında suskun ve kör dünya kamuoyu-
na seslenen Vahdet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
Muhittin Özdemir, Platform adına yaptığı basın 
açıklamasında: “Suriye’de, 15 Mart 2011’de 
Dera kentinde duvarlara yazı yazan çocuklara 
işkence edilerek öldürülmesiyle başlayan dire-
niş, dördüncü yılına girdi. O günden bu yana 
Baas rejimi kendi halkını tanklarla, toplarla, 
uçaklarla, varil ve misket bombalarıyla katli-
ama tâbi tutmakta; yaşlı-genç, kadın-erkek, 
çoluk-çocuk demeden tüm halkı öldürmeye 
devam etmektedir. Buna mukâbil, Suriye hal-
kı, “zillet içinde yaşamaktansa ölmek daha iyi-
dir” diyerek, zâlim Esed rejimine karşı ölümüne 
mücâdele etmektedir. Bu mücâdele ve direniş, 
bütün taraflar için tam bir turnusol kâğıdı özel-
liği gösterir oldu. Rusya ve Çin’in zâlim Esed 
Yönetimi ile ortak menfaatleri gereği Baas dik-
tatörlüğüne yardımı insanlık açısından tam bir 
trajedidir. Adı İran İslâm Cumhuriyeti olan ve 
Tağûtî Baas rejimini desteklediği yetmiyormuş 
gibi bir de fiilen Esed güçleri ile birlikte Müslü-
manları katleden İran’ı tarih, insanlık ve Müs-
lümanlar asla affetmeyecektir. Öyle ki, Şebbiha 
denilen rejimin milisleri, Esed’in askerleri ve 
İranlı keskin nişancılar sokaklarda Müslüman 
avlama yarışına girmişlerdir. İttifaklı katliamla-
rın devam ettiği o günlerde Özgür Suriye Or-

Ankara Müslümanlarla Dayanışma 
Platformu’ndan Suriye’deki Katliamın 
ve Zulmün 4. Yılı Münasebetiyle Basın 
Açıklaması ve Gıyabi Cenaze Namazı

Genç Birikim
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dusuna bağlı Liva El İslâm Birliği sorumlusu 
Zahran Alluş, “Suriye halkı sadece Esed rejimi-
ne karşı savaşmıyor. İran, Rusya ve Çin Esed 
rejimine destek veriyor. İsrail’in maddî destek 
verdiğine dair elimizde deliller var. Suriye ordu-
sundan ele geçirdiğimiz bazı silahlar İsrail yapı-
mıdır. ABD ve Avrupa net duruşa sahip değildir” 
demişti. Geçen zaman O’nun ne kadar haklı ol-
duğunu açıkça göstermiştir” dedi.

Söylemlerinde demokrasi isteklerini iddia 
eden Batılı ülkeler, Esed’den sonra Müslüman-
ların iktidara gelmesi korkusuyla muhaliflere 
yardım etmedi, Nusayri rejimin Müslüman hal-
kı katlettiğini, ülkeyi harabeye çevirmesini sa-
dece seyrettiğimi ve Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Ban Ki Mun, “Cenevre-2 Konferansı 
Suriye’deki krizin çözümü için bir fırsattır” dedi-
ğine değinen Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Fakat sonuç ne oldu, hep birlikte gördük. Hem 
de Cenevre-2 Konferansı senaryolarının hemen 
öncesinde, Esed ordusundan firar eden Sezar 
Kod adlı bir şahsın dünya kamuoyunun ve Bir-
leşmiş Milletler kuruluşunun da gündemine, 
adeta bir bomba gibi düşürdüğü 11 bin kişiye 
ait 55 bin işkence fotoğraflarına rağmen… Evet, 
bu insanlık dışı zulüm, işkence ve katliam gö-
rüntülerine rağmen ikiyüzlü Batı’nın vicdanı bile 
sızlamamış ve Cenevre-2 konferansı’ndan yine, 
savaş suçlusu ilan edilmesi gereken Esed’e kar-
şı, hiçbir yaptırım kararı çıkmamıştır. “

“ABD ve Rusya’nın başını çektiği, çifte stan-
dardı ve zâlimliği ile bilinen Avrupa ülkelerinin 
de bu ikiliyi izlediği Cenevre-2 Konferansı’nın, 
Suriye’de yaşanan zulmü ve iç savaşı durdura-
cağına inanmak safdillik olur. Bir yanda suç lis-
tesi hayli kabarık olan ve sadece Irak’ta 2 milyon 
kişinin kâtili ABD; öte yanda ise Çeçenistan’da 
taş üstünde taş bırakmayan ve tarih boyunca 
Müslümanlara düşmanca tavır takınan Rus-
ya… Sorarım sizlere, “Hayrolur mu böyle bir 
gecenin sabahından?” Mali’de, Sudan’da, Orta 
Afrika’da basit sorunları bahane ederek, zaman 
kaybetmeksizin harekete geçen küresel işgalci 
devletlerin ikiyüzlü tutum ve davranışları tüm 
dünyaca izlenmektedir” diyen Özdemir İnsan 
Hakları; Demokrasi, Eşitlik, Adâlet gibi yaldızlı 
sözlerle, yıllarca insanları oyalayan küresel te-
rörist devletlerin gerçek yüzlerinin bir turnusol 
kâğıdı ayrışımı gibi, başta Mısır ve Suriye olmak 
üzere tüm İslâm ve halkı mazlum olan ülkeler-
de ortaya çıktığına değindi.

Suriye’deki Esed rejiminin ve başta İran, 
Rusya, Çin olmak üzere bütün emperyal ve Si-
yonist güçler için utanç vesikası olarak tarihe 
geçecek bu fotoğrafların yanında, 3 yıllık bilan-
çoyu da ‘şimdilik’ kaydıyla tarihe not düşmek 
istediklerini, dünyanın bu büyük katliama ses-
siz kaldığını dile getiren Özdemir sözlerini şu 
şekilde sona erdirdi. “Birleşmiş Milletler Bağım-
sız Suriye Araştırma Komisyonu’nca yayımla-
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nan 09-16 Şubat 2014 tarihli Suriye Bülteni’ne 
göre Suriye’de bu tarihe kadar; 130 binden 
fazla insan öldürüldü. 11 bin çocuk, 9 bin 911 
kadın da bunların arasında yer almaktadır. 215 
bin kişi tutuklandı, 3 milyon ev hasar gördü. 
1451 cami, 3700 okul, 270 özel hastane za-
rar gördü,33 kilise yıkıldı veya hasar gördü. 9 
milyon insan yerinden edildi. Sadece Türkiye’ye 
gelen Suriyeli mülteci sayısı 1 milyonu geçti. El-
bet, zulüm ile âbâd olunmaz. Ama birilerinin de 
bu zulme dur demesi gerekir. Bizim beklentimiz 
ne Amerika, ne Batı, ne Birleşmiş Milletler ne 
de onların yandaşlarıdır. Biz istiyoruz ki, Müslü-
manlar uyansın birbirlerine sahip çıksın. İslami 
duyarlılığı olan kurum, kuruluş, vakıf, dernek 
ve uluslar arası İslami teşkilatlar bir araya gel-
sin, ciddi çözümler üretsinler.

‘Ben Müslüman’ım diyen her ferdin şark-
taki ayağına diken batan Müslüman’ın acısını 
hissetmek ve ona yardımcı olmak gibi bir so-
rumluğu vardır. Elbette o zalimler, tagutlar yüce 
Rabbimizin beyanıyla, “Nasıl bir İnkılap ile yı-
kılıp gideceklerini” görecekler. Ancak, burada, 
Müslüman da kendisine düşen görevi yerine 
getirmelidir. Bu sebeple, tüm İslam alemine, 
tüm vicdan sahibi duyarlı insanlara, onların 
oluşturduğu uluslar arası kurum ve kuruluşla-
ra sesleniyoruz: Gelin bu zulmü, bu katliamları 
elbirliği ile durduralım. Bu zalimlere şimdiden 

engel olalım. Yoksa onların bu mazlum halklara 
yaptıkları zülüm ve katliamlar diğer milletlere 
yöneltilmiş bir tehdittir. Onun için, tüm insanla-
rı sorumluluklarını üstlenmeye davet ediyoruz.

Yâ Rab! Sana, Şehit Ahmet Yasin’in Dua-
sıyla iltica ediyoruz: “Sen bizim Rabbimizsin… 
Bizi kime bırakıyorsun? Bize cehennem olacak 
uzaklara mı? Veya düşmana mı? Allah’ım! Akı-
tılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmet-
ler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş an-
neler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsat 
edilmiş ekinler aşkına, sana şikayette bulunu-
yorum. Gücümüz dağıldı, birliğimiz bozuldu… 
Yollarımız ayrıldı… Halkımızın zaafını ve ümme-
timizin bize yardım edip, düşmanı yenmedeki 
aczini sana şikayet ediyorum…”

Ve bizler de Yâ Rab sana dua ediyoruz ki: 
Ey Yüce Rabbimiz! Müslümanları zalimlere bı-
rakma! Zalimleri kahr-u perişan eyle, onlara 
fırsat verme! Müslümanlara birlik ve beraberlik 
ihsan eyle! Bizleri İslam’ın izzetiyle izzetlendir, 
İslam’ın şerefiyle şereflendir. Ezilen, hor görü-
len, katledilen, yurdundan  yuvasından edilen 
mustazaflara yardım ve  inayetini gönder, Yâ 
Rabbi” (amin).

Bütün insanların akıl, nesil, can, mal ve din 
emniyetinin sağlandığı bir dünyada buluşmak 
temennisiyle basın açıklamamıza son verirken, 



NİSAN 2014 / Sayı 179

29

hepinize katılımlarınız için Müslümanlarla Da-
yanışma Platformu Adına teşekkürlerimi suna-
rım.”

Ayrıca platform adına kısa bir açıklama ya-
pan Genç Birikim Derneği Genel Başkanı Ali 
Kaçar’ın yaptığı konuşmanın tam metni aşağı-
dadır.   

“17 Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan ve bü-
tün Ortadoğu’yu etkisi altına alan halk ayaklan-
malarının en kanlı durağı, ne yazık ki, Suriye 
olmuştur. Bu, Suriye Nusayri diktatörlüğünün 
çok güçlü oluşundan kaynaklanmamaktadır. 
Bunca süredir devam eden katliamın asıl ne-
deni, Suriye’deki Nusayri diktatörlüğünü kü-
resel emperyal ve Siyonist güçlerle, işbirlikçi 
kimi bölge ülke yönetimlerinin desteklemesi 
ve yardım etmesidir. Bugün, Suriye’deki halk 
ayaklanması dördüncü yılına girmesine rağmen 
bu insanlık dışı katliam, ne yazık ki, hala bü-
tün vahşetiyle devam etmektedir. Bu neden-
ledir ki, Suriye’de, 15 Mart 2011’den bu yana 
yüz binlerce masum insan, kimyasal silahlarla, 
varil bombalarıyla katledilmiş, maddi ve tarihi 
zenginlikleri yerle bir edilerek talan edilmiştir. 
Bir balina için bütün dünyayı ayağa kaldıran 
ikiyüzlü/yüzsüz emperyal ve Siyonist güçlerin 
güdümündeki uluslar arası kuruluşlar, bunca 
insanlık dışı katliam ve tecavüzü, utanmadan 

sadece sözde kınamakla yetinmişlerdir. Bizler, 
bu kuruluşlardan ve güya dünya barışını koru-
mak amacıyla kurulduğu iddia edilen BM’den 
ciddi bir adım atmasını beklemiyoruz. Ama ya 
Müslümanlardan? Onlar niçin, bunca bebeğin, 
çocuğun, kadının ve yaşlı insanın varil bomba-
larıyla, kimyasal gazlarla yüz binlercesi katle-
dilirken bırakın dünyayı, kendi halklarını bile 
mazlumdan yana harekete geçirememekte-
dirler? Suriye konusundaki bu umursamazlık, 
bu bölünmüşlük niye? Bu durum, kimin, hangi 
emperyal gücün işine yaramaktadır? Hani bizler 
kardeştik, hani aynı ümmetin parçalarıydık? Ne 
oldu ki Müslümanlara,  kimileri Nusayri Esad’ı 
ve onun eli kanlı diktatörü Beşşar’ı destekler 
hale gelmiştir? Onlar bilmezler mi ki, Beşşar’ı 
desteklemek, Siyonist İsrail’i desteklemek, 
ABD’yi, İngiltere’yi ve bilumum küresel küfür 
cephesini desteklemek anlamına gelecektir.

Küfür cephesi karşısında bir ve bütün olma-
sı gereken Müslümanlar, neden parçalanmış ve 
ayrılıklara düşmüşlerdir?         

Bizler Müslüman’ız! Allah-u Teâlâ, aynı ırk-
tan, aynı soydan, aynı toprak parçasında yaşa-
yanları değil ‘ancak mü’minlerin kardeş’ oldu-
ğunu belirtiyor. ‘Kâfirleri dost edinmeyin yoksa 
siz de onlardan olursunuz’ buyuruyor. ‘Resulul-
lah (s.a.v.)’de: “Sen Müslümanları arasındaki 
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merhamet, sevgi ve dert ortaklığı yönünden 
tıpkı bir vücut gibi görürsün. Nasıl ki, vücudun 
bir azasında hissedilen acı bütün vücudu uyku-
suz bırakır ve ateşlenmesine sebep olursa Müs-
lümanlar da böyledir” buyuruyor. Bu emirlere 
rağmen neden İslam topraklarındaki işgale, is-
tilaya ve zulme uğrayan Müslümanların acılarını 
paylaşmıyoruz? Bizler ancak bu emirlere uydu-
ğumuz zaman Allah’ın rızasını kazanmış oluruz, 
aksi halde bu asla mümkün değildir. 

Bugün Suriye’de, yerlerini, yurtlarını terk 
etmiş 10 milyondan fazla mazlum insan bu-
lunmaktadır. Bunların çok azı komşu ülkelere, 
diğer çoğunluğu ise Suriye içerisinde barınacak 
yer, yiyecek kedi ve köpek eti bile bulamıyor-
lar. Kedi köpek eti bile bulamayan bu milyon-
larca mazlum insan, bir taraftan diktatör Esad 
ve onun destekçileriyle, bir taraftan da soğuk 
kış şartlarıyla ve açlıkla mücadele etmekte-
dirler. Bunlar, bizden olan insanlardır. Bunlar, 
düne kadar aynı sınırlar içerisinde aynı heye-
canı duyduğumuz, aynı akideyi paylaştığımız, 
birlikte küfre karşı çeşitli cephelerde savaştığı-
mız, şehit verdiğimiz kardeşlerimizdir. Bizi ayı-
ran bugünkü sınırlar yapay ve bize ait olmayan 
sınırlardır. Bizleri de bağlamaz.

Bilmeliyiz ki, Suriyeli Müslümanlara sırt 
dönmek, aslında İslam’a sırt dönmektir. Onlara 
yardım eli uzatmamak, Allah’ın da yardımından 
mahrum olmaktır.

Bugün Suriye’de onurlu bir mücadele ve-
rilmektedir. Bu mücadelenin eksik, hatta ka-
tılmadığımız yanları da olabilir. Ama bilmeliyiz 
ki, mücadeleleri fisebilillah içindir. Bunca yıldır, 
yılmadan, usanmadan ölümüne, Allah’ın adını/
Kelimetullah’ı yüceltmek için mücadele ediyor-
lar. Sıcak odalarında oturup ahkâm kesenler, 
kokuşmuş Esad diktatörlüğüne medhiyeler dü-
zenler, bilmeliler ki, bu tavırlarıyla, Allah’ı değil, 
ancak şeytanı ve şeytanlaşmış insanları yani 
Siyonist İsrail’i, ABD’yi, İngiltere’yi ve Rusya’yı 
memnun etmektedirler.

Kim ne derse desin, bugün Suriye’de veri-
len mücadele hak ile batılın, küfür ile İslam’ın 
mücadelesidir. Hz. Adem (as)’dan bu yana de-
vam eden bu mücadele, kıyamete kadar da 
devam edecektir. Bu mücadelenin bir tarafında 
mazlum geleneksel de olsa Müslüman bir halk, 
diğer tarafında ise emperyal kâfirler ve onla-
rın uşak ruhlu yerli işbirlikçileri bulunmaktadır. 
Bu mücadelede, Müslüman olarak bizim tarafı-
mız bellidir. Biz biliyoruz ki, Esad diktatörlüğü 
İslam’a ve Müslümanlara savaş açmış eli kanlı 
bir diktatörlüktür. Beşşar, Müslümanların değil, 
Siyonistlerin ve Batılı emperyal güçlerin dostu-
dur. Bir Müslüman, İslam’a ve Müslümanlara 
savaş açanları asla dost edinemez. Kim onları 
dost edinirse, o da onlardandır.

Bugün Suriye’nin Müslüman halkı kan ağlı-
yor, bombalanmadık bir karış kara parçası bile 
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kalmamıştır. Açlar, susuzlar, barınacakları yer-
leri yoktur. Müslüman olmazsa bile mazluma 
yardımcı olmak Müslümanların şiarıdır. Oysa 
Suriye halkı kahir ekseriyetle Müslüman’dır. 
Esad rejimi ve destekçisi bilumum güçlerle 
mücadele eden bu halka el uzatmak, yardım 
etmek Müslüman olarak bizim görevimizdir. 
Suriye’de kardeş kavgası yok hak ile batıl kav-
gası vardır. Kim bu iddiada bulunuyorsa, bilmeli 
ki hakla batılı birbirine karıştırmaktadır. Bizim 
tarafımız bütün imkânlarımızla mazlum Suriye 
halkının yanı olmalıdır. Onların umudu bizleriz. 
Bunu asla unutmamalıyız.

Bilmeliyiz ki; Çeçenistan’da tecavüze uğra-
yan kadının, Afganistan’da insansız hava araç-
ları ile katledilen henüz yeni doğmuş bebeğin, 
Irak’ta atılan bombaların altında katledilen bir 
ninenin, Suriye’de yiyecek bulamadığı için kedi, 
köpek, eşek eti yemek zorunda bırakılan kar-
deşlerimizin, Mısır’da sorgusuz sualsiz bir darbe 
neticesinde içeri atılan Muhammed Mursi’nin, 
Siyonist İsrail’e gelinliğiyle direnen kız karde-
şimizin, Budist baskıyla din değiştirmeye zor-
lanan Arakanlı bir Müslüman’ın umuduyuz. Bu 
umutları boşa çıkarmaya hiç birimizin hakkı 
yoktur.”



GENÇ BİRİKİM

32

Genç Birikim Pursaklar Temsilciliği tarafın-
dan 06.04.2014 Pazar günü “Allah Rasulü’nün 
Hayatı” konulu (siyer)  bir yarışma düzenlendi.

Temsilciliğin düzenlediği bu ilk yarışma, 
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatının on 
üç yıllık Mekke dönemini kapsıyor. İlerleyen za-

manda Medine dönemi için de  ayrı bir yarışma 
düzenlenmesi  planlanmakta.

Kaybedeni olmayan bu yarışma, üçerli grup-
lar halinde yapıldı. Yarışmada birinci olan gruba 
Mevdudi’nin “Tefhimul Kur’an”  tefsiri; ikincilere 
ise çeşitli kitaplar hediye edildi.

Genç Birikim Pursaklar Temsilciliği 
Tarafından Siyer Yarışması 
Düzenlendi

Genç Birikim
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Bu yarışmanın yegâne hedefi, Allah 
Rasulü’nün hayatını daha iyi öğrenip O’nu hep 
gündemimizde tutmak ve O’nun hayatını en 
güzel biçimde örnek alarak içinde bulunduğu-
muz ve kıyamete kadar devam edecek olan bü-
yük sınavı başarıyla tamamlamak.

Rasulün izinden gitmek ve O’nu adım adım 
takip edenlerden olmak bizi arzuladığımız he-
defe vardıracaktır inşaallah; O nerde hızlandıy-
sa orda hızlanmak, nerede yavaşladıysa orda 

yavaşlamak, nerde durduysa orada durmak, 
nereye bastıysa oraya basmak, nereye basma-
dıysa onun üzerinden atlamak. Tıpkı her tarafı-
na mayın döşenmiş bir arazide mayınların ne-
relere döşendiğini bilen birisini izler gibi O kutlu 
Nebiyi izlemek.

