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Değerli Genç Birikim Okuyucuları

Yaklaşan yaz günleri, bu toplumda 
yaşayan çoğu insanı okulların da ta-
til olmasıyla birlikte nerede tatillerini 

geçireceklerinin planlarını yapmaya sevkediyor. 
Müslümanlar elbette bu tür zamanları öncelikle 
sılayı rahim yaparak değerlendirmeliler. Elbette 
zorunlu olarak çok yoğun çalışanlar –özellikle 
zihnen- tebdili mekân yaparak biraz zihinleri-
ni ve bedenlerini “rektefe” yapabilirler. Ama bu 
planlarımız içinde öncelikle kendimiz sonra da 
çocuklarımızı daha iyi yetiştirme ve eğitmeye 
ilişkin planlar yoksa o “tatil” denilen kavram 
bizler için yeterince iyi değerlendirilmemiş bir 
kavram/zaman haline gelir. Özellikle çocukları-
mızın üzerinde bu konuda daha çok durmalı-
yız. Kuran okumayı öğretme üzerinde durmalı, 
kesinlikle yaz okullarını değerlendirmeliyiz. Me-
deniyet Vakfının da malumlarınız olduğu üzere 
tertib ettiği yaz okulları var. Çocuklarımızı bura-
lara göndererek hem iyi bir şekilde Kur’an oku-
yan hem de dinini iyi bir şekilde öğrenen birer 
insan olmalarını sağlamaya çalışmalıyız.

Türkiye’de önümüzdeki ayda seçim var. Par-
tilerin her biri bin bir vaatte bulunuyor. Parti-
lerin bu vaatleri, İslam düşmanı Demirel’in 
“Diğer partiler şunu şunu vaadediyor siz ne 
vaadediyorsunuz” diye sorduklarında “onlar ne 
veriyorsa ben iki katını veriyorum” şeklindeki 
sözlerini hatırlatıyor. Ancak bütün bu vaadedi-
lenlere baktığımızda hepsinin dünyalık vadet-

tiğini görüyoruz. Vatandaşın ahiretine katkıda 
bulunacak herhangi bir vaad yok. Yani sade-
ce bu yalan ve boş dünya. Oysaki Rasulullah 
(s.a.v.) kendi toplumuna neyi vadetmişti: Ön-
celikle cehennem ateşinden uzaklaşma ve cen-
net. Ama Rasulullah’ın çağrısına kulak veren o 
topluma Allah’u Teâlâ bu dünyada da nimet ve 
bolluk verdi. O dönemin süper güçlerine karşı 
(Pers ve Bizans İmparatorluğu) galibiyeti na-
sibetti. Bizler uzun vadeli düşünmeliyiz. Elbet-
te bu dünyada geçim için rızkımızı aramamız 
gerekir ama Rabbimiz çalışan ve gayret edene 
“Rezzak” sıfatıyla rızıklarını zaten verecektir. 

Bu ayki sayımızda Genel Yayın Yönetme-
ni Araştırmacı-Yazar Ali Kaçar tam da bu se-
çim öncesi Müslümanların davette Rasulullah’ın 
metodunu almaları gerektiğini vurgulayan “Hz. 
Peygamber (S) ve Mücadele Metodu“ başlıklı 
yazısını sizler için kaleme aldı. 

Süleyman Arslantaş da son yıllarda halkın 
teveccühünü alan ve yaygınlaşan “Kutlu Do-
ğum Haftası” etkinliklerini değerlendiren çok 
güzel yazı hazırladı.

M. Ali Furkan ise seçim öncesi demokrasi 
kavramını yazısında değerlendirmekte.

İslami  ve güncel içerikli diğer yazılarımızı 
da beğenerek okuyacağınızı umuyoruz.

Sizleri dergimizle baş başa bırakırken Allah’a 
emanet olun.  
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İslam, ‘Se-Li-Me’ fiil kökünden gelir; 
bu fiilin masdarı olan ’silm’, ‘selamet-
te olma, zahir ve batın afetlerden uzak 

bulunma, sulh, esenlik’ demektir.1 Dolayısıyla 
İslam, ‘silm’ ve ‘selam’ kökünden türeyen bir 
kelimedir. Silm; barış, güven ve huzur, selam 
da; mutluluk, esenlik ve güvenlik demektir. Bu 
şekliyle Kur’an’ın 105 yerinde geçmektedir.2

İslam kelimesi lügat olarak teslim olmak, 
boyun eğmek, itaat etmek; ıstılah olarak ise, 
Allah tarafından peygamberler aracılığıyla in-
sanlara bildirilen, dünyada ve âhirette insanla-
rı mutluluğa ulaştıracak hayat şekli, itikadî ve 
amelî bir nizam anlamına gelmektedir. 

Hz. Adem (as)’dan bu yana gelen bütün 
peygamberlerin getirdiği dinin ortak adı da 
İslam’dır. Nitekim Allah’u Teâlâ Müslümanlar 
için din olarak ‘İslam’ı seçmiş (Maide, 5/3) ve 
isim olarak da ‘Müslüman’ ismini vermiştir. (Hac, 
22/78) Dolayısıyla Allah nezdinde din tektir, o 
da İslam’dır. (Al-i İmran, 3/19) İslam’dan baş-
ka kim bir din ararsa, o din, ondan asla kabul 
edilmeyecektir. (Al-i İmran, 3/85) Bu nedenle 
ben Müslüman’ım diyen bir kimsenin İslam’dan 
başka bir din araması ya da seçmiş oluğu Din’i 
(İslam’ı) başka –batıl- bir dinle veya bu dinin 
bir parçası ile –sanki İslam eksikmiş gibi- ta-
mamlamaya çalışması asla kabul edilemez. 

1  Ali Ünal, Kur’an’da Temel Kavramlar, Beyan yayınları, 
1986, İstanbul s.536

2  Dini Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
Yeni Şafak Kültür Armağanı, İstanbul, 2009, s.284

Çünkü İslam Dini, tamamlanmış (Maide, 5/3) 
ve kitabında da hiçbir şey eksik bırakılmamış 
bir dindir. (En’am, 6/38)

İslam, tam anlamıyla teslimiyettir. Nitekim 
bu, Kur’an-ı Kerim’de:  

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

Bu ve benzeri başka birçok ayet-i kerimeden 
ve bu arada hadis-i şeriflerle Peygamber Efen-
dimizin uygulamalarından şunu anlıyoruz: 

İslam, hayatımızın her alanını kuşatmış, ha-
yatımızda karşı karşıya kalabileceğimiz her tür-
lü problemin çözüm yolunu ve şeklini açık ve 
dolaysız bir şekilde ortaya koymuş bulunmak-
tadır. Eğer karşı karşıya kalınan bir meselede 
İslam’ın hükmü naslardan anlaşıl(a)mıyorsa bu 
hüküm, ictihad ve istinbat yoluyla tesbit edi-
lip çıkartılabilmektedir.3 Dolayısıyla zamanın 
geçmesi, mesele ve problemlerin çeşitlilik arz 
etmesi, Müslümanların durum ve konumları-
nın değişmesi, onların karşı karşıya kalacakları 
yeni meseleler için çözüm yollarını Kur’ân ve 
Sünnet’in belirlediği çerçeve dışında aramaları 
için bir gerekçe olamaz. 

3  Hz. Muhammed (s.a.s), Hz. Muâz’a Yemen’de ne ile hük-
medeceğini sormuş; Muaz (ra), “Allah’ın Kitabı ile” cevabını 
vermiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) “Allah’ın Kitabında bir hü-
küm bulamazsan?” buyurunca; “Rasulünün sünnetiyle” de-
miştir. “Onda da bulamazsan” sorusuna ise Muaz, “Reyimle 
ictihad ederim” cevabını vermiştir.

Hz. Peygamber (sav)
ve Mücadele Metodu

Ali KAÇAR
kacarali@hotmail.com
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Çünkü yüce Allah bu 
gibi durumlarda çözüm 
yolunu şöylece göster-
mektedir: 

“Eğer herhangi bir şey 
hakkında anlaşmazlığa 
düşerseniz, onu Allah’a 
ve Resulüne havale edi-
niz. Eğer Allah’a ve âhiret 
gününe inanıyorsanız 
(böyle yapacaksınız). 
Böylesi hem daha hayır-
lı, hem de sonuç itibariy-
le daha güzeldir.’’ (Nisa, 
4/59) 

“Rabbin hakkı için on-
lar, aralarında ihtilaf et-
tikleri meselelerde seni 
hakem yapıp sonra da 
verdiğin hükümden dola-
yı içlerinde hiç bir sıkıntı 
duymaksızın tam bir tes-
limiyetle teslim olmadık-
ça iman etmiş olmazlar. 
(Nisa, 4/65) 

Görüldüğü gibi Müslümanlar, aralarındaki 
anlaşmazlık konularının çözümü için Allah’ın ve 
Resulünün hükmü dışında herhangi bir kaynağa 
başvuramazlar. Onlar bu konuda herhangi bir 
tağutî hükme başvur(a)mayacakları gibi, heva 
ve heveslerine de uy(a)mazlar. Çağın şartları-
nı ve gereklerini, değişen şartları ileri sürerek 
Kur’ân ve Sünnette kaynağı olmayan, yeri ve 
meşruiyeti bunlara dayanılarak ispat edilip or-
taya konulamayan herhangi bir yolu izlemekte 
de mazur görül(e)mezler.

Şirki (beşeri) sistemler içerisinde mücade-
le veren Müslümanlar için bu mücadelelerinde 
öncü ve örnek alınacak şahsiyetler peygamber-
lerdir. Peygambere/lere tabi olmak, onu/ları ör-
nek almak da bunu gerektirmektedir. Kur’an-ı 
Kerim’de, ‘O’nun hayatında sizin için güzel ör-
neklik vardır’ (Ahzab, 33/21) ayetinin anlamı da 
bu değil midir? Yani bizler Müslümanlar olarak 
dinimizi ve dinimizin emirlerini, uygulanış şe-
killerini peygamberlerden öğrendiğimize göre, 
tevhid mücadelesini de on(lar)dan almamız ge-
rekmektedir. Merhum Şehid Seyyid Kutub’un 
deyimiyle ‘Kur’an’ın indirilişi nasıl Rabbani ise, 
O’nun insanlara anlatılış ve götürülüş tarzı da 
Rabbani’dir. Bu çerçevede Kur’an-ı Kerim’de 
ismi ve mücadelesi geçen peygamberlere bak-

tığımızda, hiçbir peygam-
berin içinde yaşadığı şirk 
sistemiyle uzlaştığını gör-
memiz mümkün değildir. 

Nitekim Hz. Nuh (as), 
950 senelik mücadele-
sinde (Ankebut, 29/14), 
gece-gündüz demeden 
ve müşriklerin bütün 
olumsuz tavır ve saldırı-
larına rağmen bıkmadan, 
usanmadan ve uzlaşma-
dan davet mücadelesini 
tavizsiz ve uzlaşmasız bir 
şekilde devam ettirmiştir. 
Hz. Nuh’un çok uzun de-
nebilecek bu tevhid mü-
cadelesinde, kendisine 
iman edenlerin sayısının 
çok az olmasına (Hud, 
11/41) aldırmadan, ilahi 
mesajı, eğmeden, bük-
meden insanlara tebliğ 
etmekten geri kalmamış-
tır. Üstelik bu iman etme-

yenlerin arasında öz oğlu (Hud, 11/42-26) ve 
karısı  (Tahrim, 66/10) da bulunmaktaydı. Bu, 
Hz. Nuh (as) için bir nakısa mıydı? Elbette ki, 
hayır! Çünkü Hz. Nuh (as)’ın üzerine düşen gö-
rev, sorumluluğunu/mükellefiyetini yerine ge-
tirmekti; O da, bu davet/tebliğ sorumluluğunu 
hakkıyla yerine getirmiştir. Bu nedenledir ki, bu 
olumsuzlukların hiçbirisi, Hz. Nuh (as)’ı, emro-
lunduğu şekildeki davet mücadelesine devam 
etmekten alıkoymamış ve davetteki yöntemini/
metodunu değiştirmeye yöneltmemiştir. Baba 
şefkati ile oğluna karşı yumuşamaya başladı-
ğı anda bile, Allah (cc) tarafından, “cahillerden 
olma” (Hud, 11/46) diye ikaz edilmiştir. Hz. Nuh 
(as) davetini, dosdoğru, emrolunduğu şekilde, 
Rabbinden ‘artık iman edenlerden başkası iman 
etmeyecektir’ (Hud, 11/36) deyinceye kadar 
ara vermeden 950 sene (Ankebut, 29/14) sür-
dürmüştür. 

Aynı mücadele azmini ve kararlılığını Hz. İb-
rahim (as) dâhil diğer bütün peygamberlerde 
de görmekteyiz. Bir putçu babanın oğlu olarak 
dünyaya gelen Hz. İbrahim (as), tevhid müca-
delesini başta putçu baba olmak üzere, bütün 
kavmine karşı aynı yöntemle vermiştir. Bu yön-
temi/metodu değiştirme, biraz gevşetme, taviz 
vererek mücadelesini ertelemeyi aklına bile ge-
tirmemiştir. Sürdürdüğü bu metod sıkıntılara, 

Bizler Müslümanlar olarak di-
nimizi ve dinimizin emirleri-
ni, uygulanış şekillerini pey-
gamberlerden öğrendiğimize 
göre, tevhid mücadelesini de 
on(lar)dan almamız gerekmek-
tedir. Merhum Şehid Seyyid 
Kutub’un deyimiyle ‘Kur’an’ın 
indirilişi nasıl Rabbani ise, 
O’nun insanlara anlatılış ve gö-
türülüş tarzı da Rabbani’dir. Bu 
çerçevede Kur’an-ı Kerim’de 
ismi ve mücadelesi geçen pey-
gamberlere baktığımızda, hiç-
bir peygamberin içinde yaşa-
dığı şirk sistemiyle uzlaştığını 
görmemiz mümkün değildir.
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eziyetlere vesile olmuş, 
lakin o hiçbir zaman kü-
für ile şirk ile uyuşma 
veya uzlaşmayı düşün-
memiştir. Ateşe atılmış 
(Saffat, 37/97-98), ba-
basından, ailesinden ve 
kavminden uzaklaşmak 
zorunda bırakılmış, ölüm-
le ve öldürülmekle tehdit 
edilmiş olduğu halde, da-
vetini terk etmemiş, için-
de yaşadığı şirk sistemi 
ile uyuşmamış ve uzlaş-
mamıştır. Kur’an’ın tabi-
riyle ‘tek başına bir üm-
met’ (Nahl, 16/120-121) 
olarak insanları tek ilah 
olan Allah’a ibadet etme-
ye, ömrü son buluncaya 
kadar devam etmiştir.  

Son Peygamber Hz. 
Muhammed (as)’ın mücadelesine bakıldığın-
da, tevhidi mücadeledeki netlik ve uzlaşmazlık 
daha açık ve daha ayrıntılı bir şekilde görülmek-
tedir. Hz. Peygamberin ilk yıllarında, Mekke’nin 
müşrik önderleri, nasıl olsa, kısa bir süre sonra 
bıkar ve bu davet devam etmez ve dolayısıyla 
Muhammed de unutulur gider diye düşünmek-
teydiler. Ancak bekledikleri gibi olmamış, hatta 
İslâmî tebliğ ve faaliyet giderek daha da güçlen-
meye başlamış; artık her evde İslam konuşulur 
hale gelmiştir. Bu durum, Mekkeli müşrikleri çi-
leden çıkarmıştı. Bu nedenle, başta Mekkeliler 
olmak üzere insanların Muhammed (as)’a git-
melerini engellemek ve Hz. Muhammed (as)’ı 
yalnızlaştırmak için, çeşitli çareler düşünmeye 
başlamışlardır. Bu çarelerin başında ise, her 
şirk önderinin yaptığı gibi, Peygamber (as)’ı 
yalnızlaştırmanın yanında kendisiyle birlikte 
olanları vazgeçirmek için baskı, şiddet ve işken-
ceye başvurmak gelmekte idi. Bu amaçla, önce 
Hz. Peygamber’in deli, şair, sihirbaz olduğunu 
söylemeye ve yaymaya başlamışlardır. Bu, tut-
mayınca işkence, baskı ve tehditlere koyulmuş-
lardır. Hiçbir baskı ve tehdidin Allah Resulü’nü 
yıldırmadığını ve davetine engel olmadığını 
görünce, daha sinsi tuzaklara başvurmuşlar-
dır. Bu tuzakların başında ise, Peygamber’le 
uzlaşma yolları aramak gelmekteydi. Bu uz-
laşma teklifleriyle, Resul’ün daha yumuşak bir 
tutum içine girmesi, (Kalem, 68/9) tanrılarına 
ve kutsal kabul ettikleri şeylere saygılı olması, 

kendilerine hoşgörü ile 
davranması, siyasî karar 
alma mekanizmalarına 
(Dâru’n-Nedve’ye/millet 
meclislerine) ve çıkan ka-
rarlara itaat etmesi ya da 
en azından ses çıkarma-
ması amaçlanmaktaydı.  

Peygamberlerin ve 
dolayısıyla son Pey-
gamberin tevhid müca-
delesinden çıkarılması 
gereken sonucu şöyle 
özetlemek mümkündür; 
İslam’ın fert ve toplum 
açısından, İslam ümmeti 
tarafından gerçekleştiril-
mesini zorunlu kıldığı bir 
takım hedefleri vardır. Bu 
hedeflerin gerçekleştiril-
mesi için de belli yolların 
izlenmesi, belli bir süreç-

ten geçilmesi ve belli bir takım prensiplere ri-
ayet edilmesi gerekmektedir. İzlenecek bu yol, 
uyulacak bu prensipler ise, ilahi vahy tarafın-
dan belirlenmiş, Peygamberler tarafından ise 
pratiğe aktarılmıştır. Peygamberlerin Kur’an’da 
anlatılan tevhid mücadeleleri incelendiğinde bu 
açıkça görülecektir. Bir Müslüman için peygam-
berlere itaat etmek imani bir sorumluluk oldu-
ğuna göre, peygamberlerin izlemiş oldukları bu 
yol ve yöntem onlar için de uyulması gereken 
bir mükellefiyettir, bir sorumluluktur. Çünkü bu 
mükellefiyet Müslümanlar için aynı zamanda bir 
ibadettir.

Bu metoda uygun olarak faaliyet gösterip 
göstermemek, Müslümanların tercihine bırakıl-
mamıştır. Çünkü, İslam’ın gözettiği hedefleri, 
İslam’ın öngördüğü ilke, esas ve metoda ria-
yet etmek şartıyla gerçekleştirme faaliyetleri, 
ancak ‘İslami Faaliyet’ler olarak adlandırılabilir. 
Çünkü bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, 
en az faaliyetlerin kendisi kadar izlenen yön-
tem/metod da önemlidir. Bu nedenle bir faa-
liyetin İslami olabilmesi için, o faaliyeti ger-
çekleştirmede izlenen yol/yöntemin de İslami 
olması gerekmektedir. İşte biz, izlenen bu yol 
ve yönteme “Nebevi metod/yöntem” diyoruz. 
Bu metod izlendiği ve buna göre hareket edil-
diği/çalışıldığı zaman, öngörülen hedefe ulaşıl-
sa da, ulaşılmasa da bu uğurda –Allah rızası 
için- yapılan her çalışma, Allah nezdinde kabul 
edilebilir, makbul amellerdir.  

Bir faaliyetin İslami olabilme-
si için, o faaliyeti gerçekleştir-
mede izlenen yol/yöntemin de 
İslami olması gerekmektedir. 
İşte biz, izlenen bu yol ve yön-
teme “Nebevi metod/yöntem” 
diyoruz. Bu metod izlendiği ve 
buna göre hareket edildiği/çalı-
şıldığı zaman, öngörülen hede-
fe ulaşılsa da, ulaşılmasa da bu 
uğurda –Allah rızası için- yapı-
lan her çalışma, Allah nezdinde 
kabul edilebilir, makbul amel-
lerdir.
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NEBEVİ METODUN GEREĞİNİ
VURGULAYAN AYETLER

Allah-u Teâlâ, insanlık tarihi boyunca gön-
derdiği her peygamberi, itaat edilsin diye 
göndermiştir. (Nisa, 4/64) Dolayısıyla pey-
gamberlere iman etmek, onlara itaat etme-
yi de kaçınılmaz kılmaktadır. Bu nedenledir ki 
Kur’an-ı Kerim, Peygamber (sav) Efendimize 
itaat etme emri ile Allah’a itaat emrini –çoğun-
lukla- birlikte vermektedir:

“Ey iman edenler, Allah’a itaat edin; pey-
gambere itaat edin…” (Nisa, 4/59)

“Kim peygambere itaat ederse, gerçekte 
Allah’a itaat etmiştir…” (Nisa, 4/80)

“De ki: “Allah’a itaat edin, peygambere de 
itaat edin… Eğer ona itaat ederseniz, hidayet 
bulmuş olursunuz…” (Nur, 24/54)

“Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, 
mü’min olan bir erkek ve mü’min olan bir kadın 
için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı 
yoktur. Kim Allah’a ve Resulü’ne isyan ederse, 
artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapıt-
mıştır.” (Ahzab, 33/36)

Bu ve benzeri ayetlerin ifade ettiği ortak 
konu şudur; Müslümanlar için Rasulullah’ın uy-
gulamaları bağlayıcıdır. Rasulullah (as)’ın her-
hangi bir konu ile ilgili bir sözü ya da uygulama-
sı varsa, Müslüman o hususta Rasulullah’dan 
başkasını örnek almak, ondan başkasına uy-
mak/tabi olmak hakkına sahip değildir.

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

De ki: “Allah’a ve Resulüne itaat edin.” Eğer 
yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, kâfirleri sev-
mez.” (Al-i İmran, 3/31–32)

Bu iki ayette dikkat çekilen iki husus vardır:
1- Peygamberlere itaat, Allah’a itaat ile bir-

likte emredilmiştir.
2- Allah’a itaat için herhangi bir kayıt getiril-

mediği gibi, peygambere itaat için de herhangi 
bir kayıt getirilmemiştir.

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

O bakımdan Müslüman için, her alan-
da, Allah’ın emir ve hükümlerini uygulayarak 
Allah’a; Resulü’nün izinden giderek, O’nun 
sünnetini izleyerek de Peygambere mutlak bir 

itaat ve teslimiyetten başka bir seçenek yoktur. 
Müslüman için her hususta Allah’ın Peygambe-
rini örnek almak, onun örnekliğini tartışmasız 
kabul etmek, fazilet kabilinden bir davranış de-
ğil, imani ve vazgeçilmez bir görev, bir sorum-
luluktur. Nitekim “Andolsun, sizin için, Allah’ı ve 
ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikre-
denler için Allah’ın Resulünde güzel bir örnek 
vardır” (Ahzab, 33/21) ayeti de bize bunu açık-
ça emretmektedir.

Benzeri bir başka ayette ise şöyle buyurul-
maktadır; “…Onlar, Ümmi peygambere (Rasûl) 
uyanlardır. Yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazı-
lıdır ki O (peygamber) onlara marufu emrediyor, 
münkeri yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar 
şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, 
sırtlarındaki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, 
saygı gösterip düşmanlarına karşı yardım eden-
ler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, 
işte kurtuluşa erenler bunlardır.” (A’raf, 7/157)

Görüldüğü gibi, Hz. Peygamber’e tabi ol-
mak, hayatın her alanında onun rehberliğini 
kabul etmek, onun izinden ayrılmamak, bütün 
insanlara ve özellikle de müminlere yönelik 
bir emirdir. Ona itaat etmemeyi, O’nun getir-
miş olduğu sünnetin dışına çıkmayı haklı ya da 
mazur gösterebilecek herhangi bir gerekçe ileri 
sürülemez. Esasen Kur’an-ı Kerim şimdiye ka-
dar işaret ettiğimiz bütün ayetlerinde ve deği-
nemediğimiz birçok emrinde, Hz. Peygamberi 
her durumda izlemeyi emrettiği gibi, özellikle 
şu emrinde gösterdiği yolun izlenmesinin de 
emredildiğini görmekteyiz. Çünkü diğer bütün 
yollar batıldır ve hepsinin ortak özelliği insanları 
haktan ayırıp hidayetten uzaklaştırmaktır.

“Bu benim dosdoğru olan yolumdur, şu hal-
de ona uyun. Sizi O’nun yolundan ayıracak 
(başka) yollara uymayın. Bununla size tavsi-
ye etti, umulur ki korkup-sakınırsınız.” (En’am, 
6/153)

NEBEVİ METODUN GEREĞİNİ
VURGULAYAN HADİS-İ ŞERİFLER

Peygamber Efendimizin Sünneti, insanlık ta-
rihinde başka hiçbir kimseye nasip olmamış bir 
şekilde günümüze kadar aktarılmış, bu konuyla 
ilgili değişik alan ve ilimlere dair sayısız eser-
ler yazılmıştır. Onun örnekliği kıyamete kadar 
gelecek bütün insanlar için gereken şekil ve 
muhtevasıyla, tazelik ve canlılığıyla, ilham kay-
nağı ve yol gösterici olmak özelliğiyle muhafaza 
edilebilmiştir. Zaten böyle olmasaydı, Kur’an’ın 
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peygambere itaat etme emrini vermesi ve onun 
uyulmaya değer güzel örnek olarak sunulması 
bir anlam ifade etmezdi.

Hz. Peygamber’e itaat etmeyi emreden 
ayetlerin yanında, hadis-i şerifler de bulunmak-
tadır. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadis-i 
şerifinde şöyle buyurmaktadır; 

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

Bu hadiste de belirtildiği gibi, bir insa-
nın hidayetten ayrılmaması, ancak Kur’an ve 
Sünnet’e sarılmakla mümkündür. Kur’an ve 
Sünnet, bir Müslüman için iki temel kaynaktır. 
Bu iki kaynağın arasında bir çelişki, bir tena-
kuz olmadığı gibi, Hz. Peygamber (as)’ın bütün 
yaptıkları ve uygulamaları da, Kur’an’a hiçbir 
şekilde ters düşmezdi. Hz. Peygamber’in Sün-
neti, kıyamete kadar gelecek bütün insanların 
problemlerine cevap verebilecek bir seviye ve 
yeterliktedir (Nisa, 4/59). İşte bundan dola-
yı Hz. Peygamber’in kıyamete kadar gelecek 
bütün Müslümanlara, her alanda ve bu arada 
İslam’ı hâkim kılmak sürecinde izlenmesi ge-
reken yol da dâhil olmak üzere şu değişmez ve 
nihai emrini açıkça verdiğini görüyoruz:

“Size Allah’tan korkmanızı, Habeşli bir köle 
dahi olsa (başınızdakini) dinleyip (ona) itaat et-
menizi emrediyorum. Benden sonra aranızdan 
hayatta kalacak olanlar çokça ayrılıklar göre-
cektir. Size benim sünnetime ve benden sonra 
doğruya iletilen Raşid halifelerin uygulamalarına 
bağlı kalmanızı emrediyorum. Buna sımsıkı sa-
rılın ve (adeta) azı dişlerinizle kavrayın. Sonra-
dan çıkan (dinde olmayan uydurma) şeylerden 
de çokça sakının. Çünkü sonradan çıkartılan her 
bir şey bid’attır. Her Bid’at dalalettir.” (Eb Da-
vud, Süne 5; Ayrıca bkz: Tirmizi, İlim, 16)

Hz. Peygamber’in uygulamalarını ashab-ı 
kiram aynı şekilde değerlendiriyor ve en basit 
gibi görülebilecek herhangi bir hususta bile ona 
uymayı, onun gibi hareket etmeyi ihmal etmi-
yorlardı. İşte Hz. Ömer (ra), Kâbe’nin etrafında 
tavaf sırasında Hacer-i Esved’i öpüyor ve büyük 
bir gerçeği, daha doğrusu gerçekleri şu çarpıcı 
ifadeleriyle dile getiriyordu:

“Allah’a yemin ederim, senin faydası da ol-
mayan, zarar da vermeyen bir taş olduğunu 
biliyorum. Eğer ben Rasulullah’ı seni öperken 
görmeseydim, ben de öpmezdim.”

Hz. Ömer bu sözleriyle hem İslam’ın nelere 
karşı tazim gösterebileceğini açıklamış olduğu-
nu ve bunlar arasında bu gibi yaratıkların bulun-
madığını ifade etmekte; hem de Rasulullah’ın 
uygulamasını, Sünnetinin bizim kişisel anlayış 
ve yaklaşımlarımızın çok üstünde ve bağlayıcı-
lık ifade ettiğini ortaya koymaktadır.

HZ. MUHAMMED (AS) MÜŞRİKLERLE 
ASLA UZLAŞMAMIŞTIR!

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

Tevhidi tebliğin önderi Hz. Peygamber (as), 
ihtiyacı olduğu zamanlarda da müşriklerden 
yardım kabul etmemiştir. Hz. Peygamber (as), 
“Bedir’e doğru giderken cesareti ve kahraman-
lığıyla ün yapmış bir müşrik Rasulullah’ın yanı-
na geldi ve “Sana tabi olmak ve seninle birlik-
te yara almak istiyorum” dedi. Rasulullah ise: 
“Allah’a ve Resulüne inanıyor musun?” diye so-
runca yardıma gelen müşrik: “Hayır” cevabını 
verdi. Bunun üzerine yüce Rasulullah: “Öyley-
se geri dön. Ben bir müşrikten yardım almam” 
diye buyurdu. Bu müşrikin yardıma gelmesi ilk 
anda Ashab arasında sevinç yaratmıştı oysa. 
Hadisi rivayet eden Hz. Aişe (R.Anha) daha 
sonraları şunları anlatıyor: Adam gitti, bir ağa-
cın yanına vardığımızda yine geldi ve aynı teklifi 
yaptı; Rasulullah da aynı cevabı verdi. Rasulul-
lah, Beyda taraflarına varınca yine geldi ve yine 
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aynı cevabı alınca bu sefer “Evet, inanıyorum” 
cevabını verdi. Bunun üzerine Rasulullah: “O 
halde yürü” diye buyurdu.4

Bu olaydan da anlaşılan odur ki, Bedir’e çık-
makta olan Rasulullah çevresinde kahramanlığı 
ve cesaretiyle ün yapmış bir müşrikin yardım 
teklifini “Allah’a ve Resulüne iman etmediği” 
için kabul etmiyor. Hâlbuki Ashab moral yönü ile 
bu yardım teklifini olumlu karşılamışlardı. An-
cak peygamber neyin uğrunda savaştığını şüp-
hesiz Ashab’tan da iyi bilmektedir. Böyle kritik 
bir dönemde Müslümanlarla müşrikler arasında 
bir takım dostluklar, yardımlaşmalar kurulursa 
bu tevhidin insan hayatındaki kurumlaşma mü-
cadelesine ilerde köstek teşkil edecek, savaşta 
kurulan ittifaklar giderek duygusal yakınlaşma-
lara, düşünce beraberliklerine ve hatta pratik 
uzlaşmalara da yol açacaktır. Oysa İslam’ın 
yeryüzüne kavgasını vermenin asıl amacı, şirki, 
düşünce ve kurumlarıyla tamamen söküp at-
maktadır. Bunun için de kesin ve açık bir tavır 
gereklidir. Şartlar ne olursa olsun müşriklerle 
kurulacak bir ittifak, dinin pratikte gerçekleştir-
mek istediği hedeflerle bağdaşmamaktadır.  

Bu ve benzeri diğer olaylar da bize göster-
mektedir ki, İslami mücadele sürecinde müşrik-
lerle her türlü ittifakın Rasulullahca uygun gö-
rülmediği, bundan şiddetle kaçındığı gerçeğinin 
böylesine açık naslarla belgelenmiş olmasıdır. 
Kaldı ki Rasulullah bir başka Hadis-i Şerifi’nde 
açıkça “Müşriklerin ateşiyle aydınlanmayınız” 
diye emretmiştir. (Nesai, K. 48, B. 52) 

Yukarıdan beri anlatılanlardan da anlaşı-
lacağı üzere, son Peygamber (as) dâhil hiçbir 
peygamber’in tevhid mücadelesinde, kendi ça-
ğının müşrik önderleriyle uzlaştığına dair hiçbir 
emare bulunmamaktadır. Tersine, uzlaşmama 
noktasında, hem İlahi vahiyde, hem de pey-
gamberlerin uygulamalarında kesin talimatlar 
ve uygulamalar vardır. Bu da bize gösteriyor ki, 
Tevhid ile şirkin, küfür ile imanın, mü’min ile 
kâfirin, muvahhid ile müşrikin, uzlaşı içerisinde 
bir arada yaşaması asla söz konusu değildir. Bu, 
konjonktürel ya da içtihadla değiştirilebilecek 
bir durum da değildir. Çünkü İslam’da, tevhid 
ile şirk arasında uzlaşma veya orta çözüm yok-
tur. Ancak, Hak veya batıl, hayır veya şer, doğ-
ru veya yanlış, hidayet veya dalalet, nur veya 
karanlık, adalet veya zulüm birbirinden ayrı ve 
birbirine zıt olarak varlıklarını sürdürebilirler.

4  http://www.diyanetkayseriegitim.gov.tr/KutubuSitte7300/
gazveler.htm

Peygamberler ve onların verdikleri müca-
deleler bizlere örnek olduğuna göre, (Ahzab, 
33/21; Mümtehine, 60/4) bizler de, İslam’ı 
hayata hâkim kılma mücadele şeklini ve yön-
temini, bu örneklikler doğrultusunda yeniden 
gözden geçirmemiz gerekmektedir. İslam’ın 
egemen olmadığı sistemlerde yaşayan Müslü-
manların, tevhidi tebliğin önderlerinin bu ör-
nekliklerini dikkate almadan, konjonktürel ya 
da içtihadi bir takım yöntemler belirlemeleri el-
bette İslami olmayacaktır. Bu nedenle Mücade-
le şeklimizi bu çerçevede yeniden dizayn etmek 
ve konumumuzu da buna göre yeniden tanzim 
etmek durumundayız.

Netice olarak, son Peygamber Hz. Muham-
med (as)’ın tevhid mücadelesi tercihimize bıra-
kılmış, uysak da olur uymasak da olur türünde 
bir örneklik değildir; tersine mutlaka uymamız 
gereken bir örnekliktir. Dolayısıyla son aylarda 
yoğun olarak gündemimizi meşgul eden parti-
sel/demokratik mücadele ve müşriklerle ya da 
şirk sistemleriyle ilişkilerimizi de, bu örneklik 
çerçevesinde yeniden gözden geçirmek gerek-
tiği kanaatindeyiz.

İSLAM’DA HÜKÜM DE, HAKİMİYET DE 
ALLAH’INDIR

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

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

Hiç kimse, Allah’a ve Resulüne rağmen hü-
küm koyamaz. Allah ve Resulü herhangi bir 
konuda hüküm vermiş ise, kadın ve erkek hiç-
bir mü’minin o konuda başka bir hükmü tercih 
etme hakkı da yoktur. (Ahzab, 33/36) İhtilaf-
larda çözüm için başvurulacak yegâne mercii 
de, yine Allah ve Resulüdür. (Nisa, 4/59) Bu 
ihtilaflarda Resulün verdiği bir hükme, içlerin-
de herhangi bir sıkıntı duymaksızın ve tam bir 
teslimiyetle, teslim olunmadığı takdirde, iman 
etmiş de olunmaz. (Nisa, 4/65) Allah’u Teâlâ bir 
ayette –ve benzeri diğer ayetlerde- bütün kap-
samı ve boyutlarıyla hâkimiyetin yalnızca ken-
disine ait olduğunu dile getirmektedir. “Hüküm 
yalnız Allah’ındır. O kendisinden başkasına iba-
det etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din 
budur.” (Yusuf, 12/40) Bir başka ayet-i kerime-
de de Allah’ın izin vermediği konularda kanun 
koymanın şirk ve bu şekilde kanun yapanların 
bu yetkilerini kabul edip karşı çıkmamanın da 
onları Allah’a ortak kabul etmek olarak vurgu-
landığını görmekteyiz. (Şura, 42/21)

İslam, hayatı çepeçevre kuşatan bir dindir. 
Hiçbir şey boşuna yaratılmamış (Sad, 38/27; 
Mu’minun, 23/115) ve başıboş da bırakılma-
mıştır. (Kıyame, 75/36) Hayatın her alanını dü-
zenleyen ya bir ayet, ya bir hadis ya da ayet ve 
hadise uygun bir içtihadi hüküm söz konusudur. 
Bilindiği gibi, içtihad, hakkında nas (Ayet ve Ha-
dis) bulunmayan konularda yapılır. İçtihad, key-
fi olarak, kendi heva ve hevesine göre yapılmaz. 
Dolayısıyla, yapılan içtihad mutlaka ayet ve ha-
disin ruhuna uygun olmalı ve ters olmamalıdır. 
Hiç kimse, Allah’a rağmen, kendi heva ve heve-
sinde kanun koyma hak ve yetkisine sahip de-
ğildir. Çünkü kanun koymak ve hâkimiyet sahibi 
olmak ulûhiyetle ilgilidir. Allah’a rağmen kanun 
koymaya kalkışanlar ilahlığa soyunmuş demek-
tirler, ama sahte ilahlığa! Ben Müslüman’ım 
diyen bir kimsenin Allah’a rağmen kanun koy-
maya kalkışması mümkün olmadığı gibi, böyle 
yapanlarla birlikte olması, onları kabul etmesi 

ve desteklemesi de söz konusu olamaz. Çünkü 
böyle yapmanın şirk olacağını, şirkin de, sahibi-
ni cehenneme götüreceğini bilir. 

Partisel çalışmanın ya da demokratik müca-
delenin Müslümanların önünü açacağı, İslami 
çalışmalar için uygun bir zemin hazırlayacağı 
tarzındaki düşünceleri, Kur’an’da kıssaları an-
latılan hiçbir Peygamberin verdiği tevhidi mü-
cadeleyle bağdaştırmak asla mümkün değil-
dir. 950 senelik tevhid mücadelesinde Hz. Nuh 
(as), ateşe atılmasına rağmen Hz. İbrahim (as) 
ve işkence, baskı ve boykota rağmen Hz. Mu-
hammed (as) dâhil, hiçbir peygamber, içinde 
yaşadıkları şirk sistemlerini, kendilerine ya da 
birlikte oldukları mü’minlere yönelik zulmünü 
kısmen de olsa durdurmak ya da geriletmek 
için, içinde yaşadıkları şirk sistemleriyle bu an-
lamda bir ilişkiye girmeyi asla denememişler-
dir. Her peygamber ve beraberindeki bir avuç 
Müslüman, bizimle mukayese bile edilemeye-
cek derecede çok daha zor şartlarda, büyük 
kuşatılmışlıklar ve işkenceler altında oldukları 
halde, tağuti sistemle uzlaşmadıkları gibi, bir 
takım haklar elde etmek için de sistemde kısmi 
değişikliğin peşinde de olmamışlardır. 

Son Peygamber, kendisine iman eden 
mü’minler, bir taraftan işkenceden geçirilirken, 
kimileri de işkenceler altında şehit edilirken bile 
kendisine yapılan devlet başkanlığı teklifi dâhil, 
mücadelesini kolaylaştırıcı; işkence ve zulüm-
leri hafifletici hiçbir teklifi kabule yanaşmamış 
ve bütün teklifleri ‘bir elime ayı, bir elime de 
güneşi verseler dahi’ diyerek elinin tersiyle red-
detmiştir. “Sizin dininiz size benim dinim bana” 
(Kâfirun, 109/5) ayeti, biraz sizden, biraz biz-
den türü uzlaşma tekliflerine bütünüyle kapı-
ların kapatıldığını bize göstermektedir. Kur’an-ı 
Kerim, son peygamber dâhil, hiçbir peygam-
berin, kendilerine ve beraberindeki mü’minlere 
yönelik zulüm ve işkenceleri geriletmek için, 
tağuti sistemlerle uzlaşmaya çalıştığını bize 
göstermemektedir. Tevhid mücadelesinde, bu, 
değişmez bir metoddur; zaten nebevi metod da 
budur. Akli ve içtihadi yorumlarla, hiç kimse, bu 
metodu değiştirmeye kalkmamalıdır. Partisel 
ya da demokratik mücadeleyi de bu çerçevede 
değerlendirmek gerekmektedir. Bir Müslüman 
halkın iradesinin ilahlaştırıldığı partisel ya da 
demokratik bir yöntemi, -velev ki İslami mü-
cadele için uygun bir zemin oluşturacak dahi 
olsa- asla kabul edemez. Çünkü demokrasi be-
şer aklının ürünü bir din iken, İslam ise, Allah’ın 
bizler için uygun gördüğü/seçtiği bir dindir.
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Hz. Peygamber 
(a.s) alemlere 
rahmet olarak 

gönderilmiş bir elçidir. 
(21/107)

O, müjdeci, şa-
hid, uyarıcı ve insanları 
Allah’a çağıran bir elçidir. 
(33/45-46)

O, gaybı bilmez. 
O’nun yanında Allah’ın 
(C.C.) hazineleri de yok. 
O, bir melek de değil. 
O sadece kendine vah-
yolunana uyan bir elçi. 
(6/50)

Yüce Allah O’nu kendi içimizden yani insa-
noğlunun cinsinden gönderdi. O, Allah’ın gön-
derdiği ayetleri insanlara okuyan, onları temiz-
leyen, insanlara kitap, hikmet ve bilmediklerini 
öğreten kutlu bir elçi olarak gönderildi. (2/151)

O, inkârcılarla uzlaşmak, biraz sizden, bi-
raz bizden mantığı ile değil emrolunduğu gibi 
dosdoğru olmak ve yaşamak üzere gönderildi. 
(25/52)

Ve O, inananların sıkıntıya düşmesinden ra-
hatsız olan, inananlara düşkün, şefkatli ve mer-
hametli olan bir Peygamber. (9/128)

Ve yüce Allah’ın Hz. Muhammed’e (a.s.) 
buyruğu:

 “Ey Muhammed! On-
lara söyle ‘Ben de ancak 
sizin gibi bir insanım. 
Bana tanrınızın tek bir 
tanrı olduğu vahyolunu-
yor. Artık O’na yönelin, 
O’ndan bağışlanma dile-
yin. Vay ortak koşanla-
ra..’” (41/6) 

Ve O, “Ben rahmet 
Peygamberiyim, harb 
Peygamberiyim” diyen 
bir elçi.

Malûm, temeli 
1989’da atılan ve 1994 
yılından itibaren de 
“Kutlu Doğum” haftası 

olarak kutlanan yeni bir bid’atle yüz yüzeyiz. 
Ve bu bid’at her yıl devletin de engin (!) katkı-
ları ile artarak devam ediyor. Meğer Hristiyan 
ritüellerini ne kadar da özlemişiz de haberi-
miz yokmuş. Kur’an’ın tanımladığı ve bu tanım 
şekliyle iman ettiğimiz, sünnetine uyduğumuz 
Hz. Muhammed (s.a.v.), meğer sadece ‘gül 
peygamberi’ymiş de biz gafillerin haberi yok-
muş… Hıristiyanların Noeli olur da bizim olmaz 
mı? Onlar Hz. İsa’nın (a.s.) doğumunda çam 
ağaçları ile hanelerini süsler de biz güllerle 
evimizi, işyerimizi, yakamızı donatmaz mıyız? 
Meğer ne kadar da öykünmeci bir karakterimiz 
varmış.

