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aşı rahmet, ortası mağfiret, sonu Cehennem
ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayını idrak
ediyoruz. Ramazan ayı biz Müslümanlar için
Rabbimizin büyük bir hediyesidir. Maddi ve manevi
bir yenilenme ve kurtuluşumuza vesiledir. Ama bu ayı
gereği gibi idrak etmemiz gerekiyor.
Bu ayda da dünya Müslümanlarının kan ve gözyaşı
dinmedi; bizler Türkiyeli Müslümanlar olarak şu an
için çok rahat koşullarda hayatımızı sürdürmekteyiz
ama diğer Müslüman kardeşlerimiz böyle mi? Katliam, bombalar, tecavüz, açlık, sürgün… Ne kadar
olumsuz kavram varsa dünya Müslümanları için maalesef bu kavramları kullanmak mümkün. Bu hususları
sürekli sizlerle paylaşıyoruz ama yine tekrar etmek
isteriz ki Müslümanlar bir vücudun azası gibiyse ve
azalardan birinin sıkıntı içinde olması nedeniyle tüm
vücut bu sıkıntıyı çekiyorsa bizler de diğer kardeşlerimizin sıkıntılarını hissetmemiz gerekiyor. Maddi
olarak da manevi olarak da üzerimize düşeni yapmak
durumundayız. Şu Ramazan ayında çokça dua etmemiz gerekiyor.
Ramazan ayı Kur’an ayı. Kur’an bu ayda indirilmiş.
Dolayısıyla Kur’anla hemhal olmamız, onu anlayarak
okumamız ve yaşamımıza yansıtmamız gerekiyor. Biz
kendimizi düzeltmediğimiz sürece Dünya Müslümanlarının çektiği sıkıntıların devam edeceğini düşünmemiz gerekiyor.
Dünyada yaşanan savaşların, kargaşaların, sürgünlerin İslam coğrafyasında olması bir tesadüf mü?
Elbette hayır. Bütün bunlar Başta İngiltere, Amerika
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ve diğer Batı ülkelerinin planları ve bu planlarının
uygulamaya konulması sonucu olduğunu bilmemiz
gerekir. Ama bilmemiz gereken bir husus daha var ki
Müslümanlar vahdeti sağlayamazlarsa, her konuda
birbirlerine düşmanlık yaparlarsa üzerimizde daha
çok plan yapılır ve uygulanır. Bizler bunun hesabını
Rabbimize veremeyiz.
Türkiye’de ise siyasi kaos devam ediyor. Yapılan seçimler sonucu hiçbir parti tek başına hükümet kuramıyor. Koalisyon yapma süreci devam ediyor. Geçen 13
yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı şunu gösterdi ki istediğiniz kadar yol yapın, hastane, okul yapın,
sağlık sistemini düzeltin. Bütün bunlar bir müddet
sonra unutulur. Siz insanların kalbini kazanmazsanız
sonuç bu olur. Bu dönemde şu söylendi: Tolum dindarlaşıyor, muhafazakârlaşıyor. Ama içi boşaltılmış
bir dindarlık, özünden uzaklaşmış bir İslam anlayışı
toplumda kol geziyor. Bu neden böyle oluyur? Çünkü
insanlar zenginleşti. Zenginleştikçe de İslamın özünden uzaklaşma mukadder oldu. Önceden parti çalışmalarını İslamı hâkim kılmada bir vasıta olduğunu
söyleyenler bile bugün böyle bir davanın kalmadığını,
herkesin ihale ve para peşinde koştuğunu ifade eder
oldular. Allah hepimizin sonunu hayır etsin.
Dergimizin bu ayki yazılarında da yaşanan güncel konular değerlendirilmekte. Ayrıca Ramazan ayı ile ilgili
hususlar gündeme getirilmekte. Umarım yazılarımızdan istifade edersiniz.
Sizleri dergimizle başbaşa bırakırken yazılarınızı beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.
Allah’a emanet olun.
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II. Abdülhamid, 33 yıllık padişahlık döneminde, dönemin emperyal güçlerin bütün kışkırtma, baskı ve dayatmalarına rağmen Osmanlı
İmparatorluğu’nda etnik bir ayrışmaya/kalkışmaya izin vermemiştir. Ancak II. Abdülhamid
tahttan indirildikten (27 Nisan 1909) kısa bir
süre sonra yönetimde bulunan İttihat ve Terakki
(İT) cuntasının uygulamaya koyduğu Türkçülük/
Turancılık politikası, diğer kavimlerde de milliyetçilik düşüncesinin uyanmasına zemin hazırlamıştır. Nitekim İT’in uygulamaya koyduğu bu
politikaların sonucunda Balkanlar’da başlayan
milliyetçi başkaldırılar, İmparatorluk içerisinde çeşitli kargaşalıklara neden olmuştur. Trablusgarp ve Balkan savaşları da bu dönemde
başlamış; Arnavutlar, Bulgarlar, Sırplar, kendi
milli devletlerini kurmak için yine bu dönemde
Osmanlı’ya karşı ayaklanmışlardır. Aynı şekilde
Araplar arasında da özellikle Şerif Hüseyin’in başını çektiği Pan-Arabizm düşüncesi, İngilizlerin
de kışkırtmasıyla İT’in bu politikaları vesilesiyle
yayılmaya ve taraftar bulmaya başlamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda birçok kavim,
milliyetçilik düşüncesi çevresinde örgütlenirken,
Kürt kavmi Osmanlı ile birlikte hareket etme, Halifeye bağlı kalma düşüncesinden son ana (Halifeliğin kaldırılmasına) kadar vazgeçmemiştir.
Nitekim Kürtler tarafından kurulan birçok dernek1, Osmanlı ile birlikte hareket etme amacına
yönelik olarak kurulmuş ve faaliyet göstermiştir.
1 1908 yılında kurulduğu ilan edilen Kürt Teavün ve Terakki
Cemiyeti (Kürt Dayanışma ve Gelişme Cemiyeti), 30 Aralık
1918’de kurulan Kürdistan Teali Cemiyeti (Kürdistan Yükselme Derneği) gibi dernekler örnek olarak verilebilir.

Nitekim bu çerçevede Birinci Dünya Savaşı’nda
Kürtler, Halife’nin fetvasına uygun olarak savaşa
katılmış ve can siperane savaşmışlardır. 30 Ekim
1918’de imzalanan Mondros Mütarekesine rağmen bu durum değişmemiştir.
Osmanlı son Meclis-i Mebusan 12 Ocak
1920’de toplanmış ve 28 Ocak 1920 tarihindeki
gizli oturumunda “Ahd-i Milli” olarak da bilinen
ve 6 maddeden2 oluşan Misak-ı Milli (Milli Yemin
ya da Milli And) kararı alınmış ve bu karar bütün
mebuslar tarafından da kabul edilerek imzalanmıştır. 17 Şubat 1920 tarihli oturumunda ise, bu
kararlar basında yayınlanması ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesi kararlaştırılmıştır.
Meclis-i Mebusan’da kabul edilen Misak-ı Milli,
daha sonra 23 Nisan 1920’de Ankara’da kurulan
Büyük Millet Meclisi’nde de 18 Temmuz 1920’de
Pazar günkü toplantıda yemin edilerek aynen
kabul edilmiştir.3
Milli Mücadelenin başlamasıyla azınlık denilebilecek (Bedirhaniler gibi) bir grubun dışında
kalan bütün Kürtler bu mücadeledeki yerlerini
almışlardır. Zaten gerek Osmanlı son Meclis-i
Mebusan’ın 28 Ocak 1920’de ve gerekse Büyük
Millet Meclisi’nin 18 Temmuz 1920’de kabul edip
onayladığı Misak-ı Milli (Ahd-i Milli-Milli And) beyannamesi ile Kürtlerin yaşadıkları Irak ve Suriye
toprakları dâhil Kürtler ve Türkler bir ve bütün
olarak varlıklarını devam ettirecekleri taahhüt
2 Maddelerin ayrıntıları ve daha geniş bilgi için bkz: Mustafa
Budak, İdealden Gerçeğe, Misak-ı Milli’den Lozan’a Dış Politika, Küre Yayınları, 1. Bsk. Nisan 2002, İstanbul, s.155 vd.
3 Budak, age. s.190
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altına alınmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda Mustafa Kemal bu sözünde durmamış, Milli Mücadele
boyunca birlikte hareket ettiği Kürtlere sorma
gereği bile duymadan, Kürtleri Suriye ve Türkiye arasında parçalanmış olarak yarı yolda bırakmıştır. Oysa bugünkü Suriye’nin Kuzeyinde kalan
ve Kürtlerin yaşadığı coğrafya da Misak-ı Milli ile
belirlenen ve asla vazgeçilmesi söz konusu olmayan sınırlar olarak Mustafa Kemal tarafından da
kabul edilmişti. Nitekim Mustafa Kemal, yaptığı
bir konuşmasında4 da bu durumu teyid etmişti.
Ancak bu konuşma ve taahhüde rağmen 20
Ekim 1921’de Fransa ile yapılan Ankara Antlaşmasıyla, bugün Suriye sınırları içinde kalan Kürt
bölgeleri Doğu ve Güneydoğulu ve daha birçok
milletvekilinin itirazına rağmen Fransa’ya terk
edilmiştir. Ne yazık ki bu antlaşma ile parçalanan
aileler ve aşiretler 1946 yılına kadar birbirleriyle
görüşme imkânı dahi bulamamışlardır. Bugün,
Suriye’nin kuzeyinde yeni bir Kürt devleti doğuyor yaygarasını koparanlar, nedense, bunun
Mustafa Kemal ve ekibinin 1920’lerde uyguladığı
ırkçı, şovenist politikalarından kaynaklandığını
unutmuş gibidirler.
Bu antlaşma, Kürtlerde, Mustafa Kemal ve
ekibine karşı bir kırgınlık, bir güvensizlik duygusu oluşturmuşsa da içinde bulundukları konjonktür, itirazın dışında başka bir şey yapmaya da
imkan vermemişti. Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Lozan görüşmeleri (birinci görüşme:
20 Kasım-4 Şubat 1923; ikinci görüşme: 23 Nisan 1923-24 Temmuz 1923), Cumhuriyet’in ilanı
(29 Ekim 1923) Kürtlerin tavrında bir takım sıkıntılar meydana getirse de asıl sıkıntı Halifeliğin
kaldırılması (3 Mart 1924) ve anayasa değişikliği
ile birlikte başlayan Türkçülük politikası, Kürtlerle Mustafa Kemal ve Ekibi arasındaki son bağı
da koparmıştır. Azadi Hareketi (Kürdistan İstiklal
Cemiyeti) liderlerinin (Cibranlı Miralay Halit Bey
ve arkadaşı Yusuf Ziya Bey) karşı tavrı ve idam-