Rabbimiz O’nun izinden bizleri ayırmasın, 
O’nun rehberliğinde ahirete intikal eden ve 
sancağı altında toplananlardan bizleri eylesin.
(Amin)
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Venhar Kur’an Evi, Kayseri’de 
Kur’anî çalışmalarda bulunan bir 
mekân. Geçtiğimiz aylarda, Cumar-

tesi günleri gerçekleştirdikleri sohbetlerinden 
birinin konuğu, Ankara İlahiyat Fakültesi’nden 
Doç. Dr. İhsan Toker Hoca idi. Sohbetin ko-
nusu ilgi çekiciydi: İlahiyat Laikliği. Çoğumuzun 
ilk kez duyduğu bu ‘ilahiyat laikliği’ kalıbını, İh-
san Toker Hoca kendisini sabırla dinleyenlere 
genişçe şerh etmeye çalıştı.

Toker Hoca, laiklik üzerine yaptığı araştır-
malardan tanınan biri. Eski 
Yeni Yayınları’nca okuyu-
cuyla buluşan Teolojik Bir 
İnşa Olarak Laiklik kitabı, 
bu tezimizi haklı çıkarmaya 
yeterlidir. Bu eserinde ge-
nel ve özel hatlarıyla laikliği 
ele almakta ve zararlarına 
karşı insanları uyarma vazi-
fesini yerine getirmektedir.

Konuşmacımız, sözleri-
nin başında, başlığın bazı 
dinleyiciler için belirsizlik 
içerebileceğini; ama konu 
açılınca, daha detaylarına 
girince faydalı bir husus 
olacağını ifade ederek şun-
ları kaydetti: “Bu konu, be-
nim araştırma notlarımdan 
kaynaklanan bir hadisedir. 
Onların verilerinden özel 
olarak süzülmüş ve size 

faydalı olur cihetiyle paylaşacağım bir sunum 
olacaktır. Aynı zamanda, ilahiyatta kazanılmış 
bir tecrübenin sizlere aktarılması da söz konu-
sudur bu yaptığımızla.” 

Türkiye’de, cumhuriyetin kurulmasına para-
lel olarak yerleştirilmeye başlanan ilahiyatların, 
ilkin Dar’ul Fünun olarak ortaya çıktığını aktaran 
Toker, daha sonra Ankara İlahiyat Fakültesi’nin 
açılmasıyla yeni bir döneme girdiğinin bilgisini 
de verdi. Burada yapacağının kuşatıcı bir ilahi-
yat sorgulaması ve değerlendirmesi olmayaca-
ğının altını özellikle çizmeyi gerekli gördü.

İhsan Toker, birden faz-
la laiklik anlayışı olduğunu 
belirttikten sonra kendi-
sinin de içinde bulunduğu 
anti-laiklik’i konu edindi. 
Türkiye’de son yirmi-otuz 
yıldır laiklik sevdirici işlerin 
yapıldığı ve sözlerin söy-
lendiğini ifade etti. Daha 
sonra, Türkiye’deki laikli-
ğin başlangıç itibariyle ta-
bandan gelen bir istek ve 
beklenti üzerine değil de, 
tepeden inmeci/üstten ge-
len bir istem ve girişimlerin 
sonucu olarak yerleştiril-
meye çalışıldığına dikkatleri 
çekti ve şunları ekledi: “La-
ikliğin, devlet eliyle, hukuk-
sal çerçevede emredici ko-
numa getirilmesine kadar 

Laiklik, İlahiyat Eliyle
İşlenmeye Çalışılmış

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.cm
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bu konuda şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz ki; dindar ke-
simler içerisinde böyle bir 
taleb’e kesinlikle rast gelin-
memiştir. Bunun anlamı da, 
ülkede cumhuriyetin asıl 
itibariyle kendisini sadece 
seküler temeller üzerinde 
ifade etme yolunu tercih 
etmiş olduğudur.” 

Laikliğin kısa bir tarihsel 
haritasını çizen ve bu teri-
min ne Türkçe’de ve ne de 
Arapça gibi Müslümanlara 
ait dillerde karşılığının ol-
madığını hatırlatan İhsan 
Toker Hoca, meselenin ila-
hiyatı bağlayan yönlerine 
şu sözleriyle açıklık getirdi: 
“Türkiye’nin cumhuriyet ve aydınlanma süre-
cinde, genel olarak yaşadığı çelişkiler, ilahiyat 
alanında da yerini bulmuştur. Yeni rejim, dinsel 
alanlarla ilgili baştan beri bir ikilem içerisinde 
olmuştur. Mesela, bir taraftan egemenliğin ka-
yıtsız-şartsız milletin olduğunun altı çizilirken, 
diğer taraftan devletin dininin İslam olduğu 
söylemi, en azından bir müddet daha varlığını 
korumaktadır.”

İlahiyat Fakültelerinin, sanıldığı gibi insanla-
rın din konusunda daha iyi yetişmeleri ve ken-
dilerini geliştirmeleri için değil de; dine yeni bir 
bilimsel, toplumsal ve siyasal konum kazandırıl-
ması için kurulduğunun üzerinde haricen durdu 
konuşmacımız. Yani, yeni rejime din kanalıyla 
kan pompalamak anlamını da çıkarabiliriz bura-
dan İlahiyat Fakülteleri’nin kuruluşu aracılığıy-
la. Ayrıca, konuşmacımız şu ana kadar benim 
de ilk kez duyduğum ve şaşkınlığımı gizleye-
mediğim ‘ilahiyat fakültelerinin ilk eğitim-öğre-
tim veren Hocaları’nın alnı secdeye varmayan 
insanlardan oluştuğu’ hususunu dillendirdi. Bu 
gerçek, ilahiyatların din adına, daha doğru bir 
ifadeyle İslam adına pek de masum bir gerek-
çeyle peyda olmadıklarını fark ettiriyor bizlere. 
Pratiksiz, ibadetsiz ve inanç noktasında kuşkulu 
insanların bu eğitimi gerçekleştirmelerinin, dine 
laik bir müdahalenin sözkonusu olduğunun da 
hatırlatmasını yapmayı unutmadı Toker Hoca.

İlahiyatların kurulmasındaki maksatların 
yeni bir din’in/İslam’ın ve yeni bir laikliğin in-
şası olduğundan dem vuran Hoca, sunumuna 
şöyle devam etti: “İlahiyatçılığın istediği din, 

bireysel, felsefî, akılcı, doğal, özsel ve evrensel 
olmalıdır. Ümmete vurgu yapmayacak, ümmet 
olmayı dikkate almayacak, dayandığı bir nakli, 
rivayeti ve tarihi olmayacak, batı muhayyilesi-
nin doğurduğu doğallığı taşıyacak bünyesinde 
ve her yerde aynı işlevleri yürütecek.”

Laiklik konusunda kimi ilahiyatçıların fikir-
lerinden örneklendirmelerde bulunarak konu-
nun daha iyi anlaşılmasını sağlayan İhsan To-
ker Hoca, son yıllarda laikliğin fazlaca gündem 
edilmemesini, farklı bir planın işleyiş sürecin-
de olduğuna ya da olabileceğine dikkat çekti. 
İslam gibi hayatın bütün alanlarına müdahale 
eden ilahi bir dine, laiklik gibi türedi ve batı 
kaynaklı olan çarpık sistemin, karmaşık yapı-
nın eklemlenmesine yönelik faaliyetler içeri-
sinde olanların, kendilerini yine İslam’a nispet 
etmeleri, gerçekten aklın almayacağı bir çelişki 
içeriyor. Bu mevzuları anlamamıza ve düşün-
memize vesile olan Toker Hoca, bir anlamda 
Murat Kapkıner’in deyimleştirdiği ‘kimsenin 
aklına gelmeyen’ bir türü akıllarımıza yerleştir-
miş oldu. Meselenin sevindirici yönü ise, eleş-
tiri getirilen ilahiyat düzeninin içinde olup da 
onlardan olmamak, o çarkın dişlileri içerisinde 
Müslümanca bakışı ve duruşu sürdürebilmek, 
sergilemeye devam edebilmektir.

Gündem dışı gibi görünen, ama üzerinde 
dikkatle durulmayı hak eden böylesi bir duru-
mu biz kardeşleriyle paylaşan sevgili İhsan To-
ker Hoca’ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Ve 
en az ona yaptığımız kadar, onu misafir eden 
Venhar Kur’an Evi emektarlarına da şükranla-
rımızı arz etmemiz, haklarını teslim etmemiz 
gerektiği babındandır.
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İman kelimesi, Arapça’da ‘emn’ kökün-
den gelir. Sözlük anlamı, birini sözünü 
tasdik etmek, onaylamak, kabullenmek 

itimat etmek, gönülden benimsemek, güven-
mek/güvenilmek anlamlarına gelmektedir. 
İman aynı zamanda korkunun zıddı olan ‘em-
niyet’, ‘güven’ manasındadır. Güvenme, veri-
len bir habere kalpten inanma, haberi getireni 
tasdik etme, bir şeye tereddüde düşmeksizin 
inanma, Allah’a, Hz. Muhammed (as)’ın Allah’ın 
kulu ve Rasulü olduğuna, ahiret gününe, kade-
re, hayır ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına 
inanma anlamlarına gelir.

Terim (ıstılah) olarak, Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (as)’ın Allah tarafından getirdiği 
kesin olarak bilinen haber, dini esas ve hüküm-
lerin doğru ve gerçek olduğuna tereddütsüz 
inanmak, bunların tamamını kabul ile tasdik ve 
itiraf etmektir. Yani Allah’a, Hz. Muhammed’in 
son peygamber olduğuna ve bütün İslami 
esaslara, hükümlere ve haberlere, kesin olarak 
inanmak, tamamını kabul ve tasdik etmektir. 

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de:

“Peygamber ve mü’minler ona Rabbinden 
indirilene inandı” (Bakara, 2/285) buyurulması 
da bunu teyid etmektedir.

İman, küfrün zıddıdır. Âlemlerin Rabbı olan 
Allah’ı tanımak ve O’na yönelmektir. İman: 
Allah’ın gönderdiği peygamberleri tasdik et-
mek, getirdikleri vahyi benimsemektir. Allah’ın 
buyruklarını yerine getirerek, O’nun güvenini 
ve rızasını kazanmaktır. Âyetleri kabul edip, 
bağlanmak ve yaşamaktır. 

İslam âlimlerinin bazıları iman için, ‘kalp ile 
tasdiktir’, bazıları ‘yalnızca dille ikrardır’, bazı-
ları da ‘kalple tasdik, dille ikrardır’ tanımında 
bulunurlarken, ‘kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve 
gereğince ameldir’ şeklinde tarif edenler de ol-
muştur. Bir kimse, Peygamberimizi, Allah tara-
fından getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde 
kalbi ile tasdik ediyor ve doğruluğuna inanıyor-
sa -bunu her hangi bir sebeple dili ile ikrar et-
mese de- Allah katında mü’mindir. Diliyle ikrar 
ettiği halde kalbi ile tasdik etmiyorsa, bu kimse 
her ne kadar insanlar yanında mü’min ise de, 
Allah katında gerçekten inanmış değildir.

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurul-
muştur:

“İnsanlardan öyle kimseler vardır ki Allah’a 
ve âhiret gününe iman ettik derler, hâlbuki on-
lar mü’min değillerdir.” (Bakara, 2/8)

“Münafıklar sana geldikleri zaman: “Biz 
gerçekten şehadet ederiz ki, sen kesin olarak 
Allah’ın elçisisin” dediler. Allah da bilmektedir ki 
sen elbette O’nun elçisisin. Allah, şüphesiz mü-
nafıkların yalan söylemekte olduklarına şahidlik 
etmektedir.” (Münafikun, 63/1) 

‘’Bedeviler, ‘İman ettik’ demektedirler. (Ey 
Muhammed) de ki, ‘Siz iman etmediniz fakat 
İslâm olduk deyin, çünkü iman henüz kalpleri-
nize girmedi.” (Hucurat, 49/14)

Dil ile ikrar, dünyada Müslüman olduğunun 
bilinmesi ve kendisine (cenaze namazını kıl-
mak ve Müslüman mezarlığına defnetmek gibi) 
İslâm hükümlerinin uygulanması için, gereklidir.

İman, Salih Amel İlişkisi

M. Ali FURKAN
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İman etmek için yalnız ‘bilmek’ de olmaz. 
Bilmek, imanın şer’i tarifi ile ilgili ileri sürülen bir 
görüştür. Buna göre iman; kalbin marifeti olup, 
tasdik olmaksızın Allah’ı ve Hz. Peygamber’in 
haber verdiği şeyleri kalben bilmek demektir. 
Bu görüş doğru olsa idi ehl-i Kitabın hepsi de 
mü’min olurdu. 

Allah Teâlâ ehli-i Kitap hakkında şöyle bu-
yurmuştur:

“Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (pey-
gamberi) , çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna 
rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde 
mutlaka gerçeği gizlerler.” (Bakara, 2/146) (A. 
Muhsin Toprak, s.44-45)

Başkalarına güven vermek, güven içinde ol-
mak. İman sahibi kişi, yani mü’min, hem inan-
dığı gücün sağladığı güvenin içinde emin olan; 
hem de kendisi başkalarına güven veren de-
mektir.

İcmali ve Tafsili İman: Ehl-i Sünnet’e 
göre Şer’î iman, icmali veya tafsili olarak iki su-
rette teşekkül eder. Rasulullah Hz. Muhammed 
(as)’ın tebliği ettiği dini esas ve ilâhî hüküm-
lerin tamamına, tafsilat gözetmeden topluca 
inanmaya icmali iman denir. Bunun da en özlü 
ifadesi; “Allah’tan başka ilâh bulunmadığına ve 
Hz. Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna” 
kesin olarak inanmaktır. Bu iman, “Kelime-i 

Tevhid” ve “Kelime-i şehadet” diye bilinen ke-
sin “Lâ ilâhe illallah, Muhammedu’r-Rasulullah” 
demek ve bunu kalb ile tasdik etmekle olur. 
Bu, Şer’i imanın ilk mertebesi ve İslâm bina-
sına girmenin ilk şartıdır. Çünkü bu cümlede, 
İslâm’ın iki ana rüknü ile bir kimsenin iman et-
mesi zorunlu olan dini hakikatlerin esası ve özü 
toplu olarak bulunmaktadır. Ancak, bu dinî hü-
kümlerin tamamını tek tek hemen öğreneme-
den, hepsine birden topluca iman edildiği için, 
bu tür imana “icmali iman” denmiştir. Akıl ve 
baliğ olan (akıllı ve erginlik çağına gelen) her 
şahsa, “icmali iman”a sahip olmak şart ve farz 
ise de; mümine yaraşan imanın bu ilk kademe-
sinde ve İslâm’ın ana kapısında kalmayıp, dinin 
diğer iman ve ibadet esaslarını, amelî ve ahlâkî 
hükümlerini -gücü ve takati nisbetinde- öğren-
mesi ve bunlara ayrı ayrı tafsili olarak iman et-
mesidir.

Mü’min, hem Allah’ın, hem de insanın sı-
fatıdır. Esmaü’l-Hüsnadan biri, El-Mü’min’dir. 
Allah’ın mü’minliği, güven verici, güven kay-
nağı olmayı; insanın mü’minliği de El-Mü’min’e 
(Allah’a) güvenmeyi ifade eder. İman, bu kar-
şılıklı güvenin işleyişidir. Allah’a güven tam ol-
madan iman olmaz. Allah’a güvenin tam olması 
için, O’nu her şeyden fazla sevmemiz, O’nun 
emir ve hükümlerini de herşeye tercih etmemiz 
gerekir. “İman edenlerin Allah’a olan sevgileri 
çok fazladır.” (2/Bakara, 165)
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İmanın Geçerli Olmasının Şartları

İmanın sahih ve makbul olması için üç şartın 
bulunması gereklidir.

1. İman ümitsizlik halinde olmamalıdır.

Hayatı boyunca inanmamış olan bir insanın, 
yaşama ümidi kalmayıp can çekişme halinde 
iman etmesi geçerli değildir. Nitekim Kur’an-ı 
Kerim’de konuyla ilgili olarak şöyle buyurul-
muştur:

“Günah işleyip de kendisine ölüm gelince 
‘işte ben şimdi tevbe ettim’ diyen kimsenin 
tevbesi kabul edilmez. Kâfir olarak ölenlerin de 
tevbesi kabul edilmez. İşte bunlara ahirette can 
yakıcı bir azap hazırlamışızdır.” (Nisa, 4/18)

“Azabımızın şiddetini gördükleri zaman 
imanları kendilerine fayda verecek değildir.” 
(Mü’min, 40/85) 

Firavun bile boğulma anında iken iman et-
miştir. Ölüm üzere iken azabın şiddeti ve deh-
şetini görerek iman, artık gayba iman olmaktan 
çıkar.

“Sular onu boğacak düzeye erişince (Fi-
ravun): “İsrail oğullarının kendisine inandığı 
(ilahtan) başka ilah olmadığına inandım ve ben 
de Müslümanlardanım” dedi.” (Yunus, 10/90)

2. İman eden bir kimse, zarûrât-ı diniyye-
den olan hükümlerden herhangi birini inkâr 
veya tekzib etmemelidir. Mesela; bir kimse 
Allah’ın varlığına, meleklerine, âhiret gününe 
namaz, oruç, hac ve zekâta inandığını ikrar 
etse, ancak peygamberlere inanmadığını söy-
lese, bu kimsenin imanı sahih değildir. Çünkü 
iman bir bütündür, cüzlere, parçalara ayrılmayı 
kabul etmez. Yine Kur’an-ı Kerim’e inandığını 
beyan eden bir kimse, onun herhangi bir aye-
tini reddetse mü’min olamaz. Çünkü Kur’an-ı 
Kerim’den olduğu sabit olan herhangi bir aye-
ti inkâr etmek küfürdür. Bu durum, Kur’an-ı 
Kerim’in çoğuna inansa da, böyledir. Çünkü 
Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından vahy yoluy-
la indirilmiş bir kitaptır. Bir ayeti yalanlayan 
kimse, aslında vahyi, yani bütünüyle Kur’an-ı 
Kerim’i  yalanlamış demektir. Mü’minler; bil-
medikleri herhangi bir mesele ile karşılaştıkları 
zaman; ileri geri herhangi bir söz söylemeden 
“ben bunu bilmiyorum; Allah ve Rasûlü nasıl 
bildirmişse öyledir” demelidirler.

3. Dindeki hükümlerin hepsinin güzel oldu-
ğunu kabul etmeli ve bunların arasında bir ayı-
rım yapmamalıdır.

Kısmî iman, kısmî küfür demektir. Bir kısmı-
nı inkâr da tamamını inkâr gibidir. İman edil-
mesi gereken unsurlar birbirine bağlı bir bü-
tündür. Dolayısıyla ya tam iman, ya da küfür 
var demektir. Küfrün az veya çok olması küfür 
olmasını değiştirmez. 

“Siz Kitab’ın bir kısmına inanıp bir kısmını 
küfr (inkâr) mü ediyorsunuz? Sizden böyle ya-
panın cezası, dünya hayatında zillet, kıyamet 
gününde azabın en şiddetlisine uğratılmaktır.” 
(Bakara, 2/85).  

Hoşuna giden şeylere iman eden, hoşlan-
madığı ve zor gelen şeyleri inkâr eden, ancak 
arzularını ilâh edinen menfaatperest kimsedir. 
Bir bardak temiz suya bir damla zehir katılmış 
olsa, o su, faydalı olmaktan çıkar, tehlike sebe-
bi olur.

Rivayet edildiğine göre Yahudi hahamların-
dan bir topluluk, Rasulullah’a gelmişler: “Ey 
Allah’ın Resulü biz, sana, kitabına, Musa’ya, 
Tevrat’a ve Üzeyr’e iman ediyoruz ve bunlar-
dan başka kitapları ve peygamberleri tanımı-
yoruz” demişlerdi. Peygamberimiz de: “Hayır, 
Allah’a, bütün peygamberlerine, Muhammed’e 
ve kitab-ı Kur’an’a ve ondan önceki her kitaba 
iman ediniz” buyurdu. (Nisa, 4/136; Bakara, 
2/285) “Yapmayız” dediler. Bu ayet nazil oldu 
ve hepsi iman ettiler. Dikkate şayandır ki, iman 
fıkrasında “Allah’a, Resulüne, Resulüne indiri-
len kitaba, ondan önce indirilmiş olan kitaba” 
diye dört şeye iman belirtilmiştir. Bu da “Allah’a 
iman, Peygambere iman, kitaplara iman” diye 
üç mertebede özetlenebilir.