Her yıl Nisan ayı içerisinde Diyanet İşle-
ri Başkanlığı (DİB) öncülüğünde kutlu doğum 

Kutlu Doğum ve Hz. Muhammed’in 
(sav) İçini Boşaltmak

Süleyman ARSLANTAŞ
sarslantas46@hotmail.com
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haftası kutlanmakta. Bu 
haftaya tekabül eden 
günlerde de bir vesile ile 
bu etkinliklere katıldığı-
mız oluyor. Nitekim bu yıl 
da Ankara’nın büyük bir 
metropol ilçesinde böy-
le bir etkinliğe katıldım. 
Gördüklerimi sizlerle pay-
laşmak istiyorum: Büyük 
bir konferans salonu. En 
az 650-700 kişi var. Ço-
ğunluğunu İmam-Hatip 
ve Kur’an kursu hocaları 
oluşturuyor. İlçenin bü-
rokratları, bir kısım vatan-
daşlar da salondaki yerle-
rini almış bulunuyorlar.

Takdimci arkadaş 
programı anons ediyor. 
Bir taraftan görevliler gül 
dağıtıyor. İlçe müftüsü 
kısa ve veciz bir konuş-
mayla programı başlatı-
yor. Ardından dünya ça-
pında ünlü bir hafız rugan 
ayakkabı ve sahne kıyafe-
tini aratmayan elbisesi ve 
tabii ki bakımlı sakalıyla sahnedeki yerini yo-
ğun alkışlar eşliğinde alıyor. Müthiş bir Kur’an 
tilavetinin ardından yine müftülük görevlisi 
takdimcinin ‘yoğun bir alkış’ çığlığı ile birlikte 
Allah’ın Kitabı’ndan ayetler okuyan hocamızı 
yerine alıyoruz..

Ve sonra bir akademisyen, o da yoğun al-
kışlar arasında kürsüye geliyor ve yaklaşık 45 
dakika süren bir konuşma yapıyor. Dinliyorum 
ve kendime soruyorum: “Hoca ne anlattı?” Bel-
ki de güzel şeyler anlattı. Ama inanın ne o gün 
ne de bugün aklımda hiçbir şey yok.

Her neyse “Kutlu Doğum Haftası” etkinliği 
öylece devam etti ve bitti. Sonuç olarak benim 
aklımda kalan içi boşaltılmış, Kur’an’ın tanımla-
dığı Hz. Muhammed’den farklı bir Muhammed 
(a.s.) portresidir. Çünkü O kutlu Rasul gerçek-
ten Kur’an’ın tanımladığı gibi ele alınmıyor ve 
anılmıyor. Keza ele alan ve anan kimselerin de 
anlattıklarında İRFAN ve HİKMET boyutu yok. 
Zaten bilmem kaç bin camide bilmem kaç yüz 
vaiz her gün vaaz ettiği halde toplumun düşün-
ce ve yaşayışında müspet manada bir milim de-
ğişikliğe rastlamıyoruz. Kur’an okuyanı konser 

vermek üzere sahneye 
çıkan sanatçı gibi, din-
leyeni de şarkıcı dinler 
gibi hareket ediyor ve 
devamında bizim kültü-
rümüzde hiç yeri olma-
yan alkış tufanı estiriyor-
sa orada ne İslam ne de 
Peygamber aranmaz.

1989’da Türkiye Diya-
net Vakfı tarafından baş-
latılan Fethullah Gülen’in 
Sızıntı Dergisi’ndeki bir 
“Kutlu Doğum” makale-
si ile neşvünema bulan 
etkinlik 1994’de DİB’nın 
sahiplenmesiyle hayatı-
mızdaki yerini aldı. 

Ünlü bir âlim diyor ki: 
“Bir toplumun halini de-
ğiştirmek istiyorsanız o 
toplumun kavramlarını 
değiştiriniz. Zira insan-
lar hayat hakkında sa-
hip oldukları kavramlar-
la düşünür ve yaşarlar.” 
İşte bugün yaşadığımız 

toplumda da aile hayatından cemiyet hayatına 
nefsimizle, Rabbimizle ve sair insanlarla olan 
ilişkilerimizde hayatı şekillendiren kavramları-
mız neredeyse tamamen değiştirildi. Hele hele 
İslam’ın değil, Müslümanların iktidar olduğu za-
man dilimlerinde; ekonomik, siyasi ve bürok-
ratik kaygı ve beklentilerimiz ‘Allah Rızası’nın 
önüne geçti. Bu saydıklarım ‘asıl’, Allah rızası 
ve ona dayalı ibadet ve davranışlarımız ‘arîzi’ 
hale dönüştü. Kur’an’ın içini boşalttık, Hz. 
Peygamber’in sünnetinin içini boşalttık. Kendi 
içimizdeki Allah korkusunun yerini, dünyalık-
lar, masa, kasa, nisa gibi yeni beklentiler aldı.  
Ve biz her yıl Nisan ayında Peygamberi anmak 
hem de Kur’an’a uygun olmayan bir usul ve üs-
lup ile yine mübarek gece ritüelleri, Recep, Şa-
ban, Ramazan algıları ile yepyeni bir İslam ve 
İslamcı tipolojisi ürettik. Ve tabii ki tüm bunla-
rın ardından senede birkaç kez de UMRE patlat-
tık mı al sana mükemmel bir Müslüman!

Hayır! İslam anlayışı ve Müslüman yaşayışı 
bu değil. Böyle olmamalı. Allah (C.C.) neyden 
razı olacağını bize bildirdi. Hz. Peygamber (a.s.) 
bildirilenlerin nasıl hayata tatbik edileceğinin 
ölçüsünü, pratiğini (sünneti) ortaya koydu. 

Ünlü bir âlim diyor ki: “Bir 
toplumun halini değiştirmek 
istiyorsanız o toplumun kav-
ramlarını değiştiriniz. Zira in-
sanlar hayat hakkında sahip 
oldukları kavramlarla düşü-
nür ve yaşarlar.” İşte bugün 
yaşadığımız toplumda da aile 
hayatından cemiyet hayatına 
nefsimizle, Rabbimizle ve sair 
insanlarla olan ilişkilerimizde 
hayatı şekillendiren kavram-
larımız neredeyse tamamen 
değiştirildi. Hele hele İslam’ın 
değil, Müslümanların iktidar 
olduğu zaman dilimlerinde; 
ekonomik, siyasi ve bürokratik 
kaygı ve beklentilerimiz ‘Allah 
Rızası’nın önüne geçti.
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Bize düşen, bu dinin sa-
bitelerine bağlı kalarak 
nefsimizin ve sair insan-
ların “insan, hayat ve 
kâinat” algılarını yeni-
den şekillendirmek, kir-
den, pastan, bid’atten, 
hurafeden arınmış bir 
din anlayış ve yaşayışı-
nı yeniden inşaa ve ihya 
mecburiyetidir.

Hz. Peygamberi 
parsellemek bir kısım 
özelliklerini, sünnetini 
almak, bir kısmını unut-
mak-unutturmak Pey-
gamberi hatırlamak de-
ğildir.  Malûm Avrupa’da 
Hıristiyan dünyasında 
uzun bir süre kilise-kral 
ikilisinin dayanışma içerisinde: “din var, din ha-
yatta var” anlayışı ile tam bir sömürü tezgâhı 
hüküm sürdü. Buna karşı bir kısım aydınlar, 
mütefekkirler farklı bir tezle kilise+kral ikilisi-
nin ve onların tezlerinin karşısına çıktılar ve on-
lar da “din yok, din hayatta yok” dediler. Uzun 
çatışma dönemi sonrası; “din var, din hayatta 
yok” anlayışında mutabakata vardılar. Keza bu 
uzlaşmadan sonra da yeni bir Hz. İsa, yeni bir 
Hıristiyanlık anlayış ve yaşayışı hâkim oldu Hı-
ristiyan dünyasına. Şimdi benzer bir akıbet de 
bizim kapımızı çalmış bulunuyor. Neredeyse Şii, 
Sünni dünyada farklı bir İslam, farklı bir din, 
farklı bir peygamber algısı egemen olmaya baş-
ladı. Hz. Peygamber (a.s) bizzat kendileri: “Ben 
harb peygamberiyim, 
rahmet peygamberiyim” 
dediği halde şimdilerde 
bu hadisin “rahmet pey-
gamberi” boyutunu ihya, 
“harb peygamberi” boyu-
tunu imha ediyoruz.

Uçuk, arkası-önü belli 
olmayan bir Peygamber 
ahlâkı diye bir anlayış üre-
tilmiş, bunu sık sık tek-
rarlıyoruz. Efendim ney-
miş “Peygamber ahlâkı 
ile ahlaklanmak” doğru. 
Peygamber’in (a.s.) bir 
ahlâkı var idi. Ve bu ahlâk 
vahiy ile tezyin edilmiş, 
vahyin bizzat Peygamber 

hayatında yer almasıyla şe-
killenmiş ve bir hasıla olarak 
ortaya çıkmış bir ahlâktı. O 
zaman yapılması gereken 
şey, Peygamber vahyi nasıl 
anladı, onu hayatına nasıl 
hakim kıldı sorusuna cevap 
aramak değil mi?

Elbette bu dinin te-
mel kitabı Kur’an’dır. Hz. 
Peygamber’in (a.s.) sözle-
ri ve icraatı zaten Kur’an’a 
tâbidir. Hz. Peygambere tâbi 
olmak ise Kur’ana’a uymak 
demektir. Ucu sonu belli ol-
mayan yaklaşım ve ifade-
lerle Hz. Muhammed (a.s.) 
tanınmaz. O’nu ve ahlâkını 
tanımak istiyorsak önce 
İslam’a Kur’an kapısından 

girmemiz gerekir. Kur’an kapısından İslam’a 
girmeyenlerin mutlaka İslam’ı, Kur’an’ı, Hz. 
Muhammed’i anlama, algılama sorunları vardır. 
Geçmişte ehl-i tarik bir önderin sadeleştirdiği 
bir hadis kitabında, yine başka bir hoca ve aynı 
zamanda akademisyen olan hoca ilgili hadis ki-
tabında İslam’a, Kur’an’a aykırı bir kısım tespit-
lerde bulunmuş, bu tespitlerini kitabı sadeleşti-
ren hocaya bildirdiğinde aldığı cevap çok ilginç: 
“Efendim, haklısınız amma falanca zat bunlara 
dokunmadığı için ben de dokunmadım.”

Müslümanlar! Bu din bid’at ve hurafecilere bı-
rakılamaz. Lütfen zaten zihnimiz, işimiz, eşimiz, 
evlatlarımız yeterince kirlendi. Bari hiç olmazsa 

bir ucundan temizlenme-
ye, Kur’an aynasında, Hz. 
Muhammed’in Kur’an’da 
tarif edilen sünnet ve 
davranışlarıyla kendimi-
zi temizlemeye gayret 
gösterelim. Zihinlerimizi, 
kavramlarımızı temizle-
yelim. Unutmayalım ki, 
geçmişteki tüm müşrikler 
iman ettikleri Allah’a ka-
vuşmak için O’na ortak-
lar, O’na ulaştıracak vası-
talar aradılar. Özetle Hz. 
Muhammed’i (a.s.) Allah 
(C.C.) nasıl tanımamızı 
ve sevmemizi istedi ise 
öyle tanıyalım ve seve-
lim..         1 Mayıs 2015

Müslümanlar! Bu din bid’at 
ve hurafecilere bırakılamaz. 
Lütfen zaten zihnimiz, işimiz, 
eşimiz, evlatlarımız yeterince 
kirlendi. Bari hiç olmazsa bir 
ucundan temizlenmeye, Kur’an 
aynasında, Hz. Muhammed’in 
Kur’an’da tarif edilen sünnet 
ve davranışlarıyla kendimizi 
temizlemeye gayret gösterelim. 
Zihinlerimizi, kavramlarımızı 
temizleyelim.

Kur’an’ın içini boşalttık, Hz. 
Peygamber’in sünnetinin içi-
ni boşalttık. Kendi içimizdeki 
Allah korkusunun yerini, dün-
yalıklar, masa, kasa, nisa gibi 
yeni beklentiler aldı. Ve biz 
her yıl Nisan ayında Peygam-
beri anmak hem de Kur’an’a 
uygun olmayan bir usul ve üs-
lup ile yine mübarek gece ritü-
elleri, Recep, Şaban, Ramazan 
algıları ile yepyeni bir İslam 
ve İslamcı tipolojisi ürettik. 
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İmanın insana kazandırdığı hasletlerden 
biridir ahde vefa.

Hz. Peygamber(sav) “Ahdine vefâsı olmaya-
nın imanı da (dini de) olamaz.” (Beyhakî, es-
Sünnetü’l-Kübrâ, c. 9, s. 231

Sözünde durmak, yaptığı anlaşmaya sadık 
kalmak, özünde ve sözünde doğru olmaktır 
ahde vefa.

Salih amel ve itikatla olgunlaşan kâmil 
mü’minin en bariz sıfatıdır ahde vefa.

“Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulp-
lerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine 
karşı şahit tutarak, “Ben sizin Rabbiniz değil 
miyim?” demişti. Onlar da, “Evet, şahit ol-
duk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. Böyle yap-
mamız kıyamet günü, “Biz bundan habersiz-
dik” dememeniz içindir.” (Araf, 172)

Bu ayeti kerime, insanlığın bir anlaşma ile 
kayıtlı olduğunu hatırlatmak için hitap tüm in-
sanlığadır. Zira insanlar, o sözleşmenin şartları-
nı ne dereceye kadar yerine getirip getirmedik-
leri hususunda hesaba çekileceklerdir.

Bu olay rivayetlere göre, Hz. Adem’in yaratı-
lışı esnasında olmuştu. O an, bütün meleklerin 
bir araya toplanarak, Adem’in önünde eğilme-
leri emredilmiş ve ayrıca insanın, Allah’ın yer-
yüzündeki halifesi olduğu resmen ilân edilmişti.

Aynı şekilde, ilk yaratılıştan kıyamete ka-
dar doğacak bütün nefisler bir kerede ve bir 
yerde hepsi toplanılmış, akletme yetkileri ken-
dilerine verilmiş olarak ve Allah’ın huzurunda 

O’nun kendilerinin Rabbi olduğunu itiraf etme-
leri istenmiştir. Kul oldukları hatırlatılmış ve 
dünya hayatında yaşarken Rab olarak Allah’ı 
hiçbir zaman unutmamaları gerektiği vur-
gulanmıştır.

Kur’an ve Sünnet bu olayın bizzat fiilen ol-
duğunu belirtmektedir. Üstelik bu ahitleşme 
olayının kıyamet gününde, insanlara karşı haki-
ki bir belge olarak ileri sürüleceğini de Rabbimiz 
belirtmektedir.

Bu olayın fizik dünyada meydana gelmiş ol-
duğuna inanıyoruz. Her şeye gücü yeten Allah, 
kıyamet gününe kadar yaratacağı Âdem nes-
linden her bir ferdi varlık alemine getirip ona 
anlama ve konuşma iktidarı vermiş ve sonra 
da hepsini bir kerede ve bir yerde huzurunda 
toplayarak onlardan Kendinden Başka İlâh 
ve Rab olmadığı ve Allah’a teslim olup her 
şeyiyle O’na itaat etmekten (İslâm) başka 
onlar için de doğru bir yol bulunmadığı hu-
susunda söz almıştı.

“Yahut, “Bizden önce babalarımız Allah’a 
ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen 
bir nesiliz. Şimdi bâtılcıların işlediği yüzün-
den bizi helak mı edeceksin?” dememeniz 
içindir.” (Araf, 173)

Kendisi için bütün insanlardan söz alınan ve 
bu ayetin konusu olan husus:

Her bir şahsı işlediği fiiller hususunda bilinçli 
ve tam sorumlu yapmaktır. Böylece Rablerine 
karşı asi olanlar suçlarından dolayı hesaba çe-
kilebilsinler. 

Kul Olduğumuzu Hatırlamak/
Farkında Olmak ya da Ahde Vefa

İsa Arı
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Bu antlaşmadan sonra bir kimse, bir suçu, 
bilgisizlik yüzünden işlediği için temize çıkmaya 
ya da inhiraflarının sorumluluğunu kendinden 
evvel geçenlere yıkmaya kalkışamaz.

Allah; bu sözü almakla, insanların kalpleri-
ne, kendilerinin Rabbinin yalnız Allah, ve ilahla-
rının da gene yalnızca Allah olduğu hususunun 
gönüllere işlendiğine dikkat çekmektedir.

Zira, hiçbir kimse, “Ben bundan tamamen 
habersizdim” veya “kötü çevrem tarafından yol-
dan saptırıldım” diyerek sapkınlığının sorumlu-
luğunu üstlenmekten kendini kurtaramaz.

Peygamberler, semavî kitaplar ve peygam-
berlerin yolundan giden davetçiler, insanlara bu 
sözlerini/ahidlerini hatırlatmaktadırlar.

Bundan dolayı Kur’an-ı Kerim, bunlara “ha-
tırlatıcılar” demektedir.

Çünkü bu peygamberler, semavî kitaplar ve 
Hakka davetçiler insanların zihinlerinde yeni 
bir şeyler oluşturmuyorlar, bazı hatırlatmalarla, 
kendilerinde zaten gizli potansiyel olarak bulu-
nanı canlandırıyor ve gün yüzüne/bilinç düzeyi-
ne çıkarıyorlar.

İnsan, Allah’tan başka Rabb tanımayaca-
ğına dair Allah’a ahid vermiş, Allah da bu ko-
nuda kendisinden ahid almıştır; yani muahede 
yapmışlar, ahidleşmişlerdir.

Bu ahdin, Allah’tan başkasını Rabb tanı-
mamanın içinde, şeytana ibadet etmemek 
de vardır;

“Ey Ademoğulları! ‘Şeytana ibadet et-
meyin’ diye, size ahid vermedim mi?” 
(Yâsin, 60).

Ahidleşme, insanoğlunun yaratıcısını bilmesi 
ve O’na yönelip ibadet etmesidir.

Bu tür bir ahid, fıtrî bir ahiddir.

Allah’ın varlığına inanmak ihtiyacı, insan ya-
ratılışında sürekli ve kalıcıdır. Yalnız bazen insan 
şaşırıp yolunu sapıtır. O zaman Allah’ın rasulleri 
aracılığıyla gönderdiği emir ve yasaklara uyarsa 
ahde uymuş olur.

Ahidleşme Kur’anî bir metottur. Allah rasul-
leri ile onlara uyan, onların ashabı olan insanlar 
arasında gerek Allah’ın hükümlerini yaşama, 
gerek bunları muhafaza etme konusunda ahid-
leşmeler olmuştur.

“Allah’ın ahdini yerine getiriniz” (En’âm, 
152)

“Onlar emanetlerini ve ahidlerini yerine 
getirirler.” (Mü’minûn, 8)

“Ey İsrailoğulları, sizi nasıl bir nimet ile 
nimetlendirdiğimi hatırlayın. Ve Bana ver-
diğiniz sözü yerine getirin ki, Ben de size 
verdiğim sözü yerine getireyim. Siz, Ben-
den korkun.” (Bakara, 40)

Allah ile olan ahdine vefa göstermeyen, bu 
ahdi bozan ve bozmaya çalışan kimseden hiçbir 
ahde saygı göstermesi beklenemez.

“Ama Allah’a verdikleri sözü iyice pe-
kiştirdikten sonra bozanlar ve Allah’ın 
bitiştirilmesini istediği şeyi kesenler ve 
yeryüzünde bozgunculuk yapanlar... İşte 
lânet onlara (dünya) yurdunun kötü sonu-
cu onlaradır.” (Ra’d, 25)

Allah, İsrail oğullarından;, 

Namaz kılıp zekât vereceklerine, 
Peygamberlerine inanıp onları destekleye-

ceklerine,
Allah’a güzel takdimelerde bulunacaklarına 

(faizsiz borç vereceklerine) (Mâide, 12),
Allah’tan başkasına tapmayacaklarına,
Anaya babaya, yakınlara, yetimlere, düş-

künlere iyilik edeceklerine (Bakara, 83),
Birbirlerinin kanlarını dökmeyeceklerine,
Birbirlerini yurtlarından çıkarmayacaklarına 

(Bakara, 84-85) dair söz almıştır.

Fakat onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine ge-
tirmemiş, ahidlerini bozmuş ve bunu alışkanlık 
haline getirmişlerdir (Bakara, 100; Mâide, 13).

Hz. Musa’ya karşı geldikleri için üzerlerine 
azap çökünce bunun kaldırılmasını istemişler, 
Hz. Musa da onlara, Allah’a verdikleri sözü ha-
tırlatmıştır (Tâhâ, 86).

Çünkü Yahudiler ne zaman Allah’a söz ver-
mişlerse, içlerinden çoğu bu ahdi bozmuştur 
(Bakara, 100). 

Allah, Hristiyanlardan da ahidler almış, fa-
kat onlar sözlerinin bir kısmını unutmuşlardır 
(Mâide, 14).

İnsanlar Allah’tan başkasına ibadet etme-
meğe,  O’ndan başkasını rabb tanımamaya ah-
detmişler/söz vermişlerdir.

Allah da bunun karşılığında, insanlara yardım 
edeceğini ve dünya hayatından sonraki ahiret 
hayatında onları cennetlere koymayı ahdetmiştir.
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Seyyid Kutub, bu ahidleşme konusuna şöyle 
açıklık getirir: “Allah ile beşer arasında akdolu-
nan ahdin birçok çeşitleri vardır;

Bunlardan biri insanoğlunun Halik’ını bilmesi 
ve O’na yönelip ibadet etmesi için yaratılışında 
sahip olduğu fıtrî ahiddir. Allah’ın mevcudiye-
tine inanmak ihtiyacı, insan fıtratında daimîdir.

Diğeri de, Allah’ın Adem (a.s.)’ı yeryü-
züne halife göndererek ondan aldığı ahit-
tir. Allah, peygamberler vasıtasıyla her kavim 
ve milletten de ahitler almıştır.

Ahidler gereğince;

Yalnız Allah’a ibadet etmeleri,

Hayatlarında Allah’ın şeriat ve nizamını 
hâkim kılmaları icab etmektedir.

İşte fâsıkların bozduğu ahidler bu ahidlerdir. 

Verdiği sözde durmayıp Allah’la ahdini bozan 
kimse, aynı zamanda, Allah’la olan sözleşmesi 
dışındaki diğer ahidlerini de bozmuş sayılır.

Zira, Allah’ın ahdini bozmağa cür’et 
eden kimseden, hiçbir ahde saygı göster-
mesi beklenemez.

Yeryüzündeki bütün sapıklık ve fesatlar, 
Allah’ın emrinden uzaklaşmak, O’nunla olan 
ahdi bozmak ve bağlanmasını emrettiği bağları 
koparmak yüzünden doğuyor.

Yeryüzündeki anarşinin başı, Allah’ın beşer 
hayatını idare ve tanzim için seçtiği ilahî nizam-
dan yüz çevirmenin sonucudur.

İşte, neticesi mutlak surette hüsran olan yo-
lun ayrılış noktası buradan başlar.

Şu halde, yeryüzü Allah’ın nizamı ile ida-
re edilmekten mahrum ve hayat da şeriat-ı 
ilahîden uzak kaldığı müddetçe yeryüzünde hu-
zur ve sükûn aranamaz.”

Ahde vefa, Allah korkusuyla yakından ala-
kalıdır. Bunun için sosyal muamelelerde dost 
ile düşman arasında herhangi bir ayrım yapıla-
maz. Her ikisi için de durum aynıdır.

Ahde vefa dünyevî bir menfaat karşılığında 
değiştirilecek bir husus değildir. Çünkü veri-
len söz Allah adına verilmiştir. Buradaki mese-
le Allah’a karşı verilen ahde vefâ meselesidir. 
Onun için de karşıdaki insanlar değil; Allah’ın 
emri gözetilir.

Allah’a verilen sözün gereği nedir? Allah cc. 
Hz.lerine hangi konuda ahit, söz verilmiştir.

Kur’an-ı Kerim‘deki ayetler ışığında bunu 
şöyle sıralayabiliriz:

1) Allah’ı Rabb olarak kabul etmek,

2) Allah’ın emir ve yasaklarına uymak,

3) İbadetleri yerine getirmek,

4) Şeytana ve dostlarına uymamak ve on-
lardan uzak durmak

İnsan Allah’a kul olduğunu hatırlamak 
ve onun gereğini yapmakla ancak ahdini 
yerine getirebilir. 

Rabbim cümlemizi;

Ahdini yerine getiren kullarından olmayı, 

Diğer insanlara ahidlerini hatırlatmayı,

“Biz bundan habersizdik” demeyen kul-
larından olmayı nasip etsin.

Amin 

Not, Kuran’ı kerimde ahid-anlaşma ile alakali tah-
mini 45 ayet geçiyor:

2.27, 2.40, 2.63, 2:80, 2:80, 2:84, 2:93, 2:100, 
2:124, 2:125, 2:177, 3:76, 3:77, 3:81, 3:87, 4.21, 
4:90, 5:1, 5:7, 5:12, 5:13, 5:14, 5:70, 6.152, 
7:102, 7:134, 7:169, 8:56, 8:72, 9:7, 9:75, 9:111, 
13:20, 13:25, 16:91, 16:95, 17:34, 19:78, 19:87, 
20:115, 23:8, 33:23, 43:49, 48:10, 70:32
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Yazı dizimizin son bölümünde sûfilerce 
tevessülün bir çeşidi sayılan “Râbıta” 
konusunu ele alıp, tasavvufçuların 

râbıta’ya Kur’ân-ı Kerim’den getirdikleri delil-
leri serdedip râbıta’nın yanlışlığına kani olan 
muhakkik ulemanın açıklamalarını nakletmiş-
tik. Bu sayımızda da konumuza devam edip 
Râbıta’ya delil getirilen Hâdis ve rivayetleri ve-
rip gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Genel 
bir değerlendirme ile yazı dizisine son noktayı 
koyacağız.

2)  Râbıtaya Delil Getirilen Hâdis ve Riva-
yetler

a) “Kişi sevdiği ile beraberdir”1

Sevilen kişinin seven üzerindeki tesirinden 
hareketle sûfîler, bu hadis-i şerîfin râbıtaya 
işâret ettiği üzerinde durmuşlardır.2

Bu hadisin daha geniş bir rivayetini akta-
ralım: Rasulullah (sav) Medine-i Münevvereye 
hicret ettikten sonra hizmetine giren, dokuz on 
yaşlarında bu göreve başlayıp Rasulullah (sav) 
vefat edinceye kadar on yıl kendisinin yanında 
bulunan Enes b. Malik (ra),  Medine’de olan bir 
olayı şöyle anlatır:

Bir bedevi Hz. Peygambere (sav):

- Ey Allahın Rasulü “Kıyamet ne zaman?” 
diye sordu. Bunun üzerine Rasulullah (sav): 

1  Buhâri, Edeb 96; Müslim, Birr 165; Tirmizî, Zühd 50

2  Kadir Taşdemir, Tasavvufta  Mürşid  Rabıtası, s.37, Basıl-
mamış Doktora Tezi, Rize, 2010

- “Kıyamet için ne hazırladın?” Adam:

-“Allah ve Rasulünün sevgisini.” (Bunun 
üzerine) Rasulullah şöyle buyurdu: “Sen sev-
diklerinle berabersin.”3

Hadis, mü’minleri hem Allah rızası doğrultu-
sunda yaşamaya hem de Allah rızası dairesin-
de yaşayanları sevmeye davet etmektedir. Kişi, 
burada da orada da hep sevdikleriyle beraber-
dir. Öyle ise, nebilerle, sıddîklerle, şehidlerle 
beraber olmak isteyen, evvela onları sevmelidir 
ki, orada onlarla beraber olabilsin. Veya baş-
ka bir ifadeyle, ahirette nebilerle, sıddîklerle, 
şehidlerle beraber olacak olanlar, burada iken 
onları sevip maiyetlerinde bulunanlardır. Kötü-
lükleri temsil edenler için de, yine aynı hadîs’in 
hükmü ve mânâsı geçerlidir. Hadisten rabıtaya 
delil bir hüküm çıkmamaktadır.

Tasavvufa bağlı olduğu halde onun kimi bi-
datlerinden uzak durmağa çalışan birtakım ki-
şilerin râbıtaya kendi anlayışlarına göre anlam 
vermeğe çalışmaları tutarlı değildir, Çünkü ta-
savvuf literatüründe râbıta olsun, başka bir te-
rim olsun, ne anlama geldiği ve nasıl uygulandı-
ğı bellidir. Tasavvufta rabıta denildiği zaman da 
bu şekil akla gelmekte ve bilinen uygulama an-
laşılmaktadır. Onun için rabıtayı “İyi bir âlimi 
örnek almak” şeklindeki açıklamalar sahiple-
rinin iyi niyetini ortaya koyabilir, ama rabıtanın 
ne olduğunu ve nasıl yapıldığını göstermez. Bu 
bakımdan terimleri kişisel anlayışlarımıza göre 

3  Riyâzus-Salihîn s. 282. 45. bab;  Hayatus-Sahabe II, 476; 
Cevâhirul-Buharî, s. 408; et-Tâc V, 80; Tefsîrul-Kurânil-Azîm 
II, 330 Enfal, 74. ayeti ile ilgili olarak

İstimdâd, Tevessül ve Rabıta
Konularında Doğru Tavır - VI

Muhammed İMAMOĞLU
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yorumlayarak birtakım yanlışları temize çıkar-
maya çalışmak kurtuluş yolu değildir.

b) “Ebu Bekir radıyallahu anh kaza-i 
hacet (tuvalet) için Efendimiz sallallahu 
aleyhi ve sellemden hali bir yer bulama-
dığından, bu durumu Efendimiz’e şikâyet 
etti. Efendimiz de ona ruhsat verdi”4 

Bu rivayeti daha anlaşılır bir biçimde nak-
ledelim: “Şiddetli sevgi ve muhabbetin bir 
tezâhürü olarak, Efendimiz’in (sav) hayâli gö-
zünün önünden hiçbir zaman gitmeyen Hz. Ebû 
Bekir (ra), bir gün Rasulullah’a (sav) gelerek, 
“Ey Allah’ın Rasulu, her zaman hayâliniz gözü-
mün önünde duruyor. Hatta istemediğim bazı 
yerlerde bile yine sizi hayâl ediyorum” demişti. 
Peygamberimiz (sav) ona tahayyül etmeyiniz 
diye buyurmamışlardır.”5

Öncelikle şunu ifade edelim ki; Hz. Ebû 
Bekir’e (ra) atfedilen bu olayı, Buhârî eserin-
de zikretmiştir denilmektedir. Fakat yaptığımız 
araştırmalar neticesinde hadis kaynaklarında 
böyle bir bilgiye ulaşamadık. Bu haberin ne se-
nedi ve ne metni ve ne de her hangi bir hadis 
kaynağında geçtiği belli değildir. Ancak itimad 
edilen kaynaklarda geçmediği muhakkaktır.6 

Bu uydurma rivayet yerine, şu meşhur olayı 
aktarmak istiyoruz: Rasulullah’ın kâtiplerinden 
Ebû Ribi Hanzala b. er-Rebi el-Üseydi kendi 
başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatır: “Bir 
gün Ebû Bekir’le karşılaştım. Bana: Ey Hanza-
la nasılsın? dedi. Ben: Hanzala münafık oldu, 
dedim. O: Subhanallah sen ne diyorsun?! dedi. 
Ben: “Rasulullah’ın huzurunda bulunuyoruz. O 
bize cenneti ve cehennemi hatırlatıyor, sanki 
(cenneti ve cehennemi) gözlerimizle görüyo-
ruz. Fakat Onun huzurundan çıkınca, hanımları-
mızla, çocuklarımızla meşgul oluyoruz. Onların 
işleri ile meşgul oluyoruz. Çok (şeyi) unutu-
yoruz.” (Bunun üzerine) Ebu Bekir (ra) şöyle 
dedi: “Vallahi mutlaka bizler de bunun (söyle-
diklerinin) benzeri ile karşı karşıya kalıyoruz.”  
(Hanzala (r.a) anlatmaya devam ederek): Ben 
ve Ebû Bekir (Rasulullaha) kopup gittik. Niha-
yet Rasulullahın huzuruna vardık. Hemen ben, 
“Hanzala münafık oldu ey Allahın Rasulü” de-
dim. Rasulullah (s.a.v) bunun üzerine: “O nedir 

4  Ruhu’l Furkan, c.II, s.76, Siraç Yayınları, İstanbul

5  Kadir Taşdemir, Tasavvufta Mürşid Rabıtası, s.37

6  Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadisler-
deki Dayanakları, s.259, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, An-
kara, 2000

(o ne biçim söz)” dedi. Ben de şöyle dedim: 
“Ey Allah’ın Rasulü! Senin huzurundayken bize 
cehennemi, cenneti hatırlatıyorsun. Sanki göz-
lerimizle görüyoruz. Fakat huzurundan çıkın-
ca, eşlerimizle çocuklarımızla meşgul oluyor, 
mesleğimizi icra ediyoruz. Çok (şeyi) unutu-
yoruz.” Bunun üzerine Rasulullah (sav) şöyle 
buyurdu: “Nefsim kudreti elinde olana yemin 
olsun ki, yanımda bulunduğunuz hal üzere de-
vam etseydiniz melekler döşekleriniz üzerinde 
ve yollarda sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ya 
Hanzala, bir saat ibadetle bir saat dünya işle-
riyle uğraşınız, yeter” diye üç defa tekrarladı.”7

Şimdi sormak lazım: Acaba niçin sıfatların-
dan biri fetânet olan Rasulullah (sav), Hanzala 
(ra)’a “Ya Hanzala! Bana râbıta yap, karanlık 
bir odada günün şu saatlerinde ters teverruk 
oturuşuyla otur, gözlerini kapat, sabit kal ve 
benim suretimi düşün” buyurmadı?

İmam Malik (rh.a)’in dediği gibi: “Her kim 
İslam’da güzel görüp bir bid’at çıkarırsa, Mu-
hammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in risâleti 
edâ etmede ihânet ettiğini iddiâ etmiş olur.”8

Sahabelerin Peygamber (sav)’i düşünmesi 
ise apayrı bir şeydir. Sahabe (ra), Peygamber’e 
ne olduğunu, kardeşlerine ne olduğunu, ümme-
tin sıkıntılarının ne olduğu konusunda sürekli 
düşünce halinde olurlardı. Bunun örnekleri pek 
çoktur. Görüldüğü gibi bu düşünmeyle rabıta-
daki hayal etme birbirinden çok farklı şeylerdir.

Kişinin annesini, babasını, evladını, öğren-
cisini, şeyhini, işini vs düşünmesi hatırlamaktır. 
Rabıta değildir. Çünkü râbıtada karşılıklı düşün-
me ve haberdar olma yardımlaşma ve ne yap-
tığından haberdar olmak anlatılmaktadır!  İşte 
bu tür sapkın anlayışlarda şeyhinin kendini her 
halde iken gördüğünü sanan cahil softalar tuva-
let ve banyoya bile günlerce girememektedirler. 
Allah c.c. akıl fikir ve sahih bir itikat versin.

Peki farz edelim demiş olsun, Ebubekir 
(r.anh) tuvalette iken peygambere gelerek tu-
valette bile iradem dışında aklıma geliyorsun 
dediğinde, devamında da senin kalbindeki fe-
yizden nasipleniyorum demiş midir? Ya da her 
hangi bir sahabe, Rasulullah(sav)’ın ilim mec-
lisleri dışında Rasulullah(sav)’ın diğer sahabele-
rini araya koyarak ya da direkt Rasulullah(sav)’ı 
düşünerek feyizlenmiş, yaptığı işe de râbıta 

7  Müslim, Tevbe, 12-13; Tirmizî, Kıyâmet, 59; İbni Mâce, 
Zühd, 28

8  Şâtıbî, İ’tisâm, c.1, s.64
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yaptım demiş midir? Tâbiinden böyle bir şey 
yapan olmuş mudur?

Mezheb ve akaid imamlarımızdan bu şekilde 
feyizlenmek râbıtadır diyen bir sözcük görül-
müş müdür? İşin asıl feryadı figan kopan yeri 
ise bu düşünme (râbıta) esnasında düşünülenin 
düşünenden haberdar olması ve düşünenin ne-
rede, ne zaman, nasıl ve ne istediğinden haber-
dar olduğu ve yardım ettiği inancıdır.  İşte bu 
Allahu Teâlâ’nın El- Esmâul Husnâ’sındaki bazı 
sıfatları mahlûkata vermek durumudur ki, yeri-
ne göre bu şirk de olabilir.

c) “Ölmeden önce ölünüz”

Râbıtayı savunan eserlerde: “Rabıta-i Mevt: 
Bu tür rabıta ölüm duygusunu bir an bile hatır-
dan çıkarmamaktır. Bu düşünce ve davranışları 
düzenlemek için lüzumlu olduğu kadar, “ölüm-
den evvel ölüm” sırrına erebilmek, bedenimizi 
ölü gibi farz ederek, onun ruha verdiği bula-
nıklığı gidermeye çalışmak için de lüzumludur”9 
şeklinde bu rivayet delil olarak kullanılmaktadır.

Öncelikle şunu bilelim ki: “Ölmeden önce 
ölünüz” sözü, Peygamberimizin (s.a) hadisi de-
ğildir.10 Nitekim meşhur hadis âlimlerinden İbn 
Hacer el-Askalânî “sabit değildir” derken, Ali el-
Kârî, bu sözün sûfilere ait bir kelam olduğunu 
ve “hakiki ölüm gelmeden önce şehevî arzulara 
uymamak ve ayartan nefsi gemlemek suretiyle 
mecazen ölmek” diye anlaşılması gerektiğine 
işaret eder.

Râbıta-i mevt tabiri, ölümü sürekli hatırda 
tutmayı, bir ayağı öbür âleme atmışçasına öte-
lerle irtibat hâlinde bulunmayı, bu dünyanın bir 
misafirhane olduğunu düşünerek ebedî saadeti 
kazanma gayretiyle yaşamayı ve tûl-i emelden 
kurtularak büyük bir alâka ile ahiretin yamaçla-
rına yönelmeyi ifade etmektedir. Bu anlamda şu 
hadîs-i şerîfi zikredebiliriz: Abdullah b. Mesud 
(ra) anlatıyor: “Efendimiz (sas), ‘Allah’tan hak-
kıyla hayâ edin’ buyurunca, ‘Ey Allah’ın Rasulü, 
Allah’a hamd olsun biz Allah’tan hayâ ediyoruz, 
(ettiğimizi düşünüyoruz)’ dedik. O ‘hayır, zan-
nettiğiniz gibi değil’ buyurdu ve şunları ekledi: 
‘Allah’tan hakkıyla hayâ etmek, senin baş 
ve başta bulunanları (dil, göz, kulak, beyin 
vs.), karnı ve ilgili olanları (yenilen-içilen 
şeylerle birlikte her türlü arzu, şehvet vs.) 
koruman; ölümü ve kabirde bedenin çürü-

9  http://www.incemeseleler.com/tasavvuf-ve-naksibendiyye 
-esaslari/1714-7-rabita.html

10  Ahmet Yıldırım, A.g.e., s.263

yüp dağılması dâhil, ölüm sonrasını düşün-
mendir. Ahiret saadetini isteyen dünyanın 
geçici güzellik ve lezzetlerini de terk eder. 
İşte kim böyle yaparsa Allah’tan hakkıyla 
hayâ etmiş olur.”11

İlmi ve kudretiyle her yerde hâzır ve nâzır 
olan Allah’ın huzurunda olduğunu hisseden bir 
şuurlu mü’minin O’ndan başkasına teveccüh 
etmesi, başkalarından medet ve istimdat dile-
mesi tam olarak edepsizlik ve terbiyesizliktir. 
Bir Müslüman illa rabıta yapacaksa, ölümle ya-
pabilir. Hayalen kendi geleceğine bakar, meza-
ra girdiğini görebilir. Daha da ileriye bakıp bu 
dünyanın da fani olduğunu, Allah’tan başka 
bâkî kimse olmadığını yakînen anlar ve yalnızca 
O’na sığınır, O’na dua eder.

Görüleceği üzere Hadîs ve rivayetlerden de, 
bugünkü uygulanan tarzıyla bir Râbıta fiiline 
onay çıkmamaktadır.

RÂBITA HAKKINDA ÂLİMLERİMİZİN 
DEĞERLENDİRMELERİ

Üstâd Seyyid Mevdûdî kendisine tevdi edilen 
‘sûfilerin râbıta ve semâ gibi uygulamalarının 
hükmü nedir?’ suâline şöyle cevap veriyor:

“Şeyh olgusuna ilişkin görüşlerimi kısaca 
şu şekilde ifade edebilirim: Bu konuya iki tür-
lü yaklaşımda bulunulabilir. Birincisi: Bir insanı 
şeyh kabul etmeyi ve onunla rabıta yapmayı bir 
insanı dost edinmek ve onu hayalinde canlan-
dırmak gibi herhangi bir fiil olarak görebiliriz.

İkincisi: Şeyhi ve onunla rabıta yapmayı 
Allah’a yaklaşma aracı olarak görebiliriz. Birinci 
yaklaşım, şeyh ve rabıta olguları ve sadece bu 
fiillerin caiz olup olmadıkları açısından sorgula-
nabilir. Bir insanı şeyh edinmek ve onunla rabıta 
yapmak herhangi bir fiil olarak niyete göre caiz 
de olabilir. Caiz olmayabilir de. Caiz kılan veya 
kılmayan niyetler üzerinde İslâm âlimleri dur-
muşlardır. Niyetin bu türünü Hakim Abdurraşid 
Mahmud bir yazısında açıklamıştır. Bu niyeti göz 
önüne alırsak, şeyh veya rabıta olgularına ha-
ram demekten başka bir çaremiz yoktur. İkinci 
tür niyeti ise âlim Zafer Ahmed açıklamıştır. Bu 
niyeti göz önünde bulundurursak da bunlara 
kolay kolay câiz değildir diyemeyiz. Bu durum 
tıpkı şu olaya benzemektedir: Bir kişiyi yabancı 
bir kadına bakarken gördüğümde, ona nedeni-
ni sorsam, o da bana nefsine uyarak duygu-
larını tatmin etmek için baktığını söylese, ben 

11  Tirmizî, Kıyame, 64
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de zorunlu olarak yaptığı işin caiz olmadığını 
söylerim. Aynı durumdaki bir başka kişi, bakış 
nedeni olarak bu yabancı kadınla nikâhlanmak 
istediğini belirtirse, ben de yine mecburen caiz 
olan bir iş yaptığını söylerim. Çünkü öne sür-
düğü neden İslâm hukuku açısından geçerlidir; 
yanlıştır denemez.

