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Değerli Genç Birikim Okuyucuları

Yine bir aradayız ve Rabbimize hamdol-
sun ki Rabbimizin bizleri sınadığı küçük 
imtihanlar dışında toplumsal olarak, bir 

Suriye gibi, bir Mısır gibi, bir Arakan gibi, bir Afga-
nistan gibi bir Çeçenistan gibi, bir Türkistan gibi… 
büyük bir imtihanla karşı karşıya değiliz. Biraz 
önce isimlerini yazdığım belde ve ülkeler gibi el-
bette Müslümanların kan ve gözyaşı akıttığı daha 
pek çok coğrafya var dünyada. Bu saydıklarım 
ilk çırpıda herkesin aklına gelen yerler. Şuna da 
dikkat etmeliyiz. Bugün dünyada nerede ciddi bir 
sorun varsa, nerede kan ve gözyaşı varsa nerede 
zulüm ve mazlumiyet varsa bilin ki orası Müslü-
manların yaşadığı bir bölgedir. Müslümanların yo-
ğunluk olarak yaşamadığı coğrafyalarda sıkıntılar 
yok mu? Elbette var. Ama Müslümanların çektiği 
acılar karşısında bu bölgelerdeki acılar çok hafif 
kalır. Ayrıca acı çekenler Müslüman değilse Dünya 
güçleri devreye girer ve sorun bir şekilde çözülür.

Müslüman coğrafyalardaki bu sıkıntıların en 
fazla zarar görenleri ise maalesef çocuklar. Onlar 
da ya öldürülmekteler; ya da anne/babalarından 
biri veya her ikisi öldürülmekte. Bu şekilde mil-
yonlarca çocuk öksüz ve yetim kalmakta. Bir aile 
ortamından uzakta ve çok zor şartlarda (maddi ve 
manevi) hayatlarını sürdürmek zorunda kalmakta. 
Anne baba sevgisi, şefkati, koruması ve eğitimi 
alamadan yetişen bir nesil karşımıza çıkmakta. 
Yani öldürülmeyen çocuklar çok daha büyük bir 
imtihan ile karşı karşıya kalmaktalar.    

Geçen sayımızda da bahsetmiştik; bir insanın 
yetişmesi ve eğitimi ailede başlar. Ailenin verme-
diği, veremediği eğitimin yerini dolduracak başka 
bir müessese yoktur. Çünkü çocuk doğumundan 
itibaren, kişiliğinin oluştuğu ve olgunlaştığı dö-
nemde ailesinin yanındadır. Dolayısıyla bir insanın 

hayatının bu dönemde aldığı eğitimin çok büyük 
bir önemi vardır. Daha sonra çocuklara okullarda 
verilen şeyler, aslında daha çok öğretimdir. Bu ne-
denle aile gerçekten de toplumun en küçük nü-
vesini oluşturur. Sağlıklı toplumlar ancak sağlıklı 
ailelerin olduğu toplumlarda söz konusu olabilir.  

Son yıllarda sosyal ve ekonomik  gelişmelere 
paralel olarak aile kurumunun sürekli değişmesi 
ve yıpranması sebebiyle, aile kurumunun yaşadı-
ğı problemleri tespit etmek ve ailenin korunması 
ve geliştirilmesi için değerlerimiz doğrultusun-
da çözüm önerileri üretmek amacıyla Medeniyet 
Vakfı tarafından 17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde 
Ankara’da ‘‘Aile Sempozyumu’’ düzenlenecek. Ko-
nusunda uzman, akademisyen, araştırmacı ve ya-
zarların katılımıyla yapılacak Sempozyum, Ankara 
Kocatepe Kültür Merkezi Konferans Salonunda ya-
pılacak. 2 Gün, toplam 7 Oturum ve 24 Tebliğden 
oluşacak Sempozyumun ana temaları İslam ve 
Din, İslâm’da Aile, Günümüzde Aile, Küreselleş-
me ve Aile, Aile ve Eğitim, Aile’de Çözülme, İslâmi 
Hayat ve Aile. Sempozyumun Türkiye’de bu alana 
önemli katkılar sağlayacağını ümid ediyor ve her-
kesi bu sempozyumu takip etmeye çağırıyoruz.

Dergimizin bu sayısında yine birbirinden de-
ğerli yazıları okuma fırsatını bulacaksınız. Dergi-
mizin Genel Yayın Yönetmeni Ali KAÇAR, Mısır’da 
yaşanan son gelişmeleri değerlendiriyor. Bir Orta-
doğu Uzmanı olan Süleyman Arslantaş ise İsrail 
(Terör) Devletinin 68. Yıldönümü münasebetiy-
le bu bölgenin bugünlere nasıl geldiğini farklı bir 
açıdan değerlendiriyor. Yine yazılarımızın arasında 
aile ve çocuk eğitimine dair güzel yazılarımız da 
sizlerin bilgisine sunuluyor.  

Sizleri Dergimizle baş başa bırakırken Allah’a 
emanet ediyoruz.
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Mısır, sadece Ortadoğu’da, Afrika’da 
değil bütün dünyada stratejik öne-
mi haiz ender ülkelerdendir. Süveyş 

kanalı ile Nil nehri ile hem Ortadoğu, hem de 
Afrika’ya dönük yüzü ile bu önemini daha da 
artırmaktadır. Tarihi incelendiği zaman emper-
yal ülkelerin her dönemde daima iştahını ka-
bartan, işgal ve kendi hegemonyasına almak 
için savaş verdiği bir ülkedir.

Mısır’ın, uzun dönem Firavunlar tarafından 
baskıyla, zulümle yönetildiği Kur’an-ı Kerim’de 
Hz. Musa ve Hz. Harun kıssalarında uzun uzun 
anlatılmaktadır. Mısır daha sonraki dönemlerde 
çeşitli işgallere uğramış ve nihayet Müslüman-
ların fethiyle yönetim Müslümanların eline geç-
miştir. İslam Halifeliği tarafından kontrol edilen 
Mısır, Fatımiler, Memlukler ve Eyyubiler tara-
fından uzun yıllar yönetilmiştir. 1517 yılında 
Yavuz Sultan Selim’in Ridaniye Muharebesi’yle 
Memlûk Sultanlığı’nı yıkarak Mısır’ı Osmanlı 
topraklarına katması sonucunda Mısır Eyaleti 
kurulmuştur. Böylece Halifelik de Osman oğul-
larına geçmiştir. 1800’li yılların başlarına kadar 
bir Osmanlı eyaleti olan Mısır, 1805 yılında vali 
olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve oğulları döne-
minde, iç işlerinde serbest dış işlerinde Osman-
lı Devleti’ne bağlı Mısır Hidivliği olarak varlığını 
devam ettirmiştir. 1869’da Süveyş Kanalı’nın 
açılması emperyal ülkelerinin iştahını ve reka-
betini artırmıştır. Bu rekabetin sonunda İngiliz-
ler Mısır’ı 1882’de işgal etmiş ve bu işgal 1922 
yılına kadar devam etmiştir. Mısır’da 28 Şubat 
1922 tarihinden itibaren ise krallık ilan edilmiş, 
krallık rejimi de 1952 yılında Cemal Abdu’n-

Nasır’ın öncülüğünde Hür Subaylar darbesi ya-
pılarak 18 Haziran 1953 tarihi itibariyle cumhu-
riyet ilanına kadar devam etmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması 
ile Osmanlı toprakları üzerinde, dönemin em-
peryal devletlerin güdümünde sınırları cetvelle 
çizilmiş tamamı aynı din, çoğunluğu ise aynı 
ırktan onlarca devletçik kurulmuştur. Bu dev-
letçiklerden birisi de Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti idi. Başlangıçta Padişahı, Halifeyi ve Hila-
fet merkezini kurtarma üzerine bina eden ve 
halkın desteğini bu nedenle yanına alan Mus-
tafa Kemal, yavaş yavaş gücü ele geçirmesiyle 
1 Kasım 1922’de Saltanatı kaldırmış, 1 Nisan 
1923’de bir darbeyle Meclisi feshetmiş, 29 Ekim 
1923 Cumhuriyeti bir oldubittiyle ilan etmiş ve 
3 Mart 1924’de de Hilafeti kaldırmıştır. Oysa 
Hilafet, İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde 
yaşayan Müslümanlar için sembolik de olsa çok 
büyük bir öneme sahipti. Çünkü Müslümanları 
birbirine ve Hilafet merkezine bağlayan yegâne 
bağ ‘Hilafet’ bağı idi. Hilafet bağı koparılınca, 
Müslümanlar yeni arayışların içine girmek zo-
runda kalmışlardır.

Böyle bir arayışa Mısır’da 1927’de yeni öğ-
retmen olarak İsmailiye kentine tayin edilen 
Hasan el-Benna da girmişti. Müslümanların 
ümitlerinin kırıldığı, yılgınlığa düştükleri böyle 
bir dönemde Benna’nın bu arayışı çok anlam-
lı ve önemli idi. Çünkü bu arayışın neticesinde 
1928’de, Müslümanların yeniden uyanışına ve-
sile olan İhvan’ül-Müslimin Hareketi kurulmuş-
tu. İhvan’ın kurucusu Hasan el-Benna mücade-

Firavunluğun Yeniden
Hortla(tıl)ması ve Mısır

Ali KAÇAR
kacarali@hotmail.com
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lesini iki hedefi gerçekleştirme temeli üzerine 
bina etmişti. Bu hedeflerden birisi bütünüyle 
İslam coğrafyasını emperyal işgal ve istiladan 
kurtarmaktı. İkinci hedefi ise bütün İslam top-
raklarını kuşatacak tarzda bir İslam devletini 
kurarak hilafeti yeniden getirmekti. Şehid edi-
linceye kadar da bu iki hedefi gerçekleştirmek 
için gece gündüz çalışmış ve mücadele etmiştir. 

İhvan mensupları ve İhvan Hareketi, gerek 
Hasan el-Benna döneminde ve gerekse sonraki 
dönemlerde insanlık dışı muamelelere tabi tu-
tulmuş, en tabii, en makul talepleri bile zorba-
lıkla ve vahşi yöntemlerle bastırılmıştır; idam 
edilmeler, tecavüzler ve katliamlar hiç eksik 
olmamıştır. 1949’da Hasan el-Benna şehid edil-
miş, 1954’de Türkiye’de de yakinen tanınan 
Abdülkadir Udeh ve arkadaşları idam edilmiş 
ve Seyyid Kutub’un da aralarında bulunduğu 
binlerce İhvan mensubu zindanlara atılmıştır. 
Zindanlara atılan Müslümanlar akıl almaz in-
sanlık dışı işkencelere tabi tutulmuş, bu işken-
celerde çok sayıda Müslüman kadın ve erkek 
katledilmiştir. Bu kadarla da yetinmeyen döne-
min çağdaş Firavunu Cemal Abd’u-Nasır yıllar-
ca zindanda tuttuğu Seyyid Kutub’u ve arka-
daşlarını 1966’da idam ederek yeni bir vahşete 
imza atmıştır. Firavun Nasır’ın 1954’lerden iti-
baren amacı İhvan’ı, süreç içerisinde marjinal-
leştirerek yavaş yavaş bitirmekti. Ama İhvan’a 
karşı uygulanan bütün insanlık dışı yöntemle-
re rağmen İhvan bit(irile)medi, tersine gelişti 
ve sınırları aşarak evrensel bir İslami hare-

ket haline dönüşmüş oldu. Suriye’de, Irak’ta, 
Ürdün’de, Lübnan’da, Libya’da, Sudan’da, 
Tunus’ta ve daha birçok yerde İhvan’ın şubeleri 
açılmaya başlandı. Türkiyeli Müslümanlar da, 
1960’lı yıllardan itibaren tercüme edilen İhvan 
önderlerinin eserleriyle bilinçlenerek tevhidi 
anlamda bir yaşama/hayata adımlarını bu ve-
sileyle atmış oldular. Dolayısıyla İhvan-ı Müsli-
min Hareketi’nin, sadece Mısırlı Müslümanların 
üzerinde değil, Türkiyeli Müslümanlar da dahil 
İslam dünyasındaki bütün Müslümanlar üze-
rinde müsbet ve küçümsenmeyecek bir etkisi 
bulunmaktadır. Dünya Müslümanları –halen- bu 
Müslümanların tercüme edilen eserleriyle fikir 
dünyalarını beslemektedirler.

İhvan’a yönelik gerçekleştirilen idamlar, 
işkenceler, baskı ve zulümler çağdaş firavun 
Nasır öldükten sonra yerine geçen diğer fira-
vunlar; Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek dönem-
lerinde de devam etmiştir. Bütün bu baskıla-
ra, zulümlere, işkencelere, idamlara ve bunca 
katliamlara rağmen İhvan, 25 Ocak 2011’de 
başlayan halk ayaklanmalarında motor gücü 
görevini görmüş ve 2012’de yapılan parlamen-
to seçimlerinde %47, Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinde ise %52 oranında oy almıştır. 

Cumhurbaşkanlığına seçilen Mursi, Ortado-
ğu tarihinde, belki de Arap tarihinde, bir ilki 
gerçekleştirmiştir. Adam olamaz denilen, pa-
sif, korkak gözüyle bakılan Mısırlılar, Mursi’nin 
yaptıklarıyla tarihi, tersine çevirmiş ve kendi-
lerine bu ithamları yöneltenleri utandırmıştır. 
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Mursi, seçildikten 1 ay 12 
gün sonra yani 12 Ağus-
tos 2012’de hem Askeri 
Konsey başkanı Tantavi 
ve yardımcısı Anan’ı, hem 
Askeri Konseyi, hem de 
500 civarında subayı da 
görevlerinden azlederek 
askeri vesayeti sona er-
dirmeye dönük ilk adımı 
atmıştır. Bu, Mısır tarihin-
de hatta Ortadoğu tari-
hinde bir ilkti.  

Mısır, Arap dünyası-
nın en önemli ülkesidir; 
Mısır’da meydana gelen 
bir değişim, kısa bir süre-
de bütün bölgeyi etkile-
mektedir. Zaten Siyonist 
İsrail’i, bölgedeki gerici 
krallık ve Şeyhlikleri kor-
kutan da bu idi. Çünkü 
Mısır’da İhvan’ın başarı-
lı olması halinde sıranın 
kendilerine geleceğini çok 
iyi biliyorlardı. Eğer İhvan 
yönetimi devam etseydi 
ne Siyonist İsrail kalabi-
lirdi bölgede, ne de kral-
lıklar ve Şeyhlikler! Bu 
nedenle bölgesel ve küresel güçler el birliğiyle 
Mursi yönetimine karşı bu darbeyi gerçekleştir-
mişlerdir. 

İhvan liderleri de, darbenin karşısında duran 
Mısır halkı da takdir ve tebriki hak eden onurlu 
ve haysiyetli bir tavır takınmıştır. Özellikle hal-
kın Ramazan ayında yaptığı milyonluk eylemle-
re yönelik 8 Temmuz’da, 27 Temmuz’da ve 14 
Ağustos’ta gerçekleştirilen insanlık dışı saldırı-
larda binlerce masum insan katledilmesine rağ-
men sokakları ve meydanları terk etmemiştir. 
Halkın bu tavrı, sadece darbecileri panikletme-
miş, aynı zamanda arkasındaki karanlık emper-
yal ve Siyonist küfür güçlerini de panikletmiştir.

529 İDAM CEZASI YETMEDİ,
683 İDAM DAHA!..

3 Temmuz 2013’te Mısır ordusu tarafından 
gerçekleştirilen askeri darbeye karşı sivil ve ba-
rışçıl direniş sergileyen İhvan üyelerinden 529 
kişiye 24 Mart’ta idam cezası verilmiştir. İdam 
cezasının gerekçesi ise, ‘Bir polis memurunu 
öldürme, iki polis memurunu öldürmeye teşeb-

büs’ olarak gösterilmiştir. 
Bütün suç bu kadar! Bir 
kişiye karşılık 529 kişiye 
idam kararının verilme-
si, hangi hukukta, hangi 
düzende bulunmaktadır? 
Üstelik 529 kişiye veri-
len idam cezası sadece 
2 celsede ve toplam 20 
dakikalık bir yargılama 
neticesinde verilmiştir. 
Aslında sadece bu cezayı 
veren Minye mahkemesi 
değil, bu ceza karşısında 
sessiz kalan, destekle-
yen, ama’larla geçiştiren 
bölgesel ve küresel bütün 
güçler, sözde aydınlar, in-
san hakları savunucuları 
hepsi suçludur ve insanlık 
tarihinin utanç sayfala-
rında çoktan yerini almış-
lardır. Dakikada 26 idam 
kararının sadece Mısır 
askeri cuntasının kararı 
olarak bakılmamalı, aynı 
zamanda destekçisi böl-
gesel ve küresel işgalci 
güçlerin kararı ve hukuku 
olarak görülmelidir. 

529 kişinin idam kararında 37’sinin idamının 
onaylandığı 28 Nisan günü, aralarında İhvan’ın 
lideri/Genel Mürşidi Muhammed Bedii’nin de 
bulunduğu 683 idam kararı daha aynı mahke-
me tarafından açıklanmıştır. İhvan’a yapılan-
lar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 
başta olmak üzere Körfez destekli küresel bir 
İhvanı sindirme operasyonudur. Bu darbe ve 
idam kararlarının içerideki ayağı Selef(ç)i Nur 
Partisi ise küresel ayağı ise ABD, Siyonist İsrail 
ve diğer batılı ve doğulu bütün emperyal işgalci 
güçlerdir. Bu güçler, Muhammed Mursi’ye karşı 
yapılan darbeyi nasıl destekledilerse aynı şe-
kilde insanlık dışı bu idamları da desteklemek-
tedirler. Amaç sadece İhvan’ın ehlileştirilerek 
darbecilere teslim olmasını sağlamak değildir; 
İhvan’ı terbiye etmenin yanında, İhvan üzerin-
den bölgede, hatta bütünüyle İslam coğrafya-
sında emperyal şirke, küfre ve tuğyana karşı 
mücadele eden, işbirlikçi yerli diktatoryal yö-
netimleri devirmeye kalkışan bütün İslami güç-
lere bir gözdağı vermektir. Ama bunu becere-
meyeceklerdir. Çünkü sadece Filistin’de verilen 

Mısır, Arap dünyasının en 
önemli ülkesidir; Mısır’da 
meydana gelen bir değişim, 
kısa bir sürede bütün bölgeyi 
etkilemektedir. Zaten Siyonist 
İsrail’i, bölgedeki gerici krallık 
ve Şeyhlikleri korkutan da bu 
idi. Çünkü Mısır’da İhvan’ın 
başarılı olması halinde sıranın 
kendilerine geleceğini çok iyi 
biliyorlardı. Eğer İhvan yöne-
timi devam etseydi ne Siyonist 
İsrail kalabilirdi bölgede, ne 
de krallıklar ve Şeyhlikler! Bu 
nedenle bölgesel ve küresel 
güçler el birliğiyle Mursi yöne-
timine karşı bu darbeyi gerçek-
leştirmişlerdir.
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mücadeleye baksınlar; 
1917 Balfour Deklaras-
yonundan beri verilen 
bir mücadele vardır ve 
halen de devam etmek-
tedir. ABD’nin başını çek-
tiği 40’dan fazla işgalci 
güç, Afganistan’da, yüz 
binlerce masum insanı 
katletmesine ve bomba-
lamadık yer bırakmama-
larına rağmen mücade-
le bütün hızıyla devam 
etmektedir. Dolayısıyla 
emperyal kâfirler, ne Mı-
sır’daki idamlarla, ne de 
Orta Afrika’da gerçek-
leştirdikleri insanlık dışı 
vahşetlerle Müslümanla-
rın gözlerini korkutamaz-
lar. Ve bu mücadele ‘din 
yalnız Allah’ın oluncaya 
ve fitne yeryüzünde kal-
mayıncaya kadar’ (Enfal, 
8/39; Bakar, 2/193) de-
vam edecektir.

İslam coğrafyasında 
halen devam eden bunca 
işgale, tecavüze ve kat-
liama rağmen, dünyanın 
değiştiğini söyleyenler 
vardır. Bunlar artık dün-
ya değişti, batı da de-
ğişti, dolayısıyla hiçbir 
şey, hiçbir devlet tarafından insan haklarına, 
evrensel hukuka aykırı yapılamaz tarzında ger-
çekle ilgisi olmayan düşünceleri savunmakta-
dırlar. Aslında bu düşünceleri savunmak, kü-
resel emperyal sistemi tanımamak, bilmemek 
anlamına gelir. Çünkü küresel sistem bütün 
vahşiliği ve azgınlığıyla günümüzde de, tıpkı 
soğuk savaş döneminde ya da daha öncesin-
de olduğu gibi aynı şekilde devam etmektedir. 
Bu sistem, dün olduğu gibi bugün de ilkesiz-
dir, işgalcidir, emperyaldır ve pragmatisttir. 
Nitekim Filistin’de, Çeçenistan’da, Arakan’da, 
Somali’de, Afganistan’da, Irak’ta olup bitenle-
ri bir tarafa bıraksak bile sadece son aylarda 
Mısır’da, Orta Afrika’da ve Ukrayna’da olup bi-
tenler bile, ‘dünya değişmiştir’ sözünün gerçeği 
hiç de yansıtmadığını açıkça göstermektedir. 
Mısır’da gerçekleştirilen darbeye, darbe bile di-
yemeyen, değiştiği söylenen bu dünya, bugün 

de, bir dakikada alınan 
26 (daha sonra bu sayı 
76’ya çıkmıştır) idam ka-
rarına sessiz kalarak des-
tek vermiştir. Hatta ABD 
bu desteğini açığa vura-
rak, Mısır’a, daha önce 
satışını durdurduğunu 
söylediği 10 adet Apaçi 
helikopteri satma kararı 
alarak göstermiştir. 

İşin üzücü yanı değiş-
tiği söylenen bu dünyanın 
gözleri önünde, halkın 
iradesiyle cumhurbaş-
kanı seçilen Muhammed 
Mursi derdest edilerek 
zindana atılmıştır. Sadece 
bu kadarla yetinilmemiş 
binlerce İhvan mensu-
bu, darbeciler tarafından 
katledilmiş, binlercesi 
de işkencelerden geçi-
rilmek üzere zindanlara 
atılmıştır. Üstelik binlerce 
masum insanı katleden 
darbecilerin hiçbirisi yar-
gılanmazken, İhvan men-
suplarından önce 529, 
sonra da 683 olmak üze-
re binden fazla insan ida-
ma mahkûm edilmiştir. 

Minye Mahkemesi ta-
rafından 24 Mart’ta da-

kikada 26 kişi için idam kararı verilirken, 28 
Nisan’da ise dakikada 76 kişi için idam kararı 
verilmiştir. Anadolu Ajansı, Mahkeme Başkanı 
Said Yusuf Saad Sabra ile üye İbrahim Velid 
ve Talat Cevded’in yönettiği duruşmanın sade-
ce dokuz dakika sürdüğünü bildirmiştir. Kimlik 
tesbiti bile yapılamayacak bir sürede, düzmece 
bir mahkemede usul ve esasa ilişkin şartlar ile 
kanun devletinin bile asgari şartları yerine geti-
rilmeden göstermelik bir yargılama yapılmıştır. 
Darbe, katliamlar ve idamlar kısacası 3 Tem-
muz 2013’den beri Mısırda tam anlamıyla bir 
insanlık dramı yaşanmaktadır. Anlaşılan o ki, 
Mısır cuntası, meydanlarda baltacılara ve kes-
kin nişancılara, mahkemelerde ise yargıçlara 
tetikçilik görevi vermiştir. Böylece meydanlarda 
keskin nişancılardan ve Baltacılardan kurtulan-
lar, yargıçlar çetesi tarafından düzmece yargıla-
malarla infaz edilmeye çalışılmaktadır.

Minye Mahkemesi tarafından 
24 Mart’ta dakikada 26 kişi 
için idam kararı verilirken, 28 
Nisan’da ise dakikada 76 kişi 
için idam kararı verilmiştir. 
Anadolu Ajansı, Mahkeme 
Başkanı Said Yusuf Saad Sabra 
ile üye İbrahim Velid ve Talat 
Cevded’in yönettiği duruşma-
nın sadece dokuz dakika sür-
düğünü bildirmiştir. Kimlik 
tesbiti bile yapılamayacak bir 
sürede, düzmece bir mahkeme-
de usul ve esasa ilişkin şartlar 
ile kanun devletinin bile as-
gari şartları yerine getirilme-
den göstermelik bir yargılama 
yapılmıştır. Darbe, katliamlar 
ve idamlar kısacası 3 Temmuz 
2013’den beri Mısırda tam anla-
mıyla bir insanlık dramı yaşan-
maktadır.
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Herkes, darbenin li-
deri Abdulfettah Sisi’nin 
taşeron bir cani olduğu-
nu, Amerika’nın himayesi 
altında darbe yaptığını ve 
yüzlerce insanın idamına 
imza atabilme cür’etini 
ancak ve ancak ABD’den 
en azından göz yumma 
işareti alarak gösterdi-
ğini biliyor. Sisi de Hüs-
nü Mübarek gibi, Enver 
Sedat gibi bir kukladır. 
ABD ve diğer emperyal 
güçler, kendi menfaatle-
rini bu kuklalar kanalıyla 
devam ettirmektedirler. 
Nitekim bu emperyal ve 
Siyonist güçler, Mısır’da 
Sisi gibi bir katilin eliyle 
İhvan’a jenosid uygula-
makta, Suriye’de Esad’ın 
varil bombaları ile bir ül-
kenin insan ve medeniyet 
birikimini yok etmekte, 
Irak’ta mezhep kavgası 
ile iç savaş çıkartmaya 
çalışmaktadır. Emper-
yal güçler için bir halkın 
yok olması, iç savaş çıkması hiç mi hiç önemli 
değildir. Önemli olan kendi kirli ve sufli çıkar-
larının devam etmesidir. Hegemonik küresel 
güçler -ideolojiye ve yönetim şekline bakma-
dan- bütün planlarını kendi çıkarlarına göre 
tanzim ederler. Kan gerekiyorsa kan dökerler. 
Çifte standartsa çifte standartta bulunurlar. 
Çıkarlarına uygunsa, mesela düşmanlarını ku-
şatma ya da adamlarını koruma amacına denk 
düşüyorsa, “insan hakları” söylemini dillen-
dirirler, birilerini yok etmek gerekiyorsa, onu 
idama götürecek gerekçeler üretirler. Çünkü 
bu emperyal işgalci güçler, omurgasızdırlar, il-
kesizdirler; her şeyi kendi çıkarlarına endeksli 
olarak kurgularlar.

Mısır halkı, özellikle de İhvan hareketi, Mısır 
askeri cuntasının aldığı bu tür idam kararlarına 
hiç de yabancı değildir. Muhammed Mursi’nin 
bir yıllık özgürlük ve adalet dönemi sayılmaz-
sa, İhvan hareketi, tarihi boyunca sürekli bu tür 
kararlarla terbiye edilmeye, boyun eğdirilmeye 
çalışılmıştır. Ancak idamlara, zindanlara ve ka-
patılarak yasaklanmalara rağmen varlığını güç-
lü bir şekilde bugüne kadar devam ettirmiştir. 

3 Temmuz 2013’den son-
raki uygulamalar ve özel-
likle de son kitlesel idam 
kararları İhvan’ı bütü-
nüyle yok etmeye dönük 
kararlardır. Mısır cuntası 
bu kararlarla, Türkiye’de, 
Kemalistlerin giyotini ola-
rak görev gören ve ‘önce 
idamına sonra tanıkların 
dinlenmesine’ kararı ile 
meşhur İstiklal Mahke-
melerini yeniden hortlat-
mıştır. Ancak bilinmeli-
dir ki, zulümde, küfürde 
yarışanlar, tarihin hiçbir 
döneminde başarılı ola-
mamışlardır. Tarihin çöp-
lüğü Abdulfettah Sisi’nin 
benzerleriyle doludur; 
Saddam Hüseyinler, Zey-
nel Abidinler, Sedatlar, 
Stalinler, Maolar, Mussoli-
niler, Bushlar, Kemalistler 
ve daha birçokları… Bu-
günkü zalimlerin yeri de 
yine tarihin çöplüğüdür…

Mısır’da olup biten bütün bu olumsuzluk-
lara rağmen sevindirici durum ise, Mısır’da, 3 
Temmuz 2013’den beri olağanüstü hal’e, ölüm 
kusan silahlara ve idamlara rağmen İhvan’ın 
takındığı dik duruşun devam ediyor oluşudur. 
Dün olduğu gibi bugün de İhvan’ın örnekliği de-
vam etmektedir.

Bu dik duruş, Adeviye, Nahda, Ramses 
meydanlarında katledilen binlerce Müslüman’a, 
529 ve 683 idama ve zindanların İhvan men-
suplarıyla doldurulmasına rağmen devam et-
mektedir. 

Bu dik duruş, Muhammed Biltacı, Hayrat el-
Şatır ve İhvan’ın diğer liderleri zindanlara atıl-
malarına ve Muhammed Bedii ile ilgili verilen 
idam kararına rağmen devam etmektedir.

Bu dik duruş, Muhammed Bedii’nin oğlu Am-
mar Bedii, Muhammed Biltacı’nın 17 yaşındaki 
kızı Esma, Hayrat el-Şatır’ın kızı ve damadı, Şe-
hid imam Hasan el-Benna’nın torunu ve daha 
binlerce masum insan katledilmesine rağmen 
devam etmektedir.

Ne mutlu onlara!

Bugün Mısır’da idam kararı ve-
rilen kadın ve erkek kardeşle-
rimiz mahkemenin bu kararını 
gülerek, hiçe sayarak ve umur-
samayarak karşılamışlardır. 
Bu Müslümanların tavrı tıpkı, 
Firavun’un sihirbazlara ben 
sizin ellerinizi ve ayaklarınızı 
çaprazlama kesip ibret-i âlem 
için şu hurmalığa asacağım de-
diği zaman, henüz Müslüman 
olmuş bu sihirbazlar, ‘senin 
bize vereceğin ceza sadece bu 
dünyada geçerlidir, ya Rabbi-
mizin bize vereceği ceza’ şek-
linde gösterdikleri tavra ne ka-
dar da benzemektedir.
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Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Çünkü ya 
İhvan önderleri darbeye ve darbecilere teslim 
olsalardı, yaptıklarından dolayı pişmanlık duy-
duklarını kitleler önünde açıklamış olsalardı, 
İhvan’a başarıları ile sevinen biz Müslümanların 
hali ne olurdu? Başımız öne eğik, Türkiye’deki 
laiklerin, Kemalistlerin, ulusalcıların, demok-
ratların kısacası azgın azınlığın karşısına inanın 
çıkamaz hale gelirdik. Allah’a şükür ki, böyle 
bir şey olmadı ve İnşaallah da bundan sonra da 
olmayacaktır.

Bu dava bedel ister. Bedel ödenmeden elde 
edilen kazanımlar çabucak elden çıkarılabilir. 
Bu nedenle bedeli ödenmeyen bir dava kolay 
kolay da devam ettirilemez. İşte bugün, Ade-
viye, Nahda, Ramses ve diğer meydanlarda 
İhvan’ın önderleri, Hasan el-Benna’ların, Sey-
yid Kutub’ların, Abdülkadir Udeh’lerin, Muham-
med Kutub’ların, Zeynep Gazali’lerin, Emine 
Kutub’ların ateşledikleri kıyamı bedel ödeyerek 
sürdürmektedirler. 

İnsanlık tarihi bize, gülerek ölüme gidenleri, 
en güçlü orduların bile yenemediğini defalarca 
göstermiştir. Bugün Mısır’da idam kararı verilen 
kadın ve erkek kardeşlerimiz mahkemenin bu 
kararını gülerek, hiçe sayarak ve umursama-
yarak karşılamışlardır. Bu Müslümanların tavrı 
tıpkı, Firavun’un sihirbazlara ben sizin ellerinizi 
ve ayaklarınızı çaprazlama kesip ibret-i âlem 

için şu hurmalığa asacağım dediği zaman, he-
nüz Müslüman olmuş bu sihirbazlar, ‘senin bize 
vereceğin ceza sadece bu dünyada geçerlidir, 
ya Rabbimizin bize vereceği ceza’ şeklinde gös-
terdikleri tavra ne kadar da benzemektedir. 

İslam coğrafyasında mücadele veren İslami 
hareketlere imkânlarımız nisbetinde yardım et-
mek, katkıda bulunmak Müslüman olarak bizim 
temel sorumluluğumuzdur. Bugün Suriye’de 
yanı başımızda her gün yüz civarında bizden 
olan insanlar, eli kanlı caniler tarafından kat-
ledilmektedir. Aynı şekilde Mısır diktatörü uşak 
ruhlu işbirlikçi Sisi ve mahkemesi yüzlerce 
Müslüman’ın idamına karar vermiştir.  Bir yıla 
yakın zamandır bunca katliama ve işlenen zul-
me rağmen meydanları terk etmeyerek onurlu 
bir direnişe imza atan Mısırlı kardeşlerimiz yar-
gıdan kaynaklanan bu zulme teslim olmayacak-
lardır. Umut ve temenni ediyoruz ki, idamlara, 
zindanlardaki akıl almaz işkencelere rağmen 
İhvan’ın dik duruşu devam edecektir. Bu dik 
duruş, sadece Mısır’daki kukla cunta yönetimini 
değil bölgedeki diğer kukla yönetimleri ve Si-
yonist İsrail’in de sonunu getirecektir. Zaten bu 
kukla yönetimlerin ve destekçisi emperyal ve 
Siyonist güçlerin tek korkusu da budur. İnşaal-
lah korktukları başlarına gelecek ve başta Mısır 
olmak üzere bütün İslam coğrafyası ümmet bi-
linciyle tekbir devlet haline gelecektir.
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Varşova Paktı’nın dağılması ile birlik-
te “soğuk savaş”ın sona erdiği ilân 
edilmişti. Hatta bunun ABD Başkanı 

(baba) Bush 17 Ocak 1991’de “geçtiğimiz yıl 
çok uzun süren soğuk savaş dönemini geride 
bıraktık...” diye de kendi kamuoyuna ve dünya-
ya duyurmuştu..

Tabii ki Amerika ve Sovyetler Birliği ara-
sında 1945 Yalta Anlaşması’ndan sonra hiçbir 
savaş yaşanmadı. Ve hatta savaşın soğuğu da 
yaşanmadı. Onlar: “Barış içerisinde birlikte ya-
şamak” için sürekli birbirlerini desteklediler ve 
“arka bahçe” doktrinini hep canlı tuttular. Yer 
yer kendilerine muhalefet edecek odakları, kişi-
leri, liderleri de imâl etmekten geri durmadılar. 
1960’ların başında “Domuzlar Körfezi” krizi ar-
dından Kennedy ve Kurusçef’in biraraya gelme-
leri, dostluklarını, ittifaklarını teyit etmeleri ve 
yine 1988’de Reagan ve Mihail Gorbaçov ikilisi-
nin MALTA’da Yalta’yı masaya yatırmaları (2-3 
Aralık 1988) bu cümledendir. Üçüncü Dünya Ül-
keleri için icad edilen Bağlantısızlar Hareketi de 
ABD-Rusya İkilisinin imalatıdır. Nasır, Tito, Neh-
ru Nkrumah vb.nin muhalif kimlikleri de sadece 
bir aldatmacadır. Belki Mandela da adı geçen 
ikilinin İngiltere’ye/Kraliçe’ye karşı geliştirdiği 
bir figürdür. Hâsılı “soğuk savaş” teranesinin 
asıl muhatabı üçüncü dünya ülkeleri ve halkı 
Müslüman olan ülkelerdir. Zira bu ifade ettiğim 
ülkeler hem 1945-1990 arası hem de 1990 son-
rası savaşın soğuğunu da sıcağını da yaşadılar 
ve halen de yaşamaya devam ediyorlar. 

Yalta ile oluşan düzenin ilk ve en önemli icra-

atlarından birisi BMGK’nin 29 Kasım 1947’de al-
mış olduğu 181 Sayılı Karar’dır. Bu Kararla hem 
Ortadoğu’nun hem de İslam coğrafyasının bağ-
rına İsrail hançerini sapladılar. Bununla da ma-
liyeti yüksek bir oyuncağı Yahudilerin ve Müslü-
manların kucaklarına attılar. 15 Mayıs 1948’den 
beri Müslümanlar ve Yahudiler kendilerinden 
olmayan bir dünyanın kendileri için icad ettiği 
tehlikeli bir oyuncakla boğuşup duruyorlar. İl-
ginçtir ki kafalarını çevirip tarihe bakma gereğini 
de duymuyorlar. Oysa miladi 638’den 1517’ye, 
1517’den 1917’ye kadar İsrail Devleti’nin ku-
rulduğu topraklar, huzur ve sükûnun hâkim ol-
duğu topraklardır. Hristiyanların, Yahudilerin ve 
Müslümanların kendi mukaddeslerine rahatlıkla 
ulaşabildikleri, dinlerini özgürce yaşayabildikleri 
mekânlardır. Onlar özellikle 1948’den bu yana 
sürekli kavga, savaş ve terör içerisinde kan ve 
barut kokularının arasında, enkaz yığınları içe-
risinde nesillerini yetiştirirken ya da kaybeder-
ken, onlara bu tabloyu bahşedenler “barış içe-
risinde birlikte yaşama”ya özen gösteriyorlardı. 

İsrail Devleti “soğuk savaş” ürünü bir dev-
lettir. Osmanlı sonrası oluşan 9 Mayıs 1916’da 
resmîleşen Sykes-Picot Anlaşması’nın mahsulü 
olan bölge ülkeleri; aslında emperyal güçlerin, 
enerji yamyamı olan odak ve bireylerin “İsrail 
Devleti”ni koruma ve kollama aygıtlarıdır. Dün, 
yani Birinci Dünya Savaşı sonrası adı geçen 
Devletin oluşması için gayret sarfettiler. Keza 
1945’den sonra da korunması ve yaşaması için 
gayret sarfetmektedirler. Onların bu gayretleri-
ne mani olmak isteyen lider, kişi ve oluşumlar 
ise bir şekilde yok edilmektedir. Nasır ve arka-

Soğuk Savaş, İsrail ve Müslümanlar

Süleyman ARSLANTAŞ
sarslantas46@hotmail.com
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daşları “Hür Subaylar İhtilâli” ile birlikte Kral 
Faruk’u devirdikten sonra (1952), sözümona 
General Necip ve İhvan ile birlikte hareket ede-
ceklerini deklare etmişlerdi. Ne var ki kendileri-
ne o ihtilâli yaptıran güçler, İslâmi aidiyeti öne 
çıkan İhvan ve mensuplarının yeni Mısır kon-
septinde yer almasını istemiyorlardı. Nitekim 
1954’de İskenderiye’de Nasır’a karşı bir suikast 
teşebbüsü bahane edilerek Seyyid Kutub, Ab-
dulkadir Udeh ve arkadaşları zindana atıldılar. 
Akabinde de Abdulkadir Udeh ve altı arkadaşı 
idam edildi. Seyyid Kutub ise 1964’e kadar de-
vam edecek bir hapis hayatına başladı. 1964’de 
hapisten çıktı. Ne var ki onun da varlığı tıpkı 
Hasan El-Benna ve Abdulkadir Udeh’de olduğu 
gibi emperyal güçlerin menfaatleri ile örtüşmü-
yordu. Bu yüzden bir suikast bahanesiyle yeni-
den tutuklandı. 29 Ağustos 1966’da da arkadaş-
ları Yusuf Havvaş, Abdulfettah İsmail ile birlikte 
idam edildiler.

1945 sonrası Mısır’da olanlar ve hâlen de-
vam eden olaylar ve yine Suudi Arabistan, Ür-
dün, Suriye, Lübnan, Irak gibi bölge ülkelerin-
deki tüm değişim ve olayların merkezinde enerji 
yamyamları ve küresel güç hesabı yapan odak-
ların kavgaları vardır. Bu cümleden olarak dün 
Nasır vb.nin anti Amerikancılığı bizi aldatmasın. 
Keza bugünkü Suud Kralı, Ürdün Kralı, Mısır Fi-
ravun ve Firavunları, Esed ve hempaları aynı 
oyunun versiyonlarıdır. Bunlar hâlen “soğuk 

savaş” konseptinin devamıdırlar. Yani soğuk sa-
vaş bütün hızıyla devam ediyor. Bu devamın iki 
önemli amacı vardır. Birincisi İsrail’in güvenliği 
ile birlikte enerji kaynaklarına hâkimiyet; ikinci-
si de Sosyalizm sonrası Kapitalizme tek alterna-
tif olan İslâm’ı devre dışı bırakmaktır.