İMAN VE SALİH AMEL

Salih amel, iyi, güzel, faydalı, sevaba ve 
Allah’ın rızasına sebep olacak, haram sınırına 
girmeksizin kişinin iman, iyi bir niyet ve ihlâs ile 
yapmış olduğu davranışlar.

“Amel”, iş manasına gelir. “salih” ise, el-
verişli, yararlı, yarayışlı demektir. Dolayısıyla 
amel-i salih; kişiye ahiret saadetini sağlamaya, 
Allah’ın rızasını kazanmaya elverişli olan, Allah 
katında bir değer ifade eden davranışlardır.

İmanı kuvvetlendiren, sağlamlaştıran, onu 
çepeçevre sararak koruyan salih amellerdir. 
Salih amelden söz eden ayetler genellikle, önce 
imana değinerek başlarlar. Bunların hep “İman 
edip salih amel işleyenler...” şeklinde oldukları 
görülmektedir. Bu da iman ile amelin, bir bü-
tünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koy-
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maktadır. İman olmadan 
güzel davranışların hiçbir 
önemi olmadığı gibi, salih 
amel olmadan da kuru bir 
imanın tadı yoktur.

Nitekim Cenâb-ı Allah 
Kur’an-ı Kerim’de kurtu-
luşa erebilecek kimseleri 
şöyle tanıtıyor: “Asr’a ye-
min olsun ki hiç şüphesiz 
insan hüsrandadır. Ancak 
iman edip salih amel iş-
leyenler birbirlerine hakkı 
ve sabrı tavsiye edenler 
müstesna.” (Asr, 103/1-
3). “Muhakkak ki iman 
edip salih amel işleyenler, 
yaratıkların en hayırlısı-
dırlar.” (Beyyine, 98/7). 
Bu ayetlerden anlaşıldı-
ğı gibi imanın yanında 
mutlaka salih amel gere-
kir. Bu da İslâm’ın bütün 
emir ve yasaklarının yer-
yüzünde uygulanması, 
insanların hayatına hâkim kılınması için gere-
ken amelî ve sözlü tebliğdir. Allah’ın emirlerini 
uygulayıp, bunları kendi nefislerinde yaşaya-
rak toplumda yerleşmesi için çalışmak amel-i 
salihtir. En hayırlı yaratık olmanın şartı budur. 
Kur’an-ı Kerim’de salih amel’den söz eden bü-
tün ayetlerde hemen hemen önce imandan söz 
edilmektedir.

“Allah’a çağıran, salih amelde bulunan ve: 
“Gerçekten ben Müslümanlardanım” diyenden 
daha güzel sözlü kimdir?” (Fussilet, 41/33)

“Bizim katımızda sizi (bize) yaklaştıracak 
olan, ne mallarınız, ne de evlatlarınızdır; ancak 
iman edip salih amellerde bulunanlar başka. 
İşte onlar; onlar için yaptıklarına karşılık olmak 
üzere kat kat mükâfat vardır ve onlar yüksek 
köşklerinde güven içindedirler.” (Sebe, 34/37)

“Gerçek şu ki, iman edenlerle Yahudiler, 
Sabiîler ve Hıristiyanlardan Allah’a, ahiret gü-
nüne inanan ve salih amellerde bulunanlar; on-
lar için korku yoktur, onlar mahzun da olacak 
değildirler. (Maide, 5/69)

“Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp-korku-
tucular olmaktan başka (bir nedenle) göndermi-
yoruz. Şu halde kim iman ederse ve (davranış-
larını) düzeltirse, artık onlar için korku yoktur, 

onlar mahzun da olacak 
değildirler.”(En’am, 6/48)

İman olmadan, salih 
amelin kişiyi kurtaraca-
ğını söylemek son dere-
ce yanlıştır. Zira amelin, 
imansız kabul edileme-
yeceği açıktır. Bunun ya-
nında salih amelin mut-
laka dayanması gereken 
köklü bir dayanağı olması 
gerekir ki, bu da, iman-
dır. Âyette “iman etmiş 
olarak” ifadesinin yer al-
ması gösteriyor ki, iman 
olmadan, salih amelin 
bir faydası olmamakta-
dır. Hatta bir amelin, sa-
lih olabilmesi için, imana 
bağlı olarak yapılması ge-
rekmektedir.

İman ile salih amel 
arasında kuvvetli bir bağ 
olup, birbirlerinden ayrıl-
ması imkânsızdır. Gölge, 

nasıl bedeni takip ederse, aynı şekilde salih 
amel de imanı takip etmektedir. Nerede iman 
varsa, orada salih amel de olmalıdır. O halde 
salih amel ile iman arasında önemli bir bağ var-
dır. Çünkü Allah, kendisine kavuşmanın salih 
amel işlemede ve yapılacak ibadette hiç kimse-
yi kendisine ortak koşmamada olduğunu bildir-
mektedir. (18/110) Yine kötülüklerin keffareti 
ve kişinin en güzel şekilde mükâfatlandırılması, 
iman ve salih amelleri işlemeye bağlanmakta-
dır.(29/7) Salih amel, imanın semeresidir. Sa-
lih amel işleyenin ne zulümden, ne de hakkının 
çiğnenmesinden korkmayacağı, (20/212) yap-
tıklarına karşılık kat kat fazlasıyla mükâfat veri-
leceği,(34/37) cennetlerin vaat edilmesi (2/82) 
gibi daha pek çok hususlar âyetlerde belirtil-
mektedir.

İman ile salih amel arasındaki ilişkiyi İbn 
Teymiyye daha net bir şekilde ortaya koymak-
tadır. Ona göre, salih amelin imanla ilişkisi, ya 
dudakla dilin ilişkisi gibi veya kalbin bedenle 
olan irtibatı veyahut da bir buğday danesinin 
bütünlüğü gibidir. Zira konuşmak, dudak ve dil 
ile olur. Kalpsiz bir beden düşünülemez. Aynı 
şekilde danenin içi ve dışı vardır, özellikleri ayrı 
olduğu halde iki dane denilmez. (İbn Teymiyye, 
Kitabu’l-İman, s. 286)

İmanı kuvvetlendiren, sağlam-
laştıran, onu çepeçevre sararak 
koruyan salih amellerdir. Salih 
amelden söz eden ayetler ge-
nellikle, önce imana değinerek 
başlarlar. Bunların hep “İman 
edip salih amel işleyenler...” 
şeklinde oldukları görülmek-
tedir. Bu da iman ile amelin, 
bir bütünün ayrılmaz parçaları 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
İman olmadan güzel davra-
nışların hiçbir önemi olmadı-
ğı gibi, salih amel olmadan da 
kuru bir imanın tadı yoktur.
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Bir amelin salih amel 
olabilmesi için;

a- Salih ameli yapan 
kişinin Müslüman olması,

b- Bu ameli sadece ve 
sadece Allah rızası için 
yapmış olması,

c- Kur’an’a ve Sünnete 
uygun olması

şarttır.

Yüce Allah, müminle-
rin salih ameller işlemesi-
ni emretmektedir:

”Salih ameller işleyin” 
(Sebe, 34/11).

Hangi amellerin “salih 
amel” olduğu hususunda 
Kuran’a baktığımızda, Al-
lah rızasına uygun olan 
her türlü söz, fiil, ibadet 
ve iyiliklerin “salih amel” 
olduğunu görmekteyiz. 
Namaz, oruç, zekât ve 
hac gibi temel ibadetle-
rin yapılması “salih amel” 

olduğu gibi iyiliği em-
retmek, kötülükten men 
etmek, sosyal yardımlaş-
ma ve benzeri Kur’an’a 
uygun olan her türlü iş 
ve davranış salih ameldir.

Bu arada hayırlı evlâd 
da amel-i salih cümle-
sinden sayılmıştır. Ha-
yırlı evlâd yetiştirmek 
zamanımızda Müslü-
manlar için hayli önem 
arz eden bir meseledir. 
Rasulullah (as): “İn-
san ölünce ameli kesilir 
(amel defteri kapanır). 
Ancak üç şey müstesna 
(onlar yazılmaya devam 
eder): Sadakayı cariye 
(insanların uzun zaman 
istifade ettiği çeşme, yol, 
köprü, hastane, cami...), 
kendisinden istifade olu-
nan ilim (kitap vb.), ken-
disine duacı olan salih 
evlâd” buyurmuştur (Ebû 
Dâvud, Vesâyâ; 14; İbn 
Mâce, Mukaddime; 20). 

Hayırlı evlâd da amel-i salih 
cümlesinden sayılmıştır. Ha-
yırlı evlâd yetiştirmek zamanı-
mızda Müslümanlar için hayli 
önem arz eden bir meseledir. 
Rasulullah (as): “İnsan ölünce 
ameli kesilir (amel defteri ka-
panır). Ancak üç şey müstesna 
(onlar yazılmaya devam eder): 
Sadakayı cariye, kendisinden 
istifade olunan ilim, kendisine 
duacı olan salih evlâd” buyur-
muştur (Ebû Dâvud, Vesâyâ; 14; İbn 

Mâce, Mukaddime; 20). Evlâtların, 
amel-i salih olacak şekilde ye-
tiştirilip ardımızdan bizlere ha-
yır dua eder bırakılması önemli 
görevlerimizdendir.
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Evlâtların, amel-i salih 
olacak şekilde yetiştirilip 
ardımızdan bizlere ha-
yır dua eder bırakılması 
önemli görevlerimizden-
dir.

Bunun aksine, makbûl 
olmayan çocuklara 
“amel-i gayr-i salih” de-
nilmiştir. Hz. Nûh (a.s.), 
kendisine isyan edip ge-
miye binmediği için su-
larda boğulan oğlunu 
tufandan sonra yeniden 
Allah’tan isteyince Allah’u 
Teâlâ cevaben “Ey Nûh, 
o, senin ailenden değil-
dir. Çünkü o, amel-i gayri 
salih (salih olmayan bir 
amel-sahibidir...” (Hûd, 
11/46) buyurdu.

Büyük Günah İşle-
yenin Durumu:

İman ile amel ayrı ayrı 
şeyler olunca, akla şöyle 
bir soru gelir. Farz olan 
ibadetleri yapmamak, 
Allah’ın yasakladığı büyük günahları işlemek 
imanı nasıl etkiler? Başka bir ifade ile farz olan 
ibadetleri yapmayan ve büyük günah işleyen 
kimse imandan çıkar mı?

Bu konuda farklı görüşler olmakla beraber 
Ehl-i Sünnetin görüşü, farz olan ibadetleri yap-
mamak ve büyük günah işlemek insanı dinden 
çıkarmaz, günahkâr yapar. Dinden çıkmak baş-
ka, günahkâr olmak başkadır. Nitekim Ashab-ı 
Kiram’dan Ebû Zerr (r.a.) şöyle demiştir:

Ebu Zerri’l-Gıfârî (r.a) anlatıyor: Hz. Pey-
gamber (a.s) buyurdu ki:

“Bana Cebrâil (a.s) gelerek “Ümmetinden 
kim Allah’a herhangi bir şeyi ortak kılmadan 
(şirk koşmadan) ölürse cennete girer” müjdesi-
ni verdi” dedi. Ben (hayretle) “zina ve hırsızlık 
yapsa da mı?” diye sordum. “Hırsızlık da etse, 
zina da yapsa” cevabını verdi. Ben tekrar: “Yani 
hırsızlık ve zina yapsa da ha!” dedim. “Evet, 
dedi, hırsızlık da etse, zina da yapsa!”

Hz. Peygamber (a.s) dördüncü keresinde 
ilâve etti: “Ebu Zerr’in burnu sürtülse de cen-
nete girecektir.” (Buhârî, Tevhid 33; Müslim, 

İman 153, (94); Tirmizî, 
İman 18).

Hz. Ebu Bekre (r.a) 
anlatıyor: “Rasulullah 
(a.s)’a “Hangi insan daha 
hayırlıdır?” diye sorul-
muştu:

“Ömrü uzun, ameli de 
güzel olandır” buyurdu-
lar.”

“Öyleyse insanların 
kötüsü kimdir?” diye so-
ruldu:

“Ömrü uzun, ameli 
kötü olandır!” buyurdu-
lar.” [Tirmizî, Zühd 22]

İman Huzur Kayna-
ğıdır

İman, insanın en de-
ğerli kazancıdır. Karanlık 
ile aydınlık bir olmadı-
ğı gibi inanan insan ile 
inanmayan insan da bir 
değildir. İnanan insanın 
Allah katında üstün de-
ğeri vardır. Allah mü’min 

olan kullarını sevdiği gibi, insanların güvenini 
kazanan da bu inanan insanlardır.

“Rabbimiz Allah’tır” deyip, sonra da doğru-
lukta devam edenlere gelince, onların üzerine 
melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzül-
meyin, size vaad edilen cennetle sevinin.” (Fus-
silet, 41/30)

İman eden insan huzurlu ve mutlu kişidir. 
Çünkü iman eden insan, bir gün Allah’ın hu-
zurunda dünyada yaptıklarının hesabını vere-
ceğine inandığı için, Allah’a ve insanlara hat-
ta diğer canlılara karşı olan görevlerini en iyi 
şekilde yerine getirmeye çalışır. İşinde ve sö-
zünde ölçülü olur. Her türlü aşırılıklardan sakı-
nır. Ailesine, çevresine, tüm insanlara ve hatta 
hayvanlara karşı şefkat ve merhamet gösterir. 
Kimsenin malına, ırzına göz dikmez. Kimsenin 
hakkına tecavüz etmez. Herkese hakkını verir. 
Komşuluğundan herkes memnun olur. İşveren 
ise işçiye, işçi ise İşverene haksızlık yapmaz. 
Felâketler ve musibetler karşısında sarsılmaz, 
ümitsizliğe düşmez. Allah’a sığınır ve güvenir. 
Bütün bunlar, insanın huzurlu ve mutlu olma-
sını sağlar.

İman eden insan huzurlu ve 
mutlu kişidir. Çünkü iman 
eden insan, bir gün Allah’ın 
huzurunda dünyada yaptıkla-
rının hesabını vereceğine inan-
dığı için, Allah’a ve insanlara 
hatta diğer canlılara karşı olan 
görevlerini en iyi şekilde yeri-
ne getirmeye çalışır. İşinde ve 
sözünde ölçülü olur. Her türlü 
aşırılıklardan sakınır. Ailesi-
ne, çevresine, tüm insanlara ve 
hatta hayvanlara karşı şefkat 
ve merhamet gösterir. Kimse-
nin malına, ırzına göz dikmez. 
Kimsenin hakkına tecavüz et-
mez. Herkese hakkını verir.  
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Dünyevileşme; imani, ahlaki, sosyal, 
ticari meselelerin bütününde kişinin 
emeğini, gücünü, imkânını dünyevi 

unsurlara yoğunlaştırmasıdır. Kişinin önceliğini 
dünya değerlerine vermesi, kendisini dünyanın 
çekiciliğine kaptırması ve onun esiri konumuna 
gelmesidir.

Dünyevileşme, insanın hayat tarzından dü-
şünme biçimine, varlıkları algılama şeklinden 
olay ve olgulara bakışına kadar çok çeşitli ko-
nuları kapsamaktadır. Bu anlamda dünyevileş-
me dinin tam karşıtı olmaktadır. Yani dini inanç, 
değer ve sembollerin hayatın dışına itilmesi 
veya kişinin hayatında dünyevi hedeflerin ön-
celik göstermesidir. Buna gerek bireysel ve ge-
rekse toplumsal yaşamda dinin etkisinin zayıf-
laması veya kaybolması da diyebiliriz.

İslam âlemi açısından dünyevileşmenin 
yaygınlaşması ve derinleşmesine bağlı olarak 
Müslümanlar kimlik ve kişilik parçalanmasına 
maruz kalmaktadırlar. Bu durum ise Müslüman 
toplumun yeniden İslam’a ve İslam’ın temel 
kaynaklarına dönüş gibi düşüncelerin canlan-
masına, ihya hareketlerinin ortaya çıkmasına 
yol açmıştır.

Müslümanlar açısından dünyevileşme artık 
ciddi sorunlar teşkil edecek boyuta gelmiştir. 
Artık dünyevileşme sürecini doğru şekilde yo-
rumlamadıkça, karşı karşıya bulunduğumuz 
hiçbir sorunu hakkıyla ele almamız da müm-
kün değildir. Kadın erkek hepimiz, modernizm 
ve dünyevileşmenin kuşatması altında olduğu-
muzu, ayağımızın altındaki toprağın azar azar 

kayıp gittiğini biliyoruz. Fakat hiç değilse zih-
nimizde yaşattığımız dünya adına bu modern 
hayatın dayatmalarıyla hesaplaşma hakkımızı 
kullanmalıyız.

Dünyevileşme tehlikesine Hz. Peygamberin, 
şu ifadeyle, çok önceden işaret ettiğini görüyo-
ruz: “Korktuğum şeylerden birisi de ben-
den sonra size dünya nimet ve zinetlerinin 
açılması, sizinde onlara gönlünüzü kaptır-
manızdır.(Buhari, Müslim)

Rasulallah (sav) bizim dünyevileşme tehli-
kesine maruz kalacağımızı çok önceden bildir-
mekte ve bizleri şöyle uyarmaktadır:

- Siz, sizden öncekilerin yolunu adım 
adım, karış karış izleyeceksiniz. Eğer on-
lar bir sürüngen deliğine girse siz de gire-
ceksiniz.

- Ey Allah’ın Rasulü! Yahudiler ve Hıris-
tiyanlar yoluna mı, diye sorduk. O da:

- Başka kim olacak, dedi. (Buhari, Müs-
lim, İbni Mace)

Her birimiz nefis muhasebesi yaparsak ne 
kadar çok dünyaya bağlandığımızı, dünyayı ha-
yatımızın merkezine aldığımızı idrak edebiliriz. 
Rasulullah Efendimizin bu durumun ne kadar 
büyük tehlike olduğunu, bizim için kaygıları-
nı bir başka hadislerinde şöyle ifade etmiştir: 
“Vallahi ben bundan sonra sizin hakkınız-
da fakirlikten korkmuyorum. Aksine siz-
den evvelki ümmetlerin önüne dünyalıklar 
serilip birbiriyle yarıştıkları ve onları helak 

Dünyevileşme

İdris KERİMOĞLU
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ettiği gibi sizin önünüze de serilip çekiş-
menizden ve sizi de helak etmesinden kor-
kuyorum.(Buhari, Müslim)

Günümüz Müslümanlarının esas krizi, iman 
ve ahlâk krizidir. Bunun da günümüz Müslü-
manları açısından temel sebebi, âhiretten fazla 
dünyaya önem vermek, dünya-âhiret dengesini 
bozmak, yani dünyevîleşmektir.

Günümüzde ne yazık ki dünya-ahiret denge-
sinde dengenin dünya tarafına doğru kaydığını 
görmekteyiz. “Dünyevileşmek” veya “Sekü-
lerleşmek” dediğimiz bu 
hastalık, maalesef İslam 
toplumlarında da hız-
la artış göstermektedir. 
Sırf dünya için çalışan, 
tüketen, her zaman ken-
di çıkar ve menfaatlerini 
gözeten, durmadan dün-
yalığa yatırım yapan bir 
toplum, küresel ölçekte 
yaşanan birçok dram ve 
acıya çoğu zaman ses-
siz kalmaktadır. Bir taraf, 
her türlü nimet içerisinde 
zevk ve sefa yaşamakta 
iken öbür taraf, ne bir lok-
ma ekmek ne de bir yu-
dum su bulabilmektedir. 
Tamamen dünya hayatına 
yönelik böyle bir anlayış 
asla İslam’ın kabul edebi-
leceği bir hayat tarzı olamaz. Nitekim Kuran-ı 
Kerim’de: “Birtakım insanlar vardır ki ne ti-
caret ne de alışveriş onları, Allah’ı anmak-
tan, namazı kılmaktan ve zekâtı vermek-
ten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin 
allak bullak olacağı bir günden (ahiretten) 
korkarlar.”( Nur 37)  buyrulmuştur.

Akıllı insan, Allah sevgisi ile gönlü arasına 
girerek perde ve engel olabilecek bu imtihan 
dünyasına dikkat etmeli, aldanmamalı; onu 
kulluk bilinciyle değerlendirmelidir. Dünyada 
ekilenler orada biçileceğine göre, bu dünya ha-
yatını âhiret bilinciyle yaşamalı, dünyadaki gö-
revlerimizi yaparak, orası için hazırlanmalıdır.

