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Bizleri tekrar karşılaştıran Allah’a hamdol-
sun.  Türkiye’deki bir Müslüman, dünyadaki 
bütün Müslümanların yaşadığı İslam dünya-
sının yoğun gündemine ilaveten, Türkiye’nin 
kendine has yoğun gündemini de yakından 
takip etmek zorundadır. Belki sıradan bir Av-
rupa ülkesinde altı ayda tüketilecek gündem, 
Türkiye’nin kendine has bu yoğunluğu sayesin-
de altı saatte tüketilmektedir. Aynı gün içinde 
Soma’daki maden kazasını, Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini, Kabine değişikliğini, halen devletin 
kılcal damarlarına kadar işlemiş derin devlet, 
paralel devlet haberlerini, doğu ve güneydoğu-
da yaşanan terör, asayiş olaylarını vs. vs. 

İşte bu yoğun gündem, maalesef Gazze’de, 
Suriye’de, Irak’ta yaşanan insanlık dışı yapılan 
vahşetler sonucu katledilen yüzbinlerce kişinin 
haberini de sıradanlaştırmakta, iki günlük bir 
gündem haline getirmektedir.

Bu yoğun ve hızlı gündemin birkaç mahzu-
ru var. Bu yoğunluk içinde enformatik bir ce-
haletle karşı karşıya gelmek. Malumat sahibi 
olup bilgi sahibi olmamak. Hızlı akan gündem 
içinde asli ve tepki konması gereken meseleleri 
ıskalamak, bunlardan bazıları. Örneğin bugün 
IŞİD hakkında o kadar ve karışık haberler ge-
liyor ki veya yorumlar yapılıyor ki bu bilgilerin 

doğruluğu hakkında şüphe içinde kalıyoruz. Bir 
gün deniyor ki IŞİD’i Amerika kurdurdu. Fakat 
ertesi gün Amerika IŞİD’i bombaladığında bu 
defa da deniyor ki Amerika’nın IŞİD’le işi bit-
ti, ondan bombalıyor. Yani haber kaynaklarımız 
sıkıntılı ve maalesef konuları derinlemesine öğ-
renemiyoruz ve kıt bilgilerimizle yorum yapmak 
durumunda kalıyoruz.

Fakat bunların dışında, iki önemli tespit 
yapmalıyız ki belki bunlar diğerlerinden daha 
önemli bir durum arz ediyor. Bunlardan birinci-
si; esasın ve önemli olanın ikinci plana itilmesi; 
Diğeri de bu gündem yoğunluğunun küçük olan 
her şeyi önemsiz görme ve önemsememe sı-
kıntısını meydana getirmesi. 

Bunlardan birincisini çözmek için Kur’an ve 
Sünnet’in esas belirleyici gündemine tutunmak 
ve diğer bütün gündemleri de onun ışığında 
değerlendirmek. İkincisi de “Yarın kıyamet ko-
pacağını bilseniz bile elinizdeki ağacı dikiniz “ 
hadisi ışığında bir hayat, tertip, nizam ve se-
bat tasavvuru. Bu yaklaşım, her şeyi hak etti-
ği kadar bir önem çerçevesinde değerlendirme 
imkânı sunacaktır bizlere.

Yeni sayıda yeniden buluşuncaya kadar 
Allah’a emanet olun.
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İkinci Dünya Savaşı’ndan 1990’lı yıllara 
kadar dünya sağ ve sol olmak üzere iki 
bloğa ayrılmış, birini Sovyetler Birliği, 

diğerini ise ABD temsil etmekte idi. Dünya, bu 
iki emperyal ülke tarafından adeta parsellen-
miş, alabildiğine sömürülmekte idi. Bu sömü-
rüyü, kendi arka bahçesine düşen ülkeleri, biri 
Kapitalizm ve Faşizmden, diğeri ise Sosyalizm 

ve Komünizmden korumak adına gerçekleştir-
mekte idi. 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği dağı-
lınca, dünyadaki bu sömürüyü ABD, adına ‘Yeni 
Dünya Düzeni’ dediği yeni -aslında eski olan- 
bir politikayla yalnız başına devam ettirmeye 
kalkışmıştır. Ancak, bu politikanın uygulanma-
sını, NATO’nun, dolayısıyla da ABD’nin düş-
mansız kalması zorlaştırmakta idi. Çünkü bu 

Asıl Terörist ABD’dir

Ali KAÇAR
kacarali@hotmail.com



GENÇ BİRİKİM

4

sömürüyü, ABD’nin, düş-
mansız devam ettirmesi 
mümkün değildi. Bu ne-
denle zaman geçirilme-
den Komünizmin yerine 
aynı fonksiyonu görecek/
gösterecek -oluşturul-
muş/üretilmiş- yeni bir  
‘düşman’a ihtiyaç duyul-
makta idi. Çünkü ABD, 
1990’lara kadar Sovyet-
ler Birliği, dolayısıyla Ko-
münizmi öncelikli tehdit/
düşman olarak göstere-
rek kendi sömürge im-
paratorluğunu kurmuş-
tu. Sovyetler Birliği’nin 
dağılması ise, ABD’nin 
Komünizm dolayısıyla 
oluşturduğu korku impa-
ratorluğu için de tehlike 
çanlarının çalınması an-
lamına gelmekte idi. İşte 
bu nedenle, 1990’lardan 
itibaren Komünizmin ye-
rine yeni düşman olarak, 
İslam ve Müslümanlar 
yerleştirilmişti. Böylece 

emperyal işgalci Batılı 
ülkeler ve onların tetikçi 
kuruluşu NATO için yeni 
konsept belirlenmişti. Ar-
tık ABD ve yedeğine aldı-
ğı diğer emperyal ülkeler, 
yeni işgallerine ve katli-
amlarına bu gerekçe ile 
devam edebilirlerdi. Bu 
gerekçenin, gerçekçi ol-
ması ya da olmaması hiç 
de önemli değildi. Çünkü 
bu gerekçe ile dünya ka-
muoyunda, özellikle de 
Batı kamuoyunda, İslam 
ve Müslümanlar aleyhi-
ne istedikleri şekilde bir 
algı oluşturabilirlerdi. Za-
ten önemli olan da ken-
di kamuoyları idi. Ayrıca 
1979’da gerçekleşen İran 
devrimi ile aynı yıl ger-
çekleşen Afgan cihadı bu 
emperyal ülkelerin gözü-
nü korkutmuştu. Çünkü 
mazlum halklar, bütün 
imkânsızlık ve yoksullu-
ğa rağmen kara ve kızıl 

ABD, 1990’lara kadar Sovyetler 
Birliği, dolayısıyla Komünizmi 
öncelikli tehdit/düşman ola-
rak göstererek kendi sömürge 
imparatorluğunu kurmuştu. 
Sovyetler Birliği’nin dağılması 
ise, ABD’nin Komünizm do-
layısıyla oluşturduğu korku 
imparatorluğu için de tehlike 
çanlarının çalınması anlamına 
gelmekte idi. İşte bu nedenle, 
1990’lardan itibaren Komüniz-
min yerine yeni düşman ola-
rak, İslam ve Müslümanlar yer-
leştirilmişti. Böylece emperyal 
işgalci Batılı ülkeler ve onların 
tetikçi kuruluşu NATO için 
yeni konsept belirlenmişti.
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emperyalizm olarak bilinen ABD ve 
Sovyetler Birliğini kendi toprakların-
dan kovma cesaretini ve becerisini 
göstermişlerdi. Bu ise, dünya Müslü-
manlarını hatta bütünüyle dünyanın 
mazlum halklarını umutlandırmış ve 
harekete geçirmişti. Ayrıca sadece 
Müslümanlar açısından değil, maz-
lum halklar nezdinde de İslam, yük-
selen ve cezbeden bir değer haline 
gelmişti. Bu ise, mazlum halklarda 
yeni bir güven ve umut meydana 
getirmişti. Emperyal küresel güçleri 
asıl korkutan, mazlum halklardaki bu 
umudun topyekûn bir uyanışa neden 
olması idi. Dolayısıyla bu umudun, 
bu emperyal işgalci güçlere göre, 
derinleşerek yaygınlaşmaması gere-
kiyordu. İşte bu nedenle, emperyal 
Batılı ülkeler ve onların tetikçi gücü NATO nez-
dinde İslam ve Müslümanlar tehdit ve düşman 
olarak görülmüş ve gösterilmiştir. 

İkinci Dünya 
Savaşı’ndan 1990’lı yılla-
ra kadar Amerika Birleşik 
Devletleri ile Sovyetler 
Birliği, dünyadaki sömü-
rülerini ve işgallerini ciddi 
bir problem yaşamadan 
sürdürmüşlerdir. İste-
medikleri ya da menfa-
atlerine aykırı davranan 
ülkelerde, isyanlar, iç kar-
gaşalıklar, ayaklanmalar, 
darbeler, daima bu iki em-
peryalist ülkenin yardım 
ve desteğiyle gerçekleşti-
rilmiştir. Bunun Afrika’da, 
Asya’da, Latin Amerika’da 
ve Ortadoğu’da sayılma-
yacak kadar pek çok ör-
neği bulunmaktadır. Bu 
topraklardaki eli kanlı 
diktatörler, krallar, oli-
garşik ve despotik yönetimler, halen bu iki ül-
kenin fiili yardım ve desteğiyle varlıklarını de-
vam ettirmektedirler. En ölümcül ve kitlesel 
katliamları gerçekleştirici kimyasal ve nükleer 
imha silahları, bu ülkeler tarafından, masum 
halklara karşı kullanılmak üzere bölge ülke-
lerine pazarlanmaktadır; Hiroşima, Nagazaki 
cehennemi, Sabra ve Şatilla ile Halepçe Katli-
amı ve Afganistan’da, Irak’ta, Çeçenistan’da, 

Vietnam’da, Laos’ta, Kamboçya’da, Doğu Avru-
pa ülkelerinde (Prag Baharı vb.) ve daha sayı-
lamayacak kadar birçok ülkede en vahşi katli-
amlar, ya bu ülkelerin istihbarat örgütleri ya da 

bu örgütlerin yardımıyla 
işbirlikçi yerel yönetimler 
tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Afganistan’daki 
ölüm tarlaları, Kunduz, 
Mezar-ı Şerif, Cenk Ka-
lesi ve Şibirgan Cezaevi 
eksenindeki, Irak’taki 
Ebu Gureyb ve ABD’deki 
Guantanamo’daki yüz 
karası insanlık dışı vah-
şet ve katledilen yüz bin-
lerce masum insan, bu 
ülkenin suç listesindeki 
sadece birkaç örnektir.

Bu durum, 1990’lı 
yıllara kadar -adeta el 
bebek gül bebek gibi- 
bu iki emperyalist ülke 
arasında anlaşmalı bir 
şekilde devam etmiştir. 
ABD, daha önce Sovyet-

ler Birliği ile danışıklı dövüşle devam ettirdiği 
bu işgal ve sömürülerini, 1990’lardan sonra ise 
yalnız başına devam ettirmeye çalışmıştır. Bu 
çerçevede, 2 Ağustos 1990’da Irak’ı, önce Ku-
veyt işgaline yeşil ışık yakarak yönlendirmiş, 17 
Ocak 1991’de ise BM kararıyla 30 küsur ülke-
yi de yedeğine alarak Irak’ı işgale kalkışmıştır. 
Bu işgal esnasında ve devam eden yıllarda da 
uygulanan ambargo nedeniyle Iraklı iki mil-

İkinci Dünya Savaşı’ndan 
1990’lı yıllara kadar Amerika 
Birleşik Devletleri ile Sovyet-
ler Birliği, dünyadaki sömü-
rülerini ve işgallerini ciddi bir 
problem yaşamadan sürdür-
müşlerdir. İstemedikleri ya da 
menfaatlerine aykırı davranan 
ülkelerde, isyanlar, iç kargaşa-
lıklar, ayaklanmalar, darbeler, 
daima bu iki emperyalist ülke-
nin yardım ve desteğiyle ger-
çekleştirilmiştir. 
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yon civarında1 masum insan; çocuk, kadın ve 
yaşlı ayırt edilmeksizin katledilmiş ve Irak’ın 
tarihi ve ekonomik kaynakları yağmalanarak 
talan edilmiştir. Oysa düne kadar Saddam dik-
tatörünü destekleyen, silah yardımı yaparak, 
hem Irak’ın içindeki muhaliflere karşı ve hem 
de İran’ın üzerine saldırtan yine ABD idi. Hem 
İran, hem de Irak, 8 yıl devam eden bu kirli 
savaş nedeniyle büyük oranda hem insan, hem 
de ekonomik kayba uğramıştır.

Filistin’de, Siyonist İsrail, ABD’den aldığı 
(gerek askeri ve ekonomik ve gerekse ulus-
lararası kurumlardaki) yardım ve destekle 18 
Nisan 1996’da Kana’da ve 25 Şubat 1994’de 
Hazreti İbrahim Camii’nde insanlık dışı katli-
am gerçekleştirmiştir2. Dolayısıyla bu katliam 
ve Filistin’de gerçekleştirilen terörden en az 
Siyonist İsrail kadar ABD de sorumludur. Çün-
kü Siyonist İsrail’in bu kadar pervasız davran-
masının tek nedeni, her halükarda ve her or-

1  İşgal süresince 200 bine yakın insan ve işgal sonrasında 
uygulanan uluslararası ambargo nedeniyle ise 700 bini çocuk 
yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi ambargodan kaynaklanan se-
beplerle olmak üzere 2 milyon insan hayatını kaybetmiştir. 
Irak ekonomisi ise alt üst olmuş ve 10 yılda Irak 200 milyar 
dolar zarar etmiştir.

2  Siyonist İsrail’in bu işgal ve katliamları, ABD’nin yardım ve 
desteğiyle 1948’den bu yana devam etmektedir.

tamda özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nde, ABD’nin, İsrail’in işlediği her vah-
şeti veto hakkını kullanarak sonuna kadar sa-
vunmuş olmasıdır. Bu nedenledir ki, Filistin’de 
akan her damla kandan ve katledilen başta 
bebekler, çocuklar ve kadınlar olmak üzere her 
sivil insandan Siyonist İsrail’den daha çok ABD 
sorumludur. Dolayısıyla Filistin’de de asıl suçlu, 
ABD’dir. 

Kana ve katliama doymak bilmeyen ABD, 
7 Ekim 2001’de de terörü Afganistan’a taşı-
mıştır. ABD’nin Afganistan’da estirdiği insanlık 
dışı terörün asıl nedeni, ne insan haklarıdır, ne 
Afganlı kadınların zorla giydirildikleri iddia edi-
len burkalarıdır ve ne de Usame bin Ladin’dir. 
Bu gerekçelerin hiç biri ABD’yi ve ABD halkı-
nı zerre kadar ilgilendirmemektedir. Bu işgalin 
asıl nedeni ise, Afganistan’dan geçecek ener-
ji boru hatlarının ihalesinin, ABD petrol şirketi 
olan Unocal’a değil de, Arjantin petrol şirketi 
Bridas’a verilmiş olmasıdır. Dolayısıyla Usame 
bin Ladin’in teslim edilmesi ya da edilmemesi 
veya Taliban’ın ülkeyi şeriatla yönetiyor olma-
sı ikinci, hatta sonuncu planda kalmaktadır. Bu 
petrol boru hattı ihalesine kadar ABD, Taliban 
ile ya da el Kaide ve onun lideri Usame bin Ladin 
ile ilgili dişe dokunur hiçbir problem gündeme 
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getirmemiştir. Bu ihaleden sonra Afganistan’da 
insan hakları, kadınlara yapılan baskı ve burka 
giymeleri, Taliban’ın estirdiği iddia edilen terör 
(!) gündeme ge(tiri)lmiş 
ve bu çerçevede ulusla-
rarası kamuoyu oluştu-
rulmaya çalışılmıştır.

ABD’nin Afganistan iş-
gali 2011’e kadar devam 
etmiştir. Bu işgal süresin-
ce işgalci güçlerin 2753 
askeri öldürülürken, Af-
gan halkından ise yüz 
binlerce çocuk, kadın, 
yaşlı insan katledilmiş-
tir; okullar, hastaneler, 
ambülânslar, düğün kon-
voyları, göçler, sivillerin 
yaşadığı yerler bomba-
lanmış, Afganistan’da 
taş taş üzerinde bıra-
kılmamış, Afganistan, 
adeta yaşanılmaz hale 
getirilmiştir. Ancak ABD 
öncülüğünde 40 küsur ül-
keden oluşan ISAF (Ulus-
lararası Güvenlik Yardım 
Kuvveti)’ın ülkede estir-
diği teröre rağmen, halen 
ülkenin % 70’den fazla 
kısmını Taliban kontrol 
etmektedir. Şayet halk 

Taliban’dan memnun olmasa idi, Taliban, hâlâ 
bunca emperyal işgalci güce ve estirdiği insan-
lık dışı teröre rağmen ülkenin tamamına yakı-

nı kontrol edebilir miydi? 
Kısacası 2001’den önce 
her şeye rağmen var olan 
güven ve huzur ortamı, 
küresel emperyal ve ye-
değindeki işbirlikçi güçle-
rin gerçekleştirdiği işgalle 
birlikte yerini korkuya, 
kaosa ve teröre bırakmış-
tır. Ülkeye özgürlük getir-
mek amacıyla işgal eden 
bu emperyal güçler, sa-
dece katliam gerçekleş-
tirmemişlerdir, ülkeyi de 
yaşanmaz hale getirmiş-
lerdir. Afganistan’ın bu-
günkü hali, işgal öncesi 
Afganistan’ın halini aratır 
hale gelmiştir. Bunun tek 
müsebbibi ise, başta ABD 
olmak üzere ISAF’ın için-
de yer alan muharip ya 
da gayrı muharip güç bu-
lunduran ülkelerdir.  

Afgan işgali devam 
ederken ABD’nin neo con 
yönetiminin öncülüğün-
deki işgalci güçler yalan 
ve aslı astarı olmayan 

ABD’nin Afganistan işgali 
2011’e kadar devam etmiştir. 
Bu işgal süresince işgalci güç-
lerin 2753 askeri öldürülürken, 
Afgan halkından ise yüz bin-
lerce çocuk, kadın, yaşlı insan 
katledilmiştir; okullar, has-
taneler, ambülânslar, düğün 
konvoyları, göçler, sivillerin 
yaşadığı yerler bombalanmış, 
Afganistan’da taş taş üzerinde 
bırakılmamış, Afganistan, ade-
ta yaşanılmaz hale getirilmiş-
tir. Ancak ABD öncülüğünde 
40 küsur ülkeden oluşan ISAF 
(Uluslararası Güvenlik Yardım 
Kuvveti)’ın ülkede estirdiği 
teröre rağmen, halen ülkenin 
%70’den fazla kısmını Taliban 
kontrol etmektedir.
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haberlerle Irak’ı işgal etme senaryoları geliş-
tirmeye başlamışlardır. İşgal öncesinde, ABD 
ve Britanyalı hükümetleri, Irak’ın kitle imha 
silahlarına sahip olduğu ve bu silahların koa-
lisyon ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke-
nin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği, bol 
dolar maaşlı uluslararası medyatörler kanalıyla 
kamuoyu oluşturmaya çalışmışlardır. Birleşmiş 
Milletler Doğrulama ve Teftiş Komisyonu yetki-
lileri tarafından kimyasal silahların varlığı ko-
nusunda kanıtlarının bulunamadığı belirtilmiş 
olmasına rağmen, satılık yazılı ve görsel medya 
kanalıyla dünya kamuoyu aksine yani var ol-
duğuna inandırılmıştır. Bazı ABD’li görevliler de 
Saddam Hüseyin’i, El Kaideye destek vermek 
ve barındırmakla suçlamışlar, ancak bu da yani 
Saddam ile El Kaide’nin ilişkileri hiçbir zaman 
ispatlanamamış hatta yalan olduğu, işgal için 
üretilmiş haberler olduğu dönemin ABD Dışişle-
ri Bakanı Colin Powell tarafından  açıklanmıştır. 

2002 ile 2005 yılları arasında ABD Dışişleri 
Bakanlığı görevinde bulunan Colin Powell, Irak 
işgali öncesinde Birleşmiş Milletler’de yaptığı 
konuşmadan pişmanlık duyduğunu El Cezire’ye 
verdiği röportajda açıklamıştır. Powell, 5 Şubat 
2003’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 
konuşmuş ve Irak’ta, hareketli biyolojik silah 
laboratuarları olduğunu ileri sürmüş, bunu da 
sözde laboratuarların yerlerini bilgisayarda çi-
zilmiş bir harita üzerinde göstermiştir. Powell, 
iddiasını daha etkileyici kılmak için BM Genel 
Kurulu’nda yaptığı konuşma esnasında elinde 
bir şişe dolusu şarbon tutmuş, bunu izleyicilere 
göstermişti. Powell, aynı zamanda El Kaide ile 

Irak hükümeti arasında ilişkiler 
bulunduğunu tespit ettiklerini de 
iddia etmişti. Powell El Cezire’ye 
verdiği röportajında; 

“Konuşmamı, aylar öncesinde 
yapılmış ve Kongre’ye sunulmuş 
olan istihbarat tahminlerine da-
yanarak, bana konuşmadan dört 
gün önce haber verilmesi üzerine 
yaptım. CIA başkanı, yardımcısı 
ve tüm CIA uzmanları o konuş-
madaki bütün kelimelerin üze-
rinden geçmişti. Hiçbir şeyi ben 
uydurmadım; araya hiçbir şey 
sıkıştırmadım. Bazı insanlar ko-
nuşmaya istihbaratın doğrulaya-
madığı şeyler eklemeye çalıştılar, 
ama ben ‘hayır’ dedim. Böylece 
elimdeki bilgileri sundum. Bunlar 

Başkan’ın inandığı bilgilerdi, hükümetteki mes-
lektaşlarımın inandığı bilgilerdi. Ama sonradan 
anladık ki istihbaratçıların tanık gösterdikeri 
kaynaklardan pek çoğu hatalıydı.”

Eski Dışişleri Bakanı’nın atı alan Üsküdar’a 
geçtikten sonra pişmanlık bildirmesi, ne ken-
disini, ne de temsil ettiği ABD emperyalizmini 
asla aklamaya yetmeyecektir. Çünkü bu abar-
tılı ve gerçek olmayan bilgiler nedeniyle ABD 
ve müttefikleri, Irak’ı yerle bir etmiş, diktatör 
Saddam’ı da yakalayıp idam etmişlerdir. Bugün 
hala Irak’ta kan akmaya devam ediyorsa bunun 
sorumlusu o gün görevde olan bütün ABD’li 
yetkililerdir. 

İşte ABD bu ve benzeri yalan ve üretilmiş 
bilgi ve haberlerle, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
buyana Latin Amerika’dan, Afrika’ya, oradan 
da Asya’ya ve Ortadoğu’ya kadar çok geniş 
bir alanda egemen güç olabilmek adına sayısız 
ülke işgaline, sayısız darbeye ve sayısız katlia-
ma imza atmış terörist bir ülkedir. Bunu, bazen 
yalnız başına, bazen yerli işbirlikçileri ile bazen 
de destek aldığı diğer emperyal güçler kanalıyla 
gerçekleştirmiştir. Kendi çıkarlarına karşı çıkan 
herkesi ve her ülkeyi çağdışı, terörist, insan 
hak ve özgürlüklerini hiçe sayan ülkeler, örgüt-
ler ya da kişiler kategorisine koyarak düşman 
ilan etmekten çekinmemiştir. ABD, sadece en 
büyük emperyalist bir ülke değil, aynı zaman-
da da en büyük terörist ülkedir! Bu iki özellik, 
kuruluşundan beri, ABD’yi en iyi şekilde tanı-
tan ve tanımlayan özelliktir. Çünkü ABD kuru-
luşundan beri, önce kendi kıtasındaki ülkeleri 
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ve daha sonra yakın ve uzak diğer kıta ötesi 
ülkeleri içten ve dıştan oluşturduğu terörist 
grupların faaliyetleriyle, aşama aşama kendi 
hegemonyasına alarak günümüzün süper ül-
kesi konumuna gelmiştir. Bu konumunu devam 
ettirmek için her tür terör faaliyetini, meşru bir 
hak olarak görmektedir.

TERÖRÜN ASIL MÜSEBBİBİ ABD’DİR

Bireysel ve örgütsel terörün tek müsebbibi 
başta ABD olmak üzere diğer emperyal ülkeler-
dir. Bu emperyal ülkelerin işgalleri, tecavüzleri, 
katliamları olmasaydı, bireysel ya da örgütsel 
terörün gündeme gelmesi de mümkün olma-
yacaktı. Çünkü El Kaide, IŞİD ya da benzeri 
diğer örgütler durduk yere ortaya çıkmamış-
tır. Bu örgütlerin –gerek 
sağ, gerek sol ve gerekse 
İslami örgütlerin- oluş-
masına ve gelişmesine, 
küresel emperyal ve on-
ların bölgesel işbirlikçileri 
zemini hazırlamıştır. Yani 
işgaller, katliamlar ve 
daha da önemlisi insan 
onuru çiğneyen, ayaklar 
altına alan Ebu Gureyb-
ler, Guantanamolar, ABD 
ve Siyonist İsrail işgal ve 
tecavüzleri olmasaydı, 
IŞİD ve benzeri örgütler 
taraftar bulur muydu? El-
bette bul(a)mazdı. Ama 
nedense herkes, terörü 
ortaya çıkaran nedenlere 
değil, sonuçlarına baka-
rak hüküm vermektedir. 
Dolayısıyla IŞİD’i ve ben-
zeri örgütleri suçlamak-
tan, terör örgütü olarak 
değerlendirmekten başka 
bir şey yapmıyorlar. Bu 
değerlendirme, ne ka-
dar doğru ve ne kadar İslami ve insanidir? Asıl 
sorgulanması gereken bu değil midir? Elbette 
bunları söylerken İslam’ın asla kabul etmediği 
eylemleri savunuyor ya da kabul ediyor deği-
liz. İslam’ın onaylamadığı eylemler, ister IŞİD, 
ister El Kaide, ister HAMAS ya da benzeri ör-
gütler yapsın, asla kabul edilemez. Dolayısıyla 
Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de ve diğer yer-
lerde yapılan ama İslam’ın onaylamadığı ey-
lemleri asla tasvip etmiyoruz. Ama IŞİD’den, 
El Kaide’den önce bütün Ortadoğu’yu, Asya’yı, 

Afrika’yı kana bulayan ABD’yi, Filistin’de insan-
lık suçu işleyen Siyonist İsrail’i, Çeçenistan’da 
soykırımı gerçekleştiren Rusya’yı, Çin’i, 
Fransa’yı, Almanya’yı ve bu coğrafyanın bu hale 
gelmesinin tek müsebbibi İngiltere’yi suçlamak, 
hatta suçlamak da yetmez karşı koymakla işe 
başlamak gerekmez mi?3

IRAK’IN BUGÜNKÜ DURUMUDAN TEK 
SORUMLU ABD’DİR!

Sadece Irak’ta değil, İslam coğrafyasında 
devam eden bütün işgallerin, diktatörlüklerin, 
gerçekleştirilen darbelerin arkasında ABD bu-
lunmaktadır. Bilindiği gibi Irak, Mart 2003’e 
kadar Saddam diktatörlüğü tarafından yöne-
tilmekte idi. Halepçe katliamı, Enfal operas-

yonu, İran’a savaş aç-
ması, Kuveyt’in işgali ve 
binlerce masum insanın 
yargısız infazı Saddam 
diktatörlüğü tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. 
1979’da yönetim kansız 
bir darbe ile akrabası Ha-
san el Bekr’den devraldı-
ğı yıldan bu yana, Irak’ta 
zulmünü devam ettirmiş-
tir. Ölümü, öldürülmeyi, 
idam edilmeyi çoktan hak 
eden eli kanlı bir dikta-
tördü Saddam Hüseyin! 
Saddam, zulmünü sadece 
Irak’ta ve Irak-İran sava-
şında gerçekleştirmiştir. 
Ya Bush’un, Obama’nın 
İslam coğrafyasında ger-
çekleştirdiği ve milyon-
larca insanın ölümüne ve 
sakat kalmasına neden 
olan işgaller! Bu eli kanlı 
katiller ölümü, öldürül-
meyi ya da idam edilmeyi 

hak etmiyor mu? Saddam’ın zulmü ile bu ka-
tillerin zulümlerini mukayese etmek mümkün 
mü? Bu katiller, kim bilir kaç defa ölümü ya da 
öldürülmeyi hak ediyor? Saddam’ın zulmünü 
gündeme getirenler neden bu eli kanlı katil-
lerin ve yerli işbirlikçilerinin gerçekleştirdikleri 
zulümleri, katliamları gündeme getirmemekte-
dirler? 

3  http://www.gencbirikim.net/isid-neden-degil-sonuctur/

Irak’ta, gelen gideni aratır misa-
li, ABD’nin işgal süresince ger-
çekleştirdiği zulüm Saddam’ı 
aratır hale gelmiştir. Bu süreçte, 
akla hayale gelmedik işkence-
ler, toplu yargısız infazlar, gece 
yarısı baskınlarıyla yok edilen 
aile mahremiyetleri, ırzına ge-
çilen yüz binden fazla kadın ve 
katledilen 3 milyon civarında 
insan! Özgürleştirme adına gi-
rilen bir ülkede özgürlük adına 
hiçbir hak bırakılmamış, tam 
tersine, tam anlamıyla bir kaos, 
anarşik bir ortam ve terör geti-
rilmiştir Irak’a!
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Irak’ta, gelen gideni aratır misali, ABD’nin 
işgal süresince gerçekleştirdiği zulüm Saddam’ı 
aratır hale gelmiştir. Bu süreçte, akla haya-
le gelmedik işkenceler, toplu yargısız infazlar, 
gece yarısı baskınlarıyla yok edilen aile mahre-
miyetleri, ırzına geçilen yüz binden fazla kadın 
ve katledilen 3 milyon civarında insan! Özgür-
leştirme adına girilen bir ülkede özgürlük adına 
hiçbir hak bırakılmamış, tam tersine, tam anla-
mıyla bir kaos, anarşik bir ortam ve terör geti-
rilmiştir Irak’a! Bir Irak’lının ifadesiyle ‘Saddam 
döneminde zulüm vardı ama, güvenlik de vardı. 
En azından sabahleyin işimize gidiyor, akşamle-
yin de evimize korkusuzca gelebiliyorduk. Ama 
şimdi, ne zaman, nerede ve nasıl vurulacağı-
mızı bilmiyoruz, bırakın sokağı, evimizde bile 
güvende değiliz ve sürekli korku içindeyiz. Dı-
şarıya, çarşı ve pazara gitmekten korkuyoruz. 
Bunun nedeni ABD işgalidir.’

ABD, Irak’tan 2011’de çekildikten sonra 
(aslında bu çekilme bütünüyle çekilme değildir) 
yönetime getirdiği Maliki rejimi, ABD zulmünü 
aratmayacak tarzda zulüm işlemiştir. Özellikle 
de Sünnilere yönelik zulmü, tam anlamıyla yok 
etmeye, soykırıma yönelik bir zulüm olmuştur. 
Bu zulüm, Şiilik-Sünnilik çatışmasının çok öte-
sinde, tam anlamıyla bir intikama dönüşmüştür. 
Maliki’nin bu zulmüne engel olma noktasında 
ciddi hiçbir gayret göstermeyen İran yöneti-
minin sorumluluğunu da unutmamak lâzımdır.  
Dolayısıyla ABD, Irak’tan çekilse de zulüm de-
vam etmiş ve halk açısından bu, çekil(e)mez 
hale gelmiştir. Kısacası Irak’ın bugün yaşana-
maz hale gelmesinin tek sebebi ABD ve onun 
destekçisi yerli işbirlikçi ülke yönetimleridir.   

ABD’nin IŞİD dolayısıyla tekrar Irak’a dön-
düğü, IŞİD’in, ABD’nin Irak’ı tekrar işgal etmesi 
için bir ABD senaryosu olduğu çokça yazılıyor 
ve çiziliyor. Kanaatimizce IŞİD, bir ABD senar-
yosu değildir, ama ABD, IŞİD’in bölge halkla-
rına dönük yaptığı yanlışlıklardan ve estirdiği 
korkudan da istifade ediyor. ABD’nin Irak’ı bir 
harabeye, yaşanmaz hale getirdikten sonra, 
utanmadan tekrar kurtarıcı rolüne soyunması, 
biraz da IŞİD’in yaptığı yanlışlıklardan ve hal-
ka verdiği korkudan kaynaklanmaktadır. Oysa 
ABD, bölgede estirdiği terörden ve gerçek-
leştirdiği katliamlardan dolayı bir saniye bile 
barın(dırıl)maması gereken terörist bir devlet-
tir. IŞİD’in ya da sadece Musul’da 10’dan fazla 
Sünni direniş örgütünün ortaya çıkmasının asıl 
nedeni ABD’nin Irak’ta gerçekleştirdiği insanlık 
dışı terördür. 

IŞİD, bilindiği kadar çok güçlü bir örgüt de 
değildir. Biraz da güçlü görünmesinin nedeni, 
önceleri ABD, sonraları da Maliki’nin zulmünden 
bıkan Sünni aşiretlerinin verdiği güçlü destek-
tir. Aksi halde 2000 kişilik (bazıları da 800 kişi 
olduğunu söylüyor) güçle IŞİD’in, 2 milyon-
luk Musul’u ele geçirmesi mümkün mü? Mali-
ki yönetiminin adaletsizlikleri ve Sünni kesime 
insafsızca uyguladığı baskı ve zulüm, IŞİD’in 
daha da güçlenmesini ve Sünni aşiretlerin de 
destek vermesini sağlamıştır.

Maliki rejimi, Sünni aşiretlerin direnişi-
ni gündeme getirmeden her olayın arkasında 
IŞİD’i göstermesi biraz da bilinçlidir. Çünkü 
IŞİD, kitleler nezdinde kafa kesen, kadınların 
esir alınarak satıldığı, cariye olarak kullanıldı-
ğı, Sünni olmayanların hemen öldürüldüğü gibi 
kitleleri korkutan olaylarla tanındığı/tanıtıldığı 
için, kitlelerin nefretini çeken bir örgüttür. Ay-
rıca IŞİD’in yaptığı ya da yapmadığı bazı kor-
kunç olaylar da IŞİD’e yüklenerek, IŞİD’e karşı 
kolaylıkla bir düşman kamuoyu oluşturulmak-
tadır.

Bütün bunlara rağmen IŞİD, ABD’nin böl-
geyi tekrar işgal etmesi için bahane oluştur-
muştur düşüncesi çok da doğru bir düşünce 
değildir. Çünkü ABD, bu bölgeden hiç çıkmadı 
ki geri dönsün; Irak’ta Maliki rejimi ile kur-
duğu askeri üsleriyle, Kuveyt’te, Suud’da, 
Umman’da, Bahreyn’de ve Türkiye’deki sayı-
sız üsleriyle istediği zaman, istediği yeri işgal 
edebilecek imkâna –ne yazık ki- sahiptir. Siyo-
nist İsrail’in, Ürdün’ün ve darbeci Sisi’nin su-
nacağı kolaylıkların ilave edilmesiyle ABD’nin 
bölgedeki gücü ortaya çıkmış olmaktadır. Do-
layısıyla ABD’nin bölgedeki işgali son ermedi 
ki ABD tekrar işgal için bölgeye gelsin. ABD, 
zaten bölgede işgalci bir güç olarak varlığını 
devam ettirmektedir.

TÜRKİYE, NATO, ABD VE IŞİD’E
OPERASYON

ABD’nin Türkiye ile ilişkileri 1947’de Truman 
Doktrini4 ile başlamış, Türkiye’nin NATO’ya gir-
mesiyle ve Türkiye’de kurulan Seferberlik Tet-
kik Kurulu (1965’de Özel Harp Dairesi, 1992 
itibariyle de Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak 
isim değişikliği ile halen devam etmekte) ile ül-

4  Truman Doktrini, 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı ha-
zırlanmış plandır. Bu doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri 
“komünizm tehdidi” altındaki devletlere mali ve askeri yar-
dım yapacağını açıklamıştır.
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kede kurduğu sayısız askeri ve istihbari üsleriy-
le Türkiye’nin kılcal damarlarına kadar sirayet 
ettiğini görmekteyiz. ABD’nin Türkiye’deki et-
kisi, ilişkilerin başladığı tarihin üzerinden 60-70 
senelik zaman geçmiş olmasına rağmen –ne 
yazık ki- halen aynen devam etmektedir.