4

4 Mustafa Kemal bir konuşmasında Misak-ı Milli sınırlarının
nereleri kapsadığını şöyle dile getirmişti; “… Doğu sınırına,
Kars-Ardahan, Batum’u dâhil ederek düşününüz. Batı sınır
Edirne’den bildiğiniz gibi geçiyor. En büyük değişiklikler güney sınırında olmuştur. Güney sınırı, İskenderun’un güneyinden başlar. Halep’le Katıma arasında Cerablus Köprüsü’ne
uzanır bir hat ve doğu parçasında da Musul Vilâyeti, Süleymaniye ve Kerkük civarı ve bu iki bölgeyi bir diğerine bağlayan hat. Bu sınır sırf askerî düşünceler ile çizilmiş bir sınır
değildir, Milli Sınırımız’dır. Milli Sınırımız olmak üzere tespit
edilmiştir. Fakat bu sınır dâhilinde düşünülmesin ki, İslâm
unsurlarından yalnız bir cins millet vardır. Bu sınır dâhilinde
Türk vardır, Çerkez vardır v.s. birçok İslam unsuru vardır.
İşte bu sınır birlikte yaşayan, bütün maksatlarını, bütün
manasıyla birleştirmiş olan kardeş milletlerin, Milli Sınırı’dır.
(Hepsi İslâm’dır, kardeştir).”

ları (14 Nisan 1925 yılında Bitlis‘te idam edildiler) ve sonrasında Şeyh Said’in İslami kıyamı,
Kemalizm’e ilk ve esaslı bir karşı çıkış olmuştur.
Bu olaylardan sonra muhalefeti tamamen sindiren Mustafa Kemal, Şark Islahat Planı politikasını yürürlüğe koyarak Kürtlere yönelik sürgün/
tehcir politikalarını uygulama, Kürtçe konuşmayı
her yerde; pazar yerlerinde, sokaklarda, caddelerde, okullarda, resmi yerlerde yasaklama cihetine gitmiştir.5 Mustafa Kemal’in bu ve benzeri
uygulamaları yeni isyanları da beraberinde getirmiştir. Farklı tarihlerde başlayan üç Ağrı isyanı
(16 Mayıs 1926, 13 Eylül 1927 ve 7 Eylül 1930)
Dersim isyanı ve irili ufaklı başka isyanlar, Kemalist politikaların estirdiği ırkçı ve faşist teröre tepki olarak gerçekleşmiştir. Kemalizm’in bu
ırkçı, şovenist politikalarından dolayı on binlerce
Kürt de Suriye’ye sığınmak zorunda kalmıştır.
Zaten Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması’yla
Türkiye ile Suriye arasındaki sınırlar, birçok akraba aileyi birbirinden ayırmıştır; akrabaların kimisi Türkiye’de, kimisi ise Suriye tarafında kalmıştır. Bu sınırlar, birçok noktada ya tren hattı
ile ya da tel örgüyle veyahut döşenen mayınlarla
yan yana iki kardeşin evi bile birbirinden ayrılmıştır; Nusaybin, Akçakale ve sınır boyu birçok
yerleşim alanında durum böyledir.
SURİYE KÜRTLERİ
Suriye, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra Fransa ve İngiltere arasında 1916’da imzalanan Sykes-Picot Anlaşması
gereğince Fransa mandaterliğine bırakılmış bir
ülkeydi. Bu paylaşımı kabul etmeyen Suriye halkı, Fransa yönetimine karşı ayaklanmış ve bu
ayaklanmada yüz binlerce masum Suriyeli katledilmiştir. Suriye halkı ile baş edemeyen işgalci Fransa yönetimi, kendisine tanınan bir takım
ayrıcalıklar karşılığında 1946 yılında Suriye’ye
sözde bağımsızlık vermek zorunda kalmıştır.
Suriye’de, bağımsızlıkla birlikte iç karışıklıklar
başlamış ve arka arkaya kanlı darbeler gerçekleştirilmiştir. Darbeler, 8 Mart 1963’de bir darbe
ile Suriye yönetimini ele geçiren Baas Partisi6
döneminde de devam etmiştir. En son aske5 Daha geniş bilgi için bkz; Altan Tan, Kürt Sorunu, Timaş
Yayınları, 15 bsk. Mayıs 2014, İstanbul, s.245 vd.
6 Arap dilinde “yeniden doğuş” anlamına gelen Baas Partisi
1943’de Şam’da, Mişel Eflak, Salah bitar, Ali Cabir, Abdulah Abdul Daim, Vahip el Ganim, Cemal Atasi, Musa Rizik,
Badi el Kasım, Sami el Durabi ve Abdul bir İyun el Sud tarafından kurulmuştur. Daha geniş bilgi için Sabahattin Şen,
Ortadoğu’da İdeolojik Bunalım, Sis Yayıncılık, II. Bsk. Kasım 2010, s.115 vd. ayrıca bkz; Doğan Şentürk, Saddam’ın
Baas’ı, Alfa Yayınları, I.bsk. Şubat 2003, s.47 vd.

TEMMUZ 2015 / Sayı 194

ri darbe ise, Hafız el-Esad tarafından en yakın
arkadaşı Salah Cedid’e karşı 13 Kasım 1970’de
gerçekleştirilmiştir.
Suriye’de, 1921 Ankara antlaşmasıyla parçalanan Kürt aile ve aşiretleri, ancak sözde de
olsa bağımsızlıktan sonra birbirleriyle görüşme
imkânına kavuşmuşlardır. Bu imkân, aynı zamanda Türkiye ve Irak’ta baskı altında olan Kürtlerin Suriye’ye göçünü de tetiklemiştir. Suriye‘ye
Irak ve Türkiye’den gelen Kürtlerin sayısının 25
bin civarında7 olduğu söylense de daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Dışarıdan göç eden
Kürtlerin tesbitini yapmak amacıyla 23 Ağustos
1962’de nüfus sayımı yapma kararlaştırılmıştır.
Bölgenin demografik karakteri konusunda endişe besleyen Suriye otoriterleri politik ve/veya
ekonomik gerekçelerle göç eden birçok Kürdün
Suriye kimliğini yasadışı yollarla elde ettiklerini
iddia etmiştir. Bu nüfus sayımıyla Suriye vatandaşlığına hakkı olanlar ve olmayanlar ve onu yasadışı yollardan elde edenler arasında bir ayrım
yapılmıştır. Nitekim 5 Ekim 1962’de Haseke’de
nüfus sayımı gerçekleştirilmiş ve sonuçta da 120
bin ile 150 bin arasında değişen sayıda Kürt Suriye vatandaşlığından çıkarılmıştır. Buna gerekçe
olarak da Kürtlerden, 1945’den önce Suriye’de
ikamet ettiklerini gösteren bir ya da üç tane
belgenin hepsini göstermeleri istenmiştir. Bu üç
belge, Suriye kimlik kartı, bir ‘aile kartı’ ve/veya
1945 öncesinde arazi sahibi olunduğunu ve ikamet edildiğini gösteren bir tapudur.8 1963 Baas
darbesinden ve özellikle de 1970’de Hafız elEsad’ın bir darbeyle yönetimi ele geçirmesinden
sonra Kürtlerin durumu daha da kötüleşmiş ve
Kürtler dışlanmakla kalınmamış, aynı zamanda
potansiyel tehlike olarak da görülmeye başlanmıştır. Bu nedenle asimilasyon politikaları çerçevesinde bölgede yaşayan Kürtlerin Suriye içinde
tehciri, buna karşılık boşalan yerlere de Arapların
yerleştirilmesi yönünde ırkçı politikalar izlenmiştir. Amaç, Suriye’nin kuzey sınırında oluşan Kürt
yoğunluğunu azaltmak için bir Arap kuşağı oluşturmaktı. Nitekim Türkiye sınırı boyunca model
köyler oluşturulmuş ve bu köylere çeşitli yerlerden Araplar getirtilerek yerleştirilmiştir. Ancak bu
politikadan istenilen başarı elde edilemeyince,
1970’li yılların ortasından itibaren vazgeçilmiştir.
Hafız el-Esad yönetiminin Pan-Arabist söylem ve politikaları özellikle de Araplar ile Kürtler
7 Harriet Montgomery, Suriye Kürtleri, Avesta Yayınları, I.
Bsk. 2007, İstanbul, s. 108
8 Harriet Montgomery, age. s.108

arasındaki etnik ayrımı daha da derinleştirmiş
ve Kürtlere daha çok düşmanlık gösterilmesine neden olmuştur. Dolayısıyla Kürtlere yönelik
1962’den beri devam eden insanlık dışı uygulamalar, Hafız el-Esad döneminde de aynen devam
ettirilmiştir. Bir taraftan Suriye’deki Kürtler baskı
altında tutularak en temel insani haklardan yoksun bırakılırken, diğer taraftan ise Türkiye’deki
terörü kışkırtmak için PKK desteklenmeye başlanmıştır. Nitekim Hafız el Esad, 1979’dan itibaren 20 Ekim 1998’de imzalanan Adana protokolüne kadar, kendi ülkesinde Kürtleri ezerken,
onlara en tabi hakları olan vatandaşlık haklarını
bile vermezken PKK’ya maddi ve manevi her
türlü desteği sağlamıştır. PKK da, Suriye’deki
Kürtler, Baas rejimi tarafından ezilirken, en tabi
haklarından yoksun bırakılıp, baskı altında tutulurken onların haklarını hiç gündeme getirmemiş
ve onlarla da hiç ilgilenmemiştir.9
PYD’NİN KURULUŞU
VE SURİYE KÜRTLERİ
Türkiye ile Suriye arasında özellikle de Beşşar Esad döneminde ilişkiler müspet anlamda
gelişince Abdullah Öcalan’dan sonra PKK’nın kalan militanları da Suriye’den ayrılmak zorunda
kalmışlardır. Bunun üzerine PKK da, Suriye’deki
varlığını devam ettirebilmek için Suriye Kürtlerinden oluşmak üzere 2003 yılında PYD (Kürdistan Demokratik Birliği Partisi-Partiya Yekitiya
Demokrat)’yi kurmuştur. Zaten PKK içerisinde
sayı ve etkinlik bakımından bir hayli Suriyeli
Kürt militan bulunmaktaydı. Hatta PKK’da bulunan yabancıların başını Suriyeliler çekmekteydi. Ayrıca Suriye’de yaşayan ve zor şartlarda
hayatlarını sürdüren ‘kimliksiz’ olarak tabir edilen Kürtler, PKK, dolayısıyla da PYD için daima
önemli bir kaynak teşkil etmiştir.10
Suriye’de, halk ayaklanması 15 Mart 2011’de
başladıktan sonra Suriye Kürtleri üç ana grup
halinde faaliyet göstermeye başlamışlardı. Bu
gruplar; Irak Bölgesel Kürt Hükümeti (IBKH) tarafından desteklenen Kürt Ulusal Konseyi (KUK),
Esad diktatörlüğüne karşı silahlı mücadele vermek üzere oluşturulan Suriye Ulusal Konseyi
(SUK) içinde yer alanlar ve Esad rejimi bağlantılı
Ulusal Koordinasyon Kurulu (UKK) içinde bulunan ve PKK’nın uzantısı PYD olmak üzere.