Şeyh ve rabıta olayının ikinci türüne gelin-
ce: bunların kesinlikle caiz olmadığı ve yanlış 
oldukları konusunda hiç bir zaman şüphem ol-
mamıştır. Ne kadar büyük bir şahsiyeti şeyh 
edinirse edinsin ve ne kadar büyük bir şahsi-
yeti rabıta yaparsa yapsın, o kişi yanlış ve caiz 
olmayan bir iş yapmış olur.” 12 “…Ben, semâ’yı 
Allah’a yaklaşmaya bir vesile olarak gören bü-
yüklerin içtihadının doğru olduğunu kabul ede-
mem. Veya şeyhi râbıta etme yoluna başvuran 
kişilerin görüşlerinin isabetli olduğunu söyleye-
mem. Ben böyle şeyleri yanlış olarak görüyor, 
bu gibi şeylere karşı çıkmayı ve insanlara bun-
lardan kaçınmalarını öğütlemeyi gerekli hisse-
diyorum. Ancak, şu da var ki, bu gibi usullerin 
nispet edildiği büyük sûfilere saygısızlık edilme-
sini doğru bulmuyorum.”13

12  Mevdudi, Fetvalar, Cilt 4,  Bölüm 2

13  Ebû’l A’lâ Mevdûdî, Fetvalar, c.2, s.118, Nehir Yay. 1992
Günümüzde tasavvuf adına; Vahdet-i vücûd, hulûl, fenâfillah, 
fenâfişşeyh, râbıta, semâ, vücudu şişleme, bid’at olan te-
vessülde bulunma, ölülerden ve kabirlerden yardım isteme, 
ehl-i Tevhid’e buğz edip düşmanlık yapma, şeyhlerine körü 
körüne teslim olma vb. İslâm’da olmayan sayısız inanç ve 
ibâdet şekilleri türetilmiştir. Bu tür inançların, kendilerine 
nispet edildiği pek çok kimsenin, aslında günümüzdeki şek-
liyle tasavvufla hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi, bu görüşlerin 
de fikir babaları değillerdir. Mesela; Abdulkâdir Geylânî, Fu-
dayl b. Iyâd, İbrahim Edhem, İmam Gazâli, İmam Rabbâni 
vb. eşhâsın günümüzde yaygın olan tasavvufçulukla hiçbir 
ilgisi bulunmamaktadır. Pek çok meseleler de onlara iftira 
edilmiş ve onların ağzındanmış gibi rivâyetlerde bulunulmuş-
tur. Bu durumda bize düşen; bir sözü kim söylerse söylesin, 
ismi toplumda ne kadar büyüklenirse büyüklensin, söylenen 
her sözü Kur’an ve Sünnet ile değerlendirmemizdir. Allah 
ve Rasûlünün sözlerinin önüne hiçbir kimsenin sözü geçiri-
lemez! İster şeyh olsun, ister âlim olsun, isterse ne olur-
sa olsun! Mevdûdî de bunu söylüyor. Mesela, râbıta ile ilgili 
Abdülkâdir Geylânî’den sözler naklediliyor. Bunlar külliyyen 
iftiradır ve yalandır! Öldükten sonra bile müridlerinin yar-
dımına koşacağı ile ilgili olarak, sözde, Abdülkâdir Geylânî: 
“Müridim, doğuda da olsa, batıda da olsa, her nerede olursa 
olsun, imdadına yetişirim” demiş! Bu söz, uzun sûfistik bir 
şiirdir! Bu sözden Abdülkâdir Geylânî’yi tenzih ederiz. Sâlih 
kimseler oldukları, âlimlerin eserlerindeki şehâdetleriyle 
âşikâr olan kimselere ait olduğu söylenen (!) kitaplardaki 
şirk, küfür, hurafe ve bid’atlerin haddi hesabı yoktur. İşte 
Mevdûdî, bu gerçeğin altını çizmek adına, “Ancak, şu da var 
ki, bu gibi usullerin nispet edildiği büyük sûfilere saygısızlık 
edilmesini doğru bulmuyorum” demektedir. Yani bu cümlenin 
anlamı; bu nispetlerin çoğu asılsızdır; kendileri sâlih kişiler 
olan ama tarihte, özellikle vefatlarından sonra ‘mutasavvıf’ 
diye tanıtılmış kişilere karşı saygılı olmak ve aşırı gitmemek 
gerekir, demektedir. Çünkü bahsettiğimiz sınıftaki kişiler, bu 
tür iftiralardan beridir. Üstad Mevdûdî aslında semâ ve şeyhi 
rabıta etme konularının, kendilerine dayandırıldığı pek çok 

Bir de Râbıta’nın hükmünü kendisi de Nak-
şibendi tarikatı şeyhi olan ve 2013 yılında vefat 
eden Muhammed Emin Er14 Hoca’dan naklede-
lim: Muhammed Emin Er hoca kendisine soru-
lan: “Seyda15, râbıtayı nasıl tarif ediyorsunuz?” 
suâlini şöyle cevaplıyor: “ Bizde râbıta, mu-
habbet manasında olan râbıtadır. Mürid şeyhi-
ni, ana-babadan daha ziyade sevmeli ve onun 
emrini yerine getirmelidir… Çünkü ana-baba 
insanın dünya hayatına; şeyh ise âhiret ha-
yatına sebeptir. Öyleyse şeyhin söylediği söze 
“yok” denmemeli; derhal yerine getirilmelidir. 
Fakat şeyh, şeyh olmalıdır. Yani şeyh; ilim, 
amel ve ihlas sahibi olmalıdır… Şeriata ve Hz. 
Peygamber’e bağlı olmalıdır. Mürid öyle bir şey-
hi bulmuşsa ona teslim olmalıdır. Teslimiyet ol-
mazsa, yüz sene müritlik de yapsan bir faydası 
olmaz… Teslimiyet ve muhabbet lazımdır. Mürid 
şeyhini ana-babasından daha fazla sevmelidir. 
İlim, amel, ihlas, tarikat ve sünnete ittiba sa-
hibi bir şeyhe teslim olunduğunda kısa bir za-
manda maksada vasıl olmak mümkündür. Ama 
“ben kendi kendime bu işi yaparım” derseniz bu 
çok zordur. Ancak Gazzâlîler gibi olursan kendi-
ni kurtarabilirsin yoksa mürşidiniz olmazsa ba-
taklıkta kalakalırsınız.

Az önce de söylediğimiz üzere râbıta, mu-
habbet bi’ş-şeyhdir. Müridin şeyhini azim bir 
muhabbetle sevmesidir… Ana-babasından üs-
tün tutmasıdır. Her şeyde olduğu gibi râbıtanın 
da meşru olanı vardır fakat meşru olmayanı da 
vardır. Şeyhin suretini karşısına getiriyor. Onun 
alnına bakıyor… Gözleri kapalı olarak şeyhin al-
nından bir nurun geldiğini hissediyor… Kalben 
yardım talep ediyor. Böyle bir şeye de râbıta 
deniyor. Sanki daima şeyhinin ruhaniyetiyle be-
raberdir. Böyle çeşitleri de var râbıtanın… Fa-

kimsenin, bu görüşlerde olmadığını, “bu gibi usullerin, kendi-
lerine nispet edildiği” ifadesini kullanarak vurgulamıştır.

14  Muhammed Emin Er Hoca, milâdî 1914, hicrî 1332 ta-
rihinde, Birinci Dünya Savaşı başlangıcında Diyarbakır’ın 
Çermik kazasında doğdu. Çocuk yaşlarda dönemin büyük 
hocalarından ders aldı ve birçok ilim dalında icazet sahibi 
oldu.  İlmiyle âmil olan Muhammed Emin Er Hoca 1987 sene-
sinde, 73 yaşındayken Afganistan’a gitmiş ve Afgan dağların-
daki cephelerde savaşmıştı. 28 Haziran 2013 de 105 yaşında 
iken Ankara da vefat etti. Allah Katında Din, Fetvalar, Din 
Güzel Ahlaktır gibi te’lif kitapları vardır.

15  ‘Ya Seyyidî’ (Ey Efendim!) hitabının ders sırasında talebe-
ler tarafından çok sık kullanılması neticesinde önce ortasın-
daki ya harflerinden birsi atılmış; ardından sonundaki müte-
kellim yası elife dönüşmüş, kendinden önceki harfin kesresi 
yerine fetha konmuş  ve başındaki nida yası da atılarak en 
sonunda seydâ elde edilmiştir. Seydâ kelimesi (özellikle Do-
ğuda) ders verme seviyesinde olan müderris âlimler için kul-
lanılmaktadır.
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kat İstifâza16  manasındaki râbıta bidattir. Hâlis 
râbıta kalbin bir şeye bağlanmasıdır. Bir kim-
se para kazandığı işini seviyor, diğeri karısını 
seviyor ve onu daima hatırında tutuyor… İşte 
bu, râbıtadır. Hiç râbıta yapmayan var mıdır? 
Şakî kimseler, bazı haramları sürekli hatırında 
tutuyor; bu da bir râbıtadır. Fakat tasavvufta-
ki râbıta Allah Teâlâ’yı daima tefekkür etmek, 
O’nu mütemadiyen hatırda tutmaktır… Zâhirin 
halk ile bâtının Allah Teâlâ ile olmasıdır. Meşru 
râbıta budur. Bir de cebinde, yanında resim ta-
şıyarak ve karşısına resim koyarak rabıta eden-
ler var ki, bu çeşit rabıta kesinlikle haramdır. Ve 
insana fayda yerine zarar verir. Avamdan bazı 
kişiler namazda bile rabıta yapıyorlarmış bu çok 
tehlikelidir. Kişi namazda fatiha’yı okurken ‘iy-
yake na’budu ve iyyake neste’in’ dediği anda 
şeyhiyle rabıtalı olursa bu şirke kadar götürür, 
insanı. Çünkü şeyhine ibadet etmiş ve şeyhin-
den yardım istemiş olur. Bunlar korkunç şeyler-
dir. Allah muhafaza buyursun.”17

Bir de günümüz fıkıhçılarından Faruk 
Beşer’in “Mürşide rabıta olayının aslı var mıdır, 
varsa nasıl yapılmalıdır? Eğer yoksa yapılma-
sındaki sakıncalar nelerdir? “ suâline verdiği 
cevabı –özetleyerek- aktaralım:

16  Türkçede de “istifade’’ olarak kullanmakta olduğumuz 
kelimedir. Emin Er hoca’nın başka bir yerde râbıta hakkında 
“Rabıtanın çeşitleri vardır. Şirke yakın rabıta da vardır, meşru 
olan rabıta da vardır…Ama onun maksud-u bizatı eğer ha-
yal ettiği falansa ya da ondan bir şeyler talep ederse, beni 
kurtar, bana Allah mal versin diye ondan isterse, o zaman 
şirkten korkuluyor.” (İslam Dergisi, Mart 1997, S. 20-21) de-
diği üzere şeyhten medet ummaya dayalı râbıtayı kastediyor.

17  Rıhle Dergisi, 14.Sayı

“Tasavvufta rabıta denince, Nakşiler tarafın-
dan (Yani Hz. Peygamber’den yaklaşık 800 sene 
sonra) geliştirilen bir disiplin akla gelir. Mürit 
şeyhini sevecek, ona kalben bağlanacak, bura-
dan Hz. Peygamber’e, oradan da Allah’a ulaşı-
lacak ve O’nunla irtibatlı olunacaktır. Bunun için 
mürit öncelikle şeyhinin suretini hayal edecek, 
onun güzelliklerinin, ahlakının kendisine feye-
zan etmesini isteyecektir. Hatta şeyh müridini 
Allah’a bağladığı için onun kendisi bizatihi ra-
bıtadır/bağdır. (Enver Fuad, Mu’cem 88). Bu 
hayal etmeyi gerçekleştirmek üzere bazı tari-
katlarda müritler, üzerlerinde şeyhinin resmi-
ni bulundurmaktadırlar. Hatta Hz. Peygamber 
(sav) adına yapılan hayali bir resmi üzerlerin-
de bulunduran tarikat mensupları da vardır ve 
bana bu resmi gösterdiler. Bu elbette cehalet-
ten öte bir cinayettir.

Böyle bir eğitim tekniği kullanıldığında 
olumlu sonuçlarının ve bir takım psikolojik fay-
dalarının olup olmayacağı eğitimci gözüyle tar-
tışılabilir. Ama rabıtanın bir ibadet olduğu var 
sayılırsa bunu İslam’ı anlama usulü içerisinde 
bir yere oturtmamız elbette mümkün gözük-
memektedir. Şöyle de diyebiliriz: Bir ibadet 
düşünün ki Hz. Peygamber onu hiç yapma-
mış, öğretmemiş ve onu izleyen selefi salihin 
de böyle bir şeyden haberdar olmamıştır. Böyle 
bir ibadetin olması mümkün değildir. Bu anlam-
daki rabıta için delil getirilen: “Sadıklarla bera-
ber olun” mealindeki ayet-i kerime, ya da “Kişi 
sevdiğiyle beraberdir” hadisi şerifi de İslamî 
gelenek içerisinde “rabıta” ortaya çıkıncaya ka-
dar hiç böyle anlaşılmamıştır. Zorlama bir tevil 
yapmadan böyle anlaşılması da mümkün de-
ğildir. Zorlama tevillerin insanları saptıracağını 
da bizzat Kur’ân-ı Kerim söylemektedir. (Bkz. 
3/7). Sahabe efendilerimizin Hz. Peygamber’e 
olan sevgilerinden böyle bir uygulama çıkar-
mak da mümkün değildir. Aksi halde, Allah 
Rasulü’nü izleyen 800 yıl, insanlar, hatta bizzat 
Hz. Peygamber’in kendisi bunu keşfedememiş 
ve anlamamış olurlardı. Oysa akide ve ibadetler 
konusunda en doğru anlama, Hz. Peygamber’le 
beraber olanların, sonra da onları izleyenlerin 
anlamasıdır. Bunda bütün İslam âlimleri ittifak 
halindedir.

Rabıta tasavvufun şartlarından değildir ve 
tasavvufun Ehl-i Sünnet çizgisinde yaşandığı 
ilk yüzyıllarında da onda bu anlamda bir rabıta 
hiç olmamıştır. Sevginin, bağlılığın, kardeşliğin, 
ittibaın rabıta diye anlatılması da elbette isa-
betli olmaz. Dolayısıyla rabıtayı kabul edip et-
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memekle, tasavvufu kabul edip etmemek farklı 
şeylerdir. Doğrusu sağlam tarikatlerdeki18 güzel 
insanların hatırı için rabıtayı da onların anladığı 
gibi kabul etmek isterdim. Ancak İslam’ın ve 
hakikatin hatırı daha büyüktür ve buna karşı 
saygısızlığı hiç göze alamam, bu sebeple de dini 
bir delile dayanmayan bir uygulamayı gerekli 
göremem. Durum bu olmakla birlikle, birleri 
bunu bir eğitim aracı olarak görür ve uygular-
larsa kendi bilecekleri bir şeydir ve dediğimiz 
gibi bu tartışılabilir. Ancak ben hiçbir tarikatın 
rabıtaya böyle baktığını görmedim. Aksine o 
bir ibadet olarak görülür ve hatta müritler çoğu 
zaman onu günlük farz namazlarından daha 
önemli tutarlar.

Günümüzdeki en büyük İslam âlimleri, sö-
zünü ettiğimiz anlamdaki rabıtaya bidat olarak 
baktıklarını da burada zikretmeliyiz. Mesela 
Ramazan el-Bûtî şöyle söyler: “Şüphesiz ta-
rikat şeyhlerinin sonradan icad ettikleri rabıta 
bidattir, çünkü bunun dinde hiçbir dayanağı 
bulunmamaktadır.”19

Rabıta ile ilgili olarak söylenecek çok söz 
vardır. Özellikle bazı odakların dürtüleri altında 
rabıtanın son zamanlarda daha sıkça gündeme 
getirildiği göz önüne alınacak olursa, İslam’ı 
çok daha içerden deformasyona uğratmak iste-
yenlerin atakta olduğu ihtimali büyüktür. O ba-
kımdan, hem İslam inanç sisteminin disiplinini 
korumak, hem de kişilerin münferid hükümleri 
şeklinde ortaya çıkan polemiklerle Müslümanlar 
arasında doğabilecek huzursuzlukları önlemek 
için her şeyden önce bu konunun İslam âlimleri 
tarafından ortak bir çalışma ile ele alınarak ke-
sin bir şekilde sonuca bağlanmasının gereklili-
ğine inanıyoruz.

Müslümanların yüzyıllardır anlaşamadığı, 
üzerinde ihtilaf ettikleri meselelerden biri de hiç 
şüphesiz Râbıta meselesi’dir. Rabıta yapmanın 
ne Kuranda ne de sünnette hiç bir delili yoktur. 
Yani râbıta yapmak hakkında ne yaratanımız, 
Rabbimiz Allah’ın (c.c.) bir emri ne de onun el-
çisi Muhammed (s.a.v)’in bir sünneti mevcut 
değildir.

Eğer birileri “râbıta yapmaktan kastımız 
ibadet yapmaktır” derse biz ona bu ibadetin 

18  Faruk Beşer hoca  ‘sağlam tarikatler’ derken yazının baş-
ka bir yerinde “Erenköy cemaati başta olmak üzere, Çarşam-
ba ve İskender Paşa cemaatlerini“ zikretmekte. Maalesef ki 
hocamızın sağlam zannettiği yapılarda da tonlarca bid’at ve 
hurafe bulunmaktadır.

19  http://farukbeser.com/soru/rabita-261.htm

kendisine yapıldığı mabudunu (ilah/tanrı) sor-
makta haklı olduğumuzu söyleriz. Cevabı “Al-
lah” olursa Allah’ın emretmediği ve Rasulu’nun 
bildirmediği bir şeyi Allah’a ibadet olarak yap-
maması gerektiğini söyleriz. Râbıta bir ibadet 
olarak yapılıyorsa Kuran ve sünnette bulunma-
dığı için en azından dinde bid’at konusuna girer 
ki bid’atın mekruh, haram, şirk ve küfre kadar 
uzanan geniş bir alanı vardır. Rabıta için sade-
ce bid’at demek bile onun yukarıda saydığımız 
mekruh, haram, şirk ve küfür gibi hallerden  en 
azından birine dahil olduğu anlamına gelir. Ta-
biatıyla bu da eşittir “rabıta yapmak günahtır”  
demek olur.

“Hayır efendim, biz rabıtayı ibadet kastıyla 
yapmayız. Bu bir eğitimdir, dolayısıyla mubah-
tır.” denilecek olursa bir şeyin mubah olmasının 
şartlarına bakarız. Bir şeyin mubah olmasının 
en mühim şartı, içeriğinde dinin sahibinin (şâri’) 
menettiği herhangi bir itikadi ya da ameli ya-
sağın bulunmamasıdır. Acaba Rabıta yapmak bu 
açıdan mubah görülebilir mi? Maalesef…  Çün-
kü rabıtanın içeriğinde Allah’tan başkasını tazim 
yoluyla düşünmek, Allah’tan başkasından yar-
dım ve feyiz istemek/beklemek, son derece te-
vazu ile şeyhe huşu etmek, ona boyun eğmek, 
inabe etmek/ yönelmek, ona en derinden sev-
gi ve itaat gibi sadece Allah hakkında caiz olan 
şeyler bulunmaktadır. Bunun yanında rabıta için 
zaman ayırmak, temiz bir yer aramak ve otur-
mak, gözleri kapamak gibi kuralları bulunmak-
tadır. Şayet Rabıtadan kasıt kişinin sevdiği zevat 
ve şahsiyetleri düşünmesi, hayal etmesi ve te-
fekkür etmek suretiyle hatırlaması denirse buna 
kimsenin karşı çıkacağını ve bid’at ve yasak ol-
duğunu iddia edeceğini zannetmiyoruz, Zira bu 
çok doğal olan bir şeydir ve hatta güzel olan bir 
tutumdur. Allah Rasulunu ve onun güzide asha-
bını, onların Din-i Mübin-i Ahmediyye uğrunda 
gayret ve mücadelelerini, zühd ve takva dolu 
hayatlarını düşünüp, tefekkür edip kişinin kendi 
kendine nefis muhasebesi yapması gibi.

Bu içerik itibarıyla rabıta mubah bir iş olarak 
kabul edilemez. Çünkü Allah’tan başkasından 
yardım dileyerek yalvarmak (en azından amelî) 
şirkin ta kendisidir. Efendim, bu peygamber-
miş, evliyaymış denilemez. Kim olursa olsun 
Allah’tan başkasına yalvarmak, yardım için 
ondan istimdat etmek, medet beklemek, feyiz 
vereceğini düşünerek ondan feyiz istemek ta-
mamen dalâlettir. Ayrıca bir ibadet edası içinde 
bunu icra etmek bu fiil hakkındaki tüm hüsnü 
zanları boşa çıkarmaya yetmektedir.
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Rabıta ve benzeri batıl görüşler, ister birinin 
kendi öz düşüncesinden doğmuş olsun, ister 
başka bir dinden taklit yolu ile alınıp İslam’a 
bulaştırılmış olsun, büyük ihtimalle her şeyden 
önce bilgisizliğin bir sonucudur. Konunun çem-
beri çok geniştir. Ancak bu çemberin içinde do-
laşırken Allah’a ve peygambere layık olmayan 
şeylerin mal edilmemesi, Allah’ın bütün noksan 
sıfatlardan tenzih edilmesi, kemal sıfatlarıyla 
nitelenmesi, tevhidine gölge düşürülmemesi, 
Hz. Peygamberin de onun kulu ve elçisi olarak 
öğrettiği biçimde istendiği kadar övülmesi, ona 
saygı ve sevgi gösterilmesi yegâne ölçü olmalı-
dır. Yapılan bu işe bir kişi “râbıta” ismini yakış-
tırmakta ısrar ediyorsa, bu adı mutlaka İslam’ın 
değerleri arasında görmek istiyorsa ve hele şey-
hin şeklini sürekli canlandırmaya “râbıta” deyip 
İslam’la herhangi bir surette irtibatlandırmaya 
çalışıyorsa, bunun bir sebebi vardır ve bu da ke-
sinlikle yukarıda sayılan faktörlerden biri ya da 
bir kaçı olmalıdır. Eğer yıkıcı bir niyet yoksa bu 
faktörlerin birincisi cehalettir, İslam’ın hakikat-
larını bilmemektir veya henüz kavramamaktır.20

Yazı Dizisinin Genel Değerlendirmesi

Tevessül ana başlığıyla başladığımız yazı 
dizisinin sonuna geldik. Son iki yazıda tasav-
vufçularca tevessülün bir türü sayılan Rabıta’yı 
ele alınca konu biraz dağıldı. Bu yüzden genel 
olarak ulaştığımız sonuçları maddeleyerek yazı 
dizimizi bitirmek istiyoruz:

1) Allah Teâlâ her şeyin tek yaratıcısı, idare-
cisi ve yok edicisidir. Hz. Muhammed (sav) de 
dâhil hiçbir peygamberin veya onların ümmet-
lerinden hiçbir şahsın bu konuda yetkisi yoktur, 
İnsan kendisine verilen aklın sınırları çerçeve-
sinde ve imanın nurlarıyla yaratıcısını sıfatları, 
fiilleri ve tecellileri ile tanıyabilir, Allah’ı tanıyan 
O’na kullukta ve yakınlıkta başkasını vesîle 
edinmez. Allah’a, O’nu görüyormuş gibi ibadet 
etme, sorumluluk bilinciyle davranışlarına yön 
verme şuuruna henüz eremeyenler ise, bu hâle 
kavuşuncaya kadar bir takım şeyleri vesîle edi-
nirler. Bu durum, yüzme sporunu öğrenmeye 
çalışan bir sporcunun antrenöre olan ihtiyacına 
benzetilebilir. Yüzmeyi en ince ayrıntısına kadar 
öğrenen bir yüzücü başkasına ihtiyaç duymaz. 
Kişinin doğrudan Allahtan yardım istemesi, teh-
likeli ve sıkıntılı zamanlarda sadece Ona sığın-
ması, İslâm’ın itikad ve ibadet ilkeleri açısından 
tercih edilecek yegâne davranıştır. Bâzı kim-

20  İbrahim Sarmış, Tasavvuf ve İslam, Ekin Yayınları,  287-
295.

selerin, sâlihlerin gıyablarında veya kabirlerini 
ziyâret esnâsında; “Ey filân zât! Bana şifâ ver! 
Benim şu ihtiyâcımı gider!” gibi sözlerle doğ-
rudan doğruya kendilerinden talepte bulunma-
ları, türbelerin etrafında toplanıp medet, şifa, 
imdat… beklemeleri son derece yanlış ve şirke 
kapı aralayabilecek olan istigâse cümlesinden-
dir. Şüphesiz bu tür istigâseler için birtakım te-
viller yapılabilirse de, gâyet hassas olan Tevhîd 
akîdesinin özünü zedeleyebilecek bu ve benzeri 
câhilâne hareketlerden şiddetle sakınılmalıdır. 
Müşkillerin bertaraf edilmesinde, kâinâtın sevk 
ve idâresinde, Allâh’tan gayrısının mutlak ta-
sarrufunun bulunabileceği intibâını veren bu 
nevî ifâdeler, aslâ kullanılmamalıdır.

2) Üç tevessül çeşidi; Esmâ-i hüsnâ (Allâh’ın 
isim ve sıfatları), sâlih amel ile tevessül ve ha-
yatta olan bir insandan duâ talebi ile tevessül, 
İslâm âlimleri arasında ittifakla kabul görmüş 
ve tavsiye edilmiştir. Hasen isnadla sabit olan 
melekler ile tevessülü de bu sınıfa dâhil etmek 
mümkündür. Zât ile tevessül başlığı altında 
yer alan tevessül çeşitleri; Peygamberler ve 
sâlihlerin Allah nezdindeki mertebesi ile te-
vessül, Peygamberler ve sâlihlerin Allah nez-
dindeki hakkı ile tevessül ve vefatından sonra 
Peygamberler ve sâlihlerle tevessül ise, müna-
kaşa mevzuu olmuştur. İbn Teymiyye ve onun 
açtığı çığırı devam ettiren âlimler, söz konusu 
tevessül çeşitlerini kabul etmeyip -en azından- 
bidat olduğunu ifade ederlerken, Takıyyüddîn 
es-Sübkî ve onun çizgisini takip eden âlimler 
de söz konusu tevessül çeşitlerini kabul, hatta 
tavsiye etmişlerdir.

Özellikle kabirlerde yatan evliyâ addedilen 
kişilerle tevessülü reddedenler, konuyu İlah-
Rab, kul ve ubudiyet üçlüsü etrafında değer-
lendirmektedirler. Bilindiği gibi, dua bir ibadet-
tir ve ibadet, ancak Allah’a yapılır; yardım da 
-vasıtalı veya vasıtasız- yalnız Allah’tan gelir: 
“Ancak sana kulluk eder ve yalnız Sen’den yar-
dım dileriz.” (Fatiha,4) Başta İbn Teymiyye ol-
mak üzere bu tür tevessülü caiz görmeyenler, 
insanların şirke sapmasından korkmuşlar; Bu 
bağlamda tevhid ilkesinin muhafazasına dikkat 
çekip ve bunu bozacak en küçük bir şüpheyi 
dahi reddetmişlerdir. Bu titizlikten dolayı birçok 
davranışı şirk olarak nitelendirdikleri doğrudur. 
Tevhid gibi yüce bir gayeye hizmet eden bu in-
sanlara tepki, onların bu konudaki sert tutum-
larından dolayı gelmiştir.

Her iki gurubun delilleri mukayese edildi-
ğinde, böyle bir tevessül şirk kabul edilmese 
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de, bunun dinin ruhuna 
uygun bir davranış ol-
madığı anlaşılmaktadır. 
Çünkü bu tutum pey-
gamber ve veli ruhu da 
olsa -Allah’tan başka 
varlıklara dua etmeye 
ortam hazırlamaktadır ki 
bir Müslüman’ın bu konu-
da oldukça duyarlı olması 
gerekir. Şu halde böyle 
tartışmalı tevessüllere 
başvurmaktansa, daha 
önce belirtilen ve bü-
tün âlimlerin tartışmasız 
benimsediği, Kur’ân ve 
Sünnet’te mevcut teves-
süllere yönelmek daha 
uygun bir davranış olur.

3) Aslında, dîn-i hâlis 
tevhid titizliğini ileri süre-
rek tevessül meselesine 
mesafeli yaklaşan hüsn-i 
niyet sahibi bir mü’minin 
tepkiyle karşılanması na-
sıl uygun değil ise, nazarî 
veya amelî bakımdan te-
vessülü benimseyen bir 
Müslüman’ın şirkle suçlanması da doğru değil-
dir. Her iki taraf, meseleyi büyütmeden ve işi 
husumete dönüştürmeden birbirini müsamaha 
ile karşılamalıdır. Nitekim, istiskâ konusunda 
“Sâlihlerle tevessülde bir beis yoktur” görüşü 
ile Ahmed b. Hanbel’in “Yalnız (hâsseten) Pey-
gamber (s.a.) ile tevessül edilir” sözü kendisi-
ne bir suâl olarak tevcih edilen Muhammed b. 
Abdilvehhâb gibi bir şahsiyetin verdiği şu cevap-
tan, tevessülün o kadar büyütülecek bir mesele 
olmadığını öğrenmekteyiz: “Bazıları sâlihlerle 
tevessüle ruhsat vermekte, bazıları da 
onu Peygambere (s.a) has kılmaktadır. 
Âlimlerin ekserisi ise ondan nehyetmekte 
ve onu mekruh görmektedir. Bu mesele 
(tevhid ve akâidin değil) fıkhın mesele-
lerindendir. Cumhurun “mekruh” görüşü 
bize göre doğru olmakla birlikte, biz onu 
yapan (tevessülde bulunan) kimseyi yadır-
gamayız. İctihad meselelerinde yadırgama 
(inkâr) bahis konusu olmaz...”21

21  Muhammed b. Abdilvehhâb, Müellefât, III, 68 (fetâvâ ve 
mesâil bölümü).

4) Rabıta yapmanın 
ne Kuranda ne de sün-
nette hiç bir delili yok-
tur. Yani râbıta yapmak 
hakkında ne yaratanımız, 
rabbimiz Allah’ın (c.c.) 
bir emri ne de onun elçisi 
Muhammed (s.a.v)’in bir 
sünneti mevcuttur. Âyet 
ve hadislerin çoğunda 
râbıta, Allah ve Peygam-
berin düşmanlarına karşı 
silahlanma, cihat için ha-
zırlıklı olma, Müslüman-
larla kâfirlerin arasındaki 
hudut karakollarında nö-
bet bekleme ve bu duy-
gulara sıkı sıkıya bağ-
lı olma demektir. Buna 
göre ayet ve hadislerde 
kasdedilen anlamlardan 
mutasavvıfların uygula-
masını destekleyecek en 
ufak bir işaret yoktur. 
Ayet ve hadislerde dile 
getirilen cihad ruhunu 
meskenete çevirmekten 
başka bir şey yapmayan 
mutasavvıflar Kur’an ve 

hadislerdeki bu ribat kelimesini çok yanlış bir 
alana çekmişlerdir. Hiçbir sahabi Rasulullah’ı 
aracı kılarak rabıta yapmadığı gibi, hiçbir tabii 
de sahabe’yi aracı kılarak rabıta yapmamıştır. 
Rabıtanın bu şekildeki uygulaması tarikatların 
Hicri yedinci yüzyıldan sonraki dönemlerde uy-
durdukları bir bid’attir.

Rabbimize ilticâ ederek yazı dizimizi nokta-
layalım:

“Allahım! Güzel isimlerin, yüce sıfatların; 
Sana olan imanımız, Rasuluna duyduğumuz 
sevgi ve sünnetine olan bağlılığımız; ancak se-
nin vechini gözettiğimiz salih amellerimiz ve 
içimizden salih kimselerin duasıyla sana yakın-
lık umar;  Bizleri yolunda çaba gösteren, yo-
luna çağıran Peygamber sallallahu aleyhi ve 
sellemin sünnetine bağlı, haktan ayrılmayan 
muvahhid kimseler kılmanı, bizi düşmanları-
mıza galip getirip aziz Dinin İslâmı yüceltmeyi 
bizlere nasip etmeni Senden dileriz.”  

Rabbim, azımıza çok mükâfatlar versin. Akide-
mizi, niyetimizi ve amelimizi rızasına uygun kılsın. 
Rabbim bizleri sözü dinleyip en güzeline, sözün 
doğrusuna uyan; bâtıl ve hurafelerden uzak duran 
muvahhid Müslümanlardan eylesin. (Amin)

Rabıta yapmanın ne Kuranda 
ne de sünnette hiç bir delili 
yoktur. Yani râbıta yapmak 
hakkında ne yaratanımız, 
rabbimiz Allah’ın (c.c.) bir 
emri ne de onun elçisi Mu-
hammed (s.a.v)’in bir sünneti 
mevcuttur. Âyet ve hadislerin 
çoğunda râbıta, Allah ve Pey-
gamberin düşmanlarına karşı 
silahlanma, cihat için hazır-
lıklı olma, Müslümanlarla 
kâfirlerin arasındaki hudut ka-
rakollarında nöbet bekleme ve 
bu duygulara sıkı sıkıya bağlı 
olma demektir. Buna göre ayet 
ve hadislerde kasdedilen an-
lamlardan mutasavvıfların uy-
gulamasını destekleyecek en 
ufak bir işaret yoktur.
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Yeryüzünde seyahat,  bir şehrin kalbine 
yolculuk etmek, suyuna toprağına do-
kunmak, havasını solumak insanı adım 

attığı mekânın ruhunu yakalamak için yorulur. 
Bir yere gidildiğinde sadece taşa toprağa, yapı-
ya kapıya bakarak o yeri tanıyamaz, anlayamaz 
insan. Anlamak için insanla karşılaşmak gerekli. 
İnsana bakmak, insan yüzlerinde soluklanmak, 
insan gönüllerinde gezinmek gerekir.

Kitaplarda okunanlar, anlatılanlar veya dinle-
nilenler,  şahid  olununca  önceki bilgilerin eksik 
kaldığı/eksik anlaşıldığı önceden beri düşüne 
geldiğim bir husustur. Bunu Kudüs’te ayrı bir 
hissiyatla yaşadık.  Mescidi Aksa’yı kimimiz altın 
kubbeli yer (Kubbetus-Sahre), kimimiz kahve-
rengi/siyah kubbeli kıble mescidi  olarak biliriz 

genelde. Mescidi Aksa muhafızlarının mescid ta-
rifi ise, her iki mescidi ve diğer birçok irili ufaklı 
yapıları çevreleyen  yüksek duvarlı  altı minareli 
kale kapılı etrafı mübarek kılınan kadim bir belde 
alanıdır, Mescidi Aksa.

Değişik zamanlarda çokça düşündüğümüz 
ancak bir türlü planlayamadığımız ve de çok geç 
kaldığımızı anladığımız bir ziyaret oldu bizim için 
Kudüs. Değişik kıtalarda birkaç şehir görmek 
nasib oldu bizlere, fakat Kudüs bunların hep-
sini bir yana attı adeta. Her manada çok dolu 
bir şehir, insanlık tarihi boyunca medeniyetlerin 
uğratıldığı, nefes aldığı, Peygamberlerin, Rasul-
lerin, Nebilerin buluşturulduğu mübarek belde, 
insanoğlunun sicilinin bulunduğu yer.  

Kudüs’e Aksa’ya İhtiyacımız Var

Hayriye BİCAN
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“Bir gece kulunu Mescidi Haram’dan 
çevresini mübarek kıldığımız Mescidi 
Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan 
münezzehtir. O gerçekten işitendir, gören-
dir.” (İsra 1)

Gördüklerimiz ve şahid olduklarımız; 
Kudüs’ün  Mescidi  Aksa’nın içi ve dışı, üstü 
ve altı, mescide giden yollar, yolları çevre-
leyen kadim yapılar, yapıların kapılarında 
bekleşen gelip geçenlere sevinç ve endi-
şenin birbirine girdiği bakışlarla temeşa 
edip sonrada kaçışan çocuklar, mescidin 
büyük giriş kapılarında bekleyen iki kade-
meli dürzi ve İsrail (lacivert ve haki renk 
üniformalı) askerlerinin yol kesici/mescidi 
sahiplenici tavırları, görünen yüzü ve ruhu, 
insanı bütününe tesir eden tarifi zor  hale 
sokuyor. Mescide büyük kapılardan  girdiği-
miz ilk anlarda kuşatılmışlığı sinelerimizin 
derinliklerinde sarsıcı bir şekilde hissediyoruz ve 
âcizane dualarımız...

Görsel ve yazılı basınla elde ettiğimiz haber-
lerin hiçte gördüğümüz veya okuduğunuz gibi 
olmadığını, anlayamadığımızı iliklerimize kadar 
hissediyoruz, görünenin sarsıcı acısını yaşıyoruz.   

Siyonistlerin düzenli olarak mescide her sa-
bah ve öğle namazdan sonra girişleri ve mescidte 
ibadet etmeye kalkışmaları sanıyorum dışarıdan 
bakıldığında pek bilinen veya anlaşılan bir durum 
değil. Kontrolü ve anahtarları siyonistlerde olan 
mescidin tek kapısı Mağrib kapısından her giriş-
lerinde, ilk önce Aksa’nın yiğit murabıtlarının ıs-
rarlı Tekbir sesleri karşılıyor onları, bu siyonistler 
için onları frenleyen bir duvar oluyor adeta. Ve 
Allah’ın yardımı, onların yüzündeki  şaşkınlık ve 
korkaklık  Allah’ın bu yiğit murakabelere yaptığı 
yardım. Cereyan eden bu ve benzeri olaylar, bi-
zim için başları öne eğercesine, vicdanlarımızda-
ki  gelgitleri, durduğumuz yeri sorgularcasına… 
ve daha bir çok sarsıcı sorular.  

 İnsanlığın atası Hz. Âdem’den beri Mescidi 
Aksa’ya gelindi. Tüm peygamberler burada iba-
det etmiştir. Allah bazı insanları, bazı zamanları 
ve bazı mekânları seçer. Mübarek yerleri seçer. 
Kâbe’yi, Aksa’yı, Mescidi Nebeviyi seçti. Allah’ın 
Âdem’e(a.s) ilk inşa emri Kabe-i Muazzama 
içindir. İkinci emir Mescid-i Aksa’nın temelle-
rini atmak içindir. Hz. Âdem’e önce Mekke-i 
Mükerreme’ye ikinci olarak da Beyt-i Makdis’e 
yürümesi emredilmiştir.

Mescid-i Aksa’nın arzında her bir toprak 
zerresine kadem-i enbiya izi vardır. Mescid-i 

Aksa’nın her santimetre karesinde bir peygam-
berin secde izi vardır. Mirac topraklarında bir 
parmaklık yer yoktur ki, melekler orada divana 
durmuş olmasın. Bu durum dünyanın hiç bir ye-
rinde olmamıştır. Namaz emri göklerde, Mescid-i 
Aksa’nın semasından çıkılarak alınmıştır. Mümin-
lerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa’dır. Sanki Rabbimiz 
El-Aksa’yı sevmeyenin namazını kabul etmem 
diyor bize.  Sema kapıları Kudüs’tedir. Mescid-i 
Aksa semaya en yakın noktadadır. 

Mescid-i Aksa’nın her santimetresinde 
sahabe-i kiramın gözyaşı ve şehitlerin şanlı kanı 
var. Hz.Ömer, Nureddin Zengi, Selahaddin Ey-
yubi, Hasan el Benna, Ahmed Yasin, El Halil şe-
hitleri, Mavi Marmara şehitleri, Rabia Meydanı 
şehitleri...

Selahaddin Eyyubi Mescid-i Aksa’yı haçlı işga-
linden kurtardığında, bu mübarek mekânda hiç 
bir düzenleme yapmadı. Onun bir ölçüsü vardı. 
Onun ölçüsü sabah namazıydı. Mescid-i Aksa’da 
sabah namazında cemaate katılan kaç kişi var, 
diye sordu. Tatmin edici bir cevap alamayınca, 
başta âlimler olmak üzere herkesi göreve çağır-
dı. Âlimler halkı irşat edip, onların dinlerine bi-
hakkın dönerek hakka sarılmalarını teşvik etmek 
için tam sekiz sene çalıştılar. Selahaddin Eyyübi 
sabah namazında cemaatin mescidin dışına taş-
tığını öğrendiğinde, işte o zaman cihat ve çalış-
malara başladı. Kıble Mescidi temizlendi ve imar 
edildi.

Aksa yalnız ve garib, Aksa boş ve hazin...  

Mescidi Aksa’nın durumu ve bizim durdu-
ğumuz yer, var mıyız, Mescidi Aksa’da itikâfa, 
Aksa’ya ihtiyacımız var.
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25-26 Nisan 2015 tarihleri arasında 
Diyarbakır’da İHH’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Ortadoğu’da Kürtler ve 

Barış isimli sempozyumu bizzat takip ettikten 
sonra, Genç Birikim Dergisi’nin Nisan 2013 tarihli 
sayısında gündeme getirip tartıştığım [1]Seküle-
rizm ve Ulusçuluk mevzuunu yeniden gündeme 
getirme gereği duydum. Diyarbakır’da iki gün 
boyunca dinlediklerim, gördüklerim, şahitliklerim 
Müslüman halkların en önemli meselelerinin Mo-
dern Şirk’in felsefi ve siyasal tezahürü olan Sekü-
lerizm ve Ulusçuluk’la yüzleşmek olduğudur. Bu 
şirk değer ve kurumlarıyla yüzleşmeden, onları 
ilk önce zihinlerimizden def etmeden bu parçalan-
mışlıktan ve zilletten kurtulmamız zor görünüyor.

KÜRTLERİN İSLAM’LA TANIŞMALARI

Hz. Ömer döneminde İran seferlerine baş-
lanmasıyla İslam’la tanışmaya başlayan Kürtler, 
Ortadoğu’nun en kadim kavimlerinden/halkların-
dan biridir. İslam’la müşerref olmalarından sonra 
İslam Kültür ve Medeniyeti’ne önemli katkılarda 
bulunmuşlardır. Emeviler, Abbasiler, Büveyho-
ğulları, Mervaniler, Büyük Selçuklular, Eyyubi-
ler, Anadolu Selçukluları, Osmanlılar döneminde 
Farslar, Araplar, Türkler ve diğer gayr-i müslim 
topluluklarla birlikte yaşamışlardır. İslam’ı seçtik-
ten sonra anasır-ı İslam’ın şerefli bir üyesi olarak 
yaşamışlar; medreseleri, tekkeleri, dergâhlarıyla 
İslam Kültür ve Medeniyeti’nin etkili bir gücü ol-
muşlardır.