Bunca yıl ABD’nin etkisinde kalan bir ülkenin 
bağımsız politika üretmesi mümkün müdür? 
Elbette ki mümkün değildir. Dolayısıyla bugün 
Türkiye’nin, ABD’ye rağmen bağımsız politika 
ürettiğini/üretebileceğini söylemek, gerçekle 
ilişkisi olmayan sadece kuru bir iddiadan iba-
rettir. Çünkü 1950’lerden bu yana gerçekleşen 
birçok olay bu iddiayı çürütmektedir. Çok geri-
lere gitmeden son yıllarda gerçekleşen birkaç 
örnek bile bu tür iddiaların içinin ne kadar boş 
olduğunu göstermeye yetecektir. Bu örnekler; 

1. 2004’de Şeyh Ahmed Yasin’in şehadeti 
dolayısıyla Başbakan Erdoğan takındığı tavır 
(alınması gereken olumlu bir tavır idi) ve son-
rasında ABD’nin bastırması, 

2. NATO genel Sekreterliğine aday olan 
Rasmussen’e karşı Başbakan Erdoğan’ın tavrı 
ve sonrasında ABD’nin bastırması, 

3. Füze Kalkanı’nın Malatya’ya yerleştirilme-
sine karşı başlangıçta Erdoğan’ın tavrı ve son-
rasında ABD’nin bastırması, 

4. Çin’den alınması söz konusu olan füze 
olayı ve ABD’nin bastırması. (Çin, Füze olayın-
da 1 milyar dolar ucuza fiyat veriyor ve bundan 
daha da önemlisi teknoloji transferi sağlamayı 
taahhüt ediyor. Oysa ABD, fiyat indirimi yap-
madığı gibi, teknoloji transferini de asla kabul 
etmiyor.5 ABD’nin bastırması nedeniyle Türkiye 
yeni teklifler için ihale süresini yeniden uzatı-
yor. Oysa gelen tekliflere göre ihalenin Çin’e 
verileceği söylenmiş, ancak ABD’nin bastırma-
sıyla Çin’e verilmekten vazgeçiliyor.) 

ABD, Türkiye’ye şimdilerde de IŞİD konu-
sunda baskı yapmaktadır. Bu baskı yukarı-
daki örneklere benzer tarzda devam ederse, 
Türkiye’nin boyun eğmekten başka bir ter-
cihi olmayacaktır. Ancak her şeye rağmen 
Türkiye’nin Cidde Bildirgesini imzalamaması 
önemli bir adımdır. Ancak buna rağmen görüş-
melerin devam etmesi ve Türkiye’nin IŞİD ile 
ilgili uluslararası her toplantıda temsil edilmesi, 
işin içerisinde bir bit yeniğinin olduğunu gös-

5  http://www.aksam.com.tr/siyaset/fuze-aliminda-flas-
gelisme/haber-256158

termektedir. Bu, çok uzun sürmez, şöyle ya da 
böyle ortaya çıkacaktır. Eğer kamuoyundan giz-
lenen bir şeyler varsa, tarih, bugün Türkiye’yi 
yönetenleri asla affetmeyecektir. 

IŞİD’in kendisi için tehlike oluşturma du-
rumu artsa da Türkiye asla ABD ile işbirliği 
yapmamalıdır. ABD bir şekilde Türkiye’yi IŞİD 
olayına karıştırmak istiyor. Türkiye’nin, bölge-
de oluşan ya da oluşacak problemleri bölgeden 
binlerce km ötede bulunan ülkelerle halletmeye 
kalkışmamalıdır. Bu, her halükarda Türkiye’nin 
aleyhine olacaktır. ABD’ye güvenilerek böyle 
sıkıntılı bir olayın taraftarı olmamak en güzel 
yoldur. Türkiye’nin, şu ana kadar birçok olayda 
olduğu gibi, bu olayda da ABD tarafından yal-
nız bırakılacağını unutmamalıdır. En bilinen ör-
neği Özal dönemindeki “bir koyup üç alacağız” 
söylemi ile Erdoğan hükümetine de Suriye ko-
nusunda verilen ama yerine getirilmeyen söz-
lerdir. Çok gerilere gidip Johnson mektuplarını 
hatırla(t)maya gerek yoktur. 

IŞİD tarafından gazetecilerinin kafalarının 
kesilerek infaz edilmesi ABD’nin kendi kamuo-
yunda prestijini sarsmıştır. ABD’nin, IŞİD’e yö-
nelik saldırısının altında yatan en önemli sebep 
budur. Peki ya Suriye’de ve Irak’ta öldürülenler, 
insan değil mi? İki gazeteci öldürülürken dün-
yayı ayağa kaldıran ABD, neden Afganistan’da, 
Irak’ta, Somali’de yüz binlerce insanı acımadan 
vahşice katletmiştir? ABD’li iki gazeteci insan 
da, Irak’ta, Afganistan’da öldürülenler insan de-
ğil mi? Daha yeni ABD’nin desteğiyle Filistin’de 
2000 civarında masum Filistinliyi Siyonist İsrail 
katletmedi mi? Üstelik ABD bu olayda sessiz de 
kalmadı, terörist Siyonist İsrail’e açıkça destek 
verdi. Başta ABD olmak üzere bütün Batılı ül-
kelerin gözleri önünde Suriye’de günde 100 ci-
varında masum insan vahşice katledilmektedir. 
Üstelik bu katliam, 4 yıla yakın zamandan beri 
de devam etmektedir. Yoksa Suriye’de katledi-
lenler, insan değil mi? 

Türkiye’nin, sadece Musul’daki 49 rehine 
dolayısıyla değil, ABD’nin Sisi’nin darbesini 
desteklemesi, Gazze’de gerçekleştirilen bunca 
insanlık dışı katliama rağmen Siyonist İsrail’i 
desteklemesi, Suriye’de, Esad zulmüne ses 
çıkarmaması ve Irak’ta Maliki rejiminin bunca 
katliamına rağmen Maliki rejimini destekleme-
si nedeniyle asla ABD ile birlikte görünmemesi, 
birlikte hareket etmemesi gerekmektedir. Aksi 
halde, tarih ve insanlık önünde mahkûm ola-
caktır.
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10 Ağustos 2014’de Türkiye’de ilk defa 
halk tarafından Cumhurbaşkanı seçil-
di. Bu seçimi yerel olarak değerlendi-

rirsek elbette Cumhuriyet tarihinde ve hatta bu 
topraklarda kurulan devlet tarihinde bu bir ilk-
tir. Zira Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de 
sultan, padişah, hükümdar, halife ne derseniz, 
bunların hiçbirisinde halkın dahli olmamıştır. 
Aynı şekilde İslami devlet yapısında da halk, di-
rekt olarak halifeyi-devlet başkanını seçme yet-
kisine sahip değildir. İslami yönetimde halifeyi/
devlet başkanını belirleyen temel esas “İNİKAT 
BİATI”dır. Yani toplumun önde gelen şahsiyetle-
rinin aday ya da adaylardan birisi üzerinde ka-
naat ortaya koymaları ve buna da BİAT ederek 
ifade etmelerine “İNİKAT BİATI” denir. Bu biat 
halifeye ya da devlet başkanına meşruiyet ka-

zandırır. Eğer bu biata toplumun önem verdiği 
orijinal tabiri ile “Ehl-i hal ve’l Akd” konumunda 
olan birisi katılmaz ise halife adayının halifeliği 
tartışmalı hale gelir. İslam tarihinde bunun en 
somut örneklerinden birisi Yezid b. Muaviye’ye 
Hz.Hüseyin (r.a.)’ın biat etmemesidir. Keza Ker-
bela faciasının ardında yatan önemli neden de 
budur. Halkın halifeye veya devlet başkanına 
biatı ise sadece itaat amaçlıdır. Buna da zaten 
“İTAAT BİATI” denir.

Recep Tayyip ERDOĞAN bu topraklarda halk 
tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı. Günü-
müz teknolojik imkanları içerisinde oldukça 
da pratik, sağlıklı bir seçim olduğunu da söy-
leyebiliriz. Mesele şekil meselesi değil elbette. 
Mesele artık halka başkanını seçme ehliyeti-

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve
Gazze Saldırılarının Ardından

Süleyman ARSLANTAŞ
sarslantas46@hotmail.com
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nin tanınması meselesi. Geride bıraktığımız 
11 Cumhurbaşkanı’nın seçimlerini göz önüne 
alırsak bu seçimin niteliği daha net anlaşılır sa-
nıyorum. Ruhi Su’nun deyimiyle halk ilk defa 
adam sayıldı. Bundan önceki Cumhurbaşkanları 
seçimlerini de az-çok biliyoruz. Hepsi de sıkıntı-
lı olmuştur, GÜL’ün seçimi de dâhil. Zaten ordu, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, ne millete ne de 
milletin temsil makamı sayılan parlamentoya 
bırakmamıştır. Sanıyorum bu konuda önem-
li ayrıntı ve bilgilerle dolu olan Prof. Hikmet 
ÖZDEMİR’in “Ordunun Olağandışı Rolü”  kitabı 
okunmaya değer. Bu arada Prof. ÖZDEMİR ilgili 
kitabında GÜRLER’in Cumhurbaşkanlığı adaylı-
ğını geniş geniş ve muhtelif alıntılarla anlatıyor. 
Ancak benimde bu konuda bir gözlemim var. 
Henüz kontenjan Senatörlüğü bile oluşmamış 
olan Org. GÜRLER Etimesgut havaalanından 
uğurlanırken, ona Cumhurbaşkanlığı protokolü 
uygulamışlardı. Yani asker, en azından Muhsin 
BATUR’un dışındaki tüm üst düzey komutanlar 
halka ve halkın temsil makamı olan parlamen-
toya rağmen GÜRLER’i Cumhurbaşkanı yapma-
ya kararlı idiler. Ne var ki dönemin muhtıra ile 

devrilen Başbakanı S. DEMİREL dengeleri iyi 
hesap ederek GÜRLER’in karşısına 1960 ihti-
lalinde ihtilalciler tarafından tezyif ve istiskale 
tabi tutulan E. Org. Tekin ARBURNU’yu aday 
gösterdi. Dört tur yapılan seçimlerde GÜRLER 
seçilemedi ama ilerleyen turlarda yine bir aske-
ri, E.Oramiral F. KORUTÜRK’ü Cumhurbaşkanı 
seçtiler. Yani şimdiye kadar askerin dahil olma-
dığı hiçbir Cumhurbaşkanı seçilmedi. R.Tayyip 
ERDOĞAN bir ilktir. AK Parti iktidarı ve icraat-
larının oluşumunda iki önemli faktör rol oyna-
mıştır. Birincisi kararlılık, ikincisi başta askeri 
bürokrasi olmak üzere tüm bürokratik olguları 
parlamentonun emrinde görmek. Ya da halkın 
kendilerine verdiği yetkiyi bürokrasiye teslim 
etmek yerine, bizzat o yetkiyi kullanma karar-
lılığı…

GAZZE SALDIRILARI, ATEŞKES VE BUGÜN

7 Temmuz 2014’de başlayan ve 26 Ağustos 
2014’de sona eren Gazze saldırılarında toplam 
578’i çocuk olmak üzere 2.147 kişi hayatını 
kaybetti. Yaklaşık 12 bin yaralı mevcut ve 18 
bin ev harab oldu. Soru: İsrail niçin bu saldı-
rıları başlattı. Çünkü Türkiye ve Katar İsrail’in 
oyununu bozdu. Bu oyun Ocak 2006 seçimle-
rinden sonra tezgâhlanmıştı. Adı geçen seçim-
lerde Hamas beklenmedik bir zafer kazandı. 
Seçim sonuçlarına göre 132 sandalyeli Filistin 
Parlamentosunun 76’sını Hamas, geri kalanı-
nı da El-Fetih kazanmıştı. Hamasın galibiyeti 
İsrail’i ve destekçilerini memnun etmedi. Hat-
ta seçimlere gözlemci olarak katılan eski ABD 
Başkanı CARTER’in “fevkalade adil bir seçim” 
vurgusu da onları tatmin etmedi. Netice de 
Hamas ve El fetih arasında bir kavga çıkarta-
rak tabir-i caizse Hamas; Batı Şeria, Kudüs, 
El-Halil gibi Müslümanların kutsallarının bulun-
duğu yerlerden uzaklaştırılarak Gazze’ye sür-
güne gönderildi. Hamasın Gazze yılları aslında 
Filistinliler için, İslam dünyası için kayıp yıllar-
dır. Zira İslami hassasiyeti olan Hamas, dünya 
Müslümanlarının ilgisini çekmeyen Gazze’ye; 
seküler zihniyetin temsilcisi Mahmud ABBAS 
ve El-Fetih; Kudüs, Batı Şeria ve El-Halil’e yer-
leştirildi. İsrail bu tablodan oldukça memnun-
du. Türkiye ve Katar bu memnuniyeti 24 Nisan 
2014’de bozdu. Hamas ile El-Fetih’i müşterek 
hükümet kurma ve iki başlılıktan kurtarma 
noktasında el sıkıştırdı. Bu durum elbette siyo-
nistler ve yandaşları tarafından kabul edilebilir 
bir durum değildi. Aslında İsrail 7 Temmuz-26 
Ağustos arası Gazze’ye attığı bombaları aynı 
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zamanda Katar’ın, Ankara’nın üzerine atıyordu. 
Mesela bu süreç içerisinde paralel medya de-
nilen yayın organlarında, kalemlerinde, liderle-
rinde bu konuda hiçbir tepki gördünüz mü? Ya 
da tabanlarında sağlıklı bir serzeniş duydunuz 
mu? Sizi bilmem ama, ben duymadım. Zaten, 
önce insanlığın, sonra da Müslümanların ızdıra-
bını yeterince duyabilmek, anlayabilmek ancak 
Kuran’ın şu buyruğuna inananlara nasip olur: 
“(Ey İnsanlar) Rabbinizden size indirilene uyun 
ve ondan başka velilere uymayın. Ne kadar da 
az öğüt alıyorsunuz” (A’raf 7/3)

Kuran’ın rehberliği yerine başkalarını rehber 
edinenler aslında her iki dünyada da hüsrana 
uğrayanlardan olurlar. Keşke insanlar bunu id-
rak edebilseler!

İsrail’in Gazze saldırısı aslında turnusol iş-
levi gördü. Taraflar netleşti. Gruplar ayan-be-
yan ortaya çıktı. Bir tarafta önce insanlık adına, 
sonrada İslami kardeşlik adına Gazzelilerin ya-
nında yer alan, onların ızdırabını, çilesini kendi 
çilesi kabul eden Türkiye-Katar ittifakı, ikincisi 
İsrail’in saldırılarına ses çıkartmayan ve belki 
de bir an önce İslami duyarlılığı olan Hamas’ın 

işinin bitirilmesini isteyen Suudi Arabistan, Ür-
dün, Mısır ve BAE, aslında bu ittifaka M. Abbas 
ve El-Fetih’i de ilave edebilirsiniz. Ayrıca sonu-
ca göre şekil alabilmeyi hesap eden İran, Irak, 
Suriye üçlüsü. Evet Gazze saldırısı böyle bir 
kamplaşma tablosunu ortaya koydu. Suudların 
başını çektiği, İranlıların teenni ile izledikleri ve 
İsrail saldırılarının ardından beklenen, İsrail’in 
tüm teknolojik, istihbarı ve belki de nükleerin 
dışında tüm silah gücünü kullanarak Hamas’ı 
bitirmeleri idi. Olmadı. Hele hele Hamas’a en 
çok destek veren AK Parti iktidarının Cumhur-
başkanı adayı R. Tayyip ERDOĞAN’ın % 52 gibi 
bir oranla 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı seçil-
mesi, hem İsrail’i hem de onların gizli ve aşikâr 
tüm yandaşlarını sukut-u hayale uğrattı. 10 
Ağustos’tan sonra ateşkesi ısrarla isteyen İsra-
il, kendi şartlarını ısrarla dayatan Hamas oldu. 
Mısır’ın ve onun çakma lideri Sisi’nin arabulucu-
luk çabaları, ateşkes uğraşıları 10 Ağustos’tan 
sonra yoğunlaştı. Kendi akıllarınca Mısır’ı ye-
niden Arap liginin temsilciliğine getirmek is-
tediler. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens 
Suud Faysal Gazze saldırısının üzerinden bir ay 
geçtikten, birçok insan öldükten, yaralandık-
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tan, binlerce ev yıkıldıktan sonra utanma-
dan, sıkılmadan “Gazze meselesi bizim ilk 
meselemizdir.” dedi. İsrail’in savunma hakkı 
olmadığını, çünkü İsrail’in işgalci bir güç ol-
duğunu belirtti. Ayrıca Gazze’nin inşası için 
Suudi Arabistan’ın vereceği abartılı deste-
ğinde altını çizdi. Keza Suudi Kralı Abdullah 
bin Abdülaziz on gün içerisinde üç kez ko-
nuşmasına rağmen İsrail’e en ufak bir kına-
ma bile göndermemiş, konuyla ilgili hiçbir 
adım atmamıştı. Ne Mısırlı müttefiki Abdül-
fattah Sisi’den Refah kapısını açmasını rica 
etmiş, ne de geçen seferlerde olduğu gibi 
hastanelerini yaralılara açma girişiminde 
bulunmuştu. (Abdülbari Atwan 22.08.2014 
Dünya Bülteni)

İsrail son saldırıları ve ateşkesi kabulü ile 
hem kendi hiçliğini, sanallığını, izafi bir güç 
olduğunu, hem de kendisine destek veren 
gizli ve aşikâr yandaşlarının mağlubiyeti-
ni ilan etti. Ve: “Onların yüreklerine Allah’tan 
daha çok korku salan sizlersiniz.” (Haşr 59/13) 
Ayet-i Kerimesi bir kez 
daha tecelli etti. Eğer 
Allah’ın buyruğuna uya-
rak emrolundukları gibi 
dosdoğru olurlarsa Müs-
lümanlar, Allah’ın daha 
nice vaatlerinin gerçek-
leştiğini göreceklerdir. 
Küfürden, nifaktan, fısk-
tan, katilden yana olanlar 
da mutlaka Allah’ın gaza-
bını tadacaklardır. 

Hamas’ın Gazze ga-
libiyetinden sonra bölge 
stratejisi yeniden şekil-
lenecektir. Evet ben Gaz-
ze’deki gelişmeleri bir ga-
libiyet olarak görüyor ve 
okuyorum. Diyeceksiniz 
ki bunca ölüm ve yıkımın 
ardından hangi galibiyet-
ten söz ediyorsun! Askeri 
okulda meslek dersleri-
ne gelen Kore Gazisi bir 
hocamız vardı, Yüzbaşı 
Necmeddin. O, derdi ki: 
“galibiyet % 65’lik zayi-
at üzerinden hesaplanır.” 
evet ölümler, hele hele 
Müslüman’ın, masumun, 

mazlumun ölümü, şahadeti yok oluşun, mağlu-
biyetin habercisi değil, dirilişin, yeniden doğu-
şun muştusudur.

Türkiye’deki Cumhur-
başkanlığı seçimlerini ve 
ERDOĞAN’ın Cumhurbaş-
kanlığı seçilmesini ideolo-
jik olarak değerlendiren 
dostlarıma bir hatırlatma; 
bu değerlendirmelerini-
zi lütfen erteleyin. Zira 
bu seçim “Arap Baharı” 
macerasından sonra böl-
genin, tüm İslam alemi-
nin moral destek seçimi 
oldu. Belki de bu seçim 
sonuçlarından Türkiyeli 
ideolojik yaklaşımı olan 
bir Müslüman hiç etki-
lenmemiş olabilir. Ancak 
Çin’deki Uygur Türkle-
rinden, Güney Afrika’ya, 
Arakan’dan, Mağribî’deki 
Müslüman’a kadar tüm 
dünya Müslümanları bir 
nefes aldı ve geleceğin-
den umut beklemeye baş-
ladı. Tüm bunlara Gazzeli 
Müslüman’ın kederini se-
vince dönüştürmesini de 
lütfen ilave edin ve öylece 
değerlendirin…

(2 Eylül 2014)

İsrail son saldırıları ve ateşkesi 
kabulü ile hem kendi hiçliğini, 
sanallığını, izafi bir güç oldu-
ğunu, hem de kendisine destek 
veren gizli ve aşikâr yandaşları-
nın mağlubiyetini ilan etti. Ve: 
“Onların yüreklerine Allah’tan 
daha çok korku salan sizlersi-
niz.” (Haşr 59/13) Ayet-i Keri-
mesi bir kez daha tecelli etti. 
Eğer Allah’ın buyruğuna uya-
rak emrolundukları gibi dos-
doğru olurlarsa Müslümanlar, 
Allah’ın daha nice vaatlerinin 
gerçekleştiğini göreceklerdir. 
Küfürden, nifaktan, fısktan, 
katilden yana olanlar da mut-
laka Allah’ın gazabını tadacak-
lardır. 
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Cenabı Allaha evvela bizleri Müslüman 
olarak yarattığı için, Müslüman olma-
nın şuuruna bir dereceye kadar dahi 

olsa varmayı nasip ettiği için, yine sonsuz lütuf 
olarak gördüğümüz yüce dininin kardeşleri ol-
mak zevkini tattırdığı için, bu yüce dava uğrun-
da öncüleri, ifade yerindeyse kervanın başının 
çekicileri, nebilerin rasullerin olduğu bir kafilede 
sonlarında da olsa yer almayı nasip ve müyes-
ser ettiği için gerçekten ne kadar hamdetsek 
azdır. Rabbimizin bu yönüyle bu manada bütün 
diğer lütufları arasında bu husustaki lütfu da 
üzerimizde gerçekten çok büyüktür. Bu lütfun 
şükrünün hamdinin de eda edilemeyecek kadar 
büyük olduğunun bilinciyle muhafaza etmek 
ve farkında olmak zannederim şükrün bir çe-
şididir. Bu şuurdan da cenabı Allah bizleri uzak 
tutmasın. Muhterem Mehmet Pamak beyefendi 
adacık ifadesini kullandı. Bu adacıkların kıymeti 
o kadar büyük ki. Niçin büyük? Çünkü bu ada-
cıklar, teşbihimi mazur görün adeta kanalizas-
yonu andıran pislikte; okyanuslar mesabesinde 
geniş ve yaygın bir ortam içerisindeki adacık-
lardır. Vaziyetin böyle olduğunu düşündüğümüz 
vakit bunların kıymeti, değeri, ehemmiyeti, İs-
lamın insanlığa sunmak istediği ve gösterdiği 
saadet ufkunun tahakkuku açısından da büyük 
ehemmiyet arzediyor. Bu bağlamda, Genç Biri-
kim dergisi, 10 yılı aşkın bir sürede gerçekten 
önemi bir mesafe katetmiştir. Bütün olumsuz-
luklara rağmen varlığını sürdürebilmesi elbette 

Allahın bir lütfu olarak çok önemli bir hadise-
dir. Emeği geçen ve bundan böyle geçecek olan 
herkesin de Allahu Teâlâ tarafından fazlasıyla 
mükâfatlandırılmasını niyaz ederiz. Müslüman-
ların,  her alanda hayırlı çalışmalarının rızasına 
muvafık ve bereketli olmasını niyaz ederiz. Bü-
tün emeği geçenlerden, katkısı bulunanlardan 
aynı şekilde Allahın razı olacağından, amelle-
rinin geçerli olacağından şüphemiz yoktur. Bu 
vesileyle hatırıma gelen bir hadisi şerifi kısaca 
arz etmek istiyorum. Diyor ki hadisi şerif; “Al-
lah yolunda cihada çıkan mücahidin, atının kü-
çük ve büyük pisliklerine varıncaya kadar her 
bir şeyi, onun hasenatı arasına konur. Dolayı-
sıyla boya badananın yapılmasında kullanılan 
boya, dökülen terler maddi olmakla birlikte bir 
de manevi olarak bu işten duyulan zevk, şevk, 
Allah için bir şeyler yapmanın lezzeti bunlar da 
dâhil olmak üzere, hiç birisinin boşa gitmeye-
ceğinden emin olun. Müslüman için gerçekten 
bundan daha büyük bir motivasyon unsuru 
olur mu? Çok büyük bir hadisedir.  Amelleriniz 
boşa gitmeyecek. Ve bunların hepsi mizanınız-
da ağırlık olarak hak ettikleri yerleri fazlasıyla 
alacaklardır. 

Siz değerli kardeşlerime böyle bir vesileyle, 
günümüzde çokça kullanılan fakat Müslüman 
olarak bir şekilde sorgulamamız gereken, ne 
kadar İslami bir muhteva ile kullanıldıkları, ne 
kadar bu muhtevadan uzak oldukları, çoğu kim-
se için netlik kazanmamış olan bir takım terim 
ve kavramlar üzerinde kısaca çok hızlı bir şekil-
de, ortamın şartlarını zorlamayacak bir çerçe-
vede ele almanın münasip olacağını düşündüm. 

Kavramlara Bakışımız*

Beşir ERYARSOY

* Dergimizin yeni idari bürosunun açılışı münasebetiyle 24 
Mayıs 2009 Pazar Günü yapılan programdaki konuşmadır. 
121 nci sayımızda yayımlanmıştır. 
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Bu alanda öyle çok belli, 
çok açık, Kurani muhte-
vaları rahatlıkla öğrenile-
bilecek kavramlar seçme-
dim. İslami olmayıp cahili 
olmakla birlikte, İslamın 
hatlarındaki duruşu, tanı-
mı, çerçevesi açık ve net 
olan kavram ve terimleri 
de seçmedim.

 Mesela ben size bu-
rada tağuttan bahsetme-
yeceğim. Çünkü Kuranı 
Kerimde tağutun boyutla-
rı tefsirlerle, hadisi şerif-
lerle açık ve seçik bir şe-
kilde tesbit edilebilmiştir. 
Efendim size demokrasi 
ve laiklikten de bahset-
meyeceğim. Çünkü bun-
larda cahili kavram olarak 
veya komünizm, kapita-
lizm gibi, İslam noktayı 
nazarında yerleri bellidir, 
değerleri de bellidir. Ve 
Allaha hamdolsun Müslümanlar bu noktada 
gerçekten çok açık belirgin bilgilere sahip ol-
dukları gibi bu bilgileri de sağlam bir şekilde 
elde edebilmek için kolayca ulaşabilecekleri, el-
lerinin altında bulabilecekleri pek çok malzeme 
vardır. Onun için ben nisbeten ikinci derecede 
kalan, Müslümanlar için en azından bir iki nokta 
ile biraz netleştirilmesi gereken bazı kavramla-
ra değinmek istedim.  Dediğim gibi değinmek 
olacak bu. Bunlar ile alakalı olarak, Müslüman 
olarak söyleyeceğimiz son sözler bunlardır ma-
nasında söylemeyeceğim ama bu ve benzeri 
kavramların sorgulanmadan kullanılmaması 
gerektiği neticesini beraber elde edebilirsek bu 
sohbetimiz hedefinin önemli bir bölümünü ger-
çekleştirmiş olacaktır diye düşünüyorum. 

Bunları tabi konularına göre, anlamlarına 
göre çoğaltmak tasnif etmekte mümkündür. 
Zaten bunları hızlı bir şekilde, birer ikişer cüm-
leyle açıklayarak ele almaya, İslamın yorumu 
ile bunları ortaya koymaya gayret edeceğim. 
İsterseniz bunlardan ilk olarak evrensellik diye 
bir terimden bahsedelim.

Evren, bildiğiniz gibi kâinat manasında kul-
lanılıyor. Kâinat Allahu Teâlâ’nın dışındaki bü-
tün varlıklar ve mahlûkat anlamında kullanılır. 
Evrensel ve evrensellik ise, yani değerleri, il-

keleri, esasları kabulle-
ri evren çapında geçerli 
olan manasındadır. Bu 
manaya bizim itirazımız 
olmayabilir ancak evren-
sel değer ve ilke olarak 
bize sunulanlara her za-
man itirazımız olabilir. 
Çünkü biz evvela şuna 
iman ediyor ve şuna da 
inanıyoruz; İslamın iman 
esasları, aynı zamanda 
çok rahat bir şekilde bü-
tün özellik ve nitelikleriy-
le açıklanabilen, ortaya 
konulabilen ve ispatlana-
bilen ilkelerdir. Ve bunlar 
zamanla, mekanla sınırlı, 
kayıtlı gerçekler değil-
dir. Bu manada İslamın 
tesbit ettiği değerler ev-
renseldir. İslamın ortaya 
koyduğu ölçüler, hüküm-
ler evrensel hükümlerdir.  
Ve İslamın evrensellikle-
rine karar verdiği değer-

ler, ölçüler evrenseldir. Bu manada da evren-
sellik kavramı veya terimi altında, insanlığa ve 
bekli de Müslümanlara yutturulmaya çalışılan, 
evrensel değer oldukları, fakat irdelendiği za-
man hiç te öyle olmadıkları ortada olan ispatla-
yamayacağımız kadar çok değer vardır. Mesela 
demokrasi bize evrensel bir değer olarak yut-
turulur.  Evrensel bir değer olsaydı, bize bunun 
Âdem (a.s.) ile birlikte ona indirilen vahyin kap-
samı içerisinde olması gerekirdi. Öyle bir hadi-
se mevzu bahis olmadığına göre demokrasinin 
en erken tarihinin, dünya tarihinin içerisinde, 
dünden bile bize yakın görünen Yunan site yö-
netimlerinde görülen bir hadise olduğuna göre, 
bizim bunu evrensel diye kabul etmemiz müm-
kün değildir. 

Evrensel insan hakları beyannamesi, tarih 
kitaplarında bütün çocuklarımıza sürekli ola-
rak anlattırılır. Bu beyannamenin batının kendi 
geçmişi ile yüzleşmekten korkan bir tavır içe-
risinde ortaya çıktığı, o zamanın imkanları ve 
tarihsel şartları incelendiği taktirde çok rahat 
bir şekilde görülebilir, tesbit edilebilir. Ben bu-
nun üzerinde durmuyorum, arka planı üzerinde 
durmuyorum. Burada ortaya konulan esaslar, 
getirilmek istenen çerçevelerin evrenselliğin-
den öncedir. Bunların evrensellik iddiaları her 

Demokrasi bize evrensel bir 
değer olarak yutturulur.  Ev-
rensel bir değer olsaydı, bize 
bunun Âdem (a.s.) ile birlikte 
ona indirilen vahyin kapsamı 
içerisinde olması gerekirdi. 
Öyle bir hadise mevzu bahis 
olmadığına göre demokrasinin 
en erken tarihinin, dünya tari-
hinin içerisinde, dünden bile 
bize yakın görünen Yunan site 
yönetimlerinde görülen bir 
hadise olduğuna göre, bizim 
bunu evrensel diye kabul etme-
miz mümkün değildir. 
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zaman için tek tek, madde madde İslamın ev-
rensel hükümleriyle, değerleriyle ölçülecek, 
biçilecek ve bunların evrensel olup olmadıkla-
rı bizim açımızdan tesbit edilecektir. İnsanlar, 
anadan doğma hürdür ilkesi, güya evrensel 
insan hakları beyannamesinde ilk olarak dile 
getirilmiştir. Bu tarihi inkârdır, gerçekleri bil-
memektir. Hakikati örtbas etmektir. Oysa bu 
sözü çok muhteşem bir şekilde ve çok müs-
tesna bir hadise dolayısıyla Ömer (r.a.)’ın İs-
lamdan, Kurandan ilham alarak dile getirdiğini, 
biliyoruz. Kısaca bu olayın dile getirilmesinin 
sebebini de arzedeyim. Mısır valisi olan Amr 
bin As’ın oğlu, bir mısır yerlisi Kıpti ile bir ya-
rışa tutuluyor. Yarışta Kıpti Amr bin As’ın oğlu-
nu geride bırakıyor. Amr bin As, ona bir tokat 
indiriyor. “Hür bir kimsenin sana attığı tokat 
olarak sana atıyorum” gibi bir tabir kullanıyor. 
Bu çocuğun babası, daha düne kadar Bizans 
yönetiminin haysiyetlerini, şereflerini ayaklar 
altına aldığı bir esir muamelesi görüyordu. Öz-
gürlüğün tadını da bilmiyordu. Ama İslam ile 
tanışınca, onun İslamın kendisine sunduğu ha-
yat arasındaki farkı görür görmez bu işin far-
kına vardı. Ve çocuğuna yapılan hakaretin bü-
yüklüğünü de idrak etti. O kadar idrak etti ki, 
Ömer (r.a.)’ın hac mevsiminde, İslam dünya-
sının dört bir tarafından gelen Müslümanların 
şikâyetlerini bire bir dinlemek üzere kurduğu 
mecliste hazır bulunmak, hacda Ömer (r.a.’)a, 
derdini doğrudan anlatmak üzere Mısırdan ta 
Mekke’ye kadar seyahat ediyor. Hadiseyi Ömer 
(r.a.)’a anlatıyor. Ömer (r.a.), Amr bin As’a 
önce çıkışıyor. “Anneleri tarafından hür, özgür 
olarak doğurulmuş olan insanları, ne zaman-
dan itibaren köleleştirmeye başladınız?” diyor 
ve hemen kısasın uygulanmasını emrediyor. 
Öyle hemen insan hakları beyannamesi gibi 
özgürlüğü rafta bırakan bir din değildir İslam. 
Özgürlük evrensel bir ilkedir gerçekten. Fakat 
size sorarım veya özgürlük savunucularına, 
bugünkü cahili boyutlarıyla savunanların bizzat 
kendilerine sorarız. Hangi ülkenin hangi şartla-
rında bir vatandaşın ülkenin amirliğine, bırakın 
amirliğini, ikinci derecede yöneticisine, alt ka-
demelerdeki bir bürokratıyla bile, hangi şart-
larda nasıl görüştüğünü biliyor musunuz? Veya 
görüşüp görüşemediğini? Zaman zaman bun-
ların haberleri de sağda solda yansıyor, bunun 
üzerinde fazla durmayalım. Dolayısıyla İslamın 
bir farkı var. İlkesini aynen, filende uygular ve 
bunun uygulanması için gereken alt yapıyı da 
hem zihinsel manada gerekse de pratik alanda 
ortaya koyar. 

Bir diğer kavram bilimsellik olsun. Rastgele 
seçiyoruz ya. Bilimsellikte aslında bilimin, ifade 
yerindeyse şirin gösterilen, tatlı gösterilen veya 
pek tepki uyandırmayan yüzü, istismar edile-
rek günümüz insanlarına yutturulmak istenen 
ve temeli laiklik küfrünü ihtiva eden, barındıran 
pozitivizmin bir başka ifadesidir.

Pozitivizm nasıl ifade eder kendisini? Çok 
kısa ve açık olarak deneyle ispatlanan şey, la-
boratuara sokulan şey doğrudur, gerçektir, bu-
nun dışındaki hiçbir şey doğru ve gerçek ola-
maz. Kuranı Kerim böyle demiyor. Ben tabi akli 
izahlarla bunu çürütmeyi gerek görmüyorum. 
Bunlar üzerinde durmaya da vaktimiz de yok, 
konumuz bu değil. Kuranı Kerim ne diyor Ba-
kara suresinin başında? Müminin ilk vasfı ne?  
“Elleziyne yu’minune bil gayb” -O müminler ki, 
o takva sahipleri ki gabya iman ederler.- Takva 
sahibi gayb’a iman edecek. Muttaki olmanın bi-
rinci şartı, gayb’a iman etmektir. Gayb’a iman 
etmeyen muttaki olamaz. Muttaki olmayanda; 
kendisine, insanlara ve kâinata zulmetmekten 
kendisini alıkoyamaz. Çünkü takva olmadığın-
da zulüm ortada olur. Kendi nefsine zulüm, şirk 
ile başlar. Başkalarına zulüm, adaletin sınırla-
rını aşmakla başlar. Hakikate zulüm, “bilimin 
sınırları içerisine, laboratuarın sınırları içerisine 
sokulmayan bir şeyi kabul etmiyoruz” demek-
le başlar. Dolayısıyla bize bu manada evrensel 
bir değer olarak kullanılan bilimsellik, ihtiyatla 
karşılamamız gereken terimlerden, deyimler-
den biridir. 

 Bir diğer deyim, tarafsızlık. Subhanallah. 
Hiç insana yakışır mı tarafsızlık? Tarafsızlık eğer 
adalet manasına kullanılırsa, -ne kadar kullanılır 
tabi oda düşündürücüdür-, belki o zaman sıcak 
bakılabilecek esas veya bir ilke olabilir. Veya bir 
deyim kavram olabilir. Ama hiç bir kanaat sahi-
bi olmamak, birbiriyle çatışan fikirlerin, inanç-
ların, değerlerin, herhangi birisinin yanında yer 
almamak. Oda olur buda olur, oda bana hoştur 
buda bana hoştur gibi, gelene eyvallah gidene 
eyvallah. Yaşasın kral gibi anlamsız, duruşu ol-
mayan, tavrı belli olmayan haller manasına, bir 
Müslüman tarafsız olamaz. Müslüman taraftır. 
İnancından, kabul ettiği haktan, hakikatten ta-
raftır. Dolayısıyla İslama muhalif olan her şeyin 
karşısındadır. Böylede olmak durumunda olan 
bir insanın, bu manada tarafsız olması mümkün 
değildir. Ama adil hüküm vermek manasında 
yalnız o manadaki sınırlar içerisinde anlaşıldığı 
veya kullanıldığı takdirde geçerlidir. Aksi hal-
de birbiriyle zıt kanaatler, duruşlar karşısında 
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senin hiçbir duruşun ol-
mayacak, oda olur bu da 
olur, sende haklısın, sen-
de haklısın. Böyle bir ta-
rafsızlık Müslümanın ya-
pabileceği bir şey değildir.