Allah azze ve celle kullarının yararlanması 
için çeşit çeşit nimetler yaratmış, dünyayı gü-
zellik ve lezzetlerle donatmıştır. Bunlardan ya-
rarlanmak herkes için olduğu gibi Müslüman 
için de tabiî bir haktır. Ancak, Müslümanın dik-
kat etmesi gereken husus, dünya nimetleri ve 

zevklerinden istifade etmek için, meşrû olma-
yan yollara sapmamak, israf etmemek ve ha-
ramlara dalmamaktır. Müslüman, meşrû sınırlar 
içerisinde dünya nimetlerinden istifade ederken 
âhireti unutmamalı, asıl zevk ve nimetlerin ora-
da olduğunu bilmelidir. Kısaca, âhireti unutup, 
dünyaya gönül vermemelidir.

Taberânî ve Kurtubî’nin tâbiûn fakihlerinden 
Hz. İkrime’den rivayet ettiğine göre; Ashâb-ı 
Kiramdan bazıları “cinsî duygularını körelt-
mek”, bazıları “et yememek”, bazıları da “şük-

rünü edâ edemeyecekleri 
nimetlerden uzak dur-
mak” gibi taahhütlerde 
bulunmuşlardı. Bu aşı-
rı taahhütler üzerine şu 
âyet nâzil olmuştur: “Ey 
iman edenler! Allah’ın 
size helâl ettiği şey-
leri haram kılmayın, 
hudûdu aşmayın. Doğ-
rusu Allah aşırı giden-
leri sevmez.”(Maide 
87) Yani, aşırı gitmeyin, 
helâli haram ve haramı 
helâl saymayın denilmiş-
tir.

Günümüz Müslüman-
larının ve günümüz dâvâ 
adamlarının en zor im-
tihanı dünyevîleşmedir. 
Bu sınavda dökülen et-

rafımızdaki çok sayıda insan, bize hal dilleriy-
le dünyevîleşmenin insânîlik ve İslâmîlikten ne 
kadar uzak olduğunu haykırıyor; dünyevîleşme 
meylinden uzak olanlar her an bu çığlığı duya-
bilir. Öyle bir sömürü düzeni içinde yaşıyoruz 
ki, kapitalizm din olmuş, para da dünyevîleşen 
biri için tanrı, banka tapınak, çek ve hisse se-
nedi kutsal bir kitaptır. Ancak bilinçli dâvâ er-
leri, tevhidi bayraklaştıran ve dünyevîleşme 
adlı şeytanın hilelerini bilip kavlî ve fiilî duâ ile 
Allah’a sığınan muvahhidler bu kâğıttan tanrıla-
ra lâ/hayır! diyebilir. 

İnsanı gaflete düşüren, sınav bilincini unuttu-
ran her türlü günahın arkasında bu dünyevîleşme 
vardır. İki yol var: Biri dünyevîleşme, dünyayı 
âhirete tercih; ikincisi ise dünyayı ebedî hayatın 
kapısı yapmak. Bugün yol ayrımındayız: Ya nef-
simizin hevâsı veya Rabbimiz. Ya geçici menfaat 
veya dâvâ. Ya fâni olan, ya bâki olan. Tercih bize 
kalmış.

İnsanı gaflete düşüren, sı-
nav bilincini unutturan her 
türlü günahın arkasında bu 
dünyevîleşme vardır. İki yol 
var: Biri dünyevîleşme, dün-
yayı âhirete tercih; ikincisi ise 
dünyayı ebedî hayatın kapısı 
yapmak. Bugün yol ayrımında-
yız: Ya nefsimizin hevâsı veya 
Rabbimiz. Ya geçici menfaat 
veya dâvâ. Ya fâni olan, ya bâki 
olan. Tercih bize kalmış.
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Bugün demokrasi, insan hakları ve 
kadın haklarının savunucusu, hamisi 
konumundaki Avrupa’nın yakın ta-

rihine baktığımızda, bizlere hiç nasihat ede-
cek durumda olmadığını görürüz. Her fırsatta 
Türkiye’yi ve İslam dünyasını, kadın haklarına 
yeterli önemi vermediği için eleştiren Avrupa 
birliği, kadına haklarını XX. yüzyılın başların-
da vermiştir. İslam ise kadına haklarını bun-
dan 1430 yıl önce vermiştir. Sizlerle beraber 
Avrupa’nın yakın tarihinde ve İslam öncesi Arap 
yarılmasında kadının konumuna ve değerine bir 
göz atalım.

Uygarlığın beşiği olarak gösterilmek istenen 
eski Yunan’da kadının hemen hemen kölelerle 
bir tutulduğunu görüyoruz. Koca, karısını dö-
vebildiği gibi başkasına armağan edebilirdi, bir 
başkası da onu satın alabilirdi.  Çarşı ve pazarda 
bir mal gibi satılabilirdi. Çocuklar ana-babaya 
değil, devlete ait olduğundan çocuğun babası-
nın kim olduğu önem taşımamaktadır. Bu yüz-
den şehrin yarısı gayrimeşru durumdaydı. Tüm 
miras erkek çocuklara düşerdi. Bir erkeğe edi-
lebilecek en büyük küfür ona “kadın” demekti. 
Ayrıca kadın tüm kötülüklerin kaynağıydı. Efla-
tun, “Kadın elden ele orta malı olarak gezmeli” 
demiştir. Aristo, “Kadın yaratılışta yarı kalmış 
bir erkektir.” demiştir. Yunan mitolojisinde ilk 
kadının ismi “Pandora”dır (Pandora: Kötülükle-
rin kilitli olduğu sandık). Topraktan ve sudan 
yaratılmıştır. İnsanın başına gelen tüm bela ve 
felaketlerin sebebi bu kadındır. O, kötülüklerin 
kapalı olduğu kapağı açmış ve bütün musibet 
ve felaketleri dünyaya yaymıştır.

Atinalı bir kadının evlilik yaşamı bir tutuklu-
nun yaşamı şeklindedir. Ev kadınları toplumsal 
hayata katılamazlar, evin dışında dolaşmaları 
hoş karşılanmazdı. Buna karşın erkeğin met-
resinin olması ya da evindeki kadın esirler ile 
ilişkisi serbesttir. Öte yandan Atina’da zinaya, 
kadınların günahı gözüyle bakılırdı. Atina’da 
kadınların hak ve özgürlükleri devletin devamı-
nı sağlayacak olan erkek cinsinin çoğalmasını 
sağlayan araç gözüyle bakılırdı. Atina’da vatan-
daşlık öncelikle erkeklerin hakkıydı. (1)

Eski Roma da ise, kadın babasından koca-
sına aktarılan bir maldı. Babanın kendi kız ve 
erkek çocuklarını ailesine kabul etme mecburi-
yeti yoktu. Çocuk doğumdan sonra, babasının 
ayakları önüne bırakılır, baba eğer onu kuca-
ğına alırsa çocuğu kabul etmiş sayılırdı. Kal-
dırmazsa onu kabul etmediği anlamına gelirdi. 
Çocuk erkek ise isteyen onu alıp götürürdü, 
kız ise açlık ve susuzluktan ölüp giderdi. Eski 
Romalılar kadını her kötülüğün anası saydıkları 
için evliliği benimsemezlerdi. Eğer kadın kız do-
ğurursa veya sakat çocuk doğurursa kocasının 
onu öldürme hakkı vardı. Kocası öldüğü zaman 
kadına miras kalmazdı. Kadının ev işlerini ihmal 
etmesi boşanma sebebi sayılmaktadır.

Hristiyan inancına göre kadın, haram mey-
veyi, Âdem (a.s.)’e yedirerek, cennetten kopar-
tılmasına ve böylece insan neslinin günahkâr 
olmasına neden olmuştur. İlk günahın işlen-
mesine sebep olan ve böylece insanlığın fe-
laketini hazırlayan bir kadın olduğuna inanan 
karamsar Hıristiyan milletler kadına daima bir 

Eski Medeniyetlerde ve
İslam Öncesinde Kadının Konumu

Cefai DEMİREL
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şeytan nazarıyla bakmış-
lardır. Bu sebeple büyük 
ilahiyatçılardan biri olan 
İskenderiyeli Clement’e 
göre: “Kadın, kadın ol-
maktan ötürü utanmalı-
dır”(2).   Hıristiyanlık cin-
sel ilişkiyi, bir günah ve 
bir kirlenme saymaktadır. 
Aziz Augustin’e göre bir 
insanın karısı veya bir 
fahişe ile cinsel ilişkide 
bulunması arasında bir 
fark yoktur. Kadın, şey-
tanın insan nefsine giriş 
kapısıdır. Allah’ın yasa-
larını iptal eden, Allah’ın 
çehresini bozan iğrenç 
bir mahlûktur. Aziz Ter-
tolyan: “Kadın günahın 
anası, fesat ve fitnenin 
kaynağıdır. Kadın, güna-
hın ahlaksızlığın, ruhi ve manevi alçaklığın canlı 
bir heykelidir.”

Münihli yazar Maks Kemmeriç, “Tarihte 
Garip Olaylar” adlı eserinde Batı’nın ahlaksızlı-
ğını şöyle anlatmaktadır: “Fuhuş günah sayıl-
mamaktadır. Orta malı fahişeler sokak ve ge-
çit başlarında bekleyerek gelip geçen rahipleri 
çekip evlerine alırlardı. 1526’da Nürnberg’de 
lağvedilen bir kadın manastırındaki rahibelerin 
birçoğu genelevlere dağılmışlardır. Hâlbuki bu 
manastır kadınlar arasındaki ahlaksızlığı azalt-
mak, düşmüş kızları kurtarmak için kurulmuştu.

İngiltere’de M.S. 5. asırdan 11. asra kadar 
kocalar kadınlarını satabilirlerdi.

Fransız ihtilalinden, 1756’dan önce kadın-
lar içine şeytan kaçmış diye veya cadılarla işbir-
liği yapıyor diye diri diri yakılarak katledilmiştir. 
Cadı avı adı altında binlerce kadın yakılmıştır. 
Engizisyon mahkemelerinde insanların giyotin-
le kafaları kopartılmıştır.  Bu kadar aşağılanma-
nın sonucunda ilk feminist hareketler de doğal 
olarak Batı’da ortaya çıkmıştır.

Yahudilikte de kadının hiçbir değeri yoktu. 
Yahudi kızları babalarının evlerinde bile hizmet-
çi gibiydiler. Baba onları satabilirdi. Boşanma 
hakkı keyfi bir surette kocaya aitti. Talmud’da, 
Yahudiler her sabah “Ezeli ilahımız kâinatın 
kralı, beni kadın yaratmadığın için hamd olsun” 
diye dua ederlerdi. (Jewish Daily Prayer book) 
Onaylı Günlük Dua Kitabı’nda bulunmaktadır. 

En berbat kötülük bile 
kadınların kötülüğünden 
iyidir. Günahın başlangı-
cı kadındandı, onun yü-
zünden hepimiz ölüme 
yazgılıyız (Meseller Kitabı 
25-6). Kadın, kendilerine 
mahsus özel hallerinde 
iken Yahudi kocası tara-
fından ayrı bir odaya atı-
lırdı, necis olduğuna ina-
nıyorlardı.

Eski İran’da Sasânî 
Devleti’nde kendi kızıyla 
veya kız kardeşiyle ev-
lenmek caizdi. Kan bağ-
lılığının nikâha mani ol-
maması sebebiyle,  bir 
Sasani kendi kızıyla veya 
kız kardeşiyle evlene-
bilir ve hatta bu teşvik 

edilirdi. (Akamenid kralı Darius’un kız karde-
şi Puroşat’la evlenmesi, 2. Artakhşatr’nın kızı 
Atossa ile evlenmesi, Atossa’nın babası öldük-
ten sonra kardeşi Ohas’la evlenmesi örnekle-
rinde görüldüğü gibi).

Hindistan’da yani Hindularda ise durum 
daha da vahimdir. Erkek çocuk aile için saadet, 
kız çocuk ise felaket sayılmaktadır. Eğer erkek 
kısırsa “karısının bir başkasıyla birleşmesine” 
müsaade ederdi. Dul kadınlar yeniden evlene-
mezdi. Ölen kocasının öbür dünyada da onun 
sevgisine ihtiyacı olduğu düşünülerek yakılarak 
öldürülürdü. Ölen kocasının üzerinde yakılan 
kadın, sadık ve saygı değer bir zevce olarak ka-
bul edilirdi. Bir başka ifade ile kocasından sonra 
kadına hayat hakkı tanınmazdı. 18. yüzyıldan 
20. yüzyıla kadar, yabancı gözlemcilerin aktar-
dığı pek çok örnek vardır. Yasaklanma ancak, 
19. yüzyılda, İngiliz hükümranlığı altında ger-
çekleşti.

Manu Kanununda yer alan bilgiye göre ka-
dına yeteneksiz, akılsız, bağımlı yaratık olarak 
bakılırdı. Hindu hukukuna göre felaket, tay-
fun, ölüm, cehennem, zehir, ejderha, ateş hiç 
bir zaman kadından daha kötü değildir. Buda: 
“Eğer kadınları dinime kabul etmeseydim Bu-
dizm çok uzun zaman temiz bir şekilde devam 
ederdi. Bugün artık bu dinin uzun zaman ya-
şayacağını zannetmiyorum. Zira bu dine kadın 
girmiştir.” (Edyanu’l Hind 72) diyerek kadını 
aşağılamıştır.

Hristiyan inancına göre kadın, 
haram meyveyi, Âdem (a.s.)’e 
yedirerek, cennetten kopartıl-
masına ve böylece insan nesli-
nin günahkâr olmasına neden 
olmuştur. İlk günahın işlenme-
sine sebep olan ve böylece in-
sanlığın felaketini hazırlayan 
bir kadın olduğuna inanan ka-
ramsar Hıristiyan milletler ka-
dına daima bir şeytan nazarıyla 
bakmışlardır. 
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Eski Çinlilerde kadın 
kocasının kölesi sayılırdı. 
Kocasının önünde konu-
şamaz, kocası ve çocuk-
ları ile birlikte yemeğe 
oturamazdı. Kadın insan 
sayılmadığı için ona ad 
bile konmazdı. Miras hak-
kı babadan oğul’a geçer 
kızlar bundan faydalana-
mazlardı.

Evet demokrasi deni-
lince ilk akla gelen, hatta 
demokrasinin beşiği sa-
yılan İngiltere, hukuk-
ta erkek-kadın eşitliğini 
ancak yirminci yüzyılın 
başlarında kabul etmiştir. 
Amerika Birleşik Devlet-
leri kadına siyaset yapma 
hakkını 1920’de vermiş-
tir. Birleşmiş Milletler ka-
dın-erkek eşitliğini içeren İnsan Hakları Beyan-
namesini 1948’de kabul etmiştir.

Biraz da, cahiliyet devrinde kadının duru-
mundan bahsetmekte fayda vardır. Cahiliyet 
devrinde, insanlık İslam nuruyla şereflen-
meden önce kadının hiçbir değeri yoktu. Bi-
raz önce zikrettiğimiz milletlerde olduğu gibi, 
Araplarda da kadına değer verilmezdi, kadınlar 
hiçbir hakka sahip değillerdi. Bir mal gibi alınıp 
satılırdı. Öte yandan kadın, kız çocuğu dünyaya 
getirirse uğursuz sayılırdı.

İleride, ana olacak kız çocukları, küçük iken, 
diri diri toprak ve kumlara gömülerek öldürü-
lür veya sokaklara terk edilirdi. Kadının miras 
hakkı da yoktu. Miras hakkı olmadığı gibi ken-
disi miras olarak kalırdı.  Kadın, bir şehvet aleti 
olarak değer görürdü. Şehevi duygular, arzular 
yerine getirildikten sonra, kadın pazarlarda bir 
mal gibi satılırdı.

Kız çocukları utanç vesilesi sayılırdı. Ataer-
kil aile yapısının yaşandığı bu toplumda aile, 
erkekten ve erkeğin akrabalarından oluşurdu. 
Kadının akrabaları aileden sayılmazdı. Kabileler 
arasındaki savaşlarda erkek, gücü ile ön plana 
çıkıyor, kuvvet ve hâkimiyeti temsil ettiği için 
değer kazanıyordu. Kadın ise sadece tüketici 
olarak kabul ediliyordu. Bu sebeple de itibar 
görmüyordu. Bu durumu Hz. Ömer (ra) bir ri-
vayette şöyle dile getiriyor: “Cahiliye devrinde 
kadına hiçbir değer vermezdik, İslâm gelip, 

Allah’ın onlardan bah-
settiğini görünce, onların 
üzerimizde bazı hakları 
olduğunu gördük” (Ca-
nan, İbrahim, Hadis An-
siklopedisi, 9, 322. sy).

Kız çocukları bir yük 
ve utanç vesilesi olarak 
algılanmıştır. Dolayısıy-
la öldürülmeleri kurtuluş 
sayılmıştır. Cahiliye top-
lumunda görülen bu dav-
ranış Kur’ân-ı Kerim’de 
net bir şekilde ortaya ko-
nulup eleştirilmektedir:

“Diri diri toprağa gö-
mülen kıza hangi günah 
sebebiyle öldürüldüğü 
sorulduğunda. O gün her 
insan, kendisi için ne ha-
zırlamış olduğunu göre-

cektir.” (Tekvîr 81/8,9,14)

“Beyinsizlikleri yüzünden körü körüne ço-
cuklarını öldürenler ve Allah’ın kendilerine 
verdiği nimetleri Allah’a iftira ederek, haram 
sayanlar mahvolmuşlardır; onlar sapıtmışlar-
dır, zaten doğru yolda da değillerdi.” (En’âm 
6/140).

İslam öncesi nikâh çeşitlerine baktığımızda, 
Arap toplumunda birkaç çeşit nikâh söz konusu 
idi. Bunlardan birisi erkeğin başlık parası ver-
memek için kız kardeşini ya da kızını başka bir 
kadınla değiştirerek evlenmesidir (günümüzde 
doğu bölgelerimizde berdel adıyla uygulanmak-
tadır). Buna “şiğâr evliliği” denir. Bir diğer çeşit 
evlilik “Makt Nikâhı”dır. Erkeğin, babası öldük-
ten sonra üvey annesi ile evlenmesidir (Analık-
la evlenmek, ölen kişinin başka kadından olan 
en büyük oğlu analığını mehirsiz olarak alabi-
lirdi). Bu evliliklerin tamamı İslam döneminde 
yasaklanmıştır. İki kız kardeşin aynı anda aynı 
kişiyle evli olması hâli de kaldırılmıştır.

İslam öncesi kadına bakış açıları ise, Arap-
lar kadının hilebaz, intikamcı, dedikoducu oldu-
ğuna inanırlardı. Sözlerine itibar etmez, fikrini 
sormazdı. Görüş ve aklının varlığını tartışırlardı.

Arap erkeği, adet zamanlarında bir kadınla 
bir odada oturmazdı. Onlarla birlikte yiyip iç-
mezdi, hatta bazen adet gören kadın geçici ola-
rak evden bile çıkarılabilirdi.

İslâm, Arapların kadınla ilgili 
tüm olumsuz düşünce ve dav-
ranışlarını, yanlış ve aşırılıkla-
rını yasaklamış, kontrol altına 
almaya çalışmıştır. İnsan olma 
noktasında kadınla erkeği bir 
tutmuş, tüm mükellefiyetler ve 
mükâfatlar açısından eşit dav-
ranmıştır. Kadını sosyal hayat-
tan çıkarmaya çalışmamış sa-
dece kadın-erkek ilişkilerinin 
ölçülerini, ilke ve sınırlarını 
belirlemiştir.
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Bazı cariyelerin sahipleri, onları fuhşa sevk 
eder, kazandıkları paraları ellerinden alırlardı. 
Kadının namusuna saygı göstermek, çöldeki 
göçebe hayatında, şehirlerdeki yerleşik hayat-
tan daha fazla idi (12). İslam, cariyelerini fuhşa 
zorlama uygulamasına son verdi.

İslâm, Arapların kadınla ilgili tüm olumsuz 
düşünce ve davranışlarını, yanlış ve aşırılıkları-
nı yasaklamış, kontrol altına almaya çalışmıştır. 
İnsan olma noktasında kadınla erkeği bir tut-
muş, tüm mükellefiyetler ve mükâfatlar açısın-
dan eşit davranmıştır. Kadını sosyal hayattan 
çıkarmaya çalışmamış sadece kadın-erkek iliş-
kilerinin ölçülerini, ilke ve sınırlarını belirlemiştir.