9 http://www.gencbirikim.net/baas-partisinden-pydpkkyasuriye-kurtleri/
10
http://www.tahkikat.net/wp-content/themes/haberv8/
yazdir.php?id=2192
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Kürt Ulusal Konseyi (KUK)’nin en etkili üyesi,
Mesut Barzani tarafından da desteklenen Suriye-Kürdistan Demokratik Partisi’dir. Bu Parti bir
anlamda Barzani’nin Kuzey Irak’taki Kürdistan
Demokratik Partisinin bir kolu olarak kabul edilmekte, başkanı ise Barzani tarafından belirlenmekteydi. Bu Konsey (KUK), 26–27 Ekim 2011
tarihlerinde Suriye’nin Kamışlı kentinde yapılan
bir toplantıdan sonra oluşan bir çatı örgüttü.
KUK’un çatı örgüt olduğu Kürt Partilerinin talepleri şöyledir: “Kendi tarihsel topraklarında yaşayan Kürt halkı Suriye’nin sosyal, ulusal ve tarihsel yapısının önemli bir parçasıdır. Bu durum
Kürt halkının Suriye ulusunun önemli bir parçası
olarak tanınmasını ve Kürtlerin birleşik bir Suriye devleti içinde kendi kaderini tayin hakkının
kabul edilmesiyle sorunların çözümünü gerektirir. Din özgürlüğü ve azınlık hakları anayasayla
garanti altına alınmalıdır. Suriye muhalefetinin
bir parçası olarak, rejimle bireysel diyalog reddedilmektedir.”
Suriye’de yaşayan bütün Kürtleri tek çatı altında toplamak amacıyla ikinci toplantı 17–18
Aralık 2011 tarihlerinde yapılması planlanmış,
çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle ancak 28–29
Ocak 2012 tarihlerinde Erbil’de gerçekleştirilebilmiştir.
Erbil Toplantısı, 26–27 Ekim 2011 tarihlerinde Suriye’de Kamışlı’da gerçekleşen toplantıdan
sonra ikinci önemli toplantı olarak kabul edilmektedir. Bir ölçüde de Kamışlı toplantısının tamamlayıcısıdır. Suriye Kürtleri, Kamışlı Toplantısı’nda
amacın Kürt muhalefet hareketine temel teşkil edecek bir örgüt kurulması olduğunu, Erbil
Toplantısı’nın da yurtdışındaki insanları bir araya
getirmek ve ortak bir gündem yaratma amacını
taşıdığını ileri sürmektedir. Erbil Toplantısı’nda
Suriye Kürtleri için bir çeşit meclis görevi üstlenecek 47 üyeden oluşan bir Yürütme Konseyi adı
altında bir kurum oluşturulmuştur.11
Mesut Barzani 9–10 Temmuz 2012’de Erbil’de
(Hewlêr) bütün Kürt grupları tekrar bir araya
getirerek ortak bir üst kurulun oluşturulmasını
sağlamıştır. Bu toplantının diğer toplantılardan
farkı PYD’nin de bu toplantıya katılmış olmasıdır.
Barzani’nin gözetiminde Erbil’deki müzakereler
sonucunda iki konsey arasında üst yönetim organı olarak Yüksek Kürt Kurulu kurulmasına karar verilmiştir. Suriye’deki Kürt bölgesinin yönetiminde bu Yüksek Kürt Kurulu sorumlu olacaktır.
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11 Daha geniş bilgi için bkz; http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201286_127%20yeniraporson.pdf

Bu Kurul on üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin 5’i
Kürt Ulusal Meclisi’nden (ENKS), diğer 5 üye ise
PYD’den (Batı Kürdistan Halk Meclisi-EGRK) olacaktır. Bu toplantı sonucunda 7 maddelik de bir
anlaşma imzalanmıştır.12
PYD, PKK (KCK)’NIN SİLAHLI
UZANTISIDIR
Suriye’de, 15 Mart 2011’de halk ayaklanması başladığında Kürt partilerinden sadece Mişel
Temo’nun başında bulunduğu Gelecek/Şepal
Partisi, Esad rejimine karşı silahlı mücadele veren Suriye Ulusal Konseyi (SUK)’un içerisinde yer
almıştı. Diğer Kürt Partileri ise, -PYD hariç- Ekim
2011’de, Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ni kurmuşlardı. Aslında bu partiler de Esad rejimine karşı
gösteri, eylem yaparak karşı çıkmışlarsa da ancak SUK ile birlikte rejime karşı silahlı mücadelede fazla yer almamışlardır. PKK’nın Suriye’deki
kolu PYD (Kürdistan Demokratik Birlik Partisi)
ise Esad rejimini desteklemiş ve rejim muhaliflerine karşı rejimle birlikte hareket etmiştir.
PYD, halk ayaklanması başladığı günden bu
yana her alanda Esad rejimini destekleyecek
adımlar atmıştır. Bu amaçla bir yandan Kuzey
Suriye’de muhalefetin elinde bulunan yerlere,
diğer yandan da rejime karşı oluşmakta olan
Kürt muhalefetine saldırmaya devam etmiştir.
Amaç, Suriye’nin Halep, Şam, Hama, Humus
gibi büyük kentlerde sıkışan Esad’a nefes aldırmaktı. Nitekim Baas rejiminin desteğiyle bölgeye gönderilen bir grup PKK’lı, Suriye Ulusal
Konseyi’ne verdiği destekle bilinen Kamışlı’daki
‘Bedro aşiretinin lideri Abdullah Bedro’nun evine baskın düzenlemiş, Bedro ağır yaralanmış, 3
oğlu ise katledilmiştir.
Aynı şekilde Baas rejiminin desteğiyle PYD’li
teröristler, taban düzeyinde bölgenin en önemli
üçüncü partisi olan Şepal’e yönelik saldırılarda
Mişel Temo (8 Ekim 2011) ile Şepal’in diğer bir
yöneticisi olan Mişel Temo’nun yeğeni de (25
Mart 2012) kaçırılarak öldürülmüştür. Bunların
dışında Yekiti Partisi üyesi Şarzad Hac Raşit (14
Şubat 2012) de uğradığı bir suikast neticesinde
öldürülmüştür. PYD güçlerinin rejim karşıtı muhalif grupları şiddet yoluyla susturduğuna dair
daha birçok örnek bulunmaktadır.
Esad rejimi, PYD’nin bu yaptıklarını karşılıksız bırakmamış, Kürt bölgesinde, Türkiye’ye sınır
olan bazı kentleri 19 Temmuz 2012’de PYD’ye
12 Bu anlaşma maddeleri için bkz; http://www.gencbirikim.
net/baas-partisinden-pydpkkya-suriye-kurtleri/
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bırakma kararı almıştır. Bir taktikten ibaret olan
bu çekilmeden amaç ise;
1- Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgeleri Kürtlere, özellikle de PYD’ye teslim ederek
Türkiye’yi, PYD/PKK ile karşı karşıya getirmek,
2- Kuzey bölgesindeki gücünü de merkezi
yerlerdeki gücüyle birleştirerek ÖSO ve diğer
muhaliflere karşı daha güçlü bir şekilde savaşmak,
3- PYD’nin, kendisine olan desteğini devam
ettirmek.
Nitekim Esad, bu taktiğinde başarılı da olmuştur. Askeri gücünü çektiği ya da etkin olarak
bulundurmadığı Kuzey Suriye’deki Afrin, Kobani, Kamışlı gibi şehirler ile Cindires, Amude ve
Tirbespi gibi kasabaların yönetimini Suriye’deki PYD’ye bırakarak, hem kendisine karşı olan
Kürtlerle PYD’yi karşı karşıya getirmiş, hem de
PKK/PYD’nin burada Türkiye’ye karşı yeni bir
mevzi kazanmasını sağlamıştır. Esad, sadece
bu kentlerden çekilmekle kalmamış13, aynı zamanda ağır silahlarını da PYD’ye bırakmıştır.
PKK/PYD, Esad güçlerinin kendisine teslim ettiği ilçe ve kasabalarda PKK bayrağı ve Abdullah
Öcalan’ın posterlerini asarak, diğer Kürt Partilerini ve Yüksek Kürt Konseyi’ni hiçe saymıştır.
PYD’nin bu tavrı, sadece diğer Kürt partileri ile
Mesut Barzani’yi değil, aynı zamanda Baas rejimi ile mücadele eden başta ÖSO olmak üzere
diğer muhalif grupları da tedirgin etmiştir. Bu
nedenle zaman zaman sürtüşmeler meydana
gelmiş ise de asıl çatışma Kasım 2012 ayından
itibaren meydana gelmiştir.
Nitekim PYD’nin silahlı kanadı YPG ile Özgür Suriye Ordusu güçleri arasında Resulayn’da
(Serèkaniyè) ve Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi sınırında bulunan Aynelarab (Kobani)’da çatışmalar
8 Kasım 2012′de başlamıştır. Bu çatışmaları,
Temmuz 2013’e kadar durduracak son anlaşma
ise ancak 18 Şubat 2013’de imzalanabilmiştir.
11 maddeden oluşan anlaşmaya göre silahlı
gruplar kentleri terk edecek ve bütün güçlerin
katılımıyla bir şehir yönetimi kurulacak.14
Bu anlaşmaya rağmen, muhalif güçlerin
Kuzey’de az güç bulundurmalarını fırsat bilen
PYD, muhaliflere karşı saldırıya geçerek başta
13 Aslında Esad, bu kentlerden tamamen çekilmemiştir. Bazı
kentleri PYD ile birlikte yönetmeye halen devametmekte, bazılarında ise bazı yönetici ve askeri tesisleri bulundurmaktadır.
14 Bütün maddeler için bkz; http://www.habername.com/
haber-pyd-ile-oso-baris-anlasmasi-imzaladi-85896.htm