Bir diğer kavram si-
villeşmek. Günümüzün 
moda tabirlerinden. Si-
villeşmek aslında batının 
sürekli olarak kendisin-
ce geliştirdiği, demokra-
tik anlayış ve düşünce-
nin, daha da aşağılara 
halkın kendi faaliyet ve 
çalışmalarına kadar in-
dirgenmesidir. Yani sivil 
insanlar örgütlenecekler 
ve bu örgütlenmeleri çer-
çevesinde; faaliyetlerini 
yapacaklar, çalışmalarını 
yapacaklar, düşüncelerini 
üretecekler. Hangi ilkeler 
doğrultusunda sivilleşile-
cek? Demokrasinin değer 
üretmek için kaynak ka-
bul ettiği iki esası vardır; 
akıl ve bilim. Kaynak me-
sabesinde bunun dışında başka bir şey yok on-
lar için. Dolayısıyla sivilleşme denildiği zaman, 
demokrasinin sınırları içerisinde, akıl ve bilimin 
ışığında insanların bir araya gelmeleri, düşün-
celerini, kanaatlerini ortaya koymaları anlaşılır. 
Bu yönüyle Müslüman olarak bizler bunu be-
nimseyemeyiz. Sivilleşmeyi, askerileşmenin 
karşıtı olarak kullanmak manasına gelirse, val-
lahi İslam askerileşmeye ne kadar karşıysa, si-
villeşmeye de o kadar karşıdır. Yani elimde silah 
var, omzumda silah var, omzumda apolet var 
diye insanların mukadderatı hakkında ahkam 
kesme güç ve kudretini kendisinde bulmak, İs-
lam noktayı nazarında ne kadar reddedilmesi 
gereken bir hadiseyse, ilim ve aklın dışında bir 
kaynak kabul etmemek, demokratik sınırlar ve 
çerçeveler içerisinde tanınan ve kabul edilen 
oluşumları benimsemekte, İslam noktayı naza-
rında ihtiyatla karşılanması gereken bir hadise-
dir. Eğer Müslüman derneğini kurarken, vakfını 
kurarken sivilleşmeyi tanımladığım çerçevede 
ve bu kaynaklarla çalışmalarını, faaliyetlerini 
ve değer üretmeyi kabul ediyorsa hiç bir şey 
yapmasın otursun evinde bu onun için daha ha-
yırlıdır. Fakat aklı ve bilimi bilginin ve değerin 

kaynağı kabul ederken 
vahyi bunların üzerinde 
belirleyici ve bütün sınır-
larını tesbit edici olarak 
kabul etmeyecek olursa, 
bizim bu anlamdaki bir 
sivil faaliyeti Müslüman 
olarak kabul edebileceği-
miz bir şey değildir.

Bir diğer kavram apo-
litizim ve politizim. Yani 
politikanın dışında kal-
mak ve politikleşmek. 
İslamın kendine has de-
ğerleri sistemi vardır.  
Dolayısıyla İslamın he-
deflerini ve maksatlarını 
gerçekleştirmek için ön 
gördüğü belli bir yönte-
mi vardır. Bu çerçevede 
Müslüman, adına kim ne 
derse desin üzerine dü-
şen görevleri yerine ge-
tirmek zorundadır. Yani 
ben Müslüman olarak 
inanmak ve inandığım 
değerleri imkânlarımı 
son noktasına kadar, be-

nim ve benim gibi inananların ve zımmilerin ha-
yatına hâkim kılmak benim vazifemdir. Bütün 
Müslümanların vazifesidir. “Efendim içinde bu-
lunduğumuz sistemin politik seyri belli, politik 
vasfı belli, politik yapılanması belli, biz bunun 
dışında politik bir yapı ve çerçeve oluşturama-
yız. O halde bu politikaya teslim olacağız. Bizde 
bunun kurallarına göre oynayacağız.” Müslü-
man olarak ben buna bir yer bulamıyorum. Bir 
yerinin olduğunu göremiyorum. Veya “Politika 
bu haliyle bir Müslümanın yapacağı bir iş değil 
ki. Biz bu işlerle uğraşamayız. Hayata müda-
hil de olamayız o zaman.” Buda iki yanlış uç. 
O halde Müslüman gaye ve hedeflerini gerçek-
leştirmek için ne olursa olsun, önünde açılan 
kulvarlarda giden insan değildir. Bilsin ki önüne 
açılan o yol, açanlar tarafından geri kapatılıyor. 
Gerektiğinde kapatılır. O halde tıpkı bütün pey-
gamberlerin yaptığı gibi Muhammed (s.a.)’in 
yaptığı gibi, Kuranı Kerimin tesbit ettiği gibi, İs-
lamın hedef ve gayelerine götüren, İslama uy-
gun olan yolu, tırnaklarımızla, kirpiklerimizle, 
kaşlarımızla kazıyıp oluşturacağız. Elbette on-
lar tıkayacaklar, setler koyacaklar, dağlar yıka-
caklar. Dediğim gibi meşru vasıtalar kullanmak 

Müslüman tarafsız olamaz. 
Müslüman taraftır. İnancından, 
kabul ettiği haktan, hakikatten 
taraftır. Dolayısıyla İslama mu-
halif olan her şeyin karşısında-
dır. Böylede olmak durumunda 
olan bir insanın, bu manada ta-
rafsız olması mümkün değildir. 
Ama adil hüküm vermek mana-
sında yalnız o manadaki sınır-
lar içerisinde anlaşıldığı veya 
kullanıldığı takdirde geçerli-
dir. Aksi halde birbiriyle zıt 
kanaatler, duruşlar karşısında 
senin hiçbir duruşun olmaya-
cak, oda olur bu da olur, sende 
haklısın, sende haklısın. Böyle 
bir tarafsızlık Müslümanın ya-
pabileceği bir şey değildir.
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şartıyla, İslamın öngördü-
ğü yol ve yöntemleri kul-
lanmak şartıyla, gerekti-
ğinde biz bu dağları, değil 
tırnaklarımızla; kirpikleri-
mizle delmesini, oymasını 
bileceğiz. Yani bu yolda 
öleceğiz. Ve bilelim ki, İs-
lamın meşru gayelerine, 
İslamın gayri meşru gör-
düğü yol ve vasıtaları kul-
lanarak ulaşmak mümkün 
değildir. Müslümanlar ola-
rak düşünce parametrele-
rimizin yerinde oturması 
için kullanılan kavramla-
rın, kelimelerin, kavram-
ların üzerinde durmak 
istiyorum. Kavramlarımız, 
kelimelerimiz, deyimle-
rimiz, kafamızda olması 
gerektiği gibi oturmazsa 
dilimiz yanlış olur, birbiri-
mizi yanlış anlarız.  

Diğer bir kavram, din-
ler arası diyalog. Kuranı 
Kerim diyaloğun esasını 
teşkil eder. Dinlerin tem-
silcileri, âlimleri birbirle-
riyle konuşsunlar, birbir-
lerine dinlerini anlatsınlar. Bunda bir sakınca 
görülmeyebilir. Ama “efendim bütün İbrahimi 
dinler muvahhiddir” ifadesi, öyle tuzak dolu bir 
cümle ki. Doğru, bütün İbrahimi dinler muvah-
hiddir, yanlışlığı nerde? İbrahimi din vardır, din-
ler yoktur. Yanlışlık buradan başlıyor. İbrahimi 
dinlerin hepsi muvahhid midir? Vallahi değildir. 
Bu çok büyük bir yalan. Teslis ne zaman tev-
hid oldu? Kilisenin anlayışında teslis, tevhiddir. 
Bunu nasıl izah edersiniz diye sorsanız, bu ki-
lisenin sırrıdır derler. Allahu Teâlâ açıkça bildir-
miyor mu? “Andolsun, Allah üçün üçüncüsüdür 
diyenler kâfir olmuştur.” Dinler arası diyaloğa 
zorlayarak bir kapı aralayabilir miyiz? Evet, şu 
ayetle aralayabiliriz belki. “Ey kitap ehli, gelin 
sizlerle bizler arasında; mutedil, eşitlikçi, adil 
sözün ta kendisi bir söz etrafında birleşelim. 
Oda Allahtan başka hiç kimseye ibadet etme-
memiz, birbirimizi Allahı bırakıp rabler edin-
mememiz, ona hiç bir şeyi ortak koşmamamız 
üzere.” Dinler arası diyalog budur. Tevhidi kabul 
etmeyen, bu adil, doğru kelimeyi ikrar ve kabul 
etmeyen insanlarla benim konuşacak fazla bir 

şeyim de kalmıyor. Kal-
mıyorsa ne olacak? İslam 
bu konuda ilişkilerimizin 
hukukunu belirlemiştir. 
İslam bu konuda bir tavır 
koymuşsa bende bu tav-
ra uygun davranışı Müs-
lüman olarak sergilerim. 

Değerlendirmeye al-
mak istediğim diğer kav-
ram milliyetçilik. İslam 
ümmetini paramparça 
eden, İslam ümmetini 
dağıtan, Müslümanları, 
bugün içinde bulunduk-
ları sefil hallerinin en 
ciddi müsebbiblerinin ba-
şında bu cereyan vardır. 
Kavmiyetçilik manasına, 
kavim üstünlüğünü ihya 
etmek manasına, Alla-
hın ayetlerinden bir ayet 
olarak görmek değil, 
bundan bir iki adım daha 
ileriye giderek, kavmi-
yetçiliği, ulusu, değer 
üretmek için bir esas al-
mak manasına getirmek, 
İslamda küfürdür. Ama 
milliyetçiliği, kavmiyetçi-

lik olarak kullanmak bir yanlışı da beraberinde 
getiriyor.  Millet kelimesi Kuranda din ve şeriat 
manasında kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu ke-
limeyi biz hakiki manasında kullanacak, ifade 
edecek olursak, sistemin yasalarına göre suç 
işlemek bir tarafa, insanlarımızda maalesef 
milliyetçilik kelimesini kavmiyetçilik anlamında 
kullanıyorlar. Bu kelime, kavmiyetçilik ve ulus-
çuluk manasında kullanabileceğimiz bir kelime 
değildir. Fakat bu dürtüyü kazımak çok zordur. 
Onun için Müslümanın zihninin en kuytu köşe-
lerini yoklaması ve kazıması gerekiyor. Ve çok 
kolay sızan ve çok kolay tahrik edilir bir duygu-
dur. Her zaman ümmeti, mevcut parçalanmış 
halinden daha da parçalamak için bağrımıza 
yerleştirilmiş bir bombadır. Kavmi ve kavmiye-
ti baz alan hiç bir hareket ve duruş İslam ile 
alakalı olamaz. Bunları Allahın ayetlerinden bir 
ayet olarak kabul etmeniz dışında.

Diğer kavramımız çağdaşlık. Çağdaşlıkta ni-
telik olarak bize her türlü küfrü, şirki, inkârı ile 
bizlere yedirilmek, yutturulmak istenen oldukça 
tehlikeli kavramlardan birisidir. Çağdaşlık, aynı 

Teslis ne zaman tevhid oldu? 
Kilisenin anlayışında teslis, 
tevhiddir. Bunu nasıl izah 
edersiniz diye sorsanız, bu 
kilisenin sırrıdır derler. Alla-
hu Teâlâ açıkça bildirmiyor 
mu? “Andolsun, Allah üçün 
üçüncüsüdür diyenler kâfir ol-
muştur.” Dinler arası diyaloğa 
zorlayarak bir kapı aralayabi-
lir miyiz? Evet, şu ayetle arala-
yabiliriz belki. “Ey kitap ehli, 
gelin sizlerle bizler arasında; 
mutedil, eşitlikçi, adil sözün ta 
kendisi bir söz etrafında birle-
şelim. Oda Allahtan başka hiç 
kimseye ibadet etmememiz, 
birbirimizi Allahı bırakıp rab-
ler edinmememiz, ona hiç bir 
şeyi ortak koşmamamız üzere.” 
Dinler arası diyalog budur.
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çağda yaşama, kar-
deşlik, karındaşlık gibi 
anlamındaysa problem 
yok. Biz şu anda bir-
birimizin çağdaşıyız. 
Fakat çağın pozitivist, 
laik ve demokratik an-
layış ve değerlerinin 
örgüleştirdiği, hatta hiç 
bir sınır tanımaz, helal 
ve haram bilmez, de-
ğerleriyle içselleştirip 
benimseme manasın-
da; çağdaşlık bir Müs-
lüman olarak kabulle-
nebileceğimiz bir vasıf 
olması şöyle dursun, 
bir Müslüman’a bu ma-
nasıyla yapılabilecek 
en büyük hakarettir. 
Müslüman olarak biz 
bunları benimseyeme-
yiz. Ne demek çağdaş 
olmak, özgür düşün-
ceye sahip olmak? On-
ların yüklediği mana 
yalnızca budur. Başta 
dini değerler olmak üzere bunları tamamıyla 
dışlamak, her şeyiyle son derece laik, seküler 
değerleri kabul etmek manasında kullanılıyor 
ki; bir Müslüman olarak biz laiklikle hesabımızı 
çoktan bitirdik, demokrasiyle hesabımızı çoktan 
bitirdik. Bunları bu manasıyla kabullenebilme-
mize imkan yoktur.

 Modernizm de bir çeşit çağdaşlığın diğer 
manası, ya da diğer bir ifadesidir.   

Gayemiz ona da karşıyız, buna da karşıyız 
demek değildir. İçlerini neyle doldurulmuş ol-
duğunu bilmediğimiz kavram ve terimlerin, 
bilelim ki her zaman için aramıza sokulan, 
kavram ve düşünce dünyamızın ve buna bağ-
lı olarak eylem dünyamızın içine sokulan birer 
Truva atı olduğunu, birer patlamaya hazır bom-
ba olduğunu unutmamamız gerekir. Dolayısıyla 
karşımıza çıkan kavram ve terimleri, İslam ile 
doğrudan alakalı değilse, onların üreticilerinin 
yüklediği manayı iyice tahmin etmemiz, anla-
mayı ve ona göre kullanmamız gerektiğini dü-
şünüyorum. 

Sözlerimi; Peygamber (s.a.v)’in Muaz bin 
Cebel ile konuşmasıyla bitirmek istiyorum. Pey-
gamberimiz, “Ey Muaz, Allahın kulları üzerinde-

ki haklarını sana söyleyeyim mi?” diyerek hadis 
başlatıyor. Ve imanın esaslarını, tevhidi anlat-
tıktan sonra, haramlara, helallere riayet etme 
noktasında da bir takım açıklamalarda bulun-
duktan sonra diyor ki: “Bütün bunların teminatı 
durumunda olanı sana söyleyeyim mi?” Muaz: 
“Buyur ya Rasulullah” diyor. Mübarek efendimiz 
dilini tutarak, “şunu tut” diyor. Muaz hayrete 
düşüyor: “Ya Rasulullah biz dilimizle söyle-
diklerimizden dolayı da sorgulanacak mıyız?” 
Peygamberimiz (s.a.v.), edebi bir şaheser ola-
rak şöyle diyor: “Ya Muaz, insanları cehenne-
me tepe taklak iten tırpana benzeyen dilleriyle 
biçtiklerinden başka bir şey değildir.” Bunu biz 
çoğunlukla gıybet ve buna benzer dil ile işle-
nen günahlar hakkında yorumluyoruz. Elbetteki 
onun yorumu doğrudur. Fakat zannederim şu 
anda üzerinde durmaya çalıştığımız kavram ve 
terimlerle alakalı değil, muhteva ve konuyla da 
yakından alakalıdır.

Biz kavramlarımızı, terimlerimizi İslam nok-
tayı nazarında değerlendirmelerini yapmadan 
kullanırsak, korkarım ciddi hatalar yapabiliriz 
ve vebal altına girebiliriz diye düşünüyorum. 
Cenabı Allahtan bu dili her türlü yanlışlıktan ko-
rumayı nasip ve müyesser eylesin.



GENÇ BİRİKİM

22

İçe/içine/özüne yolculuk etmek isteyen-
lere bir katkı olsun diye kendime ve 
bana kulak verenlere seslenmek istiyo-

rum. Bazı başlıklar vererek konuyu kurcalaya-
cağım.

Bir İşe Başlarken Ne İçin O İşe
Başladığının Hesabını Yap

Bir işle para mı kazanacaksın, ona göre he-
sap yap. Para kazanacağın işe ideoloji katma. 
Hemen seslerin yükseleceğini kestirebiliyorum: 
“Sen Müslüman değil misin?”, “Para kazanma ile 
din arasında bir ayırım mı yapıyorsun?”, “Bu an-
layış din ile dünyayı birbirinden ayırmıyor mu?”, 
“Sen değil misin durmadan böylesi ayırımların 
laisizme kapı araladığını söyleyen?”,“Şimdi de 
bize bunu mu öneriyorsun?”.

Bu konuyu biraz açayım istiyorum. 
Müslüman’ın yapıp ettiği her iş, oluş, fiil vs. 
İslâm’a uymak zorundadır; olumsuz şartlar, 
zaruretler istisna. Müslüman işini düzgün ya-
pacak, işin -İslâm’a ters olmayan- kuralları ne 
ise ona uyacak. Yapılan her iş verimlilik esa-
sına dayanacak. Verimlilik; piyasa şartlarını ve 
genel geçer kurallarını iyice bilmeyi ve onlara 
riayet etmeyi beraberinde getirir.

Bunları yerine getirmeden yola çıkıp ardın-
dan başarısızlık ortaya çıkınca hemen savun-
maya geçerek “Mevcut sistemde Müslümanca 
ticaret yapılamaz.” diye beceriksizliğe kılıf bul-
mayı çokça yaşadık ve müşahede ettik.

Gene bu meyanda yapmaya kalkıştığımız iş 
için ne kadar sermaye lazımsa onun da temini 
gerekir. Yine piyasa şartlarına bakarak yapmak 
istediğimiz iş için ne kadar peşin para lazım, o 
iş kolunda kendini döndürebilmek için ne kadar 
zaman ne kadar katkı gerekir vs… Bunların da 
hesabının detaylı yapılması lazım. İlave olarak 
yedekte ek bir bütçe de gerekir. O iş kolunda 
geri dönüşüm ne kadar zamanda sağlanır? Bir 
de olmasını arzuladığımız işin maliyet hesapla-
rını yaparken kırpmamak gerekir, olduğu gibi 
görme becerisini göstermemiz lazım. Bütün 
bunlar iyice hesaplanmadan yola çıkarsak yol-
da da muhtemel bir kazayla karşılaşırsak gene 
feveran ederek “Bu sistemde Müslüman iş ya-
pamaz.” der, işin içinden çıkarız.

Yapacağımız işin ehli olmalıyız. Bize anla-
tılanlarla işe koyulursak bir yerlerde mutlaka 
tökezleriz. Onun için işe kalkışmadan önce bir 
iş kolunda ihtisas sahibi olmaya bakmalıyız. 
“Modern dünyada eskisi gibi ne iş olsa yaparız.” 
devri yok artık, o devir kapandı.

Eğer atadan dededen yürümekte olan bir 
işimizi devam ettiriyorsak orada da kendimizi 
geliştirmek zorundayız. Eğer orada da işin in-
celiklerine vakıf değilsek sonunda işlemekte 
olan mevcut işimizi ya batırır ya da küçültürüz. 
Sonra da dönüp “Bu sistemde Müslüman iş ya-
pamaz.” dersek işte bu olmaz. Gördüğüm oldur 
ki; yukarıda bir kısmına değindiğim sebepler-
den ötürü başarısız olan Müslümanların kısm-ı 
azamisi suçu düzene yükleyerek işin içinden 
çıkıyor, beceriksizliğini ve tedbirsizliğini ise sis-
teme yüklüyor.

Gözlerini Kapat ve
Kendi İçini Dinle*

Kâzım SAĞLAM

* Kaynak: http://www.medeniyetvakfi.org/vakif/ana-sayfa/
basyaz/selahaddin-den-ahmet-yasin-e-umidi-diri-tutmak-2
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 Kaldı ki iş yapmak 
için harekete geçen kişi 
mevcut mer’i sistemin iş-
leyişini de iyi bilmek zo-
rundadır. İki şekilde bil-
mek zorundadır. Birincisi 
yürürlükte olan işleyişi iyi 
bilip ona göre tedbirini al-
malıdır, ikincisi de İslâm 
ile çelişen yönlerini de 
bilmeli ve önüne nasıl bir 
günah yumağı çıkacağını 
iyi hesap etmelidir.

Önüne çıkan bu gü-
nah yumağından nasıl ve 
hangi yolla kurtulacağını 
teferruatlı bir şekilde bil-
mesi elzemdir.

Bu hususta hem tica-
retin, imalatın, hizmet 
sektörünün vs. detayını 
bilecek hem de konu ile 
alâkalı İslâm hukukunun 
detaylarını bileceğiz. Gü-
cümüz yetmiyorsa da-
nışacağız. Mer’i sistem 
kendini bize öğretiyor, 
muhasebeci tutarak, ban-
ka işleyişini öğrenerek 
sağlayabiliyoruz. Lakin 
İslâm açısındaki eksiklik-
lerimizi nasıl gidereceğiz bunu da çözmemiz 
lazım. Okuyarak mı? Sorarak mı? Mutlaka çare 
bulmalıyız. Bütün bunlara riayet ettikten sonra 
da bilmemiz gerekir ki her iş ve ticaret risk ta-
şır, buna da hazır olmalıyız.

Benim ideolojiye sığınma dediğim şey, işte 
bu tedbirsizlik, yetersizlik ve temkinliliği elden 
bırakma halidir. Bu eksikliklerimizi gidereceği-
mize, ideolojik bir söyleme sığınarak kusurla-
rımızı örtme ameliyesine girişmemiz mazeret 
bulmaktan öte bir mana ifade etmez. 

İbadetlerde de Dikkat Etmemiz
Gereken Hususlar Var

Namaz kılışımızda bile çok dikkatli olmalı-
yız. Neden namazı örnek veriyorum? Namaz, 
yemek yemek gibi, su içmek gibi mümin için 
zorunlu bir ibadettir de ondan. Namaz kılma-
yanların Müslümanlıkları yaralıdır, mecruhtur. 
Namazın zahirine yani sahih olması için gere-
kenlere riayet edeceğiz, tadil-i erkâna uyaca-

ğız. Namazı sadece Al-
lah rızası için kıldığımızı 
da asla unutmayacağız. 
Kıldığımız namazın içi-
ne biraz gösteriş, biraz 
dünyalık, Allah rızasının 
yanında birilerine azı-
cık yaranma katarsak o 
namazın bize faydası ol-
maz. İşte öyle bir namaz 
bizi fahşadan ve mün-
kerden alıkoymaz. Bizim 
kurtuluşumuza vesile 
olmaz. Allah için yapılan 
işlerin tümü namaz gi-
bidir, sadece onun rızası 
güdülerek yapılırsa bir 
değer ifade eder. Allah 
kendisine ortak koşul-
masına razı olmaz. İba-
detlerde de rızası dışında 
bir iz taşıyan kulluklar ih-
lası zedeler ve ibadetleri 
boşa çıkarır. Sadece ve 
sadece ibadetlerin zahiri-
ni yerine getirerek onun-
la övünme, Allah’ın rah-
met, merhamet, umut 
ve korkusunu yok sayma 
ibadetlere dünyayı karış-
tırmak olur. Burada niyet 
önemlidir ve ne için yola 

koyulduysak onun kurallarına uyarak hareket 
etmeliyiz.

Fakir fukaraya yardım etmemizde de benzer 
durumlar vardır. Diyelim ki Suriye’deki mağdur-
lara yardım edeceğiz… Yardımı Allah rızası için 
yapmalıyız. Sonucuna fazla takılmadan yapma-
lıyız. Eğer bu yardımda nefsimize, derneğimize 
veya partimize bir katkı olsun diye yapıyorsak 
o yardımdaki hayır-hasenat gider, geriye sade-
ce partimizin, derneğimizin, nefsimizin reklamı 
kalır. Hayırlı işimize dünyalık bulaşır ve bereke-
ti kaçar. Şunu da unutmayalım ki sadece Allah 
rızası için kişi ve kurumlar yardım ederse be-
raberinde kişi veya kurumun değeri de artar, 
farkına varmadan önü açılır. Allah’ın bereket-
lendirdiği kurumlar daha kalıcı ve hayırlı olur. 

İslâmî Çalışmalarda Verimlilik
ve İstikamet

İslâmî çalışma biçimlerimizi de bu açıdan 
değerlendirmemiz gerekecektir. Bu konuda da 

Namaz kılışımızda bile çok 
dikkatli olmalıyız. Neden na-
mazı örnek veriyorum? Namaz, 
yemek yemek gibi, su içmek 
gibi mümin için zorunlu bir 
ibadettir de ondan. Namaz kıl-
mayanların Müslümanlıkları 
yaralıdır, mecruhtur. Namazın 
zahirine yani sahih olması için 
gerekenlere riayet edeceğiz, 
tadil-i erkâna uyacağız. Namazı 
sadece Allah rızası için kıldı-
ğımızı da asla unutmayacağız. 
Kıldığımız namazın içine biraz 
gösteriş, biraz dünyalık, Allah 
rızasının yanında birilerine 
azıcık yaranma katarsak o na-
mazın bize faydası olmaz. İşte 
öyle bir namaz bizi fahşadan ve 
münkerden alıkoymaz. Bizim 
kurtuluşumuza vesile olmaz.
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yukarıda sıraladığım hu-
suslara riayet edilmesi 
kaçınılmazdır.

İslâmî mücadelenin 
ana unsuru insandır, in-
san bir yola girdi mi dö-
nüşü çok zordur. İnsanın 
kendi yolunu çizmesi ana 
hatlarıyla kendisine/özü-
ne ait ise de çevresi, için-
de bulunduğu ortam onu 
yönlendirir ve kendi seçti-
ği yola uygun veya yakın 
bir mecraya sokar. Olu-
şan bu atmosfer, bu yeni 
yolculuk; insanın sosyal 
alanda faaliyetini ya hız-
landırır ve verimli kılar ya 
da hızını keser ve ilerle-
mesine ket vurur.

Kişi sosyal bir orta-
mı seçerken ince eleyip 
sık dokumalıdır. Evvela 
kendini iyi tahlil etmeli, 
“Ben neyim, ne istiyorum 
ve İslâm’a hangi alanda, 
hangi yolla ve nasıl hizmet 
edebilirim?” sorularını sormalı ve bunların ceva-
bını bulmaya çalışmalıdır. Bu sorular, teferruatlı 
ve kendi vakıasına uygun olmalıdır. Bulduğu ce-
vaplarla dâhil olmaya niyetlendiği sosyal ortam 
ne denli uyumlu ise verimliliği de o oranda artar. 
Kendi özünü bilmeye çalışmayan, kendini tanı-
mak için çabalamayan, yeteneğini ve yapabilir-
liğini hesaba katmayan insan, hangi iş yaparsa 
yapsın, hangi sosyal alanda ve hangi düşünce 
ekolu içinde olursa olsun, iş ve eylemlerinde ba-
şarı sağlayamaz. Bazen ilk bakışta başarı gös-
teriyor gibi görünse de zamanla o başarının da 
hastalıklarla dolu olduğunu müşahede edecektir.

Malzemesi insan olan sosyal hayatta, sos-
yal benlik ile öz benlik arasında da bir uyum 
sağlamalıdır. İnsanın yapmaya çalıştığı İslâmî 
mücadele türü ile öz benlik arasında bir uyum 
sağlanmalıdır. Yaptığı iş içine sinmeli, yürüttü-
ğü sosyal faaliyet ile özü arasında tam bir ör-
tüşme olmalıdır. Yürüttüğü İslâmî mücadelenin 
hiçbir merhalesinden asla şüphe etmemelidir. 
Davanın kendisinden şüpheyi kast etmiyorum, 
dava için seçtiği yöntemden asla “acaba” diye 
bir şey kafasından geçmemelidir. Gittiği yoldan 
emin olmalıdır.

Emin Olmak
Donukluk Değildir

Eminlik ile donukluğu 
birbirinden ayıran feraset 
sahibi, bunları anlayabi-
lir. Emin olmaklık donuk-
luğu önler. Bulunduğu 
ortamı iyi kestirir ve ona 
göre yeni adımlar atma-
sını bilir. Tekdüze bir mü-
cadele aslında öteki say-
dığımız emperyalist Batı, 
onun işbirlikçileri ve düş-
man addettiğimiz kişi, 
kurum ve kuruluşlar için 
çok avantajlıdır. Bizi keş-
feder, yıllardır oryanta-
lizm ile yaptığı çalışma-
lar neticesinde mutfak 
zevkimize kadar öğrenir, 
tüm zaaflarımızı bilir, 
onları abartır ve tahmin 
etmediğimiz noktalardan 
hareketle karşı tedbir alır 
ve bizi rahatlıkla devre 
dışı bırakabilir.

Müslüman dava ada-
mı, karşı tedbir olarak dünyada olup bitenleri; 
tarih penceresinden, peygamber kıssalarından, 
Kur’ân perspektifinden küfrün tabiatını iyice 
öğrenir, bunları göz önünde bulundurarak ileri-
de nasıl bir hamle yapar diye bir kanaate sahip 
olur ve karşı tarafın hamlelerini, dava adanmış-
lığı sadakatiyle, hamle üstüne hamle yapar ve 
“öteki” sayılanların aklına gelmeyecek taktik ve 
stratejiler, çalışma alanları açar ve yürütür. Bu 
sayede karşı tarafın bütün planlarını Allah’ın iz-
niyle ve yardımıyla bertaraf edebilir veya vurul-
mak istenen darbeyi hafif atlatır.

Donuk zihinler, küfrü tarihin derinliğindeki 
tabiatını bilir ve fakat bugün nasıl hareket ede-
ceğini kestiremez. Çünkü onun zihin dünyası 
da tarihte kalmıştır, tarihteki hak mücadelesini 
o günkü kalıplarla görme eğilimindedir, nas ile 
içtihadı tefrik edemediği için bugünü anlamayı 
sapma sayar. O tarihi öğrendiği yerde kalmış-
tır ama öteki saydığı düşmanı bugünü yaşıyor 
ve bugünün araç gereçlerini kullanıyor. Donuk 
zihinler bugünün araç gerecini teknik gereçler-
den ibaret sanıyorlar. Hâlbuki Batılı emperya-
listler ve yerli işbirlikçileri toplum yapılanma-
sından devlet idaresine, kişisel gelişimden sivil 

Donuk zihinler bugünün araç 
gerecini teknik gereçlerden 
ibaret sanıyorlar. Hâlbuki Ba-
tılı emperyalistler ve yerli iş-
birlikçileri toplum yapılanma-
sından devlet idaresine, kişisel 
gelişimden sivil toplum örgüt-
lerine, bilimin elde etme yol-
larından bilimi kullanma yön-
temine, ahlâktan aile biçimine 
değin bütün alanlarda deği-
şikliğe gitmiştir. Yeni düşman 
ahmaklık üzere yürümüyor, 
sadece kaba kuvvetle işi hal et-
miyor. Yeni yeni kurumlar, kav-
ram icat etmiş ve onlar üzerin-
den yürüyor.
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toplum örgütlerine, bili-
min elde etme yollarından 
bilimi kullanma yöntemi-
ne, ahlâktan aile biçimi-
ne değin bütün alanlarda 
değişikliğe gitmiştir. Yeni 
düşman ahmaklık üzere 
yürümüyor, sadece kaba 
kuvvetle işi hal etmiyor. 
Yeni yeni kurumlar, kav-
ram icat etmiş ve onlar 
üzerinden yürüyor.

Emin olmanın bir veç-
hesi de bu yeni hileleri; 
iman, ahlâk ve bilgiyle 
fark etme mertebesine 
ulaşmaktır.

İslâmî Mücadele 
Tarzı

İslâmî mücadele top-
lumsal bir eylem olduğu 
için yeni toplumsalı bilme 
mecburiyeti Müslüman’ın 
eylemi için gerekli ve 
zorunludur. Toplumu ta-
nımadan toplumu anlamadan, zaaflarını bil-
meden onu düzeltmeye kalkışmak, hayattan 
kopmayı getirir. İşte o zaman, bu kopukluğu 
örtmek için bugünü yok sayarak tarihe sığınır 
ve tarihteki mücadele tarzıyla cehdeder. Ama 
ötekisi bugünün araç gereçleriyle mücadele 
ettiği için pratikte daima o öndedir. Çünkü o, 
pratiği esas alarak, dünü de hesaba katarak 
hareket etmektedir.

“Tarihle bugünü nasıl birleştirebiliriz veya 
bu, çok genelleme bir düşünce değil mi?” diye 
sorulsa. Son Suriye olayları buna örnek veri-
lebilir. Türkiye hükümeti, İran’ı eski İran ola-
rak görmedi, bugünü esas alarak hareket etti 
ve fazla bel bağladı. Lakin İran tarihin derin-
liklerinden hareketle ve bugünü de esas alarak 
siyaset güttü. Türkiye’nin Suriye politikasını 
bozdu. Türkiye hariciyesi, eğer İran’ın tarihte-
ki tabiatını unutmasaydı veya hesaba katsaydı, 
bu denli acı son olmayabilirdi. Türkiye, bugünü 
esas aldı ve tarihten ders çıkarmadı. Dünya si-
yaseti de İran’ın tarihi refleksini kendine yarar-
lı gördü ve İran’ı destekledi. Ama İran bugün 
mücadelesini Şii-Sünni üzerinden yürütmüyor, 
tarihi Şiiliği kabul ediyor, bugünün argümanla-
rını kullanarak siyaset güdüyor. Türkiye de ben-
zer bir siyaset gütseydi daha iyi olabilirdi.

Demek ki mücadele-
de sadece siz yoksunuz; 
açık, gizli, küresel ve ye-
rel “öteki”ler var. Hatta 
ötekiler de derece dere-
cedir. Derecelendirmeyi 
de siyaset gereği yap-
mak gerekecektir. Birinci 
ötekiler, ikinci ötekiler, 
yakın ötekiler, uzak öte-
kiler, tehlikeleri fazla öte-
kiler, tehlikeleri daha az 
ötekiler… Mücadele eden 
Müslümanlar, merkezde 
kendileri var, ikinci hal-
kada aileleri, komşuları 
vs. var, üçüncü halkada 
toplum var. Bu halkanın 
işleyişini bilme mecbu-
riyeti var, dördüncü hal-
kada mevcut mer’i hu-
kuk sistemi var. Beşinci 
halkada Türkiye’nin bağlı 
bulunduğu uluslarara-
sı kurum ve kuruluşlar 
var. Altıncı halkada dün-
ya sistemi, onun hâkim 

gücü ve ikinci, üçüncü derecede tali güçleri var. 
İç içe girmiş bu girift halkalar hem birbirine çok 
merbut hem de birbiriyle çatışır hâldedirler.

İşte İslâmî mücadele yürüten Müslüman, iç 
içe giren bu halkalarda ilk halkadan başlaya-
rak önce bir donanımını hazırlayacak. Kendini 
donatacak. Savaş teçhizatla olur, teçhizattan 
yoksun bir ordu ne kadar savaşabiliyorsa o ka-
dar savaşabilir. Sonra bu halkaları birer birer 
tamamlayarak yoluna devam edecek. Tabii ki 
teçhizatın bütünü temin edilmeden de yapıla-
cak işler vardır ve onlar da gücü nispetinde ya-
pılacaktır.

Sistemle Neyi Kast Ediyoruz?

Mevcut mer’i sistemde yaşayan ve İslâmî 
mücadeleyi yürüten Müslümanların ne yapması 
lazım gelir? Sistem ile neyi kast ediyoruz, siste-
mi nasıl anlıyoruz, sisteme nasıl davranacağız?

Sistemi sadece T.C. olarak anlamadığımı be-
lirtmek isterim. Sistem yukarıda değindiğim gibi 
her bir insandan küresel güçlere kadar olan bir 
bütündür. Sistem, merhale merhaledir ve bu mer-
haleler geçirgendir. Fert toplumdan, toplum dev-
letten, devlet uluslararasından bağımsız ve kopuk 
değildir. Yekdiğerini besler, arkalar, dayanışır.