Sonuç;

Geçmişten günümüze kadar kadınlar hak 
ettikleri değeri görmemiştir. Günümüz dünya-
sında kadın, tüketim ekonomisinin her türlü 
ürününün pazarlanmasında, cinselliği üzerin-
den pazarlama aracı haline getirilmiştir. Bugün 
medya aracılığıyla kadın cinselliği en iğrenç bir 
biçimde kullanılmakta ve pazarlanmaktadır.

Kadına özgürlük ve eşitlik söylemleriyle or-
tada gezenler, kadına sadece reklam aracı ve 
seks objesi rolünü uygun görmektedir. Genç 
kızlarımız da özgürlük derken, eğitim, düşünce 
ve inanç özgürlüğünden önce cinsel özgürlüğü 
anlamaktalar. Günümüzde kadının tanımından 
‘seks’i çıkartırsak ortada fazla bir şey kalmıyor.

Araba reklamlarında, cips, kraker, kola ürün-
lerinde, kadın objesinin kullanılması, güzellik 
yarışmalarında kadınların ön plana çıkması, ga-

zete standındaki ilk sayfaları kadın vücudunun 
kaplaması göstermektedir ki kadına özgürlük 
söylemiyle ortaya çıkanların söylemleriyle kas-
tedilen, kadının pazarlama ve seks objesi öz-
gürlüğüdür.

Her alanda eşit olduğu savunulan kadının 
yönetimde adı geçmiyor, bilim, teknoloji ya da 
buna benzer alanlarda kadının adı yok denecek 
kadar azdır.

İslam, kadın ve erkeği inanç, yükümlülük, 
ibadet konularında eşit tutmuştur. Fakat görev 
ve sorumluluk dağılımında, fiziksel ve ruhi fark-
lılıklarına göre farklı vazifeler, farklı görevler 
vermiştir. Kadın evinin idaresinden, çocukları-
nın yetiştirilmesinden, hanesinden, yani iç işle-
rinden sorumludur. Erkek ise evin geçiminden, 
güvenliğinden yani dış işlerinden sorumludur.

Çalışan kadınlar iş hayatında başka erkek-
lere hizmet ederken, başkalarının çocuklarına 
bakarken, başkalarının evlerini temizlerken, 
başkalarının anne ve babalarına bakarken daha 
özgür ve eşit olmuyorlar. Kendi evinin hanımla-
rı da kendi eşlerine hizmet ederken, kendi ço-
cuklarına bakarken, kendi evlerini temizlerken, 
kendi anne ve babalarına kaynana ve kayınba-
balarına bakarken ikinci sınıf insan olmazlar.

Kaynaklar
1. Eski Çağda Grek Kadının Toplumsal Yaşamı. 

A.Ü.Dtcf . Tarih araştırmaları dergisi.
2. İslamiyet’te Kadın Öğretimi. M. Tayyib Okiç
3. Tarihi Süreç İçerisinde Türk Toplumunda ve Dev-

letlerinde Kadının Yeri ve Önemi.  Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
GÜNDÜZ.
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Kıyamet gününde, biz bundan ha-
bersizdik demeyesiniz diye Rab-
bin Adem oğullarından, onların 

bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları 
kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben si-
zin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet 
(buna) şâhit olduk, dediler. (A’raf, 172)

İslam, hem dünya hem de ahireti kapsayan 
mükemmel bir nizamdır. İnsanların yaptıkların-
dan dolayı sadece dünyada değil, ahirette de 
sorumlu olduklarını bildirmiştir. Yüce Allah’ın 
huzurunda, hesaba çekileceğinin şuurunda olan 
kişi, dünyanın geçici zevklerine dalıp boğulmaz 
ve önceden ahiret için hazırlık yapar.

İslam’da sorumluluk akıl-baliğ olmuş her-
kes içindir. Peygamberler bile yaptıklarından 
hesaba çekileceklerdir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyrulmuştur:”Andolsun ki kendilerine elçi 
gönderilenlere soracağız. Peygamberle-
re de soracağız” (A’raf, 6). Peygamberlerin 
bile hesaba çekileceği gün için hazırlık yapmak, 
Rabbimizin buyruklarını yerine getirmek en baş 
görevimizdir. Dinimiz, insanın irade sahibi/seç-
me hürriyeti olduğunu ve bundan dolayı da he-
saba çekileceğini belirtmiştir.

“Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve 
sizin hakikaten huzurumuza geri geti-
rilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minun, 
115). Şayet sorumluluk olmasaydı, dinimizdeki 
farzlar, haramlar vb.nin anlamı kalmazdı.” Kim 
zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. 
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu gö-
rür. “ (Zilzal, 7-8)

Dünya imtihan alanıdır. ”O ki, hanginizin 
daha güzel davranacağını sınamak için 
ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak 
galiptir, çok bağışlayıcıdır.” (Mülk, 2) Sağ-
lığımızdan, gençliğimizden, gücümüzden, zen-
ginliğimizden, güzellik ve fakirliğimizden…kısa-
ca sahip olduğumuz her şeyden sorumluyuz. 
Rasulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: ”Kişi 
kendisine bahşedilen nimetleri nerelerde 
ve nasıl kullandığından, elde ettiği serveti 
nereden ve nasıl kullandığından, nerelere 
sarfettiğinden sorguya çekilecektir.” (Tir-
mizi, Kıyame 9)

Müslümanın en temel vasfı nedir? Şeklinde 
bir soruya verilebilecek en güzel cevap belki 
de; Sorumluluk bilincine sahip kişi denile-
bilir. Sorumsuzca davranmak, canının istediğini 
yapmak, ağzına geleni söylemek yani hevaya 
tabi olmak bırakın bir Müslüman için, fıtratı bo-
zulmamış bir insana yakışmayan özelliklerdir.

Peki, kime karşı sorumluyuz?

Kişi ‘Rabbine, kendisine, ailesine, komşula-
rına, emri altındakilere, nebatata, hayvanlara…’ 
karşı sorumludur. Kısaca “yaratana ve yara-
tılanlara” karşı sorumluyuz.

Rabbimiz Allah Azze ve Celle’ye karşı ilk ve 
en önemli görevimiz O’nu Tevhid etmek/tek-bir 
olduğuna şehadet etmek ve hayatımızı bu doğ-
rultuda yaşamaya çalışmaktır. Tevhid ehli kişi, 
Allah’tan bağımsız yaşayamaz. Allah’la ilişkileri 
iyi olmalıdır. Bizler için Allah neyi ifade ediyor-
sa bizler de Allah için onu ifade ediyoruz. Biz 

Aile Özelinde Sorumluluklarımız

Ahmed Muhammed MÜNİR



NİSAN 2014 / Sayı 179

49

Allah’ı sürekli gündemimizde tutarsak Allah’ta 
bizi gündeminde tutar. Allah’a muhtaç oldu-
ğumuzu unutmamalıyız. Allah Samed’tir yani 
hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama herkes ona 
muhtaçtır. 

“İlâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka 
ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir.” (Ba-
kara, 163)

“Allah ile birlikte başka bir ilâh edinip 
tapınma. O’ndan başka hiç bir ilâh yok-
tur.” (Kasas, 88)

Allah’ın birliğine –Tevhide- inanmanın kaçı-
nılmaz gereği olan hayatın O’na tahsis edilmesi 
ve “(Rasûlüm! ) De ki: Eğer Allah’ı seviyor-
sanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin 
ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son de-
rece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Al-i İm-
ran, 31) vb. ayetlerin gereği olarak, Rasulullah 
(SAV)’e tabi olunması gerekmektedir. Bakınız 
Allah Azze ve Celle, Tevhid’den uzak şirk ehli 
insanları nasıl tavsif ediyor:

 “Kendisine ortak koşmaksızın Allah’ın 
hanifleri (O’nun birliğini tanıyan mümin-
ler olun). Kim Allah’a ortak koşarsa sanki 
o, gökten düşüp parçalanmış da kendisi-
ni kuşlar kapmış, yahut rüzgâr onu uzak 
bir yere sürüklemiş (bir nesne) gibidir.” 
(Hacc, 31)

Rabbimize karşı görevlerimizi bu kadarcık 
cümlelerle anlatmak tabii ki mümkün değildir. 

Konumuz daha çok aile özelinde sorumluluk-
larımız olduğu için, bu kadarla kifayet etmek 
istiyorum.

Özellikle modernizmin ya da postmoderniz-
min (ikisi de cahili şirk düşüncesidir) ifsadı ile 
aile üzerinde çok büyük oyunlar oynanmakta-
dır.

Aile; nesep ve evlilik yoluyla bir araya gel-
miş, ana-baba ve çocuklarda oluşan toplulu-
ğun adıdır. İslam aileyi esas alan bir dindir ve 
Cennet’te kurulan bir müessesedir. Temel ga-
yesi; sıhhatli nesiller yetiştirmek suretiyle in-
san soyunun devamını sağlamaktır. Yüce Rab-
bimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur:” 
Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan 
ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden 
birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan 
Rabbinizden sakının. Adını kullanarak bir-
birinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan 
ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de 
sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde 
gözetleyicidir.” (Nisa,1)

Rasulullah (SAV) efendimiz de şöyle buyur-
muştur: ”Nikah benim sünnetimdir. Benim 
sünnetimi yapmayan benden değildir. Ev-
lenin! Zira ben, diğer ümmetler karşısında 
sizin çokluğunuzla övüneceğim.” (Buhari, 
Nikah 1)

Kadın ve erkeğin birbirlerine duydukları his, 
arzu  ve meyiller sünnetullah gereğidir. (Bak.: 
Al-i İmran, 14) Ancak bu duyguların fıtrata 
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uygun olarak meşru bir şekilde karşılanması 
gerekmektedir. Eşler birbirlerini maddi ve ma-
nevi yönden tatmin ettiklerinden dolayı, evlilik 
sükûnet ve huzur vesilesidir. Efendimiz (SAV): 
Yüzüne baktığı zaman içini mutlulukla doldura-
cak bir eşe sahip olmayı erkek için en değerli 
nimetlerden/canlı hazine saymıştır. (Ebu Da-
vud, Zekat 32) Yine “Zikreden bir dil, şükreden 
bir kalp ve saliha kadın”ın, bir Müslüman için en 
değerli nimetlerden olduğunu belirtmiştir.

Temeli Cennet’te atılan ve yine ahirette 
Cennet’te ebediyen devam edecek olan, bu ka-
dar önemli bir müessesenin sağlıklı ve huzur-
lu devam edebilmesi için bazı hususlara dikkat 
edilmesi gerekmektedir.

İslam ahlakı hayatın diğer alanlarında oldu-
ğu gibi aile kurumunda da başıboşluğa hiç izin 
vermez. Bu yüzden ailede bir nizam olmalıdır. 
Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle bu-
yurmuştur: ”Allah’ın insanlardan bir kısmı-
nı diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve 
mallarından harcama yaptıkları için erkek-
ler kadınların yöneticisi ve koruyucusu-
dur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. 
Allah’ın kendilerini korumasına karşılık 
gizliyi (kimse görmese de namuslarını) 
koruyucudurlar. Baş kaldırmasından en-
dişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları 
yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola 
gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat eder-
lerse artık onların aleyhine başka bir yol 
aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.” 
(Nisa, 34) Bu ayetle ilgili şöyle bir açıklama ya-
pılmıştır: Erkeklerin maddi ve manevi özellikleri 
ile ekonomik rolleri onların aile reisi olmalarını 
tabii kılmıştır. Aile küçük bir toplumdur. Top-
lum düzenle yaşar. Düzen ise bir reisi, bir ida-

reciyi zaruri kılar. İslam’da devlet başkanından 
aile reisine kadar her idareci ilahi talimata göre 
hareket etmek, yönetmek mecburiyetindedir; 
şu halde onlara itaat bu talimata itaat demek-
tir. İdare eden veya edilen bu talimatın dışına 
çıkar, itaatsizlik ederse müeyyide uygulanır. 
Burada bahis mevzuu olan zevcenin itaatsiz-
liğidir. Çare olarak önce öğüt vermek, sonra 
yatak boykotu ve daha sonra dövme tavsiye 
edilmiştir. Kur’an’ı bize tebliğ eden Hz. Pey-
gamber (s.a.) hiçbir zaman kadın dövmediği 
gibi, “Kadını eşek döver gibi dövüp de gü-
nün sonunda onu koynunuza alıp yatma-
nız olacak şey midir?” buyurarak ümmetini 
uyarmıştır. Dövme müeyyidesi kullanıldığı tak-
dirde kadının canını yakmayacak ve vücudunda 
iz bırakmayacak şekilde uygulanması gerek-
tiğini de ifade buyurmuştur. Şu halde dayağı 
İslam getirmemiş, aksine onu hafifleterek orta-
dan kaldırmaya yönelmiştir. Ayrıca kadına da, 
kocasından şikayetçi olması halinde hakem ve 
hakime başvurma, hakkını arama imkanı ver-
miştir. (Diyanet Vakfı Meali)

Dünyayı bir denize/okyanusa benzetirsek; 
aile de bu okyanusta yüzen bir gemi gibidir. Her 
geminin bir kaptanı olduğu gibi, aile gemisinin 
kaptanı da erkektir/babadır. Kadın/anne ise bu 
geminin vip yolcusudur. Çocuklar ve ailenin di-
ğer fertleri de özel yolculardır. Kaptana/erke-
ğe/babaya düşen görev, gemiyi/aileyi sahili se-
lamete/Cennet’e ulaştırmak, kadının/annenin 
görevi ise kaptana yardımcı olmaktır. Kadın bu 
dümeni ele geçirmek isterse ve her şeye ka-
rışırsa o gemi yürümez ve batmaya mahkum 
olur. Kadının kocasına itaat etmesi ile ilgili Efen-
dimiz (SAV)’den rivayet edilen bazı hadis-i şe-
rifler şunlardır:

“Kadın kocasının hakkına riayet etme-
dikçe, Rabbinin hakkını yerine getirmiş 
olamaz.” (İbn Mace)

“Kocasını memnun bırakmış olarak ölen 
kadın Cennet’e gider.” (İbn Mace)

“Eğer bir insanın insana secde etmesi-
ni emredecek olsaydım, kadının kocasına 
secde etmesini emrederdim.” (Ebu Davud,    
Nikah 40)

Zikrettiğimiz ayeti kerime ve hadisi şerifler 
ışığında kadının kocasına karşı vazifelerini şöyle 
sıralayabiliriz:

Meşru emirlerde itaat ve saygılı olmalı. (İta-
at maruftadır.)
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Kocasının malını, aile sırlarını, namusunu ve 
çocuklarını korumalıdır.

Kocasından izinsiz evinden ayrılmamalıdır.

Kocasını memnun etmeyi (Allah ve Rasulüne 
itaatin gereği olarak) en önemli vazifesi olarak 
bilmelidir.

(Varsa) Zenginliği ve güzelliği ile övünme-
melidir.

Kocasından -mazeretsiz olarak- ayrılmak 
istememelidir. Meşru bir özür olmadan koca-
sından ayrılmak isteyen kadına Cennet’in ko-
kusunun bile haram olduğunu Efendimiz (SAV) 
haber vermiştir. (Ebu Davud, Talak 18; Buhari, 
Nikah 116)

Tabii şimdi bazılarının, ”Kardeşim kadınların 
hiç mi hakkı yok?” dediğini duyar gibi oluyo-
rum. Olmaz olur mu! Adalet üzerine kurulu bu 
Din, herkesin hakkını muhafaza etmiş, kimseye 
zulmedilmesine izin vermemiştir.

Kadının kocası üzerindeki haklarını da şöyle 
ifade edebiliriz:

Hanımına -Allah’ın bir emaneti bilerek- iyi 
davranmalı, onu kırmamaya çalışmalı, kaba 
davranmamalıdır. Efendimiz (SAV): ”Ey ümme-
tim! Kadınlara hayırla muamele etmenizi tav-
siye ederim. Çünkü onlar sizin emriniz altında-
dır… Ancak açıkça fuhuş irtikap etmiş olsalar o 
zaman durum değişir.” (Riyazü’s Salihin 1/319)

Hanımına ilgi göstermeli, saadeti evinde 
aramalıdır. İffet ve namusu konusunda titiz ol-
malıdır.

Hanımına İslami hükümleri hatırlatmalı, onu 
eğitmelidir.

İmkanları ölçüsünde nafakasını sağlayıp, 
her türlü meşru ihtiyacını gidermekle yüküm-
lüdür. (Ebu Davud) Erkek/kaptan bu konuda 
cimrilik yaparsa, kadının kocasına danışmadan 
onun malından harcama yapma hakkı vardır.

Erkek, hanımına asla ‘Sen çirkinsin! vb’ de-
memeli, kusur aramamalı, hanımını dövmeme-
lidir. (Buhari, Nikah)

Hanımını sürekli zan altında tutup, onu gizli-
ce takip etmemelidir. (Müslim, İmare 56)

Allah’ın, anne babalara birer lütfu olan ço-
cuklara karşı da anne-babaların bir takım gö-
revleri vardır. Öncelikle, batı(l)ılar ve onlardan 
beslenen bir takım eğitim(!)ciler “çocuk hakla-
rı” deyince, hep “hoplamak, zıplamak, eğlen-

mek” diye telkin ederek, çocuğu bir nevi rab-
leştirmekte, büyüklere; “Çocuğa karışmayın, 
müdahale etmeyin, onlar istedikleri gibi dav-
ransınlar.” diyerek, yeni nesilleri başıboşluğa, 
kültürsüzlüğe itmektedirler.

Çocuk cinayetlerinde, eroin, içki, sigara vb. 
kötü alışkanlıkların artmasında bu terbiye(!)nin 
rolü çok büyüktür.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da, İs-
lami terbiyeyi esas alarak şu hususları belirte-
biliriz: 

Onların ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

“Bir adamın hayır için harcadığı para-
nın en faziletlisi, ailesine sarfettiği paray-
la, Allah yolunda kullanacağı atı için ver-
diği ve bir de Allah rızası için (mücahid) 
arkadaşlarına sarfettiği paradır.” Riyazü’s 
Salihiin 1/329

Çocuklar arasında ayrım yapmamalı/adaletli 
olmalıdırlar.

Güzel isimler koymalıdırlar. Taş, kaya, siyah, 
azgın, senem vb. garip isimlerden uzak durma-
lıdırlar.

Sünnet ettirmelidirler.

Sevgi ve şefkatle muamele etmelidirler. 
Efendimiz (SAV), bir dizine Usame’yi diğer di-
zine Hasan’ı oturtur ve:”Allahım! Bunlara 
rahmet et ve saadet buyur. Çünkü ben 
bunların hayır ve mutluluğunu diliyorum.” 
buyurmuştur. (S. Buhari Tecrid-i Sarih XII, 127)

Evlenme çağına geldiklerinde, temiz ve ah-
laklı kişiyle evlendirmelidirler.

Güzel bir şekilde eğitmelidirler. Çocukların 
dini, ilmi, ahlaki ve mesleki bakımdan eğitilip 
öğretilmesi ebeveynin en önemli ve en zor gö-
revidir.

“Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlak-
tan/terbiyeden daha değerli bir miras bı-
rakamaz.” (Et’Tac V, 8) yine “Çocuğu olan 
çocuklaşsın.” (Deylemi) buyurmuştur.

Çocuğa büyük adam gibi sevgi ve saygı ile 
muamele edilmeli; büyük davranışı beklenme-
melidir.

Çocukların eğitimi konusunda çok çarpıcı bir 
hadisi şerif rivayet edilmiştir:

“İnsanlara öyle bir zaman gelir ki, ço-
cukların eğitimi/terbiye konusunda şey-
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tan onlara ortak olur. Sahabe: “Ey Allah’ın 
Rasulü! Bu gerçekten olur mu?” diye sor-
dular. Efendimiz (SAV): “Evet” buyurdu. 
Sahabe: Peki, şeytanın çocuklarımızın eği-
timi konusunda ortak olduğunu nasıl anla-
yacağız? Efendimiz (SAV), çocuklarınızda 
haya, merhamet ve acıma duygularının az 
olduğunu görürseniz, bilin ki, şeytan on-
ların eğitimi konusunda size ortak olmuş 
demektir.” buyurmuştur. (Kenz’ul Ummal, 
Kitabu’l Ahlak 5792)

Maalesef günümüzde bir çok eğitimci ve 
anne babanın şikayeti de öğrencilerin ve ço-
cuklarının haya, merhamet ve acıma duygula-
rından oldukça uzak olduklarını göstermektedir. 
Bu durum tespiti, anne babalara ve eğitimcilere 
çok büyük görevlerin düştüğünü göstermekte-
dir. Bu konuda çok ciddi araştırma ve çalışma-
ların yapılması gerekmektedir.