İnsanlarımız genelde, “yazık değil mi bu 
Suriye’li kardeşlerimize” veya “Mursi ve arka-
daşlarının suçu neydi de idama mahkûm edildi-
ler?”, “Irak’ın çilesi daha dolmadı mı?” vb. ya-
kınmaları sürekli gündeme getirmektedirler. Ah 
kardeşim! Bu saymış olduğun ülke insanları, on-
lar nezdinde sadece bir malzeme. Onların hayatı 
ve değerleri bahsi geçen güç odakları ve onların 
yerel temsilcileri nezdinde sadece bir hiçtir. Se-
kiz yıl süren İran-Irak Savaşı’nda 1 milyon 450 
bin insan ölmüş, sadece 20  Mart 2003’den bu 
yana Irak’ta bir milyona yakın insan yok edil-
miş, Suriye’de katledilen insan sayısı 300 bine 
varmış... ne gam! Bunların hiçbirisi o emperyal 
güç odakları, “soğuk savaş” banileri için, onların 
yerel temsilcileri için hiçbir anlam ifade etmez.

Dikkat ediyor musunuz, bizler yani Müslü-
manlar, yani Sosyalist, laik, demokrat olmayan 
Müslümanlar tüm bu saydığımız katliamlar kar-
şısında feryad-ı figan ediyoruz ama bizim ferya-
dımızı kimse duymuyor. Çünkü onlar için amaç-
larına ulaşmak şarttır. Şimdi bir soru; onlar batıl 
olan, ebedi âlem geleceği olmayan amaçları için 
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sürekli gayret sarf eder-
ken biz Müslümanlar ne 
haldeyiz? Düşünce, inanç 
ve davranışlarımızla on-
ları mı, Allah’ı (c.c.) mı, 
memnun etmeye çalışı-
yoruz?

Doğrusu bu sorunun 
cevabı için “Ben de Müs-
lümanlardanım” diyen 
herkes Kur’an aynasında 
kendisini muhasebeye 
çekmelidir. Kur’an aynası 
diyor ki; “Kendi dinleri-
ne uymadıkça Yahudi ve 
Hristiyanlar asla senden 
hoşnut olmayacaklardır. 
De ki ‘Doğru yol, ancak 
Allah’ın yoludur.’ Sana ge-
len ilimden sonra onların 
heveslerine uyarsan and 
olsun ki Allah’tan sana 
ne bir dost ve ne de bir 
yardımcı olur.” (2/120), 
“Kim İslamiyet’ten başka 
bir dine yönelirse, onunki 
kabul edilmeyecektir. O 
ahirette de kaybedenler-
dendir.”(3/85)

Allah indinde tek din elbette İslâm’dır. Peki-
yi İslam ne? Evet, İslam ne? Bu soruyu İslamî 
kimliğimize rağmen hiç kendimize sorduk mu; 
Kur’an’a, Hz. Peygamber’e (a.s.) sorduk mu? Ha-
yır. Eğri oturup doğru konuşalım. Eğer bu soru-
yu Kur’an’a sormuş olsaydık, Hz. Peygamber’in 
(a.s.) sünnetinde cevabını arasaydık en genelde 
alacağımız cevap şu idi: “Din, İslamiyet; tevhid 
akidesinden başlayan ve hayatın bütün şubele-
rini ihata eden evrensel bir dünya görüşü, ila-
hi bir nizamdır. Bu nizamın mensupları Allah’a 
ortak koşmadan, O’nun rabblık sıfatını ve diğer 
sıfatlarını inkâr etmeden, O’nun göndermiş ol-
duğu nizamın hukukî kaynağının ancak ve an-
cak vahiy olduğuna iman edenlerdir. Pekiyi, 
bu tarif karşısında kimilerinin hem demokrat, 
hem laik hem de Müslüman olmaları ne oluyor? 
Böyle bir kimlikteki bir insan “Müslümanım” da 
dese Allah’ı razı edecek mi? Ya da bu kimlikle-
ri ile İslam dışı güç odaklarını memnun edenler 
dünyada ve ahirette Allah’ın (c.c.) yardımına 
Allah’ın (c.c.) görünmeyen askerlerinin desteği-
ne kavuşabilecekler mi? Elbette hayır. Öyleyse 
yapılması gereken “hiç ölmeyecekmiş gibi dün-

yaya, hiç gitmeyecekmiş 
gibi ahirete bakmak” ye-
rine yeniden kendimize, 
aidiyetimize bakmak ve 
dönmek zorundayız.

Eğer Müslümanlar ken-
di aidiyetlerine dönerler ve 
hem dinlerini hem de dün-
yalarını Kur’an perspekti-
finde görmeye çalışırlarsa 
hem dostlarını, hem düş-
manlarını tanırlar. Esed, 
Sisi, Kral Abdullah vb.,  
şuurlanmış Müslümanlar 
karşısında hiçbir anlam 
ifade etmezler. Emperyal 
güçlerin İslâm coğrafya-
sında, Müslümanları dinle-
rinin özünden, hükmedici 
misyonundan uzaklaştır-
mak için öngördükleri de-
mokrasi ve onun ibadet 
ritüeli olan seçimlerine 
bel bağlamazlar. Şayet 
bağlarlar ise Cezayir’de, 
Filistin’de, Mısır’da olduğu 
gibi tablolarla karşılaşırlar. 
Demokrasiyi İslam coğraf-
yasına dayatanlar diyorlar 

ki  “sizler Allah’ın (c.c.) hâkimiyetini unutacaksı-
nız, yasalarınızın kaynağı vahiy değil, aklınız ola-
cak. Para, makam ve kadına sahip olmayı bir iba-
det gibi telakki edeceksiniz. Bunları yaparsanız, 
sizler bizim dostlarımızsınız. Aksi halde sizlerle 
bizim işimiz olmaz, sizin için lâyık gördüğümüz 
son ise yeraltı ve yerüstü kaynaklarınıza sahip 
olmamız ve sizlerin beden olarak yok olmanızdır.”

Soğuk Savaş’ın İsrail varlığının, devam et-
mekte olan Suriye, Mısır, Irak trajedisinin ar-
kaplanında yatan gerçek, Kur’an’ın öngördüğü 
dini unutmak, kendimize ait yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarının bize değil, emperyal güç odakla-
rına ait olduğunu kabullenerek onların sadece 
“MARABASI” olduğumuzu idrak etmektir. Aksi 
halde tüm hayat haklarınızın iptal edilerek her 
türlü zulme, yok olmaya, zillete mahkûm olaca-
ğımızı idrak etmektir…

İsrail’in kuruluşunun 68. Yıldönümünde ve 
Ukrayna, Kırım, Suriye, Mısır’da olan olaylar 
nedeniyle bunları hatırladım. Hatırladıklarımı da 
sizlerle paylaşmak istedim. Kur’an’la barışmak 
dileğiyle…  (6 Mayıs 2014)

Eğer Müslümanlar kendi ai-
diyetlerine dönerler ve hem 
dinlerini hem de dünyalarını 
Kur’an perspektifinde görmeye 
çalışırlarsa hem dostlarını, hem 
düşmanlarını tanırlar. Esed, 
Sisi, Kral Abdullah vb.,  şuur-
lanmış Müslümanlar karşısın-
da hiçbir anlam ifade etmez-
ler. Emperyal güçlerin İslâm 
coğrafyasında, Müslümanları 
dinlerinin özünden, hükmedi-
ci misyonundan uzaklaştırmak 
için öngördükleri demokrasi 
ve onun ibadet ritüeli olan se-
çimlerine bel bağlamazlar. Şa-
yet bağlarlar ise Cezayir’de, 
Filistin’de, Mısır’da olduğu 
gibi tablolarla karşılaşırlar.
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Yeryüzündeki her canlının rızkını Allah 
üstlenmiştir. (Hud-6)

Mülkün sahibi olan Allah (c.c) kâinattaki 
her şeyi insan için yaratmış ve ona sonsuz ha-
zinesinden çeşitli nimetler vermiştir. Yaratılan 
her varlığın rızkı için de teminat vermiştir. Az 
ya da çok her varlığa hayatını sürdürmesi için 
imkânlar bahşetmiştir. Ama insan haddi aşan 
ruh haliyle (Yunus-12), cahilliği ve aceleciliğiyle 
(Ahzab-72), nankörlük ve şımarıklığıyla (Hud-
9,10), dönekliğiyle (Rum,33-36), tartışmacılı-
ğıyla/cedelleşmesiyle (Kehf-54), mal toplama 
tutkusuyla (Mearic-19) bir yaşam sürdürdü-
ğünde gözü doymaz. Allah’ın (c.c) taksimatı-
na rıza göstermeyerek, insanı insan yapan en 
önemli özelliklerden biri olan kanaat şuurunu 
kaybeder.

Sözlükte payına razı olmak anlamına gelen 
kanaat kelimesi, insanın azla yetinip elindeki-
ne razı olmasıdır. Sahip olduğu imkânla yetinip, 
başkalarının elindeki şeylere göz dikmemesidir. 
Aşırı şekilde hazlara düşkünlük ve mal/dünya 
tutkusunun kalpten silen kişi kanaat kandilini 
tutuşturur.

“Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna 
adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara, hayala-
rından dolayı, kendilerini tanımayanların zengin 
saydıkları yoksullara verin. Onları yüzlerinden 
tanırsın, insanlardan yüzsüzlük ederek bir şey 
istemezler.” (Bakara-273) Ashab-ı Suffe hak-
kında inen bu ayet, “Onları yüzlerinden tanırsın, 
insanlardan yüzsüzlük ederek bir şey istemez-
ler.” bölümünde kanaatkâr davranan kişilerin 

yüzsüzlük etmekten kaçındıklarını bildirir. İffet 
ve edepleri sebebiyle istemekten ar eden bu ki-
şilerin simalarından tanınabileceğini ifade eder. 
Bu ayet her devirde bu nitelikleri taşıyan insan-
ların övgüye layık olduklarını vurgular. Keseleri 
boş olsa bile gözleri ve gönülleri tok olan bu in-
sanlar izzetlidir. Zorda kalmalarına rağmen di-
lenmeyen bu insanları görüp, gözetmek lazım.

Kanaatkâr olmak, tok gözlülük ve gönül 
zenginliğidir. Kanaat tükenmeyen bir hazinedir. 
Kanaatkâr olmak öncelikle ruhi/manevi yönden 
bir erdemdir. Kanaat kalptedir, kalbi zengin ola-
nın eli de zengin olur, kalbi yoksul olanın mal 
zenginliği kendisine fayda sağlamaz. Hidayete 
kavuşup sahip olduğu rızka kanaat eden kişi 
övgüye layıktır. Kanaatkâr olmak şükrün en ile-
ri derecesine ulaşmaktır. Asıl zenginlik mal çok-
luğu değil gönül zenginliğidir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Gerçek zen-
ginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur” 
(Buhari-Müslim) derken kanaatin insanda ruhî 
meleke haline gelmesi gerektiğine işaret etmiş-
tir. Gönül tokluğu ve kalp zenginliği insanı boş 
şeylerden kurtararak, vakitlerini güzellikler ve 
mükemmellikler peşinde harcamaya sevk eder. 
Bitip tükenmeyen bu üstünlükler yok olmaya 
mahkûm maddi şeylerden daha faydalı ve daha 
gereklidir. Kanaat şuurunu hayatında hakkıyla 
yerleştiren kişinin hayatında zühde ait örnekle-
meleri de çoğalır. Peygamber ahlakını yaşamak 
hedefiyle manevi hasletlerini çoğaltır. Duygu ve 
anlayış zenginliğini önceleyerek nefsi olgunluğa 
ve kemale taşıyacak ameller yapar. İlim tahsili 

Tükenmeyen Hazine

Hayriye BİCAN



MAYIS 2014 / Sayı 180

13

ve nefis terbiyesi için çalışmak, gerçek zengin-
liğe kavuşma çabasıdır. Mal her an yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır ama ilim bitmek 
tükenmek bilmeyen bir hazinedir. Mal sadece 
daha çok dünya sınırlarını aşmaz fakat ilimle 
hakkıyla amel edildiğinde hem dünyada hem de 
ahirette saadet sunar.

“Müslüman olan, yeterli geçime sahip kılı-
nan ve Allah’ın kendisine verdiklerine kanaat 
etmesini bilen kurtulmuştur.” (Müslim-Tirmizi) 
Bu hadiste herkes için kurtuluş olan bir yaşa-
mın üç özelliğine dikkat çekilmektedir. Kurtu-
luşun inanç yönü İslam, yaşamın ekonomik 
tarafı geçimini sağlamak ve varoluşun ahlaki/
psikolojik taraflarından biri olan kanaate vurgu 
yapılmaktadır. Bu da insana huzur ve mutluluk 
katar. “Sizden hanginiz canı ve malı emniyet 
içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı 
da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bü-
tün dünya kendisine verilmiş gibidir.” (Tirmizi) 
Kanaat Allah’ın kuluna lütfettiği en büyük ni-
metlerdendir. Azla yetinmeyi bilmek, mal hır-
sına kapılarak haram/haksız kazanç aramak-
tan ve başkasının elindekine göz dikmekten 
sakınmak ilkeleri insanın kanaatkâr olmasına 
yardımcı olur. Kanaat şuuru, kişinin meşruiyet 
çerçevesinde kalarak fazla kazanç elde etmesi-

ne engel değildir. Malının zekâtını veriyor, Allah 
yolunda harcıyor ve cömert davranıyorsa ça-
lışıp kazanmanın hiç bir zararı yoktur. Bilakis 
ihtiyaç sahiplerini gözettiği için ecir kazanır. İs-
lam, sefalete ve yoksulluğa yol açabilecek yan-
lış kanaat anlayışına şiddetle karşıdır. Ümmetin 
ihtiyaçlarına çare olmak için ihtiyaçtan fazlasını 
kazananlar takdire lâyıktır.

İnsanda dünya malına düşkünlük vardır. Bu 
zaafından dolayı insan asla kınanmaz. “Nefsani 
arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın 
yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, 
sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük 
insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının 
geçici menfaatleridir. Hâlbuki varılacak güzel 
yer, Allah’ın katındadır.” (Al-i İmran-14) Önem-
li olan helal ölçülerde hareket edilmesidir. Hırs 
göstermeden, bayağı olana tenezzül etmeden, 
edep dairesinde kalarak sahip olmaktır. “Ey 
Hâkim! Gerçekten şu mal çekici ve tatlıdır. Kim 
onu hırs göstermeksizin alırsa, o malda kendi-
sine bereket verilir. Kim de ona göz dikerek hırs 
ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böylesi kişi, 
yiyip yiyip de bir türlü doymayan obur gibidir. 
Üsteki/veren el, alttaki/alan elden daha hayırlı-
dır.” (Buhari-Müslim)
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“İnsanoğlu iki vadi 
dolusu altına sahip olsa 
buna bir üçüncüsü-
nü daha eklemek ister” 
(Müslim) Bu hadiste hırs 
ve tamahkârlık yerilerek, 
dolayısıyla kanaatkârlık 
övülmektedir. Hırs ve 
tamahkârlıktan kurtulup 
kanaat erdemini kazana-
bilmek için zihni ve ah-
laki bazı değişimlerden 
geçmek gerekir. Hırsın 
kişiyi zillete düşüreceğine 
inanmak, zenginliğin bir 
şeref ölçüsü olmadığını 
bilmek, fazla malın çe-
şitli risklerinin olacağını 
düşünmek aslında insa-
nı kanaat şuuruna ulaş-
tırması gerekir. Bununla 
birlikte kanaatkârlık mut-
laka yoksul olmak anla-
mına gelmez. Kanaatkâr 
olanların zengin olmaları 
da mümkündür, kınana-
cak bir durum değildir. Bu 
durumda kanaat şuurunu 
kuşanan zengin, cömert-
lik göstererek imkânlarını 
başkalarıyla paylaşarak, 
toplumsal düzelmeye ve 
iyileşmeye yardımcı olur. 
Çünkü cömertlik pey-
gamberlerin, salihlerin, 
zahidlerin ve âlimlerin er-
demlerindendir.

Kanaatin ahlaki bir erdem olmasının yanında 
insanın hem kişiliğini ve onurunu koruyup ge-
liştirmesinin hem de mutlu ve huzurlu yaşama-
sının bir şartıdır, aynı zamanda. Kanaatkâr olan 
insan, onurlu ve özgür bir hayat sürer, gönlü 
huzura erer ve rahata kavuşur. Kanaatle yaşa-
yanın hayatı hakikat çizgisinde ilerler, heva ve 
hevesi terk ederek günahın yükünden kurtula-
rak hür olur. “İslam’ın dosdoğru yoluna ulaştırı-
lan ve geçimi yeterli olup da buna kanaat eden 
kimse ne kadar mutludur/ne mutlu ona” (Tir-
mizi) “Allah, kendisine karşı gelmekten sakınan 
kimseye kurtuluş yolu sağlar, ona beklemediği 
yerden rızık verir. Allah’a güvenen kimseye O 
yeter. Allah, buyruğunu yerine getirendir. Allah 
her şey için bir ölçü var etmiştir.” (Talak-2,3)

Üzüntü ve mutsuzlu-
ğun başlıca sebeplerin-
den biri de kanaatsizliktir. 
Kanaatsiz kimse rahatsız-
dır, huzursuzdur, mutsuz-
dur. Kazandığıyla tatmin 
olmaz. Dünyayı yutsa 
doymaz. Şükretmek asla 
aklına gelmez, o sürekli 
açtır. Doyumsuzdur, baş-
kasının elindekine göz 
diker. Gönül zenginliğin-
deki hoşluğu ve bereketi 
asla tadamaz.

Kalp hastalıkları nefsin 
insana hâkimiyetinden 
ileri gelir. İnsanın iç 
âlemindeki çirkinlikler 
hastalıklı durumlar olarak 
ortaya çıkar. Günümüzde 
genellikle hastalık de-
nilince ilk etapta maddi 
olan, eksiklik denilince 
yine maddi olanı anlıyo-
ruz. Çağın hastalıkları 
aslında maneviyata da-
yalı. Ruhsal hastalıkla-
rın tetikleyicisi olan hırs 
da çok tehlikeli manevi 
rahatsızlıklarındandır. 
Sözlükte bir şeyi şiddet-
le arzu etme, ona aşırı 
derecede tutkun olma, 
şiddetli ve sonu gelme-
yen istek, taşkın arzu, aç 
gözlülük” gibi anlamlara 

gelen bu kelime özellikle mal tutkusu için de 
kullanılır. Bir şeyi elde edilmesi yönünde yoğun 
çaba göstererek bir şeyi istemek olarak tarif 
edebiliriz. Hırs, hastalıklı kötü huyu ifade eder. 
Hırs, nefiste yerleşmiş olan tamahkârlığın dışa 
yansımasıdır. Hırs, cimrilik şeklinde tezahürleri 
vardır. Hırs kelimesi, kanaatin zıddı olarak daha 
çok para ve mal düşkünlüğünü ifade etmek için 
kullanılır.

Bir amaca ulaşma hususunda kişinin bütün 
benliğini saran istek ve tutku olarak tarif edi-
lebilecek bu terimin ahlaki, psikolojik ve sos-
yolojik boyutları vardır. Hastalıklı bu durum, 
şahsiyet gelişimine zarar verir. Kişinin bütün 
benliğini kaplayarak onu erdemlerden yoksun 
bırakır. İnsanı iyiliklerden alıkoyarak, yanlış 
ve şüpheli işlere sürükler. Hırs insanın aklını, 

“İnsanoğlunun iki vadi dolusu 
altını olsa mutlaka bir üçüncü-
sünü ister; onun gözünü ancak 
toprak doyurur; tövbe edenle-
rin tövbesini Allah kabul eder” 
(Buhari-Müslim)  İnsanın haris 
ve tamahkâr bir tabiata sahip 
olduğuna delil olarak gösteril-
miş, bu duygunun dizginlen-
mesinin gerekliliği üzerinde 
ısrarla durulmuştur. Hırs ahla-
ki ve manevi hayatta tahribat 
yapar, kişilik aşınmasına yol 
açar. Kanaat şeref ve onurdur, 
hırs ise zillettir. Hırs kalpleri 
etkileyen en zararlı araçlardan 
biridir. Bu hastalık girdiği yeri 
karartır ve kurutur. İnsanların 
gözlerini kör, gönüllerini du-
yarsız hale getirir. “Senin bir 
şeye olan aşırı sevgin gözünü 
kör eder, kulağını da sağırlaştı-
rır” (Müsned-Ebû Dâvûd).
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ruhunu, kalbini hırpalar. 
Duygularını tahrip eder. Ta-
biatında doyumsuzluk olan 
insanın duygu ve davranış-
larını tehlikeye sokar. İrade-
sini hayırda kullanamayan, 
aşırı isteklerinden kurtu-
lamayan kişi zarara doğru 
ilerler. Böylece insan ömür 
boyu, hırsın yakıcı ve yıkıcı 
etkilerine maruz kalır. “İn-
san ihtiyarlasa bile, onun iki 
duygusu hep genç kalır. Biri 
çok kazanma hırsı, öteki çok 
yaşama arzusu.” (Buhari-
Müslim)  

“İnsanoğlunun iki vadi 
dolusu altını olsa mutlaka 
bir üçüncüsünü ister; onun gözünü ancak top-
rak doyurur; tövbe edenlerin tövbesini Allah 
kabul eder” (Buhari-Müslim)  İnsanın haris ve 
tamahkâr bir tabiata sahip olduğuna delil ola-
rak gösterilmiş, bu duygunun dizginlenmesinin 
gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuştur. Hırs 
ahlaki ve manevi hayatta tahribat yapar, kişilik 
aşınmasına yol açar. Kanaat şeref ve onurdur, 
hırs ise zillettir. Hırs kalpleri etkileyen en za-
rarlı araçlardan biridir. Bu hastalık girdiği yeri 
karartır ve kurutur. İnsanların gözlerini kör, gö-
nüllerini duyarsız hale getirir. “Senin bir şeye 
olan aşırı sevgin gözünü kör eder, kulağını da 
sağırlaştırır” (Müsned-Ebû Dâvûd). 

 İslam düşünürleri başkalarının malına, ca-
nına, namus ve şerefine zarar verici sonuçlar 
doğuran hırsı hoş karşılamamıştır. Çünkü hırs, 
ferde ahlaki olarak ve psikolojik olarak zarar 
verir. Sosyal hayatın düzenini bozar. Toplumda 
barış, kardeşlik, adalet, eşitlik ve özgürlük gibi 
değerleri tahrip eder. Dayanışma ve paylaşma 
ruhunu öldürür. Haksızlık ve zulümlere yol açar. 
Hırs illetine yakalanmış toplumlarda yönetim 
ehliyetsiz ve kabiliyetsiz kişilerin eline geçer. 
Hırsızlık, dolandırıcılık gibi ahlak kurallarına 
aykırı durumlar ortaya çıkar. Hem ferdi planda 
hem de sosyal alanda ortaya çıkan problemle-
rin temelinde kontrol edilmeyen hırs duyguları 
yatmaktadır. 

Doksanlı yıllarda dünya hızla değişti. Bu de-
ğişimden Türkiye ve tüm İslam coğrafyası da 
etkilendi. Bu değişim bugün de katlanarak hız-
la sürmektedir. Bu dönemin en belirleyici özel-
likleri haz/hız ve kolaycılık olmuştur. Her şeye 

kolay ulaşım arzusu ve sınırsız tüketim hırsı in-
sanın gözünü ve gönlünü bürümüştür. Son yüz 
yıl, insanlık tarihinin en açgözlü toplumlarıyla 
karşı karşıyadır. Mutluluk ve mutsuzluk yanın-
dakine göre belirlenmektedir. İnsan, elindeki 
nimete şükretmek yerine komşunun elindekine 
göz dikmektedir. Hırs, ihtiras ve aç gözlülük on-
ların ahlakı olmuştur. Elindeki imkânlara kanaat 
etmeyenler, ne kadar varlıklı olsalar da daima 
açgözlüdürler, doymak bilmezler.

Kanaatkâr olanları Allah kimseye muhtaç et-
mez. Nefsin isteklerine karşı tok gözlü ve onur-
lu olanı nefis alt edemez. Çünkü nefis ipleri çe-
kilirse itaat eder. Dizginleri serbest bırakılırsa 
sahibini peşinden sürükler. Hırs bataklıklarına 
ve ihtiras uçurumlarına götürür.

Hırs ve ihtirasın, tatminsizliğin neticesi top-
lum ve fert planında sömürgeciliktir. Aç göz-
lülük emperyalistçe bir özelliktir. İnsanı “tü-
keten” olarak tarif eden kapitalizm, felsefesini 
kazanç ve çıkar üzerine inşa eder. İdeallerini 
maddeye göre geliştiren bu ideoloji, gözünü 
diktiği maddeyi dünyanın bir ucunda olsa da 
onu elde etmek için çalışır. Gözleri petro-do-
lar görür. Açgözlü emperyalistlerin yeryüzünde 
yaydıkları fitne ve fesada baktığımızda, gözle-
rini hırs bürüdüğünü görürüz. Emperyalizmin 
çok çeşitli formlar kazandığı günümüzde tüm 
beşeri ideolojilere karşı İslami bir bakış geliş-
tirmemiz şarttır. Tüm çirkinlik ve kötülüklerin 
kaynağının hırs olduğunu bilmek ve asla unut-
mamak gerekiyor.

“Siz işitmiyor musunuz, işitmiyor musunuz? 
Sade yaşamak imandandır, sade hayat sürmek 
imandandır.” (Ebu Davud-İbn-i Mace)
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Âlemlerin Rabbi olan Allah, insanı ya-
ratıp yeryüzüne halife olarak tayin 
ettiğinde, insanın yeryüzünde ihti-

yaç duyduğu ve inşa ettiği ilk mekân ev ve bu 
mekân içerisinde oluşturduğu birlikte ailedir. 
İnsanın barınma, güvenlik gibi fıtri ihtiyaçları 
evi ve aileyi oluşturmuştur. Tarihi süreç içeri-
sinde ev ve aile anlayışları ihtiyaca, iklime, coğ-
rafyaya, kültüre bağlı olarak farklı şekillerde te-
zahür etse de öz ve talep değişmemiştir.

Kur’an,  Âdem Kıssası üzerinden insanın bu 
serüvenine dikkat çekmiş ve 23 yıllık inzal sü-
reci içerisinde ise ev ve aile ilişkileri ile ilgili dü-
zenleme ve öğütlerde bulunmuştur.

“Sudan bir beşer yaratıp da ona bir soy ve 
hısımlık veren O’ dur” (Furkan,54)

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek 
ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız 
için sizi boylara ve kabilelere ayırdık” (Hucu-
rat-13)

Aile duygusu fıtri bir duygudur. Tevhid dini 
olan İslam her fıtri duygu ve ihtiyaca varoluş-
sal bir değer atfeder, onun devamlılığını ve ko-
runmasını emreder. İnsanoğlu, Tevhid mesajını 
dikkate almadığı zamanlarda varoluşsal krizler 
yaşar ve bu krizleri aşmak için fıtri, ilahi, ne-
bevi değer ve uyarıları dikkate almadığı zaman 
bu krizler helâkla sonuçlanır. Şirk’ in tarihi bu 
örneklerle doludur.

Tarih boyunca aile iki temel üzerinden vücut 
bulmuştur: Kandaşlık ve sosyallik. Bu duygu-
sal, biyolojik sosyal şartlara uygun olarak “tekil 

aile”, “çekirdek aile”, “geniş aile” (BAYDAR) tür-
leri oluşmuştur.

Kur’an, yukarıda açıkladığımız nedenlerle 
oluşan bu kuruma fıtri öneminin yanında onu 
geliştiren, koruyan, yaratılış amacına ve din’ 
in hedeflerine uyumlu yeni anlam ve amaçlar 
yüklemiştir.

Kur’an’a göre yeryüzünde kurulan ilk ev 
Beyt-i Haram’dır. “Gerçek şu ki, insanlar için ilk 
kurulan Ev, Bekke (Mekke) de, o, kutlu ve bütün 
insanlar (âlemler) için hidayet olan (Kâbe)’dir. 
(Al-i İmran-96). Bu ilk evi insanlık soyunun ilki 
ve insanoğlunun babası Âdem inşa ettiği nak-
ledilir. Nuh tufanından sonra Peygamberlerin 
atası İbrahim (a.s) oğlu İsmail ile yeniden inşa 
ettiğini vahiy bizlere haber veriyor. Bir aile-
nin oluşumu için gerekli üç unsur kadın(ana), 
erkek(baba) ve ev’dir. İşte bu üç unsur insan 
soyunun devam etmesi içindir. Kuran beyt’e bir 
misyon yükler. Çünkü insan yeryüzüne bir amaç 
için gelmiştir ve onun inşa ettiği kurumlarda bu 
amaçla uyumlu olmalıdır. Bu amacı “ehl” ve “al” 
kelime ve kavramları etrafında fıtri aslına, Tev-
hidi amaçlara uygun olarak yeniden inşa eder, 
vahiy. Cahiliye, bütün fıtri ve Tevhidi değerleri 
ters yüz ettiği gibi kadın, erkek, aile, ata, soy… 
kavramlarını da aynı akıbete maruz bırakmıştı.

Kuran süreç içerisinde biyolojik, kandaşlık, 
kabile, sosyal, ekonomik… temeller üzerinden 
yükselen aile anlayışını “iman” üzerinden yeni 
bir aşamaya taşıdı. İnsanlığın atası birdi. Yer-
yüzündeki insanların hepsi aynı soydandı. He-
pimiz insan olarak kardeştik.  Artık her ev Kâbe 

İslam Ailesine Mensub Olmak

Erdal BAYRAKTAR
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üzerinden tanımlanan bir amaç 
taşımalıydı.  Bu amacın Al-i İb-
rahim, Al-i İmran, Al-i Muham-
med üzerinden nasıl tecessüm 
ettiği gösteriliyordu. Artık insan 
kardeşliğinin üzerine iman kar-
deşliği de ekleniyordu ve ger-
çek kardeşliğin iman kardeşliği 
olduğu ilan ediliyordu. Kuran, 
Kureyşli olmakla övünen Arap-
lara yaptıklarının yanlışlığını 
göstererek yeni bir hedef göste-
riyordu: Hepiniz dinde kardeşler 
ve Ümmet olun. İman kardeş-
liğinin ve İslam kardeşliğinin 
sosyal ve siyasal olarak vücut 
bulması Ümmet’ le olacaktı. 23 
yıllık vahiy süreci bunun nasıl 
tezahür ettiğinin canlı şahididir. 
Bütün ömrü boyunca her türlü 
aile tipine, ilişkilerine şahit olan 
Hz. Peygamber, “ehl-i beyti”i 
üzerinden Kâbe’nin misyonuyla uyumlu nasıl 
bir aile inşa edileceğini, bu ailelerden müte-
şekkil nasıl bir Ümmet ailesi oluşacağını bizlere 
gösteriyordu. Allah Müslüman beytlerden rics’i 
gidermek ve onları tertemiz yapmak istiyordu. 
Her beyt’in bu amaca yönelmelerini istiyordu: 
“Ey Ehl-i Beyt! Gerçekten Allah, sizden ricsi/kiri 
(günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz 
kılmak ister” (Ahzap-33). İslam Ailesinden (Üm-
met) ise; peygamberin onlara örnek ve şahit 
olması gibi onlarında insanlığa örnek ve şahit 
olmalarını istiyordu: “Ey Müslümanlar, böylece 
sizi seçkin ve şerefli bir ümmet kıldık ki, bütün 
insanlar üzerine adâlet örneği ve hak şâhidleri 
olasınız. Peygamber de sizin üzerinize şâhit ol-
sun” (Bakara, 143).

Hz. Peygamber Risalet’inin hitamında şöy-
le sesleniyordu İslam Ailesine: “Ey insan-
lar! “Rabbiniz birdir. Babanızda birdir. Hepiniz 
Âdemin çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. 
Arabın Arap olmayana Arap olmayanında Arap 
üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin 
siyah üzerine siyahında kırmızı tenli üzerinde 
bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, 
Allah’tan korkmaktadır. Allah yanında en kıy-
metli olanınız Ondan en çok korkanınızdır. “Mü-
minler! “Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. 
Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece 
bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman 
kardeşinin kanıda, malı da helal olmaz.” (Veda 
Hutbesi)

Peygamberin tanımladığı ve hayata geçirdiği 
aile ve ümmet anlayışına bağlı olduğu müddet-
çe İslam halkları izzetli bir hayat yaşadılar.

Bu gün İslam Ailesi şirk düşüncesinden ne-
şet eden Modernizmin, Cahiliye kiri bulaşmış 
geleneğin ve muharref din anlayışının saldırısı 
altında bulunmaktadır.

Modernite, seküler değerleri hayata hâkim 
kılmak için bütün dini, geleneksel değer ve 
kurumlara meydan okudu ve savaş açtı. 
Modernizm’in saldırıya geçtiği ve yok etmek 
istediği iki değer vardı: din ve aile. Bu iki de-
ğerin insanlığın en kadim değerleri olduğunu 
biliyordu. Kilise’nin şahsında dine savaş açtı; 
dini kurumları ve kavramları dönüştürdü. Mo-
dernitenin hedeflediği bireyi oluşturmak içinde 
aileye savaş açtı. Bu gün bu savaş bütün hızıyla 
devam etmektedir. Allah’ın peygamberler üze-
rinden insanlıkla buluşturduğu ed-Din olan İs-
lam, Batı’ da Hristiyanlık ve Yahudilik üzerinden 
etkisiz hale getirildikten sonra sıra Muhammedi 
Tebliğ’ in içinin boşaltılmasına gelmiştir. Din ve 
aile insanlık için en önemli iki varoluşsal değer 
ve sığınaktır. Bu değerlerden mahrum bırakılan 
insanlık boşluğa fırlatılmış nesne haline dönü-
şür. Kadim ilahi ve nebevi değerlerden mah-
rum bırakılan insanlık, seküler kapitalist siste-
min tüketim kölesi haline getirilmiştir. İnsanlık 
üzerinde ilahlık, efendilik taslayanlar kölesiz ve 
marabasız yapamaz. Bu gün insanlığın yaşadığı 
dram ve trajedi bunun sonucu değil midir?
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Modernizm karşısın-
da Kilise’nin temsil ettiği 
muharref din direnemedi, 
direnemezdi de. Tevhidi 
değerlerden beslenme-
yen hiçbir din, Şirk kar-
şısında varlık göstere-
mez. İslam dünyasının 
yaşadığı durumda bunun 
göstergesi değil midir? 
Hz. Peygamber gelme-
den önce Mekke toplumu 
fıtratla ve Tevhidi değer-
le kavgalı bir toplumdu. 
Cahiliye kirleriyle malûl bir fikri, sosyal, siyasal 
yapı mevcuttu. Muhammedi Tebliğ karşısında 
“atalarının dinine” sığınmaya çalışıyordu. Bu 
günkü İslam toplumları da geçmişte yaşanan 
kültürü din yerine koyma aymazlığı içerisinde 
bulunmaktadır. Her toplum yerelliğe kapana-
rak kendi kavminin, ulusunun, ulus devletinin, 
mezhebinin, cemaatinin, örgütünün anlayışını, 
kültürünü vicdanın, vahyin sesine sağır kesi-
lerek ölesiye savunuyor. Irak, Suriye örnekleri 
üzerinden yaşananlar bunların şahidi değil mi?

Kuran, “Öte yandan erdemlilik, (zannedildiği 
gibi) evlere arkalardan girmeniz değildir; ama 
gerçek erdem sahibi, Allah’a karşı sorumluluk 
bilinci duyandır. O halde evlere kapılarından 
girin ve Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilin-
cinde olun ki gerçek mutluluğa erişebilesiniz” 
(Bakara-189) ayet-i kerimesiyle dikkat çektiği 
‘Nebevi Gelenek’e (Sünnet), fıtrata, ahlaka, 
ma’rufa ters “taşlaşmış adet ve geleneklere” 
de karşı çıkmaktadır. Bu gün insanlık modern 
ve geleneksel putçuluk ve putperestlik sorunu 
yaşamaktadır. Genelde insanlık, özelde İslam 
dünyası, geçmişte yaşanmış o yüzden kutsal-
dır veya geçmişte yaşanan her şey kötüdür, “bu 
anın” gerekleri, tarzları makbuldür anlayışının 
kuşatması altında ifsat edilmektedir. Tevhid, 
geçmişi, bu günü ve geleceği insani erdemler 
(ma’ruf) ve ilahi değerlerin rehberliğinde bir 
bütünlük içinde kavrar. Geçmişe, bu güne mut-
lak övgü ve yergi anlayışıyla yaklaşmak büyük 
bir yanılgıdır. Tarih, bu güne de etki eden insani 
bir yürüyüştür, bu yürüyüşte doğrular da yan-
lışlar da olacaktır. Bunları yok saymak hakikate 
gözleri kapamak gibidir. Bizler; geleceğe, geç-
mişi dikkate alarak, bu anın vaciplerini bihakkın 
yerine getirerek yürüyeceğiz.

Günümüz İslam Ailesi (Ümmet), Modern 
Şirk’in her türlü itikadî, fikri, sosyal, kültürel, 

siyasal tezahürlerine, 
taşlaşmış adet ve gele-
neklere, muharref din 
anlayışlarına karşı Tev-
hidi, Nebevi bir duruş ve 
temsiliyetle yürüyüşüne 
devam etmelidir, Al-i İb-
rahim ve Al-i Muhammed’ 
in sünnetine uyarak.

İslam Ailesi, evren-
sel bir ailedir. Bu ailenin 
yaşam alanı yeryüzüdür. 
Yeryüzünün her metre-

karesi Allah’ın ona bir emanetidir. İslam ailesi, 
yerelliğe kapanarak kendisini insanlıktan ko-
parmaz. Al-i İmran 110. ayette; insanlık içe-
risinden vahyi değerleri hakkıyla temsil edip, 
yeryüzüne şahitlik yaptığı için çıkarılmış “örnek 
ve şahit bir ümmet” olarak tavsif edilmiştir.

İslam Ailesi, kendisine Nebileri, Rasulleri, 
Sıddıkları (Hakikati, doğruyu tasdik eden ve 
bunda ısrar eden), Şahitleri/Şehitleri (yaşamıy-
la ve ölümüyle Hakka şahitlik eden), Salihleri 
(Allah’ı muradına uygun ıslah edicileri) örnek 
alır. Diğer insanlara bu rehberlere benzeme-
lerinden dolayı hürmet eder. Bu özellikleri her 
şartta temsil edenlerle yol arkadaşlığı yapar.

İslam Ailesi için sadece zulme ve zalime düş-
manlık vardır. Zalim en yakını da olsa ona karşı 
çıkar ve mazlum kimden olursa olsun onun ya-
nında olur. İnsanlıkta kardeşlerine, iman kar-
deşlerine, mahlûkata ve eşyaya merhametle 
muamele eder.

İslam Ailesi için hiçbir şahsi, kavmi, ulusal, 
mezhebi farklılık üstünlük ve kınama vesile-
si olamaz. Üstünlük ancak takva iledir. Takva, 
Allah’a, insanlara, mahlûkata karşı sorumluluk 
bilinciyle davranmaktır.

İslam Ailesi, imtihan yolculuğunun bir gün 
son bulacağını ve hesap günü geleceğini düşü-
nerek yaşar.

Ya Rabbi! Bizlere ve iman ile bizi geçmiş 
olan kardeşlerimize mağfiret buyur. İman etmiş 
olanlara kalplerimizde kin tutturma. (Haşr-10)

Allah’ım! İbrahim’e ve Muhammed’e destek 
olduğun gibi, Muhammed ailesine de destek ol. 
Onları iki dünyada aziz et.