Kürtler, İslam devletleri döneminde, Ümmet’in 
bir parçası olarak yaşamışlardır. İktidarların si-
yasi, sosyal, ekonomik adaletsizliklerine diğer 
Müslüman halkla birlikte karşı çıkmışlar, içeriden 

biri olarak devletin ve toplumun ıslahına çalış-
mışlardır. İslam devletlerine, Müslüman topluma 
gayr-i müslim unsurlar (Moğol ve Haçlı Seferleri 
örneğinde olduğu gibi) tarafından yapılan saldı-
rıyı kendine yapılan saldırı kabul ederek, İslam 
gayretiyle küffara karşı cihat etmişlerdir. En son 
bu duyarlılık, Çanakkale Savaşı’nda Ümmet dire-
nişi olarak tezahür etmiştir.

Müslüman kavimler, Hilafet’in ilga edilmesine 
kadar, bütün problemlerine rağmen İslam kar-
deşliği ve İslam Fıkhı/Hukuku rehberliğinde bir-
lik ve beraberlik içerisinde yaşamışlardır. Batı’da 
yaşanan zihinsel, kültürel, sosyal, ekonomik, si-
yasal değişimler bütün Müslüman kavimleri ve 
devletleri olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Bu-
nun sonucunda, son İslam İmparatorluğu olan 
Osmanlı İmparatorluğu da tarih sahnesine veda 
etmiştir.

SEKÜLERİZM’İN VE ULUSÇULUĞUN
İSLAM DÜNYASINA GİRİŞİ

Batı’da yaşanan zihinsel, sosyal, ekonomik, 
siyasal değişmelerin şemsiye kavramı olan Ay-
dınlanma Felsefesi ve Devrimi’nin vücut verdiği 
Sekülerizm ve Ulusçuluk, İslam Dünyası’na Os-
manlı Devleti’nin gerileme sürecine girdiği yıllar-
da (1699), süreci anlamak için Avrupa’ya gön-
derilen bürokratik elitler üzerinden daha sonra 
da Mısır’ın Fransızlar tarafından işgaliyle (1798) 
girmiştir. Tanzimat Fermanı (1839) ile süreç dev-
let elitleri üzerinde derinleşerek devam etmiştir. 
Osmanlı İmparatorluğunun tasfiye edilmesiyle 
İmparatorluk bakiyesi dini ve etnik unsurlar, Se-
külerizme ve Ulusçuluk’a açık hale gelmişlerdir. 
Abdülhamit döneminde açılan okullarda yetişen 

Sekülerizm ve Ulusçuluk Kıskacında 
Müslüman Kürtler

Erdal BAYRAKTAR
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insanlar, Batı düşünce ve kültürünün devlet iş-
leyişinden başlamak üzere halkta yaygınlaşma-
sında etkili olmuşlardır. Ne hazin bir öyküdür ki 
İmparatorluğu kurtarmak için kurulan okullar, 
İmparatorluğun ve Abdülhamit’in sonunu hazır-
lamışlardır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve yeri-
ne kurulan Cumhuriyet, 1. Meclis’te gerçekleşen 
temsiliyetle, bütün halkları kucaklama iddiasıyla 
kuruldu. 2. Mecliste tasfiyeler gerçekleştirilerek, 
Sekülerizm ve Ulusçuluk bir devlet felsefesi haline 
getirildi. Batı’da devleti, toplumu dinden arındır-
ma projesi olarak fonksiyon icra eden Sekülerizm 
İdeolojisi, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde 
de aynı işlev için benimsenmiştir. Yeni kurulan 
Cumhuriyet, Ulus devlet şeklinde formatlanarak 
Laiklik benimsendi, toplum, ihdas edilen Atatürk 
İlkeleri ve gerçekleştirilen İnkılaplarla yukardan 
aşağı sekülerize edildi ve halen de edilmeye de-
vam etmektedir. Bu dönemde Kürtlerin yaşadı-
ğı bütün diğer ülkeler Irak, İran, Suriye’de de 
aynı süreçler yaşanmıştır. 1923’te kurulan rejim, 
hâkimiyetinde bulunan Osmanlı bakiyesi halkla-
rı İslam Medeniyeti dairesinden çıkararak, Batı 
Medeniyeti dairesine dâhil etmeyi kendisine ana 
amaç olarak benimsemiş, bunu gerçekleştirmek 
için her türlü zecri yöntemi kullanmıştır. 1923’ten 
1945’e kadarki Tek Parti iktidarı dönemleri, bu-
nun nasıl gerçekleştirildiğinin tarihidir. 1945’ten 
sonra ise; Rejim sopa politikasını gevşeterek ha-
vuç politikasını devreye sokmuştur. İkinci Dün-
ya Savaşı’ndan sonra yürürlüğe sokulan Soğuk 
Savaş Politikası (1947-1991) sahipsiz, öndersiz 
bırakılan halkların beka kaygısı üzerinden sarıl-
dığı bir yılan hikâyesidir. Yeni Rejim, Sekülerizm 
ve Ulusçuluk ideolojisinin gereği anasır-ı İslam’a 
kan kusturmuştur. Müslüman halk, Tek Parti üze-
rinden korkutularak Rejim’in sağ yumruğu olan 
Sağ Partilere mecbur edilmiştir. CHP üzerinden 
rejime ve politikalarına direnen, muhalefet eden 
Müslüman halk, Sağcılık üzerinden rejimle an-
laşma ve uzlaşmaya mecbur bırakılmıştır. Bu dö-
nemler, Müslüman halkın Seküler, Ulusçu ideolo-
jiyi içselleştirme dönemleridir. Bu süreç, bugün 
de Muhafazakâr Demokrat, Sosyal Demokrat, 
Liberal, Sosyalist Ulusçu, Ulusçu kimlikler üze-
rinden devam etmektedir.

Kürtler, Tek Parti döneminde, Müslüman halkın 
yaşadığı bütün acıları yaşadığı gibi Ulus-Devlet’in 
doğal bir politikası olan Ulusçuluk üzerinden ikin-
ci bir zulme daha maruz kalmıştır. İmparator-
luk dilleri; Arapça, Osmanlıca yasaklandığı gibi 
Kürtçe’de yasaklanmıştır. Kur’an elifbasının ya-
saklanmasıyla aslında Müslümanların konuştuğu 

bütün dillerin ruhu kabzedilmiş oluyordu. Diğer 
Müslüman halklar gibi Müslüman Kürt halkı da 
Tek Parti iktidarının zulmünden kurtulmak için 
Seküler, Sağcı partileri (DP, AP) bir sığınak olarak 
görmüş ve oylarıyla bu partileri desteklemiştir. 
Osmanlı bakiyesi ilk nesil bu partileri destek-
lerken onların çocukları, özellikle Kürt elitlerinin 
(ağa ve şeyhlerin) çocukları Batı’ya üniversite 
okumak için gittiklerinde, muhalif hareketlerle, 
özellikle Sol muhalif hareketlerle tanışmışlardır. 
Sağ partiler, Rejim’in kutsallarını ve temel poli-
tikalarını savunmada ve uygulamada CHP’den 
geri kalmamışlardır. Bu durum; Rejim kurulurken 
kendine iç düşman olarak kabul ettiği Müslüman 
halk ve sonradan düşman olarak ihdas ettiği 
Kürtleri, ayrıca Soğuk Savaş Dönemi’nin bir so-
nucu olarak rejimin tehdit ve tehlike olarak kabul 
ettiği Sol hareketleri yeni arayışlara itmiştir. Bu-
nun sonucu olarak; MNP-MSP, TİP gibi farklı siya-
si oluşumlar gündeme gelmiştir. Bu süreç 1980’e 
kadar böylece devam etmiştir.

Müslüman Kürtler bu dönemde Sağ partiler-
den MNP-MSP’ye, sol partilerden de TİP’e yö-
nelmişlerdir. Özellikle halk kesimleri, 1960’dan 
sonra Laik okullarda İslami bilinçle tanışan oku-
muş-yazmış Müslüman Kürt gençleri İslami du-
yarlılığı olan partili, partisiz İslami oluşumlara ka-
tılmıştır. Bu çevrelere katılmayan Müslüman Kürt 
gençleri, Rejim’le olan hesaplaşmalarını, TİP ve 
illegal Sol örgütler üzerinden görmeye çalışmış-
lardır. PKK’den önce Kürtlerin halklarını savunan 
Rizgarî-Ala Rizgarî, Kawa- DengêKawa, Şivanci 
(Daha sonra DDKD Hareketi olarak tanıma ka-
vuştu), TSKP (Özgürlük Yolu), KUK, Têkoşîn gibi 
Seküler değerlere dayanan sol, ulusalcı örgütler 
vardı. Bunlar Soğuk Savaş Dönemi’nin şartlarına 
uygun olarak şekillenmiş yapılardı.

PKK VE SONRASI

PKK kurulduğunda (1974) ülke Soğuk Sa-
vaş anlayışının tetiklediği Sağ-Sol çatışmaları 
içerisinde kıvranıyordu. PKK da bu dönemin bir 
ürünü olarak Marksisit-Leninist temelde kuru-
lan bir örgüttür. Kapitalizm nasıl Modern Sekü-
ler bir ideoloji ise Sosyalizm de öyledir. İkisi ve 
diğerleri, Batı’dan insanlığa bulaştırılan mikrop-
tur ve insanlığa giydirilen deli gömlekleridir. PKK 
işe yukarıda adı geçen örgütleri tasfiye etmekle 
başladı. Rejim’in PKK’yı bu örgütleri tasfiye et-
mesi için cesaretlendirdiğinden bahsedilir, Kürt-
ler üzerine çalışan bazı araştırmacılar tarafından. 
PKK, bundan başka Kürt toplumunun toplumsal, 
geleneksel kurumlarına karşı da savaş başlattı, 
Marksizmin, Sosyalizmin modernleşmeci hedef-
leri doğrultusunda. Abdullah Öcalan’ın Suriye’ye 
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geçmesinden sonra örgüt 
Uluslararası bir boyut ka-
zandı. Bu durum, örgütü 
ve Kürt meselesini Tür-
kiye Devleti’nin aleyhine 
kullanmak için bir fırsat 
oluşturdu. Bu durumu, 
özellikle Avrupa devletleri 
başta olmak üzere diğer 
emperyalist devletler tepe 
tepe kullandılar ve halen 
de kullanıyorlar.

PKK, Seküler Devlet’le 
mücadele ettiğinden daha 
fazla, Müslüman Kürt hal-
kının Seküler, Ulusçu bir 
değişim yaşaması için mü-
cadele ediyor. Şikayet etti-
ği “Türk Devleti”nden daha 
fazla Kürtlerin İslam’dan 
uzaklaşması için gayret 
ediyor. Seküler Marksist-
Leninist ideolojisinin ge-
reği olarak Müslüman Kürt 
kadınını ve erkeğini getir-
diği duruma bakabiliriz. 
Şafi mezhebine bağlı Kürt insanı, kadın-erkek 
birbirine dokunduğu zaman abdest tazelerken, 
Kürt kadınının geleneksel kıyafeti ortadayken, 
Kürtler için aile kutsalken bugün yaşanan vazi-
yetin vahameti ortadadır. Seküler Ulus-Devlet’in 
toplumu modernleştirici politikalarının daha ser-
tini ve acımasızını PKK Kürtler’e uygulamaktadır.

Sekülerist Ulus-Devlet’in başlattığı, 1974’te 
PKK’nın devraldığı Sekülerleştirme, Ulusçuluk 
politikaları sonucunda İslam’ı hayat nizamı, dün-
ya görüşü, referans olarak kabul etmeyen Türk 
ve Kürt güruhlarıyla karşı karşıyayız. Devlet’in 
ve Örgüt’ ün “ideolojik aygıtları” eliyle Müslü-
man halklar insani ve İslami dillerini bırakmaya 
teşvik ediliyorlar. PKK, Sol örgütleri tasfiye ettiği 
gibi İslami Dil’i ve onu temsil eden kesimleri de 
tasfiye etmek istiyor. Devlet, 80 yıldır, ya benim-
sin ya toprağın diyorsa, Örgüt de aynısını diyor. 
Devlet, İstiklal Mahkemeleri kurarak nasıl Müs-
lüman önderleri katliama tabi tuttuysa, Örgüt 
de Müslüman olduğu için kendisine tabi olmayan 
Yasin Börü ve arkadaşlarını hunharca katletti. 
Seküler Türkler, Devlet’in zulümlerini nasıl meş-
rulaştırıyorsa, Seküler Kürtler de PKK’nin yap-
tıklarını meşrulaştırıyor. Seküler Devlet, Türkler’ 
in tarihini nasıl yapı-bozuma uğrattıysa aynısını 
Örgüt de yapıyor. Zerdüştlüğe methiye düzüyor-
lar, Demirci Kawa’yı ulusal kahraman ilan edi-

yorlar, Nevroz’u Ramazan 
ve Kurban Bayramı’ndan 
daha çok önemsiyorlar. 
Bir İslam âlimi olan Said 
Nursi’yi Kürt olduğu için, 
Şeyh Said Kıyamı’nı Kürt 
ayaklanması olarak öne 
çıkarıyorlar, Selahaddin 
Eyyubi’yi Kudüs fatihi bir 
İslam komutanı olarak 
değil, Kürt olduğu için 
önemsiyorlar. Maalesef 
bu dil ve anlayış bölgede 
rağbet görebiliyor, hem de 
dünün İslamcıları tarafın-
dan da.

Tevhidi/İslami Dil’den 
ümit kesmek cahiliyeye 
ricattır. Bu ricata mey-
ledenler, bu dünyada ve 
ahirette yaptıklarının he-
sabını veremeyeceklerdir.

Seküler, ulusçu dilin 
tahrikiyle, Devlet ve ör-
güt arasındaki mücadele 

Müslüman halklar arasında düşmanlığa dönüşme 
riski taşımaktadır.

İslam Dini ve yüzlerce yıllık İslami geçmiş 90 
yıllık ideolojilere kurban ediliyor.

Diyarbakır hızla göç alarak, bunun sonucunda 
oluşan çarpık kentleşme, betonlaşma üzerinden 
tarihi, kültürel kimliğinden uzaklaşıyor. Yeni Di-
yarbakır olarak isimlendirilen bölge Modernizmin, 
Sekülerizmin Müslüman Kürt halkını nasıl kuşat-
tığının mücessem halidir. AVM’lerle, kafelerle ku-
şatılan halk, seküler yaşam biçimine hazır hale 
getiriliyor. 30 yılda, seküler Kürt Hareketi, Kürt 
halkını nasıl bu hale getirdi ise; korkarım derin-
leşen bu profanlaşma ve dünyevileşme süreci de 
Kürt gençlerini Kürtlükten bile uzaklaştıracaktır.

Seküler, Ulusçu Kemalizm ve Apoizm ideolo-
jileri, Müslüman halkları dönüştürmek için yarış-
maktadırlar. [2]

Seküler, Ulusçu İdeolojilerle ve Önderlerle bir 
gelecek inşa edilemez.

Kaynaklar:

[1]http://www.venharhaber.com/dusunce-platfor-
mu/sekulerizm-ve-ulusculuk-kiskacinda-musluman-
halklar-h1143.html

[2]http://www.venharhaber.com/dusunce-platfor-
mu/kemalizm-de-apoizm-de-basardi-h669.html

PKK, Sol örgütleri tasfiye ettiği 
gibi İslami Dil’i ve onu temsil 
eden kesimleri de tasfiye etmek 
istiyor. Devlet, 80 yıldır, ya be-
nimsin ya toprağın diyorsa, Ör-
güt de aynısını diyor. Devlet, 
İstiklal Mahkemeleri kurarak 
nasıl Müslüman önderleri kat-
liama tabi tuttuysa, Örgüt de 
Müslüman olduğu için kendi-
sine tabi olmayan Yasin Börü ve 
arkadaşlarını hunharca katletti. 
Seküler Türkler, Devlet’in zu-
lümlerini nasıl meşrulaştırıyor-
sa, Seküler Kürtler de PKK’nin 
yaptıklarını meşrulaştırıyor. 
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Her1 kelimenin olduğu gibi din keli-
mesinin de bir lügat anlamı, bir de 
ıstılah anlamı bulunmaktadır. Bu 

kelime, lügat olarak ‘baş eğmek, itaat etmek, 
hakkını almak, hesaba çekmek, idare etmek, 
ceza veya mükâfat vermek, yol, kanun, şeri-
at, tarikat, millet’ gibi anlamlara gelmektedir. 
Bu kelimenin ıstılah anlamı ise insan hayatını 
düzenlemek amacıyla konulan kurallar bütünü-
dür. Bu kurallar, Allah tarafından konulmuşsa, 
buna İslam, insanlar tarafından konulmuşsa 
buna da beşeri din denilir. İslam, Allah nez-
dinde kabul edilen Hak din iken, beşeri din ise 
Allah nezdinde kabul edilmeyen batıl dindir. 
Çünkü Allah nezdinde din tektir, o da İslam’dır. 
(Al-i İmran, 3/19) İslam’dan başka kim bir din 
ararsa, o din, ondan asla kabul edilmeyecektir. 
(Al-i İmran, 3/85) Bu nedenledir ki Hz. Adem 
(as)’dan bu yana gelen bütün peygamberlerin 
getirdiği dinin ortak adı İslam’dır. Zaten Allah’u 
Teâlâ Müslümanlar için din olarak ‘İslam’ı seç-
miş (Maide, 5/3) ve isim olarak da ‘Müslüman’ 
ismini vermiştir. (Hac, 22/78) 

Yukarıda zikrettiğimiz ayetlerden (3/19, 
5/3) de anlaşılacağı üzere, Hz. Adem (a.s.)’dan 
itibaren, son peygamber Hz. Muhammed 
(a.s.)’a kadar gelen bütün peygamberlerin 
tebliğ ettikleri dinin ortak adı İslâm’dır ve her 
peygambere inananlar da Müslüman’dır. Nite-
kim, “İbrahim ne Yahudi ve ne de Hıristiyan’dı: 
ancak o, Hanif (muvahhid) bir Müslüman’dı…” 
(Al-i İmran, 67); aynı şekilde Hz. Nuh (a.s.) 

1  178’nci sayıda yayımlanmıştır.

ile ilgili Yunus Suresinde (Yunus, 72), Hz. Yu-
suf (a.s.) ile ilgili Yusuf Suresinde (Yusuf, 101), 
Hz Süleyman (a.s.) ile ilgili Neml Suresinde 
(Neml, 44),  Hz. İsa (a.s.) ile ilgili Maide Sure-
sinde (Maide, 111) ve benzeri diğer ayetlerde 
de diğer peygamberlerin de Müslüman olduk-
ları açıkça belirtilmiştir. 

Dolayısıyla ben Müslüman’ım diyen bir kim-
senin İslam’dan başka bir din araması ya da 
seçmiş oluğu Din’i (İslam’ı) başka –batıl- bir 
dinle veya bu dinin bir parçası ile –sanki ek-
sikmiş gibi- tamamlamaya çalışması asla ka-
bul edilemez. Çünkü İslam Dini, tamamlanmış 
(Maide, 5/3) ve kitabında da hiçbir şey eksik 
bırakılmamış bir dindir. (En’am, 6/38)  Hz. Mu-
hammed (as) son peygamber (Ahzab, 33/40), 
Kur’an-ı Kerim de son kitaptır. Yani artık yeni 
bir peygamber ve dolayısıyla da yeni bir ki-
tap gelmeyecektir. Zaten Hz. Muhammed (as), 
âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir pey-
gamberdir. (Enbiya, 21/107) Bu, Hz. Muham-
med (as) kıyamete kadar gelecek bütün insan-
ların peygamberi olduğu anlamına gelmektedir. 
Yani Hz. Muhammed (as), diğer peygamber-
lerden farklı olarak belirli bir dönem, belirli bir 
kavme gönderilmemiştir. 

Demokrasi, tanım(lar)ından da anlaşılacağı 
üzere, -içi boş bir iddia olsa da- halkın iradesini 
esas alan bir yönetim şeklidir. Oysa demokra-
silerde hiçbir zaman halkın iradesi esas alın-
mamıştır. Demokrasilerde esas olan irade bir 
avuç güçlü, elitist azınlığın iradesidir. Demok-
rasilerde ister halkın iradesi, isterse bir avuç 

Demokrasi de Bir Dindir!1

M. Ali UFURKAN
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azınlığın iradesi esas alınsın, her iki halde de 
hüküm koymada İlahi Vahiy değil, halkın ira-
desi esas alınmaktadır. Bu ise halkın iradesi-
nin ilahlaştırılması anlamına gelmektedir. Oysa 
İslami hükümleri esas alan sistemlerde ilahi 
vahiy esas alınmaktadır. Demokrasiler, çoğun-
luğun (aslında küçük, ama güçlü kapitalist/
sermayedar bir grubun) görüşünü, İslami sis-
temler ise, -çoğunluk ya da azınlık fark etmez- 
Allah’ın hükümlerini esas alır. Yani helal ve ha-
ramı tayinde, hele kanun ve şeriat vaz’ etmede 
‘çoğunluk’ kavramının hiçbir anlamı ve önemi 
yoktur. ‘Çoğunluk’ şirk içinde ise, şirk asla ma-
zur gösterilemez. Bütün insanlık faizin, zina 
ve içkinin helal olduğunda birleşse, demokra-
tik olarak bu haramlar yürürlükten kaldırılabi-
lir, fakat Şer’i/İslami çerçeve içerisinde bunlar 
yine haramdır ve bunların haramlıklarını kabul 
etmeyen bütün insanlık da olsa Allah’ın haram 
kıldığı şeyleri helal kılmaya yeltendiğinden do-
layı ‘bütün insanlık’ müşrik ve kâfir olur. İslam 
ve demokrasi arasındaki temel ve giderilmez 
çelişki de budur. 

Kısacası hüküm –mutlak anlamda sadece- 
Allah’a aittir; İslam’a göre şekillenmiş olan bir 
toplum, bu hükümden başka bir hükmü asla ka-
bul edemez. İslam’a göre Hâkimiyet de kayıtsız 
şartsız yalnızca Allah’ındır. Bu, İslam akidesinin 
bir gereği ve sonucudur. Başkalarının hüküm 
konusunda Allah ile herhangi bir ortaklığı ve 
yetkisi de yoktur. Hiçbir kimsenin Allah ile bir-
likte hüküm koyması asla söz konusu değildir. 
O hükmüne hiçbir kimseyi asla ortak etmez. 
Zaten bir ayette; “Kendi hükmünde hiç kimseyi 
ortak kılmaz” (Kehf, 18/26) buyurulmaktadır.

Dolayısıyla hiç kimse, Allah’a ve Resulü-
ne rağmen hüküm koyamaz. Allah ve Resulü 
herhangi bir konuda hüküm vermiş ise, kadın 
ve erkek hiçbir Mü’min’in o konuda başka bir 
hükmü tercih etme hakkı da yoktur. (Ahzab, 
33/36) İhtilaflarda çözüm için başvurulacak 
yegâne mercii de, yine Allah ve Resulüdür. 
(Nisa, 4/59) Bu ihtilaflarda Resulün verdiği bir 
hükme, içlerinde herhangi bir sıkıntı duymak-
sızın ve tam bir teslimiyetle, teslim olunmadığı 
takdirde, iman etmiş de olunmaz. (Nisa, 4/65)  
Bir başka ayette –ve benzeri diğer ayetlerde 
de- Allah’u Teâlâ, bütün kapsamı ve boyutla-
rıyla hâkimiyetin yalnızca kendisinin olduğunu 
dile getirmektedir. “Hüküm yalnız Allah’ındır. 
O kendisinden başkasına ibadet etmemenizi 
emretmiştir. İşte dosdoğru din budur.” (Yusuf, 
12/40)  Bir başka ayette ise, Allah’ın izin ver-

mediği konularda kanun koymanın şirk ve bu 
şekilde kanun yapanların bu yetkilerini kabul 
edip karşı çıkmamanın da onları Allah’a ortak 
kabul etmek olarak vurgulandığını görmekte-
yiz. (Şura, 42/21)

“Şimdilerde de, çağdaş ekonomik ve poli-
tik sistemlere, siyasi ve edebi akımlara İslam’ı 
benzetme hastalığı yaygınlaştırılmak isteniyor. 
Bazı yazarlar, İslam’ı demokratik bir rejim ol-
duğunu öne sürerken, diğer bir yazar çevresi, 
İslam’ın kapitalist gelişmeyi rahat bir alan için-
de geliştirmeye çok yatkın bir din olduğu ka-
naatindedirler… Aslında bu yanlış teşebbüslerin 
kaynağı “İslam’ı hâkim dönemin düşüncesine 
benzetme” yanlışıdır. Bu yanlış da Müslüman-
ların zihin hayatından çıkarılmadığı müddetçe 
sıhhatli bir İslam’ı tebliğ hareket doğmaz.” 

“Dini temel kuralı içinde teşri hakkı, yani 
kanun ve yaşama şekli vaz’ etme yetkisi sade-
ce Allah’ın elinde olacağından, Allah’ın mülkü 
üzerinde hüküm ve tasarruf hakkına yelten-
mek isteyen herkes şirke sapar. Bu anlamda 
insan topluluklarına, sosyal sistem teklif eden 
her kim olursa olsun Allah’a başkaldırmış bir 
müşriktir. Çünkü şirkin gerçek manası tevhidin 
aksine Allah’ın teşri hakkına, kanun ve nizam 
koyma yetkisine tecavüzdür. Böyle bir açıklama 
platformunda insan, istediği kadar Allah birdir. 
O’ndan başka ilah yoktur desin, eğer teşri hak-
kında Allah’tan başka kimselere yetki tanıyorsa 
müşrik olmaktan kurtulamaz. Totaliter rejim-
lerde monark’lar birer ilahtırlar, oligarşik sis-
temlerde teşri mevkiinde bulunan elit zümreler 
ilahtırlar; genel sekreterler, şefler, parlamen-
tolar ilahlık davasına kalkışmışlardır. Bunların 
tespit edip gösterdikleri yola, düzenlere, emir 
ve yasaklara rıza gösterenler, boyun eğenler 
gerçekte onların ilahlıklarını kabul etmiş kim-
selerdir ve Allah’tan başka ilahları yaratıcılarına 
ortak (şerik) koşmuşlardır.”2

“Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de kendisinin 
peygamberleri aracılığıyla bildirmiş olduğu şer’i 
hükümlere aykırı hükümler koyan kimseleri, 
Allah’a ortaklık iddiasında bulunanlar olarak ni-
telendirdiği gibi, onların bu tür bir yetkiye sahip 
olduklarını kabul eden, onların bu tür bir yetki-
yi kullanmalarına karşı çıkmayıp reddetmeye, 
benimseyen ya da bunda herhangi bir mahzur 
görmediği için sesini çıkarmayan kimseleri de 
uluhiyet iddialarını kabul eden yani onların or-

2  Ali Kaçar, Zirvedeki Mankurtlar, Genç Birikim yayınları, III. 
Bsk. 2012 Ankara, s. 214-215
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taklık iddialarını onaylayan müşrikler olarak 
tespit etmektedir.”3

Kısacası İslam’da meşruiyetin kaynağı 
vahiy’dir, demokrasilerde ise beşer/insan ak-
lıdır; yani heva ve hevestir. (Furkan, 25/43) 
Demokrasilerde parmak usulü ile halkın çoğun-
luğunun kararı esas alınır. Helal ve haram ko-
yucu, halkın iradesiyle belirlendiği iddia edilen 
parlamentolardır. Yani parlamentolar, Allah’ın 
haram kıldığı zinayı, içkiyi, kumarı, faizi helal, 
Allah’ın helal kıldığı hicabı, nikâhı vb diğer he-
lal olan şeyleri ise yasaklayarak haram kılabi-
lir. Çünkü demokrasilerde tek belirleyici unsur, 
halkın iradesinin temsilcilerinden oluşan parla-
mentolardır. 

İslam’da, bir şeyin meşru olup olmadığının 
sınırlarını Allah (cc) tespit eder. Ancak O, emir 
ve hükmü koyabilir, helal ve haramı tayin ede-
bilir. Çünkü Allah’tan başka hiçbir kimsenin hü-
küm koymak hakkı yoktur. (En’am, 6/57; Yu-
suf, 12/40, 67; Kasas, 28/70, 88 vs.) Allah’ın 
hükmünün dışında kalan bütün hükümler cahili 
hükümlerdir ve bu hükümleri kabul etmek, hü-
küm koyanları Allah’a şirk koşmak ile aynı an-
lama gelir. (Maide, 5/50)

İşte İslam dini ile demokrasi ya da beşeri 
diğer bütün dinler arasında temel ve hiçbir za-
man giderilmesi söz konusu olmayan çelişki bu-
dur. İslam nazarında, hâkimiyet hakkının tespi-
tinde, helal ve haramı tayin etmede, kanun ve 
şeriat vaz’etmede, demokrasilerde sadece bir 
iddia olarak kabul edilen çoğunluk kavramının 
hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Bütün insanlık 
şirk koşsa, ben Müslüman’ım diyen bir kimse, 
tek başına da kalsa, asla şirki mazur göremez, 
gösteremez. Çünkü bilir ki, Allah-u Teâlâ diğer 
günahları affetse de, şirki asla affetmeyecek-
tir. (Nisa, 4/48, 116) Dolayısıyla İslam Dini ile 
demokrasi dininin uzlaşması, barışık bir şekil-
de bir arada yaşaması asla mümkün değildir. 
Çünkü demokrasi ayrı bir din, İslam da ayrı bir 
dindir. ‘Sizin dininiz size, benim dinim de bana’ 
(Kafirun, 109/6) ayeti, şirkle uzlaşmayı, onun-
la bir arada yaşamayı kesinlikle yasaklamıştır. 
Tevhid ve şirkin ayrı birer din olduğunu belirten 
merhum şehid Seyyid Kutub bu ayetle ilgili ola-
rak şu önemli tespitte bulunmaktadır; “Hiç şüp-
hesiz cahiliye cahiliyedir, İslam da İslam. Ara-
larında derin farklar vardır. Tek çare bütünüyle 
cahiliyeden sıyrılmak ve yine bütünüyle İslam’a 

3  Beşir Eryarsoy, İman ve Tavır, Beka Yayınları Temmuz 2011 
İstanbul, s.105

girmektir. Tek yol, içindeki bütün özellikleri ile 
cahiliyyeden ayrılmak ve bütün özellikleri ile 
İslam’a göç etmektir… Düşüncede, sistemde ve 
uygulamada tamamen ayrı. Bu ortak noktalar-
da buluşmaya asla müsaade etmeyen bir ay-
rılıktır. Yardımlaşmayı imkânsız kılan bir farklı-
lıktır. Ne zaman cahiliyye taraftarları bütünü ile 
cahiliyyeden İslam’a geçerlerse o zaman sona 
erer. Yama yapmak yok. Orta yolda çözüm ara-
ma yok. Yolun ortasında buluşma yok. Cahiliye 
istediği kadar İslam kılığına bürünsün. İstediği 
kadar İslam’ın adını kullansın.”

Demokrasiye Göre Hâkimiyet!..

Demokrasi, bilindiği gibi Batı kültürünün 
ürünü olan bir sistemdir. Batıda demokrasi ka-
bul edilmezden önce, halk üzerinde Allah adı-
na kendisini yetkili gören tek kurum Kilise idi. 
Kilise, zamanla dini ve dini metinleri de kendi 
menfaatlerine uygun olarak tahrif ederek ülke-
nin, dolayısıyla da devletin tek egemeni hali-
ne gelmişti. Kilise, bu egemenliğini baskıcı ve 
zulüm politikalarıyla devam ettirmesi üzerine, 
Kiliseye karşı halk ayaklanmaları başlamıştı. 
Bu ayaklanmalara öncülük eden düşünürler, 
Kilise’nin de, kralların da ileri sürdükleri bu hak 
ve yetkilere sahip olmadıkları, egemenlik hakkı-
nın toplumun bütün fertlerinin hakkı olduğu, bu 
hakta, bütün halkların eşit olduğu propaganda-
sını yapmakta idiler. Kilisenin ve kralların sahip 
olduklarını iddia ettikleri hakların, esas itibariyle 
toplumun bütün fertlerinin çalınmış, gasp edil-
miş hakları olduğunu anlatmakta idiler. 

Bu gelişmelere ilave olarak keşiflerin, icat-
ların, sanayi alanındaki siyasal ve ekonomik 
alandaki devrimlerin ve daha başka faktörlerin 
de katılmasıyla, ‘demokrasi’ düşüncesi, özellik-
le Fransız devriminden sonra gündemdeki yeri-
ni almıştır. Aslında değişen bir şey olmamıştır; 
ezilen ve tepesinde boza pişirilen yine halkın 
çoğunluğu olmuştur. Çünkü düne kadar Kilise 
ve krallar egemenliğin tek sahibi iken, demok-
rasilerde ise halkın iradesi adına bir avuç ser-
mayedar bu egemenliğin tek sahibi olmuştur. 
Aslında bu, bütün beşeri sistemlerin –ister dini 
reddeden Komünist toplumların, isterse dini 
vicdanlara hapseden diğer kapitalist ve liberal 
sistemlerin- ortak özelliğidir. Bu ortak özelliğin 
en belirleyici yanı, insanı ilahlaştırarak, tanrıya 
başkaldırmak, nefse, hevaya ve şeytana tabi 
olmaktır. Demokrasi anlayışında da bu özellik 
açıkça görülmektedir: Yüce Allah’ın nizamını 
kabul etmeyip yönetimde bulunan insanların 
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hüküm koyması ve Allah’ın indirdiğini bırakıp 
kendi hükümleriyle kendilerini yönetmek iste-
meleridir. 

Kur’an-ı Kerim, ‘İslami ve cahili’ olmak üze-
re iki tür hâkimiyet olduğunu kabul etmekte-
dir. Nitekim: “Onlar hala cahiliye hükmünü mü 
istiyorlar? Yakin sahibi (hakka kesin inan) bir 
toplum için, kimin hükmü Allah’ın hükmün-
den daha güzel olabilir” (Maide, 5/50) ayetin-
de hâkimiyet (hüküm); cahiliyenin hükmü ile 
Allah’ın hükmü olarak ikiye ayrılmakta ve iman 
edenler için Allah’tan daha iyi, daha güzel hü-
küm koyacak kimsenin olamayacağı açıkça be-
lirtilmektedir. 

Dolayısıyla “İslam’a göre mutlak ve sınır-
landırılamaz hâkimiyet, yalnızca Allah’ındır. Bu 
konuda, bütün Müslümanlar arasında tam bir 
fikir birliği vardır. Hüküm koymak, Allah’a has 
bir yetkidir. Başkalarının bu konuda herhangi 
bir ortaklığı yoktur. Hiçbir kimsenin, Allah ile 
birlikte hüküm koyması mümkün değildir. O, 
hükmüne hiçbir kimseyi –asla- ortak etmez.”4 

Hâkimiyet noktasında şöyle bir izah vardır 
demokraside; hâkimiyet, ister halkın olsun ister 
milletin olsun önemli değil. Burada önemli olan 
hâkimiyeti kullanma yetkisine sahip olan toplu-
mun genelinin hâkimiyet dediğimiz bir bütüne 
sahip olmasıdır. Yani, toplumun geneli, bu ege-
menliğe sahiptir. Fertler birbirlerine eşit olduk-
larına göre de, her bir şahıs, o hâkimiyetin bir 
birimine, bir parçasına sahiptir. Yani Türkiye’de 
mesela 65 milyon insan –ya da seçmen- var-
sa, hâkimiyet 65 milyon eşit parçaya bölünmüş 
demektir. Bunun Kur’ânî ifadesi 65 milyon ilâh 
kabul ediliyor, demektir… Herkes hâkimiyetin 
eşit bir parçasına sahip olduğundan, zamanı 
gelince hâkimiyet parçalarının sahipleri oylarını 
bir tarafta toplar ve ittifakın mümkün olmadığı 
halde, çoğunluğu teşkil eden parçaların toplamı 
doğrultusunda icraatlar yapılır, kararlar alınır. 
Bu noktada hâkimiyetin kullanılması gündeme 
gelir.5 

Demokrasi, egemenliğin halkta olmasının 
adıdır. Krallık, hâkimiyetin kralın elinde olma-
sıdır. Teokrasi, hâkimiyetin Allah adına konuş-
tuğunu iddia eden din adamı sınıfının ya da 
kendini tanrı yerine koyanların elinde olmasıdır. 
Buna benzer diğer bütün beşeri sistemler de 

4  Eryarsoy, age. s. 45-46

5  (M. Beşir Eryarsoy, İslam’a göre Laiklik, Demokrasi ve 
Hâkimiyet, Buruc Yayınları, Kasım 1998, İstanbul, s.71)

egemenliği elinde bulunduranlara göre isimlen-
dirilir ve tanımlanırlar. İslâm ise, bütün bu be-
şeri sistemlerden farklı olarak egemenliği sade-
ce ve sadece Allah’ta ait olduğunu kabul eden 
bir sistemdir. Demokrasi, halkın çoğunluğunun 
hâkimiyeti diye ifade edilse bile, bu iddianın 
kandırmacadan ibaret olduğu uygulamalardan 
anlaşılmaktadır. Demokrasilerde çoğunluğun it-
tifakı bile yoktur… 

Hâkimiyet ya da egemenlik, insan hayatının 
her türlü meselesini ele alıp düzenleme ve hük-
me ya da kanuna bağlama hakkı olarak kabul 
edilir. Pratiğe baktığımızda bu tespitin hiç de 
doğru olmadığı görülecektir. 

İslam’a Göre Hâkimiyet

Yukarıda da belirtildiği üzere Kur’ân-ı Kerim, 
İslâmî ve cahili olmak üzere iki tür hâkimiyet ol-
duğunu kaydeder: “Yoksa onlar (İslâm öncesi) 
cahiliyye hükmünü (idaresini) mü istiyorlar? İyi 
anlayan bir topluma göre, hükmü, hükümran-
lığı Allah’tan daha güzel kim vardır?” (Mâide, 
5/50). Başka ayet-i kerimelerde, Allah’ın hü-
kümleri dışında kalan hükümlerin “heva, tâğut, 
dalalet, şer vb. hükümleri” diye adlandırılmala-
rı İslâmî olmayan hükümler arasında mahiyet 
farkından kaynaklanmamakta; aksine İslâmî 
olmayan hükümlerin cahili olmanın yanında, 
diğer olumsuz nitelikleri de kaçınılmaz olarak 
taşıdıklarını ortaya koymaktadır. Bu ayette ge-
çen “hüküm” kelimesi, yalnızca siyasal anlam 
taşımakla kalmamakta, her türlü “yargı”yı da 
kapsamaktadır. Böylece, İslâm’a göre yapılan-
mış ve her türlü değer yargısı İslâm’a göre şe-
killenmiş olan toplumun hükmü İslâmî; böyle 
olmayan toplumun hükmü ise cahili hükümdür.

İslâmî anlamıyla hâkimiyetin dışında kalan 
her türlü hâkimiyet ve İslâm’ın değer yargıla-
rı dışında kalan her çeşit değerlendirmeye ad 
olan “cahili hâkimiyet”in mahiyeti hakkında İbn 
Kesir şöyle der: “Cenâb-ı Allah, (Maide, 5/50. 
ayette) her türlü hayrı kapsayan ve her çeşit 
şerden uzak tutan Allah’ın sapasağlam hük-
münü bırakıp onun dışında kalan ve şahıslar 
tarafından Allah’ın şeriatına dayanmaksızın 
konulmuş görüş, hevâ ve ıstılahlara yönelen 
kimselerin bu davranışını reddetmektedir. Nite-
kim cahiliyle dönemi insanları da böyle yapı-
yor, kendi görüş ve hevalarından ortaya attık-
ları dalâlet ve cehaletlerle hüküm veriyorlardı… 
Onlar Allah’ın kitabı ve Resulünün sünneti ile 
hükmetmeyi bir kenara bırakıp “yasak” ile hük-
mediyorlardı. Her kim böyle yaparsa o kâfirdir; 
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Allah’ın ve Resulünün hükmüne geri dönüp, az 
ya da çok hiçbir konuda onların dışında hiçbir 
şeyle hükmetmemek çizgisine gelinceye kadar 
onunla savaşmak farzdır.”6 

İslâm’a göre hâkimiyet ve egemenlik yal-
nızca Allah’ındır. Hüküm koymak Allah’a has bir 
yetkidir. Bu yetkide, başka hiçbir gücün ortaklığı 
yoktur. Hiçbir kimsenin Allah’tan ayrı olarak ya 
da Allah ile birlikte hüküm koyması söz konu-
su değildir. O, hükmüne hiç kimseyi asla ortak 
etmez (Kehf, 18/26). İslâm’da gerçeğin ölçüsü 
ve yegâne hak, Allah’ın Kitabı ve Resul’ünün 
sünneti olduğundan, herkesin bu hükümleri ka-
bul etmesi gerekir. Hiç kimse kendi anlayışına 
göre kural/hüküm koyamaz. Ben Müslüman’ım 
diyen bir kimse, Kur’an ve Sünnete uygun ol-
mayan hiçbir kurala, hükme uymaz ve böyle 
bir kural ya da hüküm koymaya da kalkışmaz. 
Çünkü Yüce Rabbimiz, Mü’minler’in geçerli bir 
imana sahip olmaları için aralarındaki anlaş-
mazlıklarda Resul’ün hükmüne başvurmayı 
şart koşmakla kalmamış; içlerinde herhangi 
bir sıkıntı duymaksızın ve tam bir teslimiyetle, 
verdiği hükme teslim olmayı da şart koşmuştur. 
(Nisa, 4/65) Zaten, Allah ve Resulü herhangi 
bir konuda hüküm vermiş ise, –Kadın, erkek- 
bütün Mü’minler için, başka bir hükmü tercih 
–muhayyerlik- hakkı yoktur. (Ahzâb, 33/36) 
“Allah’ın, Rasûlü Muhammed’e indirdiğinden 
başkası ile hüküm vermek helâl değildir; çünkü 
hak yalnız odur. Onun dışında kalan bütün hü-
kümler ise zulüm ve haksızlıktır. Müslüman’ın 
sorumluluğu ise “onlar arasında Allah’ın indir-
diğiyle hükmet...” (Maide, 5/49) ayetinin gere-
ğini yerine getirmektir. Zaten her peygamberin 
sorumluluğu da bunu gerektirmektedir. Nitekim 
Kur’ân-ı Kerim, Hz. Peygamber’e insanlar ara-
sında hak ile hükmetsin diye indirilmiştir (Nisâ, 
4/105). Gerek Allah’ın indirdiğiyle hükmetme-
yen ve gerekse Allah’ın indirdiği hükümlere uy-
mayanların Müslümanlıkları tartışmalı hale ge-
lir. Dolayısıyla Allah’a ve Resulüne iman etmek 
iddiası ile birlikte tâğutun hükmünü isteyenle-
rin iman iddiaları geçersizdir. “Tâğut ve tâğutun 
hükmü; “Allah’ın emirlerine zıt yeni hükümler 
icat eden her varlık, Allah’tan başka itaat edil-
mesi istenen her şey, kendisine ister bilerek ve 
isteyerek uyulsun; isterse zorla, tehditle boyun 
eğdirilsin, her iki halde de itaat edilen konumu-
na girmektedir. Bu nesnenin insan olmasının, 
şeytan olmasının, put olmasının yahut da bun-

6  Eryarsoy, age. s.44-45

lardan başka herhangi bir şey olmasının önemi 
yoktur.” (Taberî, Câmiu’l-Beyan, 3/13). Allah’a 
iman ile tâğutun hükmüne başvurmak bir arada 
bulunamaz. Bu gibi kimselerin bu tavırları mü-
nafıklıklarının tescilidir. Onlar Allah’ın ve Resu-
lünün hükmüne yanaşmazlar (Nisâ, 4/60-61).”7    

Mü’minler, kendi aralarındaki anlaşmazlıkla-
rı Allah’ın ve Resulünün hükmüne başvurarak 
çözüme ulaştırmak yükümlülüğünde oldukları 
gibi; onların hükmüne de tam bir teslimiyetle 
boyun eğmek zorundadırlar (Nisa, 4/59, 65). 
Allah’ın hükmünü kabul etmemek, O’nun hük-
mü ile hükmetmemek ise, insanı iman daire-
sinin dışına çıkarır; kâfir, zalim ve fasık yapar 
(5/Mâide, 44, 45, 47). Zikredilen bu ayetlerden 
de anlaşılacağı üzere Allah’u Teâlâ, demokratik 
anlayıştaki hüküm koyma ve hâkimiyet anlayı-
şını toptan reddetmektedir. 