“Ebeveynin evladı hakkında duasının icabe-
ti, peygamberin ümmeti hakkındaki icabet olu-
nan duası gibidir.” (Suyuti, C. Sağir)

“Çocuğunun kendisine evlatlık vazifesini ye-
rine getirmede ona yardımcı olan babaya Allah 
rahmetini bol etsin.” (C. Sağir) 

“Çocuklarla muhabbet etmek, ateşten ko-
runmaya sebeptir. Onlara ikram sırattan geç-
meye vesiledir. Onlarla birlikte yemek yeme ce-
hennemden kurtuluş beratıdır.” (Kelamı kibar)

Bu konuda belki söylenecek çok söz var. Bu 
kadarla kifayet ettikten sonra bu bölümde ço-
cukların ebeveynine (anne-babasına) karşı gö-
revleri nelerdir onu görelim inşaallah.

Dünyaya gelmemize vesile olan kıymetli an-
ne-babalarımız (kadın-erkek değil) Yüce Rabbi-
miz şöyle buyurmuştur: 

“Biz, insana, ana-babasına iyilik etme-
sini emrettik.” (Ankebut, 8)

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etme-
nizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı ke-
sin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya 
her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendi-
lerine “of!” bile deme; onları azarlama; 
ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeye-
rek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger 
ve: “Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni 
nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara 
(öyle) rahmet et!” diyerek dua et.” (İsra 
23, 24) (Bak. Bakara 83, Nisa; 36, Enam; 151, 
Ahkaf; 15)
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Rasulullah (SAV) Efendimiz:

“Size büyük günahların en büyüğünü haber 
vereyim mi? diye sordu. Oradakiler:

”Buyur ya Rasulullah” dediler. Efendimiz 
(SAV) de şöyle buyurdu:

“Allah’a şirk koşmak ve anne-babaya 
asi olmak…” 

Rahmet peygamberi Efendimiz (SAV), çok 
az beddua etmiştir. Onlardan biri de şudur:

“(Üç kere) Burnu yere sürtülsün ki, 
(kişi) ebeveynin sağlığına yetişir de (on-
ları memnun etmemiş olmasından dolayı) 
Cennet’e giremez!” (Müslim, Birr 8)

Abdullah İbni Mes’ud anlatmış ve şöyle de-
miştir:

Peygamber (SAV)’e sordum ki, amellerin 
hangisi, aziz ve celil olan Allah’a daha sevgi-
lidir?                              

Buyurdular ki: 

“Vaktinde kılınan namaz.” Sonra hangi-
sidir? dedim.

“Ana-babaya iyilik etmek,” dedi. Sonra 
hangisidir? Dedim

“Allah yolunda cihad etmektir,” buyurdu.

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre, Ra-

sulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 
şöyle buyurmuştur:

“Çocuk, hiç bir iyilikle babanın hakkını 
ödeyemez; ancak onu köle olarak bulur da 
onu satın alarak hürriyetine kavuşturursa 
eder.” (Edebu’l Müfred, İmam Buhari)

(Hadis külliyatımızda birçok hadis bulun-
maktadır.)

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz:

Erdemli insanlar, erdemli davranışların mey-
dana gelebilmesi için:

Adaletli bir devletin olması gerektiğine, ada-
letli bir devlet olabilmesi için faziletli bir toplu-
mun olması gerektiğine, faziletli bir toplumun 
olabilmesi için, sağlam temellere oturmuş ai-
lelerin olması gerektiğine, sağlam temellere 
oturmuş ailelerin olabilmesi için de, iyi insan-
ların olması gerektiğine inanırlardı. (Konfiçyus)

İslam’ın yeniden, bütün müesseseleriyle 
ihyasının gündeme geldiği günümüzde, işe te-
melden başlamanın gereğine inanıyoruz.

İnsanı düzeltmeden dünyayı düzeltemeyiz.

 “Kavminiz için Mısır’da evler hazırla-
yın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler 
(Kıblegâh evler) yapın, namazlarınızı da 
dosdoğru kılın. (Ey Musa!) Müminleri müj-
dele!” (Yunus 87)
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6- Başarıya Karşı Ödül

Rasulullah (sav) çocukların başarılı olma 
durumlarında ya da övgüye mazhar 
bir amelleri neticesinde onları teşvik 

amaçlı ödüllendirirdi. Nitekim rivayet edildiğine 
göre Rasulullah (sav), amcası Abbas’ın çocukları 
olan Abdullah, Ubeydullah ve Kuseyr’i bir yerde 
aynı hizaya sokar sonra kendisi onlardan uzakla-
şır ve koşarak bana en çabuk gelene şöyle şöyle 
ödül vereceğim derdi. Çocuklar yarışıp Rasulullah 
(sav)’ın yanına geldikleri zaman kucağına atlarlar, 
Rasulullah onları kucaklar, öper ve ödüllendirirdi. 

Rasulullah’ın şevkat dolu bu metodu da anne, 
babanın ve eğitimcilerin sıkça uygulaması gere-
ken yöntemlerden bir tanesi olmalıdır. Namazını 
kıldığında, Kuran’ını okuduğunda, ezber yaptığın-
da ya da güzel bir davranışta bulunduğunda çocu-
ğu ödüllendirmek onun bu davranışlarını daha bir 
istekli yapmasına sebep olacaktır. Aferin yavrum, 
çok güzel yaptın, bu yaptığın davranış Rabbimizin 
hoşuna giden bir davranış gibi sözlerle de çocuğu 
teşvik etmek onun üzerinde etkileyici olacaktır. 

7- Çocuklara Karşı Güzel Muamelede
Bulunmak

Rasulullah (sav) çocuklarla ilişkiler konusun-
da hiç şüphesiz ki en güzel örnektir. Rasulullah’ın 
çocuklara karşı devamlı surette güler yüz göster-
diği, onları öptüğü ve babalarını da onları sevme-
ye ve onlara karşı güzel muamelede bulunmaya 
teşvik ettiğini görmekteyiz.

Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edilen bir ha-
diste Rasulullah (sav) bir gün Hz. Hasan’ı öptüğü 
bir sırada yanında bulunan Ekra b. Habis (r.a.)

“Benim on tane çocuğum var ama hiç birisini 
öpmüş değilim” demiştir. Bunun üzerine Rasulul-
lah (sav) ona dönerek şöyle demiştir.  

‘‘Merhamet etmeyene merhamet edilmez’’ 
başka rivayette ise ‘’Eğer Allah senin kalbinden 
merhamet duygusunu kaldırmışsa ben sana ne 
yapabilirim ki’’ (Buhari)

8- Çocukların Giyimleri İle İlgilenmek

Rasulullah (sav) ashabının çocuklarının gi-
yimleri ile de direkt olarak ilgilenir, onlara nasıl 
giyinmeleri gerektiğini söyler, giymemeleri gere-
ken elbiseleri bildirirdi. 

Abdullah b.Amr (r.a.) anlatıyor; Rasulullah 
(sav) benim üzerimde aspur (boyacılıkta kulla-
nılan bir bitki, kırmızı ile karışmış sarı renk) ile 
boyanmış bir takım elbise gördü. Bana;

“Bunu giymeni annen mi istedi?’’ diye sordu. 

Ben “Onları yıkayayım mı? dedim. Rasulullah 
(sav) “Hayır onları ateşe at’’ dedi.

Şayet Rasulullah (sav) şu günümüzde yaşa-
saydı ve üzerinde küfür alametleri, Yahudi ve 
Amerikan bayrakları, artist, sanatçı, futbolcu 
resimleri bulunan elbiseleri bizzat çocuklarımıza 
bizlerin giydirdiğini görseydi ne derdi acaba? Biz-
lere mi kızardı yoksa çocuklara mı?

9- Çocuklara Şefkat Dolu Sözlerle Hitap 
Etmek

Çocuklara hitap ederken onlara karşı hoş ve 
güzel bir ifade kullanmak, şefkat dolu sözlerle 
hitap etmek çocukların özgüvenlerinin artması-
na ve maneviyatlarının yükselmesine vesile olur. 

Çocuk Eğitiminde Nebevi Metod-II

Harun AKÇA
smharunakca@hotmail.com
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Konuşmaya başlarken, güzel lakap ve isimlerle 
çocuklara hitap etmemiz onların bize karşı kalp-
lerinin ısınmasını sağlayan önemli bir unsurdur. 
Rasulullah (sav) bu hususta davranış tarzı bizler 
için en güzel örnektir.

Rasulullah (sav) çocuklara karşı çok nazik 
ve hoş ifadeler kullanırdı. Çocuklara bazen Ey 
oğul der bazen de ey oğlum, ey yavrucuğum, ey 
kardeşimin oğlu, ey delikanlı diye hitap eder ve 
bununla daha ilk başta konuşmaya başlamadan 
çocukların kalplerini kendisine yönlendirirdi.

10- Çocukların arasında Adaleti Gözetmek

Rasulullah (sav) erkek ya da kız çocuğu ayırt 
etmeksizin çocuklara karşı adaletli olmayı emret-
miştir. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde; 

“Allah’tan korkun ve çocuklarınız hakkında 
adaletli olun’’ diye emretmiştir.

Enes’in (r.a.) anlattığı bir olayda Rasulullah 
(sav)’ın huzurunda oturan bir adamın yanına 
önce erkek çocuğu gelir. Adam onu öper ve dizine 
oturtur. Daha sonra kız çocuğu gelir fakat adam 
kız çocuğu ile ilgilenmeksizin onu önüne oturtur. 
Bunun üzerine Rasulullah (sav) şöyle buyurur;

“Size tavsiye ederim ki, çocuklarınızı eşit tu-
tun.” buyurdular.

Gerek maddi hususlarda gerekse ilgi ve ala-
ka gösterme hususunda çocuklar arasında adalet 
üzere davranmak gerektiği gibi sevginin dışa vu-
rumun da dahi adalet ilkesi göz ardı edilmeme-
lidir. Anne ve babanın çocuklarına karşı göster-
dikleri sevgi ve muhabbette de aralarında ayrım 
yapmamalıdırlar.

11- Çocuğu Azarlamak ya da
Kötülemekten Sakınmak

Rasulullah (sav) çocukları ne azarlardı ne de 
onları kötülerdi. Çocuğu azarlamak ya da kötüle-
mek ve bu hususlarda aşırıya kaçmak çocuk üze-
rinde olumsuz bir etki oluşturacaktır. Çocukları 
asla azarlamazdı. Onları küçük düşürücü sözler 
sarf etmezdi.

Enes (r.a.) şöyle anlatıyor: Rasulullah (sav) 
insanların en güzel ahlaklı olanıydı. Beni bir gün 
bir ihtiyacı için bir yere gönderdi. Bende vallahi 
gitmeyeceğim, dedim. Ama içimde Allah’ın Nebi-
sinin bana emrettiği şeyi yapmak vardı. Bu yüz-
den o yere yollandım, fakat yolda oyun oynayan 
çocukları gördüm ve onlara katıldım. Az bir za-
man geçmişti ki biri başımdan tutup okşadı. Dön-
düm bir de baktım ki karşımda Rasulullah (sav) 
gülümsüyordu. ‘Enescik’ dedi bana, ‘gittin mi 

seni gönderdiğim yere? Ben de “Evet, Ey Allah’ın 
Rasulü, gidiyorum’’ dedim.

Rasulullah (sav) bana emrettiği işleri yapma-
dığım ya da geciktirdiğim zaman beni asla kötü-
lemezdi. Şayet aile fertlerinden birisi beni yerme-
ye ya da azarlamaya yeltense hemen şöyle derdi 
‘’Bırakın onu. Allah ne takdir etti ise o olmuştur.’’

Burada şöyle bir itiraz yöneltilebilir; Şayet 
bizler bu şekilde çocuklarımızı yetiştirmeye kalk-
tığımızda çocuklarımız küstahlaşır, arsız bir şekil-
de laf dinlemez olur.

Rasulullah’ın elinde bu şekilde terbiye metodu 
ile yetişen birçok hidayet önderi mevcuttur. Enes 
bin Malik, Abdullah bin Abbas, Zeyd bin Haris, 
Usame b. Zeyd, Cafer’in ve Abbas (r.a.)’ın çocuk-
ları. Neden bunların hiç biri arsız, küstahsız ve laf 
dinlemez olmadılar acaba?

Çocuk devamlı bir şekilde ciddiye alınmalı, 
onunla ciddi ciddi konuşulmalıdır. Gerekli gerek-
siz her konuda çocuk azarlanılmamalıdır. Toplu-
lukta ya da arkadaşlarının ortamında kesinlikle 
azarlanılmamalıdır. Özellikle çocuğu terslemek, 
onu devamlı surette azarlamak, kendisini kötü 
alışkanlıklara itecektir. Bununla beraber çocuğu 
devamlı surette azarlamak, onu ciddiye alma-
mak, onun da eğitimcisini, anne ve babasının 
ciddiye almamasına neden olur ki, bu durumda 
kendisine yönelik nasihat içerikli sözlerin çocuk 
üzerinde çokça etkisi görülmez.

12- Yemekte Çocuklarla Birlikte Bulunmak 
ve Onların Hatalarını Düzeltmek 

Rasulullah (sav) çocuklarla beraber yemek 
yerdi ve yemek esnasında onların hatalarını 
düzeltirdi. Bu durum onlara büyük muallimden 
yemek yeme adabını öğrenmeleri için büyük bir 
fırsat doğuruyordu. Rasulullah (sav) kadar çocuk 
terbiyesine önem veren dikkat eden ve özen gös-
teren ve bunu en iyi şekilde başaran başka bir 
eğitmen yoktur.

Ömer b. Ebi Seleme (r.a.) anlatıyor; Rasulul-
lah (sav)’ın terbiyesi altında yetişen küçük bir ço-
cuk idim. Yemekte elim tabağın her tarafına do-
laşıyordu. Bunun için Rasulullah (sav) bana “Ey 
evlat! Besmele çek, sağ elinle ve tabağının sana 
yakın olan yerinden ye’’ buyurdu. Artık yemek 
yeme adabım hep bu şekilde olmuştur.

Eğitmen yemek esnasında olan zamanını da 
en iyi şekilde değerlendirmeli, çocuklara gerekli 
nasihatler verilmeli ve hoş bir yemek yeme or-
tamı sağlamalıdır. Bu davranışta çocuk üzerinde 
etkili olacaktır.                         Devam edecek...
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Muhainmed b. Ka’b el-Kurzi ve birçok-
ları der ki: Akabe gecesi Abdullah b. 
Revaha, Rasulullah’a şöyle der: “Ken-

din için ve Rabbin için dilediğiniz şartı koşunuz.”

Rasulullah: “Rabbim için,  O’na ibadet etme-
nizi ve hiç bir şeyi O’na ortak koşmamanızı, ken-
dim için de malınızı ve canınızı koruduğunuz gibi 
beni de korumanızı şart koşuyorum.”

Dediler ki: “Bunu yaparsak bizim için ne var?” 
Rasulullah: “Cennet var” buyurunca, “Ne kârlı 
alışveriş! Biz bu anlaşmayı ne bozarız, ne de bo-
zulmasını’ isteriz” dediler.

Onlar Rasulullah’la bu biati akdederken sade-
ce cenneti düşünüyorlar, O’nu istiyorlardı, Bu bi-
ate sımsıkı yapışmışlar, ne kendileri ve ne de Ra-
sulullah tarafından biatın bozulmasını asla kabul 
etmeyeceklerini bildirmişlerdi. Onlar basit bir iş 
üzerine biat etmediklerini şüphesiz ki biliyorlardı.  
Bu hareketle Kureyş’e ve hatta bütün Araplara 
cephe almış oldukları, Arap Yarımadası’nda ve 
Medine’nin bağrında sinirleri son derece gerilen 
cahiliyetle selamet ve emniyet içinde yaşamala-
rının bundan sonra mümkün olmayacağını çok iyi 
anlıyorlardı.

Buyurdu ki: “Zorlukta da kolaylıkta da dinle-
yip itaat etmek, sıkıntıda da genişlikte de infak 
etmek, maruf emredip münkerden nehyetmek, 
Allah için konuşmak Allah hakkında hiçbir ayıpla-
yıcının ayıplamasından korkmamak, bana yardım 
etmek ve size geldiğim zaman kendi canınızı, ha-
nımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi beni 
de korumak üzere bana biat ediniz... Mukabilinde 
sizin için cennet vardır...“

Bunun üzerine hepimiz kalktık ve ben hariç en 
küçüklerden olan Esad b. Zurare, Peygamberin 
elini tuttu ve sonra bize şöyle dedi: “Ey Medine-
liler, acele etmeyin, şüphesiz biz onun Rasulul-
lah olduğunu bilerek develerimizi yorup geldik. 
Bugün onu Mekke’den çıkarmak bütün Araplara 
karşı çıkmaktır, o zaman da kılıçlar sizi ısırır ve 
hayırlılarınız öldürülür. Ya bu biate çok dayanık-
lı ve sabırlı olduğunuza inanıp O’nu tutacak ve 
mükâfatınızı Allah’tan bekleyeceksiniz. Veya ca-
nından korkan bir millet olduğunuzu kabul edip 
O’nu terk edeceksiniz. Bunu beyan ediniz. Allah 
mazeretinizi kabul eder.”

Dediler ki: “Yavaş ol ya Esad... Allah’a yemin 
olsun ki, biz, bu biati bırakmayız, onu ebediyen 
koruruz.”

Bunun üzerine kalktık ve Rasulullah’a biat 
ettik. O bize şartını koştu, Mukabilinde de cen-
neti müjdeledi. Öyleyse Ensar, bu biatın zorlu-
ğunu açıkça ve yakinen biliyordu. Yine biliyordu 
ki, bu zorluklara karşılık dünyada kendilerine bir 
şey vaad edilmedi. Hatta zafer ve galibiyet bile... 
Cennetten başka hiçbir şey vaad olunmadı on-
lara... Bu hadise onların,  biati ne derece iyi an-
ladıklarını ve ona nasıl sarıldıklarını da gösterir. 
Öyleyse hiç şüphe yok ki onlar, bu binayı yapan 
muhacirlerin önde gelenleri ile beraber, Medine 
devrinin başlangıcında İslam cemiyetinin sağlam 
temelini teşkil edeceklerdir... (İ.D.S. S.184-186)

Bu sahabenin biatıydı peki bizim biatımız nasıl 
olacak? Bizim biatımızın nasıl olması gerektiğini 
Mevdudi’den öğrenelim.

“Benim için İslami Hareket, hayatımın gerçek 
gayesidir. Hayatım bu gayeye adanmıştır. Ve ölü-

Dava Bilincinde Biat ve Teslimiyet

Ömer KÖŞÜ
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müm de bu gayenin peşinde koşmakla olacaktır. 
Başkalarının bu yolda olup olmaması da önemli 
değildir. Şartlar ne olursa olsun bu benim öde-
vimdir ve O’nun uğrunda hayatımı feda edece-
ğim. Tek bir fert bile kendini koymasa, bu yolda 
yalnız kalsam da, bu yolda yalnız yürüyeceğim. 
Eğer bütün dünya bana muhalefet etmekte bir-
leşse, onlarla tek başıma yılmadan mücadele 
edeceğim.” (GELİN B.D.D.. S.71)

Bizim tek amacımız İslam’ın tüm dünya’ya 
hâkim olmasını sağlamak için mücadele etmektir. 
Bizler bu yolda olabilir ki tek başımıza kalabilir, 
tüm dünya bize karşı gelebilir, bu yolda yürürken 
sağımız da solumuzda kimse olmayabilir, her ne 
olursa olsun davamızdan vazgeçmemek, yılmadan 
yorulmadan mücadele etmemiz gerektiğini unut-
mamalıyız. Bu bilincini kuşanmak durumundayız. 
Bununla ilgili olarak Rabbimizin ‘İbrahim(a.s.) 
tek başına ümmetti’ (16-NAHL/120) buyurdu-
ğu üzere batıl karşısında tek başımıza da kalsak 
mücadelemizden vazgeçemeyiz.

Çevrenize bir bakmışsınız ki ne âlimleriniz, ne 
hocalarınız, ne arkadaşlarınızdan kimse kalma-
mış sadece siz varsınız, böyle bir durumda kal-
sanız ne yapacaksınız, davanızdan, inandığınız 
değerlerden vaz mı geçeceksiniz?  Sohbetlere 
istediğiniz hocalar, âlimler gelmediği zaman o or-
tamları bırakıp gidecek misiniz?