Mensubiyetim “sadece İslam’adır” diyenlere 
selam olsun.

İslam Ailesi için hiçbir şahsi, 

kavmi, ulusal, mezhebi farklı-

lık üstünlük ve kınama vesilesi 

olamaz. Üstünlük ancak takva 

iledir. Takva, Allah’a, insanla-

ra, mahlûkata karşı sorumluluk 

bilinciyle davranmaktır.
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Sabatay Sevi kimdir (Efsanevi İzmirli)

Avrupalı kaynaklara göre İzmir, Yahu-
di kaynaklarına göre Edirne doğum-
lu olduğu belirtilen Sabatay Sevi, 

İzmir’in Kemeraltı-Agora semtindeki Portekiz 
Sinagogu’nda ikinci kez Yahudi Mesih’i olduğu-
nu ilan etti. Daha önce 1648’de 22 yaşınday-
ken de Mesihliğini ilan etmiş fakat yeterli ilgiyi 
görmemişti. Çok kısa sürede Avrupa, Ortadoğu 
ve Rusya’da duyulan bu hadise sadece Osman-
lı Türkiye’sindeki Yahudileri değil, Müslüman 
Türkleri ve Doğu Avrupa’daki Hıristiyan tebaayı 
da derinden etkiledi.

Gelişmeler üzerine tutuklanarak Edirne’de 
11 Eylül 1666’da Divan’da sorgulandı. Osmanlı 
yönetimi baş gösteren kargaşayı gidermek için 
Sabatay Sevi’nin önüne iki seçenek koymuştur. 
Sorgulamada bulunan ve kendisi de bir Yahu-
di dönmesi olan Hekimbaşı Hayatizade Mustafa 
Fevzi Efendi’nin (Moses ben Raffael Abrabanel); 
“Müslüman ol kelleni kurtar” tavsiyesi ile Mesih-
liğini inkâr etti. Sabatay Sevi, görünürde Müslü-
man olup Mehmet Aziz Efendi adını almıştır.

Sabatay Sevi görünürde Müslüman Türk, ha-
kikatte ise kendi Yahudi inançlarına bağlı kalarak 
ikili (dual) bir hayat sürdürmüştür. Müritlerinin 
de benzer ikili kimliği benimsemesiyle tarihte 
ve günümüzde “dönmelik” veya “Sabataycılık” 
denen bir tür çift kimlikli “açık Müslüman-gizli 
Yahudi” tarikat doğmuştur.

Sabatay Sevi’nin Müslüman olmasından son-
ra eski inançlarını ve Mesihlik iddialarını bırak-
madığı, gizlice kendisine bağlı dini bir cemaat 

oluşturma yoluna gittiği birçok kaynakta belir-
tiliyor. Ancak Osmanlı yönetimi onları “hidayete 
ulaşmış” yani Müslüman kabul ettiği için tarihi 
belgelerde haklarında pek bilgi yer almıyor. Sa-
batay Sevi’nin görünürde Müslüman olduktan 
sonra, Yahudi mistizminin kaynağı Kabala’yı 
kendi yorumladığı biçimiyle bir nevi yeni bir 
mezhebi inşa ettiği günümüzde yaşayan Saba-
taycılar tarafından da belirtilmektedir. 

İbrahim Alaettin Gövsa, Sabatay Sevi isimli 
eserinin 68. sayfasında bir olayı anlatıyor: ”Sa-
batay Sevi’nin (Mehmet Efendi adı ve Müslüman 
kıyafeti ile) İstanbul’da yine eski müritlerinden 
bir kısmini toplayarak ayinler yaptığını, Girit se-
ferinden dönen Sadrazam Fazıl Ahmet Paşaya 
haber verdiler. Sadrazam kendini çağırtarak, 
“Bu ne iştir? Sen hala uslanmadın mı?” diye 
tembih ettiği zaman Sabatay, ağız kalabalığına 
başladı ve meşhur olan kurnazlığı ile “Aman Sul-
tanım, ben birtakım akrabamı, dostlarımı Müs-
lüman yaptığım gibi bunları da dini celil İslam’a 
celp ve davet etmeğe uğraşıyorum” yolunda ce-
vaplar verdi ve bu sözlerle bir müddet takipten 
kurtuldu.”

“Sadrazamın adamları onu bir gün Boğaz-
içi’nde Kuruçeşme’de müritleriyle birlikte İbrani 
bir dua okurken buldular. Bu hadise üzerine İz-
mirli Mesih kendisini unutturmak ve izini kaybet-
tirmek için Kuruçeşme’yi bırakarak Kâğıthane 
civarında ıssız bir köşeye çekildi. Fakat müritle-
rinin bir müddet sonra orada da etrafına toplanıp 
ayinler yapmağa devam ettikleri görüldü. İş tek-
rar Sadrazama haber verilince Fazıl Ahmet Paşa 
kızdı ve onun adamları ile birlikte Arnavutluk’ta-

Sabataycılar ve Dönmeler

Cefai DEMİREL
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ki Berat kasabasına sürülmesini emretti. Saba-
tay Sevi, orada asıl adı Yoheved olan Selanikli 
bir Musevi kadın ile evlenmiştir ki Sabataylığı 
kabul eden bu kadına da Ayşe Hanım adı ve-
rilmiştir. Kayınbiraderi Josef Kerido da Abdullah 
Yakup ismini almıştır”

Sabataycılar ve Dönmelerin Bizlere
Etkileri

Ilgaz Zorlu, Evet, Ben Selanikliyim, S.166. 
adlı kitabında,” Görünürde Müslüman ama as-
lında Yahudi olan Sabataycı cemaat mensupla-
rı, ülkenin kaderinde belirleyici olmayı özellikle 
son yüzyılda becerebilmiş bir topluluk olarak yer 
almaktadırlar. Kendilerine ait eğitim kurumları, 
gizli tapınakları, kendilerine özgü ibadet, inanç 
ve adetleri olan bu cemaatin bazı mensupları, 
resmi ideolojinin oluşumu ve bugünkü din düş-
manlığı üzerine kurulu yapısını sürdürmesinde 
etkin olmuşlardır. Bu dini akımın merkez üssü-
nün Selanik olması da ilginçtir. Meşrutiyetten 
günümüze, tüm siyasi oluşumlarda adına sıkça 
rastladığımız Selanik’in bu etkinliği bir tesadüf 
değildir. Türkiye’de ilk mason locası Selanik’te 
kurulmuştur. Abdülhamit yönetimine karşı baş-
layan başkaldırı burada tasarlanmıştır. Sultan, 
iktidardan indirildikten sonra buraya gönderil-
miş, ilk özel Türk okulları burada kurulmuş (Fev-
ziye ve Terakki mektepleri Sabataycı cemaat 
okulları olarak Galatasaray’da kurulmuşlardır). 
ilk kadın hareketleri burada şekillenmiş, Hare-
ket Ordusu’nun merkezi (padişahı tahttan indi-
rip, İttihat ve Terakki fırkasını iktidara taşıyan 

ordu) Selanik olmuştur ve en 
önemlisi Türkiye’nin önde ge-
len kurucuları hep Selanik kö-
kenli olmuşlardır.” tespitinde 
bulunmuştur.

Osmanlıdan Günümüze
Siyasi Faaliyetleri

Gerçek Hayat dergisinin Il-
gaz Zorlu ile yaptığı röportaj-
da Zorlu şunları ifade ediyor:

“Osmanlı İmparatorlu-
ğu belgelerinde avdetî [Dö-
nen, dönme.] kelimesi ge-
çiyor. Sabataycılığın siyasi 
teorisi ise, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nde geliştirilmiştir. 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
elemanlarının çoğu Sabatay-
cıydı. Sabetaycılık gizli bir ör-
güttü; İttihat ve Terakki de o 
dönemde merkezî hükümete 

karşı bir hareketti ve saraya açıkça muhalefet 
etmesi mümkün değildi. Onun için, Sabataycı-
lar, Mason Locaları gibi, Osmanlı İmparatorlu-
ğu içinde faaliyet gösteren fakat başka ülkelerin 
koruması altında olan teşkilatlar içinde yer al-
dılar. Zaten ben bunları kitabımda da yazdım. 
Sabataycılar üç-dört örgütte etkinlik gösterdi: 
Mason locaları, İttihat ve Terakki, Melami ve 
Bektaşi tarikatı ve ordu. Ordu mu? Evet. Bugün 
de orduda. Tabii. Bugün de orduda Sabataycılar 
var ve Sabataycı generaller var. Şimdi ben bu-
rada isim vermeyeceğim. Neden? Çünkü dava 
açılmasını istemiyorum. On altı tane hakaret da-
vası açtılar. Çünkü Sabataycılık bir hakaret gibi 
algılanıyor. Hâlbuki bugün bir ordu komutanı ve 
bir kuvvet komutanı Sabataycı kökenlidir. Ve 
bundan başka pek çok Sabataycı kökenli kur-
may subay var. Siz Sabataycıydınız ve hakkinizi 
arayıp Yahudi oldunuz. Ben Sabataycılığın Ya-
hudilik olduğunu söylüyorum, buna dikkat edin. 
Sabataycılığın, bazılarının iddia ettiği gibi, Müs-
lümanlaşmış bir grup olmadığında ısrarlıyım. Ve 
bugün Türkiye’de egemen bir Sabataycı kültürü 
olduğunu iddia ediyorum. Bir komplo teorisin-
den söz etmiyorum. Çeşitli etnik gruplar var ve 
Sabataycılar da bunlardan biri. Mehmet Şevket 
Eygi, Sabataycıların siyasi rolleri hakkında yıl-
lardan beri yazılar yazan biriydi. Abdurrahman 
Dilipak da Türkiye’deki tüm etnik gruplar üzerin-
de çalışan bir gazeteci. Dilipak ve Eygi ile bizim 
düşünce bakımından bir ortak noktamız yok; 
onlar İslamcılar. Fakat onlar da ben de Sabatay-



MAYIS 2014 / Sayı 180

21

cılığın bilimsel manada araştırılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Konumuza dönersek, CHP, kendi-
sini İttihat ve Terakki’nin devamı olarak görüp, 
devrimci bir kimlik edindiğini söylüyor. Ben de 
bu devrimci kimliği Sabataycıların ortaya çıkar-
dığını ve Türk siyasetini şekillendiren önemli bir 
faktör olduğunu söylüyorum. Solcular biraz kı-
zacak ama isin gerçeği, Türkiye’deki sol hareketi 
kuranlar Sabataycılardır. Mustafa Suphi ve Sefik 
Hüsnü Sabataycıdır. Yalçın Küçük’ün Tekelistan 
adli kitabına da bakmanızı öneririm. O isim bilimi 
üzerinden açıklıyor bu hususları. Bense cemaa-
tin içinde olduğumdan, Şefik Hüsnü’nün ailesini 
bulduğum için size bunları söyleyebiliyorum.”

Susurluk’un Kayıp Silahları

Prof. Yalçın Küçük, Aydınlık gazetesinde ya-
yınladığı, Nasıl Görüyorum-3, Aydınlık, 14 Mart 
1999. Makalelerinde, Türkiye’nin tamamen İsra-
il ve Amerika rotasına girdiği bu dönemde Sa-
bataycı İsmail Cem’in Dışişleri Bakanı olmasına 
dikkat çekiyor. Küçük, ayrıca İsrail’in Hospro fir-
ması vasıtasıyla Türkiye’ye hibe ettiği silahlarla 
ilgili bir ayrıntıya daha dikkat çekiyor. Bilindiği 
gibi Susurluk skandalı ile ortaya çıkan ilişkiler-
de bu silahların kayıp olduğu iddia edildi. Kayıp 
silahlar Susurluk Çetesi olarak nitelenen ekip 
tarafından kullanılmıştı. Bu silahları teslim alan 
kişi ise Ertaç Tınar. Yalçın Küçük, Tınar’ın Sa-
bataycı olduğunu belirtiyor ve MOSSAD’ın dön-
melerle iş tutmasının tehlikesine dikkat çekiyor. 
Dönmeler Dönmezler geçerli ise bu bulgu-
lar ürperticidir.  

Selanik İstanbul İsrail yolculuğu

Sabatay Sevi birçok Yahudi tarafından 
Siyonizm’in kurucusu olarak bilinir. Çünkü 
Sevi, Mesihliğini ilan ederken bütün Yahudileri 
Kudüs’te toplayıp Büyük İsrail’i kuracağını vaa-
detmişti.

Ilgaz Zorlu İttihat Terakki ve mason locala-
rında etkin olan Sabataycıların İsrail’in kurulu-
şunu da desteklediklerini belirtir. Ilgaz Zorlu, 
1924 mübadelesi sonucu Türkiye’ye getirilen 
alilerden bir kısmının 1948’de kuruluşundan iti-
baren İsrail’e gittiklerini söylüyor. Bunların en 
meşhuru ise İsrail’in ikinci Cumhurbaşkanı İzak 
Ben Zwi’dir, Demiştir.

Amerikan Forward dergisinin ilginç
iddiası

Amerika’da Yahudilerin 1897’den beri yayın-
ladığı Forward dergisinin Şubat/1999 sayısında 
Aynı zamanda derginin İnternet sitesinde yer 

alan makalede, Sabataycılıkta cinsellik konu-
suna da kısaca değiniliyor. Makalenin yazarı, 
derginin bir dönem İsrail temsilciliğini de yap-
mış olan Amerika’nın Yahudi kökenli ünlü araş-
tırmacı yazarlarından Hillel Halkin. Mum söndü 
olarak bilinen Kuzu Bayramı’nı söyle anlatıyor: 
Senede bir kez Sabatay Sevi’nin doğum günü 
gecesi, 21. Mart’ı 22. gününü bağlayan gece çıl-
gın danslar eşliğindeki akşam yemeği sırasında, 
mumlar söndürülür, hanımların değiştirilmesi 
seansıyla (orgies, toplu sex) ayinleri gerçekleş-
tirilir. Bu tür birleşmelerden doğan çocukların 
kutsal sayılacağına inanılır. (Hillel Halkin, When 
Kemal Ataturk Resited Shema Yisrael: It’s My 
Secret Prayer, Forward Subat 1999, New York).    

Ilgaz Zorlu ise Evet, Ben Selanikliyim adlı ki-
tabında bu konunun çok fazla ele alındığını toplu 
seks ve mum söndü olayının Tanah’taki birtakım 
dualardan kaynaklandığını vurgulamaktadır.

Sabatay Sevi’nin On Sekiz Emri

Sabatay Sevi’nin taraftarlarına inanç esasları 
olarak 18 maddelik bir nizamname bıraktığı çe-
şitli kitaplarda yer almaktadır. İbrahim Alaettin 
Gövsa,da Sabatay Sevi S.59-61. isimli eserinde 
“İşte Efendimiz, kralımız ve Mesihimiz Sabatay 
Sevi’nin on sekiz emri bunlardır. Şerefi müzdad 
olsun.  Halkın birliğine dair iman muhafaza olun-
sun. Mesih’in hakiki Mesih olduğuna, ondan baş-
ka halaskar (kurtarıcı) bulunmadığına, efendi-
miz, kralımız, Sabatay Sevi’nin Davut neslinden 
geldiğine iman edilsin. Ne Tanrının, ne de Me-
sih’inin adına yalan yere yemin edilmesin. Çün-
kü Tanrının adı da onda mündemiçtir. Mesih’in 
sırrını anlatmak için içtimadan içtimaya gidilsin. 
Davut’un Mezamiri her gün gizli olarak okunsun. 
Türklerin adetlerine, onların gözlerini ört-
mek maksadı ile dikkat edilsin. Ramazan 
orucunu tatbik için sıkıntı gösterilmesin. 
Onlarla (yani Müslümanlarla) nikâh akdedilme-
mesi lazımdır”. Sözlerini aktarmaktadır.

Sabataycı Mezarları

Sabataycılar gerek ilk dönemde yoğun ola-
rak yasadıkları Selanik’te, gerek daha sonraları 
Türkiye’nin başta İstanbul olmak üzere İzmir ve 
Bursa gibi şehirlerine yerleştikten sonra ölülerini 
ayrı mezarlıklara defnetmeyi tercih etmişlerdir. 
Selanik’te mahalle olarak da diğer dinlere men-
sup insanlardan ayrı bir yerleşim düzeni kur-
muşlar. 1924 ahali mübadelesi gereği geldikleri 
Türkiye’de de belli merkezlere yoğun olarak ilgi 
göstermişlerdir. İstanbul’da, Karakaşlar cema-
atinin mezarlığı, Üsküdar Bülbül Deresi’nde yer 
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alıyor. Sabataycılığı sürdürme konusunda diğer 
cemaatlerden daha aktif olduğu belirtilen bu 
cemaatin mezarlık konusunda da hassas dav-
randığı görülmektedir. Yakubiler ise Maçka’daki 
mezarlığa ölülerini defnetmektedirler. Yakubile-
rin yoğun olarak İzmir’de yaşadıkları belirtiliyor. 
Kapancılar cemaatinin ise Feriköy mezarlığında 
satın almış oldukları ayrı bir bölüme ölülerini 
defnettikleri biliniyor. Sabataycıların mezar şekli 
ve taşların işlemesi tamamen farklı. Kitabeti de 
hitabeti de farklı, “Fatiha” talep etmeyen, şekli 
şemaili bir olmayan, Genellikle seramik üzerine 
çıkartma resim bu mezar taşlarında yer alır. Ya-
zıların üslubu da farklılık arz eder. Dikkat çeken 
nokta ise Ey zair (ziyaretçi) ben Selanikli falanca 
diye başlaması. Şekil olarak da dönem dönem 
farklılık arz etse de kendilerine özgü çiçek işle-
meler ve Müslüman mezarlarından farklı geo-
metrik sekil vermeler dikkat çekmektedir. Mezar 
taşlarının çoğunda ortak şu “itiraf” var: “Sak-
ladım, söylemedim derdimi, gizli uyuttum. 
Kimilerinde ölünün mesleğini temsil eden sem-
boller kazınmış: Gemi çapası, berber makası, 
pergel, makas, kimilerine ise, kelebek, pancar, 
buhurdanlık, kırlangıç, yılan motifleri işlenmiş.

Mustafa Kemal’in Sabatay’cı Şemsi 
Efendi Okuluna Gitmesi

İlber Ortaylı, Alevi Kimliği, S.120 adlı kita-
bında, Sabatay’cıların, Bütün Osmanlıyı, bilhas-
sa Müslüman Türk çocuklarını eğitmekten mem-
nun olduklarını söylemektedir. Nitekim çocuk 
Mustafa Kemal (Atatürk) modern eğitim veren 
böyle bir ilkokula giden Müslüman Türklerdendir. 
Kendisinin anlattığına göre annesi geleneksel bir 
Kur’an okuluna, babası ise Şemsi Efendi’nin kur-
duğu bir okula gitmesini istemişti. Şemsi Efendi 
Sabatay’cıdır. Kapanî grubundan olduğu söyle-
niyor. Fakat Karakaş grubu ile işbirliği yapıyor 
ve eğitimle bu rakip iki dönme grubunun birliğini 
sağlamak istiyormuş. 

Ilgaz Zorlu, Gerçek Hayat dergisine yap-
tığı röportajında şunları aktarmaktadır. Ahmet 
Emin Yalman’ın Mustafa Kemal’le 1927’de yap-
tığı röportajda, Yalman şunu söylüyordu: “Sizin 
hayatınızı etkileyen iki öğretmen var. Biri benim 
babam, öteki de Şemsi Efendi’ydi.” Ilgaz Zorlu, 
Ahmet Emin Yalman’ın bu röportajını aktardık-
tan sonra sözlerine devamla, Şemsi Efendi, be-
nim büyükbabamın büyükbabasıdır. Atatürk’ün 
ilk öğretmeni Şemsi Efendi bir hahamdır ve be-
nim ailem de 17 kuşak boyunca bir haham ai-
lesi olarak gelmektedir. Bu arada, Ahmet Emin 
Yalman da Sabataycıdır. Atatürk’ün Sabataycı 

olup olmaması önemli değil ama şu bir gerçek ki 
Atatürk, Sabataycı kültürün içinde yer almış bir 
insandı. Şu hususu vurgulamak istiyorum: Bir 
Sabataycının dinî kimliğini devam ettirip ettir-
memesi önemli değildir. Yahudilik, bir din oldu-
ğu kadar bir kültürdür. Dünyanın her yerindeki 
Yahudilerin belli ortak özellikleri vardır. Saba-
taycılar da Yahudi kültürünün bir parçasıdırlar. 
Sabataycılar son derece organizedirler; çünkü 
Yahudilik dünyanın her yerinde organizedir. Bu-
nun en belirgin kanıtı da İsrail’in kuruluş süreci-
dir, demiştir.  

Ilgaz Zorlu Kimdir

Ilgaz Zorlu Aksiyon Dergisine verdiği Röpor-
tajında, “Benim babam Sabataycı kökenli bir 
aileden gelmiyor. Annemin ailesi Sabataycı ve 
önemli bir dini yapıdan geliyor. Ne tesadüf, ba-
bamın ailesi de önemli bir İslami yapıdan geli-
yor. Ben bu anlamda İslam’la Yahudilik arasında 
bir tercih yapmış gibi gözüküyorum”, demiştir.

Ilgaz Zorlu tercihini Yahudilik yönünde kul-
lanmış, Sabataistlerin de İsrail ve Türkiye Ya-
hudileri tarafından Yahudiliğe kabul edilmesi için 
gayret sarf eden biridir. 

Sabataycılığı deşifre etmiştir. Bunu yapmak-
taki amacı, sabataycılığı güçlü ve etkili bir cema-
at imajı vermek için böyle bir yol izlemiş olabilir.

Aksiyon Dergisinin Ilgaz Zorlu İle
Röportajından Dikkat Çekenler

Aksiyon dergisi Ilgaz Zorlu ile yaptığı röporta-
jında, (sayı: 181, 2 Eylül 2000 Mustafa AYDIN’la 
yapılan röportaj) Sabataycılar gerçekten dinden 
uzaklaşmış durumda mı sorusuna:

“Sabataycılar özellikle 19. yüzyılın ikinci ya-
rısından sonra tamamen dinsizleştiler. Yani bir 
dinleri olmadı Sabataycıların. Bu büyük bir prob-
lem. Hiçbir toplum dinsiz olamaz. Dinsizleştiler 
ve işin kötüsü ilginç bir laiklik anlayışı yaratıl-
dı. Ama bu laiklik anlayışı aslında hakikaten din 
ve devlet işlerinin bağımsız olması mı, yoksa 
başka bir boyut mu var araştırılması gerekiyor. 
Ben şahsen İsrail ve Türkiye Yahudi cemaatinin 
bizi kabul etmeleri için çok uğraştım. 10 yıllık 
çalışmalarımın ekseni İsrail Hahambaşılığının 
Sabataycılara bir statü tanıması şeklindedir. Sa-
bataycıların en azından Karaylar gibi görülmesi 
lazım ki bunu bile kabul etmiyorlar. İsrail Devleti 
İran’ın Meşhet kentindeki insanların Yahudiliğe 
dönmesini kabul ediyor ama bizi kabul etmiyor.” 

Sabataycılar artık Müslüman oldu’ dendiği 
için kabul edilmiyorsunuz herhalde?
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“Hayır, Sabatay Sevi ve Sabataycılar hiç-
bir zaman Müslüman olmamıştır. Yahudilik 
inanışına göre de zaten Mesihi Çağ başladığı za-
man Mesih’in habercisi olarak bir kişi gelecek-
tir ki bu kişi Sabatay Sevi’dir. Ama daha son-
ra kendisi Mesih haline getirilmiştir, hareketin 
en şanssız tarafı da budur. Hareket Sabatay 
Sevi’nin kontrolünden tamamen çıkmıştır. Bir 
takım insanların eline geçmiştir. Ve bu insanların 
elinde de bugünkü felakete doğru gidilmektedir.
Türkiye’de 1924’ten 1942’ye kadar Sabataycılar 
asimile olmayı bu kadar istememiş olsalardı her-
halde bu işler bu kadar sulanmayacaktı. Fakat bu 
o kadar kuvvetli bir asimilasyon oldu ki, insanlar 
bir mantık geliştirdiler. Şimdi soruyorsunuz; “Si-
zin dininiz nedir?” “Biz Türk’üz” diyorlar. Şimdi 
bu önemli bir cevap. Yani, “Biz Müslüman’ız, Sa-
bataycıyız ya da Yahudi’yiz” diye bir cevap gel-
miyor da böyle bir cevap geliyor”.

Senin Sabataycılığı tercih hikayen de ilginç.

“Ben aslında bir melezim. Benim babam Sa-
bataycı kökenli bir aileden gelmiyor. Annemin 
ailesi Sabataycı ve önemli bir dini yapıdan ge-
liyor. Ne tesadüf, babamın ailesi de önemli bir 
İslami yapıdan geliyor. Ben bu anlamda İslam’la 
Yahudilik arasında bir tercih yapmış gibi gözü-
küyorum ama bu tercih hiçbir zaman diğerini 
tamamen reddederek ve kötüleyerek yapılmış 
bir tercih değil. Ben bir Sabataycıyım. Ama İs-
lami cemaatlerin de içinde bulundum. Bursa’da 
talebeyken Nurcuların, Süleymancıların ve çeşit-
li tarikatların de içinde bulundum arkadaşlarım 
dolayısıyla. Bunun benim için şöyle bir faydası 
oldu; insanlar arasında diyalog ortamının insan-
ların inançlarını muhafaza etmeleri kaydıyla iyi 
sonuçlar verebileceğini gördüm. Eğer insanlar 
kendi inançlarına sıkı sıkıya bağlı olarak bir diya-
log içine giriyorlarsa, aynı inancı paylaşmasalar 
bile aralarındaki diyalog güzel bir ortam oluştu-
rabiliyor.”

Anne tarafından Şemsi Efendi’nin torunu ol-
duğunu söylüyorsun.

“Evet, Şemsi Efendi benim annemin baba-
sının büyükbabasıdır. Şemsi Efendi yaşamış ol-
duğu dönemde önemli bir Kabala öğretmenidir. 
Aslında esas amacı cemaat içindeki gençleri bil-
gilendirmek ve onları yetiştirmek için böyle bir 
okul kurdu. Bu anlamda olaya baktığınız zaman 
Şemsi Efendi yaşadığı dönemde üç cemaati bir-
leştirmek istedi. O dönemde yaşayan insanların 
bu konuda tanıklıkları var. Hatta Kabala bilgisi o 
kadar ileriydi ki her üç cemaate de gitti, o insan-
lara hahamlık yaptı. Nitekim bugün de Bülbül-

deresi’ndeki mezarlıkta Kapancılara ait bir yerde 
değil Karakaşlara ait bir bölümde yatmaktadır. 
Her üç cemaatin de saygı duyduğu bir insandır. 
Cemaatleri birleştirme amacını gerçekleştire-
medi. Çünkü insanlar bugün olduğu gibi dinsel 
değerlerden ziyade maddi değerlere bakıyordu.”

Cemaat şu an ne durumda?

“Sayı olarak 100 bin civarında olduğunu söy-
leyebilirim. Ancak, Sabataycılık bugün yüzde 70 
asimilasyonla karşı karşıyadır. Bir takım insan-
ların kişisel çıkarlarını kullandıkları bir cemaat 
haline getirilmeye çalışılıyor. Maalesef Sabatay-
cı kökenli bazı insanlar ailelerinden gelen bazı 
avantajları kullanarak cemaatin bazı taşınmaz-
ları üzerinde hak iddia etmeye çalışıyor. Türk 
basınında, Sabataycı dini eğitim almış ve dini 
pratiklerini sürdüren bazı insanlar hayret edi-
lecek derecede Müslüman kesimde büyük prim 
toplamaktadır.” demektedir.

Sonuç olarak amacımız hiçbir kimseyi yargı-
layıp eleştirmek değildir, Sabataycıların Osman-
lı ve Türkiye tarihinde ne denli etkili olduklarını 
bilgilendirmek amaçlı bir yazı sunmak istedim. 
Sabataycı veya dönme olduğu bilinen fakat ken-
disi kabul etmeyen tanınmış birçok kişinin isim-
lerini aktarmayı kişilik haklarını ihlal etmemek 
ve Müslüman olduğunu söyleyen birini, Müs-
lüman kabul edip, sözüne itibar ederek ismini 
açıklamamayı uygun gördüm. Konuyla ilgilenen 
araştırmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki kay-
naklardan faydalanabilirler. Sağlıcakla kalın.

Kaynaklar:

Aydın, Mustafa, “Cemaatini arayan Sabetaycı”, 
Aksiyon, 

Aydın, Mustafa, “Sebataycılık Yahudi dininin bir 
parçasıdır”, Matbuat, 

Aydın, Mustafa, “Yahudi araştırmacı-Yazar Rıfat 
N. Bali: ‘Sabetaycılar ne olduklarını bilmiyor!’”, Ak-
siyon, 

 Dilipak, Abdurrahman, “Bülbül Deresi”, Cuma, 
İstanbul, 7-13 Nisan 2000, 

Eygi, Mehmed Şevket, Yahudi Türkler Yahut Sa-
betaycılar, Zvi-Geyik

Gövsa, İbrahim Alaettin, Sabatay Sevi - İzmirli 
Meşhur Sahte Mesih hakkında

İzmir, Mehmet Ali, “Kimliğini Arayan Bir Sabeta-
yist! ”, Gerçek Hayat, İstanbul, 2003 (10-18 Ocak)

Küçük, Yalçın, Tekelistan, YGS Yayınları, 2000, 
365 sh.
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Mevlânâ1 ve Mevlevilik Türkiye’de öte-
den beri ilgi gören bir konu olmakla 
beraber özellikle son yıllarda bir mu-

tasavvıfın ve bir tarikatın ismi olmaktan öte an-
lamlar kazanarak, kadın veya erkek, dindar ya 
da değil, toplumun farklı kesimleri tarafından çe-
şitli düzeylerde görünür ve bilinir hale gelmiştir. 
2007 yılının UNESCO tarafından Mevlânâ Yılı ilan 
edilmesiyle gerek Mevlânâ Celâleddin Rûmî’ye 
ait eserlerin orijinal ve sadeleştirilmiş metinle-
ri, Mesnevi’den hikâyeler, Mevlânâ’dan öğütler 
tarzında kitaplar ve gerekse Mevlânâ ve Mev-
levilik ekseninde yazılmış kurgusal ve kurgusal 
olmayan anlatı deneme, roman, hikâye, gezi ve 
benzeri türlerdeki kitaplar yaygınlık kazanmıştır. 
Hatta o kadar ki bu kitaplar aylarca çok satan 
kitaplar reyonlarında liste başı olmuşlar ve Türk-
çe dışındaki dillerdeki baskılarıyla diğer ülkeler-
de de yoğun ilgi görmüşlerdir. Türk sinemasında 
da doğrudan Mevlânâ ve Mevlevîliğe ilişkin veya 
tematik olarak bu konulara değinen bazı filmler 
çekilmiştir. 2

1  “Mevlânâ” lakabı Celâleddin Rûmî’ye Konya da henüz 
ders vermekle meşgul olduğu dönemde “efendimiz” veya 
“hazret” mânâlarına gelen, ilim adamları için bir unvan gibi 
kullanılan bir hitap olup, zamanla yalnız ona has ve en meş-
hur ismi olmuştur. Biz de yazı dizisi boyunca kısaca bu ismi 
ile anacağız.

2  Doğrudan Mevlevîliğe ilişkin çekilmiş olan ve aynı zamanda 
tarihî bir film olan Dinle Neyden (2008) adlı filmini örnek 
verebiliriz. Kelebek (2009) ve New York‘ta Beş Minare 
(2010) adlı sinema filmleri de Mevlevî kültürü yoğun oran-
da yansıtmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
hazırlanan tanıtım filmlerinde de başlıca temalardan birinin 
semâ, semâzen ve benzeri mevlevî sembolleri olduğunu gör-
mekteyiz. Özellikle 2000‘li yılların ikinci yarısından itibaren 
yaygınlaşan bu tarz filmler, renkli semâzen kıyafetleri, kadın 
semâzenler, semâ ve dans karışımı figürlerle daha da ilgi çe-

Fakat UNESCO Mevlânâ’nın “ben O’nun 
yolunun toprağıyım” dediği İnsanlığın İftihar 
Tablosu Hz. Muhammed (sav) adına hiçbir şey 
yapmamıştır. Böyle olunca, bu tür organize fa-
aliyetlere olumlu bir gözle bakmanın safdillik 
olacağı kanaati insanı sarıp sarmalıyor. “Acaba 
bunun altında ne gibi fikirler var?” diye in-
san merak etmekten ya da araştırmaktan ken-
dini alamıyor. 

Hakkında yazılan ve çizilenler o kadar farklı ki, 
Mevlânâ kimilerince  “Ehl-i Sünnete mensup 
bir âlim”3, kimilerince “Hak aşığı bir şâir”4, 
kimilerince “Bir peygamber”5, kimilerince de “ 
Vahdet-i vücutçu bir kâfir”6 Reel gerçekte de 
her yıl 17 Aralıkta “Devlet Büyüklerinin de resmî 
katılımlarıyla anılan bir Mutasavvıf.7

kici ve turistik bir görsel temsile dönüştürülmekte ve ülkenin 
dış dünyaya tanıtımında önemli vitrin(!) olarak kullanılmak-
tadır. Geniş bilgi için bakınız: Adem Bölükbaşı, Türkiye’de Bir 
Popüler Kültür Alanı Olarak Tasavvuf:  Mevlânâ Ve Mevlevilik 
Örneği, Basılmamış Y.L.Tezi,  s.107-114,İstanbul,2011

3  http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3028

4  http://akademik.semazen.net/author_article_print.php?id 
=845

5  http://www.yeniaktuel.com.tr/top104,146@2100.html

6  http://www.tevhidnesli.de/4_c--Ue-nl.ue.-Vahdeti-v.ue.c. 
ue.dcular-.htm

7  Günlük bir gazete kupüründen: “Büyük İslam mutasavvıfı 
Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin vefatının 740. yıldönümü do-
layısıyla düzenlenen Şeb-i Arus (Düğün Gecesi) töreni Konya 
Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene, Başba-
kan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Irak Meclis 
Başkanı Usame Nuceyfi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başba-
kanı Neçirvan Barzani, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekre-
teri Ekmeleddin İhsanoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 

Hangi Mevlânâ,
Gerçek Mevlânâ? - I

Ubeydullah TOPRAK
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Yazı dizimize başlık olarak seçtiğimiz üzere 
“Hangi Mevlânâ, Gerçek Mevlânâ?” adlı oku-
duğunuz bu araştırma bu soruya cevap arama-
nın bir çabası…

Mevlânâ hakkında konuşmanın/yazmanın zor 
olduğu mâlum. Türkiye toplumunun genel an-
layışında araştırmadan sevme ve düşman olma 
gibi nahoş bir yaklaşım vardır. Bu toplum dinini 
sever ama mahiyetini bilmez, Mevlânâ’yı sever 
ama onun da eserlerini okumaz. Ama unutulma-
malıdır ki, İslam her şeyin üstündedir ve hiçbir 
şeye feda edilemez. İslam Yüce Allah’ın insan-
lığa rahmeti ve saadetidir. Hak ve adalet hiçbir 
ekol veya kişi için feda edilemez ve gizlenemez. 
Birtakım kişileri veya uygulamaları savunmak 
yahut kurtarmak gayretiyle İslam öğretilerinin 
tevillerle yamuklaştırılması yahut göz ardı edil-
mesi kesinlikle doğru değildir. İbn el-Cevzi’nin 
dediği gibi: “Hakta tarafgirlik olmaz. Söylenenler 
doğru değilse, o zaman böyle şeylerden, o mez-
hepten ve kim olursa olsun o kişiden sakındırmış 
oluruz. Allah biliyor ki, hata edenin hatasını söy-
lemekten maksadımız, şeriatı tenzih etmek ve 
onu yabancı şeylerden korumaktır. Yoksa söy-
leyen ve işleyenle bizim bir işimiz yoktur. Bu-

Salih Kapusuz, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, 
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit de katıldı. Başba-
kan Erdoğan, salona girişi sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile 
tokalaştı. Törende, Ahmet Özhan’ın tasavvuf müziği konse-
rinin ardından sema ayini icra edildi.” http://yenisafak.com.
tr/politika-haber/seb-i-arus-bulusmasi-18.12.2013-594512

nunla ancak ilim emanetini yerine getiriyoruz. 
Âlimler de hata edenin kusurunu açığa çıkarmak 
için değil, hakkı ortaya koymak için birbirlerinin 
hatalarını gösteriyorlar. ‘Kendisiyle teberrük 
edilen falan zahide nasıl cevap verilir veya 
sözü nasıl reddedilir?’, diyecek cahillerin sö-
züne itibar edilmez. Çünkü bağlılık şeriatın getir-
diklerine olur, şahıslara değil. Adam cennet ehli 
veya evliyadan olabilir. Onun derecesi hatasının 
gösterilmesine engel olmaz. Bir şahsın yüceltil-
mesine bakıp ondan sadır olana delil ile bakma-
yan kimse, Hz. İsa’nın kendisini görmeyip onun 
elinde meydana gelen mucizelere bakan ve bun-
dan da onu tanrılaştıran kimse gibidir. Hâlbuki 
Hz. İsa’ya bakıp yeme-içme ile yaşayan bir insan 
olduğunu görseydi, ona sadece layık olduğu de-
ğeri verirdi (insan sayardı).”8

MEVLÂNÂ’NIN HAYATI9

6 Rebîülevvel 604’te (30 Eylül 1207) 
Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi. 
Mevlânâ, Mesnevî’nin girişinde adını Muhammed 
b. Muhammed b. Hüseyin el-Belhî diye kaydet-
miştir. Lakabı Celâleddin’dir. “Efendimiz” anla-
mındaki “Mevlânâ” unvanı onu yüceltmek mak-

8  Ebu’l Ferec İbnul-Cevzi, Telbis-i İblis’den naklen  İbrahim 
Sarmış, Tasavvuf ve İslam, Ekin Yayınları, s. 9-15.

9  Hayatı hakkında geniş bilgi için bakınız: Türkiye Diyanet 
İslam Ansiklopedisi, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” Maddesi, 
c.29, s. 441-448, Ankara,2004
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sadıyla söylenmiştir. “Sultan” mânasına gelen 
Farsça “hudâvendigâr” unvanı da kendisine ba-
bası tarafından verilmiştir. Ayrıca doğduğu şeh-
re nisbetle “Belhî” olarak anıldığı gibi hayatını 
geçirdiği Anadolu’ya nisbetle “Rûmî, Mevlânâ-i 
Rûm, Mevlânâ-i Rûmî” ve müderrisliği sebebiyle 
“Molla Hünkâr, Mollâ-yı Rûm” gibi unvanlarla da 
zikredilmektedir.

Mevlânâ’nın babası Bahâeddin Veled, Belh’e 
yerleşmiş bir ulemâ ailesine mensuptu ve 
“Sultânü’l-Ulemâ” unvanıyla tanınmıştı. Risâle-i 
Sipehsâlâr’da10 Bahâeddin Veled’in Hz. Ebû Be-
kir soyundan geldiği belirtilmektedir. Eflâkî11’ye 
göre Bahâeddin Veled’in annesi Hârizmşahlar 
hânedanından Alâeddin Muhammed Hârizmşah’ın 
kızıdır. Yine Eflâkî’ye göre, Yunan felsefesini be-
nimsedikleri için Fahreddin er-Râzî ve Zeyn-i Kîşî 
gibi âlimlerle onların görüşlerine uyan Hârizmşah 
Alâeddin Muhammed’i vaazlarında ağır şekilde 
eleştiren Bahâeddin Veled’in, yöneticiler ve ulemâ 
ile arasının açılmasını fırsat bilen karşıtları onun 
siyasî gaye güttüğünü, taraftarlarıyla isyan ha-
zırlığı içinde bulunduğunu ileri sürmüşler, bunun 
üzerine Hârizmşah Alâeddin Muhammed,  ondan 
ülkeyi terketmesini istemiş, o da ailesiyle birlikte 
Belh’ten ayrılmak zorunda kalmıştır. Mevlânâ bu 
sırada beş yaşındadır.