Rasulayn olmak üzere bazı yerleri ele geçirerek
merkezi kentlerde sıkışan Esad diktatörlüğünü
rahatlatmıştır. Nitekim Rasulayn’ın bağlı olduğu
250 bin nüfuslu Haseke ilinin Müftüsü İbrahim
Nakşibendî de, Beşşar Esad’ın PYD’yi Türkiye’nin
başına musallat etmek için silahlandırıp bölgeye
yerleştirdiğini söylemiştir; “Esad, baktı giderek
her yerde kontrolü kaybediyor. PYD’yi de çağırarak Türkiye’nin başına bela olsun diye Türkiye
sınırına yerleştirip silahlandırdı. Onlara devlet
kurmaları için silahlar verdi. (…) Bunlar, dindar
Müslüman Kürtlere saldırıyorlar. Arap olsun Kürt
olsun dindar olanlara baskı yapıyorlar. Ehlisünnet olan insanları Esad da vuruyor, PYD de. Bölgede Ermeni ve Yahudi vardır. Fakat onlara bir
şey yapmıyorlar.15
IŞİD’in Nisan 2013’de kurularak Suriye’de
faaliyet göstermeye başlaması da Esad rejimini rahatlatmıştır. IŞİD, bir taraftan Suriye’de,
Esad muhalifleri ile çatışırken, diğer taraftan
da Irak’ta Maliki rejimiyle çatışmakta idi. Nitekim Sünni örgütlerin de yardımıyla 10 Haziran
2014’de Musul’u ele geçirmesinden sonra Irak’ın
içine doğru ilerlemeye başlamış ve kısa bir süre
içerisinde Irak’ın birçok kentini (Tikrit, başkenti
Musul olan Ninova vilayetini, ardından da Selahaddin eyaleti içerisinde yer alan Türkmen
kenti Tuzhurmatu, Telafer, petrol kenti Tikrit’e
bağlı Beyci kasabasını) ele geçirmiştir. IŞİD’in
bir yandan Erbil’e, diğer yandan da Bağdat’a
yaklaşması ve birçok petrol bölgesini ele geçirmesi ABD’yi harekete geçirmiş ve Körfez ülkeleriyle birlikte IŞİD’e karşı koalisyon (aslında
işgal/terör) gücü oluşturmuştur. Şayet işgalci
ABD’nin havadan saldırıları olmasaydı muhtemelen bugün Erbil de, Bağdat da IŞİD’in eline
geçmiş olacaktı. IŞİD’in saldırıları karşısında,
ne Irak ordusu, ne Şii milisler, ne peşmerge ve
ne de KCK/ PKK milisleri durabilmiştir. Nitekim
Musul’a bağlı Mahmur ilçesi ve Türkiye’nin uzun
yıllar boşaltamadığı Mahmur kampı da, IŞİD’in
saldırısıyla bir günde boşaltılmış ve kent IŞİD’in
eline geçmiştir.
ABD, Irak’taki IŞİD hedeflerine 8 Ağustos
2014’de hava operasyonu düzenlemiş ve daha
sonra da IŞİD’in başkenti konumundaki Rakka
dahil Suriye’deki IŞİD hedeflerine saldırmıştır.
IŞİD de Eylül ayı itibariyle Ayn el-Arap (Kürtçe; Kobani)’a saldırmıştır. IŞİD karşısında hiçbir
varlık gösteremeyen, tam anlamıyla hezimet
15 http://www.gencbirikim.net/rojavada-pkk-pyd-darbesive-turkiye/
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yaşayan PKK/PYD işgalDolayısıyla Marksist, Leci ABD’den medet dileninist ve İslam düşmaPKK/PYD, sadece üç kanton ile
miştir. ABD’nin uzun süre
nı olan PKK/PYD, sadece
(Kobani, Cezire ve Afrin) yetinbombalamalarından sonra
IŞİD’le ya da muhaliflerle
ancak IŞİD, Ayn el-Arap/
çatışmıyor, aynı zaman
meyecektir. Cerablus ve Azez’i
Kobani’den
çıkarılabilSuriye Kürtleriyle de çade alarak Akdeniz’e ulaşacak
miştir. Cemil Bayık, Ayn
tışmaktadır. Nitekim kenkoridoru tamamen kendi egeel-Arap/Kobani’de
IŞİD
disinden yana olmayan
karşısında niçin hezimet
500 bin Kürt’ü Kuzey
menliğine almak istemektedir.
yaşadınız sorusuna, ‘biz
Irak’a sürgün etmiştir.
Bu kadarla yetinir mi? Yetindağda çatışmaya alışkınız.
PKK/PYD, sadece üç
Şimdi düz ovada savaşımez. Bu üç kantondan sonra
kanton
ile (Kobani, Cezire
yoruz’16 şeklinde kaçamak
sıra Türkiye’nin, bu kantonlara
ve Afrin) yetinmeyecekcevap vermiştir. Bu cevap
tir. Cerablus ve Azez’i de
yakın il ve ilçelerine gelecektir.
bile KCK/PKK/PYD’nin içialarak Akdeniz’e ulaşacak
ne düştüğü acziyeti göskoridoru tamamen kendi
termektedir. Çünkü onlar
egemenliğine almak istemektedir. Bu kadarla
ancak bebeklerin, savunmasız insanların ve kayetinir mi? Yetinmez. Bu üç kantondan sonra
dınların karşında güçlüdürler. ‘Biji Serok Obama’
sıra Türkiye’nin, bu kantonlara yakın il ve ilçelesloganlarıyla ABD’nin kucağına oturarak IŞİD
rine gelecektir. Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın
Kobani’den çıkarılmış, ama sanki kendi güçleriyestirdiği terör, halkı, ya PKK yanlısı olmak ya
le IŞİD çıkarılmış gibi şimdilerde zafer naraları
da göç etmek zorunda bırakmıştır. Bu ise, PKK/
atmaktadırlar. ABD alan açmasıyla tek kurşun
PYD’nin Türkiye sınırları içerisinde özerk kanton
bile atmadan Tel Abyad’a girmelerini de aynı
oluşturma işini kolaylaştıracaktı. Davutoğlu, isşekilde ve utanmadan kendilerine mal etmektediği kadar Kamu güvenliğini ihlal edecek hiçbir
tedirler. KCK/PKK/PYD ve Irak Kürdistan Bölgeharekete izin vermeyiz desin. Oysa bu bölgede,
sel Yönetimi’nde yaşayan Kürtler, ABD’nin 1975
ne yazık ki, kamu güvenliği tamamen PKK teröCezayir Antlaşmasıyla Molla Mustafa Barzani’ye,
rüne teslim edilmiştir.
Enfal Operasyonu ile Irak’taki Kürtlere yaptığı
PKK/PYD Kuzey Irak’tan Lazkiye’ye yani
kalleşliği, terk etmişliği ve bölgenin hain, işbirAkdeniz’e kadar inecek bir koridor oluşturarak,
likçi diktatörleri karşısında yalnız bırakılmışlığı
Irak petrolünü buradan Avrupa’ya taşımayı heunutmuşa benziyorlar. Evet, tarih bir daha tedeflemektedir. Bu hedef, Barzani’nin de hedefikerrür ediyor ve Kürtler, ne yazık ki yine oyuna
dir. Barzani ile PKK arasındaki liderlik çatışması
ge(tiri)liyorlar.17
yıllardan beri devam ettiğinden, bu yeni koridor
Sonuç olarak;
oluşturma da yeni bir kavgayı beraberinde gePKK/PYD/YPG terör güçleri Suriye’de Kürtlere
tirecektir. ABD bunu ister mi? Yani Barzani’ye
yönelik tam anlamıyla bir terör estirmektedirler.
rağmen PKK/PYD’yi bu konuda destekler mi, bu
Kobani’nin, işgalci ABD tarafından PYD’ye teshenüz belli değil? Bir de Türkiye faktörü vardır.
lim edildiğinden bu yana, bölgede yüz binlerce
Çünkü C. Başkanı Erdoğan bir konuşmasında
Kürt, Irak ve Türkiye’ye PYD tarafından sürgün
bedeli ne olursa olsun bir Kürt devletine izin veredilmiştir. Bu sürgün edilenlerin arasında PYD eş
meyeceğiz sözü, Türkiye’nin bu konudaki tavrını
başkanı Salih Müslim’in ve sözde Ayn el-Arap/
göstermektedir. Acaba Erdoğan’ın bu sözü de,
Kobani Kantonu Eşbaşkanı Enver Müslim’in abi‘Hamaların hesabı sorulmadı ama Humus’un hesi Prof. Dr. Mustafa Müslim18 de bulunmaktadır.
sabı sorulur’ ya da ‘Suriye’de olup bitenler bizim
de iç işlerimizdir’ tarzı sözler gibi havada mı ka16 http://www.ensonhaber.com/pkkli-cemil-bayiktan-isidlacaktır? Bunu da zaman gösterecektir.
itirafi-2014-09-26.html

17 Daha geniş bilgi için bkz; http://www.gencbirikim.net/
kurtler-yine-oyuna-getiriliyor/
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18 Tefsir Profesörü olan Mustafa Müslim, Suriye’nin Kürt
bölgesinde açtığı İbn-i Haldun Üniversitesinin kapatılması üzerine baskılara dayanamayarak Türkiye’ye sığınmıştır.
Türkiye’de Ezher Üniversitesi benzeri bir üniversite (Zehra
Üniversitesi) açmak için faaliyet göstermektedir. İslami kimliğinden dolayı kardeşleriyle anlaşamıyor. Çünkü kardeşleri

Türkiye, ABD ve NATO’ya asla güvenmemelidir. ABD’ye güvendiğinden dolayı uyguladığı Suriye politikası Türkiye’yi –içeride ve dışarıda- savaşın eşiğine ve sınırlarını kontrol edemez hale
Salih/Enver Müslim, ırkçı, Marksist, Leninist ve İslam düşmanı bir düşünceye sahiptirler.
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getirmiştir.
Türkiye’nin
NATO üyesi olmasının da
hiçbir anlamı yoktur. Allah
korusun Türkiye, herhangi
bir ülkeyle savaşa girdiği
zaman hiçbir NATO ülkesi,
Türkiye’ye destek olmak
için kendi askerini asla
göndermeyecektir. Dolayısıyla Türkiye, ABD’ye ve
NATO’ya güvenerek politika üretmeye kalkışmamalıdır. Bu nedenle de komşularıyla gelecekte sıkıntı
yaşayacak tarzda, Türkiye’deki üsleri –özellikle
de İncirlik hava üssünüABD’ye kullandırma iznini
asla vermemelidir.