Demokratik Çalışma ve Amel İlişkisi:

İslam adına, Müslüman olarak belli bir parti-
nin çalışmalarına katılan kimselerin yaptıkları iş 
sıhhat şartlarını taşısın ya da taşımasın bir iş-
tir/ameldir. Bu amelde bulunan kimselere bunu 
neden yaptıkları sorulacak olursa ‘’İslam’ın 
hâkim olabilmesi için uygun olmayan bir zemini 
uygun hale getirebilmek için’’ diye cevap ve-
receklerdir. Oysa ancak bir amelin, salih amel 
olabilmesi yani Allah tarafından makbul-kabul 
edilebilir bir amel sayılabilmesi için, kişinin sa-
dece mü’min olması yetmez; aynı zamanda o 
ameli sadece Allah rızası için ve Şar’i’nin (Al-
lah ve Resulünün) belirlediği ölçülere uygun 
yapma şartını da yerine getirmesi gerekmek-
tedir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Hz. 
Muhammed (as) bize örnektir. (Ahzab, 33/21) 
Peygamber Efendimiz (as), yemek yiyişinden, 
tuvalete girişine kadar örnek alınırken, bun-
lardan daha önemli olan İslam’ı hayata hâkim 
kılma mücadelesinde örnek alınmaması anla-
şılır gibi değildir. Aslında bu, şu anlama gelir; 
Hz. Peygamber’in İslam’ı hayata hâkim kılma 
mücadelesinde örneklik teşkil edebilecek tarz-
da bir yolu, bir yöntemi yoktur. Bu ise, hem 
Kur’an’ın, hem de Sünnet’in günümüze ilişkin 
getirdiği çözümleri bilmemek ya da bu çözüm-
leri Kur’an da, sünnet de getirse, bunu yeterli 
görmeyerek kabul etmemek anlamına gelir.8 

7  M. Beşir Eryarsoy, İman ve Tavır, Beka yayınları, Temmuz 
2011, İstanbul, s. 51

8  Bu konuda daha geniş bilgi için M. Ali Furkan, İslami Teb-
liğde Nebevi Metod başlıklı yazısı, Genç Birikim Dergisi Ocak 
2104, 176. sayı
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Kur’an’ın ve Sünnet’in getirdiği hükümleri (çö-
zümleri, yol ve yöntemi) kabul etmemek ise, 
kişiyi Müslümanlıktan çıkarır.

Halbuki bu konuda, İslam’da herhangi bir 
boşluk yoktur. Çünkü din tamamlanmıştır. (Ma-
ide, 5/3) Dolayısıyla İslam’ın hâkim kılınması 
süreci adına yapılacak bir amelin salih (ameli 
hasene) olabilmesi için başta son Peygamber 
olmak üzere Kur’an’da zikri geçen diğer Pey-
gamberlerin ‘tevhid mücadelelerinin’ örnek 
alınması gerekmektedir. Zaten Peygamberlerin 
verdikleri tevhid mücadelesi bilinmeden İslam 
adına sahih ve Allah’ın razı olacağı bir mücade-
lenin yürütülmesi de mümkün değildir. 

Genel seçimler –genelde- dört senede bir 
yapılmaktadır. Yapılan her seçimde ise, demok-
rasi kan tazelerken, kitleler de demokrasiye 
uyumlu hale getirilmektedir. Nitekim her se-
çimden sonra demokrasi ile olmaz diyenlerin 
bir kısmı demokrasiyi savunur hale gelmektedir. 
Bu nedenledir ki, İslami çevrelerde, her seçim 
dönemi, oy verilip verilmeyeceği konusunda yo-
ğun tartışmalara neden olmaktadır. Ne yazık ki 
her seçim döneminde yaşanan bu tartışmalar, 
genellikle oy verilmez diyenlerden küçük ya da 
büyük bir parça kopararak bitmektedir. Kopan 
bu parçalardan kimisi marjinal kalmamak, kimi-
si menfaat, kimisi Müslümanların önünün açıl-
masına zemin oluşturmak, kimisi de yorulduğu, 
ümitsizliğe kapılma gibi gerekçelere sığınmak-
tadır. İşin üzücü tarafı düne kadar oy vermenin 
küfür olduğunu söyleyen kimi üstatların, ağa-
beylerin (!) bugün, oy vermeyenleri suçlar hale 
gelmeleridir. Nitekim bunlardan kimileri oy ver-
meyelim de koy mu verelim diyor, kimisi falan 
partiye oy vermeyelim de, filan parti mi gelsin, 
kimisi sizler hala orada mısınız diyor? Velhasıl 
at izi, it izine karışmış durumdadır. Tabi mesele 
sadece oy vermek ya da parti beğenmek ya da 
beğenmemek değildir. Asıl mesele, Allah’ın ca-
hiliye hükmü olarak nitelendirdiği yani Allah’ın 
indirdiğiyle hükmetmeyen bir yönetime katıla-
rak ya da destek olarak cahili düzenleri tezki-
ye etmektir. Çünkü böyle bir tavır,  İslam’la ve 
Müslümanlıkla asla bağdaşmaz.

Seçimden seçime, sadece oy vermek için 
sandık başına gider ve hiçbir partisel çalışmaya 
–seçim öncesi de, sonrası- da katılmam, bu da 
inancıma zarar vermez diyenler vardır. Demok-
rasiye iman edenler bile, oy vermek namus-
tur, vatandaşlık görevidir derken, gerçekten oy 
vermek, sandık başına gitmek bu kadar basit 

mi? Bir kere seçim sandığına giden bir kimse-
nin bu davranışının anlamı, -kendisi ister işin 
şuurunda olsun, ister olmasın, ister bu anlama 
geldiğini bilmekle birlikte kalbinden bunu onay-
lamasın, fark etmez -zahiren şudur: ‘’Ben sa-
hip olduğum kendi payıma düşen egemenlik/
hâkimiyet hakkımı, filan partiye veya falan kişi-
ye bana vekâleten kullanmak üzere belirlenen 
süre içerisinde devrediyorum’’dur. Yani ben, 
mevcut demokratik düzeni kabul ediyorum. 
Bu düzenin sınırları içerisinde kalmak üzere, 
hâkimiyet hakkımı şu partinin ya da bu kişi-
nin kullanmasını istiyorum.” Seçime katılma-
nın bu anlama gelmediğini söylemek mümkün 
değildir. Bizim sandığın başına giderken başka 
niyetler taşımamız, davranışımızın hükmünü 
değiştirmek için yeterli değildir. Hangi niyetle 
olursa olsun ve rey verdiğiniz parti veya kişinin 
niteliği ne olursa olsun seçmen olarak seçime 
katılmanın anlamı, kurulu bulunan demokra-
tik düzeni kabul etmek olarak yorumlanmasa 
bile, en azından reddetmemek anlamına gelir. 
Demokrasiyi kabul edenler için hiçbir mesele 
yoktur. Asıl mesele, demokrasinin halkın irade-
sini ilahlaştırdığını, Allah’a meydan okuduğunu 
söyleyenler içindir. Allah’ın hükmü ile cahiliye 
hükmünü tercih kendilerine aittir.

Partisel çalışmanın ya da demokratik müca-
delenin Müslümanların önünü açacağını, İslami 
çalışmalar için uygun bir zemin hazırlayacağı 
tarzındaki düşünceleri, Kur’an’da kıssaları an-
latılan hiçbir Peygamberin verdiği tevhidi mü-
cadeleyle bağdaştırmak asla mümkün değil-
dir. 950 senelik tevhid mücadelesinde Hz. Nuh 
(as), ateşe atılmasına rağmen Hz. İbrahim (as) 
ve işkence, baskı ve boykota rağmen Hz. Mu-
hammed (as) dâhil, hiçbir peygamber, içinde 
yaşadıkları şirk sistemlerini, kendilerine ya da 
birlikte oldukları Mü’minler’e yönelik zulmünü 
kısmen de olsa durdurmak ya da geriletmek 
için, içinde yaşadıkları şirk sistemleriyle bu an-
lamda bir ilişkiye girmeyi asla denememişler-
dir. Her peygamber ve beraberindeki bir avuç 
Müslüman, bizimle mukayese bile edilemeye-
cek derecede çok daha zor şartlarda, büyük 
kuşatılmışlıklar ve işkenceler altında oldukları 
halde, tağuti sistemle uzlaşmadıkları gibi, bir 
takım haklar elde etmek için de sistemde kısmi 
değişikliğin peşinde de olmamışlardır. 

Son Peygamber, kendisine iman eden 
Mü’minler, bir taraftan işkenceden geçirilirken, 
kimileri de işkenceler altında şehit edilirken bile 
kendisine yapılan devlet başkanlığı teklifi dâhil, 



MAYIS 2015 / Sayı 192

35

mücadelesini kolaylaştırıcı; işkence ve zulüm-
leri hafifletici hiçbir teklifi kabule yanaşmamış 
ve bütün teklifleri ‘bir elime ayı, bir elime de 
güneşi verseler dahi’ diyerek elinin tersiyle red-
detmiştir. “Sizin dininiz size benim dinim bana” 
(Kafirun, 109/5) ayeti, biraz sizden, biraz biz-
den türü uzlaşma tekliflerine bütünüyle kapı-
ların kapatıldığını bize göstermektedir. Kur’an-ı 
Kerim, son peygamber dâhil, hiçbir peygambe-
rin, kendilerine ve beraberindeki Mü’minler’e 
yönelik zulüm ve işkenceleri geriletmek için, 
tağuti sistemlerle uzlaşmaya çalıştığını bize 
göstermemektedir. Tevhid mücadelesinde, bu, 
değişmez bir metottur; zaten nebevi metot da 
budur. Akli ve içtihadi yorumlarla, hiç kimse, bu 
metodu değiştiremeye kalkmamalıdır. Partisel 
ya da demokratik mücadeleyi de bu çerçevede 
değerlendirmek gerekmektedir. Bir Müslüman 
halkın iradesinin ilahlaştırıldığı partisel ya da 
demokratik bir yöntemi, -velev ki İslami mü-
cadele için uygun bir zemin oluşturacak dahi 
olsa- asla kabul edemez. Çünkü demokrasi be-
şer aklının ürünü bir din iken, İslam ise, Allah’ın 
bizler için uygun gördüğü/seçtiği bir dindir.

İslam’ı Egemen Kılmak İçin
Çalışmak İbadettir.

Elbette İslam’ı egemen kılmak için çalışmak 
bir ibadettir. Bu ibadetin yerine getirilme yolu 
ve bu yolun temel ilkeleri evvela Kur’an-ı Kerim 
ile ikinci olarak da sünnet-i seniyye ile tespit 
edilmiş bulunmaktadır. Tespitini yapageldiğimiz 
gerçeklere ve bu esas kaynaklara bir daha mü-
racaat edildiği takdirde, herkesin tespit edebi-
leceği gerçeklerden bir tanesi de şudur: Müslü-
man için Allah’ın hükümlerine aykırı herhangi 
bir hükmü kabul etmeye imkân yoktur. Müslü-
man bir kimsenin, İslam’ın emrettiği hedef ve 
gayeleri gerçekleştirmek sorumluluğu vardır. 
Bu sorumluluklarını yerine getirmek için izleye-
ceği yol, Allah’ın emredip Resulünün rehberlik 
ettiği yola aykırı olamaz. 

Muhammed Kutub, konuyla ilgili üç tehlike-
li kaygan zeminden bahseder. Bu zeminlerden 
birincisini şöyle açıklar Muhammed Kutub: “Bu 
konudaki ilk tehlikeli kaygan zemin itikadidir…

Yalnızca Allah’ın şeriatının hükmüne baş-
vurmakla, başka hiçbir hukukun ve yasanın 
egemenliğini kabul etmemekle yükümlü olan, 
Allah’ın hükmü dışında kalan bir hüküm, cahili 
bir hükümdür, o cahili hükmün kabul edilmesi 
de, o hükümden hoşnut olunması da, o hükme 
(herhangi bir şekilde) iştirak etmek de Müslü-

man için caiz değildir, diyen bir dine bağlı olan 
bir Müslüman için, Allah’ın indirdiklerinden baş-
ka hükümleri koyup kanunlar yapan, yaptığı uy-
gulamalarıyla her fırsatta Allah’ın şeraitinin hük-
münü kabul etmediğini, reddettiğini ilan eden 
bir parlamentoya katılmak nasıl caiz olabilir?

“Böyle bir Müslüman için böyle bir parla-
mentoya katılmak nasıl caiz olabilir? Üstelik 
böyle bir parlamentoya giren bir kimse yaptığı 
yemininde, parlamentoya sadakatle bağlı ka-
lacağına yemin de etmektedir. Yüce Allah ise 
şöyle buyurmaktadır:

“O size Kitap’ta: Allah’ın ayetlerinin inkar 
edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, 
onlar bir başka söze dalıncaya kadar yanlarında 
oturmayın. Çünkü o zaman sizler de şüphesiz 
onlar gibi olursunuz…” (Nisa, 4/140)

“İleri sürülebilen lehte gerekçeler şundan 
ibarettir: Bizler onlara karşı İslam’ı haykırıyo-
ruz… Allah’ın indirmedikleriyle yapılan teşri’le-
ri sürekli olarak reddettiğimizi ilan ediyoruz… 
Bizler “devletin resmi kürsüsü”nden konuşuyor 
ve Allah’ın Şeriatı’nın hükmünü kabul etmeye 
çağırıyoruz…

Ancak bütün bunlar, açıktan açığa akideye ay-
kırı olan bir tutuma uygun bir gerekçe olamaz.”

“İkinci tehlikeli kaygan zemin, halk kitleleri-
nin gözünde davanın sulandırılmasıdır.

Biz her fırsatta halk kitlelerine, Allah’ın in-
dirmedikleriyle hükmetmek batıldır, diyoruz. 
Allah’ın şeraitiyle hükmeden yönetim dışında 
hiçbir yönetimin ve yönetim düzeninin meşru-
iyeti (İslam’a uygunluğu) söz konusu olamaz… 
diyoruz. Diğer taraftan halk kitleleri bizim, ka-
tılmama çağrısında bulunduğumuz işe katıldığı-
mızı görmektedir. Bunun sonucu ne olur?

(…) Bizler böyle yapmakla aslında İslam’ı ve 
düzenini ayakta tutacak ve oluşturulması gere-
ken tabanı sulandırmaktayız. Çünkü artık bu-
nun sonucunda halk kitleleri bu gibi hususlarda 
izlenmesi gereken yolu açık seçik bir şekilde 
anlayamaz, tespit edemez. İslami bir yöneti-
min ayakta kalabilmesi için gerekli olan ‘İslami 
bir taban’ın oluşması ise, halk kitlelerinin bilinci 
netleşmedikçe, akidelerinin kendilerine yalnız-
ca İslam ile hükm eden bir düzeni kurmakla, 
başka hiçbir düzeni ve yönetimi kabul etme-
mekle yükümlü kıldığını kesinlikle bilmedikçe, 
evet, bütün bunlar gerçekleşmedikçe böyle bir 
tabanın da oluşması mümkün değildir.



GENÇ BİRİKİM

36

Üçüncü tehlike kaygan 
zemin ise, geçmişteki bü-
tün asırların deneyleriyle 
ispatlandığı gibi, ‘diplo-
masi oyunu’dur. Bu oyun-
da her zaman için güçlü 
olan zayıfı yutar.  Bu oyun 
esnasında, güçlü olanın 
elinden –çok küçük dahi 
olsa- egemenliğinin bir 
parçasını zayıf olanın al-
masına asla fırsat veril-
mez…

(…) Buna göre İslam’a 
düşman olanların siyasal 
organizasyonlarına katılan İslami cemaatler-
dir, asıl bu diplomatik oyunlarda kaybedenler, 
kazananlar da daima düşmanlardır. Çünkü halk 
kitleleri nazarında bu yolla düşmanlarının temi-
ze çıkarılması söz konusu olduğu gibi… diğer 
taraftan halk kitleleri nazarında İslam savu-
nucularının davaları da sulandırılmış olmak-
ta ve cahiliyyenin siyasal organizasyonlarına 
katılmaksızın, alanda bağımsız ve kendilerine 
has yapılarıyla ortada oldukları dönemlerdeki 
‘aslilikleri’ni kaybettikleri için de bu oyundan 
yenik çıkarlar.”9

İslami Mücadele uzun soluklu bir mücade-
ledir. Uzun soluklu olan bu mücadele dünyevi 
başarılardan öte, Allah’ın rızasına endekslenen 
ve sadece O’nun rızasını uman bir mücadeledir. 
Bu nedenle bu mücadeleyi verenler, bugünden 
yarına bir başarı, bir sonuç beklemezler. Zaten 
bugünden yarına bir sonuç bekleyenler, istedik-
leri gibi bir sonuç alamadıkları zaman çabucak 
yorulmak suretiyle, mücadeleden de vazgeç-
mek zorunda kalmaktadırlar. Ömrü, bütünüyle 
içine alan, ölüm sonrası hayatı da kuşatacak 
olan bir mücadeleyi göğüsleyenler, kolay kolay 
yorulmazlar, bıkmazlar ve usanmazlar.

Ben Müslüman’ım diyen bir kimsenin, her 
zaman ve her şart altında savunması gereken, 
yok olması pahasına koruması, muhafaza etme-
si ve vazgeçmemesi gereken sabiteleri/ilkeleri 
vardır. Bu ilkelerden, sayımız azdır, gücümüz 
yeterli değildir, güçleninceye kadar vazgeçebi-
liriz tarzı bir düşünceye sahip olması mümkün 
değildir. Çünkü ilkeli olmayan ya da ilkelerin-
de gevşek/esnek davranan bir mücadelenin 
İslamilik yönü tartışılmalı hale gelir. İslami bir 

9  Eryarsoy, age. s.282 vd.

mücadelenin ilkesiz olma-
sı, sabitelerinin olmama-
sı düşünülemez. Bu ne-
denle, ben Müslüman’ım 
diyen herkesin özellikle 
de belirli hedefleri olan 
ve attığı her adımda İs-
lami ilkeleri kendisine 
esas alan bir Müslüman’ın 
mutlaka şartlara, kon-
jonktüre göre değişme-
yen ilkeleri bulunmalıdır. 
İlkelerin muhafazası, il-
kelerden taviz vermeme-
si, o Müslüman’ın İslam’ı 
özümsemesine, pratikleş-

tirmesine bağlıdır. Bir Müslüman ancak, Ammar 
b. Yasir gibi yani ikrah altında tutulduğunda 
kalbiyle tasdik etmemek şartıyla ilkelerinde 
gevşeyebilir. Zaten bu da ruhsattır. Bu şartlar-
da bile azimeti tercih etmek, ruhsattan daha 
evladır. (Nahl, 16/106)

İslami mücadele, ilkeli bir mücadeledir. 
Şartlara, konjonktüre göre yol ve yöntemini 
belirlemez. Çünkü bu, 950 senelik mücadele-
sine rağmen bir ailenin fertleri kadar kendisine 
inananları bulunan Hz. Nuh (as)’ın; ateşe atıl-
masına rağmen mücadele yönteminden taviz 
vermeyen Hz. İbrahim (as)’ın; dünyalık bütün 
tekliflere rağmen ‘bir elime güneşi, diğer elime 
ay verseniz bile davamdan vazgeçmem’ diyen 
Hz. Muhammed (as)’ın ve “kıyamet günü ya-
nında 2-3 ya da hiç inananı bulunmadan gelen’ 
peygamberlerin mücadele yöntemidir. 

Dolayısıyla ben Müslüman’ım diyen bir kim-
senin bu konuda tercih hakkı yoktur. Helal ve 
haramın belirleyicisi olarak halkın iradesini be-
nimseyen demokrasiyi kabul etmesi asla müm-
kün değildir.

“Bu benim dosdoğru olan yolumdur, şu halde 
ona uyun. Sizi O’nun yolundan ayıracak (baş-
ka) yollara uymayın. Bununla size tavsiye etti, 
umulur ki korkup-sakınırsınız.” (En’am, 6/153)

“De ki: ’İşte bu, benim yolumdur. Ben ve 
bana tabi olanlar bilerek Allah’a çağırırız. 
Allah’ın şanı yücedir. Ben, Allah’a ortak koşan-
lardan değilim.” (Yusuf, 12/108)

“(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hik-
metle, güzel öğütle ve onlarla en güzel şekilde 
mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yo-
lundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda 
olanları da en iyi bilendir.” (Nahl, 16/125)
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Romanlarımız… İçlerinde büyük bir 
ülküyü, bitmeyen koca bir öyküyü 
barındıran romanlarımız… Hepsinin 

kalkış noktası aynı, yönleri aynı, önleri aynı… 
Onurlu, erdemli ve ilkeli yaşamayı bildiren, öğ-
reten ve gösteren yanının ağır basmasıyla öne 
çıkar bizim romanlarımız.

Romancılarımız… Yazmak için değil de yan-
sıtmak için doğruyu, güzeli, hak ve hakikat ola-
nı yazan romancılarımız… Geçici, boş, anlam-
sız ve gereksizliklerden uzak; insana 
yaratılış gayesini hatırlatan, unuttur-
mayan ve aşılayan eserler verir bizim 
romancılarımız. Sanat, sanat için de-
ğil; sanat, hayat içindir algısıyla yük-
lenirler kalemlerine. Romanlarının 
her biri, bir hayatı ve anlamı omuzla-
yarak okuyucuya ulaşır.

Müslüman yazarlar içerisinde, 
Müslümanca edebiyat alanına roman-
larıyla belirgin katkılarda bulunan ro-
mancılarımızdan biri de hiç şüphesiz 
Nehir Aydın Gökduman’dır. Yazın 
hayatına romanlarla başlayıp belli bir 
müddet böyle devam ettikten son-
ra, tercihini biraz öyküye (Öyküye 
Ağıt, Eylülle Gelen) yönelmekten 
yana kullanıp en sonunda çocuk ma-
sallarına, öykülerine ve hikâyelerine 
(Dedem Eve Dönüyor, Şimdi Oruç 
Zamanı, Sevap Yağmuru, Fes-
leğen Sokağı, Büyüteç Gözlüklü 
Kız, Çikolatalı Masallar, Peygam-

berimizin Çocuk Arkadaşları, Peygamber-
lerimi Seviyorum vd.) doğru rotasını çeviren 
yazarımızdır kendileri. Yazdığı bütün romanları 
eksiksizce okuyan bir kardeşi olarak, diğer ki-
tap çalışmalarını da göz ardı etmemekle birlik-
te, kendilerinin romanlarıyla anılmalarını çok 
ama çok önemsiyorum. Ve hatta diyorum ki, 
artık ‘büyük çocuklar’ın dünyasına ne zaman 
dönecekler? Kerim Kitab’ın ve Şerefli Rasul 
(sallallahu aleyhi ve sellem)’in hayatının ver-

diği renklilikle yoğrulan kişiliklerin 
hâkim olduğu roman çalışmalarıyla 
büyüklerin açlığını giderme yoluna 
tekrar dönmelidirler. Tanışıklığımızın 
romanları kanalıyla başlangıç göster-
mesi, kendilerini hep romanlarla an-
mama vesile oluyor Allahualem.

Toplamda yedi (7) adet olan ro-
manları, okuyanlar bilir, hayatın farklı 
yönlerini, farklı kişiliklerle yansıtmak-
tadır. Hepsinde Müslüman kimliğin, 
kişiliğin, Müslümanca bir dünyanın 
özlenen/olması gereken boyutları iş-
lenmektedir dikkatli bir kalem ve ke-
lam işçiliğiyle.

Şimdi “Dirilmek Vaktidir” ki-
tabında, kâinatın ve tüm insanlığın 
hayran kaldığı, hayran kalacağı nu-
mune teşkil eden dirilişleri okuyoruz. 
Sahibini cennetli kılacak nefes alış-
verişler satırlara işleniyor bu eserde.

“Özgürlük Ateşi”nde göz boya-
yıcı, kandırıkçı, rüzgârın önündeki 

Nehir Gibi Aydın,
Gök Gibi Dumanlı Romanlar

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.com
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çer-çöp misali savrulup giden yer-
siz ve gayesiz özgürlük düşlerin-
den sıyrılarak, fıtratın ve dolaysıyla 
Yaratanın öngördüğü gerçek öz-
gürlüğe teslim olmanın nasıllığına 
şahit oluyoruz. O ateş ki, İbrahim 
aleyhisselam’a serin ve selametli 
olduğu türden. O ateş ki, haksızlığı, 
yalanı, nifakı, isyanı yakar türden. 
O ateş ki, yaktığında da, serinletti-
ğinde de hayır getiren türden.

“Prangalar Denizi” ve “Düş-
ler Ümitler Yarınlar”, birbirinin 
devamı olan iki roman çalışmasıdır. Vicdansız 
ve erdemsiz töre kabullerinin insanları ve ha-
yatları yıprattığı, perişan edip çıkmazların içine 
soktuğu gariplikler deryasında yüzüyoruz sanki 
sayfaları çevirdikçe. Özlerindeki temizliği kir-
letmemiş, doğru olanı terk etmemiş mutahhar 
insanların, çok zor da olsa azim ve sabırla at-
tıkları hayırlı adımlarla rahmetin gölgesine sığı-
nışlarını ibretle takip ediyoruz bu romanlarda.

“Karanlıkta Biri Var” romanı bir zaman-
lar Akit-Vakit gazetesinde neşredilmişti, çok iyi 
hatırlıyorum. Oradan günlük olarak okumak bir 
başka güzel olmuştu. Ama tabi ki kitap haliy-
le muhatap olmanın lezzeti tartışma götürmez 
farklılıktadır, kıymettedir. Şimdi yeni baskısı 
olmadığı için ulaşamıyoruz, buluşamıyoruz, bi-
lişemiyoruz. Yeni baskıdan mahrum olmaklık 
diğer kitaplar için de geçerli tabi.

“Harbiyeli”ye geldiğimizde 
oturduğumuz yeri sağlamlaştırma-
mız gerekir sevgili okuyucu; dikkat 
radarlarımızı alabildiğince açma-
mız sözkonusu. Zira onda, tarihin 
üç kaypak ve ahmak kişiliği olan 
Karun, Hâman ve Bel’am’ın iğrenç 
türküsünü dinliyoruz. Mal varlığı-
na, iktidarına ve bilgisine tapınan-
ların kulak, zihin ve yürek, hâsılı, 
ömür törpüleyici türküsü… Ve bu 
üç çirkefliğe, soysuzluğa karşı di-
renen fıtrat savaşçılarının yılmayıp 
yıkılmayışları. Zulmün, fesadın, 
insanlıktan uzaklaşmanın her tür derecesinin 
sergilendiği vakitlerde yaşamakla imtihan olu-
nanların kuşandıkları sabır ve azim tabloları, bir 
bir önümüze çıkıyor Harbiyeli’de.

Altıncı (6.) baskıya erme bahtiyarlığını ya-
şayan ve belki de Nehir Aydın Gökduman’ın 
en kıymetli, en unutulmaz, en değerli roma-

nı olarak kabul edeceğimiz “Gül-
ler Ağlar Ülkemde”, isminden de 
kaynaklanan bir çekiciliğe sahip. 
90’ların başında dünyanın benzeri-
ne pek az rastladığı türden bir kı-
yamın, bir mücadelenin Cezayir’ce-
si verilmişti. Kadınıyla-erkeğiyle, 
genciyle-yaşlısıyla verilen amansız 
mücahedenin, yolundan dönmek 
bilmez mücahitliğin öyküsü öğre-
tiliyordu insanlığa. Eşlerinin dire-
nişine her anlamda katkı sağlayan 
vefakâr ve fedakâr kadınları, an-
neleri buluyoruz karşımızda Güller 

Ağlar Ülkemde’nin satır başlarında, satır ortala-
rında, satır sonlarında; yani bütün satırların kıl-
cal damarlarında. Yaşananların güzel ve değerli 
bir yazarımız tarafından roman haline getiril-
mesi, roman sahnesine dökülmesidir okuduk-
larımız. Sürükleyiciliğini mi söyleyelim, büyük 
bir davanın savunulması yolunda ortaya konan 
cengâverliği mi konuşalım; yoksa çıkarılma-
sı gereken dersleri, alınması gereken ibretleri 
mi? Başlı başına vahyi ve vakti kuşanmışlığın 
izdüşümünü kavrıyoruz bu eserde. Yeryüzünün 
tedavüldeki her bir şerlilerine, tağutlarına, za-
limlerine, firavun ve nemrutlarına karşı kaldırı-
lan devasa bir isyan bayrağıdır okuduklarımız. 
Kendisine sığınan ve dayanan mütevekkil ve 
müteyakkız kullarını asla yardımsız bırakmayan 
yegâne kudret Allah (subhanehu ve teala)’yı 
dost ve yâr kabul edenlerin destanlarının kalbi-

ne dokunuyor romanımız. Okumak, 
sevdaların en yücesinden usulca 
içeri sokulmaktır; bunu açıkça his-
sediyoruz Güller Ağlar Ülkemde’de.

Gündeme aldığımız, hatıra ge-
tirmeye çalıştığımız bu romanlar, 
usta ve kaygılı yazarımız Nehir Ay-
dın Gökduman’ı bize sevdiren, da-
vasını ve sevdasını bildiren eserler 
olma özelliğine sahipler. Zamanın 
kalbine unutulmazları miras bırak-
ma becerisindeki ürünler, hep anıl-
maya, tanınmaya ve tanıtılmaya 
layıktırlar. Bizdeki tesirleri böyledir 

bahse konu eserlerin. Sözümüzün başında da 
mevzu ettiğimiz üzere, yazarımıza ‘büyük ço-
cuklar’ cenahına bir iyilik yapma haklarını, artık 
kullanmaları için birikmiş ricamızı sunuyoruz. 
Kendilerinin 7’den 77’ye herkese yönelik eser-
ler verebilecek derinlikte ve serinlikte oldukla-
rını düşünüyoruz.
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Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı 
bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin 
sonsuz kerem sahibidir. O Rabbin ki, 

kalem ile (yazmayı) öğretti. İnsana bilmediğini 
öğretti. (Alak:1-5)

Peygamberlerin gönderiliş amacı ve in-
san karakteri

Allah, insana ihtiyacı olan her şeyi dünyada 
yaratmıştır. Yaşaması, hayatını ikame ettirebil-
mesi için her türlü imkânı istifadesine sunmuş-
tur. “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin 
hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah’ın emri ile 
hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kul-
lananlar için pek çok deliller vardır.” (Nahl:12), 
“İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız 
bir süs (eşyası) çıkarmanız için denizi emrinize 
veren O›dur. Gemilerin denizde (suları) yara 
yara gittiklerini de görüyorsun. (Bütün bunlar) 
onun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz 
içindir.” (Nahl:14), “Allah’ın, göklerde ve yerdeki 
(nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdi-
ğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca 
ihsan ettiğini görmediniz mi?” (Lokman:20)

Bu imkânların tek bir amacı vardır, insanın ya-
ratılış amacına uygun kulluk ve itaat üzere haya-
tını devam ettirip Rabbine kavuşmasıdır. Ama in-
san yaratılışı gereği zayıf yaratılmıştır (Nisa:28), 
cimrilik eder, cimriliği emreder (Hadid:24), gös-
teriş için malını harcar (Nisa:37), çalım satar, 
insanları Allah’ın yolundan alıkoyar (Enfal:47), 
Allah’ın ayetlerini satar (Tevbe:9), İnsanların 
mallarını haksız yere yer (Tevbe:34), Aceleci-
dir (Yunus:11), Çok zalim ve nankördür (İbra-

him:34), Tartışmaya çok düşkündür (Kehf:54), 
Hakk’tan yüz çevirir (Nur:47), Öğüt almaz (Fur-
kan:50), Şükretmez (Neml:73), Bozgunculuk 
yapar (Kasas:77), Kendini beğenir, İnsanları kü-
çümser (Lokman:18), Çok cahildir (Ahzab:72), 
Her arzu ettiğine sahip olmak ister (Necm:24), 
Çok hırslıdır (Mearic:19), Dünyayı çok sever (İn-
san:27), İnkârcıdır (Abese:17), Dünya hayatını 
tercih eder (A’la:16), Azgındır (Alak:6), İsyan 
eder, haddi aşar (Al-i İmran:112)

Haddini aşan insan yeryüzünde bozgunculuk 
çıkarır. Bozgunculuğuna da masum kılıf uydurur. 
“Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği 
zaman, “Biz ancak ıslah edicileriz” derler.” (Ba-
kara:11) Böyle durumlarda; fesat çıkaran, kan 
döken bozgunculara dur diyecek, adaleti tahsis 
edecek, mazlumları zulümden kurtaracak ve in-
sanları tekrar Rablerine kulluğa yönlendirecek 
peygamberler her dönemde gerçek ıslah ediciler 
olarak görevlendirilmiştir. Allah dileseydi her-
kesi hidayete erdirirdi (Nahl:9), Peygamberlere 
de ihtiyaç olmazdı. O zaman imtihana da gerek 
kalmaz, hak edilen değerlerin kıymeti anlaşı-
lamazdı. Takvayı ve fücuru insana ilham eden 
(Şems:8) Rabbimiz, her an azan, yoldan çıkan 
ve kendisini ilahlaştıracak kadar ileri giden (Ka-
sas:38) insana Sünnetullah gereği müdahale et-
miş ve doğru istikamete yönlendirecek peygam-
berler göndermiştir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumundan 
önce Allah tarafından insanlara okunması

Allah’ın; Hz. Muhammed (s.a.v.)’e okuma 
sürecinin başlangıcı, dünyaya gelişinden önce 

Rasulullah’ın (sav) Okuma Süreci

Mücahit Aydın ASLANTAŞ
mayaslantas@gmail.com
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başlamıştır desek yeridir. Tüm insanlığa bir pey-
gamber gönderilecekse ve sonrasında peygam-
ber gönderilmeyecekse özel konumunun iyi iş-
lenmesi ve okunması gerekir.

Konumuzun ana teması “okumak” olduğuna 
göre ‘okuma’ ya yüklediğimiz anlamı biraz aç-
mamız gerekiyor. Yukarıda yazılanlardan da an-
laşılacağı üzere yaratılış gayesi, yaratılanların ne 
amaçla yaratıldığı ve insan merkezli bir ‘yaratış’ın 
olduğunu görürüz. Yani merkezde insan vardır ve 
yaratılan her şey insan etrafında odaklanır. Sün-
netullah (Allah’ın tabiatı yaratıp devam ettirmek 
ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu 
kanunlar) işlemeye başladığından beri bu düze-
ni koruması gereken insan iken bozmaya çalışan 
da insandır. Asıl okumanın bu minvalde olduğu-
nu rahatlıkla söyleyebiliriz. Afaki ve enfüsi bağ-
lamda; vahyi, kâinatı okumak, yaratılış gayesini 
okumak, Rabbini okumak, kendini nefsini oku-
mak, takvasını fücurunu okumak, iyiliği kötülüğü 
okumak, cenneti cehennemi okumak… Kısacası, 
her türlü davranış biçimi ve gözün gördüğü, ku-
lağın duyduğu her şey; akıl ve muhakeme ile vic-
dan ve sağduyu ile okunabilir durumdadır. 

Değerli olan, değerinin kıymeti bilinsin diye 
en güzeli ile takdim edilir. En değerli olanlar en 
sona bırakılır. Bir heyecan oluşturulur. Daha gel-
meden, görüntüsü görülmeden; nitelikleri, ye-
tenekleri, kalitesi anlatılarak, ortaya çıkmadan 
gönül bağı kurdurulur. Eşyada olduğu gibi insan-
da da aynı durum söz konusudur.  Sunum şekli 
kadar sunum sırası da önemlidir ve en değerli-
ler, en çok sevilenler, en çok rağbet görenler, en 
çok arzulananlar en sona çıkar, çıkarılır. İnsanlar 
beklemeye değer görür. Görmek adına bekleme-
nin sıkıntısı hafif kalır. Hele ki beklenen kişi bir 
peygamber ve bekleneni sunan, takdim eden, 
okuyan Rabbimiz ise…

Âlemlere rahmet olarak gönderilen (Enbi-
ya:21) bir Peygamberinde buna yakışır bir şekil-
de insanlara takdim edilmesi ve okunması gere-
kirdi. Yaşadığı halkın içinden çıkan (Tevbe:128), 
çarşılarda gezen (Furkan:20), en alt tabaka-
daki fakir, kimsesiz bir insanın yaşadığı hayatı 
yaşayacak, yamalı elbise giyecek, bulduğunda 
karnını doyuracak, bulamadığında karnına taş 
bağlayıp oruç tutacak kadar mütevazı ve teslim 
olmuş; göklerin kademeleri gösterilip, cennet 
cehennem gezdirilecek kadar da hiçbir insana 
verilmemiş imkânlar sunulan bir Peygamberin 
de buna göre takdim edilmesi gerekirdi. Değe-
rinin bilinmesi için, beklenenin; beklemeye de-

ğer bir kişilik olduğunu insanların anlaması için, 
doğumundan önce insanlara okunması gerekir-
di. Kâinatı, yaratılış gayesini ve dünyada nasıl 
davranışlar sergileyeceğini insana okuyan Rab-
bimiz, Muhammed (s.a.v.)’i doğmadan insanlara 
takdim etmiştir. Kâbe’yi, oğlu Hz. İsmail ile bir-
likte inşa ederken Hz. İbrahim’in yaptığı duada, 
Rasulullah (s.a.v.)’in müjdesi veriliyordu. “Ya 
Rabbi, O Müslüman ümmete kendilerinden bir 
peygamber gönder ki, onlara ayetlerini okusun. 
Kitabı ve hikmeti öğretsin, onları günahlarından 
temizlesin.” (Bakara; 129) 

Medine’deki Yahudiler de yakında yeni bir 
peygamber geleceğini, Tevrat’ı tasdik eden yani 
tevhid ve diğer temel itikad konularıyla dinin asli 
hedeflerinde Tevrat’la uyuşan, ayrıca Tevrat’ın 
son peygamberle ilgili müjdesini doğrulayan 
yeni bir kitap indirileceğini biliyorlardı. . (Fah-
rettin Razi, III, 180). “Kendilerine ellerindekini 
(Tevrat’ı) tasdik eden bir kitap (Kur’an) gelince 
onu inkâr ettiler. Oysa daha önce (bu kitabı geti-
recek peygamber ile) inkârcılara (Arap müşrikle-
rine) karşı yardım istiyorlardı. (Tevrat’tan) tanı-
yıp bildikleri (bu peygamber) kendilerine gelince 
ise onu inkâr ettiler. Allah’ın lâneti inkârcıların 
üzerine olsun.” (Bakara:89)

Yahudiler gibi Hristiyanlar da bir peygambe-
rin geleceğine olan inançları tamdı. Üstelik bu 
müjdeyi Hz. İsa (a.s.) vermişti: “Hatırla ki, Mer-
yem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın 
elçisiyim, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı 
ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir pey-
gamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti. 
Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu 
apaçık bir büyüdür, dediler.” (Saff: 6)

Rasulullah (s.a.v.)’in doğumundan önce 
insanlara okunduğunun daha eski tarihi deli-
li, Habeşistan Kralı Necaşi’nin şehadetidir. Hz. 
Abdullah İbn-i Mesud (r.a.)’ ın rivayetine göre, 
Habeşistan’a hicret etmiş olan Müslümanlar, Kral 
Necaşi’nin huzuruna çağrılınca, heyet başkanı 
Hz. Cafer bin Ebu Talip (r.a.) İslam Peygamberi 
ve getirdiği din hakkında bir konuşma yaptı. Bu 
konuşmayı duyan Necaşi dedi ki: “Merhaba size 
ve tarafından geldiğiniz şahsiyete. Ben O’nun 
Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet ediyorum. 
İncil’de zikri geçen elbette O’dur ve geleceğine 
dair müjdeyi Meryem oğlu İsa bize vermişti.” 
(Müsned-i Ahmed). Bu demek oluyor ki, yedinci 
yüzyılda Habeşistan Kralı Necaşi; Hz. İsa’nın, bir 
Nebi’nin geleceğini müjdelediğini biliyordu. Bu 
kıssa ile ayrıca, İncil’de, Hz. Muhammed (s.a.v.) 
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in gelişine dair bazı açık işaretler bulunduğu ve 
bu işaretlere dayanarak Necaşi’nin, gelen pey-
gamberin Hz. Muhammed (a.s.) olduğu neti-
cesine varmakla hiç gecikmediği de anlaşılıyor. 
(Tevhid Mücadelesi, Mevdudi)

Bu mübarek zamanın gelmesinden kısa bir 
süre önce Ebrehe 60 bin kişilik ordusuyla kaderi-
ni denemeye çalışmıştı. Ama Ebrehe 60 bin değil 
600 binlik ordusuyla bile gelseydi aynı akıbete 
uğramaya mahkûmdu. Asırlardır hazırlanmakta 
olan ilahi plan artık tatbik edilme safhasına gel-
mişti ve bunu engellemeye dünyada hiçbir kim-
senin gücü yetmeyecekti. Takdir-i ilahiye göre, 
dünyaya bütün Peygamberlerin en büyüğü ve in-
sanların en büyük lideri ve önderi teşrif edecekti. 
Bu öyle bir lider, öyle bir şahsiyetti ki, tarihin 
akışını değiştirecekti. Bu şahsiyetin gelmesi için 
2.500 yıldan beri hazırlık yapılıyordu ve herkes 
dört gözle O’nu bekliyordu. O’nun gelişini ve do-
ğuşunu kimse engelleyemeyecekti. (a.g.e)

Allah’ın; Hz. Muhammed (s.a.v.)’i doğu-
mundan gençlik dönemine kadar ki süreçte 
insanlara okuması

Bu süreç, üstün özelliklerinin ve kişiliğinin 
insanlara okunması şeklinde karşımıza çıkar. 
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in dokunduğu, hayatına 
girdiği kim varsa mutlu oluyor, bereketli günler 
geçiriyordu. Süt annesi Halime’ye verilmesi ile 
tüm gözler üzerine yönelmişti. Halime’nin sütü 
artmış, evine bereket gelmişti. Sağdıkları hay-
vanlar bile hiç olmadığı kadar bolca beslenmiş 
ve süt vermeye başlamıştı. Öyle ki kendisini ta-
şıyan merkep bile canlanıyor, tüm hayvanlardan 
daha hızlı koşuyordu. Yaşı ilerledikçe bu bereke-
tin farkına varan insanlar özel bir kişi olduğunu 
anlamaya başlamışlardı. 