Mevlânâ’nın babası müridleri ve ailesiyle bir-
likte yol üzerinde bulunan şehirlerde bir müd-
det konaklayıp sonunda Bağdat’a ulaşmış, orada 
Şehâbeddin es-Sühreverdî tarafından karşılan-
mış, Bağdat’tan Kûfe yoluyla Hicaz’a gitmek 
üzere iken Moğollar’ın Belh’i işgal ettiği haberini 
almıştır. Bahâeddin Veled Hicaz’dan dönerken 
Şam’a uğramış, sonra sırasıyla Malatya, Sivas, 
Erzincan, Akşehir ve Lârende’ye (Karaman) uğ-
ramış, burada da adına yaptırılan medresede en 
az yedi yıl müderrislik yapmış, ardından Sultan 
Alâeddin Keykubad’ın daveti üzerine Konya’ya 
yerleşmiştir.

10  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve çevresi hakkında ilk 
menâkıbnâmelerden biri olan Risâle-i Sipehsâlâr’ın müelli-
fi Ferîdûn b. Ahmed-i Sipehsâlârdır. 616’da (1219) doğan 
Ferîdûn, Anadolu Selçukluları sarayında sipehsâlâr (kuman-
dan) olarak görev yaptığından bu unvanla tanınmıştır. Küçük 
yaşlardan itibaren Bahâeddin Veled’in meclislerine devam et-
miş ve kendi ifadesine göre kırk yıl kadar Mevlânâ’ya hizmet 
etmiştir. Bak: Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.37, s.270

11  Şemseddîn Ahmed el-Eflâkî el-Ârifî (ö. 761/1360).Mevlânâ 
Celâleddîn-i Rûmî ve etrafındakileri anlatan Menâkıbü’l-
ârifîn adlı eserin yazarı. Mevlânâ’nın oğlu Ulu Ârif Çelebi’ye 
(ö. 1316) intisap ederek ölümüne kadar yanından ayrılma-
yan Eflâkî, onun Azerbaycan ve Anadolu seyahatlerine katıl-
dı. Şeyhinin isteği üzerine Menâkıbü’l-ârifîn’in ilk şekli olan 
Menâkıbü’l-ârifîn ve merâtibü’l-kâşifîn adlı eserini yazdı. 30 
Receb 761’de (16 Haziran 1360) vefat etti. Geniş bilgi için 
bak: Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.2,  s.62

Mevlânâ on yedi veya on sekiz yaşında iken 
Lârende’de Semerkantlı âlim Şerefeddin Lâlâ’nın 
kızı Gevher Hatun’la evlenmiştir. Bu evliliğin-
den Sultan Veled (Bahaeddin Muhammed) ve 
Alâeddin Muhammed adlarında iki oğlu olan 
Mevlânâ’nın, eşi öldükten sonra evlendiği Gerâ/
Kirâ Hatun’dan da Muzaffereddin Emir Âlim 
adında oğlu, Meleke Hatun adında kızı olmuştur.

Bahâeddin Veled, 18 Rebîülâhir 628 (23 Şubat 
1231) tarihinde vefat etti. Bu sırada yirmi dört 
yaşında olan Mevlânâ babasının yerine geçip mü-
derrislik yapmaya başladı. Ertesi yıl Mevlânâ’nın 
çocukluğu sırasında terbiyesiyle meşgul olan, 
Bahâeddin Veled’in müridlerinden Seyyid 
Burhâneddin Muhakkık-ı Tirmizî şeyhini ziyaret et-
mek için Konya’ya geldi, ancak burada şeyhin öl-
düğünü öğrendi. Mevlânâ, Seyyid Burhâneddin’e 
mürid olup dokuz yıl ona hizmet etmiştir. Mevlânâ 
Halep’te Hallâviyye Medresesi’nde aynı zaman-
da şehrin yöneticisi olan Kemâleddin İbnü’l-
Adîm’den ders almıştır. Ardından Şam’a geçerek 
Mukaddemiyye Medresesi’ne yerleşen Mevlânâ 
Şam’da dört yıl ikamet etmiştir.

Mevlânâ, Seyyid Burhâneddin’in vefatından 
beş yıl sonra Konya’da Şems-i Tebrîzî ile karşı-
laştı. Dönemin pirleri tarafından “Tebrizli Kâmil” 
olarak isimlendirilen ve birçok yer dolaştığı için 
“Şems-i Perende” (uçan Şems) diye anılan bu 
zat ilk önce Tebriz’de Şeyh Ebû Bekr-i Selebâf’ın 
hizmetinde bulunmuş, ardından birçok mutasav-
vıfla sohbet etmişti. Eflâkî, Şems’in Konya’ya 26 
Cemâziyelâhir 642 (29 Kasım 1244) tarihinde 
geldiğini söyler.

Mevlânâ, Şems-i Tebrîzî ile karşılaştıktan 
sonra halkla tamamen alâkasını kesmiş, medre-
sedeki derslerini ve müridleri irşad işini bir yana 
bırakıp bütün zamanını Şems ile sohbet ederek 
geçirmeye başlamış, bu durum müridlerin şeyh-
lerini kendilerinden ayıran, kim olduğunu bil-
medikleri Şems’e karşı kin beslemelerine sebep 
olmuştur. Mevlânâ’nın vaazlarından mahrum 
kalan halk arasında da çeşitli dedikoduların ya-
yılması üzerine Şems ansızın şehri terketmiştir. 
Şems Konya’da on altı ay kadar kalmıştır.

Bir müddet Şam’da kalan Şems tekrar 
Konya’ya dönmüş ve bu arada Şems, Mevlânâ’nın 
evlâtlığı Kimyâ Hatun’la evlenmiştir. Müridler ve 
halk tekrar dedikodu yapmaya başlayınca Şems, 
bir gün ansızın kayıplara karıştı. Şems-i Tebrîzî’nin 
bu ikinci kayboluşunun 645 (1247) yılında olduğu 
belirtilmektedir. Mevlânâ bir müddet sonra Şems’i 
bulmak umuduyla Şam’a gitmiş, ancak bulama-
dan geri dönmüş, birkaç yıl sonra tekrar gitmiş, 
aylarca aradığı halde yine bulamamıştır.
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Mevlânâ bu defa Selâhaddîn-i Zerkûb ile 
sohbet etmeye başladı. Selâhaddin’in cahil ol-
duğunu ve şeyhlik için ehil sayılmadığını söyle-
yen bir kısım müridler daha da ileriye gidip onu 
gizlice öldürerek bir yere gömmeyi planladılarsa 
da suikast önlenmiştir. Mevlânâ, Selâhaddîn-i 
Zerkûb’un kızı Fatma Hatun’u oğlu Sultan 
Veled’e alarak aralarında akrabalık bağı oluştur-
du. Selâhaddîn-i Zerkûb on yıl sonra vefat edin-
ce Mevlânâ, hilâfet makamına müridlerinden İbn 
Ahî Türk diye de tanınan Urmiyeli Hüsâmeddin 
Çelebi’yi geçirdi. Meŝnevî’nin ortaya çıkması 
Hüsâmeddin Çelebi’nin teşvikiyle olmuştur.

Mevlânâ, Hüsâmeddin Çelebi’nin hilâfet ma-
kamına geçişinden 10 yıl sonra rahatsızlanarak 
5 Cemâziyelâhir 672 (17 Aralık 1273) tarihin-
de vefat etti. I. Alâeddin’in hediye ettiği, Konya 
kalesinin doğusunda ve şehir dışındaki bahçeye 
defnedilmiştir. 

MEVLÂNÂ’NIN İSLÂM VE TASAVVUF 
DÜŞÜNCESİ

13. Asır Anadolu’sunda yaşamış etkili bir dü-
şünür olan Mevlânâ, esas itibariyle felsefî tasav-
vuf düşüncesinin kurucu atalarından sayılmak-
tadır. Bu nedenle de kendisi, yalnızca yaşadığı 
muhit itibariyle değil, genel olarak Müslüman 
halkın din anlayışının şekillenmesinde öncü ka-
bul edilen bir sûfî’dir.12 Öyle ki günümüz İslâm 
algısı üzerinde yapılacak olan bir araştırma, bu 
gerçeği gözler önüne serecektir kanaatindeyiz. 
Zira Anadolu İslam’ı denilen din algısı, bütünüyle 
olmasa da, büyük bir oranda sûfî eğilimden et-
kilenmiş, hatta daha gelişim basamaklarında bu 
algının etkisinde kalmıştır denilebilir.

Mevlânâ, 9. yüzyıldan itibaren mutasavvıf-
ların yetiştiği ve özellikle Melâmeti13 tasavvu-
fun belli merkezlerinden birini teşkil eden büyük 
kültür ve bilim merkezinde doğup, beş yaşına 
kadar orada kalmış, ancak tasavvuf fikirlerini 
Anadolu’da geliştirmiştir. Anadolu’da o dönemde 
başta Endülüs ve Kuzey Afrika kaynaklı Muhyid-
din İbnul-Arabi14; Mısır, Suriye ve Irak kaynaklı 
Sühreverdilik, Vefailik, Kalenderilik; Orta Asya 

12  Mehmet Aydın, Mevlânâ ve Sufizm, NKM Yayınları, Konya 
2001, s. 15-16

13   9. yüzyılda Horasan bölgesinde ortaya çıkıp daha sonra 
bütün İslâm dünyasında yaygınlık kazanan tasavvuf anlayışı. 
Hamdûn el-Kassâr, Ebû Hafs el-Haddâd, Ebû Osman el-Hîrî gibi 
öncüleri olan bu harekette; fakr ve tecerrüd esastır. Toplumu 
ve dünyayı alabildiğince dışlamak, aynı temel felsefeyi benim-
semiş olan eski Hint-İran mistik geleneğinden mülhemdir.

14  Hayatı ve fikirleri hakkında bakınız: Muhammed İmamoğ-
lu, “Tasavvuf Risâlesi-4”, Genç Birikim Dergisi, Mart 2014 sa-
yısı http://www.gencbirikim.net/tasavvuf-risalesi-4/

ve İran, özellikle de Horasan kaynaklı Kübrevilik, 
Yesevilik ve Haydarilik gibi tarikat şeklinde teş-
kilatlanmış tasavvuf akımları yaygın bir etkiye 
sahip durumdaydılar. İçinde bulunduğu çevre, 
İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik, Zerdüştlük ve ta-
savvuf gibi dini mekanizmaları tanımasına yar-
dım etti. Moğolların ve Haçlıların meydana ge-
tirdiği korku ve güvensizlik ortamında insanların 
psikolojik durumlarını gözlemledi.

13. yüzyılda Anadolu’da Selçuklu Devletinin 
sağlamaya çalıştığı otorite, bir anlamda çeşitli 
tasavvuf akımlarının buraya yönelme gerekçele-
rinden birini oluşturmuştur. Anadolu’da medre-
seler gelişip de kendi ihtiyaçlarını karşılayıncaya 
kadar, din bilgini, kadı ve ulema ihtiyacı başta 
İran ve Horasan olmak üzere diğer İslam ül-
kelerinden karşılanmıştı. Bu durum Anadolu’da 
şekillenen Müslüman Türk hayatı üzerinde de-
rin etkiler doğurmuştur. Bu dönemde Kalende-
ri, Haydari ve Vefailerin konar-göçer Türkmen 
aşiretleri arasındaki faaliyetleri, İslam öncesi 
inanç motifleriyle zenginleştirilmiş bir çeşit halk 
tasavvufunun temelleri atılırken, özellikle şehir 
merkezinde kökleşmiş mistik sembolizme felsefi 
boyut getiren Vahdet-i Vücut düşüncesi de gün-
delik hayata giriyordu.

İlk planda yüzeysel bir şekilde İslamlaşan ve 
geleneksel inanç ve adetlerine sıkı bir biçimde 
bağlı olup, hoşgörünün temel karakteristiğini 
oluşturduğu Anadolu’daki Türk din hayatı, önce 
Fars yorumundaki Müslümanlığın özellikle şehir-
lerde ağır basmaya başladığı ve sufiliğin hâkim 
bir gelişme gösterdiği bir duruma yönelmiş; ke-
lam, fıkıh ve Sünni tasavvufun ağırlıklı olduğu 
medrese çizgisi bu durumun zaman içinde şekil-
lenmesine imkân vermiştir.

İşte böyle bir ortamda iyi bir dinî eğitim alan 
Mevlânâ, âlim babasının ölümünden sonra mü-
derrisliğe başlamış ve evvel-emirde Ehl-i Sünnet 
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fikirlerini savunan bir âlim olarak tanınmıştır. Mu-
kaddime de belirttiğimiz “Ehl-i Sünnete men-
sup bir âlim” olması bu dönemini ifade eder. 
O’nun “Ehl-i Sünnete mensup bir âlim” olduğu-
nu savunanlar daima şu beyitini dillendirirler15: 
“Yaşadığım sürece Kur’an’ın çırağıyım. Se-
çilmiş Muhammed’in yolunun toprağıyım. 
Buna uymayan bir söz benden nakledilirse. 
Rahatsızım bu söz benden, ben bu sözden 
uzağım.”16

Ama keşke Mevlânâ bu çizgide kalabilseydi. 
Mevlânâ ve Mevlevilik araştırmacılarının da has-
saten belirttikleri gibi, Mevlânâ’nın iki ana dö-
nemi var: Şems-i Tebrizi ile tanışması öncesi ve 
Şems-i Tebrizi sonrası dönemi.

Günümüzde “Mevlânâ” denilince fikri-
ne başvurulanların başında gelen Cemalnur 
Sargut17’a göre: “Mevlânâ maddi ve manevi 
açıdan son derece bilgili; fizik, kimya, biyoloji, 
psikoloji konusunda muazzam derinlikte bilgile-
re sahip biri. Bu arada İslam’ın beklediği fıkıh, 
astronomi, kelam, Kur’an gibi konularda da o 
dönemin en bilgili kişisi. Şems’le karşılaşma-
saydı da tüm eserleriyle dünyaya tesir edecekti 
ama Mevlânâ olmayacaktı. Allah’ı ilimle bilmek 
seviyesinde olacaktı ki; bu Hz. Musa’nın sevi-
yesidir. Mevlânâ, Şems’le karşılaşmasa; Musa 
olarak kalacaktı, İsalığa geçip, Muhammediliğe 
tekâmül edemeyecekti.”18

Ve bizzat Mevlânâ’ya göre Şems: “Din şey-
hidir, âlemler rabbinin manalar denizi. Can 
deryasıdır; yerler, gökler, bütün varlık, o 
coşup köpüren, o akıp yenilenen denize 
nispetle adeta çer-çöptür.[...] O can der-
yası, o manalar denizi, ateş ota ne yaparsa 
varlıklara onun yapar. Hepsini siler süpü-
rür, yok eder, kendi kalır.”19

15  Prof. Dr. Hayrettin Karaman bu gruptakilerden biridir. Bkz: 
http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0497.htm

16   Rubâîler, Şefik Can neşri, 1311. rubâî

17  Televizyonlarda tasavvuf ve Mevlânâ yorumcusu olarak 
baş gösteren, İslamî geçinen kanallarda bile itibar gören Ce-
malnur Sargut  (d. 1952; İstanbul, eğitimini kimya mühen-
disliği dalında tamamlamıştır) Habertürk gazetesi muhabiri-
nin: “Neden başınızı örtmüyorsunuz?” suâline: “Tesettürün 
insanın gönlünde olduğuna iman ediyorum. Esas önemli olan 
çirkin huyların ve aynı ölçüde aşırı güzelliklerin örtülmesidir. 
İslam eşittir tesettür diye bir şey oldu. Hâlbuki İslam’ın beş 
şartı içinde tesettür yok. Ayrıca da İslam güzel ahlaktır. Soh-
betlerimde başında şapkalı artist hanımefendiyle baştan aşa-
ğı çarşaflı hanımefendi kolkola beraber ağlıyorlar. Benim için 
bu birleştirici etkiden daha büyük bir lütuf yok.” deme cüretini 
gösteren Atatürkçü ve dinler arası diyalogcu bir Mevlevi’dir.

18  http://arsiv.sabah.com.tr/2009/01/04/pz/haber,BB5B21
B5744F424A95A76A1576EFD5A2.html

19  Abdulbaki Gölpınarlı, Mesnevî ve Şerhi, c. I, s. 554, b. 3350-3355.  

Peki, Mevlânâ’nın hayatını bu kadar değişti-
ren, muhiblerince Mevlânâ’yı Mevlânâ eden-bize 
göre ise Mevlânâ’yı yoldan çıkaran- Şems-i Teb-
rizi kimdir? Bu suale cevap arayalım:

582 (1186) yılı civarında Tebriz’de doğdu. Adı 
Muhammed’dir. Daha çok Şemseddin, Şemsü’l-
hak ve’d-dîn, Şems, Şems-i Tebrîzî lakaplarıy-
la anılır. Maķâlât-ı Şems-i Tebrîzî’de ve ondan 
naklen Menâkıbü’l-ârifîn’de Şems’in çocukluk 
ve gençlik yıllarında gizemli bir hayat sürdüğü, 
yüksek mânevî kabiliyetlere sahip olduğu, çokça 
riyâzette bulunduğu, semâ yaptığı, çeşitli müşa-
hedelere mazhar kılındığı, medrese eğitiminden 
uzak durduğu zikredilir.20 

Tebriz yakınlarındaki bir tekkede şeyhlik ya-
pan, geçimini sepet örerek sağlayan, müridle-
rine hırka giydirmeyen, fütüvvet ve melâmet 
ehli sûfîlerden olan Selebâf’a on dört yıl hizmet 
eden Şems, çeşitli memleketlere seferler yaptı. 
Kaynaklarda Şems; “Kara keçe giyip kendini 
halktan gizleyen, daima mücahede halinde 
bulunan, tâcir kıyafetiyle devamlı seyahat 
eden, medrese ve tekkelerden ziyade ker-
vansaraylarda konaklayan, içinde bir şey 
olmadığı halde kaldığı hücrenin kapısını 
sağlam bir kilitle kilitleyen, sırlarla dolu, 
şalvar uçkuru örerek geçimini sağlayan bir 
derviştir.”21

Şems’in Tebriz’de Selebâf’ın yanından ay-
rıldıktan sonra Bağdat, Dımaşk (Şam), Halep, 
Kayseri, Aksaray, Sivas, Erzurum ve Erzincan’a 
gittiği bilinmektedir. Selçuklu Tarihi uzmanı Mi-
kail Bayram, Erzurum-Erzincan üzerinden 
Anadolu’ya giren Şems’in Konya’ya gitmeden 
önce Moğollarla irtibat kurduğunu, Konya’ya 
Moğollar tarafından gönderildiğini, Mevlânâ ile 
Moğollar arasındaki ilişkiyi O’nun sağladığını de-
lilleriyle ifade etmektedir.22

Mikâil Bayram, Şems’in içkiye düşkün23 bir 

20  Eflâkî, Menâkıbü’l-ârifîn , II, 205

21  Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 38, s.511

22  Prof.Dr. Mikâil Bayram, Ahî Evren-Mevlânâ Mücadelesi, s. 
139-142, 155-157, Konya, 2005

23  Menâkıbü’l-ârifîn’de şu hadise nakledilir: “Bir gün kıs-
kanç fakihler inkar ve inatları sebebiyle Mevlânâ’dan: ‘ Şarap 
helal mıdır veya haram mı?” diye sordular. Onların maksadı 
Şemseddin’in şerefine dokunmaktı. Mevlânâ kinaye yolu ile 
“İçse ne çıkar: Çünkü bir tulum şarabı denize dökseler deniz 
değişmez ve denizi bulandırmaz. Bu denizin suyu ile abdest 
almak ve onu içmek caizdir. Fakat küçücük havuzu şüphesiz 
bir damla şarap pisletir. Böylece tuzlu denize düşen her şey 
tuz hükmüne girer. Açık cevap şudur ki, eğer Mevlana Şem-
seddin şarap içiyorsa, her şey ona mübahtır. Çünkü o deniz 
gibidir. Eğer bunu senin gibi bir kız kardeşi fahişe yaparsa, 
ona arpa ekmeği bile haramdır.’ Buyurdu.” (Cilt 2, Sf. 72)
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Cevlekî24 şeyhi olduğunu, Ebû Bekr-i Niksârî’yi 
bu yolda halife tayin ettiğini, Cevlekıyye’nin ku-
rucusu Şeyh Cemâleddîn-i Sâvî ve arkadaşları ile 
daha önceden irtibatı bulunduğu için Konya’dan 
ilk ayrılışında Dımaşk’taki Cevlekîler’in yanına 
gittiğini de ifade etmiştir.25

Tarihçi Ahmet Yaşar Ocak da, Şems’i 
vahdet-i vücûd26 neşvesine sahip, Fahreddîn-i 
Irâkî ve Evhadüddîn-i Kirmânî ile birlikte yük-
sek zümre Kalenderîliğinin Anadolu’daki başlıca 
mümessillerinden sayar.27 Eflaki’nin naklettiği şu 
rivayet Şems-i Tebrîzî’nin sapkın vahdet-i vücûd 
düşüncesini açık bir biçimde ifade etmektedir: 

“Mevlana Şems-i Tebrizi’nin Kimya adında 
bir karısı vardı. Bir gün Şems Hazretlerine kı-
zıp Meram Bağları tarafına gitti. Mevlânâ haz-
retleri Medresenin kadınlarına işaretle: “Haydi 
gidin, Kimya Hatun’u buraya getirin. Mevlana 
Şemseddin’in gönlü ona çok bağlıdır” buyurdu. 
Bunun üzerine kadınlardan bir grup, onu arama-
ya hazırlandıkları sırada Mevlânâ, Şems’in ya-
nına girdi. Şems, şahane bir çadırda oturmuş, 
Kimya Hatunla konuşup oynaşıyor ve Kimya 
Hatun da giydiği elbiselerle orada oturuyordu. 
Mevlânâ bunu görünce hayrette kaldı. Onu ara-
maya hazırlanan kadınlar da henüz gitmemişler-
di. Mevlânâ dışarı çıktı. Bu karı-kocanın oynaş-
malarına mani olmamak için Medresede aşağı 
yukarı dolaştı. Sonra Şems: “İçeri Gel!” diye ba-
ğırdı. Mevlânâ içeri girdiği vakit, Şems’den baş-
kasını göremedi. Bunun sırrını sordu ve “Kimya 
nereye gitti?” dedi. Mevlana Şems: Yüce Allah 
bizi o kadar sever ki, istediğimiz şekilde yanımı-

24  Cevlakî dervişleri dünya değerlerine itibar etmeyen, için-
de yaşadıkları toplumun inanç ve bazı geleneklerinin dışında 
kılık kıyafet ve yaşama şekilleriyle günlük hayatlarını sür-
düren sufilerdir. Cevlakiler’in helal ve mübah saymadıkları 
hiçbir haram yoktur. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, şarap içer, 
hiçbir küfürden de sakınmazlardı. Dilencilikle geçinirlerdi. 
Kalenderîler, insan yüzünü Allah’ın mazharı kabul ettiklerin-
den, o güzelliğin tam olarak görülmesi gayesiyle üzerindeki 
tüm kılları ustura ile alırlardı. Ki bunu, Budist rahiplerden al-
mışlardır. Cevlakıyye,  Kalenderiyye diye de adlandırılır.

25  Prof. Dr. Mikâil Bayram, Ahî Evren-Mevlânâ Mücadelesi, 
s. 139-142

26  Allah’tan başka hiçbir hakiki vücut kabul etmeyen, bütün 
varlıkları Mutlak Vücud’un isim ve sıfatlarının tezahürü, te-
cellisi sayarak hakiki varlığa nazaran onların ezeli ve ebedi 
yokluğu ifade ettiğini, keşf ve tecrübe yoluyla ortaya koyan 
tasavvufi bir meslektir. Cemalnur Sargut aynen şöyle de-
mektedir; “Aslında vahdet-i vücûd fikrine inanan ve kendini 
fenâ mertebesine ulaşmış olarak gören bir sûfî, doğal olarak 
Yaratıcı’nın sahip olduğu niteliklere, kendisinin de sahip ol-
duğunu düşünür.” (Cemalnur Sargut, Allah Dostu Harakanî 
Hazretleri, Zaman Gazetesi, 14 Ekim 2012) 

27  Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal 
Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII Yüzyıllar), s. 75-79, Ankara, 
1992

za gelir. Şu anda da Kimya şeklinde geldi.” bu-
yurdu. İşte Beyazid-i Bistami’nin de hali böyle 
idi. Allah ona daha sakalı bitmemiş bir genç şek-
linde göründü.”28

Bir şiirinde de: “Ben kâfirim sen Müslü-
mansın. Müslüman kâfirin içinde amma 
âlemde kâfir hani? Göster de secde edeyim 
ona. Sen, ben kâfirim de seni öpeyim. Bun-
lar şu âlemde beni tanımıyorlar peki öyley-
se kime tapıyorlar?”29 diyerek sapkın hulul ve 
vahdet-i vücûd inancı üzere olduğu âşikar olan 
Şems-i Tebrizi, tabir-i caizse Mevlânâ’yı da yol-
dan çıkarmış, kendi sapık inançlarının davetçisi 
yapmıştır.

Yukarıda değindiğimiz gibi, Mevlânâ Şems 
ile tanışmadan önce, babasındaki gibi ilim, zühd 
ve takva yönü ağır basan bir sûfî iken, “tasav-
vufi manada âşık” olduğu Şems’le altı ay bir 
hücrede halvette kalmış ve ona ne olmuşsa bu 
halvetten sonra olmuştur. Şems ile tanıştıktan 
sonra aşk sarhoşu olarak semâya başlamış-
tır. Şems ona bugünkü şekliyle dönerek semâ 
yapmayı öğretmiştir. Mevlana özellikle Şems 
Konya’dan kaçıp Şam’a gittiğinde kendisini büs-
bütün semâya kaptırmıştır. Kitabî ilimlere düş-
man olan Şems, Mevlânâ’yı kendisine deliler gibi 
âşık etmeyi bilmiştir.

İşte Mevlânâ’nın Şems sonrası, vahdet-i 
vücûd inancı içeren şiirlerinden bir demet: 
“Enel-hak kadehiyle bir yudumcuk içen sız-
dı Tanrılık şarabından. Şişelerle, küplerle içtim 
ben, sızmadım, ben, sultanların aradığı sultan.”, 
“Ben hacetler kıblesiyim. Gönlün kıblesiyim ben. 
Ben Cuma mescidi değilim, insanlık mescidiyim 
ben.”, “Gönlü sâf sûfiyim ben; benim tekkem 
âlem, medresem dünya benim. Değilim abalı 
sûfilerden.”,“İster münacat eri ol sen, Meyha-
ne rindi istersen; bundan sanki ne çıkar? Yok 
Cumartesiymiş, yok Cumaymış, bence ne fark 
var?”30

  Önümüzdeki sayıda-inşallah- Mevlânâ ile 
özdeşleşen Aşk Edebiyatını irdeleyecek, 
Semâ ve musıkî konularını ele alacağız. 
Selâm ve duâ ile…

28  Ahmed Eflaki, Menâkıbü’l-ârifîn (Ariflerin Menkıbeleri), 
c.2, s.79-80, MEB yay., 1953.

29  A. Gölpınarlı, “Mevlana Celaleddin”, s.58, İnkılap Kitape-
vi, 1999

30  Abdulbâki Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin, İnkılâb Kitabe-
vi, İstanbul 1985, Dördüncü Basım., sayfa 292
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Son yıllarda 
sosyal ve eko-
nomik  geliş-

melere paralel olarak 
aile kurumunun sürekli 
değişmesi ve yıpran-
ması sebebiyle, aile 
kurumunun yaşadığı 
problemleri tespit et-
mek ve ailenin korun-
ması ve geliştirilmesi 
için değerlerimiz doğ-
rultusunda çözüm öne-
rileri üretmek amacıyla 
Medeniyet Vakfı tarafın-
dan 17-18 Mayıs 2014 
tarihlerinde Ankara’da 
‘‘Aile Sempozyumu’’ 
düzenlenecek. 

Konusunda uzman, 
akademisyen, araştır-
macı ve yazarların katılı-
mıyla yapılacak Sempoz-
yum, Ankara Kocatepe 
Kültür Merkezi Konferans 
Salonunda yapılacak. 2 
Gün, toplam 7 Oturum 
ve 24 Tebliğden oluşa-
cak Sempozyumun ana 
temaları İslam ve Din, 
İslâm’da Aile, Günümüz-
de Aile, Küreselleşme 
ve Aile, Aile ve Eğitim, 
Aile’de Çözülme, İslâmi 
Hayat ve Aile. Sempoz-
yumun detaylı programı-
nı aşağıda bulabilirsiniz. 
Sempozyuma tüm halkı-
mız davetlidir.

Medeniyet Vakfı’ndan Büyük Organizasyon:

Aile Sempozyumu
Genç Birikim



MAYIS 2014 / Sayı 180

31



GENÇ BİRİKİM

32

“İnsanlar konuşa konuşa anlaşır-
lar” atasözü, iletişimin önemini 
vurgular. İletişim ”Karşımızda-

ki kişilerle çok yönlü bir mesaj alışveri-
şidir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak 
için karşılıklı yaptıkları bilgi alışverişine 
iletişim“denir. İletişimde önemli olan bilgi 
alışverişinin karşılıklı olmasıdır. Anne baba ço-
cuklarına, amirler memurlarına, öğretmenler 
öğrencilerine sadece emir veriyor ve tepkilerini 
dikkate almıyorsa, bu iletişim değildir! Bu du-
rum tek yönlü olduğu için sadece bilgi vermek 
olarak değerlendirilir. İnsanların birbirleriyle 
iletişim içinde olmalarının gayesi, bazı temel 
ihtiyaçları gidermektir. 

İletişimin sadece dil ile olmadığı aşikar bir 
durumdur. Hatta dilden daha evvel davranışla-
rın etkili olduğu kabul edilmelidir. Ziya Paşa’nın 
şu güzel ifadesi olayı özetlemeye yetmektedir: 
“Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” İslam 
terminolojisinde biz buna “hal ile tebliğ” diyo-
ruz.

Vahyi bizlere ulaştıran, tebliğ eden elçiler 
(Allah’ın selamı onların üzerine olsun),aynı za-
manda vahyin ilk muhatapları ve uygulayıcıları 
olmuşlardır. Yaşamadıkları bir hayatı anlatma-
mışlar, anlatmadıkları bir şeyden de hesaba çe-
kileceğimizi beyan etmemişlerdir. Hülasa, yaşa-
yarak örnek olmuşlar, yaşadıklarını de en güzel 
şekilde tebliğ etmişlerdir.

Bu bölümde etkili bir iletişim için nelere dik-
kat etmeliyiz, bunu üzerinde durmaya gayret 
edeceğiz. 

A. Güzel Örnek Ya Da Model Şahsiyet:

Anne baba ve eğitimciler, hangi yaşta olur-
sa olsun çocuklar için model teşkil etmektedir. 
Sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki içerisinde olan 
ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocukları ve öğ-
rencileri de sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurmayı 
öğrenecektir. Eğitim ve iletişim safhasında mo-
del şahsiyetin, çocuk psikolojisi üzerinde büyük 
tesiri vardır. Çünkü çocuk genellikle ana baba 
ve öğretmenini taklit eder. Eğitimciler ve anne 
babalar, bilgi ve öğretim yöntemleri konusunda 
yeterli olmalıdır. Ancak tek başına “bilgi depo-
su” olmak kesinlikle yeterli değildir. Anlattıkla-
rını ve anlatacaklarını önce kendisi yaşamaya 
gayret etmelidir. Hal ile tebliğ dediğimiz olayı 
gerçekleştirmelidir.”Önce hal sonra kal.” Özel-
likle günümüzde eğitimde asıl problem “Model 
şahsiyet” eksikliğidir. Çocuklar öncelikle göre-
rek öğrenirler. Yani örnek edinirler.”

Anne baba ve eğitimciler; çalışkanlığı, te-
mizliği, sabrı, fedakârlığı, hoşgörüsü, başkaları 
ile olan ilişkilerindeki tutumları vb. yani kısaca 
ahlakı ile numune olmalıdır. Zararlı alışkanlıkla-
rı yapan, kitap okumayan, kendini yenilemeyen 
ve geliştirme gayreti içinde olmayan, anne ve 
babaların ve eğitimcilerin çocuklara söyleye-
bileceği çok şey yoktur ve örnek olabileceğini 
düşünmek muhaldir. Hatta “...Ana babası ço-
cuğu yahudî, mecusi veya hıristiyan yapar” 
hadisinden, onların bu hususta en etkili faktör 
oldukları anlaşılmaktadır. Bu yüzden Allah’ın 
Rasûlü, çocuklara muamele esnasında ana ba-
banın, doğruluk ahlâkı konusunda güzel örnek 
olmalarını teşvik etmiştir.

Çocuklarla İletişimde
Dikkat Edilecek Hususlar - I

Ahmet Muhammed MÜNİR
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Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre 
Rasulullah (SAV)  şöyle buyurmuştur: 

“Kim bir çocuğa, gel sana bir şey verece-
ğim der de sonra vermezse, bu yaptığı bir ya-
landır.”

Abdullah b. Âmir anlatıyor: Bir gün beni 
anam çağırdı. Rasulullah (SAV) da evimizde otu-
ruyordu. Anam:

“Gel de sana bir şey vereyim!” dedi. Rasulul-
lah (SAV) anama:

“Ona ne vermeyi düşünmüştün?“ diye sorun-
ca, anam:

“Ona bir hurma vermek istemiştim,“ cevabını 
verdi. Bunun üzerine Rasulullah (SAV):

“Bil ki, eğer sen ona bir şey vermeseydin, 
sana bir yalan günahı yazılırdı,” buyurdu.

Çocuklar, büyüklerin tavır ve davranışlarını 
yakından izlemek suretiyle onları taklit ederler. 
Mesela, ana babalarının doğru ve dürüst olduk-
larını gören çocuklar, aynı ahlâkî yapı ve olgun-
luk içinde büyüyüp gelişeceklerdir.

Daha önce de örnek olarak verildiği üzere, 
daha bir çocuk olan Abdullah b. Abbas önünde 
gece namazı kılan yüce Rasûlü gördüğünde he-
men onu taklit etmeye başlamıştır. Kendisi an-
latıyor: Bir gece teyzem Meymûne’nin yanında 
kalmıştım. Gece bir ara Rasulullah (SAV) kalka-

rak asılı bulunan su tulumundan çabucak bir ab-
dest aldı ve sonra namaza durdu. Ben de derhal 
kalkarak O’nun gibi abdest aldım. Sonra yanına 
gelerek soluna durdum. Hemen beni sağ tarafı-
na aldı. Sonra Allah’ın dilediği kadar namaz kıldı.

Burada açıkça belirtildiği gibi, çocuk gördüğü 
şekilde abdest almış ve sonra model aldığı şa-
hısla birlikte namaza durmuştur, işte güzel örnek 
çocukta bu kadar etkili olmaktadır.

Ana babanın güzel örnek olmaları durumun-
da çocuk, onların söz ve hareketlerini kontrol ve 
denetime tabi tutacak, neden ve nasıl sorusuna 
cevap isteyecektir. Bu aşamada çocuğa verilecek 
cevap hayırlı olursa sonuç da hayırlı olacak ve 
onun üzerinde olumlu iz bırakacaktır. İşte henüz 
bir çocuk olan Ebû Bekre’nin oğlu Abdullah... 
Babasının yaptığı duâları dikkatle takip ediyor ve 
mahiyetini sorması üzerine babası ona delil ve 
mesnedini söylüyordu. Abdullah anlatıyor: De-
dim ki babama:

“Babacığım, her sabah senin “Allah’ım! Kula-
ğıma sıhhat ve afiyet ver, Allah’ım! Gözüme sıhhat 
ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur!” dediğini 
işitiyor ve bunu sabah-akşam üçer defa tekrarla-
dığını görüyorum!” Bunun üzerine babam:

“Yavrucuğum! Ben Rasulullah’ın (SAV) bu şe-
kilde duâ yaptığını duydum. Onun sünnetini tat-
bik etmeyi ben seviyorum,“ cevabını verdi.
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O halde ana baba, Allah ve Rasûlünün emir 
ve tavsiyelerini hayata geçirmek suretiyle güçleri 
nisbetinde bunları arttırmak durumundadır. Ço-
cukların onlardan beklentisi budur. Çünkü onlar 
ana babalarını sabah-akşam her zaman sürekli 
kontrol altında tutmaktadır. Böyle olunca, bilinç-
li veya bilinçsiz çocuğun algılama gücü, bizim 
normalde zannettiğimizin çok daha üstündedir. 
Oysa biz ona, kavramayan-anlamayan küçük bir 
varlık gözüyle bakıyoruz.

Temel düsturumuz şu olmalıdır: ”Ahlak öğ-
retmekten ziyade, yaşanır!”

B. Çocuğu Yönlendirmek İçin Uygun
Zaman Gözlemek:

İletişim sadece, konuşmak değildir. ”Neyi, 
ne zaman, nerede, nasıl söyleyeceğini bilmek-
tir.” Çocuklarını arzu ettikleri istikamete yönlen-
dirmek isteyen ana baba, bunun için uygun bir 
zaman kollamalıdır. Yapılan nasihatin meyvesini 
vermesi hususunda bu, önemli ve aktif rol oynar. 
Çocuğu etkileyecek uygun bir zamanın seçilme-
si, eğitim faaliyetini kolaylaştırır ve meşakkatini 
azaltır. Çünkü akıl ve zihin bazen açık olmaz ve 
yapılan nasihat karşısında kayıtsız kalır, işte ana 
baba nasihat için mümkün olduğu kadar çocu-
ğun kalp, akıl ve zihin itibariyle müsait olduğu 
zamanı yakalayabilirlerde, eğitim işinde büyük 
bir başarı göstermiş olacaklardır.

Çocuk eğitiminde söz konusu başarıyı ger-
çekleştirebilmek için, uygun zamanın gözlen-
mesi konusunda Rasulullah’ın (SAV) çok dikkatli 
olduğunu görmekteyiz. O, bu hususta önümüze 
üç uygun zaman veya mekân koymuştur:

1. Gezinti, yol ve binit:

İbn Abbâs başta olmak üzere bazı sahabele-
rin “Bir gün ben Rasulullah’ın (SAV) arkasında 
idim. O bana “Yavrum...” diyerek başlarından 
geçen hadiseyi anlatması, bu nebevi talimatın 
yolda yaya yürürken veya binek üzerinde gider-
ken yapıldığını göstermektedir. Böyle bir ifade 
tarzı ve talimat, belli bir odada değil, açık hava-
da çocuk psikolojisinin algılamaya daha müsait 
ve öğütleri benimsemeye daha yatkın olduğu 
mekânda söz konusu edilebilir.

Şu rivayet, talimatın binek üzerinde veril-
diğini desteklemektedir: İbn Abbâs anlatıyor: 
Rasulullah’a (SAV) bir katır hediye edilmişti. Onu 
Kisrâ hediye etmişti. Bir gün Peygamber (s.a.v.), 
kıldan örülmüş bir iple/yularla ona bindi. Sonra 
beni arkasına aldı. Bir süre beni götürdükten 
sonra bana yönelerek:

“Yavrum,“ dedi. Ben:

“Buyur, ya Rasulullah!“ dedim. O:

“Allah’ı gözet ki O da seni gözetsin,“ buyurdu. 
Rasulullah’ın (SAV) bezen yolda, saklamak üze-
re çocuğa sır verdiği de olmuştur. Şüphesiz bu, 
o vakitte çocuğun algılama gücünün fazla olması 
ile izah edilebilir.

2. Yemek vakti:

Yemek vaktinde çocuk, huy ve tabiatına göre 
hareket etmeye çalışır. Yemek iştahı karşısında 
zayıf kalarak adap ve görgü kurallarına aykı-
rı davranışta bulunabilir. Yemek esnasında ana 
baba devamlı çocukla beraber oturmaz ve yan-
lışlarını düzeltmezse, çocuk ilerde insanı nefret 
ettiren kötü alışkanlıkların pençesinden kurtu-
lamaz. Yemek yerken çocukla beraber oturma-
makla ana baba, eğitim açısından uygun bir za-
manı kaybetmiş olur. Büyük önder Peygamber 
(s.a.v.) çocuklarla beraber yemek yemiş, onları 
seyretmiş, onların akıl ve ruh dünyalarını hare-
kete geçirecek şekilde canlı bir üslupla yanlışla-
rını düzeltmiştir.