PYD teröründen hiç bahsetmemeleri bunu doğYeni kurulacak Kürt devleti,
rular niteliktedir. Ayn elbölgede Siyonist İsrail’in rolüArap/Kobani’yi geçtik, Tel
nü görecek bir devlet olacaktır.
Abyad’da Türkmenlere ve
Araplara yönelik PYD’nin
Yani bu devlet de, tıpkı Siyogerçekleştirdiği etnik tenist terör devleti gibi, bölgede,
rör karşısında ses çıkarılBatılı emperyal ülkelerin ileri
maması ve ciddi bir tavır
takınılmaması düşündükarakolu görevi görecek devrücüdür. Bu ve benzeri
let olacaktır. Bir tane Siyonist
tavırsızlıklardan cesaret
devlet yani İsrail, bölgenin,
alan PKK/PYD’li teröristler
hatta dünyanın huzurunu kaile içerideki azgın azınlık,
Tel Abyad’dan gelen mülçırırken, ikinci bir İsrail (Kürt
teci akınına ve çatışmalarDevleti) kurulursa, o zaman
da yaralanan PYD’li teröherhalde dünya hiç yaşanılmaz
ristlerin Türkiye’de tedavi
hale gelecektir.
edilmelerine rağmen yeSuriye’nin kuzeyinde
terince memnun olmamışya da bölgede oluşacak
lardır. Herhalde, son günbir Kürt devleti, Kürtlerden ve bölge halklarınlerde sadece giyim, kuşam ve sakal dolayısıyla
dan ziyade başta ABD ve Siyonist İsrail’in menIŞİD’e benzerlik gösteren Müslümanlara yönelik
faatlerini koruyacak bir devlet olacaktır. Siyonist
bu ramazan ayında operasyonların yapılmasının
İsrail’in, daha önceleri baba Molla Mustafa Barnedeni de bu olsa gerek! Oysa PKK’nın gençlik
zani, şimdilerde ise Mesut Barzani dolayısıyla
örgütlenmesi olan YDG-H (Yurtsever Dewrimci
Kuzey Irak’taki Kürtlerle ilişkisi bulunmaktadır.
Gençlik Hareketi) Doğu ve Güneydoğu’da her
Bu ilgi bugün de devam etmektedir. Bu nedengün terör estirmekte, yol kesmekte, zorla haledir ki, Irak Kürdistan Bölgesinde en rahat faraç toplamakta, silahlı eylem yapmakta ve binaliyet gösteren istihbarat örgütlerinden birisi de
lerce genci –kimilerini zorla- sınırdan PYD’nin
Mossad terör örgütüdür. Dolayısıyla yeni kurulasilahlı terörist grubu olan YPG (Halk Savunma
cak Kürt devleti, bölgede Siyonist İsrail’in rolünü
Güçleri) katmaktadır. Ayrıca birçok kente Ayn
görecek bir devlet olacaktır. Yani bu devlet de,
el-Arap/Kobani’den ya da Şengal’den PKK’lı tetıpkı Siyonist terör devleti gibi, bölgede, Batılı
röristlerin cenazeleri gelmekte ve belediyelerin
emperyal ülkelerin ileri karakolu görevi görecek
imkânlarıyla görkemli cenaze törenleri düzendevlet olacaktır. Bir tane Siyonist devlet yani İslenmektedir. Bunlara yönelik neden ciddi hiçbir
rail, bölgenin, hatta dünyanın huzurunu kaçırıroperasyon yapılmamaktadır? Yoksa devlet nezken, ikinci bir İsrail (Kürt Devleti) kurulursa, o
dinde terörist örgüt sadece IŞİD mi, PKK/PYD de
zaman herhalde dünya hiç yaşanılmaz hale gedevletin meşru güçleri mi? Eğer böyle ise, açıklecektir.
lansın da bizde bilelim! Değilse, bunun sebebi
Türkiye, çözüm sürecinin başlangıcından beri
kamuoyuna açıklanmalı değil mi?
PKK konusunda yanlış, tutarsız ve basiretten
Türkiye, Doğu ve Güneydoğu’da yapılan seyoksun adımlar atmıştır ve halen de atmaktaçimlerde
HDP’nin tuzaklarının, PKK’lı teröristledır. Ne yazık ki bunun bedelini, bu politikaların
rin
baskılarının
bu kadar ayyuka çıktığı bir oroluşturulmasında hiç katkısı olmayan bölge halkı
tamda,
KCK
mahkemelerinin
TC mahkemeleri
ödemektedir. İşin üzücü yanı aynı adımların PYD
gibi
hatta
daha
fonksiyonel
bir
şekilde çalıştığı
konusunda da atılmaya devam ediliyor olmasıdır.
ve bu, herkes tarafından bilindiği halde, hüküNe yazık ki, PKK/PYD ile içerideki azgın azınmetin konuşmanın dışında bir şey yapmaması
lığın oluşturduğu algıdan dolayı, PYD, kamuoyu
düşündürücü değil mi?
tarafından masum bir sivil örgütmüş gibi kabulYoksa Doğu ve Güneydoğu Anadolu terör çelenilmeye başlanmıştır. Nitekim her konuşmada, IŞİD teröründen bahseden yetkililerin, PKK/
tesine teslim edilmiş de bizim mi haberimiz yok?
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Coğrafyamızda Dün ve Bugün
Süleyman ARSLANTAŞ
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Y

ıl 1988. İran-Irak Savaşı yoğun bir şekilde devam ediyor. Amerika ve diğer
Saddam müttefiki Batılı ülkeler, Körfez
ülkeleri savaşın seyrinden oldukça rahatsızlar.
Zira Irak’ın stratejik üstünlüğü olan birçok toprağı İran’ın kontrolünde. Hac-ı Umran, FAO Yarım Adası, Mecnun Adaları gibi… Savaşın kendi
seyrine bırakılması hâlinde Saddam’ın düşeceği
kesin. Bu durum sadece İran’ın ya da İran’ın
ortaya koyduğu İslâm anlayışının üstün gelmesinin ötesinde, Saddam’a yapılan yoğun askeri
yardım, maddi yardım ve bu yardımı yapanların
da mağlûbiyetini beraberinde getirecekti.
Amerika bu duruma fazla dayanamadı. Haziran 1988’de fiilen savaşa iştirak etmeye başladı. İran, yavaş yavaş elde ettiği toprakları kaybediyordu. 2 Temmuz 1988’de ABD’nin izni ve
katkıları ile Saddam, Mecnun Adalarını kimyasal silâhlarla vurdu. Yüzlerce İran askeri kimyasal silâhlarla öldürüldü. Ardından 3 Temmuz
1988’de İran’ın Basra Körfezi üzerinde seyreden Airbus-300 uçağı 296 yolcusu ile birlikte
ABD’nin Körfez’de bulunan Visconsin Savaş Gemisinden atılan bir füzeyle düşürüldü. Dönemin
önde gelen liderlerinden Rafsancani’nin girişimleri ile İran, BMGK’nın 598 sayılı ateşkes kararını kabul ederek savaş Ağustos 1988 ‘de sona
erdi. Ve tabii geride 1 milyon ile 1 milyon 450
bin civarında insan kaybı ve yaklaşık 150 milyar dolarlık ekonomik kayıp, yıkılan, yok edilen
yerleşim birimleri ile…
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Neden bunları hatırladım? Çünkü bugünü,
yakınımızda olup-bitenleri ve de olacakları an-

lamımız için hatırlamamız gerekiyordu. Dünkü
Saddam’ın nasıl kullanıldığını, ümmetin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının nasıl harcandığını,
basiretsiz liderlerin, yöneticilerin kendi toplumlarına ve tarihe nasıl bir enkaz bıraktıklarını bilmemiz gerekir. Zira Saddam’ı ve onun konumunu anlamadan Salih Müslim, Beşer Esed ve
benzerlerinin konumunu anlamamız güç olur.
Aşağı-yukarı neredeyse tüm İslâm coğrafyası
ateş çemberinin içerisinde. Doğu Türkistan’dan
Kuzey Afrika’ya kadar İslâm’a ve Müslümanlara
karşı yoğun sıcak ve soğuk saldırılar birbirini izliyor. Saldırılardaki üst akıl ile onların direktiflerini uygulayanlar işin farkındalar. İşin farkında
olmayanlar ise İslâm’ı bildikleri hâlde, İslâm’ın
tatbik sahası olan dünyayı ve dünyada olup-bitenleri farketmeyen, bilmeyenlerdir.
Afganistan-Pakistan cenahında Taliban ve
katliamları, Irak, Suriye, Yemen, Libya, Tunus
gibi ülkelerde IŞİD, El-Kaide vb. Irak, Suriye
ve Türkiye’de ise PKK, PYD, YPG ve PDY aldıkları ihalenin gereklerini yerine getiriyorlar.
Mısır’da ise daha farklı bir proje uygulanıyor.
Batı dünyası, Mısır’ın şahsında: ‘demokrasi size
göre değil, biz, demokrasiyi ancak dinlerinin
dünyaya yönelik hükmü bulunmayan toplumlar için icad ettik ve ancak demokrasi onların ülkelerinde uygulanabilir…’ diyor. Ve hatta
aynı söylemler Türkiye için de geçerli. Zira
Türkiye’de de Müslümanlar İslâmî kimlikleriyle
ya da İslâmi aidiyetleriyle demokrasiye sahip
çıktıklarında birileri ‘dur!’ diyor. 1950’den bu
yana karşılaştığımız askeri darbeler, muhtıralar
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bunun ifadesi değil mi? Keza son 7 Haziran seçimlerindeki Ak Parti karşıtlarının ortak paydası; iktidar olmak değil, iktidardaki İslâmî kimlikli şahısları düşürmek ve Cumhurbaşkanı’nı
itibarsızlaştırmak değil miydi? Ve buna da şimdilik muvaffak oldular.
Aslında AK Parti karşıtlığının veya Türkiye’de
tek parti iktidarına son vermek istemenin en
önemli anlamı Türkiye’nin istikrarsızlaştırılmasının teminidir. Zira Arab Baharı ve sonrasında
gelişen olaylarda Müslümanlar kaybettiler. Küresel güç odakları ve onların işbirlikçileri şimdilik kazandılar. Olayların arkasındaki üst akıl
bir şekilde IŞİD’i, PKK’yı PYD’yi, YPG’yi vb.
devreye sokarak alan çalışmasını yapmalarını
istedi. Bir taraftan Syket-Picot revize edilirken,
diğer yandan YALTA sonrası konum da gözden
geçirilmekte. Amerika’nın Körfez Harekâtı’nda
hedeflediği hususların gerçekleşmesi için daha
alınacak epeyce mesafe var. Amerika Başkanı OBAMA, IŞİD’le mücadele 8-10 yıl sürebilir
derken aslında hedeflerinin gerçekleşmesi için
IŞİD vb. örgütlere 8-10 yıl daha ihtiyacımız var
demektedir. Saddam için aynı şeyi yapmadılar
mı? Hafızanızı bir yoklayınız ilk Körfez Harekâtı
17 Ocak 1991, Irak’ın işgali 20 Mart 2003, arada 12 yıl var. 12 yıl niçin Saddam’a mühlet verdiler? Bunun cevabını 2003’den bu yana alıyoruz. Ve şimdi de bu cevabı görsel olarak yakın
coğrafyamızda izliyoruz.
Irak’ta, Suriye’de, Mısır’da oluk oluk insan
kanı akıyor. Bir taraftan Amerika için yeni enerji
koridorları dizayn edilirken, diğer yandan İslâmi
duyarlılığı olan özel ve tüzel kişilikler imha edilerek İsrail’in güvenliğine yatırım yapılıyor. Netanyahu da Obama da Merkel de Sisi de durumdan
memnun. Ancak tüm bu saydıklarımın memnun
olmadıkları bir ülke var. Oda hiç şüphesiz Türkiye… Aslında Türkiye AK Parti iktidarı ile birlikte uluslararası düzenin amentüsünü bozdu.
Uluslararası düzen bölgede, İslâm coğrafyasında istikrar ve barış istemediği hâlde; Türkiye
‘Sıfır düşmanlık’ politikası ile tekerlerine çomak
soktu. Ve her ne kadar ‘değerli yalnızlık’ ifadesi
hoşumuza gitse de şimdilerde yakın çevremizle ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Yani Türkiye’ye
tekerlerine çomak sokmanın faturasını ödetmek
istiyorlar. Onlar her hâlükârda Türkiye’nin de bu
akıtılan kana bulaşmasını, istikrarsızlaşmasını
arzu etmektedirler. Nitekim Suriye’de Esed rejimi bir taraftan Suriyeli muhaliflerle çarpışırken
diğer yandan PYD ve onun askeri kanadı olan
YPG’ye imkânlar bahşetmekte. Esed rejimi daha