Doğumundan 10-12 yaşına kadar olan dev-
rede, gerek günden güne ortaya çıkan şahsi 
kabiliyetleri, gerekse başından geçen garip ve 
akıl almaz olaylar, çevresindekilerin ve O’nu ya-
kından tanıyanların, vasıf, kabiliyet ve meziyete 
sahip bir şahsiyetin yetişmekte olduğu kanısına 
varmalarına sebep olmuştu. Rasulullah (s.a.v.)’ 
in şahsiyeti sadece bereketler ve mucizeler ya-
ratmıyordu, aynı zamanda tabiatı, huyu, alış-
kanlıkları ve vasıflarının da diğer çocuklardan 
farklı olduğu gün gibi aşikârdı ve dış görünü-
mü bile olağanüstü kişiliğini açığa vuruyordu. 
Ebu Talib’de yemekten önce, Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’ e “Oğlum, sen çok mübarek ve bere-
ketlisin” diye hitap ederdi. Bu nedenle de, O 
gelmeden yenmezdi. Yemek sırasında çocuklar 

kaplara ve tabaklara hücum edince Hz. Muham-
med (s.a.v.), derhal elini çekerdi. Bunun üzeri-
ne Ebu Talib, Hz. Muhammed (s.a.v.)’ e ayrı bir 
tabakta yemek verirdi. Evde Ebu Talib’e mahsus 
bir divan vardı, buna kimse oturamazdı. Ama 
Hz. Muhammed (s.a.v.) için herhangi bir yasak 
ve engel yoklu. Rasulullah (s.a.v.), bazen gidip 
divanda amcasıyla otururdu ve kimse karışa-
mazdı. Bu sebepten dolayıdır ki, Ebu Talib bazen 
şöyle derdi: “Rebia’nın tanrısına yemin ederek 
söylüyorum, kabile reisliği gerçekten yeğenime 
yakışıyor.” (a.g.e). 

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in okuma sü-
recinin başlangıcı ve toplumun kendisini 
okuması

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Mekke ortamında 
kişiliği oturmaya başlıyor, çocukluk sürecinden 
sorumluluk ve bilinç sürecine geçiyordu. Etrafın-
da olup bitenleri gözlemliyor, anlamlandırmaya 
çalışıyordu. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu 
okuyordu. Cahili adetleri, gelenekleri okuyordu. 
Ahlaksızlığı okuyarak ahlaklı bir kişiliğe insanları 
şahit ediyordu. Mekke halkının en çok kaybı ve 
en az sahip olduğu iki erdemdi ahlak ve eminlik. 
O (s.a.v.) bu iki erdemin bayraktarlığını yapıyor-
du. ‘el-Emin’ sıfatını almış ve bu iki erdemle ta-
nınır olmuştu. Hayatının her aşamasında olduğu 
gibi bu iki erdemi ticaretinde de gösteriyor, ger-
çek tüccarların nasıl olması gerektiğini muhatap-
larına okuyordu. Halkın tapındığı, adaklar ada-
dığı, kurbanlar kestiği putları okuyordu. Putlara 
yaklaşmayarak atası Hz. İbrahim (a.s.)’in Hanif 
duruşunu okuyordu.  Aklına, mantığına, vicdanı-
na hitap eden her türlü tavrı, davranış biçimini 
okuyordu. Erdemli olmayı, onurlu olmayı, şerefli 
bir yaşamın temel ilkelerini okuyordu. Yeri geli-
yor ilkeli bir duruş sergiliyor, yeri geliyor insan 
olması hasebiyle ne yapacağını nasıl davranaca-
ğını bilemediği durumlarda rabbinin koruması ile 
muhatap oluyor ve vicdani rahatlıkla aynı cahili 
davranışları sergilemekten kaçınıyordu. 

Bu söylediklerimize birkaç örnek verelim: 
Hz. Muhammed (s.a.v.) cahiliye döneminde in-
sanların yaptıkları kötü işlere iki kez meylettiğini 
ve Allah’ın kendisini koruduğunu söylemiştir. Bu 
dönem amcasına mali destek sağlamak ama-
cıyla Mekke de ücret karşılığı süt kardeşleriyle 
birlikte çobanlık yapmaya başladığı zamanlarda 
gerçekleşmiş ve gençlerin gece hayatını merak 
ederek eğlence olan bir eve yaklaştığında Rabbi 
tarafından uykuya daldırılarak korunmuştur. Mu-
hammed bin İshak’ın bir rivayetinde ise Kureyş-
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li çocuklarla oynarken çıplak dolaşması ilahi bir 
uyarı ile engellenmiştir. Benzer durum 35 yaşında 
Kâbe’nin inşası sırasında gerçekleşmiş ve baygın-
lık geçirmiştir. Hiçbir rivayette, Hz. Muhammed 
(a.s.)’in tamamıyla çıplak kaldığı belirtilmemiştir. 

İbn-i Sâ›d, Ümm-ü Eymen›in şu rivayetini 
nakletmiştir. Kureyşliler Büvâne adında bir puta 
taparlardı. Bu puta adak ve hediyelerini sunar ve 
çevresinde itikaf ederlerdi. Ayrıca onun uğruna 
kurban da keserlerdi. Ebu Tâlib de adet üzere ai-
lesiyle birlikte oraya giderdi. Henüz erginliğe eriş-
memiş olan Hz. Muhammed (a.s.)’in de bu pu-
tun yanına gitmesi istenir, ama her defasında Hz. 
Muhammed (a.s.) bu isteği reddederdi. Bazen bu 
yüzden bayağı gerginlik olurdu. Gerek Ebu Tâlib, 
gerekse teyzeleri, Hz. Muhammed (a.s.)’in bu tu-
tumunu çok yadırgarlardı. Bir defasında, Müvâne 
festivali sırasında büyüklerin sürekli baskı ve ıs-
rarlarından kurtulmak için Hz. Peygamber (a.s.) 
evi terk etti ve uzun süre ortalıkta görünmedi. 
Evdekiler merak etmeye başladılar. Nihayet sar-
sılmış ve bitkin bir şekilde eve döndü. Teyzeleri 
hemen yanına gidip, “evlâdım, sana ne oldu?” 
diye sordular. Hz. Peygamber (a.s.) kendisine 
bir şey olacağından korktuğunu söyledi. Teyze-
leri, “Aman Yüce Tanrı seni Şeytan’ın kötülüğüne 
kaptırmasın. Çünkü sende büyük meziyetler var” 
dediler. Hz. Muhammed (a.s.)’in anlattığına göre 
festival sırasında kendisi Kâbe’deki putlara yak-
laşmaya çalışmış ama her defasında beyaz tenli 
uzun boylu bir kişi kendisini, “Sakın Muhammed 
bunlara yaklaşma, bunlardan uzak dur” diyerek 
uyarmıştı. Ümm-ü Eymen diyor ki, “bundan son-
ra Hz. Peygamber (a.s.) hiçbir zaman bu tür fes-
tivallere katılmadı.” (a.g.e.)

Putperestliği, Hristiyanlığı, Yahudiliği okuma-
ya başladıkça Hz. İbrahim’in Hanif dinine yöneli-
şi yoğunlaşıyor ve tevhide dayalı dini anlayışının 
temsilcilerinin (Zeyd b. Amr, Varaka b. Nevfel, 
Abdullah b. Cahş) yaşantılarını okuyarak, onla-
rın şahsında; aklına, vicdanına uymayan toplu-
mun yozlaşmış, şirke bulaşmış dini yaşantıları-
nın adını koyuyordu. Peygamberlik öncesi savaş 
ve kavgaya katılmamıştı. Ficar harbinde küçük 
olduğu için fazla bir şey yapmamıştı ve sadece 
düşmandan gelen okları kendi amcalarına ver-
mişti. Cahiliye döneminde kavga ve kısır çekiş-
melerden uzak durarak; kavgacı, kin güden, kan 
davası taşıyan kavmine, barışı ve toplumsal uz-
laşmanın temellerini okuyordu.

20-25 yaş döneminde, Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’in, çocukluğundan beri taşıdığı şahsî 

meziyet ve kabiliyetlerinden bütün Kureyşli ve 
Mekkeliler de haberdar olmaya başlamıştı. Dü-
rüstlük, doğruluk, emanet, güzel ahlak, iyi niyet, 
ciddiyet, zekâ, mantık, sabır, vakar, cömertlik, 
fedakârlık, nezaket, yardımseverlik ve önderlik 
gibi meziyetleri bir bir ortaya çıkmaya başlamış 
ve bu sebeple, çevresinde saygı ve sevgi kazan-
maya, şöhreti ve nüfusu her tarafa yayılmaya 
başlamıştı. İşte bu sıralarda, Hz. Hatice (r.a.) Hz. 
Peygamber (a.s.)’i ticaretine ortak etti.(a.g.e). 

Okuma yazma bilmeyen, hiç kimseden de 
okuma öğrendiğine dair şahitliği olmayan ve ki-
tap ehli ile hiçbir bağlantısı olmayan bir insan 
için okumanın anlamı, elbette kelimeleri okuyup 
yazmak olmadığı aşikârdı. Verilecek olağan üstü 
bir göreve hazırlıktı bütün bunlar. Kolay değildi, 
hiçbir zamanda kolay olmamıştı, Hz. Muhammed 
(s.a.v.) içinde kolay olmayacaktı. Üstün bir ah-
laka sahip olmasının, eminlik sıfatını kazanma-
sının, toplum içinde nüfuslu ve fakirken zengin 
kılınmasının (Duha:8) ve adım adım üstün kişili-
ğinin insanlara okunmasının bir anlamı vardı. Ar-
tık insanlar bir kitap okur gibi, yozlaşmış toplum 
içinde ayrı bir yeri olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’i 
okuyor, O’nu dinlemekten, O’nunla birlikte olup 
sohbet etmekten zevk alıyorlardı. Kendisi gibi 
düşünen olaylara bakan ve değerlendirenler ka-
dar şirke bulaşmış putperestler bile adım adım 
vahye muhatap olmanın eşiğine getiriliyordu. 
Kendisine Peygamberlik görevinin verileceğini 
bilmiyordu. Kitap nedir, iman nedir bilmiyordu. 
(Şura:52) Bu aşamada yapacağı en güzel işi 
yapmıştı: Toplumun değerler yargılarını, insan-
ları, ahlaklı bir kişiliği, güveni, ticareti, saygın 
olmayı, cahili adetleri, şirki, putperestliği çok iyi 
okumuş ve öğrenmişti. Donanım sahibi olacağı 
alanlar toplumun kaybedilen değer yargıların-
dan olacaktı. Mekke’de Peygamberlik öncesi her 
şeyi ile takdir gören bir temel atılacak; insanlar 
Muhammed (s.a.v.)’in şahsında, ahlakı, erdemi, 
hoşgörüyü, uzlaşmayı, ticari zekâyı, hanifliği, 
pis ve murdar olanı onun şahsında okuyacak ve 
okuduklarına vahiy öncesi itibar edip gönülden 
bir bağ kuracaklardı. Bu bağ vahyin gelmesi ile 
birlikte tabi olmanın, peygamberliğe inancın te-
melini oluşturacaktı. 

Ama bu yetmedi, yetmezdi de. Çünkü haber-
siz olduğu bir misyonu vardı ve çok ağır bir göre-
vi yerine getirebilmesi için okuyacağı başka şey-
lerde vardı. Gerek ilk vahye muhatap olduğunda 
ki şaşkınlığı ve sonrasında korku dolu bir kalp ile 
Hz. Hatice’ye gidip üzerini örttürmesi, gerekse 
’oku’ emrinden önce peygamber olacağına dair 
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hiçbir bilgiye şahsi olarak sahip olmaması onu 
tedirgin etmiyor, ‘nasıl yaparım, yapabilir mi-
yim?’ korkusunu yaşamıyordu. 

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kendini, Rab-
bini ve yaratılışı okuması

Hz. Hatice ile evliği ile birlikte sevgi dolu, hu-
zurlu, mutlu bir dönem başlamıştı. Ticaretin en 
güzelini yapıyor bu konuda da insanlara ticari 
ilkeleri şahsında okuyordu. Geçim sıkıntısından 
kurtarılmıştı. Her yönden takdir edilen güçlü bir 
kadın ile olan evliliği O’nu Rabbine, içsel sorgu-
lamaya, nefsini daha da bir arındırmaya, ibadet-
lere yönlendirmişti. İçinde bulunduğu cahili şirk 
toplumuna artık daha kenardan daha yukarıdan 
bakmaya başlamıştı. Nefsini arındırıyor, oruç tu-
tuyor, ibadetlerini artık Hira mağarasında zirve-
ye çıkarıyordu. 

Bundan sonraki süreç, başka okumaları ge-
tirmeye başladı. Kafası sakindi, mutluydu ve 
artık tefekkürü, kâinatı, kendisini yaratan Rab-
bini, hayatın anlamını okumaya başlamıştı. Put-
perestlikten ve ahlaksızlığın bütün çeşitlerinden 
üzerine bir zerre bulaştırmamaya gayret ederek 
mağarada tefekküre yönelmişti. Bu süreç; hem 
her türlü ahlaksızlığın ve cahiliyenin etkilerinden 
kendisini korumak, hem tefekkürle Rabbine yö-
nelip verdiklerine şükretmek, hem de bir türlü 
cevap bulamadığı sorulara sakin kafayla cevap 
arayışı şeklinde tezahür ediyordu. 

Son iki yılda ve özellikle son altı ayda yaşa-
dıklarını Hz. Hatice’ye ve ileride eşi Hz. Aişe’ye 
anlatacaktı. Çok ilginç durumlarla karşılaştığını, 
kendisine ismiyle seslenildiğini ve selam veril-
diğini, ileride yaşayacaklarını net bir şekilde rü-
yalarında gördüğünü korkuyla anlatacaktı. En 
büyük korkusu kâhin olmak veya kendisine cin-
lerin musallat olmasıydı. Yine Hira mağarasında 
inzivada iken, rüyasında gördüğü Cebrail ile kar-
şılaşmıştı. 

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in İlahi vahyi 
nefsine ve insanlara okuması

Kendisinden istenen ‘ikra’ nın ve bu konu-
da ısrar edilmesinin sebebini anlamak için, Hz. 
Muhammed (s.a.v.)’in o ana kadar ki tüm ha-
yatı boyunca mensubu olduğu ve son iki yıldır 
güçlü şekilde kendisini açığa vuran bir özelliğini 
dikkate almak gerekmektedir. Hz. Muhammed 
(s.a.v.) ilk vahyi aldığı zaman, yıllardır “arayan” 
ama aradığını bulamamış birisiydi. İlahi bir sevk 
ile yıllardır sormuş, sorgulamış ama bütün çaba 
ve gayretlerine rağmen tatmin olacağı cevaplara 

ulaşamamıştı. O Hira mağarasında ilk vahyi aldı-
ğı zaman bilmiyordu ama sadece kendisinin ara-
dıkları değil, tüm insanlığın aradığı şeyler kendi-
sine vahiyle bildirilecekti. Bu aşamada, ilk vahye 
muhatap olduğu zaman, aradıkları konusunda 
hiç bir şekilde mesafe kat edemediğini, insan-
lara okuyacağı, bildireceği bir şeyleri olmadığını, 
bizzat kendisine hissettirmek ve hatırlatmak ge-
rekiyordu. Yıllardır gerçekleşen arama ve düşün-
melerine rağmen ilan etmeyi gerektirecek her-
hangi bir doğruya sahip değildi. İşte bunu bizzat 
kendisine ikna olacağı şekilde kabul ettirmek, 
olur ki ileri de ‘acaba’ diye başlayan bir kuşku-
ya kapılmamasını temin etmek gerekiyordu. Bu 
nedenle, sahip olduğu ve insanlara okuyacağı, 
bildireceği bir şeyler varsa onları söylemesi ıs-
rarla ve hatta fiziksel bir şiddet aracılığıyla isten-
di. Elbette ki cevabı ‘yok’ idi. Ama buna rağmen 
yine de ısrarla soruldu. Böylelikle ‘Sana vahyolu-
nanları sen çabalarınla elde etmedin. Sen sade-
ce seçildin’ mesajı verilmiş oldu. O yine farkında 
değildi ama ‘okuma bilmeyen’ birisi olarak girdi-
ği mağaradan ‘okuma bilen’ birisi olarak çıktı. O 
ummadığı, beklemediği bir zamanda, Allah ta-
rafından bütün insanlara hitap eden bir davanın 
rehberi olarak tayin edildi ve Kureyş kabilesin-
den Abdullah’ın oğlu, Abdulmuttalib’in torunu ve 
iffetiyle tanınmış Hatice’nin kocası Muhammed 
olarak girdiği mağaradan; Allah’ın, o zamanın 
ve sonraki zamanların bütün insanları için seçip 
gönderdiği önder bir şahsiyet olarak çıktı. Artık 
O, Allah’ın insanlar arasındaki elçisiydi, yani Ra-
sulullah (s.a.v.) idi. ‘İkra’, peygamberlik görevini 
başlatan ilk ayetlerin ilk kelimesi ve aynı zaman-
da ilahi talimatların ilkiydi. Bu kelime ile Rasu-
lullah (s.a.v.)’e okuması emredildi. Rasulullah 
(s.a.v.)’a insanlara ‘okuyup’ bildireceği şey ise; 
varlığı, hayatı, varoluşu anlamayı sağlayacak 
ebedi hakikatler, ilkeler, bireysel veya toplumsal 
hayatı düzenleyip en güzel şekline kavuşturacak 
emirler ve yasaklardı (Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 
Hayatı ve İslam Daveti-Celalettin Vatandaş)

 Rasulullah (s.a.v.)’in okuma süreci, 
özellikle son iki yıldır yaşadıkları, aklını kaçırma 
endişesi ve sorguladıklarına cevap bulamaması, 
akabinde üç yıllık fetret döneminde yaşadıkları 
kolay şeyler değildi. Topluma ilk okuduğu sözler 
bile akabinde gelecek olan ve okuması emredi-
len ayetlere ışık tutuyor, ne kadar zor bir gö-
revi olduğunu anlıyordu. Karşılaşacağı tepkileri 
düşündü ve Varaka b. Nevfel’in sözlerini tekrar 
hatırladı: “Keşke kavminin seni Mekke’den çıka-
racakları gün hayatta bulunsaydım” 
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Kıymetli okur. Arabistan toprakların-
da yaşıyor olmanın maddi ve mane-
vi nimetlerinden faydalanmaya karar 

vermemde Kur’an Kıssalarının bir kısmının bu-
ralarda yaşanmış olması büyük rol oynadı. Ya-
şadığım belde olan Cidde’ye uzaklığı 700 km 
olan Medain-i Salih öteden beri merak ettiğim 
yerlerdendi. Bu amaçla yarıyıl tatilini fırsat bilip 
yola çıktık.  Önce Medine-i Münevvere’ye gidip 
Mescid-i Nebevi’de ibâdet, tefekkür ve tezekkür 
ettik. Ravza-ı Mutahhara’ya girdiğimde Hz. Pey-
gambere selâm vererek ona manen dedim ki: 
“Ey elçi, ey Peygamber, ey Allah’ın bizlere uyarıcı 
ve müjdeleyici olarak gönderdiği haberci. Sana 
selâm olsun, sana salâvatlar yolluyorum. Bil ki 
burdan çıktıktan sonra kardeşin Salih’in yurdu-
na gideceğim. Senin Semud için haber verdiğin 
herşey aklımda, senin tüm tavsiyelerine bizzat 
uyacağım. Sana da Salih’e de senden önce gön-
derilen tüm Nebîlere de selâm olsun.”  Ravzadan 
çıktığımda sanki bir emanet yüklenmiştim. Bu 
emanet Kerim Rasul’ün bu kavme 
uğrayanlara tavsiyeleri idi. Bun-
lar oraya uğrayanların uzun süreli 
konaklamamaları, oradan yiyecek 
içecek temininde bulunmamaları, 
oraya hüzünle girip hüzünle çıkma-
ları idi. 

Hedefimiz Medine’ye yaklaşık 
400 km mesafedeydi ve bu yollara 
daha önce hiç girmemiştik. Tebuk 
yoluna revan olduğumuzda sabah 
namazını henüz eda etmiştik. Ku-
lağımızda çağrı filminden alınan 

fon müzikleri bizi bir devenin sırtında, ridasının 
ucuyla gözlerini kapatan çöl seyyahı gibi hisset-
tiriyordu. Salih peygamberin içlerinde yaşadığı 
Semud halkıyla ilgili ön bilgileri günler öncesin-
den araştırıp bulmuş ve bunları okuyarak ilerli-
yorduk.

 Hz. Salih aleyhisselamın soyu Salih b. Ubeyd 
b. Asif… şeklinde hz. Nuh’un oğlu Şam’a kadar 
uzanmaktadır. Semud kavmi de Arap kavimle-
rinden biri olup yine Hz. Nuh’un oğlu Şam’ın to-
runlarından Semud bin Amire nispetle bu ismi 
almışlar. Diğer arap kavimlerinden duyulanlar 
ise Ad, Cürhüm, Medyen ve Kahtan idi. Hz. 
İsmail’den önceki Arap kavimlerine el-Arabu’l-
Aribe” denirdi. Hz. İsmail’in soyundan gelen arap 
kavimlerine ise “el-Arabu’I-Musta’rebe” denirdi. 

Semud’un yaşadığı coğrafya ise Hicr diye bi-
linmektedir. Burası Hicaz ile Şam arasında bir 
bölge ve Kur’an’da Allah bu kavme Ashab-ı Hicr 
de demiştir. Aşağı yani Güney Arabistanda yaşa-

yan Ad kavminin torunları, yukarı 
yani Kuzey Arabistana göçüp orada 
Semud’u teşekkül ettirmişler. Hicr 
bölgesi Akabe Körfezine yakın me-
safededir. (RESİM 1)

Semud’dan bahsolunan ayetleri 
okuyarak ilerlerken yolumuz üs-
tünde Hayber Kalesini de görmek 
nasip oldu. (Sonraki yazımız inş.
Hayber’le ilgili olacak) 

Hayber’i geçtikten sonra yol 
boyu seyrek de olsa deve çiftlikle-

Medain-i Salih Notları

Esra Şimşek YILDIRIM
esrasimsekyildirim@hotmail.com
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rini göreceğimiz hatta yola aniden çıkıverecek 
develerin olabileceği bize söylenmiş biz de dik-
katle ilerlemeye devam ediyorduk. Hakikaten 
de yolda bu develere rast geldik. (RESİM 2) Se-
mudun deveyle imtihanı hatırmızda iken elbet-
te bu develere; yola fırlayan bir köpek, bir kedi 
gibi bakamıyorduk. Deve bizim yolculuğumuzun 
hedefinin esas kahramanlarındandı. 

Bu düşüncelerle ilerlerken sağımızda solu-
muzda beliren dağların, tepelerin eşkalinde de-
ğişimler başlamıştı. Bu dağlar ve tepeler ilginç 
renkleri, tuhaf duruşları ve ürkütücü çehreleriy-
le bizi birazdan karşılacağımız ibret vesikalarına 
hazırlıyorlarmış da haberimiz yokmuş. Buralar 
sanki bir yanardağın artıkları gibi birbirine hem 
renkleriyle benzeyen hem de şeklen benzeme-
yen kardeşlerin el ele tutuşmalarını andırıyor-
lardı. (RESİM 3) Omuz omuza vermiş, önemli 

bir sırrı paylaşmakla meşgullermiş gibi duruyor-
lardı. Onların fotoğrafını çekerken onlarla ma-
nen konuşup dedim ki: Önemli sırrınıza beni de 
ortak eder misiniz, hangi yanardağdan aktığınızı 
hangi fırtınalarla şekil aldığınızı, hangi kavimle-
ri görüp hangi peygamberlere şahidler olduğu-
nuzu bana da anlatır mısınız? Başlarını  yukarı 
kaldırıp sırlarına müttali olmak isteyen bu garip 
yaratığa karşın daha bir kenetlenip ketum oldu-
lar sanki. (RESİM 4)

Yol üstünde fazla mola vermemeye dikkat 
ederek ilerlerken ufukta daha enteresan dağlar 

ve kayalar dikkatimizi celbetti. Hedefimiz el-Ûlâ 
şehrinin içinden geçmekteydi. Burası bizi hay-
rette bırakan bir yer. İlginç ihtişamlı, bloklar ha-
linde ya da tekil yüksek kayalarla çevrelenmiş, 
hatta bu çerçevenin içine kurulmuş. Öğlen na-
mazını eda için bir mescidde durana dek devam 
ediyoruz şehir merkezini ortadan bölen yolda 
ilerlemeye. Medain Salih eyne diye sorarak ilerli-
yoruz. Kentin gördüğümüz her taşını kayıt altına 
almak isteğiyle sık sık araçtan iniyor ya da camı 
açarak elimizde makinelerin deklanşörüne bun-
dan daha iyi bir fotoyu bir daha çekemeyeceği-
mizi düşünerek basıyoruz. Ama bu tezimizi her 
defasında çürütüyor kaya blokları. (RESİM 5)

Misal çok etkilenip fotosunu çektiğimiz bir 
kayayı ilerde kaya topluluklarının yanında bir 
kez daha görüyorum. Sanki bizden önce koşa-
rak diğer kaya gruplarına haber vermiş gelece-
ğimizi.

Böyle ilerlerken kent merkezini geçip insan 
anlamında son derece tenha ama kayalar anla-
mında kendimizi hiç yalnız hissetmediğimiz bir 
yola çıkıyoruz. Medain-i Salih tabelasını görene 
dek durmaksızın yol alıyoruz. Bu geziye çıkma-
dan önce Semud Kalıntılarını Unesco’nun koru-
ma altına aldığını ve burayı açık hava müzesine 
çevirdiklerini de biliyorduk. Vehhabi yıkıcılığın-
dan kurtarılıp batının materyal hatıra geziciliğine 
teslim edilişine şükür mü etmeliyim bilemedim. 
Tel örgülerle çevrili bu müzeye giriş eğer burada 
ikamet etmiyorsanız şu an 2015 senesi itibarıy-
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la 100 Riyal kişi başı. Fakat biz ikametlerimizi 
gösterip giriyoruz içeriye. Burdaki kayalar şu 
ana kadar gördüğümüz kayalardan daha farklı 
ve ilginç şekilli. İşte tam burası Kur’an ayetlerini 
kıraât edip ruhlarımıza dinleteceğimiz nokta. 

Buraya gelmeden önce Semud kalıntılarını 
bir kaç bin mertekarelik bir alanda kurulu küçük 
bir köy olduğunu zannetmiştim. Bilakis burası 
el- Ûlâ şehrinin öncesi ve şehir çıkışından son-
rası ve hedefimizle birlikte km’lerce uzanan bir 
alanı kapsayan doğal müze gibi. Ne yana çevir-
sem gözlerimi bir ibret…

Ve Semud’un Kur’an’daki acıklı hikayeleri. 
Kur’an’ın İ’cazındandır, bilinir; bu tür kıssalar 
farklı sûrelerde farklı anlatılır. Bu tezat değil bi-
lakis konu bütünlüğünü koruma ve algıya esas 
hedefi yerleştirme dileğidir. Ve bu ayetleri oku-
yup karşımızda Semudun kalıntılarına bakar-
ken Bediüzzaman’ın “Kâinat mescid-i kebirinde 
Kur’ân kâinatı okuyor, onu dinleyelim. O nur ile 
nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim. Ve onu 
vird-i zeban edelim (sürekli okuyalım). Evet, 
söz odur ve ona derler...” dediği gibi; Allah’ın 
ayetlerini kâinat kitabından okumanın ayrıcalı-
ğının tadını çıkarmaya çalışıyordum. 

Sonra tarihçilerden bize ulaşan bilgileri de 
-gerçekliğini ıspatlamanın zorluğunu ve bazen 
imkansızlığını bilerek- ayetlerde anlatılan kıssa-
nın uygun yerlerine yerleştirmeye çalışıyordum. 
Hz. Salih, Hz. Adem’in 19. batından torunudur. 
Semud ise Güney Arabistan taraflarında yaşayıp 
Hz.Hud’un helak edilen Ad kavminin, imanları 
sebebiyle helak edilmemiş olan bir kaç kişisi 
yurtlarını terkederek kuzeye gidip Hicr bölgesi-
ne (Hicr taşlık bölge ya da yasak bölge anlamı-
na gelmekte) ulaşıp orada çoğalarak Semud’u 
kurdular. Ad kavminin meşhur İrem Bağlarına 
nispetle Semud; Hicr bölgesinde kayaları oya-
rak muhkem binalar, aralarında ise bağlar ve 
bahçeler kurmuşlardır. Dahası tarihten ataları-
nın helakını okuyan yeni yetmeler, tarihten ibret 
almayı yanlış anlayıp, “çöl kumlarına sütunlu bi-
nalar yapılır mı, yıkılmaları elbette mukadderdi” 
demişlerdir. İki kavmin akrabalıkları şu ayetlerle 
bellidir:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM: “Düşünün 
kî, (Allah,) ‘Ad’den sonra sizi hükümdarlar kıldı. 
Ve yeryüzüne sizi yerleştirdi: Yeryüzünün düz-
lüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında 
evler yontuyorsunuz. Artık Allah’ın nimetlerini 
hatırlayın da, yeryüzünde bozguncular olarak 
karışıklık çıkarmayın.”

“Ad’ı ve Semud’u (yıkıma uğrattık). Onla-
rın meskenleri, sizin için ortaya çıktı. Şeytan, 
onların amellerini süsledi ve böylece onları 
yoldan alıkoydu. Ancak onlar, (helak olurken) 
kavrayanlar oldular. Şüphesiz, ‘Şi’ra’nın’ Rabbi 
O’dur. Muhakkak, önce Ad’ı, O yıkıma uğrattı. 
Ve Semud’u da, bırakmadı.”

Zamanla Dokuz kabileye ayrıldılar.  Çok çalı-
şıp, bağlar, bahçeler yetiştirdiler.  Sanatta, son-
ra zevk ve safâda ilerlediler. Atalarından devral-
dıkları Hz.Hûd tarafından bildirilen hak dinden 
yavaş yavaş uzaklaştılar.  Kabile reislerinin de 
zulme ve haksızlığa başlamaları üzerine nihâyet 
ağaçtan ve taştan putlar yapıp tapmaya başla-
dılar. Saptıkları kötü yolda sürüklenerek, tevhid 
esâsından uzaklaşıp câhil ve azgın bir kavim ol-
dular.

Bu azgınlıkları Semud’un sosyal yapısını be-
lirledi. Zenginin çok zengin, fakirin çok fakir ol-
duğu, elit ve avam tabakasının keskin hatlarla 
ayrıldığı bir yapıya dönüştüler. 

Kavmin kendi içinde doğup büyüyen Hz.Salih 
kırk yaşına doğru Allah tarafından peygamber 
olarak görevlendirildi. Hz.Salih maddi olarak 
avam tabakasına mensupsa da soy olarak elit 
tabakadadır. Hemen her peygamberin başına 
geldiği gibi inananların çoğunluğu avam tabaka-
dandır. Semud’da da böyle olmuştur. Peygamber 
insanları doğruluğa davet etmiş, avam tabaka 
tarafından kabul görmüş, elit tabaka tarafından 
dışlanmıştır. Avam tabakanın Salih peygambere 
iman etmesiyle avam ve elit tabaka arasındaki 
uçurum sorgulanır ve elit tabaka zihnen ve be-
denen işgal ettikleri potansiyel kitlelerin uyanıp 
bir devrim yapmalarına müsade etmemek için 
savaş başlatır. İşte bu sosyal kapışmaya sebep 
olacak peygamber ihtarları:

“Ey kavmim, Allah’a köle olun, sizin O’ndan 
başka İlahınız yoktur. Sizi Arz’dan inşa etti ve 
sizi orada yaşattı. O’ndan bağışlanma dileyin, 
sonra O’na tövbe edin. Şüphesiz benim Rabbim, 
yakın olandır, icabet edendir.”

 “Sakınmıyor musunuz? Muhakkak ben, sizin 
için emin bir elçiyim. Allah’tan korkup ve bana 
itaat edin! Buna karşılık, ben sizden bir ücret 
istemiyorum. Muhakkak benim ücretim, Alem-
lerin Rabbi’ne aittir. Siz burada, emniyet içinde 
bırakılacağınızı mı (sanıyorsunuz)? Bahçelerde 
ve pınarlarda, ziraatler ve yumuşak tomurcuklu 
hurmalıklarda? Dağlardan ustalıkla, evler yon-
tuyorsunuz.  Artık Allah’tan sakının ve bana 
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itaat edin! Ve müsriflerin emrine itaat etmeyin! 
Onlar ki, yeryüzünde, bozgunculuk çıkarıyor ve 
ıslah etmiyorlar.”

Enteresan olan Semud kavminin aslında hiç 
de azımsanmayacak ölçüde dindar oluşlarıdır. 
Zira atalarından göregele Semud, Hicaz bölge-
sine saygılı, çeşitli ibadetler için Harem’e gidip 
Kabe’de dini ritüellere katılan bir kavimdir. .. 
Putperestlikleri de yüce bir yaratıcı ile araların-
da şefaat içindir.

Semud dağları üst taraflarından oyarak su 
şehri kurup bununla değirmenler döndürerek 
bağlar bahçeler sularlar. (RESİM 6) Bu sular zi-
raat için kullandıkları sulardır. İçme suyu ola-
rak da su kuyuları vardır. Kentin merkezinde ve 
elit tabakanın kontrolünde olmakla birlikte or-
tak kullanılan büyük su kuyusu da kıssa içinde 
önemli bir yer tutacaktır. 

Bu bilgiler ve ayetleri bir araya getirdiğimizde;

Hz. Salih Semud’a eski akidelerini hatırlatıp 
onları tek Allah inancına geri döndürmeye çalı-
şır. Onlara yeni bir din veya kitap getirmez. Bu 
diriliştir. Dirilişe ilk tabi olanlar halkın fakir kıs-
mıdır. Hz. Salih Diriliş’e tüm yönleriyle destek 
vermeden önce “namaz kılan bir Allah adamı” 
olarak bilinmekte ve zararsız görülmekteyken 
daha sonra kıldığı namaz tehlikeli, insanlara 
verdiği öğütler anarşik bulunacaktır. 

Bu gerçeği de yine ayetlerden şöyle okuruz.

BİSMİLLAH: Semud (Kavmi) de uyarıları ya-
lanladı. Dediler ki: “Bizden olan bir beşere mi 
uyacağız? Bu takdirde, gerçekten bir sapıklık 
ve delilik içinde kalırız. Zikir (vahiy), aramızdan 
ona mı verildi? Bilakis (Salih), çokça yalanlayan 
ve aşırı giden (birisidir).”

Başka bir sûrede ise: 

Dediler ki: “Ey Salih, bundan önce, sen ara-
mızda (iyilikleri) umulan biriydin. Atalarımızın 

köle olduğu kimselere, köle olmamızı mı ya-
saklıyorsun! Muhakkak biz, senin çağırdığın o 
şeyden şüphe içindeyiz ve ondan tereddüt (et-
mekteyiz).” Dediler ki: “Sen ve seninle birlikte 
olanlar yüzünden, uğursuzluğa uğradık.” Dedi-
ler ki: “Bizden olan bir beşere mi uyacağız? Bu 
takdirde, gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde 
kalırız. Zikir (vahiy), aramızdan ona mı verildi? 
Bilakis (Salih), çokça yalanlayan ve aşırı giden 
(birisidir).”

Salih’in dirilişe çağrısı dirilen ve dirilmeyenle-
ri ikiye ayırır. Yaşadıkları yanlış hayatın götürü-
leri ve tabiattaki muntazam yaşam döngüsüne 
zıt yaşamları Semudu etkilediğinde üzerlerine 
bereketsizlik çöker. Kadınları kısır, bağ ve bah-
çeleri verimsizleşirken suları acılaşmaya, anarşi 
sokaklarını sallamaya başlar. Suçlu(!) bellidir; 
Salih. Ve ona eğer kendilerini rahat bırakmaz-
sa onu öldüreceklerini söylerler. Ve Hz. Salih’in 
soyunun gücü etkisiyle bunu hemen yapmaz ve 
onu halkın gözünden düşürmenin yollarını de-
nemeye başlarlar.

BİSMİLLAH: “(Salih) Kavmi’nin önde gelen-
lerinden, büyüklük taslayanlar, içlerinden iman 
eden ve zayıf bırakılanlara dediler ki: “Salih’in, 
gerçekten Rabbi’nden gönderildiğini, biliyor 
musunuz?” Onlar: “Biz gerçekten, (Salih’le) 
gönderilene iman edenleriz” dediler. Büyüklük 
taslayanlar ise dedi ki: “Biz de, gerçekten sizin 
o iman ettiğiniz şeyi, örtenler (tanımayanlarız).”

Bunda başarılı olamayınca Hz.Salih’i sigaya 
çekerek onu rezil edip halkın gözünden düşür-
menin daha iyi bir fikir olacağına karar verip on-
dan bir Mucize isterler.

BİSMİLLAH:  Semud, elçileri yalanladı. On-
lara, kardeşleri Salih dediği zaman: “Sakınmı-
yor musunuz? Muhakkak ben, sizin için emin 
bir elçiyim. Allah’tan korkun ve bana itaat 
edin! Buna karşılık, ben sizden bir ücret iste-
miyorum. Muhakkak benim ücretim, Alemlerin 
Rabbi’ne aittir. Siz burada emniyet içinde bıra-
kılacağınızı mı (sanıyorsunuz)? Bahçelerde ve 
pınarlarda, ziraatler ve yumuşak tomurcuklu 
hurmalıklarda? Dağlardan ustalıkla, evler yon-
tuyorsunuz. Artık Allah’tan sakının ve bana ita-
at edin! Ve müsriflerin emrine itaat etmeyin! 
Onlar ki, yeryüzünde, bozgunculuk çıkarıyor ve 
ıslah etmiyorlar.” Dediler ki: “Sen ancak büyü-
lenmişlerdensin. Sen, bizim bir benzerimiz olan 
beşerden başkası değilsin. Şayet doğru sözlü 
isen, bir ayet (mucize) getir.” Dedi ki (Salih): 
“İşte, bir ‘dişi deve’, su içme hakkı (bir gün) 
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onun, belli bir günde de sizindir. Ona, bir kötü-
lükle dokunmayın, sonra büyük bir günün azabı, 
sizi yakalar.”

Ondan istedikleri Mucize devedir. Alelade 
bir deve değil. Deve kendi şartları içinde yarar-
lı hayvandır. Kadınları kısırlaşan, ekinleri sara-
ran, hayvanları verimsizlikten döllenemeyen 
bir kavim üzerlerindeki makus talihin kaldırılıp 
kaldırılmayacağını belki bir hamile ve verimli bir 
devede görmek istemişlerdir. Hz. Salih’ten iste-
dikleri bu deve şu kayanın içinden gebe olarak 
çıkmıştır. (RESİM 7) Yarılan kaya aslında onla-
ra çıplak kayaların eğer emir ilahi olursa nasıl 
da içinden bir deve çıkartacak kadar bereketli 
olabileceğini anlatmalıdır. Deveyi kendi elleriy-
le isteyen kavim devenin yavruladığını da biz-
zatihi kendi gözleriyle görmüşlerdir. Bu isteğin 
kendilerine pahalıya patladığını ise kentin tek su 
kaynağının deve ile aralarında nöbetle kullanıla-
cağını duyunca anladılar. 

İstedikleri mucizenin şehir devletinin ana ya-
sasını esastan bozan bir darbeye dönüşmesi hu-
zurlarını kaçırmıştı. Kent için su önemli ve kast 
sisteminin imtiyazlı tabakasının emrindeyken 
işler tersine dönmüştür. 

BİSMİLLAH: Semud’a kardeşleri Salih’i (gön-
derdik). (dedi ki): “Ey kavmim, Allah’a köle 
olun, sizin O’ndan başka İlahınız yoktur. Size, 
Rabbinizden apaçık bir delil gelmiştir: Allah’ın 
bu ‘dişi devesi’, sizin için bir ayettir. Onu salıve-
rin de, Allah’ın Arz’ında otlasın. Ona kötülükle 
dokunmayın, sonra sizi elim bir azap yakalar. 
(Allah’ın), Ad’den sonra, sizi halifeler kıldığını 
ve sizi yeryüzünde yerleştirdiğini hatırlayın! Ki, 
onun düzlüklerinde, köşkler kuruyor ve dağlar-
dan evler yontuyordunuz. (Şu halde), Allah’ın 
nimetlerini hatırlayın ve yeryüzünde bozguncu-
lar olarak karışıklık çıkarmayın.” Biz Semud’a, 

bir basiret olarak ‘dişi deveyi’ verdik ve ona 
zulmettiler.  Biz, ayetlerimizi (mucizelerimizi), 
ancak korkutmak için göndeririz.” Ama eğer Se-
mud bu iri mucize devenin su içtiği günlerde bol 
süt verip kendilerine daha faydalı olacağına ka-
naat etseydiler suyun ve devenin bereketinden 
faydalanabileceklerdi. Oysa bu onların imanını 
değil inkarlarını artırdı. İnanç sorunsalı yaşayan 
bu kimseler sömürdükleri tabakanın devenin 
bereketinden faydalanmasını kahredici bulup bu 
kez deveyi öldürmeye karar verdiler. Bunu bilen 
Salih onlara bu kez de deveye dokunmamaları 
için uyarıda bulundu: 

BİSMİLLAH: (Salih) dedi ki: “Ey kavmim, Şa-
yet ben Rabbimden, apaçık bir delil üzerindey-
sem, bana Kendisi’nden bir rahmet vermişse, 
ve eğer ben O’na isyan edecek olursam, Allah’a 
karşı bana kim yardım edecektir? Görmüyor 
musunuz? (Bu tutumunuzla) benim hüsranım-
dan başkasını artırmıyorsunuz. Ey kavmim, şu 
sizin için bir ayet (mucize) olan;’Allah’ın dişi de-
vesi’; onu bırakın, Allah’ın arzında yesin. Ona 
kötülükle dokunmayın. Sonra sizi yakın bir azap 
yakalar.”