Ömer b. Ebî Seleme anlatıyor: Ben, 
Rasulullah’ın (SAV) eğitim ve gözetimi altında 
henüz bir çocuktum. Elim yemek kabının içinde 
dolaşıyordu. Bunun üzerine bana:

“Ey çocuk! Besmele çek, sağ elinle ve 
önünden ye!” buyurdu. Artık ondan sonra ben 
hep öyle yedim.

Sahabe nesli, yanlarına çocuklarını alarak 
özellikle Rasulullah’ın (SAV) bulunduğu ziyafet 
ve düğün yemeklerine iştirak ederdi. Oralarda 
çocuklar genel adap ve faydalı bilgiler öğrenirler 
ve böylece yavaş yavaş olgunlaşırlardı.

3. Hastalık vakti:

Hastalık hali, katı yürekli yaşlıları yumuşa-
tır ve kalplerini rikkate yetirir. Kalpleri devam-
lı yumuşak ve yufka yürekli çocukların hasta-
lık halini artık siz düşünün! Çocuk hastalandığı 
zaman, amelî hattâ itikadî hatalarının düzeltil-
mesini kolaylaştıracak iki önemli seciyeyi aynı 
anda taşımış olur. İki seciyeden birisi çocukluk 
fıtratı, diğeri ise hastalık esnasındaki ruh ve kal-
bin rikkatidir. Bu nazik zamanın değerlendiril-
mesi konusunda Rasulullah (SAV) bize rehberlik 
etmiş, hasta Yahudi bir çocuğu ziyaret ederek 
onu İslâm’a davet etmiştir. Gerçekten bu ziya-
ret o çocuğa aydınlık yolu açan bir anahtar ol-
muştu. Enes (r.a) anlatıyor: Rasulullah’a (SAV) 
hizmet eden Yahudi bir çocuk vardı. Derken bir 
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gün hastalandı. Ziyaret etmek üzere Peygamber 
(s.a.v.) ona gitti. Başucunda oturan Rasulullah 
(SAV) ona:

“Müslüman ol!“ dedi. Çocuk hemen yanın-
daki babasına baktı ve babası:

“Ebû’l-Kâsım’a itaat et!” dedi. Çocuk derhal 
İslâm’ı kabul etti. Peygamber (SAV) de çıkarken:

“Onu ateşten kurtaran Allah’a hamdolsun! “ 
diyordu.

Görüldüğü üzere Rasulullah (SAV) kendisine 
hizmet eden çocuğu hemen İslâm’a davet etme-
miş, bunun için uygun zaman gözlemiş ve niha-
yet ziyaretine giderek ona İslâm’ı telkin etmiş-
tir. Bugün de Müslümanlar olarak, Rasulullah’ın 
(SAV) davet metodunu uygulamak; semeresini 
görebilmek için sabır ve yumuşaklıkla uygun za-
man, mekân ve ortam gözleyerek iman tohumu-
nu atmak durumundayız.

Üç madde halinde sıraladığımız söz konusu 
uygun zaman, mekân ve ortamın dışında, ço-
cukları için ana babanın münasip gördüğü başka 
platform ve şartlar da değerlendirilmelidir. 

C. Çocuklar Arasında Âdil Davranmak:

Her şeyin istedikleri gibi olabilmesi için ana 
babanın dikkat etmesi gereken esaslardan biri-
si de, çocuklar arasında âdil ve eşit muamelede 
bulunmaktır. Çünkü çocukların iyilik ve tâata sü-
ratle yönelmelerinde ana babanın büyük tesiri 
olduğu gibi, yanlış davranmaları sonucu çocuk-
ların huysuz yetişmelerine de sebep olabilirler. 
Bu hususta şu kadarını bilmek yeterlidir: Ço-
cuğun, ana veya babasının kardeşine daha çok 
ilgi ve ihtimam gösterdiğinin farkına varması 
-Allah göstermesin- kendisinde artık, ana baba-
nın önüne geçemeyeceği bir hırçınlık ve bir kıs-
kançlık meydana getirecektir. İşte Hz. Yûsuf’un 
kardeşleri... Onlar, babalarının Yûsuf ‘u daha çok 
sevdiğini hissedince, onun yanlış yaptığını söyle-
diler: “Onlar dediler ki: Yûsuf ile kardeşi (Bün-
yamin) babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki 
biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız 
apaçık bir yanlışlık içindedir.”

Bu kanaatleri neticesinde onlar, babalık ve 
kardeşlik hukukunu çiğneyerek onlar hakkında 
çirkin bir eyleme teşebbüs ettiler: “Yûsuf’u öl-
dürün veya onu bir yere atın ki babanızın te-
veccüh ve sevgisi yalnız size kalsın! Ondan son-
ra da (tevbe ederek) sâlih insanlar olursunuz! 
İçlerinden biri: Yûsuf’u öldürmeyin, eğer mut-
laka yapacaksanız onu kuyunun dibine atın da 

geçen kervanlardan birisi onu alsın, dedi.” İşte 
onlar, henüz buluğa ermemiş küçük kardeşlerine 
bu şekilde bir komplo kurmuşlardı. Bu olayda, 
Yûsuf’un tek suçu (!), babasının onu diğer kar-
deşlerinden daha çok sevmesiydi. Sonunda işte 
bilinen kıskançlık, tuzak ve komplo meydana 
geldi. İşte bundan dolayı ana baba, çocuklarına 
yaptıkları her bağışta, onlara karşı takındıkları 
her tavırda, maddi-manevi olarak eşitlik ve ada-
let ölçülerine göre hareket etmek durumundadır. 
Bu konuda Peygamber’in (s.a.v.) uyarıcı nitelikte 
açık beyanları bulunmaktadır.

Numan b. Beşîr (r.a) anlatıyor: Babam beni 
Rasulullah’a (SAV) götürerek:

“Ben şu oğluma bir kölemi bağışladım,“ dedi. 
Rasulullah (SAV)

“Her çocuğuna aynı bağışı yaptın mı?“ diye 
sordu. Babam:

“Hayır, cevabım verince,“ Rasulullah (SAV):

“Beni zulüm ve adaletsizliğe şahit tutma! 
İyilik konusunda çocuklarının sana eşit ve âdil 
davranmalarına sevinmez misin?“ dedi. Babam:

“Evet, orası öyle!“ cevabını verdi. Bunun üze-
rine Rasulullah (SAV):

“O halde olmaz,“ buyurdu. 

Bu hadis üzerine Abdulğanî Nâblusî şu açık-
lamayı yapmaktadır: “Bu ve benzeri hadisler, 
çocuklar arasında eşit ve âdil davranmamanın 
haram olduğunu gösterir. Onlar arasında fark 
gözetmek, düşmanlık, kin ve buğuz doğurur, 
sıla-i rahmin inkıtaa uğramasına sebep olur.” 

Çocuklar arasında adaleti gözetme hattâ 
onları öpme konusunda selef-i sâlih büyük bir 
hassasiyet göstermiş, kız-oğlan ayırımı yap-
madan hepsine eşit davranma hususunda Hz. 
Peygamber’in (s.a.v.) sözlerini hayata geçirerek 
pratize etmişlerdir.

Enes (r.a) anlatıyor: Bir adam Peygamber ile 
beraber oturuyordu. Derken adamın küçük oğlu 
geldi. Adam onu öptü ve kucağına oturttu. Son-
ra adamın küçük kızı geldi. Onu da alarak yanına 
oturttu. Bunun üzerine Rasulullah (SAV):

“Sen kız çocuğu ile oğlan arasında adaleti gö-
zetmedin!” buyurdu. 

Tavus diyor ki: “Yanmış bir simitle de olsa ço-
cuklar arasında eşitsizlik caiz değildir.“

Urve, Mücahid ve Îbnu’l-Mübarek gibi büyük 
alimlerden da aynı manada sözler nakledilmiştir. 
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Acaba yeryüzünde hangi eğitim sistemi çocuklar 
arasında bu ölçüde adalet ve eşitliğe dikkat ede-
bilir? Bu, ancak nübüvvet nurunun aydınlattığı 
eğitim nizamında mümkündür.

Çok defa çocuklar arasında anlaşmazlık ve 
kavga olur. Böyle durumlarda aralarını ayırmak, 
haklı ve haksızı ortaya çıkarmak ve bunu yapar-
ken de adalet ve eşitlik esaslarına riâyet etmek 
gerekir. Rasulullah (SAV) kavga etmekte olan iki 
çocuğun arasını ayırmış, onların yanlışlarını dü-
zeltmiş ve büyükleri her halükarda zulmü ber-
taraf etmeye çağırmıştır. Çünkü zulüm ortadan 
kaldırıldığında yerine adalet gelir.

Câbir b. Abdillah (r.a) anlatıyor: Biri muhacir-
lerden, diğeri (Medine’nin yerli halkı) ensardan 
iki çocuk kavga etmişti. Bunun üzerine muhacir 
çocuk veya muhacirler:

“Yetişin ey muhacirler!“ diye, Ensarî çocuk da:

“Yetişin ey ensar!“ diye bağırdı. Derken Ra-
sulullah (SAV) çıkarak:

“Ne bu cahiliyye insanlarının dâvası?“ diye 
sordu. Sahabe:

“Hayır, bir şey yok, ya Rasûlullah! Yalnız iki 
çocuk kavga etmiş, biri ötekinin kıçına vurmuş-
tu,“ dediler. Rasulullah (SAV):

“O halde bir şey yok. Kişi, zalim olsun maz-
lum olsun kardeşine yardım etsin. Eğer zalim ise 
onu engellesin. Çünkü bu onun için bir yardım-
dır. Şayet mazlum ise, ona destek ve yardımda 
bulunsun!” buyurdu. 

Kavga yapmakta olan çocukları ayırmak, bir 
adalet gereğidir. Çünkü bu durumda zalim ve 
mazlum olan ortaya çıkar. Bundan dolayı meş-
hur hadis âlimi Tirmizî diyor ki: “Ben, Ahmed b. 
Hanbel’in kavga yapmakta olan mektep çocuk-
larına uğradığını ve onların arasını ayırdığını gör-
düm. Bu konuyu bitirirken, adaletle davranan 
ana baba ve eğitimcileri müjdeleyen bir hadisi 
hatırlatmak istiyoruz. Böylece, dünyadaki seme-
resinin yanı sıra ahirette verilecek mükâfat da 
görülmüş olacaktır.

Abdullah b. Amr’dan (r.a.), rivayet edildiğine 
göre Rasulullah (SAV)şöyle buyurmuştur: 

“Şüphesiz adaletle hareket edenler, Al-
lah nezdinde nurdan minberler üzerinde 
olacaklardır. Bunlar, hükümlerinde ve aile 
fertleri ile mütevellisi oldukları kimseler 
hakkında âdil davrananlardır” 

Çocuklardan birisini diğerine üstün tutmak 
ne zaman caiz olur? Ana baba için önemi olan bu 

suale verilecek cevap şudur: “İmam Ahmed b. 
Hanbel, zaruri bir sebep olmadıkça çocuklardan 
birisini diğerine üstün tutmayı haram saymıştır. 
Zaruri bir sebep ve gerekçenin olması halinde 
ise buna bir mani yoktur.

Hanbelî fukahasından İbn Kudâme diyor ki: 
Fakirlik, yatalak/kronik hastalık, körlük, aile nü-
fusunun kalabalık olması, ilimle meşgul olmak 
gibi normal sebeplerle, çocuklardan birine özel 
muamele yapılarak ona fazla bağışta bulunmak 
caizdir. Aynı şekilde İslâm’ın amel ve ahlâkından 
uzak olan ve aldığını gayr-i meşru yollarda har-
cayacak olan bir çocuğa bağış konusunda am-
bargo uygulamak (kısıtlama getirmek) da söz 
konusudur. Bütün bunların yapılabileceği husu-
sunda, Ahmed b. Hanbel’den rivayetler bulun-
maktadır. O, zaruri bir ihtiyaçtan dolayı bağışta 
farklı muamele yapılmasında bir sakınca görme-
diğini fakat böyle bir mazeret yokken ayırım ya-
pılmasını kerih gördüğünü ifade etmektedir.” 

D. Çocukların Hukukunu Dikkate Almak:

Kuşkusuz çocuğa hakkını vermek ve hakkı 
ondan kabul etmek, onun ruhunda hayata doğ-
ru olumlu bir duygu ve şuur meydana getirir. 
Bu münasebetle çocuk, hayatın karşılıklı alış-
verişten ibaret olduğunu öğrenir. Ayrıca çocuk 
sosyal ilişkilerde, karşısında hak-hukuk gözeten 
iyi bir örnek görmekle hak ve doğruya boyun 
eğme alışkanlığı kazanır. Böylece hak ve adalet 
duygusuyla yetişen bir çocuğun güç ve cesa-
reti artar, kendini ispatlama ve hakkını arama 
konusunda müstakil bir şahsiyet olarak varlık 
gösterir. Aksi halde çocuk, olup bitenleri içine 
atar ve psikolojik zaafa uğrar, işte bu yüzden 
Rasulullah (SAV) yudumladığı suyu sol tara-
fında bulunan yaşlıya vermek için sağ yanında 
oturan çocuktan hakkından vazgeçmesi için izin 
istemişti. Fakat çocuk, Rasulullah’ın (SAV) ar-
tığı konusunda hiçbir kimseyi kesinlikle kendi-
sine tercih etmeyeceğini söyleyince, Rasulullah 
(SAV)’ın hakkından faydalanmak üzere su kabı-
nı çocuğa vermişti.

Sehl b. Sa’d (r.a.), anlatıyor: Rasulullah’a 
(SAV) bir içecek getirilmişti, o da ondan içti. Sa-
ğında bir çocuk solunda da yaşlılar bulunuyordu. 
Rasulullah (SAV) çocuğa:

“Bunlara vermeme bana müsaade eder mi-
sin?“ dedi. Çocuk:

“Hayır, vallahi ya Rasûlullah! Senden gelen 
nasibime hiçbir kimseyi tercih edemem!“ dedi. 
Bunun üzerine Rasulullah (SAV) suyu ona verdi. 
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Zaman zaman çocukları Allah’ın elçisine ma-
ruzatını arz ederler, o da kabul ederdi. Mesela, 
Uhud savaşından önce bir çocuk “Yâ Rasûlullah! 
Sen amcamın oğlunu savaşa kabul ettin, oysa 
beni küçük gördün ve almadın. Güreş tutuşa-
cak olsak ben onu yıkarım!” diyerek durumunu 
arzedince, Rasulullah (SAV) hemen önünde gü-
reş yapmalarına izin vermiş, gerçekten de ço-
cuk amcasının oğlunu yıkarak İslam ordusunda 
Müslüman asker olma hakkını elde etmişti. Yer-
yüzünde Rasulullah’tan (SAV) daha çok orduya 
sahip bir komutan ve ondan daha üstün bir şah-
siyet yoktur. Bu büyüklüğüne rağmen o, küçük 
çocuğun dilekçesini kabul etmiş ve hakkını ver-
miştir. Bu örnek davranışıyla o bize, hiç gurur 
ve kibre kapılmadan çocukların hukukunu gözet-
memiz ve maruzatını kabul etmemiz gerektiğini 
öğretmiştir. Hal böyle iken, çocukların meşru ve 
makul haklarını kabul etmekten kaçan, onlara 
karşı hile ve çifte standart uygulayan büyüklere 
neden böyle yaptıklarını sormalıyız? Aşağıdaki 
hadisi bu tipler için ithaf ediyoruz:

İbn Mes’ud (r.a.), diyor ki: Rasulullah’a 
(SAV):

“Yâ Rasûlullah! Bana birkaç faydalı ve hik-
metli söz öğret!“ dedim. Bunun üzerine o:

“Allah’a kulluk yap ve hiçbir şeyi ona ortak 
koşma. Kur’an’ın yolunu izle. Hoşuna gitmese 
de küçük veya yaşlının arz ettiği hak ve doğru 
olan şeyi kabul et. Hoşuna gitse de küçük veya 
yaşlının arz ettiği haksız ve batıl olan şeyi kabul 
etme!” 

Kur’an’ı güzel okuyan, ilim ve irfanı olan er-
gen bir çocuk, kendisinden yaşça büyük olanlara 
imam ve önder olma hakkına sahiptir.

Muhacir b. Habib anlatıyor: Ebû Seleme ile 
Saîd b. Cübeyr bir arada bulunuyordu. Derken 
Saîd b. Cübeyr, Ebû Seleme’ye:

“Konuş/hadis rivayet et, çünkü biz sana tabi 
olacağız!“ dedi. Bunun üzerine Ebû Seleme:

“Rasulullah (SAV) “Üç kişi yolculuğa çıktığın-
da, yaşça en küçükleri de olsa içlerinden Kur’an’ı 
en güzel okuyan (ve namazın ahkâmını en iyi 
bilen) kimse onlara imam olsun. İmam olduğu 
vakit, artık onların emiri demektir, dedi ve de-
vam etti: “İşte bu, Rasulullah’ın (SAV) tayin et-
tiği emirdir/başkandır.” 

Ebû Mûsâ, Hz. Ömer’den üç defa izin istemiş-
ti. Herhalde onu meşgul sanarak geri dönmüştü. 
Bunun üzerine Ömer:

“Sen Abdullah b. Kays (Ebû Mûsâ)’nın sesini 
duymadın mı? Ona izin verin!“ dedi. Hemen Ebû 
Mûsâ‘yi çağırdılar. Ömer:

“Bu davranışının sebebi nedir?“ diye sordu. 
Ebû Mûsâ :

“Biz bunu yapmakla emrolunuyorduk,“ ceva-
bını verdi. Ömer:

“Ya buna bir beyyine/delil getirirsin ya da 
ben yapacağımı bilirim, dedi. Bunun üzerine Ebû 
Mûsâ çıkarak bir grup ensarın meclisine gitti. 
Onlar:

“Bu hususta sana ancak en küçüğümüz şa-
hitlik eder,“ dediler. Ve Ebû Sâid kalkarak:

“Biz bunu yapmakla emrolunuyorduk,“ dedi. 
Bunun üzerine Ömer:

“Rasulullah’ın (SAV) emir ve tatbikatından 
demek ki bu bana gizli kalmış. Beni ondan çarşı 
ve pazarda alış-veriş yapmak alıkoymuş, dedi.

Görüldüğü üzere, devlet başkanı emiru’l-
mü’minin Hz. Ömer henüz bir çocuk olan Ebû 
Saîd el-Hudri’ye değer vererek onun şahitliğini 
kabul etmiştir. Bize düşen vazife de bu büyük 
önderin izinden gitmektir.

Selef-i sâlih, türü ne olursa olsun hak ve 
doğruyu çocuktan kabul etmiştir. Mesela imam 
Ebû Hanife (r.a.), küçük bir çocuğun sözünden 
etkilenmiş ve onu bir öğüt kabul etmiştir. İmam, 
çamurla oynamakta olan bir çocuğu görünce:

“Yavrum, dikkat et çamura düşersin!“ demiş-
ti. Bunun üzerine çocuk büyük İmam’a:

“Asıl sen dikkat et ve düşmekten sakın! Çün-
kü âlimin düşmesi (ilmî tespitinde yanılarak aya-
ğı kayması), âlemin düşmesi (ve dünyanın ka-
rışması) demektir,“ cevabını yetiştirmişti. İmam 
Ebû Hanife bu sözden çok etkilenmiş ve çok sar-
sılmıştı. Artık o günden sonra, öğrencileriyle bir-
likte tam bir ay müzakere ettikten sonra ancak 
bir fetva verirdi.

Mis’ar diyor ki: Ebû Hanife ile beraber yürü-
yordum. Derken o, görmediği bir çocuğun aya-
ğına bastı. Çocuk Ebû Hanife’ye:

“Ey yaşlı! Kıyamet günü kısastan korkmuyor 
musun?” dedi. Bunun üzerine Ebû Hanife hemen 
bayıldı. Ben de yanında durdum ve nihayet ayıl-
dı. Ben ona:

“Ey Ebû Hanife! Galiba şu çocuğun sözü kal-
bini çok sarstı!” dedim. Ebû Hanife:

“Ben onun bu hususta telkine maruz kalma-
sından ve yarın kıyamet gününde bana davacı 
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olmasından korkuyorum.” cevabını verdi. İbn 
Zafer el-Mekki anlatıyor: Bana ulaşan habere 
göre, birgün Seriyyü’s-Sekatî hocasına “Suçlu-
ları yaya ve susuz olarak cehenneme süreriz” 
âyetini okuyarak:

“Hocam, âyette geçen “vird” nedir?“ diye 
sordu. Hocası:

“Bilmiyorum,“ cevabını verdi. O:

“Rahman nezdinde söz ve izin almış olanlar-
dan başkaları şefaat edemezler” âyetini okuya-
rak: “Peki hocam, bu âyette geçen “ahd” nedir? 
diye sordu. Hocası yine:

“Bilmiyorum,“ cevabım verince, Seriyyü’s-
Sekatî okumayı kesti ve hocasına:

“Madem bilmiyorsun, o halde niçin insanları 
aldatıp tehlikeye atıyorsun?” dedi. Bunun üze-
rine hocası onu dövdü. Sonra Seriyyü’s-Sekatî:

“Hocam, cehalet ve gurur sana yetmedi de 
bunlara zulüm ve eziyet ilave etme ihtiyacı mı 
duydun?“ dedi.

Bu anlamlı ve uyarıcı sözden sonra, hocası 
ondan hakkını helal etmesini istedi ve verdiği 
cezadan ötürü Allah’a tevbe ederek ilim tahsi-
line yöneldi. Zaman zaman hocası şöyle derdi: 
“Cehalet köleliğinden beni âzad eden Seriyyü’s-
Sekatî olmuştur. Bu tür kıssaları çokça zikret-
mek, yolumuzu aydınlatacak ve bizi çocukların 
konuşmalarını dinlemeye alıştıracaklar.

Bir gün, daha bir çocuk olan Hüseyin b. el-
Fadl bir halifenin yanına girmişti. Halifenin hu-
zurunda da birçok alim vardı. Çocuk konuşmak 
istedi. Fakat halife onu azarladı ve:

“Bu makamda bir çocuk konuşur mu?“ dedi. 
Bunun üzerine çocuk halifeye:

“Eğer ben bir çocuk isem, Süleyman Peygam-
berin Hüdhüd’ünden daha küçük değilim. Sen de 
Süleyman Peygamberden daha büyük değilsin. 
Çünkü Hüdhüd, Süleyman Peygambere: 

“Ben senin bilmediğin bir şeyi bildim/görme-
diğin bir şeyi gördüm” demişti. Ayrıca bilmiyor 
musun, ziraatla ilgili bir davada Süleyman Pey-
gamber doğru hüküm ve içtihatta bulunmuştu. 
Eğer iş, yaşça büyüklükte olsaydı, söz konusu 
davada babası Dâvud Peygamber daha uygun 
olurdu. Hâlbuki o davada Dâvud (a.s.), oğlu 
Süleyman’ın içtihadını beğenerek kendi görü-
şünden vazgeçmişti. 

Ömer b. Abdulaziz hilafet makamına geçince, 
yeni görevini tebrik etmek için heyetler onu zi-

yaret etmeye geliyordu. Gelen heyetlerden biri-
si, grup adına konuşmak üzere küçük bir çocuğu 
sözcü olarak seçmişti. Halife Ömer çocuğa:

“Konuşmak için bunlar, yaşça senden daha 
büyük birisini bulamadı mı?“ diye sordu. Çocuk:

“Ey mü’minlerin emiri! Eğer iş yaşın büyüklü-
ğünde olsaydı, o zaman şu makamında senden 
daha yaşlı birisi olurdu. Ey mü’minlerin emiri! 
Bilmiyor musun, insan iki küçük uzvuyla; dili ve 
kalbiyle insandır.” cevabını verdi. Bunun üzerine 
halife Ömer:

“Bana nasihat et, yavrum!“ dedi. Çocuk vaaz 
ve nasihat etti, nihayet halifeyi ağlattı. 

Görüldüğü gibi, büyük gönül adamları, ilim 
ve irfan dolu yüce şahsiyetler, çocukların nasihat 
ve irşadını kabul etmekte, tevazu ile onları din-
lemekte ve onların fikirlerinden istifade ederek 
kendi görüş ve düşüncelerini düzeltebilmektedir. 
Allah Teâlâ’dan duâ ve niyazımız, bizleri de onlar 
gibi kılmasıdır

E. Çocuğa Doğrudan Hitab Etmek:

Doğrudan muhatap kabul ederek çocuğu bil-
gilendirmek, verileni algılama bakımından onun 
yapısına daha uygun ve daha etkili bir yoldur. 
Dolaylı hitap ve anlatım tarzı ise, çocuk için el-
verişli değildir. Bundan dolayı Rasulullah (SAV), 
gayet açık ve net bir şekilde çocuklara doğrudan 
hitabet yolunu bize öğretmiştir.

Terkisine aldığı İbn Abbâs için “Ey çocuk! 
Ben sana bazı şeyler öğreteceğim...” diyerek 
kullandığı hitap tarzı, bunun bir delilidir. Pey-
gamber (s,a.v.) istediği konuya doğrudan giri-
yor ve yetişmekte olan çocuğa “Ben sana öğre-
teceğim...” diyor. Ardından da ona yormayan ve 
bıktırmayan, faydalı, kısa ama fikir ve muhteva 
itibariyle zengin sözler öğretiyor. Bu ifade şekli, 
gerçekten de çocuğun aklî ve fikrî yapısıyla bir 
insicam arz etmektedir. O hitaptan sonra Rasu-
lullah (SAV) çocuğa öğrettiği bazı şeyleri gözden 
geçirdiğimiz zaman, bunların çocukluk ve genç-
lik yıllarında lüzumlu birtakım hayatî önem arz 
eden pratik öğütler, düşünce ve inanç esasları 
olduğunu görürüz. Şimdi onları birlikte görelim: 

“Yavrum, (emir ve yasaklara riayet etmek 
suretiyle) Allah’ı gözet ki, Allah da seni gözet-
sin. Allah’ı gözet ki, O’nu karşında bulasın, is-
tediğin zaman Allah’tan iste. Yardım dilediğin 
zaman Allah’tan dile. Şunu bil ki, bütün insan-
lar toplanıp sana bir fayda sağlamaya çalışsalar, 
Allah’ın sana takdir ettiği kadar fayda sağlaya-
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bilirler. Onlar sana bir zarar vermek üzere bir 
araya gelseler, Allah’ın sana takdir ettiği kadar 
zarar verebilirler. Kalemler (olacak şeyleri yaz-
dıktan sonra) kaldırılmış, sahifeler de (üzerin-
deki yazılar tamamlanmış olup) kurumuştur.”

Şu hitap tarzında ve çocuğa verilmek istenen 
mesajda da aynı etkili ve tatlı üslûbu görmek-
teyiz: Diyor ki Enes: Peygamber (s.a.v.) bana 
şunları söyledi: 

“Yavrucuğum! Hiçbir kimseye kin ve 
düşmanlığın olmadığı halde sabahlama ve 
akşamlama imkanın varsa, bunu yap! Yav-
rucuğum! Bu benim sünnetimdir. Kim be-
nim sünnetimi hayata geçirirse, gerçekten 
beni ihya etmiş olur. Beni ihya eden kimse 
de benimle birlikte cennette olur.”

Görüldüğü üzere burada Rasulullah (SAV) 
“Yavrucuğum!” tabirini kullanarak çocuğun duy-
gularını harekete geçirmiş ve hadisi iyi dinleme-
si için onun dikkatini kendisine çekmiştir. Ay-
rıca Rasulullah’ın (SAV) bu beyanında bir ikna 
metodu göze çarpmaktadır. Duygu yüklü “Yav-
rucuğum!” sözüyle, sakin ve rahat bir havada 
doğrudan yaptığı hitap tarzı ile ezberlemek ve 
anlamak üzere belli bir mantıkî silsile ve düzen 
içerisinde çocuğa verdiği bilgiler, bunu açıkça or-
taya koymaktadır. 

F. Çocuğa Anlayacağı Şekilde Konuşmak:

Diğer canlı varlıklar gibi çocuğun da aşama-
yacağı belli bir sınır ve kapasitesi vardır. Onun 
akıl ve düşünce melekesi, devamlı bir gelişme 
içindedir. Ana, baba ve eğitimcilerin, çocuğun bu 
gelişimini nazarı itibara alarak hareket etmeleri, 
birçok problemin çözümünü onlara kolaylaştıra-
caktır. Çünkü bunu dikkate almakla onlar, çocu-
ğa ne zaman ve nasıl konuşacaklarını, kullana-
cakları kelimeleri ve sunmak istedikleri fikirleri 
tanımış olacaklardır. Bu hareket noktasının ör-
neklerini asr-ı saadette görmekteyiz.

Bedir savaşından önce sahabe, çobanlık yap-
makta olan Kureyşli bir çocuğu yakalayarak ona 
Kureyş müşriklerinin asker sayısını sormuşlardı. 
Onlar çocuğun güzel cevap vermediğini görün-
ce dövmeye başladılar. Nihayet Rasulullah (SAV) 
-ki hiç tartışmasız O, gerçek bir psikologtur- ge-
lerek çocuğa:

“Kureyş ordusu kaç deve kesiyor?“ diye sor-
du. Çocuk:

“Dokuz ile on arasında,“ cevabını verdi. Bu-
nun üzerine Rasulullah (SAV):

“Onlar dokuz yüz ile bin arasında” buyurdu 
ve çocuğun matematik olarak binler basamağını 
bilmediğini, fakat onun zihinsel gücünün her za-
man seyrettiği develer yüzünden onlar basama-
ğını kavradığını gördü.

Peygamber (s.a.v.), küçük bir kız çocuğuna 
anlayacağı Habeş lehçesiyle seslenmiştir. Eğer 
çocuğa başka bir şekilde konuşacak olsaydı, 
Rasulullah’ın (SAV) ne dediğini anlayamaya-
caktı.

Hâlid b. Saîd’in kızı Ümmü Hâlid, babası 
Habeşistan’a hicret ettiğinde orada dünyaya gel-
mişti. Rasulullah (SAV) henüz küçük yaşta olan 
bu kız çocuğuna bir gömlek giydirerek ona:

“Ey Ümmü Hâlid! Bu senadır (güzeldir)” de-
mişti. “Sena” kelimesi Habeş dilinde “güzel” 
mânâsına gelmekteydi. 

Hz. Âişe anlatıyor: Habeşliler mescidde oynu-
yorlardı. Rasulullah (SAV) elbisesiyle bana perde 
oluyordu da onların oyunlarına bakıp seyrediyor-
dum. Böylece seyretmeye devam ettim. Nihayet 
onlara bakmaktan usanan ve oradan ayrılan ben 
oldum. Oyun ve eğlenceye düşkün genç yaştaki 
bir kızın bunu ne ölçüde arzu edeceğini artık siz 
takdir edin.” 

Enes (r.a.), Rasulullah’a (SAV) hizmet eder-
ken bir kusur işlediğinde veya bir işi unuttuğunda, 
Peygamberimizin ailesinden onu cezalandırmak 
isteyenler olurdu. Çocuğun güç ve kapasitesini 
bilen Rasulullah (SAV), söz konusu müdahale-
yi hemen farkeder ve “Bırakın onu, eğer olması 
takdir edilseydi, mutlaka o iş olurdu” buyurur-
du. Bu demektir ki çocuk, sınırlı bir düşünce ve 
fizik gücüne sahiptir. Güç ve takatinin üzerinde 
ondan iş beklemek, havaya tohum ekilmesini 
istemek demektir. Rasulullah (SAV),çocuklarla 
şakalaşırken bile onlara anlayacağı şekilde kendi 
dillerinden konuştuğunu görüyoruz. Önceki bö-
lümlerde geçtiği üzere, Rasulullah’ın (SAV) “Ey 
Ebû Umeyr, ne yaptı Nuğayr (kuşcağız)!” diyerek 
Enes’in kardeşine latife yapması, bunun açık bir 
delilidir.

Bu üslûbun ihmal edilmesi halinde, yani aklî 
ve fikrî seviyesini aşarak çocuğa konuşulması 
durumunda, onda aksilik, inat ve serkeşlik hattâ 
bazen bönlük görülür. Birisi size bilmediğiniz bir 
dille bir şey emretse, siz de ona cevap vereme-
diğinizde dövmek için üzerinize gelse, bu haksız-
lık olmaz mı? İşte çocuk da böyledir.

(Devam Edecek…)



GENÇ BİRİKİM

40

Yaşamak ve yaşatmak üzere Rabbimiz 
tarafından bizlere inzal edilen Yüce 
Kitabımız Kur’anı Kerim’in anlaşılma-

sı bağlamında çözülmesi gereken temel mese-
lelerin başında “NESH” meselesi gelmektedir. 
Doğru anlaşılmayan bir kitabın doğru yaşanıl-
maması gayet tabii bir neticedir. Aslında “NESH” 
konusu özelinde çözümlenmesi-irdelenmesi ge-
reken mesele bizatihi Kur’an’a bakış açımız ya 
da Kur’an anlayışımız olmalıdır. Bu konuyu izah 
ederken getirdiğimiz deliller bizim (ehl-i sünnet) 
bakış açımıza göre delil değeri taşıyabilecek ya 
da ikna vesilesi olabilecek dayanaklardır. Oysa-
ki nesh konusunda ihtilafa düştüğümüz ya da 
tartıştığımız düşünce ile aynı argümanlarla aynı 
zeminde tartışmadığınızın farkında olmalıyız. 
Bu nedenle konuyu izaha teşebbüs ederken ga-
yemiz birilerini ikna etmekten ziyade konumuz 
hakkındaki düşüncemizi kendimize göre delil 
olabilecek ve ehl-i sünnetin yaklaşımına uygun 
düşecek araçlarla açıklamak şeklinde olacaktır.

Bu noktada unutulmaması gereken bir husus 
da şudur ki modernizmin ve oryantalizmin et-
kisi altında kalan akıl “ehl-i sünnet” karşısında 
bir duruşu temsil etmektedir. Konunun girişin-
de bahsettiğimiz Kur’an anlayışımızdan mak-
sat sadece nesh meselesi ile ilgili değil birçok 
Kur’an’i meselede karşımıza çıkmaktadır. Hatta 
genel olarak farklı bir din algısını da beraberinde 
getirmektedir. Yani nesh meselesinde ehl-i sün-
net ekolüne ters düşen bir kişi aslında sadece 
bu meselede değil Nuzulü, İsa (as) ya da sün-
net anlayışımız ya da recm meselesi gibi ihtilaflı 
meselelerde de yine karşımıza çıkacaktır. Tekra-

ren meselenin halli aslında bu konu hakkında-
ki iddia ve ithamları çözmekten ziyade “Kur’an 
anlayışımız”ı düzeltmekte yatmaktadır. Giriş ma-
hiyetindeki bu cümlelerden sonra serlevhamız 
olan “Nesh” meselenin lugavî ve istilahî manala-
rını izah ederek konuya devam edelim;

Nesih’in lügat manası Mu’cemül müfehreste: 
İzale etmek, iptal etmek, kaldırmak, nüshasını - 
kopyasını çıkarmak mânalarıyla ifade edilmiştir. 
Nesehe fiilinin mastarıdır.

 Şer’i ıstılahında da nesh, herhangi bir şer’i 
hükmün aksine başka bir şer’i delilin delalet et-
mesidir ki, ilahi bilgiye nazaran evvelki hükmün 
müddetinin sonunu beyan, bizim bilgimize naza-
ran da zahiren baki görünen o değişikliği bildir-
mek anlamına gelmektedir. (Hamdi Yazır, Bakara 
106 tefsiri).

Genel olarak fıkıh usulcülerine göre ise nesh, 
mukaddem bir nassın, ayetin hükmünü, muah-
har bir nas ile değiştirmektir. Sonradan gelen 
yeni hüküm, eski hükmü kaldırır. Meselâ: kabir 
ziyareti yasak iken sonra gelen bir nasla bu ya-
sak kaldırıldı, mübah oldu. Kıble Beyt-i Mukad-
dese doğru idi, sonradan bu hüküm değiştirile-
rek Kâbe’ye çevrildi.

Bu manaları verdikten sonra şu hususta her-
hangi bir ihtilaf olmadığını belirtmekte fayda 
vardır; Kur’an, Tevrat ve İncil’in ahkâmını ne-
sih ettiğini beyandır. Fakat İslam’ın kendi içeri-
sindeki hükümleri neshedip etmeyeceği ile ilgili 
ihtilaflar özellikle son yıllarda ciddi tartışmalara 
sebep olmuştur.

Nasih ve Mensuh
(Nesh Meselesi) - I

Mehmet İNANLI
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Kur’an Kur’anı neshedebilir mi?
Kur’an sünneti neshedebilir mi?
Sünnet Kur’anı neshedebilir mi?
Sünnet sünneti neshedebilir mi? 

gibi sorular öteden beri tartışılan sorular ol-
muştur. Bu sorulara verilecek cevaplar çok aykırı 
olmamak kaydıyla kişiyi iman dairesinden çı-
kartmamakla birlikte aslında doğru ya da yanlış 
İslam anlayışlarını da görmemizi sağlayacaktır. 

Yukarıdaki tanımlardan sonra şunu söyleye-
biliriz: Ehl-i sünnete göre nesh,  emir ve yasak-
ların yürürlükten kaldırılması veya değiştirilmesi 
demektir. Allah-u Teâlâ’nın, Hazret-i Âdem’den 
itibaren gönderdiği dinlerin hepsi itikatta aynı, 
amelde ise farklıydı. Sonra bütün dinleri nesh 
edip, İslamiyet’i göndermiştir. Kur’an-ı Kerim 23 
senede indi. Bu zaman zarfında bazı hükümler 
tedrici olarak indi. Bazıları ise değiştirildi. Bu 
meseleye aklen yapılan “din çocuk oyuncağımı 
ki Allah koyduğu bir hükmü neden değiştirsin” 
itirazı dikkate alınabilir bir itiraz değildir. Yüce 
Rabbimizin hükmünden ve hikmetinden sual 
olunmaz eğer bu mantık üzere hareket etseydik 
eski şeriatlerden hiçbir şeyin de değişmeden gel-
mesi gerektiğini iddia edebilirdik. Örneğin neden 
eski şeriatlarda hırsıza verilen ceza ile bizim şe-
riatımızdaki ceza aynı değil itirazı da bu mantıkla 
yapılacak bir itiraz olabilir. Fakat bu ne kadar de-
ğerli sayılabilecek bir itiraz ise malum güruhun 
mezkûr itirazı da o kadar değerli sayılabilir. As-
lında bu itirazın temelinde neshi tam olarak feh-
medememek yatmaktadır. Nitekim neshte hiç bir 
zaman Allah’a nazaran bilmemek ya da caymak 
manası yoktur. Bundan dolayı da ebediyyet kay-
dına bağlı (takyid) hükümlerde nesh yoktur. Bu 
hususta Merhum Hamdi Yazır Bakara 106. ayetin 
tefsirinde şu ifadelere yer vermektedir: “Nesih 
ancak emirler ve yasaklar gibi inşai bir mana-
yı içeren vakıaya ilişkin bir ihbar ve ilam olma-
yıp, sırf icad olan ve yalnız bir iradeyi gösteren, 
bununla birlikte ebediyyeti nassa bağlanmamış 
bulunan konularda ve hükümlerde cereyan eder. 
Cenab’ı Allah, varlık âleminde bugün yarattığını 
yarın yok ederek, diğer bir şeye dönüştürmek-
le ilmine, kudretine, iradesine hiçbir noksanlık 
arız olmayacağı gibi, şeriate ait bir âlemde de 
başka başka zamanlarda başka başka şer’i hü-
kümler inşa etmekle ilminde ve iradesinde haşa 
bir noksan değil, belki her birinde bir hikmetinin 
tecellisini ve kemalini göstermiş olur. Ve bunda 
caymak manasını düşünmek bile kabil değildir. 
Allah katında kararlaşmış bulunan her şey ve 
her hüküm yerli yerinde gelmiştir. Ve hakikatte 
hiçbir kelimesi değişmiş değildir.