Hiçbir mücadele ve mücahede 
kişisel veya sadece toplumsal 
değildir. Kişi ile başlayan faali-
yet, topluma, devlete ve ulusla-
rarasına değin gider. İşte bura-
da Müslüman olarak dünyada 
oluşan kampları, bu kamplara 
bağlı devletleri, bu devletle-
rin içinde olan yapılanmaları, 
örgütlenmeleri, o örgütlerin 
içindeki tek tek her bir ferdi ne 
kadar inceleyebilirsek o denli 
sağlam bir tespitte bulunmuş 
oluruz. Tespitten sonra da yola 
koyulurken tüm bileşenleri he-
saba katarak adım atmalıyız.
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Hiçbir mücadele ve 
mücahede kişisel veya 
sadece toplumsal değil-
dir. Kişi ile başlayan fa-
aliyet, topluma, devlete 
ve uluslararasına değin 
gider. İşte burada Müslü-
man olarak dünyada olu-
şan kampları, bu kamp-
lara bağlı devletleri, bu 
devletlerin içinde olan 
yapılanmaları, örgütlen-
meleri, o örgütlerin içindeki tek tek her bir fer-
di ne kadar inceleyebilirsek o denli sağlam bir 
tespitte bulunmuş oluruz. Tespitten sonra da 
yola koyulurken tüm bileşenleri hesaba katarak 
adım atmalıyız.

İlk kalkış noktamız, ilk dayanağımız, ilk gü-
veneceğimiz yer ise kendimiziz. Özümüzü dı-
şarda tutarak yola çıkmak, başkasının ağzı ile 
yolculuk yapmaya benzer. Daima ona bağlı ve 
ona muhtaçsın, hatta onun gideceği yere git-
mek zorundasın. Giderken bile ona ayak uydur-
maya mahkûmsun. Yoksa aç ve susuz kalırsın.

Kendini Donat, Azığını Hazırla

Ey Müslüman! İslâm için mücadele ve mü-
cahede yapmak istiyorsan kendini donat, azı-
ğını çokça hazırla. Ola ki mümin bir kardeşin 
yolda azıksız kalır da sen onun imdadına yeti-
şirsin. Azıksız çıkarsan bil ki İslâm davasını gü-
den kafileye yük olursun. Yük olma, başkasının 
imdadına koş.

Çevreni ve dostlarını iyi seç, zor zamanlarda 
da geniş zamanlarda da refikliğin devam ede-
bilsin. İnsanların bir kısmı zor zamanların ada-
mıdır, bir kısmı geniş zamanların. Sen ikisini de 
bünyesinde taşıyanı ara. Sadece zor zamanların 
adamı olan, sendeki küçük bir hata, küçük bir 
yanlış, ufak bir tökezleme gördü mü sıkıntı çıka-
rır. Zor zamanların adamları zordur; idare etme-
leri zor, beğenileri zor, tatmin oluşları zor, yemek 
seçmeleri zor, arkadaş bulmaları zor. Yapıştılar 
mı köküne kadar yapışırlar, bıraktılar mı kökten 
bırakırlar. Sevenleri çok, arkadaşları azdır.

Sadece geniş zamanın adamını da seçme, 
ola ki başına bela gelebilir. O sıkıntı ona da 
sirayet edebilir, o zaman senden kaçtığını ve 
kendini çok rahat bir şekilde temize çıkardığı-
nı görürsün, sen onunla baş edemezsin. Dos-
tundur seni sever ama bela ve musibet anında 
seninle aynı karede bulunmak istemez. Uya-

nıktır, kendini haklı gös-
terecek bir yol da bulur. 
Çünkü o, hayat boyunca 
riske girmemek için ted-
bir almıştır. Sen sanırsın 
ki en can dostu sensin, 
ama öyle değil, birçok 
can dostu vardır, kendini 
öyle takdim eder ki sade-
ce dünyada biricik dostu 
sensin sanırsın, aldanma. 
En riskli konularda genel 

çerçeveler çizer, en baba meseleler gündeme 
getirir, insanları bir yerlere sürükler ama ken-
di o yerlerde olmaz. Bunu öyle uyanıkça yapar 
ki kimse fark edemez. Hemen beladan sıyrılır 
ve bunu da kendi istikrar ve ileri görüşlülüğüne 
bağlar. Böyleleri iktidarda olan dostlarını daha 
çok severler. Bu iktidar, medyada görünme de 
olabilir, bir vakıf-dernek yöneticiliği de olabilir, 
zenginlik de olabilir, siyasi erk de olabilir. Güç 
çok mühimdir onlar için. Ama öyle de bir tavır 
takınırlar, sanırsın güç onu rahatsız eder.

Tecrübe Dilsiz Hocadır

Ey Müslüman! Bu hususta tecrübeye önem 
ver, güngörmüşlere itibar et. “Tecrübe dilsiz 
hocadır.” derler, buna inan. İnsanoğlu kendini 
olduğundan farklı gösterme hususunda gayet 
beceri sahibidir. Söze değil, amele daha fazla 
değer ver. Bilgiyi herkesten al, lakin dostluğu 
dost olabilmeyi hak edenle yap. İnsanlara gü-
ven fakat en çok kendine güven, ukalalık etme, 
bildiğin hakikatleri de gizleme. Gün gelir neda-
met duyar “Keşke zamanında şöyle şöyle yap-
saydım.” dememek için doğrularından şaşma.

 Kendi doğruların olsun, o doğruları seninle 
paylaşanla yolculuk keyifli olur. Kuru kalabalık 
içinde olmak güvenli görünse de nereye gide-
ceği ve hangi tempoyla yürüyeceği belli değil. 
Sürü olmayı kabul etme, gidecek yeri olanla 
yola koyul. Kendi gayretiyle yol bulmaya ça-
lışanı ciddiye al, yanlışlar yapabilir fakat gün 
gelir, yanlışının farkına varır ve düzeltir. Ama 
başkasının çizdiği yola çabucak intisap edenin 
ne yapacağı, nerede duracağı belli olmaz.

 Sen sen ol, sana katkı sağlamayanla çok 
oturup kalkma. Dinlenecek adamla arkadaşlık 
eyle. Daima nasihat verecek mevkide kendini 
görme, arada bir sen de dinleyici ol. Zaman za-
man bildiklerini başkalarıyla paylaş, birikimleri-
ni ahirete götürürsen sana orada fayda sağla-
maz, onlar burada değerlidir.

İnsanoğlu kendini olduğundan 
farklı gösterme hususunda ga-
yet beceri sahibidir. Söze değil, 
amele daha fazla değer ver. Bil-
giyi herkesten al, lakin dostluğu 
dost olabilmeyi hak edenle yap.
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Bismillahirrahmanirrahim

Âlemleri yaratıp terbiye eden, insana 
bilmediğini bildiren, kalemle yazmayı 
öğreten Allah’a hamdolsun. Muallim 

olarak gönderilen ve bizler için üsve-i hasene 
olan Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ehli 
beytine, ashabına ve kıyamet kadar O’na tabi 
olanlara selam olsun.

Yüce Allah şöyle buyurur: “Allah, sizden iman 
edenleri ve kendilerine ilim verilenleri yüksek 
derecelere erdirir.” (58/Mücadele 11) 

Rasulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:”…Ben 
gerçekten muallim olarak gönderildim.” (İbn 
Mace)

”Muhakkak ki Yüce Allah, melekleri, yerdeki-
ler ve göktekiler, hatta yuvasındaki karınca bile, 
insanlara iyiyi öğretene dua ederler.” (Ebu’d 
Derda’dan)

Konumuzun özünü şu dört kelime oluştur-
maktadır:

1- Müslüman
2- Eğitim 
3- Ahlak 
4- Şahsiyet

Bu kelimeleri kısaca izah ettikten sonra ko-
numuza geçebiliriz.

Müslüman, “Allah’a ve Rasülüne teslim olan, 
ahirete şeksiz inanan, hayatını İslam’ın ilkeleri-
ne göre düzenlemeye büyük gayret gösteren 
kişidir.” diyebiliriz. Bu ismi bize Rabbimiz ver-

miştir: “Allah uğrunda gereği gibi cihat edin. O, 
sizi seçmiş, babanız İbrahim’in yolu olan dinde 
sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve 
Kuran’da, peygamberin size şahit olması, sizin 
de insanlara şahit olmanız için size Müslüman 
adını veren O’dur. Artık, namaz kılın, zekât ve-
rin, Allah’a sarılın. O sizin sahibinizdir. Ne güzel 
sahip ve ne güzel yardımcıdır!” (22/Hacc 78)

“(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve 
“Ben Müslümanlardanım” diyenden kimin sözü 
daha güzeldir?” (41/Fussilet 33)

Eğitim, Arapça “terbiye” kelimesi yerine 
kullanılan bir terimdir ancak, tam olarak karşıla-
dığı söylenemez. Terbiye, rab kelimesinden türe-
miştir. Rab, tasarruf etme, tamamlama, kemale 
erdirme gibi anlamlara gelmektedir. Araplar 
“rabbe’l veled” sözü ile (Onu olgunlaşıncaya 
kadar terbiye etti.) manasını kastederler. Terbi-
ye ”ta’lim,te’dib ve tedris…” gibi bazı terimleri 
de içine almaktadır. ”Yetişkin nesillerin, ye-
tişmekte olan nesiller üzerindeki her çeşit 
etkisi” manasını taşımaktadır. Eğitim ise, “fert-
te istendik davranışlar meydana getirme süreci” 
olarak tanımlanmaktadır.

Ahlâk sözü, hulk kelimesinin çoğuludur. 
Hulk, insanın ruhundaki “huy” dediğimiz bir me-
leke, özel bir hal demektir. Böyle bir meleke, ya 
hayırlı bir semere verir veya hayırsız ve zararlı 
bir semere verir. Bu bakımdan ahlâk özellikleri 
güzel ve çirkin diye ikiye ayrılır. Şöyle ki: Güzel 
huylara ve bunların güzel meyve ve neticeleri-
ne: “Ahlâk-ı Hasene, Ahlâk-ı Hamide, Mehasin-i 
Ahlâk, Mekârim-i Ahlâk (Güzel Huylar)” adı ve-

Müslüman Eğitimcinin Âhlâkı
ve Şahsiyeti

Ahmed Muhammed MÜNİR
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rilir. Aksine çirkin huylara 
ve bunların meyveleri-
ne de: “Ahlâk-ı Kabiha, 
Ahlâk-ı Zemîme, Mesavi-i 
Ahlâk, Rezail-i Ahlâk (Çir-
kin huylar)” denir. Örnek: 
Edeb, tevazu, kerem, bi-
rer güzel huy eseridir. 
Sefahet, kibir, cimrilik de 
birer çirkin huy eseridir.

Şahsiyet/kişilik, “zih-
niyet” ve “nefsiyet’”ten 
meydana gelir. Kişinin 
şeklinin, cisminin, boyu-
nun posunun şahsiyet-
le ilgisi yoktur  Bunların 
hepsi kabuklar, dış görü-
nüşlerdir  Dış görünüş-
lerin insanın şahsiyetine 
etki ettiğini veya kişiliği-
ni belirleyen faktörlerden 
olduğunu sanmak yü-
zeyselliktir. Çünkü in-
san, aklı ile ayırt edilir. 
İnsanın “mefhum”ları 
ve “eğilim (buna fıtrat 
diyebiliriz.)”leri şahsi-
yetinin temel direkleridir. 
Öğretmen tahtaya koca-
man bir 1 rakamı yazar. 
Bakın bu “kişiliktir” hayatta sahip olabileceği-
niz en değerli şey… Sonra 1 rakamının yanına 
bir sıfır yazar. Bu “başarı”dır. Başarılı kişi biri 
on yapar. Sonra bir sıfır daha… Bu “tecrübe”dir. 
Tecrübe ile on iken yüz olursunuz. Sıfırlar böyle 
uzayıp gidiyor. Yetenek, disiplin, sevgi… Eklene 
her yeni sıfırın kişiliği on kat zenginleştirdiğini 
anlatıyor hoca… Sonra silgiyi alıp en baştaki 1 
rakamını siliyor. Geriye yığınlarca sıfır kalıyor ta-
bii ki. Ve hoca taşı gediğine koyuyor: “Kişiliğiniz 
yoksa gerisi bir hiçtir.”

Kavramsal bu açıklamalardan sonra her Müs-
lümanda asgari düzeyde olması gereken, fakat 
Müslüman eğitimcide mutlaka elzem olan temel 
hususları şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Güzel Ahlaklı Olmalı

Fıkra bu ya... NASA Ay’a bir adam göndere-
cekmiş. Fakat giden adam bir daha geri dönme-
yecekmiş. Bunun için de yüklü bir para verile-
ceğini açıklamışlar. İlk aday bir mühendismiş. 
Mühendise bu iş için ne kadar para istediğini 
sormuşlar. “1 milyon dolar” demiş ve eklemiş: 
“Bunu yardım derneklerine bağışlayacağım.” 

İkinci aday olan doktora 
da aynı soruyu sormuş-
lar: “2 milyon dolar is-
terim” demiş. “1 milyon 
dolarını aileme,1 milyon 
dolarını da tıbbi araştır-
malara bağışlayacağım.” 
Üçüncü aday olan Temel 
ise aynı soruya: “3 milyon 
dolar” demiş. “Diğerleri 
bu kadar az isterken sen 
neden 3 milyon dolar is-
tiyorsun” diye sormuşlar. 
Temel heyetin başındaki 
görevlinin kulağına eğil-
miş ve kısık bir sesle şöy-
le demiş: “1 milyonu ben 
alırım, 1 milyonu size ve-
ririm, mühendisi de Ay’a 
göndeririz.”

İslam’ın bizden istediği 
ve Müslüman eğitimcinin 
bulunması gereken hal 
şudur: Yüce Allah’ı gizli 
ve aşikârda unutmamalı, 
bütün hareketlerinde, söz 
ve davranışlarında Allah’a 
karşı sürekli saygılı olma-
lıdır. (İhsan hali)

Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ben ahlakın güzelliklerini/mekarime’i ahlak 
tamamlamak için gönderildim.”

Çağımızın en büyük problemi ahlak zaafiyeti-
dir. Bilgi, deneyim/tecrübe ve yetenek ancak iyi 
ahlakla bütünleşerek bir anlam kazanabilir. Gü-
zel ahlaktan yoksun bir öğretmen, bilgi, tecrübe 
ve yeteneklerine rağmen, öğrencileri ve başka-
ları için sorun ve huzursuzluk kaynağı haline gel-
miş, birer eritim ve öğütüm mekanizması haline 
gelmiştir. Laik yani ahlaksız eğitim/eritim ile bir-
likte nesillerimiz ifsad edilmiş, edepten yoksun 
insanlarımız her türlü bunalımın içine düşmüş ve 
toplum çözülerek esfele safiline sürüklenmiştir. 
Bu kokuşmuşluğun ilacı imanlı ve ahlaklı mual-
limlerdir.

“Muallim diyen olmak gerektir, imanlı,

Edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı.” M.Akif

İmam Şafii:”İlim, faydalı şeyleri korumadığı 
müddetçe ilim değildir. Sürekli kalp huzuru, se-
kinet, vakar, Allah için tevazu ve huşu bunlar-
dandır.”

Çağımızın en büyük problemi 
ahlak zaafiyetidir. Bilgi, dene-
yim/tecrübe ve yetenek ancak 
iyi ahlakla bütünleşerek bir 
anlam kazanabilir. Güzel ah-
laktan yoksun bir öğretmen, 
bilgi, tecrübe ve yeteneklerine 
rağmen, öğrencileri ve başka-
ları için sorun ve huzursuzluk 
kaynağı haline gelmiş, birer 
eritim ve öğütüm mekanizma-
sı haline gelmiştir. Laik yani 
ahlaksız eğitim/eritim ile bir-
likte nesillerimiz ifsad edilmiş, 
edepten yoksun insanlarımız 
her türlü bunalımın içine düş-
müş ve toplum çözülerek esfe-
le safiline sürüklenmiştir. Bu 
kokuşmuşluğun ilacı imanlı ve 
ahlaklı muallimlerdir.
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2- Dünyaya gönül kaptırmamalı (zühd)

Günümüz öğretmen/öğütmenlerinden, en 
çok duyduğumuz kelimeler herhalde şunlardır: 
Aş, maaş, tofaş. Alışveriş delisi olmuş bir öğret-
men profili. Aslında dünyevileşme, bu ümmetin 
en büyük hastalığıdır denebilir. Hâlbuki Müslü-
man muallim, elden geldikçe, kendisine, aile-
sine zarar vermeyecek kadar az bir dünyalıkla 
yetinme ahlakına sahip olmalıdır. İşini sırf para, 
makam vb şeyler için yapan, ağzını açtığı zaman 
paradan ve dünyalıklardan açan bir öğretmenin, 
öğrencileri üzerinde olumlu etki yapması müm-
kün değildir.

“Fakat siz (ey insan-
lar!) dünya hayatını ter-
cih ediyorsunuz. Oysa 
ahiret daha hayırlı ebe-
didir.” (A’la 16, 17)

Yahya b. Muaz (ö.258) 
şöyle der: “Eğer dünya yok 
olacak altın ve gümüş kül-
çesi, ahiret ise baki kalacak 
saksı olsaydı, mutlaka baki 
saksıyı tercih etmek yara-
şırdı akıllı kimseye (muallime). Öyleyse dünya 
fani saksı, ahiret de baki altın ve gümüş olduğu 
halde tercih nasıl olur?”

3- Dürüst ve güvenilir olmalı

Mü’min, “kendisine güvenilen, güven veren, 
Allah tarafından tasdik edilen, sözünde duran, 
dostlarına haksızlık yapmayan kişidir.” Kendisi-
ne güvenilmeyen bir eğitimcinin verimli olması 
mümkün değildir. Örneğimiz Rasulullah (sav) 
daha peygamber olmadığı dönemde bile Mekke-
liler tarafından “el-Emin” sıfatıyla tanınırdı. Mek-
keli müşrikler kendisini Medine’ye hicrete zorla-
dıklarında, hala O’nun yanında emanetleri vardı. 

Bizans kralı Heraklius, Ebu Süfyan’a “Siz 
daha önce onu hiç yalan söylemekle itham etti-
niz mi?” diye sorduğunda cevap tabii ki “Hayır” 
olmuştur.

“Yalancı çoban” örneği…

Gerçek muallim kendisi hakkında “Bu öğret-
menin dediği de yapılır, yaptığı da.” Güvenirli-
liği sarsılmış bir öğretmenin, örnek şahsiyet olma-
sı bir tarafa, kaale alınması bile mümkün değildir.

4- Yumuşak huylu, merhametli,
şefkatli olmalı/Taşı eriten merhamet

“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yu-
muşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli 

olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp gider-
lerdi.” (Al-i İmran 159)

Efendimiz “Hilm (mülayimlik-yumuşaklık) 
ve teenniyi (temkinli ve akıllı davranışı) Allah’ın 
sevdiği iki haslet olarak tavsiye etmiş” (Müslim, 
Tirmizi), Eşecc b. Kays’a: “Sende Allah’ın sevdiğ 
iki haslet var: Hilm ve teenni ile hareket.” (Müs-
lim, Ebu Davud…) ayrıca “Gerçek pehlivanın, 
öfke anında nefsine hâkim olabilen kişi olduğunu 
belirtmiştir.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud…)

Özelikle okullarda sıkça yaşadığımız durum-
ları hatırlayalım. Öğrenciler 
öyle sözler söyler veya dav-
ranışta bulunur ki, o anda 
çocuğu adam akıllı dövmek 
gelir ya da şöyle bir Os-
manlı tokadı atmak isteriz… 
Velâkin ikisi de bize yakış-
maz. Yanlışı hoş görmeden, 
doğruyu ortaya koymak ve 
iyiliği emretmek muallimin 
görevidir.

“Allah yumuşak huy-
luluğu sever; sert davra-

nış karşılığında vermediğini, yumuşak davranış 
karşılığında verir. Allah, bütün işlerde yumuşak 
davrananları sever.” (Buhari, Müslim, Ebu Da-
vud, Tirmizi)

Hz. Enes (ra): “Rasulullah’a on yıl hizmet et-
tim. Bana ne “öf!” dedi, ne yapmadığım bir iş için 
“keşke onu yapsaydın” dedi, ne de bir iş için “bunu 
niye yaptın?” dedi. (Buhari, Müslim, Müsned)

“Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” 
(Buhari, Müslim)

5- Alçak gönüllü ve samimi olmalı

Samimiyet “içtenlik” demektir. İşimizi maaş, 
makam, sosyal statü vd. beklentiler için değil 
de, ibadet aşkıyla, içten gelerek, yararlı olabil-
mek için yapmalıyız.

Gurur, kibir ve katı resmiyet anlayışı, muallim 
ile talebe arasında mesafe olmasına neden olur 
ve tesiri azaltır. Toplumun değişlik kesimleri ile iç 
içe olmak, mütevazi olmak muallimin vasıfların-
dan olmalıdır. Allah Rasulü, ashabı ile beraber-
ken, dışarıdan gelen birisi, Onu fark etmez ve 
kim olduğunu sorma ihtiyacı hissederdi.

6- Affedici, müsamahalı ve anlayışlı
olmalı

Seven insan müsamahalı olur. Muallim hoş-
görülü olursa, öğrencileri de hoşgörülü olacaktır. 

“Allah yumuşak huyluluğu 
sever; sert davranış karşılı-
ğında vermediğini, yumuşak 
davranış karşılığında verir. 
Allah, bütün işlerde yumu-
şak davrananları sever.”

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, 
Tirmizi)



GENÇ BİRİKİM

30

Kusur işleyen fertleri affetmek, onlara müsa-
maha göstermek, hoşgörülü davranmak, eği-
timcinin en önemli vasıflarındandır. İnsanların 
kusurlarını yüzlerine vurmak, onlara ağır şartlar 
koşmak ve bu şartları sıkı tutmak, onları başarı-
sızlığa sevk edebilir. Bu sebeple eğitimcinin yeri 
geldiğinde talebelerini affetmesi, onlara müsa-
mahalı olması gerekmektedir.

Öğretmen bir gün derste “Yarın hepiniz bi-
rer plastik torba ve beşer kilo patates getirecek-
siniz! der. Öğrenciler fazla bir şey anlamasalar 
da ertesi gün malzemeleri getirirler. Öğretmen: 
“Şimdi, bugüne dek affetmeyi reddettiğiniz her 
kişi için bir patatesi alın, o kişinin adını kazıyıp 
torbanın içine koyun. Bazıları üçer beşer patates 
koyarken, bazıları torbayı doldurur. Öğretmen, 
kendisine “Eee, şimdi ne olacak?” dercesine ba-
kan öğrencilerine: “Bir hafta boyunca nereye 
giderseniz gidin, bu torbaları yanınızda taşıya-
caksınız. Otobüste, yatakta, okulda kısaca her 
yerde yanınızda ayırmayacaksınız, demiş. Bir-
kaç gün içinde şikâyetler başlamış. Hocam pa-
tatesler kokmaya başladı, insanlar tuhaf tuhaf 
bakıyorlar, çok yoruluyoruz. Yorulduk, sıkıldık. 
Öğretmen gülümseyerek öğrencilere şu dersi 
verir: “Görüyorsunuz ki affetmeyerek asıl kendi-
mizi cezalandırıyoruz. Kendimizi ruhumuzda ağır 
yükler taşımaya mahkûm ediyoruz. Affetmeyi 
karşımızdaki kişiye bir ihsan olarak düşünüyo-
ruz, hâlbuki affetmek en başta kendimize yap-
tığımız bir iyiliktir.” Bu hikayedeki mesaj, aynı 
zamanda Müslüman eğitimci olarak bizlerin de 
kulağına küpe olmalıdır.

(Bakınız: Al-i İmran 159, Hicr 85, Maide 13. 
Ayeti kerimeler...)

Bir gün mescide otururken bir bedevinin kal-
kıp mescidin bir köşesine bevletmesi…

Yeni Müslüman olan Muaviye b.el-Hakem’in, 
namazda aksıran kişiye sesli olarak “yerhamu-
kelllah” demesi olayı…

7- Diğergam ve fedakâr olmalı

Kendisinin ihtiyacı olduğu halde baş-
kasını kendi nefsine tercih etme duygusu, 
cömertliğin bir üst derecesi ve hatta ondan da 
daha büyük bir fazilet ve davranış. Diğergamlık 
yani isâr; bir kimsenin, kendisinin muhtaç oldu-
ğu bir şeyi başka bir muhtaca vermesi, onu ken-
dine tercih etmesi, başkasını kendinden daha 
çok düşünmesi demektir

Bahçıvan misali öğrencilere “çiçek” gözüyle 
bakmalıdır. Nasıl ki çiçekler sürekli bir bakıma 

muhtaç ise muallim de öğrencileri için sürekli bir 
fedakârlığın içinde olmalıdır.

Atalarımız “Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.” 
demişlerdir.

Eğitimcilik diğergam ve fedakâr olmayı ge-
rektiren bir haldir.

Yermuk savaşında meydana gelen bir olay 
isar’ın (diğergamlığın) en güzel bir örneğidir. Hz. 
Huzeyfe şöyle anlatıyor: “Yermuk harbinde, ya-
ralılar arasında kalan amcamın oğlunu aramak 
üzere savaş alanında geziyordum. Yanımda biraz 
su vardı. Hava da çok sıcaktı  Amcamın oğlunu 
buldum. Su isteyip istemediğini sordum. Başıyla 
isterim, dedi. Tam suyu içireceğim sırada öteden 
birisi, “Ah su”, diye inledi. Amcazâdem gitmemi 
ve suyu ona içirmemi işaret etti. Gittim, baktım 
ki Âsım’ın oğlu Hişâm. Tam ona su vereceğim 
sırada başka birisi “Su!” diye inledi. Hişam da 
suyu içmedi ve beni ona gönderdi. Arayıp bul-
dum, fakat kendisine suyu ulaştırıncaya kadar o 
şehit olmuştu. Hemen Hişâm’ın yanına koştum, 
o da şehit olmuştu. Bari suyu amcamın oğluna 
içireyim diye onun yanına gittim, fakat o da şe-
hit olmuştu. Nihayet su elimde kaldı.

8- Sabırlı, azimli ve kararlı olmalı

Dünyada en zor şey nedir? diye sorulsa; her-
halde insanı eğitmektir denilse abartılmış olmaz. 
Çünkü insanoğlu çok kompleks bir yapıya sahip 
ve bir çok zafiyeti olan bir varlıktır. Bu yüzden 
eğitim sürecinde mutlaka bir takım engeller 
meydana gelecektir ve bunlar ağır ve caydırıcı 
olabilir. İşte bu durumda sabır, azim ve kararlılık, 
eğitimcinin yol azığı olmalıdır. Bu konuda elçiler 
bizim için en güzel örneklerdir.

Eğitim, günübirlik bir olay değildir. Bugün söy-
lediğimiz bir hususu, yarın veya üç gün sonra ço-
cuktan beklemek doğru ve mümkün olmayabilir.

”Bir yıl sonrasını düşüne buğday eksin, otuz yıl 
sonrasını düşünen fidan diksin, yüz yıl sonrasını 
düşünen insan eğitsin.” Sözü çok manidardır.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“O halde (Rasûlum), peygamberlerden azim 
sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. 
Onlar hakkında acele etme, onlar vâd edildikleri 
azabı gördükleri gün sanki dünyada sadece gün-
düzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu, bir 
tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluklardan başkası 
helâk edilir.” (Ahkaf 35)

“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yu-
muşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli 
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olsaydın, hiç şüphesiz, et-
rafından dağılıp giderlerdi. 
Şu halde onları affet; ba-
ğışlanmaları için dua et; 
iş hakkında onlara danış. 
Kararını verdiğin zaman 
da artık Allah’a dayanıp 
güven. Çünkü Allah, ken-
disine dayanıp güvenenle-
ri sever.” (Al-i İmran 159)

Allah Rasulü Efendimi-
zin birkaç kişi ile başladığı 
İslam davetini, her türlü 
zulüm, işkence ve engel-
lemelere rağmen çok kısa 
zamanda yayması, eşkı-
yalardan evliyaların çık-
ması, O’nun zihnine ve kalbine yerleşmiş olan 
ve ashabına da aşıladığı sabrın, azmin ve karar-
lılığın neticesi ve delilidir.

9- Öğrettiğini yaşamalı/
Model şahsiyet olmalı

Muallim datatraveler olmamalıdır.

Bir eğitimci öğrettiği ve uygulama gerektiren 
bilgileri, herkesten önce kendisinin hayata ge-
çirmiş olması çok ama çok önemlidir. Muallimin 
anlattıklarını hayatıyla ortaya koyması başlı ba-
şına bir eğitimdir zaten. İslam daha çok tebliğ 
ile değil temsil ile yayılmıştır.

Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şey-
leri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız 
şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir 
nefretle karşılanır.” (Saaf 2,3)

“Siz insanlara iyiliği emreder de, kendi-
nizi unutur musunuz?...”

Önderimiz(SAV), dinin emirlerini yapma ve 
yasaklarından kaçınma (takva) konusunda o ka-
dar hassastı ki haram veya helal oluşu şüpheli 
olanlardan dahi kaçınır ve başkalarına da bunu 
tavsiye ederdi. Bunun bir istisnası Hudeybiye’de 
vardır. Efendimiz yapmadığı bir şeyi söylemiştir 
bunda da başarısız olmuştur. Umre yapamadı-
lar ancak Efendimiz yapamasalar da bunun ec-
rini alacaklarını bildirdiği halde, dinlemediler. 
Bu Efendimizin çok ağrına gitti. Çadırına girdi. 
Ümmü Seleme annemiz Efendimizin bu halini 
görünce O’na: “Sen çık, saçlarını traş et, kur-
banını kes!” dedi ve sahabeler de bunun üzerine 
görevlerini yaptılar.

Yunus Bilge Etkili Öğretmen adlı kitabında 
şunu şöyle anlatır: “Lisedeyken sık sık sigaranın 
zararları anlatılırdı. Bununla ilgili bilimsel veriler 
ortaya konulur, öğütler verilirdi. Ve zaman za-
man da sınıflarda sigara araması yapılırdı. Bu 
aramalarda çakı, çakmak, kibrit, sigara vb. bulu-
nur, bunları bulunduranlar hakkında disiplin işle-
mi yapılırdı. Ama nedense sigara içmenin önüne 
bir türlü geçilemezdi. Acaba neden?

Bir gün müdür, müdür yardımcısı ve birkaç 
öğretmen sınıfımıza baskın yapmışlardı. İçeri gi-
rip “eller yukarı” diyerek herkesi tahtaya çıkar-
mışlardı. Önce çantaları aramışlar, sonra sırala-
rın gözleri vb. yerleri… Bu arada bir iki çakı ve 
çakmak bulmuşlardı. Fakat sigara bulamamış-
lardı. Arama sırasında bir şey dikkatimi çekmiş-
ti. Sigara araması yapan öğretmenlerden birinin 
gömleğinin cebinde sigara vardı. Benim gördü-
ğümü şüphesiz diğer arkadaşlarım da görmüştü. 
Cebindeki sigarayla “sigara avına çıkan”, tenef-
füslerde öğrencilerin gözü önünde sigara içen 
bir öğretmenin ne kadar etkili olabileceğine siz 
karar verin.”

İslam Endonezya’da Müslüman bir tüccar ve-
silesiyle yayılmıştır.

Ziya Paşa’nın “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakıl-
maz.” sözü ne kadar da doğrudur.

AHLAK ANLATILMAZ YAŞANIR.

10- Muhataplarına Değer Vermeli

İnsanoğlu, değerli yaratılmış bir varlıktır ve 
ona değer vermek de fıtratın bir gereğidir. Bu 
yüzden muhataplarımıza değer vermeli ve bunu 
hissettirmeliyiz. Düzeltmek istediğimiz bir hu-
susta, önce muhatabın olumlu yönlerinden baş-
lamalıyız. Efendimiz(SAV) Qureym adlı bir asha-



GENÇ BİRİKİM

32

ba şöyle diyor: “Ey Qureym 
ben seni çok seviyorum! Fa-
kat sende hoşuma gitmeyen 
iki özellik var. “Nedir onlar ya 
Rasulallah?” diye sorduğun-
da: “1. Paçaların çok uzun. 
2. Saç tarama şeklin” bu-
yurmuş. Qureym de tamam 
ya Rasulallah diyerek, halini 
düzeltiyor. Önce muhatap-
la ortak paydada buluşmak 
lazım. Onu krikoya almak 
lazım. Taltif ettikten sonra, 
hatayı düzeltmek lazım.

Efendimiz (SAV) bu konuda da bizlere çok 
güzel örneklik teşkil etmiştir:

Çocukları gördüğünde selam verir, hal hatır-
larını sorardı. Hz.Enes, kendisi daha çocukken 
Rasulullah’ın içlerine karıştığını, her defasında 
küçük kardeşi Ebu Umeyr’a “küçük kuşunun ne 
olduğunu”

“Ey Umeyr ne oldu nugeyr?” diye sorduğunu, 
onu üzgün bulduğu bir gün kuşunun öldüğünü 
duyunca, onunla ilgilenip, ona başsağlığında bu-
lunduğunu belirtir. Ayrıca çocuklar hastalandık-
larında onlara “geçmiş olsun” ziyaretlerinde bu-
lunduğu rivayet edilmiştir. (Buhari,  Ebu Davud)

Kız çocuklarına daha bir önem vermiş, onları 
yetiştirenleri övmüş, kız çocuklarını küçük gör-
meyi ve onlar hakkında kötü düşünce beslemeyi 
de yasaklamıştır.

(Yetim kız, torunu Umame, Hasan ve Hüseyin 
örnekleri-Münir Özkul olayı.)

Hz. Peygamberimiz, hükümdarlara gönder-
diği mektuplarda da aynı metodu uygulamış, 
Heraklius’a gönderdiği mektupta ona “Azimu’r 
Rum”, Mısır Mukavkısı’na “Azimu’i Kıpt” diye hi-
tap etmiştir. (M.Hamidullah Vesaik)

11- Ümit verici ve cesaretlendirici olmalı

Öğrencinin moral ve motivasyonunu güçlen-
dirmek, canlı tutmak, ona yol göstermek, ce-
saretlendirmek, muallimin temel görevlerinden 
olmalıdır. Başarının temel saiklerindendir moral-
motivasyon. Her çocuğun başarılı olabileceği bir 
alan olduğunun farkında olmalıyız.

“Allahın rahmetinden ümit kesmeyin.” (Zü-
mer 53) ilahi düsturu üzerine hareket etmeliyiz.

Allah Rasulü Efendimiz:

“Bir kimsenin “İnsanlar helak oldu” dediğini 
duyarsanız, bilin ki o, kendisi herkesten çok he-

lak olmuştur.” (Müslim birr 
139, Muvatta, Ebu Davud 
edeb 77)

İslam’da olumsuzluk-
ları sayıp dökmek, sürekli 
şikâyet etmek gibi bir iba-
det yoktur.

“Karanlığa küfredeceği-
ne bir mum da sen yak.” 
sözü çok anlamlıdır.

12- Esprili, Tatlı Dilli, 
Güler yüzlü olmalı

Eğitimcinin disiplinli 
eğitim sürecinde, zaman zaman tek düzelikten, 
sıkıcılıktan uzaklaşarak, sürece tebessüm ve 
zevk katarak onları daha iyi yoğunlaştırmak için 
espriler yapmalıdır. Disiplin adına somurtkanlık, 
katı resmiyet anlayışı özellikle küçük çocuklar-
da isteksizliğe ve verimsizliğe neden olmaktadır. 
Muallim yapacağı latif esprilerle, anlatacağı fık-
ralarla konuya ilgiyi çekmeli, eğlenceli bir ders 
ortamı oluşturmalıdır.

Efendimiz aleyhisselam ashabın çocuklarıy-
la şakalaşmış, torunu Hasan’a dil çıkarmış, Hz. 
Enes’in çocukken saçından yalamıştır. Küçük as-
hab Mahmud b.Rabi beş yaşlarında iken, kendisi 
ağzına su alıp yüzüne doğru püskürtmüş, yine 
Enes’e “iki kulaklı” diye takılmıştır.

Bir defasında yaşlı bir teyzenin gelip: “Ey 
Allah’ın Rasulü! Beni cennete koyması için 
Allah’a dua et.” demesi üzerine:

“Yüce Allah yaşlı kadını cennete koymaz” bu-
yurması gibi…

Kelimeler-kavramlar insan zihninde çok 
önemli yer teşkil eder.

Bir kişiye kırk kere deli dersen deli olur.”

Atalarımız “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” 
derler.

Hülasa modernizmin vb. çukurların içinde de-
belenen nesillerimizi, bu çukurlardan çıkarmanın 
yolu, İslam’ın bize öğrettiği ahlakı kuşanarak; 
sabırla, merhametle, azimle, dua ile… cehdü 
gayret sarfederek vazifemizi yapmaktır.