önce ‘Kürt koridoru’ diye isimlendirilen enerji
hattına müsaade etmedi. Ona bunun bedelini
ödettiler. Bilhassa IŞİD eliyle ciddi bedeller ödedi Esed rejimi. Netice itibarıyla IŞİD’de, YPG,
PYD, PKK bunların hepsi aynı üst akıl tarafından
yönetiliyor. Esed rejimi kendi aklınca, çarpışmadan PYD’ye Afrin, Kobani ve Cezire’yi terketti.
PYD ise buraları kanton bölge ilân etti. Dikkat
edilirse uzunca bir zamandan beri PYD ve IŞİD
al gülüm-ver gülüm oyununu oynuyorlar. Doğru, birbirlerine ağır kayıplar da verdiriyorlar; olsun, ne var yani bu kayıplar ‘bağımlı bağımsızlık!’ da olsa değmez mi?
Yeni Ortadoğu haritası etnik ve mezhep temelli olarak düzenleniyor. Bu cümleden olarak
piyasaya sürülen aktörler bu amaca hizmet
etmektedirler. Salih Müslim’in güçleri YPG Tel
Abyad’ı alarak daha önceki kanton bölgelerin
arasındaki bağlantıları gerçekleştirmek istiyor.
Aynı zamanda koalisyon güçlerinin hava saldırıları sonucunda topraklarını terkeden Arap ve
Türkmenler Tel-Abyad’ın gerisine yerleştirildikleri halde. Bu durum Amerika’nın ve onun yerel
uşağı Salih Müslim’in hoşuna gitmemiş olmalı
ki, onların köyleri yerleşim yerleri tekrar bombalanarak Türkiye’ye göçe zorlanmışlardır. Elbette bu durum açıkça Türkiye’nin Güneyi’nde
yeni ve ‘bağımlı bağımsız’ bir Suriye Kürdistan’ını çağrıştırmaktadır. Böyle bir yapılanma
hiç şüpheniz olmasın ne ‘bağımlı bağımsız’
Kürdistan’da yaşayanlara ne de onların göçe
zorladıkları Araplara, Türkmenlere huzur verir.
Sonuçta Amerika yeni bir enerji koridoruna kavuşmuş ve İsrail de daha güvenli hale gelmiş
olur. Şüphesiz Türkiye ise artık konuşmaktan
çok icraatlarının konuşulmasına gayret göstermelidir.
Türkiye Ne Yapmalı?
Bölgemizdeki oyunlar, PYD, PKK ve IŞİD
gerçekliği bütün çıplaklığı ile ortada. Bugün için
bölgemizde ve özellikle Suriye’de olup-bitenler
konusunda yegâne suçlu AK Parti iktidarıdır demenin hiçbir anlamı yok. Oyun büyük, piyonlar
küçük de olsa onları kullananlar hesabını iyi yapıyor. Türkiye yeni bir seçimden çıktı. Görünen
o ki ya AK Parti-MHP koalisyonu ya da erken seçim. Her halde Türkiye devlet olarak sorumluluğunun bilincinde ve üzerine düşeni yapmalıdır.
Şayet AK Parti-MHP koalisyonu olursa öncelikle
Suriye konusunda herhangi bir ırka karşı değil,
bölgede var olan tüm ırklar ve inançları merkeze alarak adil bir çözüm üretmelidir. PYD ve PKK
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konusunda artık oyalanmaktan vazgeçmelidir.
‘Çözüm Süreci’ diye ortaya konulan proje aslında uzun bir zamandan beri çözülme sürecine
dönüşmüştür. Böyle bir tasarı ile uğraşmamalı
ve aklımızla da alay etmeyi bir kenara bırakmalıdır. Kandil direkt olarak talimatları küresel
güç odaklarından almaktadır. Bunun da başında
hiç şüphesiz dünkü Çekiç Güç’ün sahibi Amerika vardır. İngiltere, Almanya, Fransa ve İsrail
de elbette bölgede etkindir. Ama unutmayalım
Kandil, Kuzey Irak’tadır. Sayın Cumhurbaşkanı
Mayıs 2011’de Erbil ziyaretiyle Kuzey Irak’ın tüzel kişiliğini Türkiye’nin tanıdığını deklare etti. O
zaman içerideki Kandil uzantısı HDP’nin demokratik söylem, Türkiye Partisi, Barış, kardeşlik
palavralarına kanmayı bir tarafa bırakarak işe
Kandil’den başlamalıdır. Bugüne kadar gösterilen iyi niyetin ne denli istismar edildiği ortada.
7 Haziran seçimlerinde tıpkı 1946 seçimlerinde
olduğu gibi Güneydoğu ve Doğu’da ‘açık oy gizli
tasnif’ formülü uygulanmıştır. Şayet bir erken
seçim söz konusu olursa ve devlet aynı acziyeti gösterirse sonuç değişmeyecektir. Hele de 7
Haziran’da olduğu gibi, sandık güvenliğini devlete emanet etmek yerine devletle-terör örgütü
arasına sıkışan aşiretlere teslim ederse.. Unutulmamalıdır ki, asırlar boyu birlikte yaşadığımız ve kahir ekseriyeti dindar ve mazbut olan
Kürt kardeşlerimiz PKK, PYD ve onların uzantısı
olan legal ya da illegal örgütlerin ellerine, insaflarına bırakılamayacak kadar kıymetlidir.

Diğer yandan Suriye’deki PKK’nın devamı
olan PYD ve onların savunma gücü olan YPG
Suriye’deki mazlum Kürt kardeşlerimizin azami
% 10’unu temsil etmektedirler. Orada da kardeşlerimiz bu zalimlerin eline ve insafına bırakılmamalıdır. Türkiye’nin en uzun sınırı Suriye
sınırıdır. Göz göre göre Kürt enerji koridoru ve
insanî, İslâmi ilkelerden uzak etnik temelli Kürt
yapılanmasına karşı devlet konuşmamalı, icraat yapmalı ve ben vatandaş olarak devletin
konuştuklarını değil, yaptıklarını konuşmalıyım.
Devlet, uluslararası hukuku da dikkate alarak
gerekli müdahaleyi yapmalıdır. Keza PKK vb.
örgüt ve uzantılarının ekonomik, bürokratik,
siyasi uzantıları mutlaka frenlenmeli ve artık,
bilhassa Kürt kardeşlerimizin devlet ve örgüt
arasındaki sıkışmışlığına mutlaka bir son verilmelidir. Ayrıca gerek içeride ve gerekse dışarıda
düşmanca tavır ortaya koyanlara karşı yepyeni
stratejik bir akıl devreye sokulmalı. Ve Türkiye
‘tehlikeli yalnızlık’tan kurtulmalı.
Şu an da ve her şeye rağmen Türkiye’nin
eli tek parti iktidarından daha güçlü sayılır. Dün
tek el vardı. Bugün çift el var sayılır. Tek elle
alkışlanmasa da çift elle pekâlâ alkışlanır. Beklentimiz bir an önce içeride ve dışarıda biriken
askeri, psikolojik ve sosyolojik konulara, problemlere etkin bir şekilde müdahale edilmesidir.
Zira yarın geç olabilir…
2 Temmuz 2015
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İhvan’ı Tedip Devam Ediyor
Erdal BAYRAKTAR

M

ısır’da kurulan İhvan-ı Müslim’in Hareketi, Mursi’nin Cumhurbaşkanlığından darbeyle uzaklaştırılması ve
beraberinde Mursi’nin ve İhvan’ın önde gelenlerinin idama ve müebbete mahkûm edilmesiyle
tarihinin zor süreçlerinden birini daha yaşıyor.
Hareket için bu süreçler yeni değildir. İhvan’ın
tarihi böyle nice zorluklarla doludur. İhvan’ın
şahsında İslami Muhalefet’in yaşadıklarını kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış Mısır’ı,
dünya ve bölge konjonktürünü akılda tutarak
düşünmek gerekiyor. Süveyş kanalıyla dünyada
önemi daha da artan Mısır, Siyonistlerin Filistin’i
işgali’yle Ortadoğu, Asya ve Afrika için daha da
önemli bir hale gelmiştir. Mısır’ın tarihsel gücü
ve jeo-stratejik konumu-avantajları ve dezavantajları birlikte görülerek- dikkate alınmadan
yapılan Mısır okumaları eksik ve yanıltıcı bir
okuma olacaktır.
1928’de Rahmetli Hasan El Benna tarafından dini, siyasi, toplumsal, evrensel amaçları
merkeze alarak kurulan Hareket, o günden bu
güne çeşitli imtihanlar yaşayarak bu günlere
gelmiştir. Hilafet’ in ilgasından sonra kurulan,
Ümmet çapında yaygınlaşan hareketlerin belki
de ilkidir İhvan Hareketi. İslam dünyasını fiili
ve fikri olarak etkilediği gibi, İslam dünyasının
dışındaki dünyada da etkili olmuştur. Müslüman
toplumun kendi içinde şiddet kullanmasına karşı çıkmasıyla, sosyal ve kültürel olarak Sünni
dünyadan neşet etmesine rağmen mezheplere ve farklı düşüncelere karşı tahammülüyle
tanınmıştır. 1938 yılından sonra siyasi bir güç
olarak kabul edilen Hareket, o dönemin iktidarı