Neshin Kur’an’da nasıl geçtiğine değinme-
den önce neshe dair bilginin zarureti ve önemi 
ile ilgili fıkıh kitaplarımızda geçen birkaç bilgiyi 
de buraya aktarmak istiyorum. Fıkıhçılarımıza 
göre neshi bilmeyen kişinin Kur’an ilimleriyle 
uğraşması caiz değildir. Hatta herhangi bir ko-
nuda fetva vermesi ve insanlara İslam’ı tebliğ 
etmesi de mekruhtur. Hz. Ali›ye (ra) atfen ki-
taplarda aktarılan şöyle bir olay vardır ki bu olay 
biraz önce bahsettiğimiz neshe dair bilginin za-
ruretine dair fetvaların delilini oluşturur. Ali (r.a.) 
mescide girdiği bir seferinde bir adamın insanla-
rı korkutmakla meşgul olduğunu görür. “Bu kim 
oluyor?” diye sorunca etrafındakiler: “İnsanlara 
hatırlatmalarda bulunan bir adamdır” derler. Hz. 
Ali şöyle der: “Bu insanlara öğüt verip hatırlatan 
bir kimse değildir, bu ben filan oğlu filanım beni 
tanıyın diyen bir kimsedir.” Hz. Ali ona bir haber-
ci gönderip şöyle sorar: “Sen nasihi mensuhtan 
ayırdedecek kadar bir bilgiye sahip misin?” O: 
“Hayır” der. Bu sefer ona: “Mescidimizden çık git 
ve bu mescidde öğüt ve hatırlatmalarda bulun-
ma.” Bir başka rivayete göre: “Nasih ve mensu-
hu biliyor musun?” diye sorar. O: “Hayır deyin-
ce”, Hz. Ali: “Kendin helak oldun, başkalarını da 
helak ettin” der. Buna benzer bir rivayet de İbn 
Abbas (ra)’dan gelmiştir. 

Yine bu konunun önemine binaen kitaplarda 
aktarılan başka bir bilgide şu şekildedir; 

Huzeyfe ibn Yeman (ra) şöyle dedi: İnsanlara 
fetva veren kişiler üç türlüdür.

1) Kur’an’ın nasihini ve mensuhunu bilen kişi 

2) Kadı olarak  tayin edilmiş ve başka çaresi 
olmayan kişi.

3) Fetva makamına layık olmayan fakat fetva 
veren kişi. 
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Ben birinci ve ikinci kişilerden değilim. Üçün-
cü kişi olmaktan da Allah’a sığınırım. 

Meşhur âlimlerden Şeyh Hibetullah İbnü 
Seleme “En Nasih vel Mensuh” kitabında şöy-
le diyor: Selef âlimlerinden şöyle bir söz nak-
ledilmiştir. «Kitap ilmini öğrenen fakat nasih ve 
mensuhu bilmeyen kişinin ameli eksiktir. Çünkü 
böyle bir kişi yasaklananla emredileni, mübah 
olanla haram olanı karıştırır. (Tefsir dersleri - Mi-
sak yayınları) 

Neshin önemine atfen yukarıdaki izahattan 
sonra neshin hikmetine dair de birkaç şey söy-
lemekte fayda vardır. Gerçi birkaç paragraf ön-
cesinde merhum Elmalılı Hamdi Yazır’ın Bakara 
106. Ayetin tefsirini yaparken verdiği bilgileri 
aktarmış olsak da hikmetine binaen söylenecek 
daha çok söz vardır. Nesih olayı, dinlerin temel 
esasları olan, Allah’u Teâlâ’nın sıfatları, kulların 
mutlak menfaatleri, geçmiş ve gelecekle ilgili 
olan haberler ve benzeri konularda cereyan et-
memiştir. Hiçbir semavi din, Allah’ın (haşa) za-
lim olduğunu, yalan söylemenin caiz olduğunu, 
cennet ve cehennemin olmayacağını söyleme-
mişlerdir. Zira bunlar dinin temel esaslarından-
dır. Dinin detayı mahiyetindeki hükümlerde ise, 
nesih olayı gerçekleşmiştir. Sebebi ise, ilk yaratı-
lışından kıyamete kadar devam eden beşeriyetin 
hepsinin farklı seviyede olmaları ve her seviyede 
olana münasip olan hükümlerin konulmasıdır. 
Böylece dinin temel esasları olmayan konular-
da bütün insanlığı çelikten kalıplar içine koymak 
yerine her ümmete, zamanına uygun olan veya 
terbiyesini icap ettiren hükümler koyulmuş ol-
sun. Mesela İsrailoğullarının azgınlığını terbiye 
için onlara belli hayvanlar haram kılınmış ve Cu-
martesi günü avlanma yasağı konmuş onlardan 
sonra gelen ümmetlerden ise bu yasaklar kaldı-
rılmıştır. (Hasan Karakaya - Fıkıh Usulü)

Hasan Hoca’nın neshin hikmetine dair yap-
tığı bu güzel izahtan sonra değinilmesi gereken 
başka bir konu ise neshedilmesi imkânsız olan 
hükümlerle ilgilidir. 

1) Öncelikle dinin aslını teşkil eden hüküm-
lerde nesih olmaz. Yani Allah’a, ahiret gününe 
iman etmeyi emreden, Allah’a ortak koşmayı 
ve zinayı yasaklayan hükümlerin neshedilmeleri 
mümkün değildir. Zira bunlar, dinden dine değiş-
meyen ilahi düsturlardır. 

2) Yine insanoğlunun erdem kabul ettiği me-
selelerde ve ahlak ve faziletin temelini teşkil 
eden hükümlerde de zaruri istisnalar olmadığı 

müddetçe nesh caiz değildir. Örneğin ana baba-
ya iyi davranma, yalan ve başkalarının hakkını 
yemek gibi meseleler bunlardandır. 

3) Dinin naslarında zikredilen bir konuda 
herhangi bir hükümde “ebedi”lik kaydı varsa bu-
nunda neshi caiz değildir. 

4) Vaad ve tehdit ifade eden hükümlerde 
neshedildiği takdirde haber verenin yalancılığını 
ifade eder ki (haşa) bu konuda da nesh olmaz. 

5) Yine bir hükmün neshedilebilmesi için 
hükmün kendinin nassa dayanması gerekmek-
tedir. Naslar dışında nesh olmaz buna göre ic-
maın kitap ve sünneti neshetmesi caiz değildir. 
Çünkü nas kat’i bir delildir ve kesinlik hükmü ta-
şımaktadır onun hilafına icma yapılmaz. 

6) Kitap ve sünnetin icmaı neshetme ihtimali 
yoktur; çünkü neshedenin sonra gelmesi gerekir. 

Bu maddeler uzatılabileceği gibi bu kadarı ile 
yetinmek konunun dışına çıkmamak ve konuyu 
uzatmamak adına yeterlidir. 

Nesih ile ilgili değinilmesi gereken diğer bir 
mesele ise neshin zamanıdır. Nesih, Rasulullah 
(sav) hayatta iken mümkündür. Onun vefatın-
dan sonra nesh yapılması imkânsızdır. Çünkü 
nesh vahiy ile olur Rasullulah’ın (sav) vefatından 
sonra ise vahiy kesildiği için nesih yapılamaz. 
Ayrıca nesheden delilin neshedilene eşit olması 
şarttır ki vahye eşit olacak hiç birşey yoktur.

Şu ana kadar söylediklerimiz genel kabul gö-
ren şeylerdi asıl ihtilaf neshin şekilleri ile ilgilidir. 
Neshin nasıl gerçekleştiği ve şekilleri ile ilgili de 
şunları söyleyebiliriz.

1) Dinler  arası nesih:

Bu hususta Yahudiler haricinde herhangi bir 
ihtilaf söz konusu değildir. Şeriatlerin ve dinlerin 
neshedileceği hemen hemen herkes tarafından 
kabul edilen bir husus olduğu için bu konuda 
tafsilatlı bir izaha gerek yoktur. Yüce Rabbimizin 
hikmetinden sual olunmayacağı gibi biz Müslü-
manlara da bu konuda boyun eğmek itaat etmek 
ve anlamaya çalışmak düşer.

2) Ayetler arası nesih:

Nesh konusundan ihtilafın bariz bir şekilde 
yaşandığı nokta burasıdır. İslam ümmetinin he-
men hemen tümü ayetler arasında neshin aklen 
caiz olduğunu ve fiilen de gerçekleştiği üzerinde 
ittifak etmişlerdir. Mutezile, Şiilerin bir bölümü 
ve günümüz modernistlerinin itirazları bu nok-
tada devreye girmektedir. Aslında ihtilafın iki 
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temel sebebi vardır. Bunlardan biri, nesih kavra-
mını farklı şekillerde anlamalarıdır. Mesela bazı 
âlimler tahsis, takyid, istisna ve neshi aynı şey-
ler saymışlardır. Neshedilmiş ayetlerin sayısı ile 
ilgili de buna bağlı olarak ihtilaf mevcuttur. Me-
selenin anlaşılması için bu madde ile ilgili birkaç 
örnek verelim.

Ayetlere misaller: 

a) “Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, 
eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa, anaya, 
babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda va-
siyette bulunması -Allah’a karşı gelmekten sakı-
nanlar üzerinde bir hak olarak- size farz kılındı.” 
(Bakara 180)

Bu ayet, miras hükümlerini getiren Nisa su-
resinin 11-12 ve 176. ayetleriyle neshedilip hük-
mü kaldırılmıştır. Bu hususta Abdullah ibn Ab-
bas (ra) şöyle diyor: “Ölenin malı, çocuklarına 
verilirdi. Ana babaya ise, vasiyet yapılırdı. Allah 
bunlardan dilediğini neshetti. Çocukların erkek 
olanlarına, kızların iki katını verdi. Ana babadan 
her birine yerine göre altıda bir veya üçte bir 
verdi. Eşe sekizde bir veya dörtte bir, kocaya ise 
yarım veya dörtte bir verdi.“

b) “İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan er-
kekler, eşleri için, evden çıkarılmaksızın bir yıla 
kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. 
Ama onlar (kendiliklerinden) çıkarlarsa, artık 
onların meşru biçimde kendileri ile ilgili olarak 
işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah 
mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 
Bakara 240 bu ayet şu ayetle neshedilmiştir: İçi-
nizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi 
kendilerine dört ay on gün (iddet) beklerler. Sü-
relerini bitirince artık kendileri için meşru olanı 
yapmalarında size bir günah yoktur. Allah, yap-
tıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Bakara 234) 

Yine Abdullah ibn Abbas (ra) şöyle diyor: “Bi-
rinci ayette bakılmasını vasiyet etsinler ifadesi, 
miras ayetinde kadına verilen dörtte bir veya 
sekizde bir payla neshedilmiştir. Yine bu ayette 
geçen bir yıla kadar kalma süresi ayette geçen 
dört ay on gün ifadesiyle neshedilmiştir.” 

c) “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz 
kılındığı gibi, sizin üzerinize de Allah’tan korka-
sınız diye sayılı günler olarak oruç farz kılındı. 
Gücü yetenlerin, bir yoksulu doyuracak kadar 
fidye vermesi gerekir” (Bakara 183-184). Bu 
ayetteki güç yetirenler kısmı sizden her kim ra-
mazan ayına erişirse onu oruçla geçirsin kısmı 
ile neshedildi.

d) “Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç 
ay hâli (hayız veya temizlik müddeti) bekler-
ler. Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, 
Allah’ın kendi rahimlerinde yarattığını gizleme-
leri onlara helâl olmaz. Kocaları bu süre içinde 
barışmak isterlerse, onları geri almağa daha çok 
hak sahibidirler. Kadınların, yükümlülükleri ka-
dar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadın-
lar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah, mutlak 
güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir” (Ba-
kara 228)

Bu ayetin, “Kocaları… onları geri almaya daha 
çok hak sahibidirler.” bölümü “karısını üç talakla 
boşayan kocanın, karısı, başka bir koca ile ev-
lenip boşanmadan önce onu geri alamayacağını 
ifade eden şu ayetlerle neshedilmiştir:

“(Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. 
Sonrası, ya iyilikle geçinmek, ya da güzellikle bı-
rakmaktır. (Evlilikte) tarafların Allah’ın belirlediği 
ölçüleri koruyamama endişeleri dışında kadınla-
ra verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şeyi 
geri almanız, sizin için helâl olmaz. Eğer onlar 
Allah’ın belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye 
endişe ederseniz, o zaman kadının (boşanmak 
için) bedel vermesinde ikisine de günah yoktur. 
Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları 
aşmayın. Allah’ın koyduğu sınırları kim aşarsa, 
onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karı-
sını (üçüncü defa) boşarsa, kadın, onun dışında 
bir başka kocayla nikâhlanmadıkça ona helâl ol-
maz. (Bu koca da) onu boşadığı takdirde, onlar 
(kadın ile ilk kocası) Allah’ın koyduğu ölçüleri 
gözetebileceklerine inanıyorlarsa tekrar birbir-
lerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. 
İşte bunlar Allah’ın, anlayan bir toplum için açık-
ladığı ölçüleridir” (Bakara 229-230)

Hemen bu maddede bir örnek ile bu ayetleri 
nesh yoluyla değil de bağdaştırarak anlamaya ça-
lışacak olursak önceki ayetin üç talakla boşanma-
yan kadınlar hakkında, son iki ayetinde üç talakla 
boşanan kadınlar hakkında olduklarını söyleyerek 
ayetleri birbirleriyle bağdaştırmak mümkündür 
Bu durumda nasih ve mensuh yoktur.

e) “Doğuda batıda Allah’ındır. Her nereye yö-
nelirseniz, Allah’ın yüzü oradadır” (Bakara 144). 
Bu Ayeti Kerime namaz kılarken herhangi bir 
yere yönelinebileceğini beyan etmektedir. Kıb-
leye yönelmeyi emreden şu ayetle neshedilmiş-
tir. “Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. 
Seni sevdiğin kıbleye hemen çevireceğiz. Hemen 
yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de 
nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına 
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çevirin.” Âlimlere göre ilk neshedilen ayetlerden-
dir. Rasulullah (sav) yaklaşık 16-17 ay yüzünü 
Kudüs’e doğru çevirerek namaz kılmıştır. Fakat 
gönlünden geçen biraz önceki ayetle ona müjde-
lenmiş ve cemaat bulunduklarıyla beraber yüz-
lerini Beytullah’a dönmüşlerdir. 

Bir kısım âlimler, kıblenin Kâbe’ye döndürül-
mesini beyan eden son ayetin, başka bir ayeti de-
ğil, hadisi neshettiğini söylemişlerdir. Zira Kudüs’e 
yönelmeyi söyleyen başka bir ayet yoktur.

f) “…İçinizde olanı açıklasanız da gizleseniz 
de Allah onunla sizi hesaba çeker. Dilediğini ba-
ğışlar, dilediğine de azap eder…” Bakara 284. 
Kulun içinden geçirdiği her şeyden hesap vere-
ceğini ifade eden bu ayet, şu ayetle neshedilmiş-
tir. “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiğiyle 
mes’ul tutar…” (Bakara 286) 

Ebu Hureyre bu ayetle ilgili şöyle diyor: “Bi-
rinci ayet inince, Rasulullah (sav)’ın sahabelerine 
çok ağır geldi. Onlar, Rasulullah’a gelip önünde 
diz çöktüler ve şöyle dediler. Ey Allah’ın Resulü! 
“Bizler namaz, oruç, cihad, zekât gibi gücümü-
zün yettiği amellerle yükümlü kılınmıştık. Sana 
bu ayet indi. Biz buna güç yetiremiyoruz…” Daha 
sonra aziz ve celil olan Allah, “Allah bir kimseyi 
ancak gücünün yettiği ile mesul tutar…” ayetini 
indirdi. (Müslim İman Bab 199)

g) “Ey müminler! Güçlünüz, zayıfınız hep 
birlikte savaşa koşun…” (Tevbe 41). Ayeti Keri-
menin “zayıfınız” bölümü, özürlülerin savaşa ka-
tılma mecburiyetinde olmadıklarını beyan eden 
şu iki ayetle neshedilmiştir. “Allah’a ve peygam-
berine karşı samimi oldukları takdirde acizlere, 
hastalara, harcayacak bir şey bulamayanlara ci-
hada çıkmamaktan dolayı bir sorumluluk yoktur 
(Tevbe 91). “Köre, topala, hastaya günah yok-
tur.” (Fetih 17)

Şuana kadar verdiğimiz ayetler arası neshe 
ait örneklerde neshe dair birçok sağlam örnek 
bulunmakla birlikte bu ayetlerin izahı tahsis, 
kasr ya da tevil gibi farklı yollarla da yapılabilir. 
Fakat bu durum neshin olmadığını göstermez. 
Çünkü neshden bahsedilen ilk eserlerde neshin 
tanımı ve tarifi yapılırken tüm bu tanımları da 
kapsayacak şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla tah-
sis ya da diğer tanımlar da kadim eserlerde za-
ten nesh şeklinde tarif edilmiştir.

Şuana kadar yazdığımız ayetin haricinde nes-
he örnek verilebilecek birçok ayet daha vardır. 
Konunun temelini oluşturan ve daha önce giriş-
te de sıklıkla bahsettiğimiz Nahl 101 ve Bakara 

106. Ayetlere ve yukarıdaki örneğini verdiğimiz 
ayetlere yönelik birçok müdafaa yazısı yazılmış-
tır. Burada zikrettiğimiz Nahl 101 ayetinin neshe 
delalet etmediğini ispatlamak amacıyla birkaç 
nokta ileri sürülmüştür. Burada kısaca bunları 
zikrederek nesh inkârına delil olup olamayacak-
larını görelim:

A- “Söz konusu ayet Mekkî (Mekke’de inmiş) 
olup, Mekke’de neshe medar olan ahkâmla ilgili 
ayetler henüz iniyor olmadığından, ayette geçen 
“değiştirme”den maksat nesh olamaz.

B- “Ayette, “Bir ayetin “yerini” başka bir 
ayetle değiştirdiğimizde” buyurulmaktadır. O 
halde sözkonusu edilen şey, ayetlerin yer değiş-
tirmesidir. Yer değiştirme ise, ya “mekân”la veya 
“zaman”la ilgili bir husustur. Yer değişikliğinden 
maksat “mekân” olduğu varsayıldığında, Rasu-
lullah (s.a.v) vahiyden aldığı emirle, inen ayetle-
rin hangi surenin neresine yerleştirileceğini va-
hiy kâtiplerine bildiriyordu. Sonra inen ayetler, 
önce inen ayetlerden sure içerisinde de öne alı-
nabiliyordu. Böylece surede “takdim-tehir” gibi 
bir tertip değişikliği meydana geliyordu. Yani 
ayetlerin yerleri değişiyordu. Ehl-i Kitab’ın veya 
itiraz konusunda onlardan taktik öğrenen müş-
riklerin bu duruma itiraz etmiş olmaları muhte-
meldir. Böylece ayetin bu durumu diye getiriyor 
olması ihtimal dâhilindedir.

Ayette, bu anlattığımız yer değişikliği ihtima-
linin kastedildiği gözönünde bulundurulmakla 
birlikte, bizce zaman değişikliğinin kastedilmiş 
olması ihtimali daha kuvvetli görünmektedir. 
Şöyle ki: Ayette söz konusu edilen “ayet”ten 
maksat “risalet”tir. Yani Muhammed (s.a.v)’in 
peygamber olarak gönderilmesiyle Hz. Musa 
ve Hz. İsa’nın risalet dönemlerinin son buldu-
ğu, yerlerine Muhammed’in (s.a.v) risaletinin 
kaim olduğu ifade edilmektedir. Bu ve bunun 
gibi itirazlar başta Said Şimşek’e ait İki mesele 
adlı kitapta ve Süleyman Ateş’e ait birçok ma-
kale ve tefsirinde sürekli olarak gündeme geti-
rilmektedir. Bu iki iddiayı önemli gördüğüm için 
ve zamanında içinden çıkmakta zorlandığım için 
bu iddiaların açıklanmasında fayda görüyorum. 
Muhterem Ebubekir Sifil hoca bu yazılanlara 
aşağıdaki yazı ile cevap vermektedir;

Önce ilk itirazdan başlayalım:

A- Bu ayetin Mekkî olması, Kur’an’da belirti-
len bir husus olmadığına göre, bu hususu bize 
bildiren tek kaynak rivayetler olmaktadır. Usûl 
açısından, bu noktada rivayetlere güvenip de, 
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Kur’an ayetleri arasında nesh cereyan ettiğini 
bildiren rivayetlere güvenmemenin (burada kas-
dettiğimiz “rivayetler”, Sahabe’den nakledilen 
haberlerdir) hiçbir mantığı yoktur.

Öte yandan Mekke’de neshe medar olan 
ahkâmla ilgili ayetlerin henüz iniyor olmadı-
ğını söylemek de doğru değildir. Nitekim riva-
yetler Hz. Peygamber (s.a.v)’in Mekke’de iken 
(Miraç’dan önce) iki rekât sabah, iki rekât da 
akşam vakti olmak üzere günde iki vakit namaz 
kıldığını anlatmaktadır. Bu, tamamen ahkâmla 
ilgili bir husustur. Dolayısıyla Mekke döneminde 
de –az da olsa– nesh cereyan etmiştir.

B- Ayette zikredilen hususun, “zaman” veya 
“mekân” ile ilgili bir değişikliği anlattığı iddiası-
na gelince, her şeyden önce ayetin tamamı ele 
alındığında böyle bir yorumun mümkün olmadığı 
görülür. Zira ayetin devamında, inkârcıların, Hz. 
Peygamber (s.a.v)’i iftiracılıkla suçladıkları ifade 
edilmektedir. Dolayısıyla eğer bu ayeti, Kur’an 
ayetlerinin, içinde yer aldıkları surelerdeki yer-
lerinin değiştirilmesini anlattığı şeklinde yorum-
layacak olursak, burada inkârcıların bu tepkisine 
ve itirazına bir anlam vermemiz mümkün olmaz. 
Bu açıklama, söz konusu ayetin mekân değişikli-
ğini anlattığı şeklindeki yorumu geçersiz kılmak-
tadır.

Ayetin, “risalet” anlamına geldiği ve zamanla 
ilgili bir değişikliği, yani Hz. Musa ve Hz. İsa’nın 
(a.s) risaletleri döneminin son bulduğu ve artık 
Hz. Peygamber (s.a.v)’in risalet döneminin baş-
ladığını anlattığı iddiasına gelince, ayetin bağ-
lamı böyle bir iddiayı geçersiz kılmaktadır. Zira 
101 numaralı bu ayetten başlayarak ileriye doğ-
ru 105. ayete kadar gidildiğinde, hep inkârcıların 
Kur’an ayetleri hakkındaki itirazlarının cevaplan-
dırıldığı ve meselenin tamamen Kur’an ayetleri 
etrafında işlendiği görülecektir.

Kaldı ki, buradaki “ayet”in “risalet” anlamı-
na geldiğini söylemek de başlı başına zorlama 
bir yorumdur ve dahi “O halde sözkonusu edi-
len şey, ayetlerin yer değiştirmesidir” şeklindeki 
yorum da bunu iptal etmektedir. Zira buna göre 
ayetler aynen mevcuttur; sadece yerleri değişti-
rilmiştir. Ancak risalet olayında böyle birşey söz 
konusu değildir…

3. Hadisler Arası Nesih

Neshin şekillerinden biri de hadislerin birbir-
lerini neshetmeleridir. Çok küçük bir iki fırkanın 
dışında bütün İslam alimleri, hadislerin birbirle-
rini neshettikleri hususunda ittifak etmişlerdir. 

Bu konuya örnekler aşağıdaki gibidir;

a) Kabirleri ziyaretin yasaklanıp sonra ser-
best bırakılması:

“Allah kabirleri çok ziyaret eden kadınlara ve 
kabirlerin üzerine mescidler yapanlara, kandiller 
takanlara da lanet etsin” (Tirmizî, Cenâiz 61).

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’la birlikte 
bir ölü defnettik. Defin işi bitince Aleyhissalâtu 
vesselâm’la birlikte ölünün (çıktığı evin) kapısı-
nın hizasına kadar geldik. Orada gelmekte olan 
bir kadınla karşılaştık. Zannımca, Aleyhissalâtu 
vesselâm onu tanıdı. Bu, Hz. Fâtıma radıyallahu 
anhâ idi.

“Evden niye ayrıldın?” diye sordu.

“Şu ölünün sahibine geldim. Ölülerine olan 
merhamet duygularımı onlara ifade ettim. (Allah 
rahmet etsin dedim) -veya ölüleri sebebiyle on-
lara taziyede (başsağlığı dileğinde) bulundum-” 
dedi. Aleyhissalâtu vesselâm:

“Belki sen onlarla birlikte kabirlere kadar var-
dın!?” dedi. Hz. Fâtıma:

“Allah korusun! O hususta sizin zikrettiğiniz 
günahı işittim, (hiç kabre kadar, gider miyim!)” 
dedi. Aleyhissalâtu vesselâm: 

“Eğer onlarla kabirlere kadar gitmiş olsay-
dın...” diyerek ciddî bir tehditte bulundu. (Ebu 
Davud Cenaiz 26)

Bu hadislerden sonra Rasulullah (sav) “Ben 
sizlere kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştım. 
Artık onları ziyaret edin. Kurban etlerini üç gün-
den fazla bekletmenizi yasaklamıştım. Artık on-
ları uygun gördüğünüz kadar bekletin…” (Müslim 
Cenaiz 106) 

Görüldüğü gibi Rasulullah, önce kabirleri zi-
yaret etmeyi ve üç günden fazla kurban etlerini 
bekletmeyi yasaklamışken daha sonra açık bir 
şekilde bunu neshettiğini bizzat kendisi beyan 
etmektedir. 

b) Muta nikâhının serbest bırakılıp sonra ya-
saklanması:

Sahih olan görüşe göre, Rasulullah’ın döne-
minde bu nikâh, önce serbest bırakılmış, sonra 
yasaklanmış, tekrar serbest bırakılmış ve son-
ra kıyamete kadar yasaklanıp haram kılınmıştır. 
Konu ile ilgili Sahih-i Müslim’in nikâh bahsinde 
hadislerde mevcuttur. Bu hususta İmam Nevevi 
mut’a nikâhı iki kere helal kılınmış ve iki kere 
de yasaklanmıştır diyerek konunun ayrıntılarını 
anlatmıştır. (Devam Edecek)
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Tevhid önderleri ve insanlığın biricik reh-
berleri olan, Yüce Rabbimizin seçip de 
tüm insanlığa gönderdiği peygamber-

lerden birisi de Hz. Musa Aleyhisselam’dır. Ta-
rihe göz atıldığında, peygamberlerin gönderiliş 
sebeplerinin; bozgunculuğu, zulmü ve fesadı or-
tadan kaldırıp onların yerine düzeni, adaleti ve 
huzuru hâkim kılıp Rabbi hoşnut etmek olduğu 
görülecektir.

Nasıl ki, Hz. Lut sapık kavmiyle, Hz. Nuh 
söz dinlemez insanlarla, Hz. Yunus tebliğ ka-
bul etmez toplulukla, Hz. Şuayb ölçü ve tartıda 
haksızlık yapan Medyen ve Eyke halkıyla, Hz. 
İbrahim başta babasıyla, insanları saptıran ve 
ilahlıkta bulunan Nemrut ve adamlarıyla yaptık-
ları mücadeleler gibi, Musa Aleyhisselam da ken-
di devrindeki despot, zalim ve tağut hükümdar 
Firavunla mücadele içindeydi. Onu ve ona tabi 
olanları yola getirme çabasındaydı.

Firavun, asrının gerçekten en büyük zalimi ve 
akılsızıydı. Ona güzel söz ve öğütle yaklaşan Allah 
elçisi Musa Aleyhisselam’ı dinlemeyip nefsine ve 
dünyalıklara güvenip âlemlerin, tüm insanların ve 
kendinin Rabbi olan şanı yüce Allah’a asi oluyordu.

Firavun’un asiliği, “Ben yaratıcıyım, ben in-
sanlara göz, kulak ve beden verip onlara ruh 
bağışlayanım” şeklinde değildi. O da biliyordu 
ki, bunların hepsi Allah’ın iradesince gelişmekte/
oluşmaktadır. Ama onun isyankârlığı, Rabbanî 
kanunları kendi hevasına göre kullanması, icra 
etmesi ve bu kendince çıkarımlarının en doğru 
değer ve ölçüymüş gibi insanlara zorla kabul et-
tirmeye çalışmasındandı.

Kitab-ı Kerim’e baktığımızda, hakkında en 
çok ayet olan peygamberin Musa Aleyhisselam 
olduğunu görürüz. Bu da, Musa Aleyhisselam’ın 
hayatının ne kadar değerli ve ibretamiz olduğu-
nu bize anlatır. Onun hayatı çok değerli öğütler 
ve ibret alınması gereken gerçekler içermektedir. 
Onun yaşadıkları, sadece iki insanın çarpışması/
savaşım vermesi değil; iki dünyanın, iki dinin, 
iki yeryüzü hâkimiyetinin mücadelesidir. Çünkü 
Musa Aleyhisselam, Hakk yanında adalet ve tev-
hid yanında/yolunda; Firavun ise, batıl, zulüm 
ve şirk yolunda/yanındadır. İkisi de kendi ina-
nışlarının yeryüzüne hükmetmesi telaşesinde, 
çabasındadırlar. İşte bu nokta, iki tarafın taşıdığı 
yükün basite alınıp iki lafla geçilecek bir mevzu 
olmadığının işaretidir.

Firavun, o kadar güçlü, o kadar saltanat sahi-
bi olduğu halde, kendi düşmanını, kendi hüküm-
ranlığını yerle bir edecek olan insanı; yine kendi 
sarayında, kendi içinde büyütüp beslediğinden 
habersiz olarak yaşamıştı. Bu olay, Rabbimizin 
kudretinin her şeyden üstün olduğunun ispatına 
örneklik teşkil eder.

Rabbimiz, Musa Aleyhisselam’ı kardeşi Ha-
run Aleyhisselam ile tebliğ için Firavuna gön-
derdiğinde, ona güzel sözle gitmesini, yumuşak 
davranmasını istemektedir. Çünkü sonuçta o, bir 
insandır. Zalim de olsa, despot da olsa belki gü-
zel söz ve öğütlerle yola gelebilir, hidayet yoluna 
ulaşabilirdi. Ama Rabbimiz, burada Firavun’un 
iman etmeyeceğini biliyordu. İşte bu söz, bütün 
‘Müslümanım’ diyenlere, İslam’ı davet etmek 
gibi bir sıkıntıya/kaygıya/derde sahip insanlara, 

Tevhid Yolunun Müstesna 
Elçisidir Hz. Musa (A.S.)

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.com
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esasen “anlayın, kavrayın 
ve ağlayın” demekte.

Musa Aleyhisselam ve 
kardeşi Harun Aleyhis-
selam, Firavun’a tebliğe 
gittiklerinde, Firavun on-
lara sertçe müdahale edip 
getirdikleri ve sunduk-
ları mesaja inanmamış 
ve Musa Aleyhisselam’ın 
peygamberliğinin gös-
tergesini istemişti. Musa 
Aleyhisselam da bunun 
üzerine Allahu Teâlâ’nın 
izni ve emriyle asasını yere atmış ve asanın yı-
lan suretine dönüşünü; elini koynuna sokup çı-
kararak avucunun parlak bir ay haline gelmesini 
küfrî gözlere, yola gelmez ruhlara göstermişti. 
Bunun üzerine Musa Aleyhisselam’ı sihirbazlıkla 
yaftalayan Firavun, Musa Aleyhisselam’ın sihir-
bazlarıyla yarışması teklifinde bulunmuştu. Daha 
sonra sihirbazlarla karşılaşma zamanı geldiğin-
de, Musa Aleyhisselam’ın göstermiş oldukları 
karşısında akıllarını ve ruhlarını harekete geçiren 
sihirbazlar, hemen iman edip secdeye kapanmış-
lardı. Firavun da bu uğursuz(!) gelişme üzerine 
sihirbazlara: “Benden izinsiz Musa’nın Rabbine 
inanırsınız ha! Sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çap-
razlama keseceğim!” diye tehditler savurmuştu. 
Burada sihirbazların tavırları çok ilginçtir. Musa 
Aleyhisselam’ın mucizeleri karşısında, hemen 
imana teslim oluyorlar, iman yolunu tercih et-
mişlerdi. Çünkü bu olayın sihirbazlıktan öte, çok 
yüce bir Yapıcının/Yaratıcının iradesi dâhilinde 
gelişen vakıa olduğunun farkına varmışlardı. Ve 
bizlere şöyle bir miras bırakıyorlar: İnsanların hi-
dayet bulması için kendimizi yıpratmamıza hacet 
yok. Samimi adımlarla ve sahih sözlerle yola çı-
kıldığı vakit, Rabbimiz adımlarımızı bereketlendi-
recek ve bizlere ummadığımız yerlerden nimet-
ler bahşedecektir. Ki, en büyük nimet, bir insanın 
aslına dönmesi, yani Rabbine iman etmesidir.

Ve artık Musa Aleyhisselam için Firavun yur-
du, yaşanılmaz olur. Rab’lerinden izin çıkar ve 
Kızıldeniz’e yürürler. Firavun’un zulmüne daya-
namayıp Rabbinin izniyle Kızıldeniz’den geçen 
Musa Aleyhisselam ve yarenleri, geride, denizde 
boğulan Firavun ve adamlarını bırakmışlardı. Fi-
ravun son nefesinde “iman ettim” dediyse de bu, 
ondan kabul edilmemişti.

Zalim Firavundan kurtulan Musa (a.s)’ın ya-
renleri, bu defa, ayrı bir taşkınlık, ayrı bir zul-

met üretmeye başladılar. 
Samirî adındaki bir sapık, 
bir heykel yaparak “İşte, 
sizin ve Musa’nın Rabbi 
budur” diyerek inananları, 
inandıkları ve uğruna çapa 
sarf ettikleri yoldan sap-
tırmaya çabalamıştı. Musa 
Aleyhisselam Firavundan 
sonra, ayrıca bu sapıklığa 
yönelen kavmiyle uğraşım 
göstermiş ve muzaffer de 
olmuştur biiznillah.

Musa Aleyhisselam 
dediğimiz, tarihin Tevhid Akidesinin ve Tevhid 
Yolunun ender elçi/önderlerinden o büyük mü-
cadele sahibi insan, bütün hayatı boyunca Rab-
binin yüceliğini, tevhidi, adaleti hâkim kılıp bü-
tün insanlığı bu yüce değerler sistemine, İslam’a 
çağrı çağırmıştı. Bu zaman zarfı içerisinde birçok 
zorluklar, meşakkatler, sıkıntılar ve olmazlıklar 
görmüş; hatta memleketinden bile çıkarılmıştır. 
Ama o tarihten bu yana gelen gerçek ve sönmez 
vaad, galibiyetin, Rableri yolunda olanlara ait ol-
duğunu haykırmaktaydı.

Musa Aleyhisselam’ın hayat serüvenin-
den hissemize düşen çok ibretlikler var. On-
dan bize miras kalanlar; cesaret, sabır, meta-
net, direnç, tatlı dil, her vakit dua, ne pahasına 
olursa olsun zalim kral ve sultana/sultanlara 
karşı hakkı ve hakikati gereğince haykırmak,  
Rabbe dayanıldığı, güvenildiği ve tam anlamıyla 
sığınıldığı vakit, Onun şüphe içermeksizin yardı-
mını göndereceğiydi.

Bu ulvi halleri, ahvallerine perçinleyenlerin 
muzaffer olacakları, Rahman ve Rahim olan Al-
lah Azze ve Celle’nin vaadidir. Ne mutlu Musa’ca 
kalanlara…

Aziz ve kerim kitabımız Kur’an’da, Musa 
Peygamber’den çokça bahis açılmasının yanı 
sıra, muhtevasına onu konuk eden çokça da 
eserler verilmiştir sonraki zamanlarda. Onu 
daha yakından tanımanın yolu, o eserlere doğru 
hareket etmekten geçer.

Sözlerimizi, sözlerin en kutlusundan bir ayet-
le sonlandıralım ve Musa (a.s) olmanın yolları-
na bakalım inşallah: “Sen insanları Allah yoluna 
hikmetle, güzel ve makul öğütlerle davet et; ge-
rektiği zaman da onlarla en güzel tarzda müca-
dele et. Rabbin, elbette, yolundan sapanları en 
iyi bildiği gibi kimlerin doğru yola geleceğini de 
pek iyi bilir.” (Nahl: 125)

“Sen insanları Allah yoluna hik-
metle, güzel ve makul öğütlerle 
davet et; gerektiği zaman da on-
larla en güzel tarzda mücadele 
et. Rabbin, elbette, yolundan sa-
panları en iyi bildiği gibi kimle-
rin doğru yola geleceğini de pek 
iyi bilir.” (Nahl: 125)
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İNKÂR EDENLERİN AMELLERİ KABUL 
EDİLMEZ

Bir amelin, salih amel olabilmesi için 
ameli işleyen kimsenin mümin olma-
sı, şirk ve gösterişten uzak durması, 

ameli iyi niyet ve ihlâsla ve bu amelin Şâri’nin 
(Kanun koyucunun) koyduğu kurallara uygun 
olarak yapması gerekir. Dolayısıyla iman etme-
yen bir kimsenin yaptığı güzel, faydalı işler “sa-
lih amel” kapsamında değerlendirilemez. Çünkü 
amelin sıhhati için onu yapan kişide bulunma-
sı gereken şartlar bulunmamaktadır. Nitekim 
Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz, iman etmeyenle-
rin amellerinin boşa gideceğini ve bu amellerin 
rüzgârın önünde kül yığınına benzediğini şöyle 
belirtmektedir:

“Kim iman (esaslarını) inkâr ederse o kimse-
nin ameli boşa gider” (Maide, 5/5) 

“Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur: On-
ların yaptıkları, fırtınalı bir günde rüzgârın şid-
detle savurduğu bir kül gibidir. Kazandıklarından 
hiç bir şeye güç yetiremezler. İşte uzak bir sa-
pıklık (içinde olmak) budur.” (İbrahim, 14/18 )

“Şüphesiz küfredip kâfir olarak ölenler, bun-
ların hiç birisinden, yeryüzü dolusu altını olsa 
-bunu fidye olarak verse de- kesin olarak kabul 
edilmez. Onlar için acı bir azab vardır ve onların 
yardımcıları yoktur.” (Al-i İmran, 3/91)

Bu konuyla ilgili diğer ayetler de şöyledir:  
“Ayetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşle-
re gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve tüm insan-
ların lâneti onların üzerindedir.” (Bakara, 2/161)

“İnkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara 
gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada 
ebedî kalacaklardır.” (Bakara, 2/39)

“Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanla-
yanların amelleri boşa çıkmıştır.” (A’raf, 7/147) 

“Onlar (Allah’ın ayetlerini inkâr edenler), 
amelleri, dünyada da, ahirette de boşa gitmiş 
kimselerdir. Onların hiç bir yardımcıları da yok-
tur.” (Âl-i İmran, 3/22)

Bu ve benzeri ayetlerde de belirtildiği gibi iş-
lenen bir amelin, salih amel olabilmesi için, an-
cak o amelin imanın bir gereği olarak ihlâs ve iyi 
niyetle yapılması gerekmektedir.  Aksi takdirde 
o amel, işleyeni riya ve gizli şirke sürükleyerek 
Allah’u Teâlâ’nın rahmetinden uzaklaştırır ve ga-
zabına müstahak kılar. Nitekim ashaptan birisi 
diyor ki: “Resul-u Ekrem (as)’i ağlarken gördüm 
ve ‘Ya Rasulullah, nedir seni ağlatan?’ diye sor-
dum. ‘Ben ümmetim için şirke düşmelerinden 
korktum. Yanlış anlamayın. Onlar puta, güneşe 
veya aya tapmazlar. Onlar amelleriyle gösteriş 
yaparlar’ diye buyurdu.” 