Rabbimiz bu uğurda bizlere yardım eylesin. 
Kendi yolunda çalışan salihlerden eylesin.

Ve’l hamdulillahi Rabbil Alemiiin.

Subhanekallahumme Rabbena vebihamdik. 
Eşhedü elleailahe illa ente esteğfiruke ve etubu 
ileyk.

Modernizmin vb. çukurların 
içinde debelenen nesilleri-
mizi, bu çukurlardan çıkar-
manın yolu, İslam’ın bize 
öğrettiği ahlakı kuşanarak; 
sabırla, merhametle, azimle, 
dua ile… cehdü gayret sarfe-
derek vazifemizi yapmaktır.
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Bir önceki yazımızda, El Kaide lideri Dr. Eymen 
Zevahiri tarafından Irak İslam Devleti (IİD)’nin 
Irak’ta, en-Nusra’nın ise Suriye’de kalarak faali-
yet göstermesi ve birbirlerine yardımcı olmaları-
nın istendiği, aralarındaki ihtilaflara yönelik hakem 
olarak da Ahrar’u eş-Şam’ın kurucularından Ebu 
Mus’ab es-Suri’nin atandığı belirtilmişti. 

Zevahiri’nin bu isteği en-Nusra tarafından 
kabul edilmiş, ancak IİD tarafından ise reddedil-
miştir. Bir taraftan bu tartışmalar devam eder-
ken, bir taraftan da ayrışmalar ve bazı istenme-
yen hadiseler yaşanmaya başlanmıştır. Nitekim 
IŞİD, ihtilafların henüz başladığı ilk dönemlerde 
Nusra Cephesi’nin o zamana kadar elde ettiği as-
keri ve parasal kaynaklara el koymuş; ardından 
Nusra Cephesi’nin aksine diğer gruplardan toplu 
biatlar alıp kendisine katılmalarını sağlamaya ça-
lışmıştır. O dönemlerde başta Suriye olmak üzere 
cihad bölgelerine ilk defa gelen gençlerin katıl-
dığı Muhacirler ve Ensar Grubu IŞİD’e katılmış-
tır. Bu grubun lideri olarak bilinen Çeçen Ömer 
eş-Şişani de IŞİD’e önce destekleme sözü, daha 
sonra da biat ederek katılmıştır. Yine o dönemde 
Nusra Cephesi’nde bulunan yabancı savaşçıların 
da bir kısmı IŞİD’e geçmiştir. Bir taraftan bu ge-
lişmeler olurken diğer taraftan da ihtilafları gi-
dermek için müzakere girişimleri yapılmakta idi. 
Ancak IŞİD, gündeme getirilen hiçbir müzakere 
teklifini kabul etmemiştir.

Zaten El Kaide lideri Eymen Zevahiri 23 Mayıs 
2013’de yaptığı konuşmada IŞİD’in fesh edildiği-
ni belirtmişti. Zevahiri bu konuşmasında IİD ve 
Nusra Cephesinin konumlarını ve cihad edecek-
leri bölgeleri şöyle belirtmişti:

1- Ebubekir el-Bağdadi, Irak-Şam İslam Dev-
leti kuruluşunu, bizimle istişare etmeksizin ve 
bize bildirmeksizin ilan etmekle hata etmiştir.

2- Muhammed el-Colani de Irak-Şam İslam 
Devleti’ni reddettiğini ve el-Kaide’yle bağlantısı-
nı, bizimle istişare etmeksizin ve bize bildirmek-
sizin ilan etmekle hata etmiştir.

3- Irak-Şam İslam Devleti ilga edilerek Irak 
İslam Devleti olarak çalışmalarına devam etmesi 
kararlaştırılmıştır. Nusra Cephesi de, el-Kaide’nin 
Suriye’deki bağımsız kolu olup, el-Kaide’nin ge-
nel liderliğe tabi olarak faaliyet gösterecektir.

4- Kısacası Irak İslam Devleti’nin hâkimiyet 
sınırları Irak, Nusra Cephesi’nin ise Suriye’dir.

5- Ebu Bekir el-Bağdadi, bu tarihten itibaren 
bir yıl süre ile Irak İslam Devleti’nin emiridir. 
Bir yıl sonra ise, Irak İslam Devleti Şura Mec-
lisi hazırladığı raporu El-Kaide genel liderliğine 
sunacaktır. Bu rapora göre genel liderlik, el-
Bağdadi’nin emirliğini yenileyecek ya da yerine 
yeni bir emir seçecektir.

6- Muhammed el-Colani, bu tarihten itibaren 
bir yıl süre ile Nusra Cephesi’nin emiridir. Bir yıl 
sonra ise, Nusra Cephesi Şura Meclisi hazırladığı 
raporu El-Kaide genel liderliğine sunacaktır. Bu 
rapora göre genel liderlik, Colani’nin emirliğini 
yenileyecek ya da yerine yeni bir emir seçecektir.

7- Irak İslam Devleti, Nusra Cephesi’nin ih-
tiyaç duyduğu silah ve savaşçı ihtiyacını, gücü 
nispetinde karşılayacaktır.

8- Nusra Cephesi de, Irak İslam Devleti’nin 
ihtiyaç duyduğu silah ve savaşçı ihtiyacını, gücü 
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nispetinde karşılayacaktır.

9- Her iki taraf da diğer tarafa karşı sözlü ve 
fiili saldırılardan sakınacaktır.

10- Her iki taraf ve tüm mücahitler, Müslü-
manların malını, namusunu ve kanını koruyacak. 
Müslümanların kanı, Müslüman’a haramdır.1

Bu açıklamaya rağmen, karşılıklı suçlamalar 
devam etmiş, hatta Colani’ye Bağdadi’nin beyin 
adamlarından olan Hacı Bekir tarafından suikast 
yapılması teklifi bile gündeme getirilmiştir. Colani 
kendisine yönelik bu planlardan haberdar olun-
ca, durumu ve gelinen aşamayı, El-Kaide lideri 
Eymen el-Zevahiri’ye anlatmıştır. Zevahiri bunun 
üzerine olayların çatışma boyutuna ulaşmaması 
için, Yemen’deki ve Suudi Arabistan’daki “cihad 
büyüklerini” arabulucu olmaları için teşvik etmiş, 
ancak Bağdadi bu görüşmelere de yanaşmamış-
tır. Bağdadi’nin bu uzlaşmazlığını, arabuluculuk 
görüşmelerinin ilkini Avustralya’da vaiz olan ve o 
dönemlerde El kaide ile de bir bağlantısı olmayan 
Ebu Süleyman da nakletmektedir. Nusra Cephe-
sinin uzlaşmadan yana olduğunu belirten Ebu 
Süleyman, Ebu Muhammed El Colani’nin IŞİD’le 
beraber El Kaide bayrağı altında Bağdadi’nin ya-
nında çalışmayı temenni etmesine karşın IŞİD’in 
fesh edilmesi şartına Bağdadi’nin razı olmadığını 
belirtmiştir.2 

IŞİD ve lideri Ebu Bekir el-Bağdadi uzlaş-
maya yanaşmayınca aradaki ihtilaflar daha da 
büyümüş ve Suriye’de Nusayri diktatörlüğüne 
karşı verilen mücadele de yara almıştır. Çünkü 
Suriye’de en güçlü cihadi grup olan Nusra Cephe-
si, Bağdadi’ye biat edenler, Colani’ye biat edenler 
ve arada kalanlar olmak üzere üçe bölünmüştür. 
Bu ise, Suriye’de, Nusayri diktatörlüğüne karşı 
devam etmekte olan mücadeleyi zayıflatmıştır. 

Ürdün Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Mer-
kezi Araştırmacısı ve Ürdün Ghad Gazetesi yazarı 
Muhammed Ebu Rumman da, El Kaide’de yaşa-
nan bu anlaşmazlıklar, el Kaide bünyesinde Nus-
ra Cephesi ve Colani Ekolü ile Irak ve Şam İslam 
Devleti (IŞİD) ve Zerkavi (Bağdadi) Ekolü olmak 
üzere farklı ‘iki yöntem veya ekol’ün varlığını or-
taya çıkardığını belirtmiştir. 

Muhammed Ebu Rumman, El Kaide’deki son 
yaşanan ve gelecekte yaşanabilecek ihtilafların 
patlak vermesinin arkasında iki temel etkenin 
bulunduğunu belirtmiştir:

1 http://www.ydh.com.tr/YD387_isidi-ilga-eden-zevahiri-
mi-el-cezire-mi-.html

2  http://www.tahkikat.net/haber/nusret-cephesi-isid-ara-
bulucusunun-dilinden-anlasmazlik/

Birinci etken; karizmatik ve etkili liderlerin öl-
dürülmesinde kendini gösteriyor. Usame Bin La-
din ölçeğinde bir ismin yokluğu, örgütte büyük 
bir boşluk oluşturmuştur. Eymen Zevahiri’nin El 
Kaide çevrelerinde önemli bir nüfuza sahip olma-
sına rağmen selefi Ladin’i ayrıcalıklı kılan düzey-
de yüksek bir kabul görmemekteydi.

Zerkavi’nin yokluğu da çatışmayı hızlandır-
mıştır. Zira Zerkavi’nin yöntemi ile Ladin’in ba-
kış açısı arasındaki anlaşmazlığın habercileri ve 
köklerinin bulunmasına rağmen sınırlı ve gizli ka-
lan çekişme, Ladin ve Zerkavi’nin ölümleriyle su 
yüzüne çıkmıştır. Geçtiğimiz yıllarda El Kaide’nin 
merkezi yönetimi ile kolları arasında arabulucu-
luk rolü üstlenen Ebu Yahya Libi ve (Atıyyetullah 
lakaplı) Cemal Mısrati gibi önemli ve etkin liderler 
de öldürülmüştür.

İkinci etken ise El Kaide’nin yapısında yaşa-
nan dönüşümde saklıdır. Örgüt, 11 Eylül 2011 
öncesindeki modeli olan, eylemlerin planlanması 
ve uygulanmasındaki katı örgütsel yapı ve pira-
mit ilişkiden esnek ağ gibi bir yapıya geçmiştir. 
Dolayısıyla El Kaide, 11 Eylül sonrasında ortaya 
çıkmaya başlayan cihatçı gruplar ile arasındaki 
ilişkiyi yeniden yapılandırmak durumunda kal-
mıştır. Böylelikle El Kaide’nin kendisi, sistematik 
bir örgüt olmaktan çıkıp adeta ticari bir marka 
gibi daha çok fikirlere ve hedeflere dayalı ‘siyasi 
mesaj’ benzeri bir yapı halini almıştır.

Söz konusu dönüşüm, askeri seferberlik ve 
iletişimde internet ağı ve sanal aleme dayanma 
yönelimini arttırmıştır. Geçen süre zarfında El 
Kaide’nin ‘üçüncü jenerasyonu’ diyebileceğimiz 
bir olgu ortaya çıkmaya başlamıştır. İnternet, bu 
jenerasyonun yükselmesinde etkin ve önemli bir 
rol oynamıştır.

El Kaide’deki bu nitelikli geçiş ve sürecin yay-
gınlaşmasına rağmen yeni yapılanmanın ağır bir 
bedeli olmuştur: El Kaide’nin merkezi zayıflayıp 
çeşitli ülkelere dağılmış kolları güçlenmiş; mer-
kez ile kollar arasındaki farklı eğilimlerin yanında 
grup ve yaklaşımlar arasında da değişiklikler or-
taya çıkmıştır. Örgütün merkezi, bugün zayıflık 
içinde ve kuşatma altındadır.3

NUSRA, IŞİD AYRIŞMASININ
DERİNLEŞMESİ VE IŞİD’İN
EL KAİDE’DEN KOPUŞU

Bağdadi’nin uzlaşmaya yanaşmaması ve 
Nusra’daki grup ve komutanları kendi tarafına 
çekmesi için yoğun faaliyet göstermesi El Kaide 

3  http://www.aljazeera.com.tr/gorus/el-kaide-ile-isid-ara-
sindaki-anlasmazligin-boyutlari
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merkezi açısından söz dinlemez olarak değerlen-
dirilmeye başlanmıştır. Zevahiri’nin IŞİD’i fesh 
ettiğine ilişkin açıklaması karşısında Bağdadi’nin 
yaptığı sert açıklama ise bardağı taşıran son 
damla olmuştur. Zevahiri’nin IŞİD’i feshetme 
kararını kabul etmeyen Bağdadi’nin El-Kaide ör-
gütüne yakın internet sitelerinde yayınlanan ses 
kaydında, “Irak ve Şam halkına müjdeler olsun 
ki, Irak ve Şam İslam Devleti’nin evlatları dimdik 
ayaktadır. Pazarlık etmeyecek, ödün vermeye-
ceğiz. Şura Meclisi’ndeki muhacir ve ensar kar-
deşlerimizle istişare sonrasında Rabbimin emrini 
onun (Zevahiri’nin) emrine tercih ettim” demiştir. 
Örgüt olarak, Zevahiri’nin açıklamalarına yönelik 
“metodolojik ve şer’i” açıdan kaygılarının olduğu-
nu dile getiren Bağdadi, “Irak Şam İslam Devleti, 
Ebu Musab ez-Zerkavi’nin hazırladığı temel dev-
lettir. Küçülmeyecek, daralmayacaktır”4 ifadesini 
kullanmıştır. 

Bir başka kaynakta da, “Ebubekir el-
Bağdadi’nin ‘Müminlerin Emiri’ sıfatıyla yaptığı 
diğer bir açıklamada: IŞİD’i asla lağvetmeyecek-
lerini; bölgedeki sınırların Sykes-Picot anlaşma-
sına göre çizildiğini, bu nedenle de mevcut sı-
nırları tanımadıklarını ve örgütün 2006’da Irak’ta 
öldürülen Ebu Musab Zerkavi’nin kanıyla büyü-
düğünü ifade ederek;

“Nabzımız attığı sürece Irak-Şam İslam 
Devleti’nden vazgeçmeyiz ve bu devlet üzerinde 
pazarlığa girmeyiz. Irak-Şam İslam Devleti’nde 
istişarelerde bulunduk. Bu istişarelerden sonra 
iki tercihle karşı karşıya kaldım. Allah’ın emrini, 
mesajdaki Allah’ın emrine muhalif olana tercih 
ettim” dediği iddia edilmiştir.5

IŞİD liderlerinden Ebu Muhammed El-Adnani 
de,  Zevahiri’nin IİD Irak’ta, Nusra Cephesi de 
Suriye’de faaliyet gösterecek kararına cevaben: 
Hiçbir gücün kendilerini Suriye’ye gitmekten alı-
koyamayacağını belirterek, Zevahiri’yi, Sykes-
Pickot düzeninin ürettiği kolonyal sınırlara riayet 
etmekle suçlamıştır. 

El Kaide’yi, IŞİD’in kendi örgütü ile bir bağ-
lantısının kalmadığı sonucuna götüren iki temel 
neden bulunmaktadır. Bu nedenlerden birincisi, 
IŞİD’in Irak’taki uygulamalarına benzer şekil-
de Suriye’de de gereksiz şiddet kullanmasıdır. 
IŞİD’in ele geçirdiği yerlerde çok sert uygulama-
ları, özellikle savaş sürerken, El Kaide’nin cihad 
söylemine ve çekiciliğine zarar vermekteydi. Bu 

4  http://www.aa.com.tr/tr/haberler/249633--zevahirinin-
isidi-feshettigi-iddia-edildi

5  http://sahipkiran.org/2013/12/31/el-kaidenin-amaci-ve-
yapilanmasi/

uygulamalara örnek, sigara içme yasağı, müzik 
dinleme yasağı veya bayanların örtüsüz sokağa 
çıkma yasağı verilebilir.

İkinci ve ana sebep ise, IŞİD’in El Kaide otori-
tesini ve emirlerini görmezden gelmesiydi. IŞİD, 
Irak’ta vermiş olduğu mücadeleden ve elde etti-
ğini düşündüğü karizmanın etkisiyle, daha özgü-
venli ve El Kaide’ye rağmen inisiyatif kullanan bir 
tavır sergilemişti. Daha önce Irak İslam Devleti 
olan adını, Irak Şam İslam Devleti yaparak en 
Nusra’nın kendilerine bağlandığını iddia etmesi 
de, tamamen tek başına alınmış bir karardı. En 
Nusra’nın buna karşı çıkması sonrasında gelen El 
Kaide açıklamaları da bu nedenle IŞİD tarafından 
görmezden gelinmiştir. El Kaide’den gelen son 
açıklamaya kadar, IŞİD diğer selefi kesimlerden 
eleştiri almaktaydı. IŞİD’le olan itaat sorunları, 
son dönemde Suriye iç savaşında gün yüzüne 
çıkmıştır. El Kaide merkezine itaat edilmeme-
sinin sebeplerinden biri de Ladin’in ölümünden 
sonra, onun kadar cihatçılar üzerinde etki sahi-
bi güçlü bir lider gelmeyişidir. Suriye’de bugüne 
kadar, Nusra ve IŞİD diğerinin liderliğini kabul 
etmemekteyken, ağırlıklı cihatçı fikir adamlarının 
Nusra’yı tercih ettikleri de görülmektedir.6 

El Kaide lideri Eymen Zevahiri, 3 Şubat 
2014’de internette yayınlanan ses kaydında, 
“Suriye’de tüm cihad yanlısı gruplar ile Esed’i de-
virmek isteyen her özgür bireyi, cihad ve İslam 
kardeşleri arasındaki savaşa hemen bir son ver-
meye çağırıyorum” demiştir.  

Al Jazeera’nin bildirdiğine göre El Kaide, 
Suriye’de muhalif gruplara karşı savaşan IŞİD 
(Irak-Şam İslam Devleti) ile bir bağlantısının bu-
lunmadığını ve grubun eylemlerinden sorumlu 
olmadığını belirtmiştir.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştır:

1- Birincisi, El Kaide Cihad Örgütü, IŞİD ile bir 
bağlantısı olmadığını ilan eder. IŞİD’in ilanından 
haberimiz olmadığı gibi bizimle istişare de edil-
memiştir.

2- IŞİD’den kalbimiz mutmain olmadığı için 
kendilerine faaliyetlerini durdurmaları emrini 
verdik. IŞİD, El Kaide’nin bir kolu değildir ve or-
ganizasyonla bir alakası yoktur.

3- El Kaide Cihad Örgütü, IŞİD’in yaptıkların-
dan ve davranışlarından sorumlu da değildir.

4- El Kaide’nin kolları merkez yönetimi tara-

6  http://www.21yyte.org/tr/arastirma/orta-dogu-ve-afrika-
arastirmalari-merkezi/2014/02/20/7441/el-kaide-isid-
kopusu-ve-yeni-isid
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fından ilan edilenler ve bizim tarafımızdan kabul 
edilenlerdir.

5- Bütün mücahid kardeşlerimizi ve Müslü-
manları sevdiğimizi ve desteklediğimizi, kendile-
rine sadık olduğumuzu belirtiyoruz.

6- İkincisi, El Kaide cihadı çalışmalardaki bazı 
anlamları tekrar beyan etmek istemektedir: 

7- Bunlar Şura ve birlikte hareket etmek, 
önemli kararları Mücahidlerle ve liderlerle danı-
şarak almaktır.

8- Böylelikle mücahidlerin arasındaki prob-
lemler kendi içlerinde halledilmiş ve medya üze-
rinden tartışılmamış olacaktır.

9- Biz İslam ümmetinin bir parçasıyız ve İs-
lami kuralları karşıladığı müddetçe kendilerini 
kimin yöneteceğini seçme haklarını ellerinden 
alamayız.

10- Âlimlere, mücahidlere ve liderlere danış-
maksızın emirlikler veya devletler ilan etmede 
acele etmeyiz ve insanları buna zorlamayız.

11- Ümmeti cihadı ilgilendiren ana meseleler 
üzerinde seferber ederiz. Usame bin Ladin’in de 
fikriyatı budur.

12- Bu sebeple İslam’ın Zaferi Belgesini ya-
yınlayarak insanların odaklanması gereken me-
seleleri izah ettik.

13- Cihada zarar veren tutumları ortadan kal-
dırmak için Cihadın Genel Prensipleri belgesini 
yayınladık.

14- Bir mücahide, Müslüman’a yahut gayri-
müslime eziyet veren her türlü davranıştan Kaide 
Cihad Cemaati beridir.

15- Böylelikle Şam’da mücahidler arasında 
meydana gelen fitneden beri olduğumuzu, dö-
külen Müslüman kanlardan masum olduğumuzu 
beyan ederiz.

16- Herkese Allah’tan korkmalarını ve üzerle-
rinde düşen büyük mesuliyetin farkına varmaları 
çağrısında bulunuyoruz.

17- Şam’da meydana gelen fitnenin yol açtığı 
felaketleri, cihada verdiği zararı ve İslam ümme-
tinin içinde bulunduğu durumu görmeleri çağrı-
sında bulunuyoruz.

18- İman sahibi kişilere cihadla ilgilenmeleri 
ve bu fitne ateşini söndürmeleri çağrısında bu-
lunuyoruz.

19- Mücahidler arasındaki meseleler Şeriat 
Mahkemesi’nde çözülmelidir.

20- Üçüncüsü, bizim herkesle aramızdaki na-
sihat kapısı açıktır.

21- Her Müslüman mücahid bizden kardeş 
muamelesi, vefa ve destek görecektir.7

IŞİD ve liderliği, Zevahiri’nin bu açıklama-
sına rağmen kendi bildiklerini yapmaya ve hat-
ta gerek Suriye’de ve gerekse bölgede cihadi 
grupların kendilerine katılmaları için yoğun ça-
lışmalarda bulunmuşlardır. Bu çalışmaların te-
mel amacı ise, El Kaide’nin küresel çapta sahip 
olduğu desteği kendi saflarına çekmektir. Bu 
nedenle de El Kaide’nin diğer kollarından biat 
almaya çalışarak onları kendi grubuna katma 
girişimlerini yoğunlaştırmışlardır. Bu çalışmala-
rın neticesinde, bölgede faaliyet gösteren kimi 
gruplar biatlarını açıklamış, kimileri ise sadece 
sempati beslemişlerdir. Bu çerçevede Lübnan’da 
bilinmeyen bir grup ile Filistin’de duyulmamış 
bir grup hariç, bu yönde IŞİD’e biatını açıklayan 
olmamıştır. Tersine Ürdün’de Selefi akımın Ebu 
Muhammed Makdisi ve Ebu Katade gibi Filistin 
kökenli anahtar isimleri, Nusra Cephesi’ni des-
teklemiş; Mağrip’teki cihatçı liderlerden Hasan 
Kettani, IŞİD’e karşı Nusra’nın yanında yer al-
dığını açıklamıştır.8 Buna karşın IŞİD bu grupla-
rın içinde sahip olduğu sempatizanlar vasıtasıyla 
grupları bölerek kendisine biat etmelerini sağla-
mak yönünde bir politika izlemiştir. Nitekim IŞİD, 
Mısır’da Ensar Beyt el-Makdis ve Gazze merkezli 
Mücahidler Şûra Konseyi adlı gruplar arasında 
belli bir sempatiye sahiptir. Bunun yanında Tunus 
Ensar eş-Şeria adlı grup, IŞİD’e en çok sempa-
tisi olan grup olarak bilinmektedir; yine de bu 
grup, IŞİD’e biat açıklamamıştır. Buna karşın 
Libya Ensar eş-Şeriası El Kaide Merkeze bağlılığı-
nı korumaktadır. Yine Endonezya ve diğer Uzak-
doğu ülkelerinde, IŞİD belli bir desteğe sahiptir. 
Avrupa’da yaşayan Müslüman gruplar arasında 
da IŞİD belli bir etki oluşturmayı başarmıştır. Bu 
çabalar da gösteriyor ki, IŞİD, El-Kaide Merkezin 
etkisini kırıp küresel cihadın lideri olmaya soyun-
muştur. IŞİD bu politikaların sonucu ile İran’ın 
desteği ile Maliki’nin uyguladığı mezhepçi politi-
kaların bir karşıt gerçekliği olarak yükselmekte-
dir. IŞİD’in kendi dışındaki tüm diğer unsurlardan 
mutlak itaat istediği ve bunu elde edemezse bu 
gruplarla çatışmaya girdiği gözlemlenmiştir.9

7  http://www.pressmedya.com/?aType=haber&ArticleID= 
16929

8  http://www.aljazeera.com.tr/gorus/el-kaide-ile-isid-ara-
sindaki-anlasmazligin-boyutlari

9  http://setav.org/tr/neo-el-kaide-irak-ve-sam-islam-devle-
ti-isid/perspektif/15970
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IŞİD yönetimi, El-Kaide’nin şimdiki durumu-
nu çok sert eleştirerek El-Kaide’nin doğru yol-
dan saptığını bile söylemişlerdir. Nitekim IŞİD 
bir açıklamasında; “El Kaide liderleri doğru men-
heçten saptılar. Bunu söylerken bizi üzüntü kap-
lıyor ve kalbimiz acı ile doluyor. Bunu büyük bir 
üzüntü ile söylüyoruz ve bunu söylememeyi ne 
kadar çok isterdik. Fakat biz hiç bir kınayıcının kı-
namasından korkmayarak hakkı söylemeyi üze-
rimize yüklendik. Değişim apaçık ve belirgin bir 
hale geldi. Gerçek şu ki, bugün El-Kaide, artık 
Kaidetül Cihad değildir, cihadın kaidesi değildir. 
Onu övenler arasında en alçaklar vardır. Tağutlar 
onunla flört etmekte, yoldan sapmışlar ve dala-
lette olanlar onu elde etmeye çalışmaktadır.

Artık cihadın kaidesi değildir. Çünkü sahvele-
rin ve laiklerin saflarında siper almaktadır. Dün 
onlara karşı iken bugün onlardan razı olmuştur 
ve fetvalarıyla mücahidlere karşı savaşmaktadır. 
Gerçekten bugün El-Kaide, artık cihadın kaidesi 
değildir. Onun yöneticileri, İslam Devleti’nin ve 
Hilafetin yeniden kurulması projesinin yıkılması-
na bel bağlamışlardır.”10

Bu eleştiriler çok sert ve geri dönüşü olmayan 
eleştirilerdir. Bu eleştiriler, elbette El Kaide’nin İs-
lam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde bulunan ve 
El Kaide ile bir şekilde irtibatlı olan cihadi grupları 
bir tercihle karşı karşıya getirmiştir; El Kaide mi, 
IŞİD mi? diye! Bu durum ise, küresel cihad veren 
anlayışı zayıflatmaktadır.

IŞİD’İN GÜÇLENMESİNİN NEDENLERİ

IŞİD, gerek Suriye ve Irak’ta ve gerekse İs-
lam coğrafyasında gittikçe ismini duyurmuş ve 
güçlenmeye başlanmıştır. IŞİD’in güçlenmesinin 
çeşitli nedenleri bulunmaktadır. ABD eski Dışiş-
leri Bakanı Hillary Clinton, Amerikan dergisi “The 
Atlantic”e verdiği özel bir demeçte; “Irak Şam İs-
lam Devleti IŞİD’in Irak ve Suriye’de güç kazan-
masından ABD Başkanı Barack Obama’nın yanlış 
politikalarının sorumluluğu olduğunu Obama’nın 
Suriye’de Esad rejimine karşı ayaklanan direniş-
çilere yeterince destek vermemesi nedeniyle, 
IŞİD’in bölgede güçlendiğini ileri sürmüştür.”11 
IŞİD’in giderek güçlenmesinde en önemli faktör-
ler;

1. Emperyal Batılı ülkeler başta Katar’ın baş-
kenti Doha olmak üzere çeşitli yerlerde yaptığı 
toplantılarda her defasında Suriye’deki muha-

10 http://www.sutunhaber.com/isid-neden-el-kaide-den-
ayrildi--67706.html

11  https://www.avrupagazete.com/mobile/dunya/118668-
clinton-isid-in-guzlenmesinin-nedeni-obama.html

liflerin destekleneceği kararını almış olmalarına 
rağmen, yönetime ‘İslamcılar’ gelecek diye bu 
kararların hiçbirinin gereğini yerine getirmemiş-
lerdir. Batı’nın yardım etmemesi nedeniyle ken-
dilerini aldatılmış duygusu içine giren ve Özgür 
Suriye Ordusu’na bağlı grupların yönetiminden 
tepki duyan Suriyeli gençlerin ISİD’e katılmasıdır. 

2. Suriye’nin İsrail ve Filistin topraklarına 
komşu olması ve rejimin yıkılmasından sonraki 
hedefin Kudüs olacağı düşüncesi tüm dünyadan 
cihad düşüncesine sahip Müslümanların IŞİD saf-
larında savaşmak için ülkeye akın etmesine ne-
den olmuştur.

3. IŞİD’in isminde kullandığı “eş-Şam” ifadesi 
Osmanlı döneminde kullanılan Bilad-i Şam anla-
mında olup, bugünün Irak, Suriye, Lübnan, Ür-
dün, Filistin ve İsrail topraklarını kapsamaktadır. 
IŞİD bu ifadeyi kullanarak hedefinin sadece Suri-
ye ile sınırlı olmayıp bütünüyle Yakın Doğu oldu-
ğunu göstermektedir. Bu, bütün dünyada IŞİD’e 
katılımları artırmaktadır.

4. Esad rejiminin kontrolü kaybettiği bölge-
lerde IŞİD’in etkisinin artmasına yerel halk ara-
sında iki farklı bakış olduğu söylenebilir. Birinci 
yaklaşım, IŞİD’in insanların özel yaşamına karı-
şan, halkın gelenekleri ve genel yaşam tarzı ile 
çoğu zaman çelişen uygulamalarına karşı tepki 
geliştirme yönündedir. İçki ve tütün ürünlerinin 
kullanımının yasaklanması, Ramazan ayında oru-
ca zorlamak, yerel halk için kutsal olarak kabul 
edilen türbelerin Selefi inancında yasak olması 
nedeniyle patlatılması gibi uygulamalar tepki-
ye neden olmaktadır. IŞİD’e yönelik ikinci farklı 
bakış olumlu yöndedir. Buna göre IŞİD ve diğer 
El Kaide bağlantılı gruplar sert olmalarına karşın 
Özgür Suriye Ordusu’na bağlı grupların aksine 
halkın malını ve parasını çalmamaktadır. Ayrıca 
muhaliflerin kontrolüne geçen bölgelerde ortaya 
çıkan otorite boşluğunun yarattığı kaos ortamı 
IŞİD kontrolündeki bölgelerde yaşanmamakta-
dır. Irak tecrübesinden de faydalanan IŞİD yerel 
halkı kazanmanın önemini kavramıştır ve bazı 
temel hizmetleri ücretsiz sunarak, çocuklara yö-
nelik faaliyetler düzenleyerek sempati kazanma-
ya çalışmaktadır. Ekmek fırınlarını kontrol eden 
grup halka ekmek dağıtmakta, çöp toplama, yol 
yapımı, elektrik dağıtımı gibi temel hizmetleri 
sağlamaktadır. Dolayısıyla bazı bölgelerde yerel 
halk IŞİD’e karşı, ideolojisinden bağımsız olarak 
yönetimin diğer gruplardan daha başarılı olması 
nedeniyle olumlu yaklaşmaktadır.12 (Devam ede-
cek)

12  http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=4770
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Girizgah

Pakistan’da olan biteni sağlıklı bir bi-
çimde değerlendirebilmek için en azın-
dan üç hususu göz önünde bulundur-

mak gereklidir:

1- Pakistan nükleer bir güçtür.

2- Nato’nun uzun zamandır Taliban 
Hareketi’ne karşı ‘operasyonlar’ yürüttüğü 
Afganistan’a sınırdır ve kendi Talibanı’na karşı 
mücadele etmektedir.

3- Pakistan’ın kuruluşundan günümüze ka-
dar ordu ülkede hemen her şeyin belirleyicisi 
durumundadır.

Batılıların ‘İslam bombası’ olarak niteledi-
ği nükleer silahından dolayı Pakistan küresel 
statükonun üzerinde hassasiyetle durduğu bir 
ülke haline gelmiştir. Amerika başta olmak üze-
re küresel emperyal güçler, ‘nükleer silahların 
teröristlerin eline geçme tehlikesi var’ baha-
nesiyle Pakistan’ı sıkı kontrol altında tutuyor. 
Deyim yerindeyse uçan kuştan haberdar olmak 
istiyorlar.

Özellikle henüz ne idüğü ortaya çıkmamış 11 
Eylül saldırılarının ardından Pakistan üzerindeki 
Amerikan baskısı daha da artmıştı. Çünkü Bush, 
‘şer ekseni’ olarak tanımladığı ‘teröristlere’ kar-
şı başlattığı savaşta Pakistan’ı vazgeçilemez bir 
istasyon olarak görüyordu. Bush, ‘şer ekseni’ 
içerisinde değerlendirdiği Taliban Hareketi’ni 
ortadan kaldırabilmek için Pakistan’ın desteği-
ne ihtiyaç duyuyordu.

Bilindiği gibi Amerika’nın başını çektiği Nato 
güçlerine karşı savaşan Taliban Hareketi’nin 
çıkış noktası Pakistan medreseleri olmuştu. 
Taliban’ın sahneye çıkışında Pakistan istihba-
ratının oynadığı role ilişkin güçlü argümanların 
ortaya atıldığını tam da burada hatırlamakta 
yarar var. 

Süreç içerisinde Afganistan topraklarında 
mücadele eden ve temel amacı ülkeyi Nato iş-
galinden kurtarmak olan Taliban Hareketi’nden 
başka bir Taliban daha ortaya çıkmıştı. Pakis-
tan Talibanı olarak isimlendirilen bu yapı tüm 
faaliyetlerini Pakistan içerisinde, özellikle de 
Afganistan sınırındaki kabile bölgelerinde yü-
rütüyordu. Kabile bölgeleri Pakistan’ın kurulu-
şundan itibaren hep yarı bağımsız bir yapı gibi 
kalmıştı ve devlet otoritesi buralarda hemen hiç 
işlemiyordu. Hatta buradaki kabileler Pakistan 
ordusuyla birçok kere savaşmıştı.

Başbakan Navaz Şerif’i devirerek başa gelen 
darbe lideri Pervez Müşerref koltuğunu sağlam-
laştırmak için Amerika’nın öne sürdüğü talep-
leri sahiplenerek ülkesindeki ‘islamcı’ yapılara 
karşı baskı politikaları geliştirdi. Amerika’nın 
eline tutuşturduğu reçeteyle işe koyulan Mü-
şerref ilkin medreseler üzerinde reform çalış-
maları yapmaya kalkıştı. Ama Pakistan’da öğ-
renci sayısının neredeyse yarısına sahip olan 
medreselere karşı bu tavır büyük bir tepki top-
ladı. Çünkü medreseler Pakistan toplumsal do-
kusunda derin izler bırakan, İngiliz yetiştirmesi 
bürokrasi karşısında halkın sesi ve sığınağı olan 
kurumlar haline gelmişti.

Pakistan’da Aktörlerini Aşan Kriz

Mansur ÜNLÜ
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Hesap tutsaydı, orta vadede ulemanın top-
lum üzerindeki ağırlığı azalacak ve İslami yapı-
lanmalar büyük zarar görecekti. Ama Pakistan 
toplumu tüm propaganda faaliyetlerine rağmen 
medreselerin terörün kaynağı olduğuna asla 
inanmadı. Aksine Müşerref aleyhine büyük bir 
öfke patlaması meydana geldi.

Müşerref’in başarısız olduğunu gören Ameri-
ka ve müttefikleri, Taliban bahanesiyle ülkedeki 
İslami altyapıyı tahrip etme projesinde Benazir 
Butto’yu devreye sokmaya çalıştı. Ülkeye gir-
mesi yasak olan Butto’ya dönüş izni çıkmıştı. 
Bunun üzerine ülkesine dönerek seçim çalışma-
larına katılan eski Başbakan Rawalpindi kentin-
de uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.

Benazir’in dönüşü sırasında Taliban’a karşı 
sert politikalar izleyeceğine işaret eden açıkla-
malar yapmıştı. 

İçerdeki Taliban her geçen gün biraz daha 
güçlendi ve Pakistan’ı yönetenler için en büyük 
baş ağrısı haline geldi. Taliban’ı ortaya çıkaran 
jeopolitiği burada tartışmayacağız ama şunu 
belirtmemiz lazım: Meşru bir söylem üzerinden 
hareket eden bu teşkilat, ülkede kurduğu vesa-
yeti kaybetmek istemeyen orduya bulamayaca-
ğı gerekçeleri cömertçe sunuyor.

Girizgah bölümünü kimilerine gereksiz 
gelebilecek uzunlukta tutmamızın sebebi; 

Pakistan’da yaşanan son siyasal krizi de bu 
bağlam dışında değerlendirmenin mümkün ol-
madığına inanmamızdır.