ve Vafd Partisi tarafından tehdit olarak kabul
edilmeye başlandı.
ZORLU YILLAR BAŞLIYOR
Hareket ülke çapında güçlenince ve yaygınlaşınca kurucu lideri Benna 1949 yılında
şehit edildi. Bundan önce İsrail’in kuruluşunu
ve Arap- İsrail Savaşları’nı unutmamak gerekiyor. Bu savaşlarda İhvan’ ın yönetici kadroları ve üyeleri kahramanca savaştılar. Bu savaşlarda Mısır’ın yenilmesine rağmen Cemal
Abdunnasır’ın yıldızı parla/tıl/maya başlar. Ben
bu yılları okurken Türkiye topraklarında yaşanan Çanakkale Savaşı’nı hatırlarım. 1952
yılında Hür Subaylar Darbesi olur. Bu darbeden sonra Krallık lağvedilerek Cumhuriyet ilan
edilir. Bunun öncesinde Krallığın ve Vafd partisinin İsrail ile giriştiği savaşı kaybettiğini ve
İngilizlerden boşalan “dünya jandarmalığı”na
Amerika’nın geçtiğini unutmayalım. Darbenin
Konsey Başkanı Genaral Necip görünmesine
rağmen asıl güç Cemal Abdunnasır’dır. Abdunnasır, Arap-İsrail Savaşı yıllarında İhvan’ı
daha yakından tanıma fırsatı bulur. Abdunnasır
darbenin ilk yıllarında darbesine halk desteği
sağlamak için İhvan’a “hoşgörü”yle yaklaşır.
Bu dönemi değerlendirenler, Abdunnasır’ın bir
dönem İhvan’a katıldığından, en iyimser ifadeyle sempati duyduğundan bahsederler. Nasır
iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra kendisi için
sahici muhalefet olan İhvan’ı 1954 yılından itibaren kanlı bir şekilde tasfiye eder. Bu dönem,
hem İhvan hem de diğer İslami Hareketler için
üzerinde çok çalışılması ve düşünülmesi gere-
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ken bir dönemdir.  Binlerce İhvan mensubu hapishaneye gönderilir. Bu yıllar İhvan’ın en zorlu
yıllarıdır. Bu süreçte Seyyid Kutup, Abdulkadir
Udeh gibi Hareket’in etkili insanları da tutuklanır. Seyyid Kutup 15 yıl hüküm giyer. 1964’te
serbest bırakılır ve 1965’te yeniden tutuklanır
ve altı arkadaşıyla birlikte 1966’da idam edilir.
1970 yılına kadar devam eden Abdunnasır
dönemi Mısır, Suriye, Yemen, Sudan gibi ülkeleri kapsayan Arap dünyasını ciddi manada
etkilemiştir. Abdunnasır’la birlikte; Sömürgeciliğe karşı çıkışla başlayan, İsrail’in kuruluşuyla
devam eden ant-i emperyalist ve ant-i Siyonist
mücadelenin İslami Muhalefet’e dönüşme, İslami Önderlik altında devam etme ihtimali o
günkü Hâkim Güçler’in kontrolünde Seküler,
Laik siyasi-askeri elitler üzerinden Arap Sosyalizmi kavramı üzerinden Modern bir ideoloji
olan Sekülerizme, Ulusçuluğa yönlendirilmiştir. Benna’nın şehit edilmesiyle başlayan baskı, katliam, sindirme süreci, o günkü dünya
konjonktürüne uygun olarak Müslüman Mısır’ı
dizayn etme hedefi güdüyordu. İslam dünyasındaki halklar, İslami Hareketler bu tür manipülasyonlarla her dönemde-özellikle geçiş dönemlerinde- ve alanda karşı karşıya kalmakta,
imtihan olmaktadırlar.
Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek’li yıllarda
Mısır Amerika etkisine girmiştir. Enver Sedat
döneminde Amerika ve İsrail ile ilişkilerin düzeyini anlama açısından Camp David Antlaşması
önemlidir. Bu anlaşmadan sonra Siyonizm ve
Filistin meselesi farklı bir boyut kazanmıştır.
Bu dönemde İhvan’a bakış ve yaklaşım biçimi
ana çerçeve değişmeden, konjonktüre bağlı
olarak bazen gevşeyerek bazen de sertleşerek
bu günlere kadar gelmiştir. İhvan Hareketi, Mısır’ daki Firavuni Rejim için her zaman tehlike olarak algılanmıştır. Rejim’in bu tavrı dünya
müstekbirleri ve onların Afrika’ daki ve Ortadoğu’ da ki taşeronları tarafından alkışlanmış
ve destek görmüştür. Toplumsal gücü nedeniyle
yok edilemeyen İhvan her zaman dikkatle takip
edilmiştir, dostları ve düşmanları tarafından.
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Arap Baharı olarak isimlendirilen süreç İslami Hareketler ve İhvan için yeni bir dönemin habercisi oldu. Soğuk Savaş Dönemi’nin
sona ermesiyle dünya siyaseti, çok kutuplu
bir siyasetten tek kutuplu bir siyasete evirildi. SSCB’nin temsil ettiği Komünist ideoloji,
Amerika’nın temsil ettiği Kapitalizm ideolojisi tarafından minder dışına atılınca, dünya’da,

özellikle bu kamplara bağlı ülkelerde köklü değişikliklerin yolunu açtı. Küreselleşme ile birlikte Kapitalizm’in Liberal yorumu rakipsiz kaldı
ve bu durumdan cesaret alarak Şirketleri eliyle
dünyayı işgale koyuldu. Bu işgal bir strateji üzerinden cereyan ettiği için, Afrika ve Ortadoğu
ülkelerine 2010 yılında ulaştı. Alt yapı oluşunca,
Küreselleşme İdeolojisi’ne uygun olarak askeri
işgallerle değil, halklar, Liberal Demokrasi’ye
ikna edilerek gerçekleştirildi. Neden Tunus’ta
başladığını düşünürsek bunu daha iyi anlayabiliriz. Soğuk Savaş Yıları’nın ideolojileri çöktüğü
için onları temsil eden kurumların ve liderlerin
de doğal olarak tasfiye edilmesi gerekiyordu.
Yeni İdeoloji; yeni kavramlar, kurumlar ve yeni
siyasi, kültürel, sosyal, ekonomik elitler gerektiriyordu. Soldan ümit kesilince, Demokrasi çağında(!) bu iş toplumsal meşruiyeti olan yapı ve
elitler üzerinden gerçekleşmesi aklın gereği idi.
Batıcı elitler geçen yıllar içerisinde ahlaki, ideolojik, toplumsal meşruiyetlerini kaybetmişlerdi.
Bu noktadan sonra onlarla beraber yürümek
“yeni amaçlar” için olmayacak duaya amin demek olurdu.  Bu sebeplerden dolayı, Tunus’un
özel durumu, Nahda ve Gannuşi üzerinden
Arap Baharı sürecine Tunus’dan start verildi.
Öncesinde, Gannuşi’nin fikirleri, Türkiye’deki
AK Parti’nin kurulması ve uygulamaları, tedavüle soktuğu Muhafazakâr Demokrasi ideolojisi
üzerinden Arap Baharı Süreci’nin yol haritasını
okuyabiliriz. (Arap Baharı Süreci’ni Genç Birikim Dergisi’nin 142-143 sayılarında YENİ DÖNEM YENİ ZİHNİYET başlığı altında tartıştığımız
için burada kesiyorum.)
ARAP BAHARI VE İHVAN
2010 yılında Tunus’ta başlayan, devamında
Afrika ve Arap coğrafyasına yayılan halk isyanları Arap Baharı olarak isimlendirilmiştir, özellikle bu süreci yönlendirmeye çalışanlar tarafından.
17 Aralık 2010’ Tunus’ta başlayan süreç, 25
Ocak 2011’ de Mısır’ı da etkilemeye başladı. Bu
tarihten itibaren yoğunlaşan gösteriler ve çatışmalar üzerine 11 Şubat 2011 tarihinde Hüsnü
Mübarek makamını terk etmek zorunda kaldı.
Daha önceki yıllarda yerel ölçekte devam eden
protestolar, 6 Nisan Hareketi’nin öncülüğünde “Öfke Günü” olarak tertip edilen gösteriyle
zirveye ulaştı. Twitter, Facebook, Youtube gibi
sosyal paylaşım siteleri üzerinden Mısır’ın farklı
kesimlerini bir araya getiren en büyük kalabalığa ulaşıldı. Eylemlerin ilk günleri Uluslararası
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güçlerin desteğinde devam etti. Ta ki Mursi’nin
Cumhurbaşkanı olmasına değin.
Mısır toplumunun en örgütlü ve kitlesel hareketi olan İhvan, Mısır’da başlayan sürecin
başlatıcısı olmadı. Başlayan sürece sonradan
dahil oldu. Hüsnü Mübarek’in devrilmesinden
sonra İhvan yasaklı olmaktan kurtuldu ve legal
politik sürece dahil olmak için Ömer Süleymani
ile görüşmeler yapıldı. İhvan, 2011 yılındaki Mısırlı liberallerin karşı çıktığı ancak Mısır ordusu
tarafından da desteklenen anayasal referandumu desteklediler. İhvan, 2011 Eylül seçimlerindeki seçimlere katılmak için yeni bir parti kurdu
ve adını da Özgürlük ve Adalet Partisi koydu.
30 Milyondan fazla insan seçimlerde Özgürlük ve Adalet partisine oy verdi. Parti; 127
sandalye, ve 108 bağımsız aday ile toplamda
mecliste 235 sandalye kazandı. Parlamentoda
498 seçilmiş üye, 10 görevli toplam 508 sandalyesi vardı.
Müslüman Kardeşlerin delegeleri 2012 yılında Cumhurbaşkanı olarak Muhammed Mursi’yi
seçti. Mübarek döneminden sonra ilk Mısır seçimlerinde Mısır halkı, Muhammed Mursi’yi yüzde %51.73 oy ile seçmişlerdi. Rakibi eski Hava
Kuvvetleri Komutanı Ahmet Şefik ise % 48.27
oy almıştı. İhvan için, Cezayir’de, Filistin’de
Hamas’ın kazandığı seçimlerde olduğu gibi
demokratik süreçleri başarıyla tamamlayan
bir durum oluşmuştu. Buna rağmen Cezayirli,
Gazzeli Müslümanların başına gelen İhvan’ın da
başına geldi. Bütün bu yaşananlar, Batı menşeli
kavram ve kurumları, özellikle Demokrasi mevzuunu Müslüman Ümmet’in yeniden konuşması
ve bir hal yoluna koyması gerekiyor.
Mursi’nin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle İhvan, başlatıcısı olmadığı, bigane de kalamayacağı Arap Baharı olarak isimlendirilen süreçle
yüzleşmek zorunda kaldı. Bu yeni durumla yüzleşmek, Mısır’ın, İhvan’ın, İhvan’ın tecrübesine
gözünü dikmiş Ümmet’ in dünüyle, bugünüyle,
geleceğiyle yüzleşmek demekti, aynı Abdunnasır döneminde olduğu gibi. Her yeni durum,
farklı bir okumayla ve yüzleşmeyle karşı karşıya bırakır insanı ve toplumları.
YENİ DÖNEM VE ÖZELEŞTİRİ ZAMANI
İhvan yönetimde görev almasıyla birlikte
Mısır’daki Sistem’le, Sistem’ i oluşturan sosyal,
siyasal, ekonomik, entelektüel, bürokratik güç
odaklarıyla, yeni durumu anlamada ve anlamlandırma da kendi içinde de tartışmalar yaşa-

yarak yüzleşmek zorunda kaldı. Dışarıda ise
Küresel Sistem’ le, Sistem’ in etkisindeki bölgesel güçlerle, özellikle işgalci Siyonist Rejim’le
yeniden, yeni duruma uygun olarak yüzleşmek
mecburiyetinde kaldı. Her şey bizimle başlayıp
bizimle bitmiyor. Her varlık dışındaki varlıklarla
ilişkileri üzerinden “var” olabiliyor. Yerel ve Küresel Güç Odakları, bizim, onların istediği şekilde var olmamızı istiyorlar. Onların ajandasını
takip edersek makbul oluyoruz, kendi ajandamızı takip ettiğimiz zaman gayr-i meşru ve terörist oluyoruz.
İhvan’ın geleceği bütün bu varoluşu, olupbiteni, ilişkileri doğru okumasına ve yönetmesine bağlıdır. Her müddei iddiasını ispat etmek
zorundadır. Her iddianın, amacın bir bedeli
vardır. İhvan’la birlikte dünya Müslümanları ve
İslami Hareketler, âlimler bu yeni durumla yüzleşmek zorundadır.
Bu yaşananlar; dünyayı, ayaklarını bastığı
coğrafyayı farklı okuyan, mevcut duruma muhalefet eden her insanın ve hareketin başına
gelen bir imtihandır. Muhalifseniz, dostlarınızda
vardır, düşmanlarınızda. Bu İlahi ve Nebevi bir
Sünnet’tir. Önce yok sayarlar, sonra alaya alırlar, küçük görürler, devamında uzlaşmaya çalışırlar, olmazsa yok etmeye yeltenirler. Hiçbir
sosyal hareket yok edilemez. Eğer güç odakları
sizsiz yapamayacaklarına inanırlarsa, bir şekilde sizinle uzlaşmak zorundadır. Bundan sonraki bütün bu yaşananlar sizi uzlaşmaya ikna
etmek içindir. Bir anlamınız yoksa neden sizle
uğraşsınlar. Uğraşılmaya değer olmak sizin elinizdedir. Öncelikle önemli olan, bizim kararımız
ve kararlığımız/ duruşumuzdur. Kararlarımızın
sahiciliği, zamanlaması, bu kararları hayata
geçirecek imkânların varlığı, sürdürülebilirliği,
dostlarımızın, müttefiklerimizin samimiyeti…
mücadelemizin geleceğini etkileyecektir.
Biz kendimize bakarsak zalimler, kâfirler
topluluğunun ne yapacağı ikinci derecede
önemli meselelerdendir. Müslüman için kaybetmek yoktur. Yenilmek, kaybetmek değildir. Tek
mesele, zulmün devamında bizim ne gibi bir
katkımız olduğunu düşünmektir. Zulme katkımız yoksa, Rabbimiz Allah’tır dediğimiz ve bunda ısrar ettiğimizden dolayı maruz kaldığımız
zulüm, zalimlerin sonlarını getirecektir.
Akıbet, Allah’ tan ve halktan kopmadan, istikamet sahibi olan ve usulüne uygun sorumluluklarını yerine getirenlerindir.
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Hz. İsâ’nın Ref’i
ve Nüzûlü Haktır - I
Muhammed İMAMOĞLU