Bir başka hadis-i şerifte de, salih ameli baş-
kalarına emretmesine rağmen kendisi yapmayan 
ya da münkeri başkalarına yasaklamasına rağ-
men kendisi yapanın ahiretteki durumu şu şe-
kilde gündeme getirilmektedir. Usame (r.a)’den 
Rasulullah (as)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Kıyamet günü bir kişi getirilip cehenneme 
atılır da bağırsakları derhal karnından çıkar. 
Sonra o kişi bağırsakları etrafında değirmen 
merkebinin değirmende döndüğü gibi döner. Bu-

İman, Salih Amel İlişkisi - II
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nun üzerine cehennem halkı o kişinin etrafına 
toplanıp:

“Ey filan! Halin nedir? Sen bize iyilikle em-
reden, bizi kötülükten nehyeden değil miydin?” 
derler. O da:

“Ben size iyiliği emreder ama kendim yap-
mazdım, münkerden nehyeder de kendim işler-
dim” diye cevap verir.” (Buhari-Müslim)

Bir başka hadis-i şerifte ise “Kıyamet günün-
de azabı en şiddetli olan o kimsedir ki (görünüş-
te) insanlar ondan hayır görür (onu hayır ehli 
ve iyi sanır) hâlbuki onda hayır yoktur” buyu-
rulmaktadır.

SADECE İMAN ETTİK DEMEK YETMEZ

Daha önce de belirtildiği gibi sadece dille ikrar 
kişiyi mü’min yapmaz ya da sadece imanı kalple 
tasdik edip onun (imanın) gereğini yerine getir-
memek de kişiyi kurtarmaz. Çünkü iman, dille 
ikrar, kalple tasdik, uzuvlarla amel etmektir. Bu 
ise, hayatı bütünüyle Allah’a adamak ve sade-
ce O’nun için yaşamaktır. (En’am, 6/162) Zaten 
yaratılış gayemiz de sadece ve sadece Allah’a 
ibadettir/kulluktur. (Zariyat, 51/56) İçinde ya-
şanılan dünya da insan için, bir imtihan dünyası 
olarak var edilmiştir. Bu nedenledir ki, Rabbimiz, 
‘hayatı ve ölümü imtihan için yarattığını’ (Mülk, 
67/2) belirtmektedir. İnsanın bu imtihandan ba-
şarılı olabilmesi iman ile birlikte salih ameller iş-
lemesine bağlıdır. İmanın korunması ve kalpte 
kökleşmesi için de amel gereklidir. Amelsiz iman 
olmayacağı gibi imansız amel de olmaz. Çünkü 
düşünce alanından eylem ve hareket alanına çı-
kamamış olan iman, meyvesiz bir ağaca benzer. 
Kalpte mevcut olan iman ışığının hiç sönmeden 
parlaması, giderek gücünü artırması salih amel-
lerle mümkün olur.

“Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Al-
lah’ındır. Güzel söz O’na yükselir, salih amel de 
onu yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzenleyen-
ler ise; onlar için şiddetli bir azab vardır. Onların 
tasarladıkları ‘boşa çıkıp bozulur’.” (Fatır, 35/10)

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

Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emre-
den ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir 
topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlar-
dır. (Al-i İmran Suresi, 104) 

“Hepsi bir değil, ehli kitap içinde Allahın ayet-
lerini gecelere kadar tilavet eden, secde eden bir 
ümmet (topluluk) vardır. Allah’a ve ahiret günü-

ne iman ederler, iyiliği emreder, kötülükten alı-
korlar. Hayırlara koşarlar, onlar salihlerdendir.” 
(Ali İmran, 3/113-114)  

Yüce Allah, imanın, sırf dille söylenen bir söz 
olmadığını, imanın, insanı birtakım sorumluluk-
larla yükümlü kıldığını, kötülükleri yapanların 
yaptıklarının yanlarına kâr kalmayacağını, imti-
han edilmeden sadece iman ettik demekle in-
sanın kurtulamayacağını şöyle ifade etmektedir:

“İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece 
“iman ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi 
sandılar? And olsun ki, biz onlardan öncekileri de 
imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları 
ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya 
koyacaktır. Yoksa kötülükleri yapanlar bizden 
kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü (ve 
yanlış) hüküm veriyorlar! Her kim Allah’a kavuş-
mayı umuyorsa bilsin ki, Allah’ın tayin ettiği o 
vakit elbette gelecektir. O her şeyi işiten ve bi-
lendir. Cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş 
olur. Şüphesiz Allah, âlemlerden müstağnidir. 
İman edip iyi işler yapanların kötülüklerini elbet-
te örteriz ve onlara, yaptıklarının daha güzeli ile 
karşılık veririz.” (Ankebut, 29/1-7)

Yüce Allah, cennette yüksek derecelere ulaş-
mayı imanla beraber salih amele bağlamış ve bu 
konuda da şöyle buyurmuştur:

“Kim de O’na salih ameller işlemiş bir mümin 
olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler 
vardır.” (Taha, 20/75)

“İnanan ve salih amelleri işleyenleri, altların-
dan nehirler akan cennetlerle müjdele…” (Baka-
ra, 20/25)  

“İnanan ve salih amelleri işleyenleri altların-
dan ırmaklar akan cennetleler koyacağız. Ora-
da onlar için tertemiz eşler vardır ve onları tatlı 
(koyu) bir gölgeye koyarız” (Nisa, 4/57)

Bir başka ayette Yüce Allah, dünya nimetleri 
içerisinde insanın en çok değer verdiği iki nimete 
dikkat çekmekte ve bu nimetlerin hayatın süsü, 
zineti olduğunu ve bu iki nimetin de dünya ile 
birlikte sonuçta yok olacağını ve ahirete gidecek 
olanın yalnızca imanla birlikte salih amel olaca-
ğını şöyle buyurmaktadır:

“Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. 
Baki kalacak olan iyi ameller ise, Rabbinin ka-
tında, sevapça da hayırlıdır, ümid yönünden de 
daha hayırlıdır.” (Kehf, 18/46)

Ayrıca salih amel işlemeden ahirete gidenle-
rin dünyaya dönüp salih amel işlemek için yal-
varacakları Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir:
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“Onlar cehennemde, “Ey Rabbimiz! Bizi bura-
dan çıkar ki dünyada iken işlemekte olduğumuz-
dan başka ameller, salih ameller işleyelim” diye 
bağrışırlar. (Onlara şöyle denilir:) “Sizi, düşünüp 
öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği 
kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. 
Öyle ise tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir 
yardımcı yoktur.” (Fatır, 35/37)

Hadislerde İman ve Salih Amel

Hz. Peygamber (as), İslam’ın insanlara yük-
lediği yükümlülüklerden kendisini hariç tutma-
mış, farzları önce kendisi uygulamış, yasaklara 
önce kendi uymuş ve salih amelleri pratik olarak 
ümmetine bizzat göstererek örnek olmuştur. Ni-
tekim dönemin Umman Sultanı’nın, Hz Peygam-
ber (as) ile ilgili olarak “O, bir şeyi yasaklayacağı 
zaman önce kendi nefsinde onu yasaklar, sonra 
diğerlerine emrederdi ya da bir şeyin yapılmasını 
emredeceği zaman da onu önce kendisi yapar, 
sonra da başkalarına emrederdi” sözleri de bunu 
teyid etmektedir. Dolayısıyla O, ‘başkalarına em-
redip de kendisini unutmazdı.’ (Bakara, 2/44) O 
ferdî, ailevi, idari ve ekonomik faaliyetlerinde 
daima Allah rızasını ön planda tutarak hayatının 
bütününü ibadet olarak geçirmiştir. Gündüzleri 
İslam’ı insanlara tebliğ ile geçiren, geceleri de 
ayakları şişinceye kadar namaz kılan Hz. Pey-
gamber (as)’a Hz. Aişe Validemiz (ra) şöyle de-
miştir: “Yâ Resûlallah! Senin geçmiş ve gelecek 
bütün günahların bağışlandığı halde niye böyle 
kendini yoruyorsun?” dedim.  

Bana cevaben: 

- “Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı, Ya 
Aişe?” diye buyurdu. (Buhârî, Tefsîrû sûre (48), 
2; Müslim, Münâfikîn 81.) 

Hz. Muhammed (as) birçok hadislerinde, salih 
amellerin iman ile birlikte işlemeyi gerektirdiğine 
dikkat çekmiş ve imanın durağan, kalpte yerleşip 
kalan bir inanç olmadığını birçok sözlerinde vur-
gulamıştır. Nitekim Hz. Peygamber (as), “İman 
temenni ve süs değil, kalbe yerleşmiş ve ya-
pıp edilenlerle doğrulanmış olandır” buyurmuş-
tur. İmanın kalbin bir ameli olduğunu bir başka 
hadis-i şerif açıkça şöyle ifade etmektedir:

“Amellerin en üstünü hangisidir” diye sorul-
du. Hz. Peygamber, “Allah ve Resûlüne iman et-
mektir” buyurdu. “Sonra nedir?” denildi “Allah 
yolunda cihad etmektir” cevabını verdi.

“Sonra hangisidir?” diye soruldu. “Mebrur 
olan hacc’tır” buyurdu.” Peygamberimiz,  iman 
ile amelin birbiriyle olan bağlantısını şöyle ifade 
etmektedir:

“Üç haslet vardır; bunlar kimde bulunursa 
o, imanın tadını tadar: Allah ve Resulünü, Allah 
ve Resulünden başka her şeyden fazla sevmek, 
Sevdiğini Allah için sevmek, Allah kendisini kü-
fürden kurtardıktan sonra, tekrar küfre dönmeyi 
ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek, asla 
istememek.”

Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah 
(a.s) buyurdular ki: …Allah sizin suretlerinize ve 
kalıplarınıza bakmaz, fakat kalplerinize ve amel-
lerinize bakar. Takva şuradadır -eliyle göğsünü 
işaret etti- :Sakın ha! Birinizin satışı üzerine sa-
tış yapmayın. Ey Allah’ın kulları kardeş olun. Bir 
Müslüman’ın kardeşine üç günden fazla küsmesi 
helâl olmaz.” (Buharî, Nikâh 45, Edeb 57, 58, 
Ferâiz 2; Müslim, Birr 28-34, (2563-2564)

Hz. Peygamber Efendimiz salih amellerin bi-
zimle birlikte ölüm ötesine de gideceğini, kabir-
den içeri yalnız iman ile birlikte salih amellerimi-
zin gireceğini şöyle vurgulamaktadır:

“Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder; ikisi 
geri döner ve biri onunla daima beraber olur. Ai-
lesi, malı ve ameli onu kabre kadar takip eder, 
ailesi ve malı geri döner, geriye yalnızca onunla 
birlikte ameli kalır.”

Bir başka hadiste de, amel defterinin üç şey-
den dolayı kapanmayacağını belirtir:

“Mü’min kişiye, hayatta iken yaptığı amel ve 
iyiliklerden, öldükten sonra ulaşanlar, öğretip 
neşrettiği bir ilim, miras bıraktığı bir mushaf (ki-
tap), geride bıraktığı salih bir evlad, inşa ettiği 
bir mescid, yolcular için yaptırdığı bir bina, akıttı-
ğı bir su, hayatta ve sağlıklı iken verdiği bir sada-
kadır. Ölümünden sonra kişiye işte bunlar ulaşır.”

İman parçalanma kabul etmez, yani Allah’tan 
ve Resulünden gelenlerin bir kısmına iman, bir 
kısmını ise kabul etmemek, olmaz. Allah’a ve 
Resulüne tam ve kâmil anlamda iman etmek 
gerekir. Çünkü imani/akidevi konularda parçacı 
yaklaşım olmayacağı gibi bu konuda pazarlık da 
olmaz. Rivayet edildiğine göre Yahudi hahamla-
rından bir topluluk, Rasulullah’a gelmişler: “Ey 
Allah’ın Resûlü biz, sana, kitabına, Musa’ya, 
Tevrat’a ve Üzeyir’e iman ediyoruz ve bunlardan 
başka kitapları ve peygamberleri tanımıyoruz” 
demişlerdi. Peygamberimiz de: “Hayır, Allah’a, 
bütün peygamberlerine, Muhammed’e ve kitabı 
Kur’an’a ve ondan önceki her kitaba iman edi-
niz” buyurdu. “Yapmayız” dediler. Bunun üzeri-
ne; “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, 
Peygamberine indirdiği Kitab’a ve daha önce 
indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, melekle-
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rini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret günü-
nü inkâr ederse sapıklığın en koyusuna düşmüş 
olur” (Nisa, 4/136) ayeti nazil olmuştur. 

İMANIN İNSANDA MEYDANA GETİRDİĞİ 
DEĞİŞİM

Zaman zaman kendimize sorarız; acaba ne-
den kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, 
verdiğimiz sadakalar, okuduğumuz Kur’an’lar 
bizlerin amellerini değiştirmiyor? Bu sorunun 
cevabı çok zor görünse de aslında çok basittir. 
O, her biri yıldız olan sahabelerin imanları çok 
güçlüydü. Olayı içlerinde bitirmişlerdi. İman ko-
nusunda şüpheleri kalmamıştı. Hz. Bilal daha 
kaç ayet biliyordu ki onca işkenceye maruz kal-
masına rağmen tevhid sözünü ağzından düşür-
memekteydi. Onun söylediği tek şey vardı “La 
İlahe illallah!” Bu cümleyi söyleye söyleye takati 
kalmamış artık ancak “Ehad” diyebiliyor, sesinin 
tükendiği anlarda da şahadet parmağıyla Allah’ı 
birliyordu. Çevresindeki kâfirlere o haliyle bile 
korku salıyordu. Neden korkuyorlardı onun bu 
halinden? Korkuyorlardı çünkü bu kadar işken-
ce, eziyet, dayak, açlık, susuzluk onu inandığı 
davadan vazgeçiremiyordu. Bu, nasıl bir davaydı 
ki, bunca çileye karşın vazgeçilmiyor ve aksine 
daha da sıkı sıkı bağlanmaya sebep oluyordu. 
Demek ki bu iş ilk önce kalpte başlıyor.

Hz. Peygamber ve beraberindeki sahabe-
ler yıllarca Mekke’de kaldılar. Düşünsenize 
Mekke’de Yasir ailesi işkence çekiyor ve Müslü-
manların ellerinden bir şey gelmiyordu. Annesi 
(Hz. Sümeyye) ve babası (Hz. Yasir) işkenceler 
altında şehid edilmişlerdi. Sıra Ammar’a gelmiş-
ti. Ancak Ammar’ın bedeni işkenceyle dağlansa 
da içi rahattı. Şuurunu kaybetme noktasına ge-
linceye kadar işkence ettiler ve sonunda kendi 
ilahları için hayır söylemesini istediler ve Ammar 
da dediklerini dili ile söyleyiverdi. Sonra pişman-
lık içerisine girdi. Ama iş işten geçmişti. Resu-
lullah ile konuştuktan sonra rahatlamıştı. Çünkü 
bu olay üzerine ayet nazil olmuştu. Bu ayette 
Rabbimiz şöyle buyurmaktaydı:

“ İman ettikten sonra kâfir olanlar, Allah’ın ga-
zabına uğrarlar, onun için büyük bir azap vardır. 
Yalnız bu hüküm, kalpleri kesin bir imanın hazzı 
ile donanmış olduğu halde baskı altında kalanlar 
için değil, fakat gönüllerinin kapısını inkârcılığa 
açanlar için geçerlidir.” (Nahl, 16/106) Hz. Am-
mar (ra), küfrü gerektiren sözleri sadece diliyle 
söylemesine, bu sözlerin zerresi bile kalbe inme-
mesine rağmen yine de rahatsız olmuştu. Ancak 
bu ayet kendisini rahatlatmıştı. Her bir sahabe 
işkenceler altında inletilmesine rağmen böyley-

di. Çünkü onların imanı kalbe öyle bir yerleşmişti 
ki kimse çıkaramazdı. İman, onları ve hayatlarını 
değiştirmişti.

İşte imanın değiştirdiği bir başka isim Bilal-ı 
Habeşi (ra) idi. Bilal-ı Habeşi (ra), Mekke’de 
müşriklere karşı Müslümanlığını açıklamaktan 
korkmayan birisiydi. Bilal-i Habeş (ra)’ın boynu-
na uzun bir urgan bağlamışlardı. Çocuklar, ur-
ganın ucundan tutarak çekip götürüyorlar, Bilal 
de “Ahad, Ahad (Allah birdir, birdir) Ben Lat’ı, 
Uzza’yı, Hubel’i, İsaf’ı, Naile’yi, Buvane’yi tanı-
mam!” diyordu.

Ümeyye b. Halef, Bilal’i 24 saat aç susuz bı-
raktıktan, öğleyin güneşin en kızgın taşlara ve 
kumlara sürttürüp kaktırdıktan, ağzına güneşten 
kurumuş bir lokma et parçası verdikten sonra 
göğsüne kocaman bir kaya parçası koydurur ve:

“Andolsun ki sen ölmedikçe yahut Muhammed’i 
ve onun dinini inkâr ve reddederek, Lat’a, Uzza’ya 
tapmadıkça, bu azap üzerinden kaldıramayacak-
tır!” diyordu.

Bilal ise, bütün bunlara katlanır, ölmeyi göze 
alır, “Ben Lat’ı, Uzza’yı kabul etmem! Allah birdir, 
birdir” der dururdu. Umeyye de Bilal’in azap ve 
işkencesini şiddetlendirdikten sonra çekilip gi-
derdi. Bilal bayılır, nice sonraları ayıkınca işken-
cesi bir kat arttırılır, o da buna imanının kuvveti 
ile dayanırdı.

İşte Mekke’deki İslami hareket böyle bir şid-
det ortamında yayılmıştı. O zaman bu hareketin 
her ferdi, çok kere canını dahi feda ederken iş-
kencenin, fitnenin her çeşidini tatmıştı. O gün 
hiç kimse açıktan Kelime-i Şahadet’i söyleye-
mezdi. Hiç kimse bu yeni İslam cemiyetine ve 
onun yeni öncülüğüne dahil olamazdı… Ancak 
kendilerini, Allah’a adayan kimseler bu tehlike-
ye girerdi. Onlar, çok kere işkencenin, fitnenin, 
açlığın, gurbetin, eziyetin ve hatta ölümün en 
adi örneklerini tatmışlar ve kendilerini bunlara 
tahammüle hazırlamışlardı…

Hz. Osman Müslüman olunca, amcası Hakem 
onu, urganla bağladı ve: “Sen atalarını bırakır 
da, sonradan çıkma bir dine özenirsin öyle mi?! 
Vallahi, tuttuğun bu dini bırakıncaya kadar seni 
çözmeyeceğim!” dedi.

Hz. Osman: “Vallahi, ben onu ne bırakırım, 
ne de ondan ayrılırım!” diyerek dayatınca, amca-
sı, Hz. Osman’ı bırakmak zorunda kaldı.

Abdullah İbn Mes’ud, kısa boylu, ince ve sıs-
ka bacaklı, ufacık tefecik, kara kuru bir zat idi. 
Ashab-ı Kiram, bir gün, tenha bir yerde toplan-
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mışlardı. “Vallahi, Kureyş’e şu Kur’an-ı Kerim’i 
Rasulullah’dan başka açıktan dinletebilen bir 
kimse olmadı. Sizden kim gider de, onlara açık-
tan Kur’an okuyup dinletebilir?” dediler.

Abdullah İbn Mes’ud ortaya atıldı ve kendisi-
nin gitmek istediğini söyledi. Ashab: “Biz, onla-
rın, sana zarar vermelerinden korkarız. Biz, öyle 
bir adam istiyoruz ki, gerektiği zaman, kendisini, 
müşriklerden koruyabilecek bir kavim ve kabilesi 
bulunsun!” dediler.

İbn Mes’ud: “Bırakın beni, gideyim; Allah, 
beni onlardan korur!” dedi.

Ertesi günü, kuşluk vakti Makam-ı İbrahim’e 
doğru yürüdü. Kureyş müşrikleri de orada toplan-
mış bulunuyorlardı. İbn Mes’ud ayakta, yüksek 
sesle besmele çekti… Rahman suresini okumaya 
başlayınca, müşrikler birbirlerine “Ümmü Abd’in 
oğlu ne diyor. Herhalde, Muhammed’in getirdiği 
şeylerden okuyor” diyerek İbn Mes’ud’un üzeri-
ne yürüdüler, tokat ve yumruklar altında okuma-
ya devam ederek Allah’ın dilediği kadar ayetleri 
onlara dinletti.

Arkadaşlarının yanına döndüğünde: “Allah 
düşmanlarını ben bugünkü kadar zayıf görme-
dim. İsterseniz, yarın sabah onlara bir o kadar 
daha dinletebilirim” demişti.

İşte Ebu Zerr, iman onda da aynı değişimi 
yapmıştı. Peygamberimiz ona “Ey Ebu Zerr, sen 
şimdi bu işi gizli tut ve memleketine dönüp git. 
Bu işi (tevhidi) açığa vurduğumuzu haber aldığın 
zaman gel” dediğinde Ebu Zerr: “Ya Rasulullah! 
Seni peygamber olarak gönderen Allah’a andol-
sun ki, ben bunu onların arasında bağırarak açık-
layacağım!” dedi. Sonra kalkıp Mescid-i Haram’a 
gitti. Bağırarak; “Ey Kureyş topluluğu, ben şe-
hadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve 
yine şehadet ederim ki,  Muhammed, Allah’ın 
kulu ve Resulüdür” deyince, Kureyş müşrikleri 
“Kalkın vurun şu Sabiiye” diyerek üzerine sal-
dırdılar.

İşte ne zaman ki âlemlerin Rabbine kulluk 
edilmesi için hak bir davet gelmişse, kulu kula 
taptırmayı prensip edinen cahiliye derhal bu yeni 
faaliyetin karşısında, batılı temsil eden eski ve 
kokmuş cahiliyeyi bulmak tabii ve normal sayıl-
mıştır.

Onların iman edip İlah olarak Allah’ı bilme-
leri, hayatlarında değişimi gerçekleştiriyordu. 
Çünkü daha elle tutulur kitapları bile yoktu. 
Sadece Peygamberimizin onlara anlattığı bir-
kaç ayet bulunmaktaydı. Müslüman olmanın ilk 

şartı olan “Kelimeyi Tevhid”, onlardaki bu deği-
şimi başlatıyor, eski hayatlarını bir kalemde sili-
yorlardı. Hâlbuki bu kelimeyi Ebu Cehil ve onun 
gibi birçok kâfir duyuyordu. Bu kelime bir kısmı-
nı Allah katında başka bir insan yaparken, O’na 
savaş açanları ise başka bir insan haline getiri-
yordu. O gün insan iman ettikleri andan itibaren 
kendilerine yepyeni bir yaşam çizgisi çiziyorlar. 
Hem öyle bir yaşam ki eski yaşantılarından çok 
daha zor, çok daha meşakkatli, çok daha eziyet-
li bir yaşamdı. Ama asla geri dönüş olmuyordu. 
Bunun nedeni, Peygamber efendimiz vasıtasıyla 
Kur’an’la tanışan o insanlar Kelimeyi Tevhid’de 
ne anlaşılması gerektiğini çok iyi biliyorlardı. On-
lara karşı çıkan güruh da neye karşı çıktıklarını 
çok iyi biliyorlardı.

Aslında bu yapılanlar, iman eden müminle-
re ilk kez yapılmamaktaydı. Yani imanlarından 
dolayı ilk işkence gören ya da şehid edilenler 
sadece bu müminler değildi.  Çünkü geçmiş 
peygamberlerin döneminde de aynı işkenceler 
yapılmıştı. Nitekim kimi peygamberler şehid 
edilmişler kimilerine de işkenceler yapılmıştı. 
Hz. İbrahim (as) ise dağ gibi ateşin içine atıl-
mıştı. İman edenlere değişmez kuralı yine Rab-
bimiz bir ayet-i kerimesinde şöyle açıklamıştır; 
“Sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gel-
meden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onla-
ra öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zor-
luk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda elçi, 
beraberindeki mü’minlerle; “Allah’ın yardımı ne 
zaman?” diyordu. Dikkat edin. Şüphesiz Allah’ın 
yardımı pek yakındır.” (Bakara, 2/214)

Habbâb bin Eret (ra), işkenceler altında bu-
naldığı bir gün Hz. Peygambere gelerek “Ya Ra-
sulullah, Allah’ın yardımı ne zaman? Hz. Pey-
gamber (as) da; “Sizden önceki kavimlerde 
öyleleri vardı ki, onlar için yerde bir kuyu ka-
zılır, kuyunun içine atılır, testerelerle başından 
aşağıya ikiye bölünür, fakat yine de dinlerinden 
dönmezlerdi. Demir taraklarla etleri kemikle-
rine kadar taranırdı da, yine de bu işkenceler 
onları dinlerinden çeviremezdi. Vallahi Allah, 
bu dini tamamlayacak. Endişe ve ızdırablardan 
o derece emin olacaksınız ki, bir atlı Sana’dan 
Hadramevt’e kadar Allah’tan başka hiçbir kim-
seden korkmadan gidecek. Kimsenin, koyun sü-
rüsüne kurt saldırır diye bir korkusu olmayacak. 
Fakat siz acele ediyorsunuz.” (Buharî: 4/238-
239)

Aynı tehditlerin, aynı işkencelerin Hz. Musa 
(as) döneminde de olduğunu Kur’an-ı Kerim’de 
şöyle anlatılır:
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Hz. Musa, Firavun’u arınmaya, kendisini 
Allah’a giden yola iletmeye ve O’ndan korkmaya, 
sakınmaya davet edince; o, Musa’yı yalanladı. 
Sonra sırtını döndü, koşmağa başladı, adamları-
nı toparladı ve şöyle bağırdı:

“Ben sizin en yüce Rabbinizim” dedi.” (Nazi-
at, 79/24)

“Firavun: “Ey ileri gelenler! Sizin için benden 
başka bir ilâh tanımıyorum.” (Kasas, 28/38)

Böyle edepsizce rububiyetini ve ulûhiyetini 
hiç kimseden çekinmeden göğsünü gere gere 
ilan eden Firavunlara karşı “iman”ın kişilerde 
gerçekleştirdiği değişim ve o değişimin gerektir-
diği pratiğe bir göz atalım.

“Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere: 
“Bu dedi, herhalde çok bilgili bir sihirbaz!” “Sizi 
sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne 
buyurursunuz?” Dediler ki: “Bunu ve kardeşi-
ni eğle, şehirlere de toplayıcılar gönder.” “Bü-
tün bilgiç sihirbazları sana getirsinler.” (Şuara, 
26/34-37)

“Böylece, sihirbazlar belli bir günün tayin edi-
len vaktinde bir araya getirildi. Halka, “Siz de 
toplanıyor musunuz? (Haydi, çabuk olun)” denil-
di. “Üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uya-
rız” dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun’a 
“Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir 
ücret vardır, değil mi?” dediler. Firavun cevaben: 
“Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kim-
selerden olacaksınız” dedi. Musa onlara “Atın, 
ne atacaksanız” dedi. Bunun üzerine iplerini ve 
değneklerini attılar ve “Firavun’un kudreti hakkı 
için şüphesiz elbette bizler galip geleceğiz” dedi-
ler. Ardından Musa asâsını attı; bir de ne görsün-
ler, onların uydurduklarını yutuyor! Sihirbazlar 
derhal secdeye kapandılar. “İman ettik, dediler, 
Âlemlerin Rabbine “ “Musa ve Harun’un Rabbi-
ne!” (Şuara, 26/38-48)

Beklenen an gelmiş, imanla temasa geçen 
kalplerin sihirbazlarda oluşturduğu bir değişim, 
bir devrim başlamıştı. O an sallanmıştı Firavun’un 
saltanatı, hâkimiyeti. Bu beklenmedik değişimin 
korkusuna kapılan Firavun, bir diktatör ve zor-
banın söyleyeceği şu sözleri sarf etmişti:

“Firavun: “Ben size izin vermeden mi ona 
iman ettiniz? O, muhakkak size sihir öğreten 
büyüğünüzdür. And olsun ki, ellerinizi ve ayak-
larınızı çaprazlama keseceğim ve muhakkak sizi 
hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin 
azabının daha şiddetli ve devamlı olduğunu bile-
ceksiniz” dedi.” (Taha, 20/71)

“(İman eden sihirbazlar şöyle) dediler: “Bize 
gelen bu açık mucizeler ve bizi yaratana karşı, 
asla seni tercih edemeyiz. Ne hüküm vereceksen 
ver. Sen, ancak bu dünya hayatına hükmedebi-
lirsin.” (Taha, 20/72)

“Doğrusu biz hem günahlarımıza, hem bizi 
zorladığın sihre karşı, bizi bağışlasın diye, Rab-
bimize iman ettik. Allah (sevapça senden) daha 
hayırlı ve (azab verme bakımından da) daha de-
vamlıdır.” (Taha, 20/73)

Hiç şüphesiz bu ani değişiklik, Firavun ve 
adamları üzerinde yıldırım tesiri yaptı.

İşte bu düşüncede olan sadık sihirbazları 
daha önce Firavun’un ismini ve kudretini ana-
rak (besmele çekercesine) secde ettikleri gibi 
Musa’nın Rabbine secde ediyorlar, mağlup olu-
yorlar, mağlubiyetlerini itiraf ediyorlardı.

Musa’nın Allah tarafından gönderildiği husu-
sunda doğruluğunu ikrar ediyor, onu peygamber 
olarak gönderen âlemlerin Rabbine iman edi-
yorlardı. Az önce sadık ordusu olarak hizmetine 
koştukları, kudretine sığınarak işe başladıkları 
ve ücretlerini bekledikleri Firavun’un ibadetin-
den kendilerini çekip sıyırıyorlardı.

Bu böyle bir inkılâptı ki Firavun’un tahtını te-
melinden sarsıyordu. Öyle bir dönüş ki Firavun ve 
etrafının ve toplanmış büyük bir kalabalığın göz-
leri önünde ve onların kulaklarını patlatırcasına…

İman, sahabenin ve Hz. Musa (as) dönemin-
deki sihirbazların hayatını böyle değiştirmişti. 
Eğer bugün iman ettiğini söyleyenlerin haya-
tında, böyle bir değişiklik meydana gelmiyor-
sa, iman edişlerinde bir sıkıntı var demektir. Bu 
sıkıntıyı gidermenin yolu ise, tıpkı sihirbazların 
-Firavun’un tehdidine aldırmaksızın- biz de iman 
ettik Musa’nın ve Harun’un Rabbine dedikleri 
gibi yeniden iman etmek gerekiyor. Aksi halde 
hayatı değiştirmeyen, öncelikleri belirlemeyen, 
kısacası hayatı bütünüyle kuşatıp yön vermeyen 
bir imanın ahirette hiçbir faydası olmayacaktır. 
O halde “Ey İman edenler iman edin” (Nisa, 
4/136) ayetinde belirtildiği gibi, şeksiz, şüphesiz 
yeniden iman etmek gerekmektedir. 

İşgallere, istilalara, emperyal küfre, şirke 
ve tuğyana ve yerli işbirlikçilere karşı direnme-
nin, İslam Dinini bu topraklarda yeniden hâkim 
kılmanın tek yolu, samimi ve ihlâslı bir şekilde 
iman etmektir. (Hucurat, 49/15) Bu şekilde iman 
ettiğimiz zaman, bu ümmet, -İnşaallah- yeniden 
birlikteliğini sağlayarak kıyama kalkacaktır. Ümit 
ve temenni ederiz ki, o günler çok uzak değildir.
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Onlar, emanetlerine ve ahidlerine ria-
yet edenlerdir. (Mü’minun 23/8)

Birbirlerimize vereceğimiz her söz bir ahiddir, 
eğer verilen sözler yerine getirilmez ise bu bir 
vebal’dir. Peygamberimiz (s.a.v.) kendisine pey-
gamberlik gelmeden önce dahi el-emin/güveni-
lir bir şahsiyet olarak tanınıyordu. Bununla ilgili 
tarihi siyer içerisinde güzel bir örnek anlatılır. 
Bir genç, peygamberliğinden önce Allah Rasûlü 
(s.a.v.) ile bir alışveriş yapmış, biraz beklerse 
hemen getireceğini vaat ederek oradan ayrılmış, 
ama sözünü unutmuş. Üç gün sonra hatırlayıp 
konuştuğu yere geldiğinde, onu aynı yerde bek-
lerken bulmuş Allah Rasûlü (s.a.v.), bu yaptı-
ğı karşısında kendisine serzenişte bulunmayıp 
sadece: “Ey delikanlı! Bana zahmet verdin, üç 
gündür burada seni bekliyorum.” demiştir. (bk. 
Ebu Davud, Edeb, 82, h. No: 4996)

İnsanlar size karşı bir güvensizlik duyarsa 
yapacağınız çalışmalarınız neticeye varamaya-
caktır. Hem Peygamber (s.a.v.)’i örnek göstere-
ceksin, hem de kendin örnek almayacaksın, peki 
insanların sana nasıl inanmasını beklersin. Dave-
tin en önemli noktası da burasıdır. Dava adamı 
olacaksan verdiğin sözlere riayet edeceksin, in-
sanların güvenini sağlayacaksın ki, davetin kabul 
görsün. Aksi takdirde yaptığın çalışmaların mey-
vesini alamazsın. Dava adamı aynı zaman da da-
vetçidir. Davet onun olmazsa olmazlarındandır. 
Bu din cihad’dan önce davetle başladı, cihad’la 
kendisini güçlendirdi. İnsanlara bu dine davet et-
mek, onların kurtuluşuna vesile olmak ve bu di-
nin tüm dünyada hâkim olmasının en önemli yolu 

davetle başlar. Bu davet ki her daim ömrümüzün 
sonuna kadar sürecek ve sürmesi gereken bir 
unsurdur. Ve sana yakin (ölüm) gelinceye kadar 
Rabbine kulluk et (15/Hicr/99). İslam’a davet 
her Müslüman’ın üzerine düşen bir vazifedir, fa-
kat herkes İslam davetini insanlara sunamayabi-
lir, ama bunun için farklı yollara başvurabilir. Bir 
kitap tavsiye ederek olabilir, İslam’ı iyi bilen bir 
hoca, âlim ya da arkadaşınızla tanıştırıp İslam’la 
tanışmasını sağlayabilirsiniz ya da sohbet ders-
lerine götürerek o insanların İslam’a girmelerine 
vesile olabilirsiniz. Bunların hepsi birer vesiledir 
ve sizde bu vesileniz hasebiyle bu sevaptan payı-
nızı Allah (c.c.)’ın izniyle alırsınız. (*)

Dava mensubu Müslümanlar; nasıl bir dava-
ya sahip olduklarını, bu davanın kendilerinden 
neler istediğini, neyin mücadelesini verdiklerini, 
ne isteyip arzuladıklarını iyi bilmelidirler. Bunun 
gereklerini nasıl yerine getirebileceklerini, zor-
luklarını, külfetlerini ve ödeyecekleri bedelleri 
iyi hesap etmelidirler. İslam düşmanlarının han-
gi maskeye büründüklerini, taktiklerini, oyun, 
hile ve tuzaklarını iyi tanıyabilmeli, doğru teş-
his edebilmeli ve görebilmelidirler. Dönemsel, 
kısa, orta ve uzun vadedeki stratejilerini, için-
de bulundukları ortam ve şartları iyi okuyarak 
ve doğru tespitler yaparak Rasulullah’ın (s.a.v.) 
İslam’a davet metoduna uygun bir şekilde belir-
leyebilmelidirler. Attıkları ve atacakları adımları 
ona göre dikkatli atmalıdırlar. Gerek söylem-
leriyle ve gerekse ortaya koyacakları icraat ve 
takınacakları tavırlarıyla, İslam davasını özüne 
ve ruhuna uygun bir şekilde temsil etmeye çalış-
malıdırlar. İslam davasına en ufak bir leke ve za-

Dava Bilincinde Ahid ve Tebliğ

Ömer KÖŞÜ
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rar gelmemesi için azami 
bir çaba ve gayret içinde 
olmalıdırlar. (http://isla-
miye.blogcu.com/islam-
davas i - d i k-du rmay i -
gerektirir/5608768)

Verilen sözü yerine 
getirmekle ilgili olarak 
Hasan el-Benna’nın haya-
tından bir örnek verelim. 
Sahiplendikleri davaları-
nın yürümesi, güçlendiril-
mesi adına kendi araların-
da her ay belli bir günde 
düzenli olarak belirlenen 
miktarda para vermek 
üzere sözleşirler. Fakat bu 
parayı ayın birinde arka-
daşlarından birisi temin 
edemez. Bunun üzerine 
binek olarak kullandığı 
bisikletini satar ve zama-
nında parayı getirebilmek 
adına tam 6 km yol yürüyerek sözleştiklere yere 
ulaşır. Bu verilen sözü yerine getirmek nokta-
sında hepimizin üzerinde tefekkür etmesi gere-
ken bir örnektir. Şunu itiraf etmeliyim ki bazı 
Müslümanlar maalesef bu düşünceden uzak bir 
anlayış içerisindeler. Bir yerde buluşmak üzere 
sözleşiyorsunuz ama bakıyorsunuz ki o yerde ve 
saatte o arkadaşınızı göremiyorsunuz, zamanın-
da gelmek için bir gayret ve çabasını göremiyor-
sunuz. Sohbet yapılacak dükkânını 15-20 daki-
ka erken kapatıp sohbete zamanında gelmek 
için gayret göstermesi, kaygı duyması gerekir-
ken, bakıyorsunuz bu konuda Müslüman hiç is-
tifini bozmuyor. Çünkü önem vermiyor, zama-
nında gidip gitmemek hiiç umrunda değil. Onun 
için dünya ticareti biraz daha önem arz ediyor. 
Ebud’d Derda (r.a) Allah (c.c.) kendisinden razı 
olsun, sırf ilim öğrenebilmek için tabiri caiz ise 
para basan ticaret hanesine kilit vurup, kendisi-
ni ilme adadığını görüyoruz. Bu sizin bakış açı-
nızla inandığınız değerlere bağlılığınızla alakalı 
bir durumdur. Sizin için davanız daha önemli ise 
verdiğiniz sözleri yerine getirmek için çok titiz 
davranırsınız.(*)

Her davayı ya da iddiayı mutlaka birileri tem-
sil etmek zorundadır. Kuşkusuz davaları temsil 
ediyor gibi görünenler değil ancak layıkıyla tem-
sil edebilenler dava adamı sıfatına hak kazanırlar. 
Dava adamları hareketin insani, fiziki, ekonomik, 
teknik, kültürel ve sosyal kapasitesini kullanabil-

diği ölçüde davalarını yü-
celtebilirler. Kullanılması 
mümkün olan kaynakla-
rı kişisel ya da duygusal 
nedenler yüzünden israf 
edenler; davaları kendi 
hırslarına ya da kinlerine 
kurban ettiklerinden dola-
yı dava adamı değil idare-
yi maslahatın adamlarıdır. 
(http://www.turkislam-
devletleri.com/showthre-
ad.php?t=96284)

Günümüzde teslimiyet, 
ayrı bir önem kazanmıştır. 
Bu yüzden Dava adamı, 
İslam’ı en iyi şekilde yaşa-
malı, Resulullah’a uymada 
titizlik göstermeli. Martin 
Luther King, “Eğer soka-
ğı süpürmeniz isteniyorsa 
Bethowen’in beste yaptığı 
gibi, Shakespeare’nin şiir 

yazdığı gibi süpürün, o kadar güzel süpürün ki 
gökteki ve yerdeki herkes durup, ‘’Burada dün-
yanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş!” desinler!” di-
yor. Müslüman da yaşadığı yerde oranın en mü-
kemmel insanı olmalı. Ayette: “Ben Müslüman’ım 
deyip, iyi ameller işleyerek Allah’a davet eden-
den daha güzel sözlü kimdir?” (Fussilet 41/33)  
buyruluyor. Mü’minin hali, ”Ben Müslüman’ım” 
demeli. İşi ile güzel amelleri ile insanları İslam’a 
çekmeli.