Ali Şeriati bu noktayla ilgili olarak der ki: “Bir 
Müslüman’ın elleri bomboş, dili kesilmiş, dudak-
ları yakılmış, ayakları felç, gırtlağı cellâdın vah-
şi ve barbar pençesinde ise; kendisini böyle bir 
durumda hissederse yine de sorumludur. Çünkü 
‘sorumluluk güçten doğar’ böyle yalnız bir insan, 
bu umumi karanlıkta; mutlak güçlere, egemen 
mihraklara karşı, ölü düşünce ve bilgiler ortamın-
da bile, çalışmak zorundadır. İnancını yaşatmak 
ve kollamaktan sorumludur. Hiçbir şey yapamı-
yorsa dua ile koruması ve beslemesi gerekir.

İslam’ın duası, duacının ruhunu, bağlı olduğu 
içtimai sorumluluk, içtimai ülküler ve insani şiar-
larla doldurur; çağının zorba ve despot sistem-
leriyle, onları yok edip unutturana kadar, bir sa-
vaşın yükünü taşımasını sağlar. Bu sürekli, taze, 
diri ve uzvi bir duadır ki, her hafta, her gece, her 
gün, her zaman, her köşede okunur; her durum-
da, her ortamda gönle ve ruhun tüm zerrelerine 
telkin edilerek, topluluğa arz edilir. Mücadele için 
hiçbir biçimin geçerli olmadığı bu çağda geçerli 
tek yöntem: “Dua” dır. (Ali Şeriati-Dua)

Bu noktadaki hareket bilincini elde etmenin 
tek yolu sarsılmaz bir bağlılıktan geçer. Hareketin 
neyi temsil ettiğini, zihnen kavramak ve doğrulu-

ğunu anlayarak mutmain olmak sadece ilk adım-
dır. Tabi ki bu yeterli değildir. Aranan şey onun 
kalbimizde bir alev tutuşturmasıdır. En azından 
kendi çocuğumuzu hasta yatağında gördüğümüz 
ve doktora koştuğumuz zamanki veya yiyeceği-
mizi tükenmiş görüp, ihtiyaçları karşılamak için 
para kazanmak için didindiğimiz zamanki gibi 
hareket edeceğimiz noktaya kadar... Öyle güçlü 
bir kuvvet tarafından ilhamlandırılmalıdır ve itil-
meliyiz ki her zaman amacımızla meşgul olmak 
zorunda kalalım. Zihnimiz bu duyguyla öyle kaplı 
olmalı ki şahsi, ev içi ya da onunla ilgili olmayan 
diğer meseleler dikkatimizi dağıttığında veya biz-
de en azından onlara kapılma eğilimi belirdiğinde 
büyük sıkıntı hissetmeliyiz. Eğer ilgilenmek zo-
runda isek, onlara yeterli gelecek en kısa zama-
nı ayırmalıyız. Ta ki kalbimiz davamıza öylesine 
bağlansın ve bütün kalbimizle mücadelenin içine 
atılabilelim. Böyle olmadığı takdirde yaptığımız 
her şey, hiçbir önem taşımayan sahte bir bağlılık 
olacaktır. (GELİN B.D.D. S.9)

“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan 
önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o 
ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye (eski dini-
nize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, 
Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. 
Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.” (Ali 
İmran 3/144)

Mekke dönemine baktığımızda, o güzide in-
sanlar İslama girerken başlarına gelebileceklerini 
bilerek iman ediyorlardı. Kızgın güneşin altında 
Bilali Habeşi’ye (r.a) işkence edildiğini görecek-
sin, buna rağmen İslam dinine gireceksin. Günü-
müzde aynı durum olsaydı kaçımız iman ederdi 
acaba? Bizler lüks şartlar içerisinde iman ediyo-
ruz, onlar ise sıkıntı ve çilelerin baş gösterdiği 
zorlu bir ortamda iman etmişlerdi. O dönemde 
müşrikler sahabelere işkence ederken, aslında 
şunu ifade ediyorlardı: ‘Bakın sizde İslam dinine 
girerseniz sizde aynısıyla karşılaşırsınız’ demek-
ten başka bir şey değildi. Siz de buna göre göre 
iman edeceksiniz. Ama onlar ne yaptı? Tüm sı-
kıntıların baş gösterdiği o durumda her şeyi göze 
alarak iman ediyorlardı. Bu gerçek bir bağlılığın 
nasıl olması gerektiğini gösteren önemli bir un-
surdur. Bizlere bir dava adamının nasıl bir bağ-
lılıkla bağlanması gerektiğini gösteren örnekler-
den bir diğeri de Musa (a.s) zamanında yaşayan, 
Musa (a.s)’a karşı mücadele eden sihirbazlardır. 
Bağlılığın nasıl olması gerektiğini gösteren en 
önemli kıssadır. Sihirbazlar firavun tarafında, sa-
fında yer alırken, hakikati görünce firavunun tüm 
tehditlerine rağmen Musa(a.s)’ın safına geçmek-
te tereddüt etmediler.
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“... O halde ben de sizin ellerinizi ve ayakları-
nızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma dalla-
rında sallandıracağım. Siz de elbette, hangimizin 
azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğ-
renmiş olacaksınız.” Dediler ki: “Bize gelen apa-
çık delillere ve bizi Yaratan’a seni asla tercih edip 
seçmeyiz. Neyde hükmünü yürütebileceksen, 
durmaksızın hükmünü yürüt; sen, yalnızca bu 
dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin.” (Taha 
Suresi 20/71-72) 

“Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz-
lama keseceğim ve hepinizi idam edeceğim.” 
(Onlar da:) “Biz de şüphesiz Rabbimiz’e dönece-
ğiz” dediler. Oysa sen, yalnızca, bize geldiğinde 
Rabbimiz’in ayetlerine inanmamızdan başka bir 
nedenle bizden intikam almıyorsun. “Rabbimiz, 
üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak 
öldür.” (Araf Suresi 7/124-126) 

Diğer bir örnek Buruc suresinde anlatılan 
Ashab-ı Uhdud kıssasıdır. O dönemin hükümdarı-
nın genci öldürmek isteyip, öldürememesi üzeri-
ne o genç, hükümdara “Beni öldürmek istiyorsan 
Sana emredeceğim şeyi yapmadıkça, sen beni 
öldüremezsin!” dedi. Hükümdar: “Nedir o?”diye 
sordu. Çocuk: “Halkı bir yere topla ve beni bir 
ağaca as. Sonra torbamdan bir ok al! Bu oku, ya-
yın ortasına koy! Sonra: “Bu çocuğun Rabbi olan 
Allah’ın ismiyle” diyerek bana at! Bunu yaparsan, 
beni öldürürsün” dedi. Hükümdar, hemen halkı 
bir yere topladı ve onu, bir ağaca astı. Sonra tor-
basından bir ok aldı ve oku, yayın ortasına koydu.  
Sonra: “Bu çocuğun Rabbi olan Allah’ın ismiyle” 
diyerek çocuğa attı. Ok, çocuğun şakağına isabet 
etti. Çocuk, elini şakağına, okun vurduğu yere 
koydu ve öldü. Bunun üzerine halk: “Çocuğun 
Rabbine iman ettik! Çocuğun Rabbine iman et-
tik! Çocuğun Rabbine iman ettik!”dediler. Hemen 
hükümdara gidilerek: “Ne buyurursun? Vallahi, 
korktuğun başına geldi. Halk iman etti” denildi. 
Bunun üzerine hükümdar, yolların başlarına hen-
dekler kazılmasını emretti. Hendekler kazıldı ve 
içlerinde ateşler de yakıldı. “Kim dininden dön-
mezse, onu buraya atın!”dedi. Bunu da yaptılar. 
Nihayet beraberinde çocuğu olan bir kadın geldi. 
Kadın, oraya düşmekten çekindi. Bunun üzeri-
ne çocuğu, ona: “Ey anneciğim, sabret! Çünkü 
sen, hak üzeresin!”dedi. (Sünen-i Tirmizî, Kitabu 
Tefsiri’l-Kur’ân, B. 75, Hds. 3560.)

Bu iki kıssada önemli olan ortak nokta hem 
iman eden sihirbazlar, hem de iman eden halkın 
İslam dini adına hiçbir şey bilmedikleridir. Ama 
öyle bir teslimiyet örnekliği gösterdiler ki, canla-
rını feda etmekten çekinmediler. Tüm tehditlere 
rağmen iman ettikleri Rablerine karşı sadakat-

lerini canlarını vererek ispat ettiler. İnandığınız 
değerleri canınız pahasına ölümü göze alarak sa-
vunuyorsanız, sizi yıkabilecek hiçbir güç yoktur. 
Halid b. Velid(r.a.) harb meydanında düşman-
larıyla karşı karşıya geldiklerinde onlara: “Sizin 
Hayat ve Şarabı Sevdiğiniz Kadar Ölümü Seven 
Bir Orduyla Size Geldim” diye küffara seslenir-
miş, böyle bir orduyu kim yıkabilir? Yüreğinizi 
ne kadar ortaya koyarsanız, o kadar sadıksınız 
demektir.

Şehid Seyyid Kutub’un söylediği gibi: “Yazar-
lar çok büyük işler yapabilirler, ancak; fikirleri-
nin yaşaması için kendi nefislerini feda etmeleri 
şartıyla; fikirlerini et ve kanlarıyla beslemeleri 
şartıyla, hak belledikleri sözün uğrunda kanlarını 
vermekten çekinmemeleri şartıyla! Fikirlerimiz 
ve onları dışa aksettiren sözlerimiz, ruhsuz bir 
ceset gibidirler. Ne zaman fikirlerimizi canlarımız 
ve kanlarımızla sulayıp beslersek, canlanır ve 
hayat sahnesinde yerlerini alırlar!” Fakat mesa-
jı uğrunda dökülen kan, vermek istediği mesajı 
diğer insanlara ulaştıramıyorsa, tarih içerisinde 
yok olup gider. Yazarın dediği gibi: “Mesajı olma-
yan kan, tarihte dilsiz kalır!”

İslam davası, mensuplarından tağuti unsurla-
ra karşı dik durmalarını ister. Canlarından, mal-
larından ve dünyalık menfaatlerinden feragat 
gösterebilir ve bunlardan yana taviz verebilirler. 
Ancak davanın ilke ve değerlerinden, heybet ve 
kazanımlarından yana taviz vermelerini İslam 
davası kabul etmez.

Can da, mal da, eldeki imkânlar da İslam da-
vasına feda edilir. Davanın bunlara feda edilmesi 
ise söz konusu değildir. Öyle olmasaydı, Kur’an 
ve hadislerdeki “Allah yolunda mal ve can ile mü-
cadele”, “şehadet”, “hicret”, “zindan” gibi konu-
lardaki emir ve tavsiyeler anlamsız kalırdı. 

Geçmişte İslam davasını sırtlayanlar, bu mü-
barek dava için nelerini feda etmemişlerdi ki!... 
Onlar mallarından, makamlarından, hatta can-
larından vazgeçmişlerdi. Böyle mukaddes ve 
muazzez bir örnek var arkamızda… Mübarek bir 
sahabe nesli dimdik duruyor önümüzde… On-
lar ki Rasullerini ana ve babalarından daha çok 
seviyorlardı. Hz. Ebubekir (ra), Hz. Muhammed 
(sav)’e ‘Anam babam sana feda olsun ya Rasulul-
lah’ diyecek kadar gönülden bağlıydı. Onun her 
sözünü emir telakki ediyorlardı.

Rasulullah(s.a.s)’tan sonra, İslam davası için 
en büyük cesareti ve fedakârlığı sahabeler gös-
terdi şüphesiz… Bir avuç olmalarına rağmen, 
gönülden bağlandılar hak davalarına… Hiçbir 
baskı ve yıldırmaya pirim vermediler. Ebubekir-i 
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Sıddıklar, Halid bin Velidler, Ömerler, Osmanlar, 
Aliler, Selman-i Farisiler, Bilal-i Habeşiler, İslam 
davasına dört elle sarıldılar. Bu dinin şanlı pey-
gamberinin bir dediğini iki etmediler. Bu yola 
baş ve can koydular. Feragatin en güzel örneğini 
cümle âleme gösterdiler. İslam davasıyla ailele-
rinden daha çok ilgilendiler.

Sahabelerin hayatı davaya sadakatin en gü-
zel örnekleriyle doludur. Onlar, şu ayet-i kerimeyi 
kendilerine şiar edindiler: “Sevdiğiniz şeyler-
den infak edinceye kadar asla iyiliğe ere-
mezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz 
Allah onu bilir.” (Al-i İmran 3/92)

İnsana cesaret ve güç veren, sahip oldukları 
davalarıdır. İslam’a dört elle sarılan ve onu bir 
hayat tarzı olarak kabul edenler, toplumları için 
diriliş sembolü olmuşlardır. Bu sembol şahsiyet-
lerden birisi de ‘Kafkas Kartalı’ sıfatıyla şöhret 
bulan Çeçenistan devletinin en büyük kahramanı 
Şeyh Şamil’dir. Hayatının tamamını İslam inan-
cına adayan, askeri dehasını bütün dünyaya ve 
ebedi düşmanı Rusya’ya dahi kabul ettiren İmam 
Şamil, düşünce ve inançlarından asla taviz ver-
memiş, neticede Çarlık Rusya’sını dize getirmiş-
tir. Rusya’nın bütün şiddet ve baskılarına rağmen, 
bugün Kafkaslarda İslam’ın köklü izleri varsa, 
bunu en başta ona borçluyuz. (http://www.gu-
listandergisi.com/dergi_oku.php?id=331)

Dava adamı,  İslam’ı, Allah’a bağlılığı her şe-
yin üstünde görür. Müşrik Ümeyye, kölesi Bilal-i 
Habeşi’yi çölde öğle sıcağında kızgın kumların 
üstüne yatırıp, göğsüne de bir kaya parçası ko-
yarak işkence ediyordu. ‘’Ya Muhammed’i inkâr 
edersin ya da Lat, Uzza’ya taparsın!” diyordu. 
Bilal’in yaralarından parçalar koparmasına rağ-
men ağzından da “Ehad, Ehad!” “Allah birdir!” 
sözleri yükseliyordu.  (İ. Süreyya Sirma, Mekke 
Dönemi ve işkence, s. 110 )  

Büyük dava adamları, dava adamı olma-
nın bedelini işkencelerle, mahrumiyetlerle, 
mahkûmiyetlerle ödüyorlardı. (D.A.OS..88-89)  
Büyük alim Seyyid Kutub’a,  idam edilmeden önce, 
devrin başkanı Nasır’dan  özür dilemesi istenildiğini  
ve bunu  yaptığı taktirde bağışlanacağını söyledik-
lerinde, Seyyid Kutub’un: “Eğer bu idam kararı hak 
ise, ben bu hakka razı oluyorum. Yok, eğer batıl ise, 
ben batıldan özür dileyecek kadar alçalmam”  ceva-
bını vererek bir dava adamı olduğunu gösteriyordu.

Din büyükleri bela ve musibetler altında da-
valarına hizmet ettiler. Ahmed bin Hanbel, gö-
rüşlerinden dolayı 28 yıllık hapse mahkûm edildi. 
“Allah yolunda beni kırbaçlayanlara Allah’tan hi-
dayet diliyorum.” dedi. “Müsned” adlı eserini ha-
pisteyken yazdı.

Serahsi,  bir kör kuyuya hapsedildi. Kuyunun 
başına gelen talebeleriyle kuyunun dibinden ders 
yaptı. 30 ciltlik  “Mebsut”  adlı eserini kuyuda 
yazdı.

İmam Gazali, Emeviye Camiisinin minaresinin 
altındaki bir odada 11 yıl münzevi hayat yaşadı. 
(D.A.O. S.130-131)

Dava adamı, hayatını, hayatı verene tahsis 
etmeli, Kuran’ı yol haritası bilerek önündeki reh-
berin izinde yoluna devam etmeli. Allah Rasulü 
(s.a.s.): “Bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağ-
lardınız.” (Buhari, ihya:3, s:465) buyuruyor. Yani 
rahat yatamaz, huzur içinde yiyip içemezdiniz, 
diyor.

İslam’a girerken tam bir teslimiyet üzerine 
bu dine iman ediyorlardı. Onlar için din hayata 
hâkim kılınması gereken bir yaşam biçimi, bir 
eylem, bir hareket tarzı olarak algılanıyordu. 
Bu uğurda gerekirse işkencelere maruz kalma-
yı, hapis yatmayı, canlarını vermeyi göze alarak 
iman ediyorlardı. Bunlarla ilgili sahabe hayatında 
pek çok örnek bulabilirsiniz. Bilal Habeşi(r.a.)’ın 
öğrendiği pek fazla bir şey yoktu ama öğrendi-
ği o temel ilkeyi canı pahasına taviz vermeden 
savunuyordu. Sa’d bin Ebi Vakkas(r.a.) İslam’la 
izzet bulunca o çok sevdiği annesinin “Sa’d, sen 
Muhammed’in getirdiklerini inkâr etmedikçe, ben 
ne bir şey yerim, ne de içerim!” demesine karşı 
taviz vermemiş ve “Vallahi anne iyi bil ki, 100 
tane canın olsa, birer birer çıksa, ben yine dinim-
den dönmem! Artık sen bilirsin. İster ye, ister 
yeme”  diyerek duruşunu bozmamıştır. Onlar için 
İslami değerler bir bütündü, hangi konuda olur-
sa olsun onun mutlaka savunulması gerektiğinin 
idraki içerisinde idiler. Gerekiyorsa bu uğurda İb-
rahim (a.s.) gibi ateşe atılmayı göze alıyorlardı. 
Tam bir teslimiyetle İslam dinine bağlı idiler.

Bu teslimiyetleri vesilesiyle İslam dini günü-
müze kadar gelmiştir. Bu topraklarda zamanında 
ezanlar Türkçe okutuldu, Kur’an okumak yasak-
landı, sırf şapka giymeyi reddettiği için insanlar 
idam edildi. Ama hiçbir zaman davalarından can-
ları pahasına vazgeçmediler, İskilipli Atıf Hoca, 
Şeyh Said gibi. Şeyh Said’e öleceği sıralarda 
kendisine artık, çocuklarını, karısını, kızını dü-
şünmesi gerektiğini söyledikleri zaman onlara şu 
anlamlı cevabı veriyor:

“Kur’an’ın ayaklar altına alındığı bir memle-
kette ben bunları düşünemem” diyordu.

Sadece Asr-ı Saadet’te şehitler verilmedi günü-
müzde de verilmektedir. Hasan el-Bennalar, Seyyid 
Kutuplar, Abdullah Azzamlar, Şeyh Ahmet Yasinler 
vb. şahsiyetler bu ümmetin şehitleridir. Onlar da-
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vaları uğruna hayatlarını feda ettiler. Günümüzde 
şu anda ezanlar okunuyorsa birilerinin yan gelip 
yatmasıyla olmamıştır. O şahsiyetlerin canlarını 
ve mallarını davaları uğrunda feda etmeleri vesi-
lesiyle olmuştur. Şu anda Mescidi Aksa ayaktaysa 
Allah’ın (c.c) izniyle oradaki mücahid kardeşlerimi-
zin mücadelesiyle ayakta durmaktadır. 

Bu gün Hristiyanlar kendi dinlerini, misyonla-
rını icra etmek tüm yeryüzüne yaymak için mal-
larıyla, canlarıyla mücadele ediyorlar. Kendi top-
raklarını, ailelerini bırakıp bizim topraklarımıza 
kadar gelip kendi dinlerini yaymaya çalışıyorlar. 
Peki, bizler biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Za-
manlarımızı TV ekranlarında diziler, filmler, futbol 
maçları izleyerek veya bilgisayar başında inter-
nette geçirmekteyiz. Hâlbuki bu kâinat ve bizler 
hayatlarını TV ve bilgisayar başlarında, stadlar-
da, kahvehane köşelerinde, internet kafelerde, 
eğlence yerlerinde geçirmemiz için yaratılmadı.

Sahabe ve sahabeden sonraki nesiller biz 
Müslümanlar TV başlarında rahat bir şekilde ha-
yat sürmeleri için canlarıyla mallarıyla mücade-
le etmediler. Onların tek bir kaygısı vardı o da 
İslam’ın tüm dünya’ya hâkim olmasıydı. İnsanları 
kula kulluktan kurtarıp tek bir olan Allah’a (c.c.) 
kul olmalarını sağlamaktı. Onlar bu kaygıyla ha-
yatlarını sürdürdüler. Peki, bizlerin kaygıları ne-
ler? Dünyevî mi, ahirî mi? 