Navaz Şerif’in farklı politikaları

Bugün Navaz Şerif’in karşı karşıya oldu-
ğu tehdidin temelinde de ‘Taliban’la mücade-
le stratejisi yatmaktadır. Çünkü, 2013 yılının 
Mayıs ayında yapılan seçimlerle iktidara gelen 
Navaz Şerif, propaganda döneminde Taliban’la 
görüşmeler yapacağını ve sorunu barışçıl yol-
lardan halledeceğini vadetmişti. Pakistan hal-
kının genelinde kabul gören bu söylem, ipleri 
elinde tutmaya çalışan asker-sivil bürokrasi için 
ise kâbus anlamına geliyordu. 

Navaz hükümeti Taliban ile görüşmeler yü-
rütmek üzere bir heyet oluşturdu. Ardından 
olumlu gelişmeler yaşandı. Hükümet heyeti 
ilk kez Taliban yetkilileriyle görüştü. İlk görüş-
melerin ardından Taliban liderlerinden Mevla-
na Semiul Hak, görüşmelerin verimli geçtiğini 
söyleyerek umutlu mesajlar vermişti. Ama iler-
leyen dönemde bazı saldırılar düzenlense de, 
saldırıda 28 kişinin ölümünün ardından ipler iyi-
ce gerilse de Başbakan Şerif ‘Barış görüşmeleri 
başlayıncaya kadar terör hedeflerini vuracağız’ 
diyerek bir yandan tehdit etse de öte yandan 
‘açılım’ politikasından vazgeçmediğinin işaretini 
vermiş oldu.
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Pakistan ordu ve bürokrasisinin Navaz 
Şerif’ten rahatsız olduğu bir başka konu da 
Hindistan’la ilişkiler, dolayısıyla Keşmir mese-
lesi. 1947 yılındaki ayrışmada Keşmir’in han-
gi tarafta kalacağı konusu netleştirilmemişti. 
Daha sonra yapılacak referandumla Keşmirliler 
kendi geleceklerini belirleyecekti ama Hindis-
tan tek taraflı bir kararla bu bölgeyi işgal etti. 
Pakistan’ın desteklediği direniş grupları bağım-
sızlık mücadelesi veriyor. Pakistan ve Hindis-
tan, Keşmir sorunundan dolayı 1965 ve 1999 
yıllarında iki defa savaştı. Bundan dolayı Keş-
mir sorunu Pakistanlılar için ‘milli bir dava’dır.

Navaz Şerif bu konuda da daha ‘barışçıl’ bir 
politika izlemeyi hedefledi. Sorunun görüşme-
ler yoluyla çözülmesi için girişimlerde bulundu. 
Hatta Hindistan ile aralarında arabulucu ol-
ması için Amerika’ya çağrıda bulundu. Bu da 
Pakistan’da başta ordu birçok kesimin öfkelen-
mesi için yeterli bir sebepti. Navaz ne kadar iyi 
niyetli olduğunu göstermek için Hindistan Baş-
bakanı Narendra Modi’nin yemin törenine bile 
katılmıştı!

Birçok analiste göre Pakistan’da son dö-
nemde yaşanan siyasi krizin ardında ordunun 
görece zayıflayan rolünü yeniden güçlendirme 
çabası yatıyor. 

Ne oldu?

272 sandalyeli Pakistan Federal Meclisinde 
35 sandalye ile üçüncü büyük parti konumunda 
bulunan eski Kriket yıldızı İmran Han’ın baş-

kanlığını yaptığı Pakistan Tehrik-i İnsaf/Pakis-
tan Adalet Hareketi (PTİ) ve tartışmalı yapısıyla 
çoklarınca Pakistan’ın ‘paralel imamı’ olarak ni-
telenen Tahirül Kadri’nin Pakistan Avam Hare-
keti Başkent İslamabad’a yürüme kararı aldı.

Pakistan’ın milli günü olan 14 Ağustos’ta 
başlayan yürüyüş ve gösterilerde amaç Navaz 
Şerif hükümetinin düşürülmesini sağlamaktı.

İki taraf da Navaz’ın devrilmesini istiyordu 
ama gerekçeleri farklıydı. İmran Han, 2013 
Mayıs’ı seçimlerine hile karıştırıldığını iddia edi-
yor. Ona göre Navaz Şerif’in başkanlığını yaptığı 
Muslim Lig-N (Müslümanlar Birliği Partisi-Navaz 
Grubu), seçimlere hile karıştırmıştı. Pakistan 
Adalet Hareketi (PTİ) daha önce de meşru ol-
madığını ilan ettiği hükümetin istifası için çok 
sayıda gösteri düzenlemişti. İmran Han federal 
başkent İslamabad’da başlatacakları oturma 
eylemini hükümeti yıkmadan sonlandırmayaca-
ğını açıklayarak kararlılığını ortaya koymuştu.

Krizin aktörleri

Halktan uzak elit bir yaşam tarzına sahip 
olmasına rağmen, ezilenlerin sözcülüğü rolüne 
soyunan, İmran Han Pakistan’daki ana akım 
medya tarafından seçimin favorisi olarak lanse 
ediliyordu. Ama seçim sonuçları O ve destekçi-
leri için tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Eski Milli 
takım kaptanının öfkesi biraz da bundandı. 

Pakistan Adalet Hareketi (PTİ) liderlerinden 
bazıları son günlerde Genel Başkan İmran Han’ı 
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yüksek perdeden eleştirmeye başladı. Onlara 
göre İmran Han, şaibeli bir kişilik olan Kadri’nin 
payandası haline gelmişti ve bundan vaz geç-
meliydi. Hatta partinin bazı üst düzey yönetici-
leri istifa etti.

Uzun yıllar Kanada’da ‘inziva’ hayatı yaşa-
dıktan sonra Pakistan’a dönen Tahirul Kadri li-
derliğindeki Pakistan Avam Hareketi ise hükü-
meti yolsuzluğa batmak ve şeffaf olmamakla 
suçluyor. 

Kanada’da geçirdiği yedi yılın ardından 
Pakistan’a ‘devrim’ sloganıyla dönen eski 
İmam, 2013 yılının başlarında da bir uzun yü-
rüyüş daha düzenlemiş ve gündeme gelmişti. 
Sistemin ve siyasetin çürüdüğünü ve devrim 
niteliğinde bir değişime ihtiyaç olduğunu dile 
getiren Kadri siyaset tecrübelerinde şimdiye 
kadar başarısız oldu. 

Pakistan Ordusu ile yakın ilişkileri olan Tahi-
rul Kadri, uluslararası anlamda da güçlü bir iliş-
ki ağına sahip. Hükümete ateş püsküren Kadri 
taraftarları sık sık ordu lehinde sloganlar atıyor.

Göstericiler Başkent İslamabad’da devlet 
kurumlarını işgal etti ve devlet televizyonu 
PTV’nin binasına da girerek yayınları kesti. Bir 
süre yayınları kesilen kanal, askerlerin müda-
halesi ile yeniden yayına başlayabildi. Geliş-
meler üzerine ülke Başbakanı Navaz Şerif ve 
Genelkurmay Başkanı General Raheel Şerif bir 
görüşme yaptı. Pakistan Ordu Sözcülüğü, Baş-
bakan Navaz Şerif’in Genelkurmay Başkanı ve 
Kara Kuvvetleri Komutanı Raahel Şerif ile gö-
rüşmesinin ardından istifa edeceği yönünde çı-
kan haberlerin tamamıyla yalandan ibaret ol-
duğunu bildirdi.

Kadri ve Han’ın yaptığı gösteriler hiç kuşku-
suz askerin elini güçlendirdi ve Taliban başta 
olmak üzere birçok konuda bağımsız politika 
geliştirmeye çalışan Navaz Şerif hükümeti-
ni dolayısıyla sivil siyaseti zayıflattı. Kuşkusuz 
hükümetin gösterileri engellemek için izlediği 
politika da askerin işine geldi. Çünkü Navaz, 
kanuni yetkisine dayanarak Ağustos ayının ba-
şından itibaren Başkentin güvenliğini askere 
teslim etti.

Aslında muhalefet beklediği sayıyı yakalaya-
madı. Buna rağmen ülkeyi sonu askeri darbeye 
dahi varabilecek bir gerilimin eşiğine getirmeyi 
başarmış görünüyor. Bugünden sonra Navaz’ın 
daha kontrollü ve askeri ürkütmemeyi hedef-
leyen bir siyasi çizgi takip edeceği bekleniyor.

Askerin Kadri ile yakın ilişkileri göz önüne 
alındığında, olayların asker tarafından Başba-
kana gönderilmiş bir uyarı mesajı olduğunu 
söyleyebiliriz. Pragmatik muhafazakâr bir si-
yasetçi olan Navaz’ın direneceğini umanlar ka-
naatimce yanılacaktır. Bazı yazarlar Navaz’ın 
ayakta kalmak adına orduya bazı tavizler ver-
diğinden bahsediyor. Ama bu tavizlerin ne ol-
duğu noktası önümüzdeki dönemde netlik ka-
zanacaktır.

İmran Han, olayların ikinci haftasında daha 
önceki söyleminin aksine hükümetle görüşebi-
leceğini açıkladı. Bu açıklama öncesinde ordu 
yetkilileriyle bir kaç görüşme yapmıştı. Karar 
değişikliğinde askerin perde arkasındaki rolü 
kadar Han’ın partisi içerisinden yükselen mu-
halif seslerin etkisi de oldu.

Bazı kaynaklar ordunun hükümetin ayakta 
kalması karşılığında bazı tavizleri gündeme ge-
tirdiğinden bahsediyorlar.

Pakistan’ın en büyük iki partisinden biri olan 
Pakistan Halk Partisi (PPP), olanları sessiz ama 
büyük bir keyifle izliyor. Çünkü bu süreçten en 
büyük rakibinin zayıflayarak çıkacağını öngörü-
yor.

Üstad Mevdudi’nin kurduğu Cemaat-i İsla-
mi yetkilileri sürecin tehlikeli noktalara varaca-
ğı yönünde tarafları uyarıcı açıklamalar yaptı. 
Pakistan siyasetinde oy oranı düşük olsa da 
saygın bir yere sahip olan parti, herhangi bir 
tarafı desteklemeden arabulucu rolü üstlenmiş 
durumda.

Ama bu noktada şunu söylemek gerekiyor: 
En organize ve ‘bilinçli’ yapı olarak Cemaat-i 
İslami’nin siyaset dışında da önemli sorum-
luluklarının olduğunu fark etmelidir. Pakistan 
üzerinde Amerika-İngiltere başta olmak üzere 
emperyal güçlerin oynadığı oyunlar konusunda 
bilinçlendirici çalışmalara ağırlık vermelidir. Bi-
zim gönlümüzde yatan Üstad Mevdudi’nin mi-
rası budur!

Pakistan’da yaşanan siyasi kriz elbette sa-
dece iç dinamiklerle açıklanamaz. Girişte de 
belirttiğimiz gibi dünya sistemine yön veren 
merkezler Pakistan’daki her hareketi izliyor 
ve işbirlikçileri eliyle çıkarlarına halel gelme-
mesi için her yola başvuruyor. Sistemin içe-
risinde bir aktör olan Navaz Şerif’in alternatif 
arayışlarına bile tahammül edilmiyor. Görünen 
aktörlerin ilişki ağına baktığımızda bile bunu 
görüyoruz.
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Ömrümüzü büyük bir 
amaç uğrunda geçir-
mekle yükümlüyüzdür 

biz Müslümanlar; yani yalnızca tek 
ilah, tek rab, tek hükümran olan 
Allahu Teâlâ’ya boyun eğmek-
le, ibadet etmekle, kul olmakla. 
Ne güzel şeref, ne muhteşem bir 
paye! Hamd olsun, bize, kendine 
kul olma lütfunu bağışlayan şanı 
yüce Yaratıcımıza. Rabbimiz ve 
yârimiz, celal ve ikram sahibi olan 
ekber Allah, aziz ve kerim kitabı, 
biz kullarına hayat rehberi ve yol 
azığı olan Kur’an-ı Azimüşşan’da, 
‘emr-i bil ma’ruf’u ve ‘nehyi anil 
münker’i müminlerin özellikle-
rinden olarak bildirmiştir. Yani bu 
cümle, iyiliği yaymak/yaygınlaştırmak ve kötü-
lüğü, şer olan şeyleri engellemek, insanın hem 
kendisini hem de çevresini kötülüklerden sakın-
dırması anlamına gelir. İyi olmak ve iyiliği yaygın 
hale getirmenin yollarını bilmek ne kadar önemli 
ve gerekliyse; bu bağlamda kötülüğün de bilinip 
tanınması ve ona giden yollara engeller konma-
sı da o kadar önemli ve gereklidir iman edenler, 
salih amellerde bulunanlar ve birbirlerine hakkı-
sabrı tavsiye etme şuurunda olanlar için.

Genel olarak davet-tebliğ konulu yazdığı eser-
leriyle kendini tanıdığımız Kuveytli âlim Abdül-
hamid Bilalî’nin Kötülükten Sakındırma Yolu 
(Buruc Yayınları) isimli kitap 
çalışması; kötülükten, şer 
ve günah yollarından Müs-
lümanların kendilerini uzak 
tutmaları ve arındırmaları 
yönünde, onlara yardımcı 
olacak mahiyette enine-bo-
yuna güzel bir harita çizmiş. 
İyiliği emr, kötülükten nehy 
düsturunun ikinci aşaması-
nı, yani ‘neyh-i anil münker’i 
kaleme alarak okuyucusunu 
karşılıyor yazarımız.

Peygamberî bir görevi sür-
dürmenin ilk ayağı, elbetteki 
peygamberî ahlakı kuşanmak 
olacaktır.

Kendisi de aynı zamanda iyi 
bir davetçi olan Bilalî, öğrencili-
ğinden beri davet çalışmalarında 
aktif rol almış, çeşitli konferans-
lar vermiş, hutbeler okumuş, 
değişik gazete ve dergilerde ya-
zılar yazmıştır. Birçok radyo ve 
televizyon programlarına katılıp 
programlar düzenlemiştir. Şehid 
Hasan el Benna gibi bir önder 
ve öncünün açtığı yoldan yürü-
meye çalışarak, İhvan içerisinde 
aktif rol almıştır Bilalî. Kimsenin 
yapamayacağı şeyi tercih etmiş 

ve ülkesi insanlarının uyuşturucu bağımlılığın-
dan kurtulmaları adına “Beşairu’l-Hayr” adında 
bir cemiyet kurarak buradan İslamî faaliyetlerini 
sürdürmüş ve halen de sürdürmeye devam eder. 
Kitaptan, her yıl en az yüz elli kişiyi uyuşturu-
cu bataklığından kurtardığının bilgisini alıyoruz. 
İnsanları o bataklıktan uzaklaştırması, onları 
İslam’la müşerref kıldığının da bir başka ifadesi 
demektir.

Bu mücadele ve davet ehli adamın söz konusu 
eserinin içeriği, dünya üzerindeki bütün inanmış-
ları kapsayıcı nitelikte. Peygamberî bir görevi sür-
dürmenin ilk ayağı, elbetteki peygamberî ahlakı 

kuşanmak olacaktır. Onun 
vahiyle eğitilme sürecini iyi 
idrak etmeden, davasının 
taviz kabul etmeyen para-
metrelerini zihne ve yüreğe 
işlemeden kazanç elde et-
menin zorluğuna kişi kendi-
ni inandırmalıdır. Rasulullah 
(sallalahu aleyhi vesellem), 
hikmetle, sabırla, ihlâsla, 
örneklik teşkil etmekle, te-
vazu sahibi olmakla, muha-
taplarını iyice dinleyip anla-

Kötülük, İyiliğin
Yokluğundan Beslenir

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.com
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mak ve onlara yumuşak davranmakla sevdasına 
çağırma görevini en muhteşem şekilde yerine 
getirmiştir.

Daha önce, ‘Münkerden Sakın-
dırma Yolu’ ismiyle aynı yayınevi 
tarafından neşredilen bu kıymetli 
eserinde Abdülhamid Bilalî, kötü-
lüğün tanımını yaptıktan, sakın-
dırmanın bölümlerini ifade ettik-
ten ve sakındırmada bulunacak 
davet ve gönül erlerinde bulun-
ması gereken vasıfları bir bir tarif 
ettikten sonra; kötülüğü zihinler-
den, kalplerden, hayatlardan ve 
topyekün dünyadan silip süpür-
menin kurallarını ve yollarını tek 
tek açıklama metodunu izlemiş.

Kötülükleri ve dolaysıyla kötüleri sürgün et-
mek için, öncelikle onları hakkıyla tanımak şar-
tı vardır. Sonra, durumlara ve konumlara göre, 
öğütte bulunma, tehdit etme, el ile düzeltme gibi 
durumlar sakındırma işine müdahil oluyor. Bir 
defa sakındırma, uzaklaştırma görevini üstlenen 
bir kişi, kötülüğün ne kadar büyük ve ne kadar 
çirkin, ne kadar çirkef ve ne kadar da çok yok 
edilmeye mahkûm olduğu konusunda karşısında-
kini bilinçlendirmeli ki, sonraki aşamalarda mu-
vaffak olma hakkını kazanabilsin.

Doktor sağlığa, davetçi imana sahip çıkar

Münker’i yok etmeye ant içmiş bir müminin 
yapacağı işin ve başvuracağı yolların çok olma-
sına rağmen, sonuç olarak mükâfat müjdesinin 
varlığı ona azık olarak yeter de artar bile. Davet-
çi Müslüman, doğru yolu tercih ettiğinin bilincin-
de ve sözlerinde, işlerinde asla doğrudan ödün 
vermemesi gerektiğinin farkında olduktan sonra, 
Rabbimizin rahmet sıfatıyla insanlara yalnızca 
kulluk etmeleri karşılığında bağışladığı nimetle-
rin teferruatlı bir şekilde hatırlatılması ve nankör 
davranışlar sergilendiğinde azap gibi bir karşılı-
ğın geleceğinin vurgusunu yapmalıdır. Geçmiş 
milletlerin, ümmetlerin akıbetleri beyinlere iş-
lenmelidir. Kıyamet gününün dehşeti daima gün-
dem edilmelidir ki, ne kadar ciddi bir iş üzerinde 
olunduğunun farkındalığı yaşansın. Bunların hep-
si, akl-ı selim olanların dikkate alacağı ve ötele-
yemeyeceği durumlardır. Damardan girilmeli ki, 
etki gücü büyük olsun. Bu anlamda her davetçi, 
esasen iyi bir doktordur. Hastanın hastalığının 
durumuna göre teşhis koyan doktorlardan fazla 
bir farkı yok bu noktada davetçinin. Doktor sağ-
lığa, davetçi imana sahip çıkar.

İnsanların imanına talip olan tebliğ vazifelile-
rin, yazarımız Abdülhamid Bilalî’ye göre, dolaylı 

yoldan sakındırma araçlarına olduğundan fazla 
önem vermeleri gerekiyor. Mektup, kitap, ma-

kale, gazete köşe yazısı, sesli ve 
görüntülü yayınlar; telefon, faks 
ve internet gibi teknolojik aletler; 
afiş, broşür gibi devamlı el altında 
ve göz önünde olan yayın türle-
ri sakındırma göreviyle hayatını 
anlamlandıranların faydalanabi-
leceği araçlar olarak görülmelidir. 
Bunlara, sosyal medyayı da biz 
eklemiş olalım. Zamanın gerek-
sinimleri ne ise, müminler meşru 
çerçevede onları kullanmayı bil-
melidir; daha ileri bir söylemle, 
kullanmak zorundadırlar diyebili-
riz.

Bu değerli eseri okumamız, 
yazarın diğer eserlerini de okumamız gere-
keceği hissiyatını doğuruyor.

Eserde, belki de en çok önemsenmesi, üze-
rinde durulması gereken nokta; muhatabın duru-
muna ve sosyal konumuna göre muamele etme 
meselesidir. Yöneten ile yönetilen konumunda 
olan iki farklı insana aynı şekilde gitmek, aynı 
tavrı sergilemek başarısızlığa önayak olur. Yine, 
yalnızken söylenilmesi gereken bir sözü, muha-
taba topluluk içinde söylemek demek, kaş yapar-
ken göz çıkarmaya kapı aralamak anlamına ge-
lir. Mütevazı ve olgun davranmak yerine bilgiçlik 
taslama yolu seçilirse, etrafında söz dinleyecek 
ve o dinlenene uyacak bir kişi dahi bulunamaz. 
Nasihat ve öğüt verilmesi gereken kişiye sert ve 
kırıcı olmak, ne kadar da doğru ve önemli şeyler 
söylenirse söylensin, o kişinin gazaplanmasına, 
hayırdan uzaklaşmasına, hakikat yolundan yüz 
çevirmesine sebep olacaktır.

İyiliğin ve iyilerin yeryüzünde arz-ı endam 
edebilmesinin geçer yolunun, kötülerin ve kötü-
lüklerin bertaraf edilmesinden geldiğini öğrendi-
ğimiz bu değerli eseri okumamız, yazar Abdül-
hamid Bilalî’nin diğer eserlerini de okumamız 
gerekeceği hissiyatını doğuruyor. Mesela bu ki-
tabına içerik olarak yakın olan Şeytandan Korun-
ma Yolu, sonra Arınma Yolu 1-2, İman ve Salih 
Amel, Peygamberin Hayatından Eğitici Dersler, 
Davet Ahlakı, Davetçi Eğitimi ve Ahlakı gibi eser-
ler, daha okumadan isimleriyle insanı kendilerine 
çekiyor. Abdülhamid Bilalî’nin eserlerinin tümünü 
Türkçeye kazandırma hizmetini, Buruc Yayınları 
üstlenmiş. Onun gibi birikimli bir ilim ve mücade-
le adamının kitaplarından faydalanmak, daha bir 
dava adamı olmamıza katkı sağlıyor. Katkıları-
nın karşılığını, ikram sahibi olan Rabbimiz Allahu 
Teâlâ eksiksizce versin. Âmin.
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Çıkmak lazım kör karanlıklardan ay-
dınlığa. Şirkin terennüm edildiği ba-
tıl çağlardan tevhidin meşakkat dolu 

huzuruna…

Umutsuzluğa prangalarını giydirip yeşert-
meli ümit filizlerini. Boy verip serpilene kadar 
sevgiyle, muhabbetle sulamalı ümit ağacını.

Küfrün oluşturduğu ümitsizlik rüzgârında 
savrulmamalı davetçi. Çalınan her kapı hemen 
açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi an-
laşılmazdı. Asla vazgeçmemeli. Davetçi bilir ki 
vazgeçerse hak etmeyenlerin hükmü geçecek 
dünyada.

Kuşlar gibi uçabilen, balıklar gibi yüzebilen 
fakat bu ara basit bir sanat olan insan gibi ya-
şamayı unutanlara insanca yaşamayı hatırlat-
malı davetçi. İslam ki, insanlığın değişmez de-
ğerlerinin diğer adıdır…

Davetçi tebessüm etmeli etrafına. Sevap 
devşirmeli en mütevazı eylemlerden. Cahille 
münakaşaya girmemeli. Çünkü cahil ya siniri-
ni zıplatır tavana, ya da yazık olur davetçinin 
adabına.

Çoraklaşan yüreklere su serpmeli. Kıyamet 
kopuyor deseler elindeki fidanı toprağa dikmeli, 
ötelere götürecek bir şeyi olsun diye.

İmha değil inşa etmeli yürekleri. İmha ede-
ceği şeylerde var elbette. Lakin davet “yıkmak 
ve inşa etmek” demektir. Yani ister fikirleri, 
ister ahlakî ilkeleri, isterse kanun ve kuralla-
rı açısından olsun bütün şekil ve suretleri ile 

cahiliyeyi, yani İslamî olmayan tüm kanun ve 
nizamları yıkmak, reddetmek ve tanımamaktır. 
Bunun yanı sıra davet aynı zamanda “inşa et-
mek” demektir. Yani İslamî bir hayatı, İslamî bir 
ahlakı, İslamî bir düzeni ve İslamî bir devleti…

Güneş doğar karanlık gecelerin üstüne ve 
çekip alır simsiyah perdeyi. Davetçi bir güneş 
gibi doğmalı yüreklere. Aldırmamalı söylenen 
kırıcı sözlere. Vurmadan kırmadan hakkı söyle-
meli, yumuşak sözü davetine katık etmeli.

Zorluklar karşısında yıkılmayan ulu bir çınar 
ağacının serinletici gölgesi gibi okşamalı yürek-
leri. Düşmanlarına bile gülümseyebilme cesa-
reti gösterirse o zaman zafer yakındır davetçi 
için. Gerçek zafer cenneti bakidir. Gerçek zafer 
Allahın davasını yüce tutup O’nun rızasına er-
mektir. 

Davetçi insanların Allahın dinine fevc fevc 
girdiklerini gördüğü zaman Allah’ı tesbih edip 
tevbe ve istiğfar etmeli.

Allah Rasulünün kutsal örnekliğini hayata 
taşımalı ve yaşayan kuran olma konusunda 
cehd etmeli. Rabbani olmalı davetçi. Çünkü 
İslâm davetçilerinin kurtuluşu ancak rabbânî 
olmalarıyla mümkündür.

Şunu özellikle ve öncelikle bilmeli ki davetçi, 
başkalarından önce kendisine önem vermeli-
dir. Başkalarını düzeltmek için ayırdığı vakitten 
daha fazlasını kendine ayırmalıdır. Çünkü ken-
disini güzel bir şekilde eğitip, terbiye eden kim-
se, kendisini unutup başkasını terbiye etmeye 
çalışandan daha üstündür. “Ey Kardeşlerim! 

Davetçiye Notlar

İdris KERİMOĞLU
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Kur’an’ı kalplerinize hakim kılın ki, toplumunu-
za da hakim kılabilesiniz.”

Davetçi akidesini, ahlakını ve ibadetlerini 
kuran ve sünnete göre düzeltmeli. Selefi salihi-
nin saf, berrak ve güzel yoluna tabi olmalı.

Müslüman davetçi, Kur’an’ın diriltici soluğuna 
muhtaçtır, hem de her zamankinden daha fazla. 
Günümüz modern cahiliye insanının kafasındaki 
yamuk ve çarpık “Allah tasavvuru”nun düzelme-
si için Rabbini çok iyi tanımalı ve tanıtmalıdır.

Davetçi, “Rabbinin yoluna hikmet ve gü-
zel öğütle davet et ve onlarla en güzel şe-
kilde mücadele et!” ayetini kendine düstur 
edinmelidir.

Davetçi, Müslüman kardeşlerine en iyi ve en 
güzel şekilde muamelede bulunmalı ve kardeş-
lik hukukunu en iyi şekilde tesis edecek ameller 
içinde olmalıdır. Menfaat ve çıkar ilişkilerine da-
yalı birlikteliklerden uzak durabilmelidir.

Sılahi Rahimi önemsemelidir davetçi. “Rız-
kının çoğalması ve ömrünün uzamasını isteyen 
akrabalarını koruyup gözetsin.” nebevi öğreti-
sini unutmamalıdır.

Müslüman elinden ve dilinden emin olunan 
kimsedir. Müslüman Müslüman kardeşine zul-
metmez, ona haksızlık yapmaz, onu düşmana 
teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını 
gideren kimsenin Allah’ta ihtiyacını giderir. Kim 
bir Müslüman’dan bir sıkıntıyı giderirse, Allah 
azze ve celle o kimsenin kıyamet günündeki sı-
kıntılarından birini giderir. Kim bir Müslüman’ın 
ayıp, kusurunu örterse Allah’ta o kimsenin ayıp 
ve kusurunu örter.” (Buhari, Müslim)

Davetçi Kerdeşini Allah için sever. Kendisi 
için arzu ettiğini mümin kardeşi için de ister. 
Ümmetin derdiyle dertlenir ve ümmetin kana-
yan yaralarına sahici çözümler bulma arayışı 
içindedir.

Mümin Davetçi bencillikten, dünyalık topla-
ma hırsından ve sadece kendini düşünmekten 
uzak durmalı, buna karşılık Müslüman kardeş-
leri başta olmak üzere, başka insanlara karşı 
diğerkâm, fedakâr, yardımsever, şefkat ve mer-
hamet hisleriyle dolu olmalıdır.

Ve davetçi dua etmeli… Kardeşlerine, aile ef-
radına ve kendisine…

Ve sözlerine şu duaları eklemeyi unutma-
malı…

Allah’ım. Bizleri sağlam İslam cemaatinin 
İhlâslı ve Samimi bir üyesi, ferdi olmamızı na-
sip eyle. Hatalarımızı, günahlarımızı, kusurla-
rımızı affeyle. Tevbelerimizi nasuh bir tevbe 
olarak kabul eyle. İçimizi dışımızı görünen ve 
görünmeyen kirlerden arındır, tertemiz eyle. 
Sözlerimizi yerine getirmemizde bize güç ve 
kuvvet ver. Kalplerimizi yüksek hakikatlere aç. 
Gönüllerimizi İslam’a ve İmana aç…

Kalplerimizden ihaneti, kötü vehimleri, kor-
kuları, kuşkuları, vesveseleri, manevi kirlilikleri, 
karanlıkları gider. Bize hak ve hakikat kapılarını 
aç. Bize doğru bilgi, ilim ve hikmet kapısını aç. 
Bizi faydasız bilgilerden muhafaza eyle. Bizim 
ayaklarımızı Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunda 
sağlam tutunanlardan eyle. Bizleri senin dos-
doğru yolun olan Sıratı Müstakimden ayırma. 
Sen her şeylere kadirsin Allah’ım… Âmin.
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Zamanın, hayatın, dünyanın, kâinatın 
sahibi olan Rabbimiz Malik ül-Mülk/
mülkün yegâne sahibidir. Mülk üze-

rinde tek hüküm sahibi O’dur. İnsanın maliki de 
yalnızca O’dur. İnsanı yaratan ve onun sırlarına 
vakıf olan tek güç Allah’tır. “Andolsun, insanı 
biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadık-
larını biliriz ve biz ona şah damarından daha 
yakınız.” (Kaf-16) İnsan için iyi ve doğru olanı 
bilen ve öğütleyen de sadece Rabbimizdir. Rab-
bin emirlerine itaat etmek insan için yükseliştir, 
onurdur. Rabbimizin hayatımıza koyduğu ya-
şam ölçüleri insan kalabilmemizin teminatıdır. 
Rabbimizin arzında yaşıyoruz ve O’nun bize 
sunduğu, hayatımızı idame ettirmeyi sağlayan 
imkânlara muhtacız. Rabbimizin kâinata koy-
duğu kanunlar dışına çıkamıyoruz. Oksijen ol-
madan nefes alamıyoruz. Bu bağlamda sadece 
bir örnek, örnekleri rahatlıkla çoğaltabiliriz, hiç 
şüphesiz. İnsan olarak eksiğiz, aciziz. Eğer in-
san vahye uygun olarak gerektiği gibi kul olur-
sa, gerçek anlamda insanlaşarak, kâmil insan 
olma yolunda ilerler.

Allah’a kul olma bilincine sahip olan insan 
değerlidir. Rabbe kul olmak; sağlam bir iradey-
le O’nun hayat için öngördüğü ilkelere bağlı 
kalmak demektir. İnsan, kâinat içerisinde ken-
disinin dolayısıyla kulluğunun farkında olarak 
hayat sürdüren tek varlıktır. Kulluk şuurundan 
mahrum olmak fıtratı yozlaşma rüzgârlarına 
karşı korumasız bırakır. Kulluk insanın Rabbiyle 
rabıtasını kurduğu gibi, insanı hakikate doğru 

yönlendirir. İnsanı kendisiyle buluşturur. İnsa-
nın algısını kâinata çekerek oradan hakikate 
doğru ufkunu açar. Böylece insanda Enfüsten/
kendisinden yani iç âlemden, afaka/dış âleme 
doğru genişleyen bir tasavvur oluşur. Ubudiyet/
kulluk kavramını doğru olarak öğrenen insan, 
haddini bilir. Kendisini kibre düşürecek ve az-
gınlığa sürükleyecek tehlikelere karşı dikkatli 
olur. Haddini bilen insan Rabbine saygıda kusur 
etmez. Ez cümle olarak ifade edecek olursak, 
“Men arafe nefsehu fekad arafe Rabbehu/ Nef-
sini bilen insan Rabbini bilir.”

Allah (c.c) insanı kendisine kul olması için 
yaratmıştır. Kulluk bağını koparan insan yaşam 
damarlarını da kesmiş olur. Allah (c.c) insanı 
takva ve fücur eğilimleriyle iç içe yaratmıştır. 
Yeryüzünde akıl, irade ve ihtiyar/seçme yete-
neklerine sahiptir. İnsan takva merkezli bir ha-
yata talip olarak, hayatını bu doğrultuda devam 
ettirirse Rabbe kul olur. Kulluk şuuruna ulaşan 
kişi sağlam bir dala tutunmuştur. Her mü’min 
Rabbine kulluk bağıyla yönelerek O’nun rızasını 
ve yakınlığını kazanma cehdi içinde olur. Bu şu-
urla yaşayanlar, insana ve evrene bu kulluk şu-
uruyla bir bakış açısı geliştirerek, Müslüman’ca 
bir yaşamın takipçisi olurlar.

İbadetlerdeki amaç insanın eğitilmesidir. 
İbadet sorumluluğu, fıtrat üzere yaratılan in-
sanı kemale/olgunluğa götürür. Aslında hayatta 
Allah’ın adıyla başlayarak, Allah adına yapılan 
her iş ibadet sayılır. İbadetler insanı geleceğe 
taşımakta çok önemlidir. Çünkü ibadetler insa-
na bu dünyada nasıl yaşayacaklarına dair bir 

Hac Günleri*

Hayriye BİCAN

* 138. Sayımızda Yayımlanmıştır. 
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yol haritası çizer. Kişiye insan olmanın anlamı-
nı öğretir. İyiliği ve doğruluğu yaşatmayı, kö-
tülüğü ve yanlışlığı yok etmeyi öğretir. İbadet; 
ümmetin fertlerine, İslam’ın öngördüğü insanın 
nasıl olması gerektiğini, bu fertlerin nitelikle-
rinin ne olduğunu göstermek, öğretmek için 
yapılan kesintisiz bir temrindir/alıştırmadır. Din 
yaşanmalıdır. Hayatla ilgili olan her şey akide-
ye/inanca uygun olarak tezahür etmelidir. Aksi 
durumda, insan teorik olarak Müslüman’ca dü-
şünse bile, pratik olarak İslam’ı yaşam alanına 
yansıtmadığında, akideyi amele dönüştürmedi-
ğinde Müslüman’ca yaşamak iddiasını kaybe-
dip, başka düzenlerin emrine ram olur. 

Her mü’min, İslam’ın hayat dilini yaşatıp, 
medeniyet tasavvurunu istikbale taşımak gibi 
çok önemli bir misyonu yüklenmiştir. Müslü-
manlar olarak kendimizi bulup, kendimiz olarak 
kalmak zorundayız. Ümmet olarak medeniyet 
köklerimizde bu imkâna fazlasıyla sahibiz. Ön-
derimiz, öğretmenimiz Peygamber Efendimiz 
(s.a.v) ümmeti için üsvei hasene/en güzel 
örnektir. Aldığı vahyi hayatına yansıtmış ade-
ta canlı, yürüyen bir Kur’an olarak yaşamıştır. 
O’nun (s.a.v) hayatında öz, söze ve eyleme 
dökülmüştür. Akide somutlaşarak, amelleşerek 
O’nun (s.a.v) elinde, dilinde, gözünde bir ha-
yat biçimi ortaya çıkarmıştır. Peygamber Efen-
dimizi çok yakından tanıyan ve gönülden takip 
eden Hz. Aişe annemize, O’nun (s.a.v) ahlakı 
sorulduğunda şöyle cevaplandırmıştır: “Siz 
Kur’an okumuyor musunuz? O’nun (s.a.v) ah-
lakı Kuran’dı.”

Hikmetsiz ibadet olmaz. İbadetin hikmetle-
rinden biri de kulu Yaratıcıya yakınlaştırmaktır. 
Kul, Rabbine yakınlığı hedeflerken merkezinde 
Allah olan bir yaşam biçimiyle var olarak ha-
kikat dairesinde kalma şuuru kazanır. Namaz, 
oruç, hac gibi tüm ibadetlerin hikmeti de kulu 
takva iklimine ulaştırmaktır. Teslimiyet, ihlas ve 
takvanın hâkim olduğu bir ruhla yaşayan insan, 
kimlik sahibi bir Müslüman olarak yol kat eder. 
Muttaki olmak, Rabbimizin kullarına işaret etti-
ği bir hedeftir. Takva ile bezenen kul kendisini 
tehlikelere karşı korur. Takva sözünü kuşana-
rak, takva elbisesini giyinen insan takva azı-
ğıyla yeryüzündeki yürüyüşünü hedefe doğru 
tevekkülle sürdürür. Allah, yeryüzünü insanlık 
için mescit kılmıştır. İbadet etmek için uygun 
bir zaman ve yer beklemenin aldatıcı, gecikti-
rici, özden uzaklaştırıcı bir tarafı vardır. Mes-
cit mihrabıyla, hayat mihrabı arasında bir bağ 
kurmak gerekir. Mescit mihrabında inşa edilen 
yaşam şuuru, hayat mihrabının her alanına 
yansıtılmalıdır. 