Söylem eylem uyuşmazlığı manevi boyutu-
nu Peygamberimiz (s.a.s)’in çarpıcı bir örnekle 
şöyle dile getirmiştir: “Kıyamet günü bir adam 
getirilir ve cehennem ateşine atılır. Bağırsakları 
karnından dışarı çıkar ve onlarla birlikte değir-
men döndüren merkep gibi döner durur. Cehen-
nem halkı onun yanına toplanırlar ve derler ki: 
Ey filan! Sana ne oldu? Sen iyiliği emredip kö-
tülüklerden nehyetmez miydin? O kişi de: Evet, 
iyiliği emrederdim, fakat kendim yapmazdım, 
münkerden nehyederdim, fakat kendim ya-
pardım, der.” (Buhari, Bed’ül-Hak, 10; Muslim 
Zühd, 1)

Tebliğci, İslam’ı yaşamada çok titiz olmalı. 
Hasan Basri’ye: “Siz sahabelere eşsiniz.” dedik-
lerinde: “Onları görseydiniz deli derdiniz. Onlarsa 
size: Bunlar, Müslüman değil derlerdi” diyor.

Mü’minin en önemli vasfı, sözü özü bir olmak-
tır. Sözlerinin haline uyması lazımdır. Ayette: “Ey 

“Kıyamet günü bir adam getirilir 
ve cehennem ateşine atılır. Bağır-
sakları karnından dışarı çıkar ve 
onlarla birlikte değirmen döndü-
ren merkep gibi döner durur. Ce-
hennem halkı onun yanına topla-
nırlar ve derler ki: Ey filan! Sana 
ne oldu? Sen iyiliği emredip kö-
tülüklerden nehyetmez miydin? 
O kişi de: Evet, iyiliği emreder-
dim, fakat kendim yapmazdım, 
münkerden nehyederdim, fakat 
kendim yapardım, der.” (Buhari, 

Bed’ül-Hak, 10; Muslim Zühd, 1)
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iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söy-
lüyorsunuz?  Yapamayacağınız şeyleri söyleme-
niz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır” 
(Saff 61/2-3).

Tebliğci, muhatabını yasaklardan men edip 
kendi kötü telakki ettiğini yapmamalı.”Size ya-
sak ettiğim şeyleri kendim yapmak suretiyle size 
muhalefet etmek istemiyorum.” (Hud 11/88) 
(D.A.O. Sh154-155).

O halde gelecek hedeflerimizde samimi ol-
duğumuzu ispat etmemiz gerekir. Stratejik he-
deflerimizde tutarlı olduğumuzun en önemli 
göstergesi ise bugünkü görevlerimiz ve yakın 
hedeflerimiz konusunda üstlendiğimiz sorumlu-
lukları ne kadar yerine getirdiğimiz ve bu yakın 
erimli amaçlar için fikri ve sosyal planda neyi 
ürettiğimiz ve modelleştirdiğimiz gerçeğidir. Bu-
günün görevini yapmayan, donanımlı hale gel-
meyen bir çizginin, orta ve uzun vadeli gelecek 
plan ve hedefleri de gerçekçi olmaktan çıkar ve 
bir hayale veya masalımsı bir edebiyata dönüşür. 
(H.D.  Sh. 15)

Mademki dava şuuru, insanı kutlu bir yolun 
yolcusu yapıyor, o halde bu yolu başkalarına da 
göstermeyi topluma bir minnet borcu bilmeli. 
Dava adamı, güzellikleri paylaşan adamdır. Her-
kesin dünyasının da ahiretinin de iyi olmasını is-
ter, istemelidir. Dünyadaki bütün insanların cen-
nete gitmesi için çalışmalıdır.

Her peygamber, Allah’ın davasını gerçekleş-
tirmek için koşmuştur. Dava şuuru ile yaşamış, 
davası için mücadele etmiştir, Allah’ın emirlerini 
yerine getirmekten başka bir amacı olmamış-
tır, Dolayısıyla insanların hem dünya hem ahi-
ret mutluluğuna ulaşmaları için çırpınmışlardır. 
(D.A.O. Sh. 108-109)

Bunun içinde davet görevine ailelerimiz-
den başlayarak devam etmeliyiz. Zira bizim en 
önemli kalemiz burasıdır. Burada umumi bir 
derde parmak basmak istiyorum. Sıkıntı büyük. 
Sıkıntı var, çocuklarımızla ilgili sıkıntı var, eşle-
rimizle ilgili sıkıntı var, Allah (c.c.) ile ilişkimiz 
konusunda sıkıntı var, Rabbimizle irtibatı kur-
ma hususunda sıkıntı var, kanallar açılmıyor. Biz 
evde ne kadar çırpınırsak çırpınalım içimizdeki 
aşkımızı ve heyecanımızı öz çocuklarımıza, eşi-
mize taşıma noktasında sıkıntı var.

Davalı evler, davasız evler, iddialı evler, iddi-
asız evler, dualı evler, duasız evler, dava ile dua 
aynı köktendir aynı akraba kelimedir. 

Evde bir şey eksik, her kez kendi mızıkasını 
çalıyor, Bremen mızıkacıları gibi alt katta tespih 
çekiyor, orta katta baba kafa çekiyor, üst katta 
torun daha beterini yapıyor, O evin en basit se-
bebi davasızlıktır. O evde ortak bir dava yoktur. 
Onun için o evde dil birliği yok, dava yoksa dil 
birliği yoktur.

Türkçe konuşursunuz ama 4 kişilik ailesiniz 
ama 4 ayrı dil konuşursunuz. Kızım 50 kere söy-
ledim, hayır siz hiç söylemediniz aslında, çünkü 
o sizin dilinizi konuşmuyor aslında, oğlum 100 
kere söyledim sana hayır hepsini toplayın 1 kere 
etmez, çünkü o sizi anlamıyor,  o sizin frekansı-
nızdan yayın yapmıyor, o sizin frekansınıza ayarlı 
değil. Bu neye benzer, günlerdir kulağımı diktim 
pop36 radyosuna, arkadaş bir kez ezan duyma-
dım, iyide ezan dinleyecekseniz pop radyosun-
da kulağınız ne geziyor, ezanı verecek frekansa 
getirsenize, yanlış yerden bekliyorsunuz. Eşşek-
ten bal uman, arıya yük vurur. Dolayısıyla yanlış 
frekanstan bekliyorsunuz, oradan hiç ezan sesi 
gelmeyecek, ne kadar beklerseniz bekleyin. Peki 
nedir? Doğru frekansa ayarlayacaksınız. Çocuğa 
doğru bir frekans vereceksiniz. Yani çocuk sizin 
yayın yaptığınız frekansın hangi frekans oldu-
ğunu bilecek ve sizin yayınınızı almak için ona 
nasıl ayarlanacağını da bilecek. Sizi anlayacak, 
sizi anlamıyor.

İstediğin kadar söyle hiç bir anlamı yok bu 
manada. Sıkıntı aynı kanaldan yayın yapamama, 
dil farklılığı, dil yabancılaşması, evin içinde dil 
yabancılaşması. Eşiniz sizi anlamıyor değil mi? 
Siz geliyorsunuz üzüntülüsünüz veya haberi açı-
yorsunuz gene Filistin’de katliamlar artıyor, kan 
dökülüyor. İçiniz allak bullak, bir hüzün çöküyor 
hanım gene ne oldu diye bakıyor, gene geldiler 
bizimkine, sizi anlaması mümkün değil, çünkü 
dil farklı, sizin endişenizi taşımıyor. Veya tam 
tersi, bey akşam eve geliyor, sizin içinizde yan-
gın var, bizim bey akşamki diziyi soruyor. Bu 
evde nasıl bir ortak dil yakalayacaksınız da, nasıl 
çocuk terbiye edeceksiniz. Çünkü ortak bir dili-
niz yok, endişeniz ortak değil, duanız ortak de-
ğil. O dizideki vurulan çocuğun bir an evvel iyi 
olması için dua ediyor kalbi, yav film işte, dizi, 
sense Filistin’deki kan gövdeyi götüren o man-
zaralarda, yerdeki çocuğu düşünüyorsun. O fi-
limdeki çocuğu düşünüyorsun, sen Filistin’deki 
çocuğu düşünüyorsun. Şimdi nasıl olacakta bu 
ikisini bir frekansa getireceğiz. Dil farklı, farklı 
diller, dava çok önemli, bir davası olan ev, ruhu 
olan evdir. Evin ruhu davadır. Davasız ev ruhsuz 
cesede benzer. 
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Dolayısıyla hanede bir dava olmak zorunda. 
Davalı olduğu zaman var ya sadece kazandıkla-
rınız değil, kaybettikleriniz de anlamlıdır. Sadece 
sıhhatiniz değil, hastalığınız da anlamlıdır. Sade-
ce sevinçleriniz değil, hüzünlerinizde anlamlıdır. 
Sadece elde ettikleriniz değil, yitirdikleriniz de 
anlamlıdır. Ölmüş bir yavrunuz dahi artık an-
lamlıdır, o sizi orda bekleyen bir öncüdür artık, 
ailede ortak bir dili yakalarsınız. Artık ortak bir 
diliniz var ve bir mevzuyu konuşurken kulak ka-
bartanlar hangi frekanstan yayın yaptığınızı bilir. 
Oğlan da, kız da, evin erkeği de, hanımı da aynı 
frekanstan yayın yapmaya başlar, dil yabancı-
laşmasından kurtulursunuz. En felaket olanı da 
bu, dil yabancılaşması olduğu zaman senin duy-
gularını o anlamıyor, onun duygularını sen an-
lamıyorsun. Sen gülerken o ağlıyor, o gülerken 
sen ağlıyorsun. Öyle bir yerde hangi aileden söz 
edilecek, öyle bir yerde hangi ortak duygulardan 
söz edilecek. Yakup(a.s.) ile oğullarının arasın-
daki dil yabancılaşmasına bakın. Babamız gene 
sapıttı diyorlar, Yusuf suresinde geçer. Babaları-
nı anlamaları mümkün değil, dil yabancılaşma-
sı var, çünkü babalarıyla davada ortak değiller, 
frekans farklı, onların aklı Yusuf (a.s.)’ı attıkları 
kuyuda kalmış, Yusuf(a.s) kuyudan çıktı ama 
zalim kardeşlerinin aklı kuyuda kaldı, çıkmadı 
bir türlü. Problem odur zaten, onun için kuyuya 
düşen Yusuf (a.s.) değildi, kuyuya düşen zalim 
kardeşlerinin aklıydı, kalbiydi. O nedenle bir tür-
lü anlayamadılar. Babalarını da anlayamadılar. 

Onun için bu senin eski dalaletin, eski şaşkın-
lığın dediler, o kokusunu alıyorum deyince O’nu 
anlayamadılar, peki o kokuyu onlar da alabilir 
miydi? Alabilirdi, peki o kokuyu da onların da ala-
bilmesi için ne lazımdı. Dil birliği lazımdı. Mesele 
aslında Yakup (a.s.) olmak değil, Yakup(a.s.)’ın 
durduğu yerde durmak, frekansı aynı olmak, dil 
birliği olması onun için. Yakup (a.s.)’ın aldığı ko-
kuyu onlar alamadılar. Yusuf’unuzun kokusunu 
alabilmeniz için bir davanız olması gerekir.

Büyük Allah (c.c.)’tan büyük istenir. Ne iste-
diğiniz Allah (c.c.)’ı ne kadar büyük tanıdığınıza 
bağlı. Allah (c.c.)’ı ne kadar anlıyorsanız o kadar 
büyük dua edersiniz.

Davasız hane, hevalı hanedir, dava yoksa 
hava vardır. Onun için davasız yapıp da havaya 
vermeyin. Bir davanız varsa bir hane gibi geliş-
tirirsiniz, ortak bir dil, o zaman görürsünüz top-
lamak için özel bir çabaya gerek yok, o dil sizi 
toplar, o sancı sizi toplar, o gayret sizi toplar. Bi-
riniz ağlarken, öbürünüz gülmezsiniz. Biriniz se-

vinirken öbürünüz üzülmezsiniz, üzülürken hep 
beraber üzülürsünüz, sevinirken hep beraber 
sevinirsiniz. (M. İslamoğlu, Dava) http://www.
youtube.com/watch?v=tH9fu0EI5fc)

İnsanların uyanmasına vesile olmak, insan-
ları aynı frekansa getirme noktasında gayret ve 
çabanın içerisine girmek zorunluluğunu içimiz-
de hissetmeli ve bunun için öncelikle insanlı-
ğın tevhidi anlaması gerekmektedir ki, ancak o 
zaman işittik ve itaat ettik diyeceklerdir, yoksa 
işittik ama işimize gelmeyince, işimize geldiği 
gibi hareket ederiz derler ve işte o zaman gü-
nümüzde olduğu gibi çarpık bir toplumsal yapı 
oluşur. Bu cahiliye yapısı içerisinde insanlığın 
cahiliye bataklığından kurtulmasına vesile olmak 
için Dar’ul Erkamlar kurmak ve insanları burala-
ra davet etmemiz davanın sonuca varması açı-
sından olmazsa olmaz bir husustur. Davalar bu 
ortamlarda yükselir ve gelişir. Ayrıca bizler hatip 
olamayabiliriz, tebliğ görevini yapmakta zorla-
nabiliriz, ama insanları bu sohbet ortamlarına 
çağırmak hiç birimiz için zor bir husus değildir. 
Yalnız burada önemli bir noktaya değinmemiz 
gerekmektedir. Bu nokta sohbet ortamlarına 
gelmede devamlılık gösterme hususudur. Bu or-
tamlara devam etmek için azami ölçüde önem 
vermek zorundayız. Bu hafta gelmesem de olur, 
yorgunum, halsizim, başım ağrıyor gibi çok el-
zem olmayan bahanelerle bu ortamlara gelmek-
te gevşek davranmamız gerekmektedir. Dava-
nıza ne kadar önem veriyorsanız bu ortamlara 
gelmekte sizin için o kadar önemlidir. Bu konuyla 
ilgili olarak Hasan el-Benna’nın hayatında yaşa-
dığı bir olayı anlatırsak bunun ne kadar önemli 
olduğunu daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum.

Hasan el-Benna gençlik yıllarında her hafta 
düzenli bir şekilde yaptıkları hocalarının evindeki 
sohbete giderler. Sohbet bittikten sonra hocaları 
der ki “gelin de yarın şu yan odadaki çocuğu-
mun cenazesini kaldıralım.” der. Hasan el-Benna 
ve arkadaşları şaşırır ve derler ki: “Hocam senin 
çocuğun mu öldü?” “Evet” der. Onlar da “hocam” 
derler, “söyleseydin, bugün gelmezdik, başka 
bir zaman yapardık dersimizi.” derler. Hocaları 
ise şu anlamlı cevabı verir: “Çocuğumun ölmesi 
önemli değil, dava önemlidir, dava devam etme-
lidir. Çocuğum bile ölse dava devam etmelidir. 
Hiçbir şey bizi durduramamalı.”

İşte davalar bu bilinçle hareket edenlerin 
gayret ve çabalarıyla yükselmiştir. Ufak tefek 
mazeretler ileri sürenlerin elleriyle değil. Bu 
yoldaki hiç bir şey davanızın önüne geçmemeli. 
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Bunu yakaladığımız zaman ancak başarıya ula-
şabiliriz. (*)

Mü’min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, 
Allah’a ve Rasûlü’ne iman ettiler, sonra hiç bir 
kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve 
canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar, sadık (doğru) 
olanların ta kendileridir. (Hucurat Suresi, 49/15)

“De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kar-
deşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elinize geçirdiği-
niz mallar, kesâda uğramasından korktuğunuz 
ticâretiniz ve hoşunuza gitmekte olan meskenler 
size Allah’dan, Onun Peygamberinden ve O’nun 
yolunda cihâd etmekten daha sevgili ise, artık 
Allahın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah 
fâsıklar güruhunu hidâyete erdirmez.” (Tevbe 
9/24)

Gerçek basirete sahip olan dava eri, batılın 
karşısında asla susamaz. O, hakkı haykırdığı gibi, 
hakka yardımdan da geri durmaz. Dinin sevme-
diği şeyleri sevmediği gibi, onların toplumda ya-
yılmasına da razı olmaz. O her zaman münke-
ri değiştiren biri olmaktan geri durmaz. O, bu 
görevi terk eden korkaklara gelecek ilahi emrin 
kendisine de isabet edeceğinden korkar. O, Ra-
sulullah (s.a.s)’in şu hadisini aklından çıkarmaz: 
‘’Hakkı gördüğünde söylemekten ve o büyük 
günü hatırlamaktan sizi insanlara olan korkunuz 
engellemesin. Çünkü bu, ecelinizi yaklaştırma-
yacağı gibi, rızkınızı da daraltmaz.’’ (İbn-i Mace 
ve Tirmizi) Evet, sadık bir dava adamı hakkı 
anlatmada onu bir başkasına ulaştırmada aktif 
olmalıdır. http://www.vuslatsevdasi.com/forum/
dava_adami_nasil_olmali-t24556.0.html

Kötülüklerin, günahların yaygınlaştığı,  
Müslüman’ın hayatını tehdit eder vaziyete gel-
diğini düşünürsek, bu davet görevi fevkalade 
önem kazanıyor. Allah Teâlâ da bu görevde bulu-
nanlara ayrı bir değer veriyor. “Siz, insanların 
içinden çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsi-
niz, iyiliği emreder, kötülükten vazgeçir-
meye çalışırsınız,”(Al-i İmran 3/110)

Hz. Peygamberin  (sav)  de hadiste: “Bir 
adam gördüm, azap zebanileri yanına gelmişti; 
İyiliği emretme, kötülükten sakındırma hizmeti 
çıkagelip, onu kurtardı.” (Camius  Sagir: 2, S: 
686)  buyurması, iyiliği emretme görevinin ahi-
ret ticareti için ne kadar önemli olduğunu ifade 
ediyor. (D.A.O S. 144-145)

“Ba na ha yat bah şe den Al lâh’a ye min ede rim 
ki, siz ya iyi li ği em re der kö tü lük ten neh ye der si-
niz ya da Al lâh ken di ka tın dan üze ri ni ze bir azap 

gön de rir de o za man duâ eder si niz, fa kat du ânız 
ka bûl edil mez.” (Tir mi zî, Fi ten, 9)

İyiliği emretme ve kötülükten sakındırma ha-
yatımızın sonuna kadar devam ettirmemiz ge-
reken en önemli bir vazifedir. Bununla Peygam-
berimiz (s.a.s)’in Hz. Ali (r.a.)’ye söylediği gibi; 
Allah’a yemin ederim ki, senin sayende Allah’ın 
bir tek kişiye hidayet vermesi senin için, kırmızı 
develerin olmasından daha hayırlıdır.” (Buhari 
7/3468, Müslim 2406/34)

Bu rivayet bizler için bir kişinin hidayetine 
vesile olmanın ne kadar önemli olduğunu belirt-
meye yeterlidir sanırım. Tabii burada en önemli 
husus sizin samimiyetiniz ve ortaya koyduğunuz 
örnek tavır ve davranışlardır. İslam’ın yücelme-
si, hayat bulması, ayakta kalması İslami davetle 
ancak gerçekleşebilir. Rasulullah (s.a.v.) insan-
ları İslam’a davet etmeye tek başına çıktığı bu 
yolda, çevresindeki insanların daveti kabul et-
mesiyle güçlü bir topluluk oluşmuş ve neticede 
İslam ümmeti ortaya çıkmış. İslam ümmetinin 
kolay bir şekilde ortaya çıkmadığını biliyoruz. Bu 
ümmet gücünü dört halife döneminde korumaya 
çalışmışsa da daha sonraki süreçte dağılmalar 
ve dünyevileşme hastalığı ümmete sirayet et-
meye başlamış ve sonuçta da pek çok kanlar 
akıtıldığı hepimizin malumudur. Geçmiş tarih 
bizim için bir ibret tablosudur. Onların düştüğü 
hatalara düşmemek için o ilk dönem sahabeler 
gibi mücadele etmek, davamızı tüm dünya in-
sanlarına ulaştırıp, onları kula kulluktan kurtarıp 
tek Allah(c.c.)’a kulluk etmelerini sağlamak için 
bizler de güçlü birliktelikler kurmalı ve birbirle-
rine kenetlenmiş, kopmaz bir bağ ile birbirlerine 
bağlanan, nefsini ön plana çıkarmayan, birbirle-
rini seven, kardeşini kendi nefsine tercih eden, 
dünyevi menfaatlere karşı dik bir duruş sergi-
leyebilen birliktelikler kurmak zorundayız. İlk 
dönemdeki gibi ortaya çıkmaya, neşet etmeye 
başlayan cemaat ve bu cemaatle birlikte hareket 
etme zorunluluğunun olduğu bilinciyle oluşacak 
olan güçlü bir birliktelikler, Allah(c.c.)’ın izniyle 
başarıya ulaşabilecektir. (*)

İbrahimler yetiştiremeyen Müslüman top-
lumlar, Nemrutların sayısını çoğaltmaktan başka 
bir şey yapamazlar. (İbn-i Kayyım El-Cevziyye)

KAYNAKLAR:

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

H.D: HAKSÖZ DERGİSİ – (İslami Mücadelede Ge-
lecek Stratejileri ve Tutarlılık) – HAMZA TÜRKMEN

(*) Ömer KÖŞÜ
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Genç Birikim’in, lise ve üniversiteli kızlara 
yönelik yaptığı bir sosyal etkinlik olan Konya 
gezisi 4 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşti. Grup, 
Adnan-Belgüzar Bozan çiftinin eşliğinde sabah 
saat sekiz otuzda yola çıkıtı. Yolculuk esnasında 
katılımcılara güzel bir kahvaltı servisi yapıldı. 
Gruptan bir arkadaşın hazırladığı sürpriz hedi-
yeler katılımcıları mutlu etti.

Grup öğle vakti Konya’ya vardı. İlk ziyaret 
yeri, Selçuklu dönemine ait ve günümüze ka-
dar varlığını korumuş olan Celaleddin Karatay 
Medresesi oldu.

Celaleddin Karatay Medresesi, yedi kat se-
mayı sembolize eden mermer işlemeleriyle taç 
kapı, dönemin sanat ve mimari anlayışının en 
güzel örneğini oluşturmaktadır. 

Grubun sonraki durağı ise meşhur Ulu Cami 
oldu. Yanında yenileme yapılan 2. Kılıçaslan 
Köşkü de heybetiyle adeta ziyaretçileri izliyor-
du. Öğle namazı için Alâeddin Keykubat Ca-
miine gidildi. Bu meşhur Camiinin bahçesinde 
yine aynı döneme ait 2.Kılıçaslan ve Alâeddin 
Keykubat’ın kümbetleri, yani Osmanlıdaki adıy-
la türbeleri bulunuyordu.

Genç Birikim Lise ve
Üniversiteli Kızlar Konya Gezisi

Genç Birikim
Ayşe Hümeyra DEMİREL
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Öğle yemeği için Meram semtinden geçile-
rek bir lokantaya gidildi. Konya’nın meşhur etli 
ekmeği gezimize tat kattı. Etli ekmek, kıymalı 
pidenin biraz daha yağlısı ve kuzu etiyle yapı-
lanı. 

Grubun son ziyaret mekânı, Konya’nın sem-
bolü Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi oldu. Bu 
Türbe, ilk girişten itibaren dört bölümden oluş-
makta. Dışarıda ise derviş odaları ve bal mumu 
heykelleri bulunan odalar bulunmakta. Türbe 
ziyaretinde meşhur yeşil kubbe ve camii ince-
lendi; Şemsi Tebrizli Dergâhı görüldü.

Havanın kararması ve zamanın kısıtlı olması 
sebebiyle Grubumuz, İnce Minareli Camiyi gez-

meye fırsat bulamadı. Katılımcılar, her Konya’ya 
gidenden beklenen Konya şekerlerini aldıktan 
sonra, saat beşte eve dönüş yoluna koyuldu. 
Yolda hem namaz hem de akşam yemeği için 
bir tesiste duruldu ve enfes bir akşam yemeği 
yenildi.

Katılımcıları mutlu eden, sevindiren, bilgilen-
diren, birbirlerine bağlayan, arkadaşların dost, 
hatta kardeş olmasına vesile olan bu gezi için 
tüm katılıcılar, başta Dergimiz Genel Yayın Yö-
netmeni ve Genç Birikim Derneği Başkanı Sayın 
Ali KAÇAR’a, geziyi organize eden Sayın Rama-
zan DEMİRHAN’a ve emeği geçen herkese te-
şekkürlerini sundular. Bu tür organizasyonların 
devamının gelmesini dilediklerini ifade ettiler.
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Kaybedilen bir maç kadar üzülmedik, 
ölürken çocuklar Suriye’de, Mısır’da, 
Çeçenya’da, Arakan’da, Filistin’de…

Şimdi Mısır yanıyor, ümmetin gül yüz-
lü çocukları ölüyor. Hala neyi bekliyor 
vicdanlar(ımız)? Son çocuğun öldürülmesini 
mi?  Yoksa ilk çocuğun feryadının unutulmasını 
mı?

Yaşamak için kanat çırpan bebeklerin bir 
avuç zalim diktatörler tarafından öldürülmesi-
ni, inançsızların başarısı, inananların ayıbı ola-
rak nitelendirmekten çekinmiyor musunuz? Ne 
zaman gökyüzüne bakmaya çalışsam, semada 
ağlayan mazlum çocukların sesini duyuyorum. 
Ardından kan yağmuruna yakalanıyorum. Sırıl-
sıklam kanıyorum… 

Daha kaç bebeğin boynu kesilsin ki DUR(!) 
diyelim bu vahşete? Ne can yakıcı bir tespittir 
ki Müslümanların acıları yüzyıllardır hep aynı-
dır, hangi ülkeden olursa olsunlar, tek fark kat-
ledilme şekilleridir. Gözler önünde yapılan bu 
zulme duyarsız kalmak, kimliğini gizlemekten 
başka bir şey değildir. Başka izahı olmayan bu 
sessizliği, boynunda kanlı emzikli bebeklerin 
UTANIN(!) demesi bile bozmayacak.

Hayrı engelleyenler, zulmü başlatanlar/ya-
şatanlar, gece bile çalışıyorken, bizler gündüz 
geç saatlere kadar nasıl rahat yatabiliyoruz? 
Kımıldayan cesetler olduk ne yazık ki, sustu-
rulduk, sustuk, konuşturulmadık, konuşmadık 
hiçbir zaman… Yanıbaşımızda şarampole sav-
rulan mazlum insanların cesetlerini görmüyo-

ruz. Ve acıları bizleri teğet geçiyor; bizler her 
ne kadar aynı dini onlarla paralel yaşadığımızı 
söylesek bile.

Müslüman kanının akmasına karşı olan bu 
duyarsızlığımızı, paravan olarak kullanıyor 
Siyonist Güçler. Bakar kör olmamız için yüz-
yıllardır çalıştılar. Gözümüzün önünde yapı-
lanları görmezlikten gelmeye başladık. İslam 
Coğrafyası’nda haykıran çocukların feryatlarını 
duymak istemedik. Bize dokunmayan yılan bin 
yıl yaşasın istedik, şimdi binlerce yıldır yaşat-
tığımız yılanlar tarafından zehirleniyor/ öldürü-
lüyoruz…

Çabucak üreyebilen ‘Sentetik Müslümanlar’ın 
Cuntacı Darbecilere tepkisiz kalması, dünyanın 
sessiz kalma iştahını kabartıyor. ‘GÖRMEDİK-
DUYMADIK-BİLMİYORUZ’ sloganını ilke edinen 
yürekleri, binlerce insanın ölümü hiç mi sızlan-
dırmıyor?

Ve haramın helalleştiği, helalin haramlaş-
tığı, İslam Coğrafyası’nın zulme uğradığı, be-
bek katillerinin Müslüman’larla aynı sınıfta tu-
tulduğu bu dönemde, insanlık bu kanlı tarihi 
asla unutmayacak. Bir yandan Dünya Firavun 
Sisi’nin katlettiği bebekleri sayısal olarak de-
ğerlendirirken, öbür yandan İngiltere’de dün-
yaya gelen Prens Goerge adlı bebeğin sevinci 
yaşanmakta. İnsan(lık)lar ölüyor! Dünya susu-
yor, dünya halkı bu kanlı vahşeti keyifle izliyor.

Ölüm hiç bu kadar sıradan bir olay olma-
mıştı, ölürken çocuklar İslam Coğrafyası’nda… 

Yüzyıllardır Müslümanların Acıları 
Hep Aynıdır

Mehmet ADIGÜZEL
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Seksenli yıllar, yalnızca bu topraklarda 
hareketli ve meşakkatli geçmemiştir. 
Akla hemen on iki eylül darbesini ge-

tiren seksen yılı, öncesiyle ve sonrasıyla ilginç 
tarihsel izler taşır heybesinde. Mesela, yetmiş 
dokuz’da İran’da Şah rejimine karşı gerçek-
leştirilmiş olan büyük bir devrim var. Mesela, 
seksen iki’de, bugün daha korkunç bir vaziyette 
devam eden, Suriye’nin Hama şehri Nusayriler 
tarafından yerle bir edilmişti. Yine, yaşasaydı 
eğer dünyayı sallayacak bir yüreği taşıma özel-
liğine sahip nadir mü’minlerden olacağını dü-
şündüğümüz Metin Yüksel, yetmiş dokuz’un 
şubat’ında hızını alamayıp bizlerden çok önce 
son durağa varmıştı şehid olarak.

Bir de 1981’in Mısır’ında, takvimler kasım 
ayının altısını yapraklarında misafir ederken 
vuku bulan bir olay var ki, geçen yıllar onu 
unutturmaya çalışsa da, nafile; yorulduğu ya-
nına kâr kalır. O destanı yazmaya, kalemler im-
tina eder. Olur ya sürçer belki, incitir o nazenin 
gülleri/günleri… 

Altı kasım bin dokuz yüz yetmiş üç tarihin-
de Mısır devleti, İsrail’e karşı büyük bir zafer 
elde etmiştir. Bu zafer dolayımında, her yıl aynı 
tarihte askerî kutlamalar yapılır. İşte bu kutla-
maların seksen bir yılındaki ayağı, öncekilerde 
hiç görülmemiş bir gelişmeye şahit tutmuştur 
insanları. Merasim sırasında, askerî araçların 
konvoy şeklinde platform önünden geçerken 
ve tüm platform sakinleri gökte maharetlerini 
gösteren uçaklara dikkat kesilmişken, önceden 
planladıkları şekilde ordu içerisindeki üst düzey 
subaylardan birkaç tanesi ellerinde koca silah-

larla gökleri seyredenlerden cumhurbaşkanı 
Enver Sedat’ı yerlere sermek adına ve andına 
saldırıya geçerler. Silahlar patlar, el bombala-
rı atılır, tören alanı yerini savaş alanına bırakır. 
Nihayetinde arzulanan son ve hedeflenen plan 
gerçekleştirilmiş ve Sedat, layık olmasa da, 
yere serilmiştir.

Dönemin cumhurbaşkanı olan Enver Sedat’a 
haddini bildirme operasyonudur bu. Firavunlaş-
maya gidenlere “dur” ihtarıdır bu. 

Milletini müstevlilere peşkeş çekmek iste-
yenlere “yok öyle yağma” deyiştir bu.

Zalimin zulmünün payidar olmayacağının 
ve müminlerin suskun kalmayacağının ispatıdır 
bu.

O, Allah yoluna adanmış yiğit subaylar, Müs-
lüman Kardeşler cemiyetinin asil evlatlarından 
biri olan Halid Ahmed Şevkî el-İslambulî ve 
dört mücahid arkadaşı Abdulhamid Abdus-
selam Abul Ali, Ata Tail Hamide, Hüseyin 
Abbas Muhammed ve Muhammed Abdus-
selam Ferac Atiye’dir. Tarihin pek az şahit ol-
duğu kahramanlardandır onlar.

Halid, Kur’an ile yoğrulan, İslam ahkâmıyla 
doğrulan bir yiğit… Zalim ve Firavun Enver Se-
dat iyiden iyiye ipini koparmıştı. Halkına ve 
özellikle de Müslümanlara yönelik yaptığı zu-
lümler alıp başını gitmişti. Mısır’ın Firavunî ge-
leneğini sürdürmeye azmetmişti sanki. Yapma-
dığı haksızlık, etmediği eziyet kalmamıştı.

Peki, bütün bunlar varken ve artarak devam 
ederken, müminlerin sus-pus olması mümkün 

Zalimler Cellâtlarını
Büyütürler Zulümleriyle

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.com
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müydü? Hakk yoluna adanmış iman erleri, bu 
gidişata göz yumabilir miydi? Değil miydi ki, 
“Müminler bir haksızlıkla karşılaştıklarında bir-
lik olup ona karşı duranlardır.” ayetiyle bir di-
reniş ahlakı öğretiyordu Rabbimiz Allah (Sub-
hanehu ve Teâla). Değil miydi ki, “Haksızlık 
karşısında susan dilsiz şeytandır.” sözüyle bir 
kıstas belirlemişti Allah’ın Rasulü (aleyhisselatu 
vesselam). İşte Halid ve arkadaşları bu şuurun 
gereğini icra etmek gayesiyle Sedat’ın nefesi-
ni kesme yoluna girişmişlerdir. Aslında nefessiz 
bırakılmak istenen zalim ve firavunî sistemdi, 
gidişattı, rejimdi. Onların amacı, Sedat gittik-
ten sonra yerine gelecek olanın ibret almasıydı. 
Ama ne gariptir ki, Sedat’a yönelen kurşunların 
kendisine değmesinin an meselesi olduğu ve 
Sedat’ın yerine geçen Hüsnü Mübarek ki ope-
rasyon anında sağındaydı Sedat’ın, bu mücahid 
genç subayların idamına karar kılmıştı. Zulmün 
ve zalimin uslanmama özelliği vardı ve Müba-
rek tercihini zulmetten yana koymuştu.

Bu unutulmaz eylemlerinden sonra tutukla-
nıp yargılanırlar Halidler. Mahkemeleri dört ay 
sürer yaklaşık. Duruşma seansları adeta tiyat-
ro sahnelerini andırıyordu. Halid ve arkadaşları 
asla pişman olmadıklarını hiç çekinmeden ifade 
ediyorlardı. İdam edilecekleri kararına rağmen, 
mahkeme salonunda tevhidi ve hakkı haykı-
rıyorlardı. Gelecek nesillere büyük bir örnek 
ve ibret olmaya adaydılar sanki. Zulümlerinin 
arkasına gizlenenler kadar, en az onlar kadar 
yerlerin, göklerin ve her ikisinin arasındakilerin 
Rabbi olan Allah (azze ve celle)’a boyun eğen-
lerin, kul olanların korkusuz ve yürekli olması 
gerektiğini öğretmişlerdi duruşmalarında. Ölü-
me meydan okumuşlardı. İnsan için hayatta 
canından daha kıymetli olan şey yokken, onlar 
inançları uğruna ölüme yürümeyi canlarından 
daha aziz bilmişlerdir. Tüm varlıklarını davala-
rına feda eden bu erlere, kim ne yapabilir ki! 
Hangi tehdit onları yolundan çevirebilir ki! 

Ve tarih 16 Nisan 1982 olduğunda Halid 
el-İslambulî ve arkadaşları Rablerine şeha-
detle yürüme şerefine nail oluyorlardı. Geride 
bıraktıkları yakınlarına, kendileri için asla üzül-
memelerini ve bu aziz İslam davasını payidar 
kılmak için mücadelelerine devam etmelerini 
tavsiye ediyorlardı.

Halid el İslambulî’yi Türkiye’de, hakkında 
yazılan birkaç kitaptan ve kendi adıyla çıkarı-
lan bant tiyatrosundan biliyoruz. Bu kitaplar-
dan özellikle birisiyle hemhal olabilmiştim: ‘Bir 
Firavun Bir Mücahit’ isminin verildiği Bengisu 

yayınlarından çıkan Yusuf Koç’a ait roman çalış-
ması. İlk baskısı bin dokuz yüz doksan sekiz’de 
yapılan romanın yeni baskısı, yaklaşık bir yıl 
önce Çıra Yayınları tarafından yapıldı.

Bir diğer kitap çalışması, yine baskısı bulun-
mayan, çizgi roman şeklinde hazırlanan ve ilk 
defa Risale yayınlarından çıkan Fatih Emin im-
zalı ‘Halid İslambuli’ kitabıdır. Şimdilik sadece 
kapak resmiyle müşerref oluyoruz; inşallah çok 
zaman geçmeden ilgili yayınevleri basım için 
tekrar harekete geçerler. Halid’in hayatını bir 
de çizgi roman haliyle okumak, farklı bir oku-
yuş olur sanırım.

Yine yaptığım araştırmalar sonucu, sadece 
internet üzerinde eskimiş ve yamukça bir res-
mi çekilmiş halde bulduğum yazarının adı Şakir 
Kesrai olan ‘Halid İslambuli Destanı’ kitabı var. 
Çok eski yayınevlerinden birisi olduğunu tah-
min ettiğim Önder Basın Yayın’a ait bir çalışma. 
İçeriği hakkında bir bilgi sahibi olamamanın 
ezikliğini ve üzüntüsünü yaşadığımı belirtmeli-
yim.

Ve bir de basımı İşaret yayınlarına na-
sip olan “İslamî Direniş Haritası-Benna’dan 
İslambulî”ye adındaki Rifat Seyyid Ahmed im-
zalı araştırma içerikli bir eser mevcut. Mısır’da-
ki İslamcı hareketleri baz alarak oluşturulan bu 
çalışmada, direnişi yüreklerine yazanların silin-
mez tarihi incelenmiş ve son durak olarak Halid 
el-İslambulî seçilmiş. Yankısı, dünya durduk-
ça devam edecek bir hareketi, dünyaya miras 
bırakarak gözü arkada kalmadan gidenlerinki 
kadar güzel ve endamlı bir yürüyüşle karşılaş-
mamıştır insanlık.

Bugün el-Benna’ların, el-İslambulî’lerin 
evlatları Hüsnü Mübarek’i alt etmişlerdir. Di-
reniş damarını büyütmüş olarak dünyaya ce-
vaplarını vermişlerdir. Ama zulüm sistemleri 
bir piyonu alır, bir diğerini öne sürer. Mısır’ın ve 
oradaki kardeşlerimizin hali pürmelali ortada-
dır şimdi. Mısır, kalbinde İhvan-ı Müslimîn gibi 
dünya çapında bir oluşumu taşıyordu; Seyyid 
Kutup, Abdulkadir Udeh gibi şehitlerin kan-
ları bu diriliş ve direniş gemisini yürütmüştür. 
Ve ümidimiz o ki, bundan sonra da vahyin ve 
nebevî hareketin düsturuyla yollarına devam 
ederek zalimlere eğilmesinler.

Şehidler tahtlarında Rablerine gülümserken, 
aslında yaşamak için, önce ölmeyi tercih etme-
nin tariflere gelmez dersini vermişlerdir geride 
kalanlara.
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Sen yoksun ya, Ya Ömer!

Adalete hasret kaldık diyordu bir çocuk,

Barut kokulu topraklarda,

Güneşe hasret bir sabah aydınlığında…

Sonra namlunun ucuna dokunuyordu,

Küçük bir çocuk,

Oyun oynama saflığında,

Ve heyecanla kaçırıyordu gözlerini düşmandan

Mülteci istekler sıklığında…

Günahsız bir bebek haykırıyordu gökyüzüne,

Haykırıyordu dilsiz bir bebek,

Sen yoksun ya, Ya Ömer!

Adalete hasret kaldık diyordu.

Ve bir annenin feryadı duyuluyordu,

Dünyanın sağır olduğu yerlerde,

Yetecek kadar yankılanıyordu,

Feryadı bir annenin, boş caddelerde…

Sonra bir baba sığınak oluyordu,

Yavrusuna, yuvasına ve namusuna,

Sonra bir baba kahraman oluyordu,

Ölüme koşarcasına savaşıyordu.

İşte yine bir ses arşa doğru koşuyor,

Ve haykırıyordu: Sen yoksun ya, Ya Ömer!

Adalete hasret kaldık diyordu…

Sen Yoksun Ya!
Adalete Hasret Kaldık

Mehmet ADIGÜZEL