Bunca uyarı fayda etmedi ve dişi deveyi öl-
dürdüler. Bunun için dokuz kabilenin en azılı 
adamları bir araya gelip dokuzlu bir çete oluş-
turdular. Dokuzlu çete ya da çeteleşme sos-
yolojik olarak da şehir devletinin önemli köşe 
başlarını tutmuş adamlarıdır. Nitekim Merhum 
Necmeddin Erbakan da  dokuzlu çeteyi şöyle 
aktualize edecektir: 1- Mafya 2- Medya 3- Ma-
son 4- Münkir 5- Müşrik 6- Münafık 7- Müdür 
8- Milletvekili 9- Mal “DOKUZ M” Formülü”

Bu dokuzlu çete, deveyi kesmeden önce 
Hz.Salih’e de bir suikast planlamıştılar. 

BİSMİLLAH: “Muhakkak Biz, Semud’a, kar-
deşleri Salih’i: “Sadece Allah’a köle olun” diye 
gönderdik. O zaman onlar, hasım iki fırka olmuş 
(tartışıyorlardı). (Salih) dedi ki: “Ey kavmim, 
neden iyilikten önce, kötülükte acele ediyorsu-
nuz? Keşke Allah’tan bağışlanma dileseydiniz. 
Umulur ki, merhamet olunurdunuz.” Dediler ki: 
“Sen ve seninle birlikte olanlar yüzünden, uğur-
suzluğa uğradık.” (Salih) dedi ki: “Sizin uğur-
suzluğunuz (başınıza gelenler) Allah Katı’nda 
(yazılı)dır. Bilakiz siz, sınanan bir kavimsiniz.” 
Şehirde, ‘dokuzlu bir çete’ vardı. Arz’da fesat 
çıkarıyorlar ve ıslah edici olmuyorlardı. Allah’a 
and içerek, dediler ki: “Geceleyin, mutlaka 
(Salih’e) ve ailesine bir baskın düzenleyelim. 
Sonra (Salih’in) velisine: ’Ailesinin helakına biz 
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şahit olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söy-
leyenleriz’ diyelim.” Onlar, bir plan kurdular. Biz 
de, farkında olmadıkları bir plan kurduk. Bak! 
O tuzak kuranların, akıbeti nasılmış? Muhakkak 
Biz, onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik. 
İşte, zalimlerin boş-ıssız evleri! Şüphesiz anla-
yan bir kavim için, bunda bir ayet vardır. İman 
edenleri kurtardık ki; onlar sakınanlardı.” (RE-
SİM 8)

Deve bu durumda şehir devletinin faydası-
na kullanılan bir bereket iken dokuzlu çete onu 
ayakları üzerinde iken keserek helak yollarını 
açtılar.

BİSMİLLAH:  “Ey kavmim, şu sizin için bir 
ayet olan; ’Allah’ın dişi devesi, onu bırakın, 
Allah’ın arzında yesin. Ona kötülükle dokunma-
yın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar.” Ancak 
onu öldürdüler. (Salih) Dedi ki: “Yurdunuzdan 
üç gün daha yararlanın. Bu, yalanlanmayacak 
bir vaattir.” Emrimiz geldiği zaman, tarafımız-
dan bir rahmetle, o gün Salih’i ve Onunla birlik-
te iman edenleri, aşağılayıcı azabdan kurtardık. 
Şüphesiz senin Rabbin, Kavi ve Aziz olandır. O 
zalimleri, dayanılmaz bir ‘sayha (ses)’ yakala-
dı ve onlar yurtlarında diz üstü çökmüş olarak 
sabahladılar. Sanki orada, hiç refah içinde ya-
şamamışlar gibi. Dikkat et! Muhakkak Semud, 
Rablerini örttüler. Dikkat et! Semud Kavmi, 
uzak oldu!”

Ölen mucize devenin, annesiz kalan yavrusu 
annesinin içinden çıktığı kayaya doğru yürüyüp 
üç kez böğürerek ağlayıp, kayanın içinde kay-
boldu. Bereketi kullanamayan kavim, bereketin 
yine çıplak kayalarda kayboluşunu seyrettiler. 
Son hareketiyle Semud kavminin kalan ömrü-
nün üç gün olduğunu işaret eden devenin gidişi 
de gelişi gibi anlamlıydı. 

Şimdi kıymetli okur, Semud’un yaşadığı 
Hicr bölgesinde durmuş onların kentini bir kar-
postalı inceler gibi inceliyorum. Semud asırlar 
sonra gelecek insan oğullarının karpostalına 

dönüşeceklerini bilseydiler ne değişirdi aca-
ba? Hz.Muhammed Aleyhisselatu vesselam da 
Semud’dan haber vermişti sahabeye. 

-İmam Ahmed’in İbn Ömer’den rivayetine 
göre: ’Allah Rasulü (s.a.), insanları Tebük ‘e in-
dirdiğinde; onları, Semud’un evleri yanındaki 
Hicr’e götürmüştü. İnsanlar, Semud’un, su iç-
miş olduğu kuyulardan içtiler, onlardan hamur 
yaptılar ve kazanlarına onlardan su doldurdular. 
Allah Rasulü, onlara emretti de, kazanları dök-
tüler ve hamurları develere yem yaptılar. Son-
ra Allah Rasulü, onları oradan kaldırıp, Salih’in 
Devesi’nin su içmiş olduğu kuyunun yanında 
konaklattı. Ve azap olunmuş kavmin yurduna 
girmelerini yasaklayarak: “Şu azab edilenlerin 
yanına, ancak ağlayarak giriniz. Onların başına 
gelenlerin bir benzerinin sizin başınıza gelme-
mesi için, eğer ağlayarak girmemişseniz, orala-
ra girmeyiniz”.

İbn Ömer’den rivayete göre; o, şöyle de-
miştir:  “Allah Rasulü (s.a.) ile beraber Taif‘e 
çıkıp, bir kabre uğradığımızda, O’nun şöyle bu-
yurduğunu işittim: “Bu, Ebu Rigal’in kabridir. 
O, Sakif’in babasıdır. Semud‘dan idi. Harem’i 
Şerif’te idi de, azabdan kurtulmuştu. Harem’den 
çıktığında, kavmine isabet eden azab, ona da 
isabet etti ve buraya gömüldü. Onun alameti, 
onunla birlikte altın bir dalın gömülmüş olması-
dır. Eğer kazarsanız onu bulacaksınız. İnsanlar, 
acele ile orayı kazdılar ve dalı çıkardılar. Hadisi, 
Ebu Davud da, Yahya İbn Main kanalıyla, İbn 
İshak’dan rivayet etmişti.

Kitab el-Mesalik ve’l Memalik’i’de ise Istahri 
şöyle betimler Semud kalıntılarını: “Semûd kav-
minin bu evleri, bizim evlerimiz gibi tam teşki-
latlı ve dağlar gibi yüksektir. Uzaktan bakıldığın-
da bu meskenler, birbirine bitişik sanılır. Fakat 
biraz yaklaşınca bunlardan her birinin ayrı birer 
kâşane olduğu görülür. Etrafı dolaşılabilirse de 
yukarısına kadar çıkmakta çok güçlük çekilir.”  

“Böyle kayaları hiçbir diyarda görmedim” di-
yor Evliya Çelebi seyahatnamesinde… Ve şöyle 
devam ediyor sözlerine: “Çünkü bu kayaların 
kimi servi gibi, bazıları ejderha, bazıları arslan 
veya gemi gibi, altları oyuk, hücre hücre, bazısı 
fil hortumu gibi birbirlerine uzanmıştır. Zemini 
ince kumdur. 

Benim gördüğüm ve fotoğraflarla sizlere 
de sergilediğim gibi semud yaşam için gerekli 
evleri yapmışlar, bu evleri sağlamlık olarak en 
yüksek kayalara yapmışlar. Burada dikkatten 
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kaçırılmakta olan fakat dikkatle bakılırsa göz-
den kaçmayan bir hakikat şudur. Yüksek anıtlar 
ve sadece lüksü temsil eden yapılar Semud’un 
zengin ve fakir uçurumunu, gelir adaletsizliğini 
gözler önüne seriyor. 

 Mevdüdi, bunları 1959 yılında bizzat gördü-
ğünü söylemekte ve gördüklerini şöyle anlat-
maktadır: ‘Medayin-i Salih veya el-Hicr olarak 
bilinen yerde bulunan bu tarihi kalıntılar, Medine 
ile Tebuk arasında el Ûla’ ya birkaç kilometre 
kuzeydedir. “El-Ûla” güzel bir vadi olup, etrafın-
da yemyeşil bağ, bahçe, dere ve pınarlar var-
dır. Fakat, ‘el-Hicr’, hazin ve virane bir manzara 
arzetmektedir.  Burada ne su var, ne bağ, ne 
de bahçe!.. Nüfusu da yok denecek kadar az. 
Bir kuyu var ki, Hz. Salih’in devesinin oradan su 
içtiği bildiriliyor. Osmanlı devrine ait metruk bir 
askeri karakolun içinde bulunan bu kuyu halen 
kurumuş vaziyettedir. El Ûla’ya vardığımızda, 
çatlamış, yıkılmış ve kısmen çökmüş dağ ve te-
pelerle karşılaştık. Bunların, Kur’an-ı Kerim’de 
zikrolunan büyük bir zelzele sonucu bu hale gel-
diği hemen anlaşılıyor. Benzeri dağları, doğuda 
el-Ula’dan Hayber’e kadar uzanan bölgede de 
gördük. Bundan, Allah’ın gadabı ve azabı ola-
rak meydana gelen zelzelenin yaklaşık 500 km 
uzunlukta ve 200 km genişlikte bir alanı tesiri 
altına aldığı anlaşılıyor. 

Salih aleyhisselam Semudun dirilenlerini 
yani tevhid çizgisine gelenlerini felaketten üç 
gün önce toplayarak şehirden ayrıldı. Kalanlar 
şiddetli bir çığlık ve sarsıntıyla yürekleri ve ödle-
ri patlayarak öldüler. Kimi alimler bir yanardağın 
kısa ve ani hidrojen püskürtmesi ile kavmin yok 
olduğunu söylemişlerdir. Kimi alimler de şiddetli 
bir sarsıntı ile yürekleri yerinden oynayarak diz-
lerinin üstüne çöküp öldüler derler. Allahu alem. 
Netice bir şekilde son dakika imanına bile güç 
yetiremeden dünya sahnesinden alındılar…

BİSMİLLAH: “Muhakkak Hicr Halkı (Semud), 
elçilerini yalanladı. Onlara, Ayetlerimizi (muci-
zelerimizi) verdik de, onlar ondan yüz çevirdiler. 
Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. (Derken) 
sabahladıklarında, ‘sayha (ses)’, onları yakaladı. 
Kazandıkları şeyler, onlara yarar sağlamadı.”

Akla hemen şu soru geliyor; bu helak baş-
lamadan önce Hz. Salih ve iman edenler Hicr 
bölgesini terkedip nereye gittiler? Bazı kay-
naklar Hz.Salih’le beraber kurtulanların ileride 
Ress halkına dönüşüp onların da helak edildik-
lerini söylerler. Hatta Hz. Salih’in son günleri-
ni Harem’e sığınıp orada yaşayarak geçirdiğini 

söylerler. Ka’be’nin çevresine gömülü olduğu 
rivayeti de bu rivayeti doğrular gibidir.

Bu arada kıymetli okur, biz yanımızda bir reh-
ber olmadan gezdik Medain-i Salih’i. Dolayısıyla 
şu kayanın adı şudur. Şunun içinden deve çıkmış, 
şunun ardında deve kaybolmuş denilmedi. Çok 
da önemli miydi, hayır, ayet hadis ve ilmi araştır-
malar ile heybemiz yüklü gidince hangi kayala-
rın ev, hangilerinin gösterişli tapınak, hangisinin 
deve çıkaran kaya olduğunu anlamamız güç ol-
madı. Bilakis rehberin sağlayacağı kolaylık belki 
bizi derin düşünmekten alıkoyacaktı. 

Hicri 1436 Miladi 2015 senesinde, Semud-
dan 5000 yıl sonra, elinde barış ateşini taşıyan 
kadın sembollü bir kavmin insanlığı yönettiği 
bir dönemde, asyanın uzantısı olan bir toprak 
parçasına Avrupa ismini verenlerin birleşip sa-
lih insanları sömürdüğü bir vasatta, insanlığın 
kullanımına verilen tabii ihtiyaç gidericilerin pa-
rayla alınıp satıldığı, Hz.Salih’in devesine atıfla 
petrolun, yeşilin, suyun ve belki zamanla hava-
nın bile dokuzlu çetelerin elinde tarumar edildiği 
gerçekliğini idrak ettiğim bir kaosda bu yazıyı 
yazmanın ruhumu ne kadar incittiğini ya da 
başka bir deyişle ne kadar sarstığını anlatmama 
gerek var mı? 

Yaa işte böyle diyorum manen: Atalarınız 
Ad’ın tarihini yanlış okumak sizin de başınızı 
yaktı. “Çöllerde evler saraylar kurmak hataydı. 
Elbette bir kasırga bir kum fırtınası sizi yerle bir 
etti. Ama akıllı ve güçlü bir topluluğuz. Evlerimi-
zi kaypak çöl kumlarına değil sağlam muhkem 
yüksek kayalara oyacağız. Depreme dayanık-
lı konutlarımızda bizi Allah bile batıramaz” di-
yordunuz. Demek ki böyle değilmiş, demek ki 
Cebrail’in kanadından ve çığlığından kaçılmaz-
mış. Demek ki temelleri oyuk olduktan sonra 
saraylar da batarmış kavimler de, insanlık da 
uygarlıklar da…

Kayadan deve isteyenler şimdi taştan ilah-
lar çıkartmaya devam ediyorlar. Dokuzlu çete-
ler kamu mallarının üzerine oturmuşlar, kentleri 
fesada boğuyorlar. Ama bilinmeli ve bilmeliyiz 
ki nerde dokuzlu çeteler varsa orda onları bek-
leyen Allah’ın tuzakları var.

Ve yine bilinmelidir ki: Taş bile olsa Ka’be’nin 
duvarına asılacak olan var. Hacer’ül esved gibi. 
Ya da Taş memleketinde taşlaşmış kalplerle uy-
garlığı taşla taşıyanlar var, Semud gibi…

 İlerde Hayber Kalesi üzerine notlarımda bu-
luşmak temennisiyle…
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Kardeşlerim; Peygamber Efendimiz’in 
(SAV) ne kadar vahşi, ne kadar in-
sanlık çizgisinden kopmuş bir top-

luma geldiğini hepimiz biliyoruz. Peygamber 
olarak Arap yarım adasında bulunduğu 23 yı-
lın sonunda ne büyük bir değişim yaptığını da 
biliyoruz. Ölülerden diriler üretip gitti, vahşete 
batmış insanlardan merhamet abideleri üretti 
gitti. Medeniyet denecekse bir şeye tam anla-
mıyla medeniyet kurup gitti. Allah’ın razı oldu-
ğu, onların da Allah’dan razı olduğu bir nesil 
yetiştirdi gitti.

Kur’an-ı Kerim, Ashab-ı Kiram’ı, Allah (C.C.) 
onlardan razı, onlar da Allah’dan razı diye anla-
tıyor. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimizin he-
men vefatından sonra en yakını, ilk iman eden 
ve ona en çok vefa gösteren Ebu Bekir (RA) 
ümmetin başına Peygamberin (AS) vekili olarak 
geçti, yani halife oldu. 2 yıl Peygamber Efen-
dimizin mirasını tam anlamıyla korudu, dik-
tiği gülleri suladı. Hz. Ebu Bekir (RA) vefatın-
dan sonra 10 yıl ümmetin başında Peygamber 
Efendimizin en çok sevdiği dostlarından birisi 
olan Ömer bin Hattab (ra) bulundu. Onun da 
liderliği 10 yıl sürdü. Hz. Ömer’in vefatından 
sonra Efendimizin (SAV) iki kızı ile ard arda 
evlenen Osman bin Affan (RA) 12 yıl gibi bir 
zaman Ümmet-i Muhammedin başında pey-
gamberin vekili olarak bulundu. Hz Osman’ın 
(RA) hunharca bir cinayetle şehit edilmesinden 
sonra Efendimizin (SAV) damadı ve amcasının 
oğlu ve de Ashab-ı Kiram’ın en âlimlerinden 
olan Ali bin Ebu Talip ashabın seçimiyle Pey-
gamber Efendimiz’in (AS) dördüncü vekili ola-

rak Ümmet-i Muhammedi yönetti; bu da beş yıl 
sürdü. Hz. Ali Efendimizin bu beş yıllık dönemi 
maalesef Ümmet-i Muhammedin en çalkantılı, 
en badireli yıllarından oldu. Hz. Ali Efendimiz 
bir sabah namazında mescidde şehit edildi ve 
Efendimizin (SAV) hicretinden 40 yıl sonra, 
kurduğu bu muazzam medeniyet maalesef 
duraklama gördü; bitti demeyelim duraklama 
gördü. Hz. Ali Efendimizin şehit edilmesinden 
sonra bir başka sahabi olan Muaviye bin Ebu 
Sufyan Şam’da Ümmet-i Muhammed’in lideri 
olarak benimsendi ve 5. Halife olarak seçildi. 
Ali, Osman, Ömer, Ebubekir (RA) düzeyinde ol-
masa da mü’minler açısından gene ahenkli yıl-
lar yaşandı. Ama maalesef bugün tarihi toplu 
olarak gözlemlediğimizde Hz. Ali Efendimizden 
sonra duraklama dönemi başladı. Hz. Muaviye 
de Ashab-ı Kiramın büyüklerinden ve Kur’an-ı 
Kerim’in vahiy kâtiplerinden birisidir. Maalesef 
o, vefat ederken oğlu Yezid’i Ümmet-i Muham-
medin lideri olarak bıraktı. Yezid, zamanlama 
olarak babası sahabe olduğu için tabii neslin-
dendir. Ama maalesef Efendimiz’in (SAV) 23 
yılda kurmaya çalıştığı, daha sonra 4 büyük ha-
lifenin 30 yıl yeşertmeye çalıştığı o muazzam 
medeniyeti yerle bir eden yanlışlar yaptı. Hz. 
Muaviye’nin Şam’da halife olmasıyla beraber 
başlayan yeni döneme tarihçiler Emevi Dönemi 
diye bir isim verirler. Hz Muaviye’nin ailesi Eme-
vidir. O yüzden de o dönem Emevi dönemi diye 
anılır. Yezid döneminde bu gün bile hala yaraları 
kapanmamış olan çok kötü bir dönem başladı. 
Başta Efendimizin (SAV) mübarek torunu Hz. 
Hüseyin şehid edildi, siyasi nedenlerle. Ashab-ı 

Ömer Bin Abdulaziz

Hasan ERDEN
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Kiramın Medine’de doğan ilk çocuğu olan Ab-
dullah İbni Zübeyr Hz. Ebubekir’in torunudur. 7 
yaşında Efendimizin (SAV) elini öpüp biad etme 
şerefine ulaşmış olan Abdullah İbni Zübeyr’i 
Kabe’nin önünde namaz kılarken mancınıkla 
öldürdüler. Sırf Abdullah İbni Zübeyr’i yakala-
mak için Kabe’yi yıktılar. Haccac isimli despot 
Irak valisi bu Emevi döneminde vali oldu. Ta-
rihi tespitler ne kadar doğru bilmiyorum, 120 
bin Müslüman öldürüldü. Yaklaşık 30 sene Irak 
valisi olarak yaşadı, 120 bin Müslüman öldürül-
düğü söyleniyor. Tarihi tespitlerin beşte biri bile 
doğru olsa korkunç bir şey, hiç on bin, yirmi bin 
kişiye gerek yok, bir Müslümanı öldüren ebedi 
cehennemde kalacak. Kardeşler suçsuz yere bir 
Müslümanı öldüren ebedi cehennemde kalacak. 
Allah muhafaza buyursun. Böyle bir korkunç 
vahşet yaşandı bu Emeviler döneminde.

Tarihçiler Emeviler döneminden bahseder-
ken yapılan bu felaketlerden vahşetlerden söz 
ederler. Mesela Medine-i Münevvere’yi kuşatma 
altına aldılar, giriş çıkışı aylarca yasakladılar, 
Kabe’ye girmeyi çıkmayı aylarca yasakladılar, 
şimdi ki despotlar bile bunu yapmıyorlar. Kor-
kunç bir zulüm yaşandı ama Emeviler dönemin-
de daha kötü bir şey oldu; bunun nedeni de 
odur zaten. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hası-
rın üzerinde öğle uykusuna yatmıştı. Hz. Ömer 
geldi, Efendimizin yüzünde hasır izi var, ne dedi 
o zaman: Ya Rasulallah Bizans’ın saraylarında 
krallar kuş tüyü yataklarında yatıyor sen bura-
da hasır üzerinde uyuyorsun da mübarek vücu-
dunda izler çıkıyor, bu mudur bu fani dünyanın 
vefası, diye bir ağıt yakmak istedi Hz Ömer. 
Efendimiz (AS)’ne buyurmuştu Hz. Ömer’e:

Biz ağacın altında 3 gün dinlenen bir yol-
cu gibiyiz, bırak saraylar onların olsun demişti. 
İşte böyle bir medeniyet kurmuştu Hz. Pey-
gamber (SAV). 

Hz Ömer’i, halife olduğu dönemde 
Bizans’dan bir elçi ziyarete gelmiş, Medine’yi 
bulmuş, orada birisine “lideriniz nerede” diye 
sormuş;  göstermişler, “orada uyuyor”. Bir hur-
ma ağacının altında yırtık cübbeyle Hz. Ömer 
uyuyor. Hiç koruma yok, hiçbir şey yok. Meşhur 
sözünü söylemiş o zaman; “Ömer adil oldun, 
rahat uyuyorsun”.

Kalkmış görüşmesini yapmış, koruma yok 
diplomasi falan yok, gitmiş.

Böyle bir medeniyet kurdu Efendimiz (SAV); 
fakirler doysun, kimse aç açık kalmasın diye 
kendisi hurma ağacının altında hasırın üzerinde 

uyuyordu. Hz. Ebubekir de öyleydi, Hz Ömer de 
öyleydi, Hz Osman da öyleydi, Hz Ali de. Allah 
onlardan razı olsun.

Emeviler döneminde, yaptıkları sarayın bir 
benzeri Roma’daydı; öldürdükleri Müslüman-
lardan, girdikleri cinayetlerden daha tehlikeli-
si kurdukları bu saray düzeniydi. Müslümanlar, 
hasırın üzerinde 3 gün uyuyacağız cennette ra-
hat edeceğiz diye inanmışlardı. Hz. Ali Efendi-
miz vefat edene kadar yaşam tarzı buydu, ama 
Emevi döneminde “niye dünyayı da cennet yap-
mayalım” diye çift cennet yaşama hırsı oluştu. 
Çift cennet; dünyayı da cennet yapacaklardı 
kendilerince. Emevi sülalesinden olan herkesin 
sarayları oldu; yüzlerce cariyeler, debdebeler; 
bir Roma sarayı gibi bir saray kurdular. O sa-
raydaki düzenleri bozulmasın diye on binlerce 
Müslümanı öldürdüler. Abdullah İbni Zübeyr’in 
kanına onun için girdiler. Said İbni Cübeyr’in 
kanına onun için girdiler. Saraydaki debdebenin 
bozulmasından korktular. Dolayısıyla kardeş-
ler, Peygamber Efendimizin raşit halifelerinden 
sonraki dönemdeki cinayetlerin temelinde cen-
netleştirilmek istenen dünya arzusu vardır. Asıl 
dönüşüm orada oldu. Hasırın üzerinde uyuyan 
bir peygamberin kurduğu medeniyeti saraylara 
taşımak istediler. Üç gün üst üste karnı sıcak 
çorbayla doymamış bir peygamberin ümmetin-
den oldukları halde her gün onlarca çeşit yeme-
ğin bulunduğu sofralara oturdular.

Üçüncü püf noktası bu dönüşümün; bu sa-
rayları kurarken bu dönüşümü yaparken ba-
balarından kalan servetle de yapmadılar, bunu 
Ümmet-i Muhammedin serveti üzerinde, Müs-
lümanların malları üzerinde yaptılar. Asıl vah-
şette buydu zaten; yani babalarından kalan bü-
yük paraları, servetleri arazileri kullandılar; bir 
sakıncası yok hesabını Allah’a vereceklerdi ama 
Ümmet-i Muhammed Afrika’da, Endülüs’de ve 
diğer Orta Asya ülkelerinde cihad ettiler, on 
binlerce Müslüman o cihadlarda şehit düştü, 
onlardan elde edilen servetle Şam’da saray 
kurdular; şehitlerin kanları, gazilerin emekle-
ri üzerine medeniyet kurdular. Bunun için de 
Allah bereket vermedi. Ashab-ı Kiramın ha-
yattaydı çok büyük bölümü. Çünkü en son Sa-
habi Peygamber Efendimizden yüz sene sonra 
öldü. Bu sözünü ettiğimiz olayların büyük bö-
lümü Peygamber Efendimizin (SAV) vefatından 
40 -50 sene sonra olduğuna göre yaklaşık 20 
– 25 bin sahabi hayattaydı henüz. Emevi me-
deniyetini kuran da nihayetinde bir sahabidir. 
Büyük bir sahabi hayatta olduğu halde onların 
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duasını bile alamadılar. Büyük bir zulüm, bü-
yük bir israf, büyük bir taklit hastalığına yaka-
landılar. Roma sarayları taklit edilmek istendi. 
Zaten kurdukları düzende hep Roma Sarayının 
kalıntısıdır. Çünkü Suriye biliyorsunuz asırlarca 
Roma medeniyetinin etkisinde kalmıştı, hatta 
Roma medeniyetine merkez olmuştu, o debde-
beyi oluşturdular maalesef. Emevi Camii diye 
hala ayakta olan cami o saraylardan birinin 
uzantısıdır. O cami bile şu an bizim Sultanah-
met düzeyinde bir uygarlık abidesidir. Sarayla-
rından kalıntı kalmadı gerçi, bir asır sonra gelen 
Abbasiler yerle bir etti, yani yaptıkları zulmün 
bedelini dünyada ödetti Allah onlara, kaçacak 
delik aradılar. Saraylarda 50-60 cariyesi olan, 
ağırlığı olanlar, sadece yüz sene sonra camiler-
de bir kuruş dilenerek o günkü ekmek parasını 
çıkarmaya çalıştılar. Ama bu ahiretteki hesapla-
rının kalkıp kalkmadığı anlamına mı gelir, ora-
sını Allah bilir.

Her hâlükârda Peygamberin (SAV)  dört 
tane vekilinin yönettiği 30 yıllık pırlanta dönem 
oldu. Hz. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali (RA). Bu 
dördü Efendimizin (SAV) izinden giderek 30 yıl 
onu aratmayacak uygulamalarla ümmeti idare 
ettiler. O döneme biz Raşit Halifeler dönemi di-
yoruz. Ondan sonraki Emevi dönemi Ümmet-i 
Muhammede zulüm dönemidir. Ancak sözle-
rimin anlaşılması için burada bir parantez aç-
mamız gerekiyor. Bütün bu zulümleri yapan bu 
Emeviler, on binlerce Müslümanı belki onlarca 
sahabiyi öldüren, bu Medine-i Münevvereyi or-
dularla kuşatıp giriş çıkışı yasaklayan, Kabeyi 
mancınıkla taşa tutan ve yakan bu adamlar 
bir tek sünnet namaz kaçırmamış adamlardır.  
Zannetmeyin berduş, sarhoş, zübbelerdi. Na-
maz niyazda şimdi benzerleri yoktur. Mesela 
Hz. Hüseyin şehit edildiğinde, şehadet haberi 
geldiğinde Kur’an okuyordu Yezid.

Siyasi şuur olmadığı zaman namaz, oruç, 
zekat, ibadet adam etmiyor insanı. Bu din yer-
yüzünü idare etmek için gelen bir olduğuna 
göre namazın farzını bilir gibi insanları yönet-
meyi de, siyaseti de bileceksin. Bir defa bunlar 
sahabe terbiyesi görmüş insanlar, sabah na-
mazı kaçırmamış adamlar. Zülüm, yeme içme 
dersen o biçim firavunlar gibi yiyip içtiler, sabah 
namazı kaçırmadılar. Haccac denen adam, Allah 
gene mağfiret etsin, bu gün şu Kur’an-ı hare-
keleriyle böyle kolay okuyabiliyorsak Haccac’ın 
hizmetleri sayesinde olmuş, böyle enteresan 
bir durum. Bir yerde ikindi namazı kıldırılacak, 
demişler; “kim geçsin” namazı kıldırmak için; 

bir sürü kalburüstü adam var, Haccacı göster-
mişler. “İkindinin sünnetini bile terk etmemiş 
adamdır, bu geçsin demişler”. Böyle ufak tefek 
değil, mesela 50-60 kişi öldürdü, yorulunca bir 
cüz Kur’an okuyordu dinlenmek için. Siyasi şu-
uru olmayanın kıldığı namaz, tuttuğu oruç onu 
cehenneme sürükleyebiliyor. Zor bulursunuz 
Haccac kadar takva bir adam, şu kadar ki katil-
dir. Emeviler on binlerce Müslümanı Allah rızası 
için öldürdüler. Gözü döndü mü insanın şarabı 
da Allah rızası için içer; şeytan kimine zemzem 
bardağıyla şarap içirir, kimine şarap barda-
ğıyla şarap içirir. Bu nedenle Emeviler dönemi 
İslam’ın kökten silindiği, ezanların okunmadı-
ğı, işgal güçlerinin Kuran’ı yırttığı dönem değil-
dir. Kuran’ın en büyük hizmeti gördüğü dönem 
Emevi dönemidir. En güçlü Cuma namazları, 
sabah namazları Emeviler döneminde kılındı. 
Sabah namazı kılmak için yaptıkları cami şimdi 
bile dolmaz. Daha güzeli İslam’ın büyük coğraf-
yaya yayılması Emevi dönemindedir. İspanyayı 
Emeviler fethettiler, 34 ülke var şu anda fet-
hettikleri yerde, enteresan bir durum. Yani sol 
ellerinde zulüm sağ ellerinde Kuran’a hizmet 
var. Bu arada Emevilerin bu zulmü sırasında en 
berbat şey Efendimizin (SAV) bırakmış olduğu 
sünneti, ahlakı rencide olmaya başlamış, sün-
net unutulmaya başlanmış, enteresan bir şekil-
de Arap ırkçılığı hortlamış. İnsanları önce Arap 
olan olmayan diye ayırmışlar. Hani Veda Hutbe-
sinde Arabın Arap olmayana üstünlüğü yoktu, 
üstünlük ölçüsü takva idi. İnsanları önce ikiye 
ayırıyorlar Arap mısın, değil misin, sonra Eme-
vi misin değil misin, böyle berbat bir düzenek 
kurmuşlar. Bir kişi çıkıp Allah’dan korkun dese 
sen bize nasıl Allah’dan korkun dersin deyip 
kafasını koparıyorlar. Öyle enteresan ki Cuma 
hutbesi okunuyor, Cuma hutbesinde Allah Ali 
bin Ebu Talib’e lanet etsin deyip öyle iniyor 
imam. Mesela Ebu Eyyub el Ensari’nin buralara 
gelişinin temel nedenlerinden biri o ortamı terk 
etmek istemeleridir. Gidip cihadda şehit ola-
yım demeleridir. Çünkü Mekke’de, Medine’de 
vefat eden sahabe sayısı çok az. Efendimizin 
(SAV) veda hutbesini 120.000 kişi dinledi, 
yani 200.000 civarında sahabi vardı Mekke’de. 
Medine’de ölmüş sahabi sayısı 15.000 kişi, bu 
kadar insan nerede? İstanbul’da, Horosan’da, 
Özbekistan’da, dünyanın her yerindeler, Allah 
onlardan razı olsun.

O hal olmuş ki kardeşler artık bu ümmet 
bir daha ayağa zor kalkar diye inanılmaya baş-
lanmış. Çünkü birileri gelip ümmetin toprağını 
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işgal etse, kapacaklar si-
lahları saldıracaklar. İşgal 
yok ki, ümmetin içinden 
birileri yapıyor bunları. 
Kendileri ile beraber sa-
bah namazı kılanlar yapı-
yor. Tehlike içerde olduğu 
için çok çabuk umutları 
kırılmış. Bütün bu fırtına 
dönemine Emevilerin ço-
cuklarından biri olan Ab-
dulmelik bin Mervan isimli 
bir halifeleri var. Emeviler 
20 küsür sene iktidar-
da kalmış. İmam-ı Azam 
ayarında fakih birisidir. 
Öldürdüğü insan sayısı-
nı Allah’dan başka bilen 
yok ama. Alimler geli-
yorlar mesela, bunu Al-
lah için uyaralım diyorlar, 
pes edip geri dönüyorlar. 
Karşısında sahabeler bile 
söz edemiyorlar. Gece 
sabaha kadar teheccüd 
namazı kılıyor, sabah kalkıyor askerleri çağı-
rıyor şu köyü imha edin diyor, inanmak çok 
zor nasıl bir insan bu kadar sapıtabilir. Onun 
döneminde onun yeğeni olan Ömer bin Abdu-
laziz isimli birisini Medine’ye vali olarak gön-
deriyorlar. Medine’ye vali olmak demek saray 
hiyerarşisinde tırmanışa geçmek demek. Ömer 
bin Abdulaziz’in annesi, Hz Ömer’in torunudur. 
Kendisi Emevi çocuğu ama Hz Ömer ile damarı 
var yani.  Ömer bin Abdulaziz o zamanki şart-
larda bizim İmam Şafii dediğimiz müctehidler 
düzeyinde bir müctehid. İctihad edecek dü-
zeyde fıkıh biliyor. Çünkü Emevilerin çocukları 
dahi herkes bir defa 10 yaşına gelmeden bütün 
Hadis-i Şerifleri ve Kuran’ı ezberliyor.

Ömer bin Abdulaziz hicretin 61. Senesinde 
doğdu. Doğduğu saray bütün bu zulümlerin ya-
pıldığı saraydır. 37 yaşındayken Allah, Ömer bin 
Abdulaziz’i diledi, Ümmet-i Muhammedin lideri 
yaptı. Ömer bin Abdulaziz 37 yaşında, hicretin 
97. Senesinde halife olduğunda biraz önceden 
beri anlattığım bu rezil ortam hakimdi. Ömer 
bin Abdulaziz halife olduğu güne kadar her gün 
3 defa ipek elbisesini değiştiren şımarık bir ço-
cuktu. Bu Emevilerin meşhur israf ve saltanat 
mantığı Ömer bin Abdulaziz’de de vardı. Hali-
fe, önce kendisinin bütün bu yanlışlarına töv-
be istiğfar etti, sonra ailesini toparladı, sarayı 
boşalttı, 2 yıl 5 ay Ümmet-i Muhammedin ha-

lifesi olarak kaldı. Bütün 
tarihçilerin ortak kanaati 
Ömer bin Abdulaziz ha-
life olduğu zaman hicri 
97’nin sonunda, namaz 
kılınan bir Roma sara-
yındaydı. Namaz da kı-
lınıyordu, ama mantık 
roma mantığıydı. Zulüm 
kol geziyordu, 2 sene 5 
ay, yaklaşık 30 ay halife 
olarak yaşadı. 40 yaşının 
ortasında vefat etti. 2,5 
senede Özbekistan’dan 
İspanya’ya kadar uza-
nan bir devleti yönetiyor-
du. 2,5 senenin sonunda 
Efendimizin (SAV) veda 
hutbesini okuduğu gün-
lere taşıdı Müslümanları. 
Hz Ömer’in idaresi nasıl-
dıysa aynı idare sistemini 
kurdu. İnsanlar yeniden 
Peygamber Efendimizin 
günlerine döndüklerini 

zannettiler 2,5 yılda. 30 küsür ülke var şimdi 
bu işleri yaptığı yerde.

Kardeşler bu yüzden Ahmed bin Hanbel; 
Ömer bin Abdulaziz’i birinci asrın müceddidi 
olarak ilan etmiştir. Peygamber Efendimiz (AS) 
ümmetin kendisinden sonra külleneceğini ve 
böyle olayların olacağını haber vermişti. Bir-
çok Hadis-i Şerif var, buyuruyor ki: “Her yüz 
yılın başında Allah bir kulunu gönderecek ve 
ümmetimi toparlayacak”. Ömer bin Abdulaziz 
ümmetin büyüklerinin ittifakı ile birinci asırdaki 
bu dağılmayı toparlayan kimsedir. Dolayısıyla 
biz Ömer bin Abdulaziz’i ümmetin yok olmaya, 
kültürünün erimeye gittiği dönemin toparlayı-
cısı olarak biliyoruz ve Peygamber Efendimizin 
12. Halifesi olduğu halde 5. Raşit halife olarak 
kabul ediyoruz. Ebubekir, Ömer,  Osman,  Ali 
(RA) dan sonra 5. Raşit halifedir.

Ömer bin Abdulaziz etrafında birkaç önemli 
nokta var ders çıkarmamız gereken.

“Ömer bin Abdulaziz’i sahabiler yetiştir-
mediler. Medineyi Münevvere’de güzel yetişti, 
devrim yapıp İslam’ın çöküşünü engelledi”, tam 
anlamıyla zalim bir sarayın çocuğu olmasına 
rağmen. Tıpkı firavunun sarayında Musa’yı bü-
yüttüğü gibi Allah (C.C.) zalim Emevi sarayında 
Ömer bin Abdulaziz’i büyüttü. Emeviler on bin-

Ömer bin Abdulaziz halife ol-
duğu güne kadar her gün 3 defa 
ipek elbisesini değiştiren şıma-
rık bir çocuktu. Bu Emevilerin 
meşhur israf ve saltanat man-
tığı Ömer bin Abdulaziz’de de 
vardı. Halife, önce kendisinin 
bütün bu yanlışlarına tövbe 
istiğfar etti, sonra ailesini to-
parladı, sarayı boşalttı, 2 yıl 5 
ay Ümmet-i Muhammedin ha-
lifesi olarak kaldı. Bütün tarih-
çilerin ortak kanaati Ömer bin 
Abdulaziz halife olduğu zaman 
hicri 97’nin sonunda, namaz kı-
lınan bir Roma sarayındaydı.
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lerce insanın katili oldular. Onların içinden Allah 
ikinci Ömer çıkardı. Bu durum, Ümmet-i Mu-
hammede kıyamete kadar ne diyor biliyor mu-
sunuz? Allah’u Teâla dilediği zaman firavunun 
sarayından Musa’yı çıkarır, Emevi despotlarının 
arasından da bir Ömer çıkarır.

Ömer bin Abdulaziz gizli kamplarda yetiştir-
diği askerle bu hareketi yapmadı, sadece ken-
disi ve hanımı vardı. Büyük kadroları yoktu, sen 
ümmetin başına geçmeye hazırsan Allah bütün 
meleklerini sana hizmet ettiriyor zaten. 

Ömer bin Abdulaziz devrimlerini yapmaya 
başladığında ölümle tehdit edildi. Çünkü ilk 
yaptığı iş halife seçildiği gün karısına gitmiş; 
Fatma; demiş 

- Şu üzerindeki mücevherleri ver.

- Ne yapacaksın onları, 

- Hazineye bırakacağım.

- Bunlar benim özel malım.

- Bizim üzerimizde altın, gümüş varken Al-
lah sözümüzü kimseye dinletmez; demiş.

Hanımının altınlarını almış, kendi üzerinde 
de ne kadar tapulu arazisi (bugünkü deyim-
le) varsa hepsinin tapularını getirmiş Emevi 
Cami’nin önünde, Cuma namazında;

Ey insanlar! Bunlar, babalarımdan, dedele-
rimden kalan mülklerin yerleri. Bunlar Ömer 
bin Abdulaziz’in değil mi? demiş 

Evet, demişler

Bundan sonra benim değil ümmetin, demiş.

Yırtmış hepsini, cebindeki harçlıktan bana 
Şam’da bir mezar yeri bulun demiş, mezar ye-
rini satın almış! Ümmetin arazisine gömülmeyi 
bile haksızlık görmüş.

Ondan sonra “Ey Müslümanlar beni dinle-
yin.” Deyince, “buyur” demişler.

Mal beyanı vermemiş, malını infak etmiş, 
Ümmet-i Muhammedin içinden Allah bir adam 
çıkardı, o adam Allah’ın seçip ümmeti yenile-
mek için ortaya çıkardığı adamdı.

Ömer bin Abdulaziz halife olarak seçildiğin-
de malından feragat etti, onlarca cariyesi vardı 
hepsinden de feragat etti.

Halife olduktan bir sene sonra onun çocuk-
luğunu, gençliğini bilen birisi yanına yanaşmış; 

“Ömer ne hale geldin sen, erimiş bir deri bir 
kemik kalmışsın” demiş,

“Yav milletin derdiyle uğraşıyoruz, gelen, gi-
den, sıkıntı falan” böyle cevap yok, derdinden 
şikâyet yok,

“Ziyad, bir de mezara girdikten 3 gün sonra 
beni görsen ne halde olacağım” demiş.

Ömer bin Abdulaziz’i gören tarihçiler tarif 
ediyor; “Sanki 5-10 sene cehennemde yanmış 
sonra Allah onu dünyaya göndermiş. O halde 
cehennemden korkuyor, Allah’dan korkuyor”. 

Ümmete umut olmuş, ümmetin her şey bitti 
dediği zaman çıkmış yeniden İslamiyeti ayağa 
kaldırmış.

Yaptığı en küçük hizmet nedir biliyor musu-
nuz? Hadis alimleri korkudan hadis dersi bile 
yapamıyorlardı. Efendimizin on binlerce hadisi 
unutulmaya başlamıştı. Hepsinin toparlanması-
nı emretti. Ömer bin Abdulaziz’in sayesinde bu-
gün elimizde Buhari’ler var, Riyazus Salihin’ler 
var. Allah ondan razı olsun, bizi Peygamberi-
mizle buluşturdu.

Çok önemli bir nokta var kardeşler; karısı-
na dediği cümleyi unutmayınız, yani karısının 
boynunda mücevher olan birisi ümmete konu-
şamaz demiş. Mısır’dan bir misafir gelmiş hanı-
mına diyor ki: 

“Mısır’dan bir misafirimiz var ne yemek ve-
rebilirsin”,

O da: “geçen cumadan beri bizim evde ye-
mek pişmiyor, niye benimle alay ediyorsun” di-
yor. 