Hac ibadeti hayat yolculuğunu müşahhas 
sahnelerle tarif eder. Adeta insanoğlunun ha-
yat serüvenini ubudiyet boyutuyla resmeder. 
Varoluş mücadelesinin sahnelendiği bu tabloda 
hayatın ibadet olduğu, ibadetin hayat bahşet-
tiği şuuru nakşedilir gönül hücrelerine. Hac bir 
okul… İslam Eğitim Enstitüsü gibi bir fonksiyo-
nu var mü’minin hayatında. Hayat yolculuktur, 
uzun olduğunu sandığımız bir yürüyüştür. Hac 
bu yürüyüşü, beşer hikâyesi üzerinden akta-
rarak insana bu bağlamda kapsamlı bir temrin 
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imkânı sunar. Bu da bize bilinçli bir çabayla, 
tutkuyla, teenniyle, tevekkülle bir takipte ol-
mayı öğütler. Hac günleri bir bakıma insanın 
kendisini aradığı, özüne ulaşmak için koşuştur-
duğu anlardır. 

Hac menasiki ve meşairiyle simgesel anlam-
larla doludur. Bu sembolik eylemler haccın ru-
hunun kavranılması ve yakalanması açısından 
çok önemlidir. Hac ibadeti, tavaftan say’a, vak-
feden şeytan taşlamaya kadar her aşamasın-
da bir ruh, bir şuur kazandırır insana. Hacer-i 
Esved’i selamlarken, Makam-ı İbrahim’de, 
Hicir’de namaz kılarken, zemzem içerken in-
san kendisini bir çekim merkezinin içinde bulur. 
Çünkü bu mukaddes mekân yerden yedi kat 
göğe kadar meleklerin aşkla döndükleri arzın 
merkezidir. Kâinatın yaratılışından sonra, Hz. 
Âdem’in Kâbe’yi inşa etmesiyle ilk medeniyet 
bu evin etrafında kurulmuştur. İlk insandan iti-
baren O mübarek mekânın her santimetre ka-
resi cazibe merkezidir, tarif edilemez bir şekilde 
insanı kendisine doğru çeker. Hac asrısaadet-
ten beri aşkla, şevkle, sabırla ifa edilmektedir. 
Daha doğrusu Hz. Âdem’den beri Hicaz toprak-
ları bir cazibe merkezi olarak dolup taşmıştır. 
Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail ile Beytullah’ı 
tekrar inşa ederek, insanları Allah’ın evini zi-
yaret etmeye çağırdığı andan beri insanlık ora-
ya doğru akıyor. Lebbeyk nidalarıyla Rabbin 
çağrısına, Rahmanın misafirleri olarak icabet 
ediyorlar. İnsanlığa rahmet kanatları takarak, 
kurtuluş ufukları açan bu güzide yolculuğa çık-
mak, Peygamber Efendimizin ayak izini takip 
ederek, oradaki o muazzam ruhu soluyarak, bu 
ulvi ruhla tüm hayatı tatlandırmak fırsatını su-
nar insana.

Elhamdülillah, hicri 1429 yılında hac ibadeti-
ni eda etmek bize de nasip oldu, şükürler olsun. 
Mekke’de olmak nasıl anlatılır! Bir de hac mev-
simindeki coşkun cemaatin içindeyseniz, akıp 
gidersiniz bir damla gibi Mahşer’in aydınlığına 
doğru. Ummanda bir damla olmanın bilinciyle 
güçlenen, yüreklenen nebevi izleri bulup adım-
ları bihakkın bu takipte yormanın hazzı, insana 
Allah için cehdetmenin tatlılığını hatırlatıyor.

Peygamber şehri Medine-i Münevvere’deyiz. 
Rabbimiz izin verirse haccetmeye niyetliyiz. 
Mescid-i Nebevi’de namaz kıldıktan sonra de-
ğerli yol arkadaşlarımızla, Medine’den Mekke’ye 
gideceklerin ihrama girecekleri Abyar Ali mev-
kiindeki mikat mahalline gidip, Zülhuleyfe mes-
cidinde ihrama giriyoruz. “Lebbeyk Allahümme 

Lebbeyk/Buyur Allah’ım geldim, emrindeyim” 
seslenişi dillerimizde yükselirken, gönüllerimiz 
bu coşkunun çarpıntısına tutulmuştu. Mikat ye-
rine gelmekle haccın ilk aşamalarından birini 
yaşamış olduk. Dünyaya ait ne varsa onlardan 
vazgeçerek, haccın ruhuna uygun bir kıyafete 
bürünmek gerekir. İhram giyinen hacı adayı o 
andan itibaren normalde helal olan işleri hac 
günleri süresince terk edecektir. Dünyadan ahi-
rete yönelerek adeta kefenlenerek bir mahşer 
provası yaşayacaktır. Bu ruh hali insandaki be-
den tasavvurunu yakından etkiler. Artık insan 
dünya ve içindekilerin ve bedenin mülk değil 
emanet olduğu şuurunu bir kez daha yaşaya-
rak tecrübe eder. İhram giyen hacı adayı tüm 
bölgesel işaret ve sembolleri çıkararak, Ümmeti 
Muhammed’in mensubu olduğu şuurunu hisse-
der. Dikişsiz, iki parça olan beyaz giysisiyle üm-
metin fertleri arasında statü farkı ortadan kal-
kar. Amir-memur, zengin-fakir ayrımı olmadan 
ümmet tek bir yürek olarak aynı hedefe yönelir.

Yenilenmiş bir ruhla niyetlendiğimiz hedefe 
bizi kolaylıkla ulaştırması için Rabbimize yaka-
rışla araçlarımıza binerek kutlu bir yolculuğun 
atmosferine adım atıyoruz, Allah’ın izniyle. Tek-
bir, tehlil ve telbiyelerle yol alıyoruz Mekke’ye 
doğru. Heyecan ve özlem dolu bir yolculuktan 
sonra Mekke-i Mükerreme’ye ulaşmanın mutlu-
luğunu da yaşıyoruz hep birlikte. Mübarek gün-
lerde, mübarek mekâna kavuşturan Rabbimize 
binlerce şükrediyoruz. 

Mekke’ye vardıktan sonra kalplerimiz daha 
hızlı çarpmaya başlıyor. Arzın merkezinde bu-
lunan, yeryüzünde bina edilen ilk evin saha-
sına adım atmak üzereyiz. Saniyeler sonra 
Beytullah’ı müşahede etmekte olacaksınız. 
Kâbe’ye ilk nazar… Duygu dolu anlar, dua dua 
kanatlanarak yükselirken gözden akan iki dam-
la yaş ta bu tablodaki ruha bir anlam katkısında 
bulunuyor. Bu karşılaşma onuncu kez de olsa 
fark etmiyor. Coşku azalmıyor aksine çoğalıyor. 
Allah’ın davetlisi olarak orada bulunan bahti-
yar misafir bu muazzam manzara karşısında 
haşyete kapılır. Ubudiyet şuurunun boyutlarına 
gark olarak Kâbe-i Muazzama’nın çevresinde 
pervane olup döner de döner.

Safa ile Merve tepeleri arasında Hacer an-
nemizi anarak, onun gösterdiği çabayı anla-
manın peşinde yürüyoruz. Onu zemzeme ka-
vuşturan çabanın ne kadar değerli olduğunu 
düşünüyoruz. Say’i belirtmek istediğimizde, 
Hz. Hacer’in Safa ve Merve arasındaki koşma-
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sıdır diyoruz. Okurken ya da anlatırken kolay-
ca ifade ediyoruz, gitti ve geldi. Sanki bir anda 
oldubitti gibi anlıyoruz. Oradaki ruhu, derinli-
ği, zorluğu, çabayı hakkıyla idrak edemiyoruz. 
Say’i mekânında bizzat tatbik ederek tecrübe 
ettiğimizde bu amel hakkındaki algımız geniş-
liyor, derinleşiyor… Hacer annemizin eyleminin 
ne kadar azim ne kadar değerli bir çaba oldu-
ğunu anlamaya çalışıyoruz. Say; ekinsiz, susuz 
bir vadinin kızgın çölünde yapayalnız ve yavru-
su için endişelenen bir annenin ruh halini, te-
vekkülünü, teslimiyetini imanını resmeder. Bu 
idrakin omuzlarımıza nasıl bir sorumluluk yük-
lediğinin farkında olarak bu bağlamdaki mis-
yonumuzu unutmadan bihakkın yerine getir-
memiz gerekiyor. Hacer annemizin makamına 
ulaşmayı arzuluyorsak, bu talebimizin icaplarını 
eda etmemiz şart.

Tavaf ve say’den sonra Arafat’tayız. Arafat, 
haccın en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı 
yerdir. O mevki bilmek, tanımak, tanış olmak 
yeridir. Nefes alınacak bahçe burasıdır. Güller 
buradan derlenir. Pişmanlıkların dillendirilip, af 
ve mağfiret dilenme anlarını yaşıyoruz orada. 
İniltiler gözyaşlarıyla duaya dönüşüyor. Sade-
ce O’ndan (c.c) istemenin coşkusunu yaşıyo-
ruz. Dua dua istiyoruz. Af diliyoruz, ağlıyoruz, 
yalvarıyoruz… Çaresizliklerimizi arz ediyoruz… 
Sabah namazını kıldıktan sonra biraz dinleni-

yoruz. Dünyanın değişik yerlerinden gelen kar-
deşlerimizle birlikte çadırlarda gölgeleniyoruz. 
Basitçe yapılmış çadırlarda şartlar çok uygun 
değil, konfor yok. Ama çadır ehli halinden ol-
dukça memnun görünüyor. Herkes bir kelime 
daha fazla “zikretmek” telaşıyla sükûnu kuşan-
mış, o sahnedeki rolünü ifa peşinde. Bulunduğu 
bu mübarek mekânın maddesine değil mana-
sına talip. Dünyanın geçiciliğini iliklerine kadar 
hissediyor insan. Yurtlarından tehcire zorlanan 
Filistinli kardeşlerimizin zorunlu olarak ikamet 
ettikleri mülteci kampları düşüyor aklıma. Ora-
lardaki ıstırap ve bitkinliklerin fotoğrafları zihni-
me hücum ediyor adeta. 

Arafat dağında, Rahmet tepesinde vak-
fede merhamet diliyoruz Rabbimizden. Nefsi 
emmare’den kurtulup nefsi mutmainne’ye ulaş-
mak için yalvarıyoruz. Rabbe yakınlaştırıcı ruhu 
hissedip bulmak için durup idrak melekelerimizi 
çalıştırmayı deniyoruz. Durup düşünüyoruz. Te-
fekkürü derinleştirmek için çabalıyoruz. Nefes-
lenip ruhun iniltilerine kulak veriyoruz. Çünkü 
burası nefes alınacak bahçedir. Güller de ancak 
bu bağda derlenir. Burada konaklayan Rah-
manın misafirleri bülbülün güle olan aşkınının 
sırrına vakıf olurlar… Hac yolcuları, ulaşılan her 
noktanın son değil yeni bir başlangıç olduğunu 
anlarlar. Hep daha ileriyi hedeflemek, her gün 
bir adım daha ileriye geçmek için çalışmak şuu-
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runda olarak, ayakta olmanın, davayı aşkla de-
vam ettirmenin edebini hissederek öğrenirler. 
Ahdi misak bir kez daha hatırlanır. Rabbe bir 
kez daha söz verilir sıratı müstakimde istikrarla 
yürümek için.

Sonrasında akın akın Müzdelifeye akış. Emre 
itaat için adım adım hedefe yürüyüş. Nebevi 
sünneti canlandırmak için ilahi emre yolculuk 
Müzdelfeye doğru. İstikametin istirahat istas-
yonudur, bekleme salonudur Müzdelife. İnsan 
burada adeta kabir hayatını yaşıyor. İnsan bir 
köşeden seyre daldığında muazzam manzara-
lara şahit oluyor. Müzdelifeye ulaşanlar önce 
akşam ve yatsı namazlarını kılıyorlar. Sonra 
bu bekleme salonunda geceliyorlar. Yan yana 
dizilerek uyuyanlar… Bir şeyler atıştıranlar… 
Koşturanlar… Daha önce gelenler yavaş yavaş 
gidiyorlar. İhramlarıyla bembeyaz kefenlere 
bürünmüş yürüyen ölüler gibi kafileler halinde 
bir sonraki menzile ulaşmak için koşuşturuyor-
lar. Kabirlerinden kalkarak bölük bölük mahşer 
yerine yönelen ölüleri canlı bir fotoğraf olarak 
seyrediyor insan ürpertiyle… Bu muazzam tab-
lo karşısında nereye gidiyorum, istikametim 
ne? Ve içinden çıkılmaz bir muhasebe… Anlam 
denizlerine doğru daldığında insan capcanlı bir 
mahşere uzanıyor… Nereye… Nasıl… Neyle… Biz 
ne yapıyoruz!... Bizim eylemimiz gelmek mi, 
gitmek mi? 

Bu yolculuk bize meşari harama hürmeti, 
haremi muhafazayı, hududu koruma bilincini 
kazandırıyor. Rabbin emrine ittibanın güzelliğini 
yaşatıyor. Vakti değerlendirip, sorumluluklara 
hazırlanma inceliğini gösteriyor. Orada şuurlu 
bir duruş, bilinçli bir hazırlanış ruhuna yaklaşır 
insan. Tek tek toplanan çakıl taşları, şeytana 
karşı girişilecek savaşta silah olacak. Burası 
nefse, şeytana, fesada, fıska, zulme, inkâra, 
bencilliğe, ihtirasa, kine karşı gardını alarak 
tüm zalimlerle, şeytan ruhlularla mücadelenin 
tekbir ve tehlillerle bir kez daha anlaşıldığı, ya-
şandığı anlam merkezi. Burası Müzdelife, her 
bir nefsin/ferdin lebbeyk lebbeyk nidalarıyla 
haykırarak Rabbe yöneldiği mekân. Ol deme 
anının, yap deme izninin, git deme emrinin 
beklendiği sabır ve tevekkül alanıdır.

Müzdelife vakfesi hayatın anlamına işaret 
eder. Nazarları geçici dünyadan gerçek gele-
ceğe, fani âlemden ebedi yurda çevirir. Mah-
şeri, oradaki bekleyişi, orada ayakta durmanın 
zorluğunu hatırlatır. Günahkâr kul orada hangi 
yüzle, ne cesaretle durabilir? İlahi Huzurda bu-
lunmanın haşyetini hissetmek, tatmak… İdraki 
zorlayarak bunu anlamaya uğraşmak… Ora-
dan yüklenebildiğin manayı yaşama taşımak… 
O günün dehşetinden korunmak için ölmeden 
önce nefisleri hesaba çekmek… Gönül bu duy-
gular içinde havf/korku ve reca/ümit sarka-
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cında salınırken, gecenin rengi tül tül açılarak 
fecre yaklaşıyor. Kalkıp toparlanıyoruz. Sabah 
namazını kılıp, Müzdelife vakfesinde tüm üm-
metin kurtuluş ve sebatı için Rabbimize yal-
varıyoruz. Güneş doğmadan önce ayrılıyoruz. 
Ümmet ummanında bir damla olarak Mina’ya 
doğru yürüyüşe başlıyoruz. 

Bayramın birinci günü ilk önce Mina’daki 
çadırlara uğrayıp yanımızdaki birkaç eşyayı bı-
rakıyoruz. Sonra Müzdelife’de topladığımız taş-
ları alarak şeytan taşlamak için Mina sınırları 
içinde olan cemerata doğru yöneliyoruz. Dün-
yanın dört bir yanından gelen mü’minlerle tek 
bilek olarak şeytana ve dostlarına karşı mev-
zileniyoruz. İlk gün sadece büyük şeytanı yedi 
kere taşlıyoruz. Bu eylem tamamen sembolik-
tir. Şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Bu sinsi 
düşmana karşı her an hazırlıklı olarak şerrinden 
korunmalıyız. Şeytanın çağrısına, anlayışına ve 
sistemine karşı koymak gerekir. Şeytanın dostu 
olup onun temsilciliğini yapan zalim ve azgınları 
da taşlamak gerekir.

Şeytan taşlanıp, kurban kesildikten son-
ra ihramdan çıkılır. Böylece Mina’da bayram 
başlar. Bayram, meşakkatli bir süreç içinde 
hac menasikini eda eden kullarına, Rabbimi-
zin armağanıdır. Mina kulların Allah’ın lütfüne 
mazhar olduğu mekân. Bu mekânda Rabbimiz 
kullarının temennilerini, arzularını, çağrılarını 

karşılıksız bırakmaz. Peygamber Efendimizin 
sünnetine uyarak bayramı Mina’da geçiriyoruz. 
Hayatımızın en güzel bayramlarından birisini 
yaşıyoruz. Hacla ilgili ibadetleri eda sürecin-
de gerçekten yoruluyor insan. Mina’da çadırda 
oturup bir bardak çayı yudumladığınızda bütün 
yorgunluğunuzu alıp götürüyor. İnanılmaz bir 
şekilde bunu yaşıyoruz. Başka bir yerde olsak 
hiçbir güç bizi yerimizden kıpırdatamazdı. Ama 
burada bir anda dinçleşip, hareketleniyorsunuz. 
Hac ibadetini eda ederken sembolik de olsa çe-
şitli haller yaşayarak kabir âlemine kadar git-
miştik. Bu bağlamda Mina’da bulunmak cenne-
te ulaşmak gibi geldi bize. Dünya hayatı acısı 
ve tatlısıyla çabucak geçmişti. Şimdi nimetlere 
nail olmanın mutluluğunu yaşıyorduk Mina ça-
dırlarında. Rabbimizin üzerimizdeki nimetlerine 
şükrederek kardeşlerimizle kucaklaşıyorduk. 
Mina’da bayramı yaşıyorduk… Bu duygular için-
de tüm kardeşlerimin bayramını tebrik eder-
ken, İslam Âlemi’nin kurtuluşuna vesile olması-
nı niyaz ederim.

“Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur, 
şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! 
Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden 
sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet 
usullerimizi göster, tövbelerimizi kabul et. Zira 
tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli 
olan ancak sensin.” (Bakara-127,128)
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ABD eksenli küresel barbarizm ken-
disini her yerde dalga dalga hisset-
tirmekte. Bu hissettiriş kâh bizatihi 

işgallerle, kâh işgalcilerle iş birliğine vararak 
ve kâh yandaşlarının muhaliflerini gaddarca 
katletmelerini desteklemeleri şeklinde vuku 
bulmakta. Yaşanan tüm insanlık dışı kıyımların 
bir yerinde, illaki izlerine rastlanan ABD ve suç 
ortağı AB ülkeleri, şimdi bir kez daha işgalci/
katil/terörist Siyonist rejimi, son Gazze saldırısı 
katliamını da korumaktalar.  Küfür her çağda 
tek millettir. Peki, tek millet olduklarını sergi-
leyen küfür karşısında Ümmed-i Muhammed’in 
durumu nedir?

İşgalci Siyonist rejim, yanında hazır bulun-
duğu uluslararası siyasi yardıma güvenerek 
Filistinli kardeşlerimizi pervasızca soykırıma 
uğratıyor. Ulusal güvenliğinin tehdit altında ol-
duğu masalını güncelleyerek kamuoyuna veren 
lanetli Siyonistler, kimsesiz bırakılan mazlum 
Filistin halkını maalesef periyodik olarak he-
def haline getirmektedir. Fakat Filistin’i savu-
nan İslami direniş örgütlerini ve direniş ruhunu 
içselleştirmiş kitleleri acımasızca kuşatmasına 
rağmen pes ettiremiyorlar. Onlarca yıldır sah-
neledikleri yüksek dozajlı yok etme eylemleri 
ile umduklarını elde edemeyen insanlığın baş 
belası Siyonistler hep hüsrana batmaktalar.

Karadan, denizden, havadan aralıksız bom-
balanan Gazze yerle bir olsa da, hastaneler 
imkânsızlıklar nedeniyle işlevlerini yerine getire-
meseler de, ambulanslar yaralıları taşırken imha 
edilseler de direnişin çekirdeği olan İslami varo-

luş bilinci dimdik ayakta. Hiçbir rokette, saldırı 
yöntemi de katiller konsorsiyumu da kalplerin 
baştacı olan tevhidi şuuru asla çökertemez. En-
kaza dönmüş binlerce binanın altından şehidlik 
makamına erişmiş müminlerle beraber geride 
kalanlarının zalim Siyonistlerden hesap sorma, 
hiçbir surette teslim olmama ve kıyamı sürdür-
me ahlaklarını pekiştirici mesajda çıkıyor. Mesajı 
eksiksiz anlayıp pratiğe aktarmalıyız. 

Filisitin, İslamı evrensel ölçekli kavramış 
müminlerin müşterek sorunudur. Geçmiş dö-
nemlerden, bu günlere dek büyütülerek gelen 
İslami davayı yalnız bırakma olgusu halen bü-
tün utanç vericiliğiyle yürürlüktedir. Yeni dün-
ya düzeninin patronluğunu üstlenen ABD’nin, 
köleleştirdiği Arap siyasiler/ülke iktidarları 
İslam’a/Filistin’e ihanetin liderleridirler. Dün-
ya Müslümanlarının göğsüne zehirli bir hançer 
misali saplanan Siyonistlere karşı mücadele ise 
çok nitelikli bir ayrıştırıcıdır. Mevzu bahis edilen 
ayrıştırma işlemi artık sonuç alıcı bir minval-
de yapılmalı ve İslami cepheye ihanet edenler 
müeyyidelere çarptırılmalı, alenen afişe edile-
rek gerçek saflarıda/ yönleride/ yüzleride/ emir 
aldıkları mihraklarda berraklaştırılmalıdır. Zira 
Müslümanlar asırlardır sömürgeci devletlerin 
tuzaklarına düşerek sessizleştirildiler. Bizden-
miş gibi pozlar verdirilen, sözler söyletilen batılı 
ajanlar mahareti ile de birlikteliğimiz dinamit-
lendi. Artık uyanarak bu oyunları bozmalıyız.

Filistin’i kuşatılmışlıktan kurtarmak ertele-
nemez bir görevdir. Konjonktürel değişimlerden 
etkilenmeden, adım adım işletilebilecek içerik-

Evrende/Filistin’de İşgaller
Bitmeden Mücadeleyi Bırakamayız

Necdet YÜKSEL
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li bir planlama yapılmalı ve bu alanda tavizsiz 
davranılmalıdır. Gerçek dost ve düşmanların 
tespitinde dikkatli analiz yapabilme kabiliyet-
lerimizide geliştirmeliyiz. Kriz zamanlarında 
da değerlerimiz duygularımıza yön vermelidir. 
Çünkü tarihi hafıza kaybı reva görülen haksız-
lıkları, hasımlarımızın ellerine terk edilişlerimi-
zi çabuk unutturabiliyor. Aynı can yıkıcı ellerin 
coğrafyalarımıza/ direniş çevrelerimize/ örnek 
duruşlarımıza uzanıp fitne oluşturmalarına dur 
demeyi de öğrenmeliyiz.

Çağdaş hegomonik güçler her yerde omuz 
omuzalar. Kaybetmeye tahammülleri hem yok 
ve hem de bir kez yenilme trendine girdikle-
rinde, korkutuculuklarının ortadan kalkacağının 
farkındalar. Bu psikolojinin etkisinde kalmala-
rı nedeniyle bu gün var olan, gelecekte de ol-
gunlaşabileceklerini ön gördükleri direnişleri, 
aşırı şiddet kullanarak boğmayı denemekteler. 
Mezkûr alçakça politikalarından vazgeçmeye-
ceklerini de açıkça belgelemektedirler. Onla-
ra topraklarımızı yiğitçe korucağız dedikçe de 
paylarımıza Ebu Gureybler, Guantanamolar, 
gökyüzünde dolaşan işkence haneye çevrilmiş 
uçaklar düşmekte. Üzerimize ne kadar bomba 
atarlarsa atsınlar; hangi silah sistemine da-
yanırlarsa dayansınlar izzeti ve şerefi Allah’ın 
yolunda aradıkça bizlere kesinlikle boyun eğ-
diremeyecekler. Kutlu savaşımızın büyüklüğü, 
ödeyeceğimiz bedelin büyüklüğünü de içinde 
barındırmıyor mu? Evrende/Filistin’de işgaller 
bitmeden mücadeleyi bırakamayız.

Özelde Filistin, Filistin’de de nokta ola-
rak Gazze yakılsa da aslında bâtıla mukabil 
tevhid-i çizgide toplanmış tüm muvahhidler 
vurulmaktadır. Böyle bir derinlikli imani/algıla-
mayı/tanımlamayı/bildirim zihniyetini canlı tu-
tup yaşayan müminler, derhal tepki boyutuna 
geçmekteler. Zuhur eden vahşet insanlık vic-
danınca da kınanıp têl’in edilmektedir... Haklı, 
hayırlı, temiz, meşru bir savunma dünyanın 
pek çok ülkesinde taraftar bulmakta zorlan-
mamaktadır. Hakikati gözler önüne sermekle 
mükellefiz.

Emperyal/cahili/Siyonist odakların durdu-
rulması kaçınılmazdır ve bu doğrultudaki ça-
balarımız, samimi, daimi, fedâkarâne olmalıdır. 
Savaşımızı ilahi vahye göre ayarlayıp tutsak/
zalimlerce ezilen mustazafların tamamının kur-
tuluş ümitleri olduğumuzu bilerekte hattımızı 
bozmamalıyız. Siyonistler, öncekilerde olduğu 
veçhile bu saldırılarında da yenilecekler. İstek-
lerini/iradelerini kabullendirememeleri onlar 
için gerçek bir hezimettir ve Gazze’de bir kez 
daha rezalete bulandılar.

Yeryüzündeki muvahhidlerin Filisitinliler’le 
tek yürek olduklarını yüksek sesle haykıralım. 
Siyonistler Kuran’ı Kerim’de vaad edilen azim 
yıkılışı görüp tadacaklar. Yolumuz uzun, engel-
lerle kaplı ve yokluklarda artık hayatımızın bir 
parçası. Hiç birimiz lüksün değil, şereflice ya-
şamanın peşindeyiz. Filistin’i direnişe sarılarak 
özgürleştirebiliriz.
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Önceden Facebook ve Twitter yoktu 
buralar hep tarlaydı vakti zamanın-
da… Mark Zuckerberg’in başımıza 

musallat ettiği Facebook ve Jack Dorsey’in ülke-
yi karıştıran Twitter’i bir zamanlar verimli olan 
ve düşünen insan zihnini kısırlaştırıp, biz insan-
ların hayatlarını monotonlaştırdı. Zuckerberg’in 
genç yaşta CEO olmasını sağlayan Facebook 
hızla büyümeye devam edip, günde yaklaşık 
olarak 250 bin yeni üye ile internetin yeni göz 
bebeği haline geldi. Ve Twitter, onun için çok 
söz söylemeye gerek yok, çünkü kapanması 
söz konusu olduğunda, özgürlük elden gidiyor 
diye naralar atılıp, sokaklar dolup taşmaya baş-
lar/ dolup taşmaya başladı da zaten.

Günümüzde sosyalleşme, arkadaş edinme, 
dostluk kurma kavramı ve anlayışı değişti. 
Yani Facebook yâda Twitter hesabınızın olma-
ması, ASOSYAL olmanız için en büyük neden 
haline geldi. Kısacası eğer bir hesabınız yoksa 
o zaman tatilde çektiğiniz fotoğraflarınızı yâda 
piknikte çekilen mangal başındaki fotoğrafla-
rınızı ya da başarınızı ya da ilişkilerinizi tanı-
madığınız insanlarla paylaşabilecek bir alanı-
nız yok demektir. Bu da demek oluyor ki sizin 
pikniğe gittiğinizi veya tatilde güneşlendiğinizi 
ya da başarılı olduğunuzu kimse bilmeyecek… 
Ne üzücü bir durum değil mi? Aslında binlerce 
arkadaşınızın olması ve hiç birini de tanımıyor 
olmak! Asıl ürkütücü olan, dışarıda rutin bir 

Önceden Facebook ve Twitter Yoktu 
Buralar Hep Tarlaydı Vakti Zamanında

Mehmet ADIGÜZEL
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hayatı yaşamaya devam edip, sosyal paylaşım 
sitelerine giriş yaptıktan sonra ‘Sosyal Mahalle-
nin’ popüler, sevilen ve tanınan insanı olmaktır. 
Bu da insanoğlunun beğenilmeye, ilgi görme-
ye, sevilmeye, takdir edilmeye hasret kaldığı-
nın göstergesidir…

Peki, ailemizin yeni üyesi olan sosyal payla-
şım sitelerinin olası saldırılarına karşı ne yapa-
biliriz? Yâda ne yapmalıyız?

Yapılması gereken ilk olarak, en az aile fert-
lerinizi koruyacak kadar, interneti öğrenmek! 
Çünkü kullanmayı bilmediğimiz her şey mut-
laka başımıza iş açacaktır. Unutmayalım ki in-
ternette paylaşılan hiçbir bilgi yok olmaz. Ve 
aile mahremiyetine ait fotoğrafların internette 
rahatlıkla paylaşılabileceğini de göz önüne ala-
cak olursak, sosyal paylaşım sitelerinin, aslında 
hayatımızın bir parçası olduğunu kabul edebili-
riz. Bu tıpkı cep telefonunun şarjı biten birinin 
‘’şarjım bitti’’ demesi gibi… Sanki cep telefonu 
bir organıymış gibi… İstemeden ya da farkında 
olmadan bu cümleyi söylemesi, 
bu vahim durumu açıklamaya 
yetmektedir.

 Şimdi sosyal paylaşım site-
lerinin bazı zararlarını sıralaya-
cak olursak;

• Yalan Söyleme Alışkanlığı

• Asosyalleşme,

• Yalan Yanlış Bilgiler Edin-
me,

• Güvenlik Sorunları,

• Küfürlü veya Argo Konuşmalar

• Yanlış Oturmadan Kaynaklanan Fiziksel 
Bozukluklar

Aslında bunların dışında sosyal paylaşım si-
telerinin en büyük zararı, en kıymetli sermaye-
miz olan zamanımızı fazlaca çalmasıdır. Gün-
den güne hızla büyüyen bu küresel ağ sistemi, 
bizlerin gizli olan her şeyini bilmektedir. Tatilde 
neredeydim? Nerde okuyorum? Evli miyim? Ne 
işle meşgulüm? Nerede doğdum? Bu ve buna 
benzer onlarca soruların cevabını ne yazık ki 
bilmekteler… Bu da beraberinde sorunları getir-
mektedir. Evet, sosyal paylaşım siteleri birer so-
rundur. Fakat ‘So-
runlarla yaşamak, 
sorunlu yaşamakla 
aynı şey değildir!’  
Bunu unutmamak 
gerekir…
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Yeryüzünün gelmiş geçmiş en güzel, en 
temiz ve en büyük kalbine sahip olan 
Hz Muhammed’in (SAV) düzelmenin 

ve bozulmanın adresi olarak dikkat çektiği kalp 
takvanın, sevginin, temizliğin yeri olduğu gibi 
şirkin, kinin, öfkenin ve hastalığında yatağıdır. 
İnsanın öz benliğini oluşturan kalp, idrak ve duy-
guların merkezi olduğu gibi iman, inkâr, hidayet 
ve delalet gibi itikadi konularında odak nokta-
sıdır. Hayat merkezinde insan, insanın merke-
zinde de kalp vardır. İnsan  kalıbı ile değil kalbi 
ile insandır.. En değerli insan,kalbi en güçlü,en 
şefkatli,en geniş,en merhametli olandır. Ancak 
modern toplumda geçerli olan ise kalp değil ka-
lıptır. Öz değil şekildir. Ruh değil beden konuşur. 
Ama önemli olan kalp kalitesidir, şekil, imaj, gö-
rüntü, değil.

Cehennemleştirilen bir dünyada cennetini 
gönlünde taşıyanlar hep var olmuşlardır. Her bi-
rimiz yüreğimizde ya bir Firavun ya da bir Musa 
taşıyoruz. Bizi özgürlüğe taşıyacak özü de, öldü-
recek zehri de içimizde barındırıyoruz. Şimdi bu 
kalbe neler yüklediğimizi görelim. Ne tür sev-
giler, ne tür arzular, ameller, umutlar, hesaplar. 
Gönülde ağır basan İsmail mi? Yoksa İsmail’in 
Rabbi mi? Öncelik kime, Mevla’ya mı, Leyla’ya 
mı? Cenneti de cehennemi de yüreklerimizde 
taşıyoruz. Nedir bu kin, öfke ve husumet? Yü-
reklerimize zakkum eken de biz, Tuğba tohumu 
ekende biz.

Allah bu kalbi bize verdiğinde, temizdi. Onu 
temiz tutma kılavuzunda biz sunuldu. Ancak kir-
leten biz olduk. Ne ile mi? Ün, para, çıkar, güç, 
iktidar, aşk, sermaye, medya, haz… Nasıl olsa 

bize aittir veya “kalbim temizdir” diyerek tasarruf 
hakkını kullandık, malikiyet iddiası ile Rahman’ın 
mülkünü yanlışa açtık, işgale göz yumduk. Ve 
bu göz yumuşumuz yüreklerimizi çoraklaştırdı. 
Eğer yüreklerimiz çoraklaşmamış olsaydı, duaya 
kalkan ellerimiz daha yüzümüze kavuşmadan, 
Allah ümmete musallat olan zalimleri defeder-
di. Eğer kalbimiz sağlam dursaydı, küfre karşı 
ayaklarımızda sağlam basardı. Eğer yüreklerimiz 
kasvet bağlamasaydı, bu ümmet bu zillete düçar 
olmazdı.

Yüreklerimiz dayanıyor mu? Ebu Gureyb’ten 
arşı alaya yükselen çığlıklara. Kaç kişi var ken-
dini Suriyeli kardeşinin yerine koyan, yüreği 
onlarla kor kor yanan? Ruhunda acı yumakla-
nan “Allah’ın yardımı ne zaman?’’çaresizliği için-
de çırpınmalara yardım elini uzatmak, katıla-
şan kalbimizin şifası değil midir? Yüreğine kan 
damlayan, acılı insan “Rabbimiz! Bizi halkı za-
lim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir 
sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla’’ 
yakarışlarına yüreklerimizi ve idrakımızı açıp bir 
buluşma noktamız ve müşterek bir zeminimiz 
olmayacak mı? Tabi ki gönülleri okşayabiliriz. 
Yorgun yürekler, üzgün yürekler neden bizimle 
teselli bulmasın ki? Gönlümüzün zenginliklerini 
kardeşlerimizle paylaşmayacaksak, bu ne kötü 
bir bencilliktir. Kanaat, şefkat ve muhabbet ik-
ramımız olsun. Gerçek zenginlik gönül zenginliği 
değil miydi?

Biz şu anda sağda solda zaman öldürür-
ken, nice masumlar, körpe beyinler şirke kur-
ban gidiyor. İslam’ın güzelliğini insanlara sunma 
imkânımız yok muydu? Belki de ceza evindeki 

Kalbimizde Barındırdıklarımız

Yıldız ÇINAR
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tüm suçlulardan özür dilememiz gerekecek, fıt-
ratlarının İslamla temas kurması için devreye 
giremediğimizden ve yürek özürlü davranışımız-
dan dolayı. Bugün yolcular yollarımızı gözlüyor 
ellerimize bakıyor. Bunu ancak göğsünde kalp 
taşıyan, vicdanı sızlayan merhamet ve şefkat 
damarı kurumamış erdem ve ahlak sahibi fertler 
edinirler.

Bu gün inananların masum ve mazlum yü-
rekleri kucaklayacak bir gönül enginliğine ve 
zenginliğine ihtiyaçları var. Merhamet ve şefka-
timizle, adalet ve ahlakımızla, himmet ve hik-
metimizle yürekleri feth etmeliydik. Bir rahmet 
muştusu olmalıydık. Savaşlardan yorgun düş-
müş dünyamıza Kuran’ın diriltici soluğunu ilete-
bilmeliydik.