Kaygılarımız daha fazla para kazanıp zengin 
olmak mı? Çocuklarımıza daha iyi gelecek ha-
zırlamak adına daha fazla çalışmak mı?  Evler, 
arabalar almak mı? Hangi tatil beldelerinde tatil 
yapabilirimin hesabını yapmak mı? 

Allah(c.c)’ın hükümlerinin hiçe sayıldığı, 
önemsenmediği rafa kaldırıldığı bir toplumda bir 
Müslüman bunları düşünmemesi gerekir, Müslü-
man rahatı hak etse bile rahat yaşayamaz, çünkü 
özgür değildir. Hem kendi özgürlüğü adına, hem 
de toplumların özgürleşmesi adına dünyevi de-
ğil ahiri kaygılar gütmesi gerekmektedir. İslam’a 
her gün saldırıldığı, Allah’a (c.c) savaş açıldığı bir 
dönemde bu durumun onu rahatsız etmesi ge-
rekmektedir.

Bu gün yeryüzünde Müslümanların çektiği sı-
kıntılar ortadayken, hiç bir şey yapmayıp oturma-
yı göze alabiliyorsak, sessiz, sessiz seyrediyorsak 
bu davanın dava adamlarına ihtiyacı olduğu bir 
zamanda her şeyi seyrediyorsak imanımızı sor-
gulamamız gerekmektedir. “Bir kötülük gördü-
ğünüz zaman elle düzeltin. Buna gücü yet-
mezse dilinizle düzeltmeye çalışsın. Buna 
da gücü yetmezse kalben buğz edin. Bu ise 
imanın en zayıf derecesidir.”(Müslim, İman 
78; Ebu Davut, Salat, 232)

Birisi peygamber (s.a.s)’e geliyor, diyor ki: 

“Ya Rasullah(s.a.s.) ben seni çok seviyorum. 
Rasullah (s.a.s.): o halde belalara hazır ol.”

Yağma var mı öyle! Eğer birini seviyorum 
diyor ama onun derdi sizi germiyorsa onu sev-
miyorsunuz. Allah (c.c.)’ı seviyorum diyor, Allah 
(c.c.)’ın davasını dert edinmiyor, sevmiyor. Allah 
(c.c.)’ı seven, davasını dert eder.

İmam İbn Teymiyye öyle diyor: 

“Namaz, oruç, ibadetler kulluğunuzun gere-
ğidir. Allah(c.c.)’a dost olmak mı istiyorsunuz, o 
zaman ayrı bir şey yapmanız lazım.”

“Söyleyin ne yapmamız lazım?”

“Allah (c.c.)’ın davasını dert edinin ki dost ola-
sınız. Allah (c.c.)’ın davasını dava edineceksiniz.”

Gerçek bir dava adamı, davası uğruna uykula-
rını kaçırdığı gibi, onu başkalarına anlatma ve ak-
tarmada da rahatını kaçırmalıdır. Davasına karşı 
yapılan saldırılara sert olduğu gibi, davasını ortadan 
kaldırmaya yönelik her türlü vesileye de sed olmalı-
dır. İyi bilmelidir ki; dert edinilen gaye ve davaların 
yüceldiği gibi, davasını dert edinen fertlerinde ma-
kam ve şerefleri yücelir. Davasını dert edinen bir 
ferdin en büyük gayesi, Kur ‘an ve Sünnet’in yaşan-
ması ve yaşatılması olmalıdır. Bu uğurda koşmalı 
ve yorulmalıdır. (http://www.vuslatsevdasi.com/forum/
dava_adami_nasil_olmali-t24556.0.html)

Kaygısı olmayanın davası olmaz, Davası ol-
mayanında kaygısı olmaz. Kaygılarımız bizlere 
mücadele ruhu kazandırması gereken bir un-
surdur. Bu uğurda koşması, yorulması ciddi bir 
efor sarf etmesi gerekmektedir. Bunun için kor-
kusuzca yüreğimizi ortaya koymamız elzem olan 
bir husustur. Kaygınız neyse, hedefiniz neyse o 
hedefi gerçekleştirmek için yaşarsınız ve o yolda 
ölürsünüz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, 
nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. (Kütüb-i 
sitte, hadis no:7275) Abdullah b. Cahş (r.a) ve 
Sa’d b.Muaz (r.a) buna örnektir.

Hendek Harbinde; Sa’d bin Mu’âz büyük bir 
kahramanlık göstererek savaşıyordu. Savaş sı-
rasında İbni Araka adlı bir müşrikin attığı ok ile 
kolundan yaralandı. Ok atardamara isâbet edip, 
çok kan kaybına sebep oldu. Hz. Sa’d, yaralı bir 
hâlde, etrafındakilerin kanı durdurmak için uğ-
raştıklarını görerek, durumunun ciddî olduğunu 
anladı ve şöyle duâ etti:

-Yâ Rabbî, Kureyş harbe devam edecekse bana 
ömür ihsân eyle. Çünkü senin Rasûlüne eziyet eden, 
O’nu yalanlayan bu müşriklerle savaşmaktan hoş-
landığım kadar başka bir şeyden hoşlanmıyorum. 
Eğer aramızdaki harp sona eriyorsa, beni şehîdlik 
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mertebesine yükselt. Fakat, Benî Kureyza’nın 
âkıbetini görmeden rûhumu kabzetme.

Sa’d b. Muaz(r.a)’ın duası kabul oluyor ve 
akan kan duruyor. Bir Müslüman’ın en çok iste-
diği şahadet mertebesine kavuşacaksınız ama 
buna rağmen Allah(c.c.)’a dua edip yapılacak 
bir şeyler varsa beni yaşat diye dua edeceksiniz. 
Sa’d (ra)’ın bu olayı, davaya nasıl baktığının bir 
göstergesidir. Davayı kendi canından, elde ede-
ceği şahadet mertebesinden daha önemli görme-
sinden dolayı Rabbine dua ediyor. Bizim duaları-
mızda neler yer alıyor? Evler, arabalar, daha fazla 
para kazanmaya dair isteklerimiz mi yer alıyor 
bir düşünelim.

Abdullah Bin Cahş (ra) ile Sa’d b.Ebi Vakkas 
(ra) Uhud savaşında karşılaşırlar. Dua edip âmin 
demek için birbirlerine söz verirler. Sa’d b.Ebi 
Vakkas (ra) duasını eder Abdullah Bin Cahş (ra) 
da onun duasına âmin der. Abdullah Bin Cahş 
(ra) ellerini açar ve dua etmeye başlar: “Ya İlahî! 
Bugün benim karşıma güçlü, kuvvetli, zorba bi-
risini çıkar, onunla kıyasıya savaşayım. Sonra o 
beni öldürsün. Bununla yetinmeyip karnımı yar-
sın. Dudaklarımı, kulaklarımı, burnumu kessin. 
Ve ben bu halimle kanlar içinde senin huzuruna 
geleyim. Sen bana: ‘Kulum Abdullah! Sana ver-
diğim â‘zâları ne yaptın?’ diye sorduğunda ben: 
‘Ey Rabbim! Emânet olarak verdiğin o â‘zâları ye-
rinde kullanamadım, ben onlarla çok kusur işle-
dim. Haklarını veremedim. Sağlam olarak onlarla 
senin huzuruna çıkmaktan hayâ ettim. Bunun 
için onları senin ve Rasûlünün yolunda harca-
dım!’  Sevgili Peygamberimin de bulunduğu bir 
savaşta, toza toprağa bulandım da öyle geldim” 
diyeyim”, dedi. Sen de bana ‘Doğru söyledin!’ di-
yesin ve beni affedesin!” 

İkisinin duası da kabul olunmuştu. Abdullah 
Bin Cahş’ı (ra) buldukları zaman tanınamayacak 
vaziyetteydi. Bizlerin kaygısı acaba bizleri en son 
ne zaman günahlarımızdan tevbe etmeye itti. 
Onların kaygısı neler, bizim kaygılarımız neler? 
Bunları iyi düşünüp ibret almak durumundayız. 
Kaygınız varsa kaygılarınız sizi diri tutar. O yüz-
den şehidler gibi yaşayanlar şahadet şerbetini 
içeceklerdir. Ölüm bir kere gelecekse bu neden 
Allah(c.c.) için olmasın şehid ve şahid olmak is-
tiyorsanız, bu Hud suresinde geçtiği üzere “…
Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!...”(HUD 
11/112) emri üzere hareket etmekle gerçekleşe-
cektir inşaallah.

“Şüphesiz, Rabbimiz Allah’tır deyip, sonra dos-
doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. 
Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan 
cennetle sevinin! derler.” (41/Fussilet-30)

“Doğrusu, “Rabbimiz Allah’tır” deyip, son-
ra da dosdoğru gidenlere korku yoktur, onlar 
üzülmeyeceklerdir. (Ahkaf 46/13) Müslim’in Sa-
hih’inde Süfyan b. Abdullah es-Sakafî’den şöyle 
dediği nakledilmektedir: “Ey Allah’ın Rasûlü! de-
dim, İslâm’a dair bana öyle bir söz söyle ki onun 
hakkında senden sonra hiç kimseye soru sorma-
yayım. Hz, Peygamber şöyle buyurdu: “Allah’a 
iman ettim de, sonra da dosdoğru ol.” (Müs-
lim, Müsned, İbn Mace, Darimi) 

Sorumluluk şuurunu hisseden, dosdoğru ol-
mak için çabalar. Bu çaba Müslümana cesaret ve 
kuvvet verir. Hazreti Peygamber (sav)’i takip eden 
sahabeler de cesaret ve kahramanlıkta O’nu takip 
ettiler. Zillete boyun eğmediler. Meydan okudular. 
Sahabe ve Peygamber(sav) İslam’ı bir dava olarak 
ve sorumluluğunu yüklenme hassasiyetindeydiler. 
İslam için her sıkıntıyı göze alma, İslam’ı varlık se-
bebi bilme, en küçük fırsatı İslam için değerlendir-
me anlayışındaydılar.

Hüzafet’üs Sehmi, Romalılara esir düşmüş iş-
kence görmüştü. Hıristiyanlığı kabule zorlanmıştı. 
Kabul etmeyince idama vermişlerdi. “Başımdaki 
saçlarım adedince başım olsa her birini Hakk na-
mına verebilseydim.” dedi. Yanına Hıristiyanlığa 
girmeyi teklif eden papaza “Kimseye bir şey an-
latmadan ölmem çok ağırıma gidiyordu. Şu birkaç 
dakika içinde sana İslam’ı anlatabilsem ölsem de 
gam yemem” dedi. (ibrettir ki Hüzafet’üs Sehmi 
son dakikalarını bile kendine telkin için gönderilen 
Hıristiyan papazına İslam’ı anlatmak için kullanıyor.)  
(D.A.O…S..102-103)

Hekimoğlu İsmail’in dediği gibi “Bir dava ada-
mı; ikbale nasıl yürüyorsa sehpaya da öyle yürü-
mesini bilmelidir.”  (D.A.O.105)

Necip Fazıl da bir dava adamı portresini şöyle 
çiziyor: “Gerçek mü’min, karşısında insan kelle-
lerinden bir ehram oluştursalar yine telaşa düş-
meyecek, geçip karşısına sandalyesine oturacak, 
sigarasını tüttürecek.”

Dava adamı, davası için her şeyini feda etme-
ye hazırdır. Başkalarının huzuru için kendi rahatını 
terk etmiştir. Ölümü göze almıştır, Ancak ölmek için 
değil, yaşatmak için, diriliş için gayret eder. Dava 
adamı alabildiğine fedakârdır. Ancak her fedakâr, 
dava adamı olmaz. Dava adamı her yapacağı işin 
önünü, sonunu hesaba katar. Rastgele hareket 
etmez. (D.A.O..S.107-108) 

KAYNAKLAR:

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

D.A.O: DAVA ADAMI OLMAK – İBRAHİM ÖZGÜLEÇ

GELİN B.D.D. : GELİN BU DÜNYAYI DEĞİŞTİRELİM – 
MEVDUDİ
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Sevgili Prens George Alexsander Louis,

Sana bu kanlı mektubu, bizleri hiçbir 
nedenleri olmadığı halde öldüren eli 
silahları askerlerin olduğu ülkemden 

yazıyorum. Adım Muhammed Ali. Ben baba-
mın kucağında ölürken, sen babanın kucağında 
dünyada coşku ve sevinçle karşılandın. Senin 
doğuşuna dünya kutlamalarla, hediyelerle kar-
şılık verirken, benim ölümüme ise sadece an-
nem ve babam üzüldü.  Bu günlerde adın sıkça 
duyuluyor haber bültenlerinde, gazetelerde 
ve daha birçok yerde, zaten bu aralar en çok 
senden ve bizden (biz öldürülen bebeklerden, 
sıradan bir olaydan daha sıradan bir şekilde) 
bahsediliyor. Seni hediye yağmuruna tuttular, 
bu konuda çok şanslı olmalısın. Kraliyet bebek 
odanı sen doğmadan düzenlediler. Bizim evimi-
zi de bombalar yok etti. Duyduğum kadarıyla 
şimdiden çok yoğun bir hayatın var. Kolay de-
ğil tabi Kraliyet tahtının üçüncü varisi olarak 
dünyaya gelmek…

 Bizleri soracak olursan, bizler sen dünyaya 
gelirken öldürülüyorduk, nedensiz bir şekilde 
durmadan, usanmadan acımasızca öldürülüyor-
duk. Ben ve benim gibi binlerce bebeği öldürü-
yorlardı/ ve halen de öldürüyorlar. Yaşadığımız 
bu coğrafyada dünyaya gelen bebeklerin 
ölümü, şimdiye kadar hep var olmuştur. Ve be-
nim güzelim ülkemde bir bebeğin hayatı, narin 
bir kelebeğin hayatı kadar kısa ve üzüntülüdür.

Sevgili George Alexsander Louis, sana bu 
mektubu yazmamın asıl nedenine gelince, ilk 
olarak babana, annene ve bütün Kraliyet ai-

lesine daha sonra babanın dostlarına, bizlerin 
öldürülmesinde katkısı olan herkese, bizleri ne-
den öldürdüklerini sormanı istiyorum. ‘Bunları 
düşünme, yaşın çok genç hayatın tadını çıkar’ 
diye bir cevap alırsan eğer hiç şaşırma! 

Henüz bir aylık ömürden bile daha az bir 
ömre sahipsin, Kraliyet tahtının üçüncü varisi 
olarak dünyaya gelmenin güzel bir duygu ol-
duğunu fark ettin. Yaşın ilerledikçe büyüyecek-
sin. Ve zamanı gelince ülkeni artık sen yöne-
teceksin, ülkenle ilgili kararları sen vereceksin. 
Belki bir gün güzelim ülkemi ziyaret edeceksin. 
(Umarım büyüklerin gibi sömürge için gel-
mezsin.) Bu topraklarda oyunlar oynamadan 
öldürülen binlerce bebekten birisi olarak mek-
tubuma son sözlerimi söyleyerek son vermek 
istiyorum. Bizleri sakın unutma Sevgili George, 
çünkü bizleri unutursan bizden sonra doğacak 
bebeklerin ölümüne engel olamazsın.

Sevgili Prens George; şimdi son isteğimi 
de söyleyebilirim artık. Bizlerin öldürülmesine 
engel olamayacak kadar küçük ve yetkisizdin. 
Ama hiç olmazsa bizden sonra dünyaya gele-
cek bebeklerin öldürülmesine engel olabilirsin 
Sevgili George. Dileğim odur ki bir gün güzelim 
ülkemde bebekler öldürülmeden büyüyecek, 
öldürülmeden yaşayacak…

Öldürülen Bebek Muhammed Ali

İngiltere Prensi
George Alexsander Louis’e Mektup

Mehmet ADIGÜZEL
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İnna lillahi ve inna ileyhi raciun/ Şüphe-
siz ki biz, Allah’tan geldik ve yine O’na 
döneceğiz.

Kafkasya diyarında, yani Çeçenistan’da, Ab-
dulhalim Sadulayev’in 17 Haziran 2006 tarihin-
de şehadete ermesi sonucu, onun yerine gelen 
Emir Dokku Umarov, 18 Mart 2014 Salı günü 
Rus askerleri ve Rus yanlısı Kadirov milisleriyle 
girdikleri çatışmada şehid oldu.

Kafkasya Emirliği Komutanlığı, bu haberi 
yazılı bir açıklamayla duyurdu. Şehidin naaşı, 

bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra mücahid ar-
kadaşları tarafından mütevazı bir törenle top-
rağa verildi.

Ataları Şeyh Şamil’den bugüne aralıksız ve 
tavizsiz bir şekilde sürdürdükleri cihad eylemin-
de nice şehidler verdi Kafkas Kartallar’ı. Cevher 
Dudayev, Aslan Mashadov, Zelimhan Yandar-
biyev, Hattab, Şamil Basayev ve daha ismini 
bilmediğimiz niceleri. Allah’ın davası ve Müs-
lümanca bir hayatı yaşayabilecekleri toprakları 
aşkına, direnişlerine hız kesmeden devam etti 
onlar. Ne güzel tevafuktur ki, Emir Hattab da 12 
yıl evvel bugün, sevdalısı olduğu şehidliğe, aynı 
topraklarda, aynı gaye için kavuşmuştu.

Verdikleri her şehidle birlikte daha da güç-
lendiler, filiz verdiler. Tüm dünya insanlarına 
haklılıklarını haykırdı durdular. Ruslar yok et-
meye, onlar da dik durup var olmaya, yıkıl-
mamaya, ant içmiş gibiydiler. Şimdi, o direniş 
mirasının yüklenicilerinden Emir Dokku Umarov 
da şehid dava arkadaşlarının, atalarının yanına 
gitti. Ama kâfirler ve zalimler bilmez ki, Müslü-
man direnişçiler/mücahidler bir ölüp bin dirilen-
lerdendirler. Bir kişinin eksilmesiyle dava kan 
kaybetmez; bilakis daha bir bereket kazanarak 
kaldığı yerden bitimsizce devam eder.

Emir Dokku Umarov’un şehadetinin üzerine, 
Kafkasya Emirliği’nin ortak kararıyla yeni lider 
olarak Dağıstan asıllı Şeyh Ali Ebu Muhammed 
seçildi. Mücadele onunla sürecek artık. Ama sü-
recek, bitmeyecek. Onlar, tek fertleri kalıncaya 
kadar, cihadlarındaki ihlâslarını koruyacaklar 
inşaAllah.

Emir Dokku Umarov Şehid Oldu

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.cm
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Tarihe tanıklık etsin gözlerin,
Zehir bezlerini salgılayınca dünya,
Dünya ilk şehidini ve ilk katilini 
Aynı topraklarda barındıran dünya,
Bütün çıplaklığıyla gerçekleri gösteren bir ayna…
İlkel düşüncelerle yapıldı
Bunca modern katliamlar
Aşkın şehidi de hatta katili de orada,
Örneğin Kerbela’da.

Küflü asitleri fırlatıyor durmadan,
Öfkeli yanardağ kuşları Ebabiller,
Eritiyor kafataslarını
 Ebabil gagasındaki yangınlar,
Baştan aşağı eritip kül ediyor küflü asitler
O zalim Ebu Leheb’leri
O zalim o sinsi bedenleri…

Sizi görmeye yetebilecek mi ömrüm?
Sizi övmeye yetebilecek mi kalemim?
Son şairi olabilseydim bu sevdanın,
Ama bilmelisin
Aciz bir mürekkebim ben,
Sizi yazmak için
Kâğıtla kavuşacağım günü bekleyen.

                                              Kasım 2013

Eritsin Kafataslarınızı
Küflü Asitler

Mehmet ADIGÜZEL

İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİÛN
Okurlarımızdan Hacer Karaoğlu’nun babası, İdris Karaoğlu’nun kayınpederi vefat etmiştir.

Merhuma Allah’tan (C.C.) rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ederiz.

Hayatını İslâmî çalışmalara adayan ve özellikle gençlerin Allah’ın (c.c.) dini üzere yetiştirilmesi 
için çok büyük fedakârlıklar gösteren Adıyamanlı Ziya DOLAŞ ağabeyimizin vefatını büyük bir 
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yüce Allah’tan (c.c.) kendisine rahmet, yakınlarına ve başta 

Adıyaman’lı olmak üzere tüm Müslümanlara başsağlığı diliyoruz.
Genç Birikim