Aynı halife Mısır valisiyle yazışıyor, Mısır va-
lisi diyor ki; “Zekâtları harcayacak yer bulama-
dım ne yapmamı emredersiniz? O da diyor ki: 
“Bir fon oluşturun, ileride evlenecek gençlerin 
düğün masraflarına harcarsınız”.

Halası gelmiş tehdit ediyor bunu, çünkü ha-
lası sarayda debdebe süren birisiymiş, Emevi 
kızı ya! 

“Yeğenim öldürürler seni bu milletin malıyla 
uğraşma”, 

Çünkü bütün emevilerin mallarını ellerinden 
almış .

“Babanız fakir çobandı, nerden buldunuz bu 
paraları?” demiş. Tek tek almış ellerinden, birer 
baraka vermiş onlara, burada yaşayacaksınız 
demiş. Adamın 200-300 cariyesi var, çobanlarla 
aynı barakada kalıyor, arada 3 gün var. Böyle en-
teresan bir devrim yapmış ve halasına demiş ki:
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“Kıyamet hariç hangi günden korkuyorsam, 
Allah beni o güne çıkarmasın”. 

Gerçekten korkmadan ümmete iki buçuk yıl 
hizmet etmiş, Allah da onun adını kalplerimize 
yazmıştır.

3- Ömer bin Abdulaziz 37 yaşındaydı. Bir 
işi yapacaksa insan 17 yaşından sonra her işi 
yapar. Efendimiz (SAV) Hz. Usame’yi içinden 
Hz Ebubekir ve Ömer’in de bulunduğu orduya 
komutan tayin ettiğinde 17 yaşındaydı. 37 ya-
şındaydı devletin başına geçtiğinde Ömer bin 
Abdulaziz de. Allah’dan korktu, Allah da ona 
yardım etti. Sanki bir ayağı cehennemde yanı-
yormuş gibi cehennemden korktu, lafla değil. 
Dolayısı ile bu iş yaş-baş işi değil, adam olma 
işidir. Usame bin Zeyd 17 yaşındaydı İslam or-
duları başkumandanı oldu. Aynı gün Halid ibni 
Velid de sahada üstelik, Ömer bin Abdulaziz bu 
genç yaşında bu işi becerdi kardeşler.

Ömer bin Abdulaziz üzerinden çıkaracağımız 
çok önemli dersler var ama bu derslerden en 
önemlisi bu dinde umutsuzluğa yer yok, olmaz 
diye bir şey yok. 

Mülk Allah’ın, söz Allah’ın, plan Allah’ın, ka-
der Allah’ın olduktan sonra bulur Allah bir Ömer 
bir yerden.

Emeviler 60 yılda bu zulüm ortamını kur-
muştu 6. günde bu zulmü bitirdi. O zaman eya-
let sistemi var; Irak eyaleti, Endülüs Eyaleti, 
Afrika eyaleti var, bir de uzak doğudaki Özbe-
kistan. 3-4 eyalete bölünmüş o zamanki yöne-
tim tarzıyla.

Halife olduğu gün akşam namazını kılmış, 
Reca isimli bir âlimi sekreter seçmiş, çağırmış 
onu bana mektup yazacak kâğıtlar ve bir de 6 
tane hızlı at kullanan adam bul demiş. Yazmış 
kağıtlara mektupları; “görevden alındın falanca 
vali olarak geliyor, ümmetten elde ettiğin malla 
beraber Şam’a gel çabuk” demiş, çağırmış atlı-
ları. “Yarın akşam namazını Mısır’da kılacaksın, 
uçarak nasıl gidersen git git.” demiş.

6 günde Endülüs’e adam ulaştırmış, 6. gün-
de Özbekistan’a adam ulaştırmış, yeni valiyi 
göndermiş, 6 günde zulmü bitirmiş. Allah on-
dan razı olsun, bizi de kıyamet günü onunla 
haşr olanlardan eylesin.

Ömer bin Abdulaziz 40 yaşında vefat etti-
ğinde 3 kız 14’ü erkek 17 çocuğu vardı, en bü-
yük oğlu 20 yaşındaydı, vefat ettiğinde içtihat 
edecek düzeyde fıkıh biliyordu; her bir çocuğu 

kendisi gibi Kuran’a vakıf hadislerle haşır neşir. 
Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Ümmet-i 
Muhammedle böyle meşgul olurken evini ihmal 
etmemiş yani milletin çocuğunu kurtarıp ken-
di çocuğunu da özel öğretmenlere vermemiş, 
nasıl vakit bulmuş! Bunun adına bereket denir.

Benim en çok dikkatimi çeken bu hanımı-
nın mücevherlerini topladı hazineye bıraktı ya. 
Ömer vefat edince yeni gelen halife gelmiş 
Ömer bin Abdulaziz’in hanımına; 

Abla; Ömer öldü kurtulduk demi? demiş, 

Hayır, öyle değil, Ömer tam kıyamet günü 
yan yana durulacak adamdı. demiş. 

Bu neyi gösteriyor; hanımını da ikna ederek 
yapmış yapacağını. Evet, eli mücevherle hazi-
neye dönmüş ama göz yaşı da bırakmamış ar-
kasında, samimi olunca Allah da sözüne tesir 
vermiş. Riya için ya da bir günlük konuşmalar-
dan etkilendiği için yapmamış bunu. Bu neden-
le Ömer bin Abdulaziz’in en çok dikkat edilecek 
yanı kurduğu bu dengedir. Endülüs’ü idare edi-
yor hanımının ondan bir şikayeti yok.

Medine valisi mektup yazmış, yazışmalar 
için o zaman kağıt Çin’den ithal ediliyor, şimdiki 
gibi o zamanda Çin piyasaya hakimdi. Medine 
valisi yazı yazmış “Çin’den kağıt ithal edece-
ğim, izin istiyorum”. Halife kağıda bakmış yarısı 
boş kağıdın, altına not düşmüş: Sen halifeye 
yazdığın kağıdın yarısını boş bırakıyorsun, önce 
israf etmemeyi öğren, görevin de sona erdi geri 
gel” demiş, “Sen kağıt israf ettin ümmetin ba-
şında duramazsın” demiş.

Bir insanı Allah durup dururken gönüllere 
sokmuyor. 2.5 sene Şam’da iktidar olacaksın, 
ben seni 13 asır sonra göz yaşları ile anacağım, 
bu Allah’ın hediyesidir.

Kardeşler, Ömer bin Abdulaziz bu gün bize 
çok dersler veriyor. Bu dersleri ayrıntılarıy-
la okuyacağız, kendimize de ders çıkaracağız, 
ama günün birinde ben Halife olursam nasıl 
olacağım diye değil. Biz evimizin halifesiyiz kar-
deşler, evimizde Ömer bin Abdulaziz olabiliriz, 
işyerimizde, arkadaşlarımızla Ömer bin Abdu-
laziz olabiliriz. Allah, görev yaptığımız yerde, 
evimizde Ömer bin Abdulaziz görsün, verir bize 
anahtarı, Ömer’i öyle gördü zaten, gördü de 
verdi. Allah ondan razı olsun, yaptığı hizmet-
ler bugün bize Kur’an olarak geldi, hadis olarak 
geldi, İslam kardeşliği olarak geldi. Allah bize 
de o şuuru nasip etsin. (Amin)
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Ulul-Azm1 peygamberlerinden ilki ola-
rak kabul edilen Nuh (as), Tevhid ve 
Şirkin mücadelesinde yeryüzündeki 

dava tecrübelerinden ilkini yaşayarak hak ile 
batıl arasındaki kıyasıya mücadelenin ilk örne-
ğini oluşturmuştur.

Nuh (as) ve kavmiyle mücadelesi Kur’an-ı 
Kerimde ayrı ayrı 18 sürede ve toplamda 107 
ayette geçmektedir. Allah’u Teâla bu mücadele-
nin ve kendisine verilen peygamberlik görevini 
yılmadan, usanmadan 950 yıl boyunca hakkıyla 
yerine getirmesi hasebiyle, Allah’u Teâla kıya-
mete kadar, ismini hafızalardan silinemeyecek 

bir şekilde ibret olarak Tufan hadisesiyle di-
mağlara kazımış, Kur’an-ı kerimde kendi ismiy-
le anılan Nuh Suresini inzal buyurarak kendisi-
ne verdiği değeri göstermiştir. 

Kur’an-ı Kerim’de 100 ayetin üzerinde bah-
sedilen Nuh (as)’ın kıssası, bir hikâye, bir efsa-
ne, bir öykü veya çocuklarımıza okuyabileceği-
miz bir masal olsun diye zikredilmemiştir. Nuh 
(as) ve kavmiyle olan mücadelesinin bizlere ak-
tarılmasından maksat, öncelikle Hz. Peygamber 
(sav)’e Mekke’de müşrikler tarafından maruz 
kaldığı sıkıntılar ve zor günlerde, onun bu mü-
cadelesinde yalnız olmadığı, kendinden önceki 

Nübüvvet Kervanı: Hz. Nuh (as) 

Soner ARSLAN

“… Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman 
eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır…” (Nuh 28)
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kavimlerinde peygamberlerine aynı eza ve ce-
fayı çektirdikleri belirtilerek, Hz. Peygamberin 
ve onunla birlikte olan Müslümanların mücade-
le azmini arttırma, dolayısıyla davalarına daha 
sıkı sarılmalarını, sabırla görevini sürdürmesi 
kendisine hatırlatılarak, inanıp mücadeleden 
yılmadıkları taktirde üstün gelecek olanların 
kendileri olduğu vurgulanarak mücadele ruhla-
rı canlı tutulmak istenmiştir. Aynı zamanda bu 
kıssa, Mekkeli azgın müşriklere, Nuh kavminin 
başına gelen felaketin benzerine duçar olabile-
cekleri hatırlatılarak, onlara bir uyarı ve tehdit 
içermektedir. Bununla beraber tabiki Rabbimiz 
Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajı gereği tüm 
insanlığa Hz. Peygamberin dilinden kıyamete 
kadar geçerli olacak uyarıda bulunmuştur.

Nuh (as)’un bu kıssasında, sapık, inatçı ve 
yanlış yolda olan melelerin2 peşinde koşan, 
hakikatleri görmezden gelen bir topluluğun 
tasviri yapılmaktadır. Bu davada kendilerinden 
hiçbir ücret istemeyen, herhangi bir menfaati 
olmayan, Rabbinin kendisine sunmuş olduğu 
950 yıllık bir ömürde, bitmek tükenmek bilme-
yen bir çaba ile yapmış olduğu mücadele dile 
getirilmiştir.

Burada Hz. Peygamberin şahsında tüm Müs-
lümanlara yeryüzünde iman hakikatini yerleş-
tirmek için sarf edilen uzun ve meşakkatli bir 
mücadelenin tablosu çizilmektedir. İnsanoğlu-
nun hak davaya karşı nasıl direnip, böbürlen-
diği, büyüklük tasladığı ve menfaatlerini kay-
betme korkusuyla nasıl zulümler yapabildikleri, 
Mekke’deki Müslümanlara ve kıyamete kadar 
gelecek tüm Müslümanlara örnek sunulmuştur.

İnsanoğlu tarih boyunca olduğu gibi, İdris 
(as)’den sonra başlarında bulunan yöneticileri-
nin de etkisiyle tekrar fıtratlarını bozmuş, Allah’a 
kulluğu bırakıp birtakım kendi elleriyle yaptıkları 
putlara tapmaya başlamıştı. Tabiki bu putperest 
topluluk birden bire ortaya çıkmış değildi. İdris 
(as)’den sonra insanlar, onun şeriatına uyarak 
ibadet edip, Salih amel işleyen önderlerini ta-
kip ederken, bir zaman sonra, sevip uydukları 
insanlar ölüp aralarından ayrılınca, güya onların 
hatıralarını yaşatmak ve böylece onların nasi-
hatlerini zihinlerinde canlı tutmak amacıyla, o 
değer verdikleri kişileri unutmamak için hey-
kellerini dikmişlerdir. Şeytanın ve nefislerinin 
de etkisiyle zamanla iyi niyetle yapmış oldukları 
bu heykellere çeşitli anlamlar yükleyerek, çeşit-
li güçler isnat etmeye başlamışlar ve önlerinde 
saygı göstererek tapınmaya başlamışlardır. 

İnsanoğlu fıtratı gereği iyi niyetle yaptığı 
bazı şeylere zamanla farklı anlamlar yükleye-
bilmekte ve ona kutsallık atfedebilmektedir. 
İşte bundan dolayıdır ki dinde olmayan her-
hangi bir şey, güzel ve hoş gibi gözükse bile 
“BİDAT” kapsamında değerlendirilerek yasak-
lanmıştır. Şunu unutmamak gerekir ki Rabbi-
miz Kur’an’da “Dininizi kemale erdirdim” bu-
yurmaktadır. Dolayısıyla amellerimizde Allah’ın 
göndermiş olduğu din haricinde başka bir şey 
aramamızın bir faydası yoktur ve Müslümanlar 
olarak dinde olmayan bir şeyi güzel ve faydalı 
gibi gözükse bile hiçbir şekilde benimsememe-
liyiz. Unutulmamalıdır ki Bidatler delalete gö-
türür.

Burada yeri gelmişken kısa olarak şu konu 
üzerinde de durmak istiyorum. Bildiğimiz üze-
re, günümüzde daha önceki dönemlerde pek de 
görülmemiş ve alışık olmadığımız bir uygulama 
olan “Kutlu Doğum Haftası” yapılmaya başlan-
dı. Kulağa hoş gelen bu uygulama inşallah Nuh 
kavminin veya Hristiyanların Hz. İsa’nın doğu-
munu kutlamaları gibi bir hal almaz. Umarım iyi 
niyetle yapılan bu uygulama bizden sonraki ge-
lecek nesilleri felakete götüren bir yoldan sap-
maya sebep olmaz. Şunu unutmamak gerekir 
ki peygamber sevgisi yılda bir onu hatırlamak 
ve şaşaalarla kutlamak değil, onun yaşadığı 
hayatı yaşamak, onun Allah’ın emrine teslim 
olduğu gibi teslim olmak, kendinden emin olu-
nan bir ümmet yaşantısı sergilemek, hayatına 
ve karakterine İslam’ın şiarını, Rasul’ün sünne-
tine tabi olmakla olabilir. Peygamberi sevmek, 
Rabbimize teslimiyetle, hayatımızdan yalanı 
çıkarmakla, içimizden Müslümanlara karşı olan 
kinimizi atmakla, sözlerimizde doğru ve dürüst 
olmakla, yüzbinlerce Müslüman eziyet ve cefa 
içinde iken hayatı sefa ile sürmemekle, hayatı-
mızda kendimizden başkasını da gözetebilmek-
le mümkün olabilir.

Bu konuda son olarak, tüm Müslümanları te-
fekküre davet ederek, o Kutlu Doğum haftası 
olarak kutladığımız Rasul’ün “Komşusu açken, 
tok yatan bizden değildir” sözleriyle kendimize 
çeki düzen vermeye davet ediyorum.

Ey! Allah’ın kulu ve Rasulü, önderimiz, reh-
berimiz, sünnetine uyduğumuz müddetçe yol-
dan ayrılmayacağımız nebi! Gör ki ümmetin 
gaflet içinde, sen ki “Komşusu açken, tok yatan 
bizden değildir” diyorsun. Bugün bizler, bırak 
komşusu açken, tok yatmayı, geceleri uykumuz 
kaçmakta, kafamız çatlarcasına düşünmekte, 
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strese girip sinir krizleri 
geçirmekteyiz, hangi lüks 
evi alabiliriz, hangi lüks 
arabayı alabiliriz, hangi 
yeni çıkan telefonu alabi-
liriz… daha nice nice lüks 
tüketimi düşünmekten 
uykularımız kaçmakta, 
gözümüze sabahlara ka-
dar uyku girmemekte…

İlk puta tapmayı 
adet haline getiren Nuh 
(as)’un kavminden dola-
yıdır ki İslam’da putçu-
luğa götüren her yolun 
önünün kapatılması ama-
cıyla canlı sureti (heykel-
cilik) yapılması haram kı-
lınmıştır. Hz. Peygamber 
(sav) bu konuyla ilgi bir 
hadisinde şöyle buyurmaktadır: 

“Her kim bir suret yaparsa, Allah’u Teâla 
kıyamet günü, yaptığı o surete ruh verinceye 
kadar azap edecektir. O kimse ise asla bunu ba-
şaramayacaktır. Kıyamet günü en şiddetli azap 
suret yapanlara olacaktır.” (Buhari - Libas)

İdris (as)’den sonra birtakım kişiler istek 
ve arzularına uyarak ve kendi nefislerine hoş 
gelen adetler edinerek doğru yoldan çıkarak, 
delalete sürüklenmiş ve Allah’a kulluğu bırakıp 
kendilerine fayda ve zarar veremeyen heykelle-
re kulluk yapmaya başlamışlardır. Bunun üzeri-
ne Rabbimiz bu yaptıklarına karşılık kendilerini 
helak etmemiş ve tekrar kendilerini doğru yola 
iletecek, iyiliği emredip, kötülükten sakındıra-
cak ve hak yola davet etmek üzere Nuh (as)’u 
kendi içlerinden peygamber olarak seçmiş ve 
onlara ilahi vahyi hatırlatmak üzere görevlen-
dirmiştir.

“Andolsun biz Nuh’u kendi kavmine gönder-
dik. İçlerinde elli yıl eksik olmak üzere bin sene 
yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederken 
tufan kendilerini yakalayıverdi.” (Ankebut 14)

“Doğrusu biz Nuh’u, kavmine can yakıcı bir 
azap gelmeden önce onları uyar diye gönder-
dik” (Nuh 1)

Peygamberler Allah’u Teâla’nın kullarına 
rahmetinin en açık delillerinden bir tanesidir. 
İnsanlara işlemiş oldukları suçlardan dola-
yı anında cezalandırmayarak onları uyarmak, 
azaptan kurtarmak, delaletten uyandırmak 

üzere peygamberlerini 
görevlendirmiştir.

Kur’anda da belirtil-
diği üzere Nuh kavmi, 
Allahtan habersiz ve onu 
tanımayan bir millet de-
ğildi fakat putperestli-
ği yol edinmiş ve Tevhid 
akidesini bozarak her 
türlü ahlaksızlığı yaparak 
küfür ve azgınlıkta olduk-
ça ileri gitmişlerdi. Dün-
yanın çekici güzellikleri 
kendilerine hoş gösteril-
miş ve öylesine dünya 
zevklerine dalmışlardı ki 
Allah’a itaatten yüz çevir-
mişlerdi. Nuh (as),  kav-
mine peygamber olarak 
görevlendirildiği zaman, 

büyüklenmelerine, vurdumduymaz ve tüm aşı-
rılıklarına rağmen onlara şefkatle ve yumuşak 
bir tavırla yaklaşarak, onları doğru yola tebliğe 
şu şekilde başlamıştır:

“Kardeşleri Nuh, onlara: ‘Allah’a karşı gel-
mekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size 
gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah’tan sakı-
nın ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir üc-
ret istemiyorum. Benim ecrim ancak Âlemlerin 
Rabbine aittir. Artık Allah’tan sakının ve bana 
itaat edin.” (Şuara 106-110)

“Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş 
apaçık bir uyarıcıyım. Allaha kulluk edin, ondan 
korkun ve bana itaat edin” (Nuh 2-3)

Nuh (as) kavmini tebliğe başladığı anda ilk 
olarak açık, sade ve anlaşılır bir dille kavmini 
şu üç şeye davet etmiştir. Birincisi Allaha ibadet 
(kulluk), ikincisi Takva, üçüncüsü Rasul’e itaat 
etme.

Allaha ibadetin anlamı: Başkalarına iba-
deti bırakarak, yalnız ona kullukta bulunup, 
onun emir ve yasaklarına uyarak yaşamı onun 
ölçülerine göre düzenleme ve mükemmel bir 
hayat nizamına tabi olmadır.

Takvanın anlamı: Allah’ın hoşnut olmaya-
cağı bütün amellerden sakınmak ve onlardan 
korunarak yaşamak, Allah’ın koyduğu nizam 
doğrultusunda yürümek, her şeyi Allahtan is-
temek ve ondan beklemek, riyaya kapılmadan, 
büyüklenmeden ahlaki değerlerle hayatı idame 
etmektir.

Kur’anda da belirtildiği üzere 
Nuh kavmi, Allahtan habersiz 
ve onu tanımayan bir millet 
değildi fakat putperestliği yol 
edinmiş ve Tevhid akidesini 
bozarak her türlü ahlaksızlığı 
yaparak küfür ve azgınlıkta ol-
dukça ileri gitmişlerdi. Dünya-
nın çekici güzellikleri kendile-
rine hoş gösterilmiş ve öylesine 
dünya zevklerine dalmışlardı 
ki Allah’a itaatten yüz çevir-
mişlerdi. 
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Rasule itaatin anlamı: Allah’ın Rasulü ola-
rak tebliğ etmekte olduklarına itaat ederek bo-
yun eğmek, doğru yolda gidebilmenin, hidayet 
yolunda yürüyebilmenin, ilahi kaynaktan besle-
nebilmenin yegâne yolu, Allah’ın elçisine uymak, 
onun izinde yürümek ve vermiş olduğu emirlere 
kayıtsız şartsız itaat etmektir. Zira Allah’u Teâla 
“Rasul size ne verdiyse onu alın, neyi yasakla-
dıysa ondan kaçının” buyurmaktadır.3

Nuh (as) samimi bir kalple, hiçbir menfaat 
ve karşılık beklemeden kavmini dosdoğru yola, 
Tevhide davete başlamıştır. Son derece haddi 
aşmış kavmini tek tek ve topluca, gizli ve açık 
olarak, gece-gündüz demeden, durmadan, yıl-
madan, usanmadan, birçok sıkıntı ve çilelere 
göğüs gererek davet etmiştir. Nuh (as)’un bu 
tebliği karşısında onlar, büyüklenerek şımar-
mış, her davetinde kulaklarını tıkamışlar, el-
biselerine bürünmüşler, onu küçümsemişler, 
onunla alay etmişler, onu tehdit etmişlerdir. 
Kalpleri mühürlenmiş kavmi onu dinlemeye-
rek şirk koşmaya devam etmiş, kendilerini 
sapıklıktan ve delaletten kurtarmaya çalışan 
peygamberlerini Kureyş’in ileri gelenlerinin 
Hz. Peygambere yaptıkları gibi onu delilikle ve 
sapıklıkla itham etmişlerdir. Nuh (as) da, Hz. 
Peygamberin müşriklere verdiği şu cevabın ay-
nısını vermiştir.

“Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur; 
ancak ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderil-
miş bir peygamberim. Rabbimin sözlerini size 
bildiriyor, öğüt veriyorum. Sizin bilmediğinizi 
Allah katından ben biliyorum. Sakınmanızı ve 
böylece merhamete uğramanızı sağlamak üze-
re sizi uyarmak için aranızdan biri vasıtasıyla 
Rabbinizden size haber gelmesine mi şaşıyor-
sunuz?” (Araf 61-63)

Son derece haddi aşmış kavmin mele takı-
mı, insanlara Nuh (as)’a inanmamaları ve onu 
yalanlamaları için şu telkinde bulunmuşlardır.

“Sakın tanrılarınızı bırakmayın, hele 
Ved’den, Suvâ’dan, Yeğûs’tan, Ye’ûk’tan ve 
Nesr’den asla vazgeçmeyin! Böylece birçoğunu 
saptırdılar…” (Nuh 23-24)

Ayette de görüldüğü üzere Nuh kavminin 
yöneticileri, putları öne süren telkinlerle birçok 
insanı saptırmışlar ve peygamberi yalanlama-
larına vesile olmuşlardır. Nitekim Nuh (as)’un 
kendi karısı ve oğlunu da kendileri gibi sapıklı-
ğa ve delalete sürüklemişler hemde insanların 
doğru yola gitmelerine engel olmuşlardır.

Her cahiliye sisteminde karşımıza çıkan, 
putlar dikerek insanları yoldan çıkarma süreci 
şöyledir: Azgın yöneticiler, hegemonyasındaki 
insanlara hâkimiyet sağlamak için önce heykel-
ler dikerler, sonra insanları etrafında toplarlar. 
Ardından bu putlara karşı saygı ve sevgi duy-
gularını coştururlar ki hâkimiyeti altındakileri 
kolayca yönlendirebilsin, kendi emir ve yasak-
larına boyun eğdirebilsinler, bu sayede de kendi 
çıkar ve menfaatlerini koruyarak zenginliklerine 
zenginlik katabilsinler.

İnsanlara boyun eğdirmeye çalışılan bu put-
lar, Taştan olabilir… Kişilerden olabilir… Fikirler-
den olabilir… Daha doğrusu Allah’ın davasını 
engelleyen, onların önüne türlü türlü hileler 
ve tuzaklar hazırlayan ve de Allaha kulluktan 
uzaklaştıran her şey birer PUTTUR…

İnsanlığın ikinci atası kabul edilen Hz. 
Nuh’tan sonra insanlar, Tufanı unutarak tekrar 
eski cahiliyelerine dönmüş ve bu putlara tapın-
maya başlamışlardır. Nitekim İslam Hz. Pey-
gamberle zuhur ettiğinde, Arabistan’ın pek çok 
yerinde bu putların isimlerine rastlanmaktaydı 
ve onlar için çeşitli tapınaklar da mevcuttu. Nuh 
kavminin taptığı bu putların isimleri ve mahi-
yetleri hakkında Merhum Mevdudi, şu şekilde 
bahsetmektedir.4

Vedd: Bu put iri yarı gövdeli bir erkek şek-
linde idi.

Suva: Bir kadın şeklinde idi.

Yeğûs: Dişi bir aslan şeklinde idi.

Ye’ûk: At şeklinde idi.

Nesr: Akbaba şeklinde idi.

Şirkin ve küfrün pisliğine bulaşmış fert-
ler, tarihin her döneminde olduğu gibi, Allah’u 
Teâla ne zaman bir elçi gönderse onunla alay 
etmiş, küçük görmüş, Allah’ın elçisinin bir in-
san değil, melek olması gerektiğini ileri sürerek 
şöyle demişlerdir:

“Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: 
Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak gö-
rüyoruz…” (Hud 27)

“Kavminin inkârcı ileri gelenleri şöyle dedi-
ler: Bu, sadece sizin gibi bir beşerdir. Size üstün 
ve hâkim olmak istiyor. Eğer Allah (peygamber 
göndermek) isteseydi, muhakkak ki melekler 
gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle 
bir şey duymadık.” (Mü’minun 24)

Yine tarihin tüm dönemlerinde olduğu gibi 
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Nuh (as) dönemindeki mele takımı, tebliği te-
sirsiz bırakabilme gayreti içerisinde, üstünlüğü 
zenginlikte, malda ve makamda gördükleri için 
kendilerinin ayrıcalıklı olduklarını iddia ederek 
şöyle demişlerdir:

“Bizden, basit görüşle hareket eden alt ta-
bakamızdan başkasının sana uyduğunu görmü-
yoruz. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de 
görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu 
düşünüyoruz.” (Hud 27)

Zenginliğin verdiği gurur ve kibirle azgınlaş-
mış mele takımı Nuh (as)’a gelerek, ayak takı-
mını yanlarından uzaklaştırırsa ve yalnız ken-
dilerine iltifat ve ehemmiyet gösterirse ancak 
belki o zaman ona tabi olabileceklerini söyle-
mişlerdir. Bunun üzerine Nuh (as), mele takımı-
nın bu tavrına kaşı diğer peygamber kardeşle-
rinin verdiği cevabı vererek üstünlüğün malda, 
parada, makamda olmadığını, bilakis üstünlü-
ğün ancak takvada olduğunu vurgulamıştır.

Nuh (as), kavmine gece-gündüz, gizli-açık, 
davette bulunmuş, elinden gelen tüm çabayı 
sarf etmiş, yılmamış, usanmamış, sıkılmamış, 
küsmemiş, gönül koymamış, uğraşmış didinmiş 
fakat Hud suresi 40. Ayette geçtiği gibi 950 yıl-
lık ömrü boyunca kendisine “Pek az kimse dı-
şında” inanan olmamıştı. Nuh (as) rabbine bu 
durumu şu ifadelerle dile getirmiştir:

“Rabbim! Doğrusu ben kavmimi gece gün-
düz (imana) davet ettim, Fakat benim ça-
ğırmam, sadece onların kaçmalarını artırdı. 
Doğrusu ben Senin onları bağışlaman için ken-
dilerini her çağırışımda, parmaklarını kulakları-
na tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler, 
büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları 
açık açık çağırdım. Sonra, onlarla hem açıktan 
açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, 
Rabbiniz’den bağışlanma dileyin; doğrusu O, 
çok bağışlayandır.” (Nuh 5-10)

Nihayet onca uğraş ve çabadan sonra, on-
ların yola gelmeyeceğini, Allaha kulluğa yanaş-
mayacaklarını, sapıklıktan geri durmayacakları-
nı ve kalplerinin artık mühürlenmiş olduklarına 
kanaat getiren Nuh (as), Rabbine el açarak on-
ları helak etmesi için şöyle duada bulunmuştur: 

“Ey Rabbim, Yeryüzünde kâfirlerden bir tek 
kişi bırakma! Doğrusu sen onları bırakırsan kul-
larını saptırırlar, sadece ahlâksız ve inkârcıdan 
başkasını doğurup yetiştirmezler.” (Nuh 26-27)

Nuh (as)’un yapmış olduğu bu beddua, 
uzunca bir süre mücadelede bulunmuş, gece-
gündüz her türlü yolu denemiş ve sonunda hiç-
bir yolun onların kalplerini yumuşatamayacağı-
nı anlamış, ayrıca bu tavırlarıyla kurtuluşu hak 
etmeyenlere karşı umudunu yitirmiş bir kalbin 
duasıdır.

“Ey Rabbim, Yeryüzünde 
kâfirlerden bir tek kişi 
bırakma! Doğrusu sen 

onları bırakırsan kullarını 
saptırırlar, sadece ahlâksız 

ve inkârcıdan başkasını 
doğurup yetiştirmezler.”

(Nuh 26-27)
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Nuh kavminde olduğu 
gibi, bazen başka bir çıkar 
yol kalmayınca, zalimlerin 
helak edilip yeryüzünün 
temizlenmesi icap etmek-
tedir. Yoksa bu zalimler 
sahip oldukları güçle ina-
nanları, inançlarından 
döndürebilmektedirler 
veya ekonomik güçleri-
ni kullanarak inananları 
rehavete sürükleyecek 
çabalar sarf ederek, ina-
nanların inançlarını bu-
landırabilmektedirler.

Yine böyle zalim ve 
inançsız bir çevrede doğan 
çocuklarda, küfrün orta-
mında yetişerek, küfrün 
temsilciliğini yapabilmek-
tedirler. Bundan dolayı 
Nuh (as) ezici ve yok edici 
bu duasını yapmaktadır.

Allah’u Teâla hiçbir 
peygamberin bu içten yal-
varışını ve duasını reddet-
meyeceği gibi yeryüzünün 
pisliklerden arındırılması 
için, peygamberinin du-
asını kabul ediyor ve ona 
şöyle emrediyor:

“Bizim nezaretimiz altında ve vahyimiz uya-
rınca bir gemi yap.” (Mü’minun 27)

Nuh (as), Allah’ın emri uyarınca, Cebrail 
vasıtasıyla bir gemi yapmaya koyulmuş ve o 
gemiyi yaparken küfürde ileri gitmiş olan mele 
takımı her yanından geçtiklerinde onu alaya al-
mışlar ve küçük düşürmeye çalışarak, kimisi: 
“Ey Nuh, peygamberliği bıraktın da marangoz-
luğa mı başladın, bu iş daha mı karlı geldi?” 
diyor. Kimisi de, “Demek karada gemi yapıyor-
sun öyle mi, hani su nerede, gemiyi karada mı 
yüzdüreceksin?” diyor. Kimisi de: “Daha önce 
var idiyse de, şimdi hiç şüphemiz kalmadı, bu 
adam gerçekten deli!” diyor ve etrafında topla-
şarak alay edip, gülüşüyorlardı.

Nuh (as) ise, kavminin dayanılması oldukça 
güç olan bu tavır ve çirkefliklerine karşı aldır-
mıyor, sabrediyor, vahyin gereği olarak işinde 
azimle devam ederek onlara şöyle cevap veri-
yordu:

“Siz bizimle alay edi-
yorsunuz ama iyi bilin ki 
sizin alay ettiğiniz gibi, 
bizde sizinle alay ede-
ceğiz. Rezil edecek olan 
azabın kime geleceğini 
ve kime sürekli azabın 
ineceğini yakında bile-
ceksiniz.” (Hud 38-39)

Böylece günler geç-
miş, zaman ilerlemiş ve 
nihayet iman ile küfür 
mücadelesinde kâfirlerin 
safında yer alanları ceza-
landıracak olan azap Nuh 
(as) un kavminin üzerine 
hak olmuştu. Nuh (as) 
gemiyi bitirince inanan-
ları ve birer çift olmak 
üzere hayvanları gemiye 
bindirmişti. Buna muka-
bil karısı ve oğlu gemiye 
binenlerden olmamış-
tı. Kamer suresi 9-13. 
Ayetlerde geçtiği üzere, 
gökten boşanan su ile 
yerden kaynaklar halin-
de fışkıran sular takdir 
edilen akıbeti gerçekleş-
tirmek üzere birleşmiş 
ve önüne geçilemez bir 

Tufan halini almıştı. Yeryüzü yavaş yavaş su-
lar altında kalıyor ve Allah’ı inkâr edenler birer 
birer azgın sularda boğuluyordu. Bu arada Nuh 
(as) küfürde ısrar eden oğluna babalıkla mer-
hamet duyguları kabararak gemiye davet etmiş 
ve oğlu ise küfürde direterek gemiye binme-
mişti.

“Gemi onları dağlar gibi dalgalar arasın-
da geçirirken Nuh, bir kenarda duran oğluna, 
oğulcuğum! Bizimle beraber bin, kâfirlerle be-
raber olma. Oğlu, dağa sığınırım, beni sudan 
kurtarır, dedi.” (Hud 42-43)

Nihayet aralarına dalga girince, Nuh (as), 
suda boğulacak oğlu için Allaha şöyle yalvardı:

“Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. 
Senin vadin elbette gerçektir. Sen de hükme-
denlerin en iyi hükmedenisin.” (Hud 45)

Bunun üzerine hükmedenlerin en iyi hükme-
deni Rabbimiz Nuh (as)’u uyararak ihtar etmiş, 
hatasını düzeltmesi için şöyle buyurmuştur:

Allah’u Teâla Nuh (as) ve oğlu-
nun örneğinde, kıyamete kadar 
geçerli olacak islam kaide ve 
ahlakının evrensel mesajını ile-
terek, İnsanı ve toplumunu bir-
birine bağlayan bağın, ancak 
inanç bağı olduğu ilkesidir. Bu 
bağ öyle bir bağdır ki eğer in-
sanın eşi, çocuğu, kardeşi, am-
cası, teyzesi fark etmez inançta 
birleşmemişlerse, aralarında 
bağ, kan bağından öteye gitme-
mekte, aralarındaki münasebet 
hiçbir şey ifade etmemektedir. 
Buna mukabil,  Tevhid inan-
cında birleştikleri takdirde 
dünyanın diğer bir ucunda da 
olsa, birbirlerini tanımasalar 
da, Afrikalı da olsa, Amerika-
lı da olsa, Türk’te olsa, Arap’ta 
olsa, hangi etnik gruptan olursa 
olsun bu inanç sistemi, bu bağ, 
onları kardeş yapmaktadır.
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“Ey Nuh! O asla senin 
ailenden değildir. Çünkü 
onun yaptığı kötü bir iştir. 
O halde hakkında bilgin 
olmayan bir şeyi benden 
isteme! Ben sana cahiller-
den olmayasın diye öğüt 
veriyorum.” (Hud 46)

Nuh (as) bunun üze-
rine hatasını anlamış, 
pişman olmuş ve hemen 
Rabbine tevbe ve istiğfarda bulunmuştur.5

Burada Allah’u Teâla Nuh (as) ve oğlunun 
örneğinde, kıyamete kadar geçerli olacak islam 
kaide ve ahlakının evrensel mesajını ileterek, 
İnsanı ve toplumunu birbirine bağlayan bağın, 
ancak inanç bağı olduğu ilkesidir. Bu bağ öyle 
bir bağdır ki eğer insanın eşi, çocuğu, kardeşi, 
amcası, teyzesi fark etmez inançta birleşme-
mişlerse, aralarında bağ, kan bağından öteye 
gitmemekte, aralarındaki münasebet hiçbir 
şey ifade etmemektedir. Buna mukabil,  Tevhid 
inancında birleştikleri takdirde dünyanın diğer 
bir ucunda da olsa, birbirlerini tanımasalar da, 
Afrikalı da olsa, Amerikalı da olsa, Türk’te olsa, 
Arap’ta olsa, hangi etnik gruptan olursa olsun 
bu inanç sistemi, bu bağ, onları kardeş yap-
maktadır. Onların aralarında öyle bir muhabbet 
tesis etmektedir ki hiçbir dünya görüşü bunun 
ehemmiyetini anlayamaz, aralarında oluşan 
sevgi ve muhabbeti idrak edemez, şaşkınlık ve 
hayret içerisinde izlemekle yetinir. Rabbimiz 
bununla ilgili şöyle buyuruyor:

“Ancak müminler kardeştir.” (Hucurat 10)

Nihayet yeryüzünde bulunan kâfirler boğu-
lunca, Allah’u Teâla’nın emriyle sular çekilmiş 
ve gemi tekrar karaya oturmuş ve sadece ge-
mide bulunan inananlar ve çift olarak bindiril-
miş diğer canlılar dışında kurtulan olmamıştır.

“Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut su-
yunu” denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de 
Cûdî’ye oturdu ve “Zalimler topluluğu, Allah’ın 
rahmetinden uzak olsun, denildi.” (Hud 44)

Bu şekilde Nuh (as)’un kavmi ile mücadele-
si, Tevhid ve Şirk’in bir mücadelesi olarak ta-
rihteki yerini almış ve tüm insanlığa kıyamete 
kadar unutulmayacak bir ibret olarak sunul-
muştur. Nuh (as) ve kavmiyle olan mücadelesi-
ni Nuh (as)’un dilinden dökülen şu güzel dua ile 
bitirmek istiyorum.

“Rabbim! Beni, ana-
mı, babamı, mümin ola-
rak evime gireni, mümin 
erkek ve mümin kadın-
ları bağışla. Zalimlerin 
de helakından başka bir 
şeyini arttırma.” Âmin… 
(Nuh 28)

Sözlerime son ve-
rirken Merhum Seyyid 
Kutub’un, Nuh (as)’un 

bu duası ile ilgili şu ifadelerini de aktarmak is-
tiyorum.

Hz. Nuh (as), bir peygamber olarak Rabbin-
den kendini bağışlamasını istemesi, kendisinin 
insan olduğunu, hata ettiğini, kusur işlediğini 
unutmayan, bununla beraber itaat eden, kulluk 
sunan ve Allah’ın lütfu ile ancak cennete girebi-
leceğinin bilincinde olan bir kulun edep tavrıdır…

Annesi ve babası için yaptığı dua, bir pey-
gamber olarak mümin anne babaya iyiliğin be-
lirtisidir, zira anne-babası mümin olmasalardı 
suda boğulmaya mahkûm olan kâfir oğlunu 
reddettiği gibi onları da reddederdi…

Özel olarak iman etmiş halde evine giren-
lere yaptığı dua, bir müminin bir başka mümi-
ne yönelik iyilik temennisinin ifadesidir. Kendisi 
için istediği gibi kardeşine de hayır dilemesidir.

Genel olarak tüm mümin erkek ve kadınla-
ra yaptığı dua ise, zaman ve mekân farklılığına 
rağmen aradaki yakınlık bağının bilincinde olu-
şun ifadesidir…

Selam Hidayete tabi olan, yeryüzünün imarı 
için çalışan, Allahtan başkasına kulluk etme-
yen, mele grubuna boyun eğmeden, yılmadan, 
usanmadan doğru yolda ilerleyen dürüst ve sa-
bırlı kulların üzerine olsun. Selam ve Dua ile...

Dipnotlar

Ulu’l-Azm: Ahkaf suresi 35. ayette geçtiği 
gibi, hayatı zorlukla, çileyle geçen peygamber-
ler için kullanılmış özel bir ifadedir.

Mele: Bir toplumun önderleri, başkanları, 
ileri gelenleri anlamındadır.

Haşr suresi 7. Ayet

Bilgi için Tefhim’ul Kur’an, Nuh suresi 23. 
Ayete bakabilirsiniz.

Hud suresi 47. Ayet

“Rabbim! Beni, anamı, baba-
mı, mümin olarak evime gireni, 
mümin erkek ve mümin kadın-
ları bağışla. Zalimlerin de hela-
kından başka bir şeyini arttır-
ma.” Âmin… (Nuh 28)



GENÇ BİRİKİM

64

Müslüman; Uyanma Vaktin Gelmedi Mi?
Baksana Ümmetin Ne Hallere Düştü
Sıcak Kış Uykusunda Dinlerken Beynini
Kim Bilir Hangi Eve Bir Bomba Düştü

Bacaları  Tütmez Oldu Artık Ocakların
Satılmış Çıkar Ve Menfaate Kimi Hocaların
Düşmanın Olmuş Eski Temiz Dostların
Dava Yoldaşı Gördüğün Samimi Ahbapların

Kalkıp Bir Baksana Nerelerden Nereye Geldik
Uyananlara İnat biz Yeni Uykulara Gebeydik
Ümmetimiz Ağlıyorken Seyredip de Gülebildik
Oysa Sözde Biz Mü’minler Bir Vucud Gibiydik
Kiminin Acımasızca Mahpusa Atılmış Kocası
Ki Bayramdan Bayrama Bir Umut Görebilsin
Mazlum Yavrularını Bırakmış Bir Yana Anası
Dinmiyor ve Kanıyor Sütü Nasıl Emzirsin?

Yetim, Öksüz, Masum ve Mazlum Çocukların
Acıklı İnlemeleri Çınlıyor Bütün Arşı Ala’da Da
Vaad Edilen O Büyük Gazabı Yakındır Allah’ın
Duyduğu Halde Bu Sese Kulak Tıkayanlara

Mazlumları Okşayıp yaralarını saranlar hani? Yok
Amele Gelince İşler Her Zamankinden De Mi Çok?
Ümmetimin Vicdanının Derinlerine Saplanmış Bir Ok
Ya Çıkarıp Kurtar Ümmeti Ya da Benim Kalbime Sok..

Uyan!
Uykudan Uyan
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