Modern yaşam biçimi, kalbi hayata bağlayan 
damarları ha bire kesip koparıyor. Kalbi besle-
yen şifa ve rahmet damarları tıkanınca ne ya-
pılır acaba? Anjiyo mu yoksa by-pas mı? Allah’a 
yürürken kalbimiz tekliyorsa, günah galerisine 
dönüştürdüğümüz, nefsin istediği her şeyi su-
nup dünya çöplüğüne çevirdiğimiz, bir kalp daha 
fenalaşacak ve ölümcül bir şekilde tekleyecek-
tir. Ebette tekleyecektir, düşünün kafası cebinde 
yüreği iş yerinde olan, iş yeri iflas ettiğinde, rızk 
kapısının kapandığını sanan, müşterisinden baş-
ka yüreğini kimseye açmayan bir insan. Dünyevi 
düşünce ve endişelerle kalbi yoruyoruz. Çürüyen 
bir tarafımız var. Çürüyen dişimizi çekip atabili-
riz, peki çürüyen yüreğimizi ne yapacağız? An-
cak tefekkür, teheccüd ve tezekkür ile kalbimizi 
hayata döndürebiliriz.

Katılaşan kalbimizin gündemini kim işgal edi-
yor? Tüketim tutkusu, moda ve marka tutsaklı-

ğı, taksitli yaşam telaşı, dünyevileşme döngüsü 
kalp daralmasına dönüşüyor. Yürekler aşınıyor. 
Hassasiyetler köreliyor. Bilinç törpüleniyor. Genç 
yürekler kundaklanıyor. Ruhsuz kalmış, kıblesiz 
bırakılmış korumasız yürekler. İç dünyamızda-
ki tıkanma, daralma İslam’a teslim olmada bizi 
acze düşürüyor. Ümmetin kalbi yorgun ve bit-
kin. Ancak, bitkin gönülleri rahatlatacak sıkışan 
yüreklere şifa olacak bir çıkış lazım. Ruhumuzu 
geliştiren, enerjisini çoğaltan, yüreğimizin ışığını 
güçlendiren yepyeni programlarımız, gayretleri-
miz olmalı. Tüm saflığımızla yüreklerimizi tes-
lim ettiğimiz siyasi düzenbazların, ticari madra-
bazların, ruhani hilebazların, ihanet istismar ve 
işgalinden kalbimizi kurtarmalıyız, her gün kalp 
kıvamımızı gözden geçirmeliyiz, kalp yetmezli-
ğini takva, huşu, zikir, ihlâs ve ihsan ile koru-
malıyız.

Modern hayatın ses, ışık, renk, zevk ve müzik 
dünyasında kalbi korumanın en etkin yolu gönül-
lere şifa olan Kuran’la buluşmaktır. Şayet öfkeler 
yüreklerimizi örtmüşse, kinler kalplerimizi ka-
rartmışsa, kıskançlıklar sinelerimizi daraltmışsa, 
riya ruhumuzu kirletmişse duruma vahiyle mü-
dahale etmekten başka çıkış yolumuz var mı? 
Kalbi boş bırakmaya gelmez. (İmanın ve ihlâsın 
eksik kaldığı kalbi, şehvet, şöhret ve servet tut-
kusu işgal edecektir). Kalpler üzerindeki kasvet 
gaflet kuşatmasını kaldırmak için teyakkuza 
geçip, huşu ve haşyet üzere bir tearuza başla-
mamız lazım. Göreceğiz ki o zaman ölü toprağı 
canlandıran Rabbimiz, kalplerimize de diriliş to-
humlarını ekecektir. Ama öncelikle yitik yürek-
lerimiz için bir arayış içinde olmamız gerekiyor.

Hep aynı işleri yapa yapa, öylesine rutinle-
şiyoruz ki git gide hayatın tadı ve anlamı kay-
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boluyor. Hayat adeta çekilmez bir angaryaya 
dönüşüp ruhumuza abanmaya başlıyor. Stres, 
panik atak, depresyon ve daha birçok psikolojik 
bozukluk işte bu kanaldan besleniyor. Aslında bu 
bir yürek yorgunluğudur. Onu nasıl dinlendirece-
ğiz? Yazlık yerlerinde, tatil beldelerinde mi? Bol 
oksijen ve güneşle mi? Müzikle mi? Çok renkli ve 
sesli, bir yaşamla mı? Sınırsız özgürlük ve gem-
lenemez arzuları yerine getirmekle mi? Yüreğin 
insana isyanıdır bu. Teskin edici ilaçlarla ancak 
bir yere kadar mümkün. Hayatta ıskaladığımız 
temel değerlere ve güzelliklere dönmemiz gere-
kiyor.

Beden ülkesinin başkenti olan kalbin karar-
ması ve çökmesi bir nokta ile başlıyor. Kalp ka-
lesinden düşen ilk taş; siyah bir nokta…  Günah 
ile kalpte oluşan siyah bir nokta işgalin önünü 
açıyor. Acaba kalp iktidarımız kimin elinde, kalp 
mülkünde egemen otorite kim? Şeytan mı Rah-
man mı? Şeytanın kalbe etkisi mikrop gibidir. 
Bünyenin zayıf anını kollar. Kalbi vahyin gücü 
ve nuru ile beslemeyenler, şeytani etkilere karşı 
savunmasız pozisyondadırlar. Böylelerinde kal-
bin görmesini engelleyen yoğun bir sis olan öfke 
ve hırs baskındır. İnsanın basiretini örten kendi 
günahlarıdır. Belki bu konuda şeytanı suçlamak 
ve lanetlemek kolaydır. Ancak insanın kendini 
sorgulaması pekte kolay değildir. Ama unutma-
malıyız ki; günaha tebessüm ederken, şeytana 
da göz kırpmış oluyoruz. İblise kucak açtıysa el-
bette o da kalbinde mesken tutacaktır. Şeytan 
günaha teşvik eder, ancak zorlayıcı gücü yoktur, 
günaha gönüllü isen ipini iblisin elini verdin de-
mektir. Asıl tehlike şeytanın gücü değil, şeytan 
karşısında bir direnç ortaya koyamamaktır. Şey-
tanı güçlü kılan insandaki irade zayıflığı ve tak-
va yetersizliğidir. Yoksa şeytan tek başına güçlü 
değildir.

Kalbi tevhid, takva ve haşyet ile korumaya 
almayanların kalp geleceği karanlıktır. Korkular, 
kuşkular, korkular kalbi kuşatır. Artık kalp tağuti 
korkuların, dünyevi endişelerin, şeytani vesve-
selerin cirit attığı bir alana dönüşür. Kalbin bittiği 
yerde kulluk da biter. Kulluk sorumluluğu metin 
ve selim yürek işidir. Kalp metaneti olmaksızın, 
zorluklar karşısında, duygulara yenilmemek, 
batıl karşısında geri adım atmamak, ne kadar 
mümkün?

Kalplerinde maraz olanların özeliklerinden bi-
riside gelecekten kaygı duyma durumudur. Bu 
duygularla İslam’ın zayıflamasından Müslüman-
ların güçsüz hala gelmesinden endişe ettikleri 
için kâfirlerden zarar gelmemesi için küfürle iş 

birliğine giderler. Akılları sıra geleceklerini gü-
vence altına almak, geçim kapılarını açık tutmak 
hesapları vardır. Tüm korkuları tasaları dünya 
rahatına yöneliktir. Kalp atışları, nabızları, hep 
dünya metaı için atar. Allah’ın korumasından ko-
pup, zorbaların korkusu ile yatıp- kalkan nerden 
bilecek Allah dilemedikçe hiç kimsenin ne fayda 
ne de zarar vermeyeceğini? Yine Allah’ın vermek 
istediği menfaat ya da musibete hiçbir beşeri 
gücün karşı koyamayacağını. Mücadele önce yü-
rekte kaybediliyor. Çözülmenin başladığı yer ilk 
orasıdır. Öncesinde yüksek perdeden atıp tutan-
ların, samimiyet ve sadakatlerini bıçak kemiğe 
dayandığında seyretmek lazım. İmanın onuru-
nu, ruhun özgürlüğünü taşımaktan aciz zavallı-
lar. Yürek bitkin ise bilek ne yapsın? Kalbin pes 
ettiği yerde kılıcın ne hükmü kalır ki? Korkuları-
mızı atabildiğimiz oranda kalbimiz büyüyecektir. 
Büyük yürekler karşısında düşman küçülecektir.” 
Hani Rabbin meleklere: muhakkak ben sizinle 
beraberim; haydi iman edenlere destek olun; 
Ben kâfirlerin yüreğine korku salacağım; vurun 
boyunlarına! Vurun onların bütün parmaklarına! 
Diye vahiy ediyordu“ (Enfal 12).  İnananlar ölüm 
korkusunu aşıp ölümsüzlüğü öne alınca Allah’ın 
yardımı tecelli ediyor. Bu yardım tarzı; kâfirlerin 
kalbinde bir korku olarak beliriyor. Dünyanın en 
gelişmiş silahlarına ve ordularına sahip olsalar 
da iman gücünden yoksun oldukları için hep kor-
ku ve kaygı içindedirler. Yüreğinde Allah korku-
su dışında bir şey olmayandan herkes korkuyor 
işte, isterse tekerlekli sandalyeye mahkûm bir 
felçli pir-i fani olsun, isterse sapan taşından baş-
ka silahı olmayan bir çocuk olsun.

Şimdi gürültüden, gösterişten uzak durarak 
kalbimizin sesine kulak vermeliyiz Ve şu soru-
lara cevap aramalıyız. Kalbimiz, Allah’ın zikriyle 
tatmin oluyor mu? Allah’ın ayetleriyle güçleniyor 
mu? Allah anıldığında ürperiyor mu? Vahiy ile 
yumuşuyor mu? İbadetlerden haz ve huşu bulu-
yor mu? Yine şunlarda kalbi durumumuza işaret 
eden göstergelerdir: Cimrilik ve cömertliğimiz, 
cesaret ve korkaklığımız, tevazu ve kibrimiz, 
gösteriş ve samimiyetimiz, kanaat ve hırsımız, 
öfkemiz ve hilm’imiz. Bunların kalp dünyamızla 
kesin ilgili olduğunu unutmamalıyız. Haram lok-
mamız, harama bakışımız, günaha cesaretimiz, 
kendimizi beğenmişliğimiz de kalbimizin halle-
riyle ilgilidir. Kalbin her hali Allah’a ayandır. Kal-
bin deyişken, devingen, hatta dönek olduğunu 
biliyoruz. Allah’ım! Kalbimizi sabitleştirecek olan 
sensin, sağlamlaştıracak olan sensin, selimleşti-
recek olan sensin, kalbimizi dinin ve taat’in üze-
rinde sabit kil (ÂMİN).
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(Bu bir özeleştiri yazısıdır.)

Galiba sağlam aldatıldık. Çok garip bir sa-
mimiyetsizlik hepimizi kapladı.

Söze nerden ve nasıl başlayacağımı bilemi-
yorum. Sartre’ın meşhur bir romanı vardır, bana 
göre varoluşçuluğunun zirve eseridir. O roman-
daki başkahramanın, etrafındaki bütün nesnelere 
karşı ‘bulantı’sı oluşmaya başlamıştır ya, aynen 
öyle bir durumdayım. Şimdi düşünüyorum da iyi-
ye gideceğimize dibe doğru vuruyoruz.

Medeni olmak demek teknolojide ileri olmak 
demek değildir. Avrupa’nın ve dahi cümle gelişmiş 
ülkelerin teknoloji çöplüğüne dönmüş durumda-
yız; ama var olan bir medeniyetimizi de kaybet-
miş haldeyiz.

İktidar ve güç hepimizi sarhoş etti. Hem de 
haddinden fazla. Sarhoşluk samimiyetsizliği sa-
mimiyetsizlik birbirimizin ardından kuyu kazmayı 
getirdi. Hepimiz birbirimizin kurdu olduk. Hepimiz 
birbirimiz için potansiyel tehlikeyiz. Dün başkala-
rında eleştirdiğimiz ne varsa aynısını bizler yapıyo-
ruz hiçbir problem yokmuş gibi de davranıyoruz. 
Dün malum “cemaat”i taviz vermekle suçlayanlar, 
bugün sırf koltuklarını korumak için bin kat daha 
taviz verir duruma gelmişler.  Bunun adına da ilmi 
siyaset diyorlar. Yerler öyle ilmi siyaseti.

Kur’anî düşüncenin olmadığı yerde, doğru fii-
liyat olmaz.

Son on iki senedir yetişen dindar nesle bakın. 
Kafe köşelerinde yiyişmekten ve nargile tüttür-
mekten başka hiçbir işe yaramıyorlar. Meselesiz-
ler, mesnetsizler... Yükseldikçe, en yükseğe çıkan 
eşrefi mahlûkat olan insanın tam tersi vaziyetin-
deler. Yani alçaldıkça ‘aşağılık maymunlardan’ bile 
daha aşağılık bir haldeler.

Ezeli ve ebedi mahrumcu ve moda malumcu 
bu zavallı tipler, ‘bir gün acaba ben de firavun 
olabilir miyim?’ kaygısıyla dün sövdükleri ne var-
sa, bugün ölümsüz savunucuları haline geldiler. 
Gücün etrafında kümelenmişlere, nasiplenenlere, 
nemalanlara bakıyorum da gram samimiyet gö-
remiyorum. Ha şimdi denilebilir ki sen ne kadar 
samimisin? Şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum 
ki: dün sövdüğünü bugün kabullenen kim varsa, 
alayından daha samimiyim.

Keşke, diyorum bazen, 28 Şubat devam et-
seydi. İzler öyle birbirine karıştı ki! İşin içinden 
çıkılmaz bir hal aldı.

Bugün, belki başı-örtülü bir şekilde üniversi-
teye girilebiliyor; ama yani sadece başı-örtülü. 
Ha bir de ekstradan güneş gözlüğü. Erkeğimiz 
dersen ayrı bir samimiyetsizlik abidesi. Abazalı-
ğımızı, azgınlığımızı İslami sosla gizlemeye çalı-
şıyoruz. Bugün gücün etrafında kümelenenlerin 
birçoğu dava adamı pozunda dolanıyor piyasada. 
Ama ne kadar ahlak ve seciye veremi olduklarını 
bilen bilir.

Daha iki sene öncesine kadar, oturulan ortam-
larda hükümete saydıranlar bugün onlara beste-
ler yapıyorlar! Kim oldukları malum! Şimdi, kim-
se kalkıp bunlar hakikati gördü, demesin. Bunlar 
paranın, şallı kızların ve lüks arabaların kokusunu 
aldılar. Sarayda soytarılığın işe yaradığını gördü-
ler. Bunlar her devrin adamı.

Bencillik almış başını gidiyor. Niye? Göze gir-
me ihtimali. Pastadan pay kapma ihtimali. Tabi 
bu esnada inanılan, mücadele edilen değerlerin 
tamamı da gidiyor. Tabi vicdanı rahatlatmak adına 
çeşitli bahaneler uyduruluyor. Şerrin hayırlısı gibi, 
falan filan.

Hepimiz birer firavun namzediyiz. Ve o makama 
ulaşmak için birbirimizi ezmekten geri durmayaca-
ğız. “İnsan, insanın kurdudur” sözü rasyonalizmin 
zirve dönemini yaşadığı çağda söylenmiştir. Bu-
günse paranın, karının, hırsın ve benmerkezciliğin 
zirve yaptığı, muhafazakârlaştıkça ahlaksızlaşıldı-
ğı bir dönemde yeniden canlandı. Hepimiz birer 
firavun namzediyiz ve birbirimizin kurduyuz. Aynı 
dönemde yaşamaktan şeref duyduğum ve inandı-
ğı değerlerin bedelini ödemiş bir mütefekkir diyor 
ki; “kahraman çağına meydan okuyan adamdır.”  
Çağa meydan okuyacağız. Başka şansımız yok.

Dünün radikal abileri bugünün en yumuşak 
karınlı soft İslamcısı olsalar bile iffet abidesi kız-
larımızın saçını kapatıp bilmem nerelerini açarak, 
kafe köşelerinde azgın nefislere meze olsalar bile; 
gençlerimiz, şalının başındaki gözlük ve türbanının 
altındaki daracık elbiseleriyle bütün mukaddesa-
tından vazgeçse bile; hak bildiğini hakikat bildiğini 
bedeli ne olursa olsun ödeyenlere selam olsun.

Neyse, sağlam aldatıldık vesselam beyler! Te-
ferruatlıca düşününce, kazanımlardan çok kay-
bettiklerimizi idrak ediyorsunuz. Değişen tek şey 
“yiyiciler” oldu; Müslüman(!) etiketli yiyiciler... 
Düne kadar herkesi yumuşaklıkla suçlayıp tekfir 
eden ağabeyler, sizler de yiyin.

Yiyin efendiler sizlerde yiyin!

Galiba Sağlam Aldatıldık
Hakkı BİLİR



GENÇ BİRİKİM

60

1906 yılında Nil deltasındaki Mahmudiye 
kasabasında Firavunlaşmış toplumlara 
Musa’laşmış direnişleri ile karşı duracak, 

dünyevi prangalarından kurtulmuş hür yürekli bir 
çocuk dünyaya geldi. Babası Hasan koydu adı-
nı güzel işler yapacağını bilircesine. İçinde gizli 
ümmetçilik ruhu onu daha çocukluğunun baha-
rında insanlık adına plan yapmaya sevk etmişti. 
Onlu yaşlardayken başladığı davet çalışmalarıy-
la yıllar sonrasına ışık tutan Hasan el Benna, ilk 
cemiyetini hocalarının da yönlendirmesiyle Asr 
Sûresindeki hakkı ve sabrı tavsiyeden yola çıka-
rak başlatmıştı. Henüz çocuk olmasına rağmen 
nasihatleşmede de bir takım planlamalar olması 
gerektiğini düşünmüş ve arkadaşlarıyla oluştur-
duğu bu cemiyette hatasına şahit oldukları kişiler 
için bir takım maddi ve manevi cezalar uygulaya-
rak bu hatalarından vazgeçirmeye çalışmışlardı.

Diğer çocuklardan farklı ümmetçi hobileri var-
dı Benna’nın. Tatil için gittiği memleketinde, ar-
kadaşlarıyla toplanıp mahalleleri aralarında pay-
laşmak, herkesi sabah namazı için uyandırmak 
ve sonrasında Nil kenarında ezanları dinlemek, 
en büyük hobilerindendi. Güzel ahlaklı bu zeki ço-
cuk, başarısı ve davetçi ruhuyla idealist bir öğret-
men olma yolunda ilerlerken, Allah onu büyük bir 
plan için hazırlıyordu.  

Batılılaşmış zihinler, topluma Batı medeniyeti-
ni nasıl yerleştireceklerine kafa yorarken, Benna 
ve arkadaşları, İslam adına neler yapabilecek-
leri konusunda kafa yoruyorlar, Batılı yoz kültü-
rün giderek güçlenmesi ve eğitim kurumlarında 
baskın bir anlayış haline dönüşmesi Benna gibi 
ideallerini dini İnancı ile süslemiş olan genç öğ-
retmenler üzerinde hayal kırıklığı oluşturuyordu. 
Yaptığı tebliğ çalışmalarında toplumun Müslüman 
olduğunu ancak âlimlerin yeteri kadar davet yap-

maması sonucu toplumun Batı zihniyetine teslim 
edildiğini fark eden Benna, insanlığa duyduğu 
merhamet fırtınasıyla ezherli âlimlere bile tepki 
göstermekten çekinmiyordu. Âlimlere duyduğu 
saygısı onun hakkı söylemesine engel olmuyor-
du. Allah’tan başkasından korku duymayan genç 
öğretmen ilk atandığı İsmailliye kentinde ihvan 
hareketinin temellerini de atmıştır.

Neden öğretmen olmayı tercih ettiği soruldu-
ğunda; “En hayırlı amelin, sonuçlarıyla hem sahi-
binin, hem de ailesinden topluma kadar başkala-
rının yararlanabildiği amel olduğuna inanıyorum’’ 
diye cevap veren Hasan el Benna, İsmailiye’ye 
sadece sıralarda oturan öğrencilere değil, bütün 
bir topluma öğretmen olmak üzere gittiğini vur-
guluyordu adeta. Benna, ilk gördüğü anda sev-
gisini kalbinde duyduğu bu şehirde kendisi için 
yazılmış mukadderatı okumaya çalışırcasına dua 
ederek indi trenden: ‘’Allah’ım, bu kentte bana 
hayır takdir et, kötülüklerden ve günahlardan 
beni koru!’’

Mus’ab’ın Yesribi gibiydi Hasan el Benna‘nın 
İsmailiyesi. İkiye bölünmüştü insanlar, tıpkı Me-
dinedeki Evs ve Hazreç kabilereri gibi. Zordu işi, 
ancak zorluklar yıldıramazdı, içinde özgürlüğü 
taşıyan, prangasız yüreği ile dünyayı harekete 
geçiren, bu genç davetçiyi. Önce camilerde baş-
ladı davete samimiyeti heyecanı herkesi etkileyen 
Benna, kısa sürede etrafında insan toplamaya 
başlayınca bu durumdan rahatsızlık duyan grup 
liderleri, camilerde çalışmalar yapmasını engelle-
diler. Bu olaydan sonra insanları toplayabileceği 
iki grubunda ortak noktası olabilecek bir yer dü-
şünmeye başlayan Benna’nın aklına gençliğinde 
arkadaşlarıyla davet planı yaparken başladıkları 
ilk mekânlar geldi ‘’kahvehaneler’’. O zamanlar 
bu fikri ortaya attığında olumsuz tepkiler almış, 

Prangasız Adam
Hasan El Benna

Esma KÖSE
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ancak arkadaşlarını şu sözleriyle ikna etmişti. ‘’Bu 
insanlar için şok edici bir yenilik olacak’’. Gerçek-
ten de bu çalışma çok verimli olmuş, İngiliz işga-
liyle sömürülen insanlar bu samimi gençlerin söz-
lerini büyük bir hayranlıkla dinlemişlerdi. Şimdi 
de aynı yerden başlayacaktı işe. Hemen bir plan 
yaptı. Ve Allah için çıktığı bu yolda Allah’ın yardımı 
ile muvaffak oldu. Mus’ab’ın düşman kabilelerden 
kardeşler çıkarması, Resulullah’ın cahiliye erkek-
lerinden adamlar çıkarması gibi O’da kahvehane 
köşelerinden hareket adamları çıkarmıştı. Ve böy-
lece kahvelerden toplanan adamlarla atılmış oldu, 
dünyayı sarsan İhvan hareketinin temelleri.

Kahvehanelerde başlayan irşad siyasete kadar 
yükseldi. Ancak O’nun siyaseti diğerlerinin yaptığı 
gibi yalakalık ve makam hırsı ile değil saf vahiy ile 
şekil alıyordu. Bu sebeple asla kimseye boyun eğ-
medi. ‘’Davamın izzetine leke sürdürmem’’ diyen 
Benna, hep atacağı adımları teenni ile attı. İhlâsla 
yaptığı konuşmalar gönüllere işledi. Cihat için oğ-
lunu O’na gönderen babalar, oğlunun şehadet ha-
berini getirmeye gelen Benna’ya ikinci oğlunu da 
vererek gönderdi. Davasındaki net tutumu herke-
sin O’na güven duymasını sağlıyordu. İngilizlerin 
ve yönetimin zulmü ile ezilen Mısır, İhvan hareketi 
ile izzeti hatırlamış, Mısırlılar başı eğik gezdikleri 
sokaklarda İngilizleri tokatlayacak cesareti kendi-
lerinde bulabilmişlerdi. Bu durum yönetici sınıfını 
rahatsız ettiğinde Benna’yı çeşitli yollarla ikna et-
meye çalışmışlar ancak davasını ayağa düşürecek 
tekliflere tereddütsüz red cevabı veren bu dava 
liderini ikna edemeyen hainler, tutuklama ve teh-
ditlerle de susturamayınca şehit etmeye karar 
vermişlerdi. Birinci suikasttan kurtulan Benna’ya 
ikinci bir suikastı çevresindeki herkesi tutuklayıp, 
silahına da el koyduktan sonra yapmışlardı.

Takvim yaprakları 12 Şubat 1949 cumartesi 
gününü gösterirken, son gelişmeleri değerlendir-
mek üzere geldiği Ramses caddesindeki Müslü-
man Gençler Cemiyeti’nden akşam 20:15 te ay-
rılan Benna için durmuştu o gün bütün caddeler, 
ışıklar söndürülmüş, sokaklar karartılmıştı. Bütün 
şer güçler tek bir adamı ortadan kaldırmak için 
çalışmıştı o gece. Üstelik o gün Benna’nın yanın-
da şehadete arzulu yüreğinden başka bir şey ol-
madığını biliyorlardı. Sadece bir taksi duruyordu 
caddenin kenarında. Özellikle bırakılmıştı Hasan 
el Benna binsin diye. Yanında arkadaşı ile taksiye 
bindiği an başladı silah sesleri. Benna’nın aldığı 
yaraların hiçbiri öldürücü değildi. En ağır yarası 
koltuğunun altında idi ve onun kanını da pan-
sumanla durdurmuştu. Henüz 43 yaşını doldur-
mamış olan Benna, gençti güçlüydü. Kendisine 
kurşun sıkanları yakalamak için hamle yapmış 

ancak bunun mümkün olamayacağını anladığında 
arkadaşlarına teselli vermek üzere geri dönmüş-
tü. Hastaneye getirildiğinde bilinci yerinde olan 
Benna kıyafetlerini dahi kendi değiştirmişti. An-
cak İngiliz uşağı olan görevliler ameliyat odasına 
hiçbir doktorun girmesine izin vermeyince Hasan 
el Benna çok fazla kan kaybetmiş ve arzuladığı 
şehadete aldığı yaradan dolayı değil de çok kan 
kaybetmesi sebebiyle erkenden ulaşmıştı. Henüz 
43 yaşında olmasına rağmen 950 yıllık iş yapmış 
bir adam Hasan el Benna…

Ancak bu kadar yakışırdı şehadet bir insana. 
Akıttığı kanlar kadar uzadı ömrü ve bereketlen-
di Benna’lar. Heyecanını ihlâsını karıştırdığı o kan 
hala akmakta asrımıza. O kanı taşımakta heye-
canla ayağa kalkmış yürekler. O kanın sıcaklığı ile 
ısınmakta devrime aç bünyeler. Rabb’inden işaret 
bekleyen yiğitler O’nun ağacını sulamak için sı-
rada beklemekte. Hasan el Benna’yı şehit etmek 
için kapsamlı planlar yapanların torunları, Adeviy-
ye meydanındaki milyonlarca Benna’yı kurşunla-
yanlar. Bir Benna’yı öldürememişken ataları, mil-
yonlarca Benna’yı öldürmeye çalışıyor torunlar. 
Onlar bilmiyor ki; ölüm yoktur mü’min için, ancak 
şehadet vardır. Şehadet ise atılan iman tohumları 
filizlensin diye, sulamaktır toprağı. Toprak her su-
landığında yeni Benna’lar, Şamil’ler, çıkar batılın 
gözünü oymak için. Yeni Benna’ların müjdesidir 
şehadetlerin artması. Şimdi bir işaret de ben bek-
liyorum Rabb’imden…
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Yazının başlığı, 4 Nisan 2014 tarihinde 
Rabbine doğru yol alan Muhammed 
Kutup’un aynı isimli kitabından mül-

hemdir. (Yeri gelmişken, Rabbimizden tekrar 
tekrar rahmet diliyoruz bu âlim adamımıza.) 
Tabi bizim burada bahsedeceğimiz konu bu ki-
tap olmayacaktır. Özeleştiri mahiyeti taşıyacak 
olan bu yazımız, biraz zülfiyare dokunabilir. 
Dokunması da iyi olur esasen. Zaten dokunul-
madığı için, es geçildiği, 
önemsenilmeyip dikkat 
verilmediği için vuku bu-
luyor ya birçok şey.

Kayseri’de ve mem-
leketin başka vilayetle-
rinde yaşayan insanlar 
olarak bir şekilde he-
men hemen hepimiz 
“Ankara’nın bağları da 
büklüm büklüm yolları/
Ne zaman sarhoş oldun 
da kaldıramıyon kolları.” 
nakarat sözlerinin geç-
tiği ve haram eylemle-
rin hâkim olduğu -şarkı 
demeye dilim varmıyor; 
ama başka tanımı yok- 
şarkıyı duymuşuzdur. 
Genelde düğünlerde söy-
lenerek çalınıp oynanan 
bir şarkı bu. Hasbelkader 
şahit oluyoruz bunlara; 
yoksa bizzat bu tür dü-

ğün merasimlerinden uzak durmayı inancımı-
zın gereği olarak görüyoruz ve görmemiz de 
gerekir. Bu denli iğrenç sözlerin geçtiği daha 
nice şarkılar var ki, bunları anmak bile bizim 
için ar vesilesidir.

Düğün-dernek denip bu tür şarkı-türkülerle 
bir şeyler sergileniyor evet; ama bu tür fuh-
şi ve harami sözlerin öbek öbek sergilendiği 
şarkı-türkü adındaki bu kepazelikler, gençleri-

mizin kulaklarından düş-
meyen kulaklıklarından, 
tâ kulaklarının içinden 
zihinlerine, beyinlerine 
ve yüreklerine işler hale 
gelmektedir. “Alt tarafı 
şarkı canım, ne olacak 
sanki?” diyerek mesele-
ye duyarsız ve umarsız 
kalmak demek, gençle-
rimizin-çocuklarımızın 
bulanık ve zehirli zihin-
lerle, bulanık ve zehirli 
bir geleceğe doğru adım-
lanmalarına göz yum-
mak demektir. Sanırım 
böylesi şerli bir geleceği, 
hiçbir ebeveyn görmek 
istemez; istememekle 
birlikte de buna asla kat-
lanamazlar. 

Bizler Müslüman-
lar olarak dualarımızda, 
Rabbimizden hep hayır 

Biz Müslüman mıyız?

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.com

Yalnızca kendimizin iyi olması, 
yalnızca kendimizin ibadetleri-
mizi yerine getirmemiz yetmez, 
yeterli gelmez. Ya nesillerimiz? 
Ya evlatlarımız? Ya meyveleri-
miz? Geleceğe çürük ve küflü 
meyve bırakmayı kim arzular? 
Bilmez miyiz ki, salih ve sali-
ha evlat yetiştirmemiz, bizler 
için, Müslüman toplumlar için 
kapanmayan hayır kapısıdır. 
Onların yapacakları bütün iyi, 
hayırlı işler bize de dokunacak-
tır. Onların alacakları her hayır 
dua, bize de varacaktır. 
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dileriz, hayrı temenni ederiz. Aynı zamanda 
nesillerimizin de hayır sözler ve hayır işler üze-
rinde olarak hareket etmelerini isteriz. Bunlar, 
yalnızca dilek ve temenniden öteye geçme-
yecekse -ki genel tabloda geçmediğini görü-
yoruz- bizim için cennet vesilesi olacak diye 
düşlediğimiz canımızdan birer can olan evlat-
larımızı/gençlerimizi küfre, şirke, fuhşa, ahlak-
sızlığa teslim etmemiz affedilecek bir durum 
değildir. Yalnızca kendimizin iyi olması, yalnız-
ca kendimizin ibadetlerimizi yerine getirmemiz 
yetmez, yeterli gelmez. Ya nesillerimiz? Ya ev-
latlarımız? Ya meyvelerimiz? Geleceğe çürük 
ve küflü meyve bırakmayı kim arzular? Bilmez 
miyiz ki, salih ve saliha evlat yetiştirmemiz, 
bizler için, Müslüman toplumlar için kapanma-
yan hayır kapısıdır. Onların yapacakları bütün 
iyi, hayırlı işler bize de dokunacaktır. Onların 
alacakları her hayır dua, bize de varacaktır. 

İşte tüm bu kaygılı ifadelerimizle birlikte 
‘Biz Müslüman mıyız?’ diye sormamızın se-

bebi, Müslümanca tavırlar sergileyememe-
mizden geliyor. Doğarken fıtrat üzere, yani 
tertemiz ve berrak bir din olan İslam üzere 
dünyaya gönderilen biz insanlar, aynı temizliği 
son nefesimize kadar korumakla ve taşımak-
la yükümlüyüz. “Dünyaya bir kere geliyoruz, 
gönlümüzce yaşayalım” bedbahtlığına düşe-
meyiz. Düşenleri uyarmak bizim vazifemizdir. 
“Başkasından bana ne!” diyemez bir Müslü-
man, bir Muhammed Rasulullah’ın ümmetiyim 
diyen birey.

Bizler okuduklarımızla, yazdıklarımızla, 
söylediklerimizle ve yazının başında da üze-
rinde durduğumuz gibi “dinlediklerimizle” 
Müslümanız ve bunların tümünden hesaba çe-
kileceğiz. Onun için “Şarkıdan ne olur?” deme-
meli ve bir Müslüman ve bir Müslüman evladı 
tertemiz olarak yaratılan kulaklarından asla ve 
asla yüce Rabbimizin razı olmayacağı çirkin ve 
çirkef sözleri geçirmemelidir.

Sen şehadete niyetlenirken,
Melekler gökyüzünde seni beklemekte…
Ve kanın can verince kurak toprağa;
Melekler ‘hadi gel bekletme’ demekte…

Dilsiz şeytanlar sponsorluğunda vuruldu,
Gazze’nin şehid oğlu şehid yiğitleri…
Dünya birleşti, zulme karşı birlik oldu,
Bir ölüp bin doğdu Filistin’in çiçekleri…

Her an ölümü bilip yaşarken Filistin’de, 
Her şeye rağmen gülümseyebilmektir Gazze;
Ve dirilmeli Ümmet;
Henüz ölü doğmadan o narin bebekler…

Bir Katliam
Sponsorluğu

Mehmet ADIGÜZEL

Nerde bir küfür varsa arayıp buluyor bizi,
Bir heves uğruna harcıyoruz gençliğimizi…

Kimimizin vakti yok Allah’a ibadet etmeye,
Kimimizin dili varmıyor nefse dur demeye…

Ölümü yakıştırmıyor hiç kimse bedenine,
Ve hoşlanmaz kendisine ceset denilmesine…

Ve karışınca o pak imanlara Allah fobisi,
Komşusu açken, her zaman toktur kendisi…

Mahşer günü cennete girilmeyecek secdesiz,
Ve o gün insanların çoğu Rabbi katında,
Bir sineğin kanadı kadar değersiz…

Üç Nokta Şiiri

Mehmet ADIGÜZEL
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Ey tepesinde kandil gibi dolunay dolaşan KUDÜS
bugün ne yas günüdür
ne de ağlama günüdür
bugün kızgın demirlerin
bağrımızı dağladığı gündür
zeytun tepesinden bir şahin gibi
çöl rüzgarlarıyla süzülme günüdür

eyy karanlık gecelerde 
bize uykuyu haram kılan KUDÜS
bugün SELAHADDİN-İ EYYUBİ gibi
sabahlara kadar dua günüdür
bugün ruhumun güneşli zindanlarda 
daraldığı, ağladığı gündür

eyy bize yemeyi içmeyi unutturan KUDÜS
bugün RASULULLAH gibi tek bir hurma ile iftar edip
acıları ve açlıkları tatma günüdür
bugün YARADANA kavuşma için 
acıları tattırma günüdür

eyy yaşamayı bize ar kılan KUDÜS
bugün zeytinliklerin altında
şehadet şerbetini içip
HACERUL MUALLAK gibi
YARADANA yol alma günüdür
bugün YARADANA şehadet edip
şehit olma günüdür

eyy İBRAHİM, İSHAK, YAKUB
eyy ZEKERİYYA, YAHYA, DAVUD
eyy MERYEM eyy KUDÜS
bugün sizin gününüzdür
bugün diriliş günüdür
bugün YARADANA dönüş
BUGÜN ŞEHADET GÜNÜDÜR

Kudüs

Gazze

Hasan TAHSİN

Ekrem  AFŞAR

İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİÛN

Yazarlarımızdan Celal Sancar’ın annesi, vefat etmiştir.
Merhumeye Allah’tan (C.C.) rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ederiz.

***
Okurlarımızdan İsa Arı’nın kayınpederi vefat etmiştir.

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

Okurlarımızdan Celal Şahin’in babası vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan (C.C.) rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ederiz.

Genç Birikim

Gazze’de şehit olanlar kayıp değil, kayıp olan 
insanlık 
Nerde kaldı bu davaya verilen adanmışlık 
Bombaların çıkan dumanında, kanatlanıp 
Rabbine uçanlar 
Nur’a, Refik-i Ala’ya varmışken, üstümüze 
çöktü karanlık 

Uyu insanlık, uyu sen de ey Müslüman 
Annesiz kalmış çocuklar, çocuksuz kalmış 
anneler 
Sen de kapa kulağını, gözünü, sen de aman! 
Çığlıklar arasında, duyulsun sessiz kalmış 
ninniler 
“DÜNYA SUSSA DA BİZ SUSMAYACAĞIZ”