G

erek fikir, gerekse fizik planında insanlığın karşı karşıya bulunduğu
modern meydan okuyuş, kaçınılmaz
olarak Müslümanların din algısına da nüfuz etmiş durumda. Zamanı, tarihi, algı ve değerler
dünyasını “geleneksel olan” ve “modern olan”
şeklinde bir ayrıma tabi tutarak, ilkinin miadını doldurduğunu ve yerini kaçınılmaz olarak
ikincisine bıraktığını telkin eden modern zihin
yapısı, Müslümanların kendi kaynaklarını, değerlerini ve tarihlerini okuyuşlarını belli bir istikamette dönüştürürken ortaya “yeni” ve “farklı” bir tasavvur çıkarıyor.
Müslümanların kendi kaynaklarıyla ilişkilerinin sistematiğini oluşturan ve yüzyıllar içinde “eşyanın tabiatı gereği” belli bir istikamette
teessüs etmiş bulunan “edille-i şer’iyye” konsepti, Kur’an ve Sünnet anlayışı, bu iki delilin
birbiriyle ilişkisi ve bunlardan teferri eden diğer
deliller, Usul ve Kavaid “yeni ve farklı” yaklaşımların cazibesiyle yerini “çağdaş değerler”
etrafında şekillenmiş algılara bırakabiliyor. Bu
da kaçınılmaz olarak “yeni ve farklı” bir Müslümanlığa uzanan bir süreci intac ediyor. İşin
başında niyet ve maksat bu olmasa da, varılan
nokta çoğu zaman bundan başkası olmuyor.
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Hz. Îsâ’nın ref’i ve nüzulü meselesi, bu hususun kristalleştiği noktalardan birisi. Kur’anSünnet ilişkisine ve Tefsir Usulü ilminin ilkelerine karşı çok da duyarlı olmayan “çağdaş”
bir yaklaşımla, ilgili Kur’an ayetleri üzerine
serd edilen “yeni ve farklı” mülahazalar, “ilmî
hürriyet” görüntüsü altında sahibini getirip

bütün Ümmet ulemasının karşısına konumlandırıyor.1
Hz. Îsâ’nın ref’i ve nüzulü meselesi İslam’ın
Sahabe ve daha sonraki Tabiin ve Etbai Tabiin
dönemlerinde hiç tartışma konusu olmamıştır.
İslam’ın doğuşundan günümüze kadar, itikada
ve ahkâma dair sabit hükümleri yenileme ve
günün şartlarına uyarlama veya ıslah adı altında düzeltme ve değiştirme çabaları bu ümmete
asla olumlu yönden bir katkı sağlamamıştır.
Zira Allah’ın kitabı Kur’an, indiği gibi korunmuş, onunla ilgili küçük-büyük bütün ilimler,
âlimler tarafından ana ve alt başlıklar şeklinde
ele alınmıştır. Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi
ve sellem’in sünneti de her asırdaki hadis hafızları ve bilginleri tarafından çok muhkem ve titiz
bir şekilde muhafaza edile gelmiştir.
Dolayısıyla, Kur’an ve sünnet bağlamında
her dönemde ümmetin kendi mensupları arasında olduğu gibi diğer dinlerin mensupları ile
aralarında meydana gelmiş tüm ihtilaf ve ittifak konuları kayıt altına alınmıştır. Binaenaleyh
çoğu kere, bizim açımızdan meseleleri kavrama
ve tanıma noktasında, kaynaklardaki bilgilere
müracaat etmenin ötesinde yeni ve özel bir çabaya ihtiyacımız bulunmamaktadır.
1 Ebubekir Sifil, Nuzül-i-İsâ (aleyhis-Selam) Bir İtirazın
Tahlili, http://deuif.blogspot.com.tr/p/nuzuli-isa.html
Modernist ilahiyatçıların Hz.Îsâ’nın nüzulu ile ilgili şüphe ve
iddialarına, en muknî cevapları veren ve bu konuda birçok
gazete ve dergi yazısı yazan Ebubekir Sifil hocamıza teşekkür
ediyor ve bu konuda hizmetlerinin karşılığını Rabbimizden almasını niyâz ediyorum.
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Yukarıda değindiğimiz gibi Hz. Îsâ’nın ref’i
ve nüzûlü meselesi İslam’ın Sahabe ve daha
sonraki Tabiin ve Etbai Tabiin dönemlerinde
hiç tartışma konusu olmamıştır. Hz. Îsâ’nın
ref’i ve nüzûlü meselesi yakın zamanda öncelikle Mısır ve Hindistan yarımadasında gündeme gelmiştir.
1943 yılında dönemin Ezher Şeyhi Mahmut
Şeltût’un: “Hz. Îsâ (a.s) meselesi eski ve
yeni âlimler tarafından ihtilaflı bir konu
olarak kabul edilmiştir. Ondan bahseden
ayetler onun ölümünün gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. İnanç konusunda Hz.
Îsâ (a.s.) ile ilgili hadislere, Âhâd Haber
olduklarından dolayı itibar edilmez. En
azından o hadisler te’vile/yoruma açık olduklarından Hz. Îsâ’nın ref’i ve nüzûlünü
inkâr eden kâfir olmaz.” şeklindeki fetvâsı
büyük tartışmalara sebep olmuş; lehte ve
aleyhte birçok eser yazılmıştır.2
Mahmut Şeltût’un açtığı yoldan giren modernist ilahiyatçılardan bazıları bu fikrin yabancı
kültürlerin tesiriyle ortaya çıktığını savunmuş,
bir kısmı ise Hz. Muhammed sallallâhu aleyhi
ve sellem’den sonra bir peygamberin gelemeyeceği gerekçesiyle Hz. Îsâ’nın nüzûlünü reddetmişlerdir.
Çağdaş düşünürlerden Fazlurrahman’a göre,
bu düşünce hicri ikinci yüzyılda, Sünni inançta
yer almaya başlamıştır. Bu inancın benimsenmesinde Sûfilik ve Şiîliğin rolü olmuştur. Siyasi
ve ahlaki bakımdan hayal kırıklığına uğramış,
açlık ölümüne terkedilmiş halk kitlelerini, teselli
ve memnun etmek isteyen söz konusu yüzyılın
vaizleri tarafından, kurtarıcı Mesih fikri ortaya
atılmıştır. Bunlara göre, tarih kötüden daha kötüye doğru gidecek ve bu kötülüğe “dur” diyecek Mesih ya da Mehdi gelecektir. Böylece,
İsa’nın (a.s.) ikinci gelişi doktrini zamanla Ehl-i
sünnet tarafından da benimsenmiştir.3
Hüseyin Atay da Fazlurrahman’la aynı fikirdedir. Nüzul-i Îsâ’nın Hıristiyan kültüründen
2 Muhammed Zahid Kevserî, Nazratün Abire fi Mezaimi Men
Yünkiru Nüzule İsâ Kable’l-Ahire, Mısır, 1400/1980; elGumari, İkametü’l-Burhan ala Nüzuli İsâ Ahirezzaman; Muhammed Halil Herras, Faslü’l-Makal fi Ref’i İsâ Hayyan ve
Nüzulihi ve Katlihi’d-Deccal; Zeki Sarıtoprak, İslam İnancı
Açısından Nüzul-i İsâ Meselesi, İzmir, 1997; Sami Baybal,
İbrahimî Dinlerde Mesih’in Dönüşü, Konya, 2002; M. Hayri
Kırbaşoğlu, “Hz. İsa’yı Gökten İndiren Hadislerin Tenkidi”, İslamiyat III, Ekim-Aralık 2000; Ali Altay, Kur’an’a göre Hz. İsâ
ve Nüzulü Problemi, Yüksek Lisans tezi, Van, 2005
3 Fazlurrahman, İslam, (Trc.: Mehmet Dağ - Mehmet Aydın),
Ankara, 1988, 309

geçtiğini savunan Atay, Hıristiyan mitolojisinin
İslamlaştırıldığını iddia eder.4
(Hadis profesörü) M. Hayri Kırbaşoğlu’na
göre, Hz. Îsâ’nın ikinci gelişine dair İslami rivayetler, gerek isnad, gerek muhteva açısından
son derece problemli, dolayısıyla kabulü mümkün olmayan bir nitelik arz etmekte; ayrıca bu
rivayetlerin bir kısmı da, İslam öncesi kaynakların verdikleri bazı bilgilerin hadisleştirilmesinden öteye geçememektedir. Bu ise, söz konusu
rivayetlerin dini alanda bir delil olarak kullanılmasını imkânsız ve geçersiz kılmaktadır.5
Son
yılların
popüler
ilahiyatçılarından
Mehmet Okuyan bir televizyon proğramında “Deccal’in Kur’ânî hiçbir referansı yoktur...
Onu görünce Kıyamet yaklaştı demek oluyor.
Hani Kıyamet âniden gelecekti? Peygamberimiz sanki hiç oturmamış, sürekli Kıyametle ilgili alâmetler saymış. Böyle şeyler doğru değildir. Hz. Îsâ kesinkes ölmüştür. Mâide sûresinin
116, 117 ve 118. âyetleri Hz. Îsâ’nın ölü mü
sağ mı olduğunu tartışanlara kapı gibi cevap
teşkil eder”6 diyerek Hz. Îsâ’nın nüzûlünü inkâr
etmiştir.
Modernist yazar Mustafa İslamoğlu da yukarıda isimlerini zikrettiğimiz ilahiyatçılar gibi,
Hz. Îsâ’nın yeryüzüne inişinin Kur’an’da var olmadığını, Hz. Îsâ’nın öldüğünü, kıyamete yakın
yeryüzüne inmeyeceğini iddia etmektedir.7
Nihâyeten Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi’nde “Îsâ” maddesinin yazarlarından İlyas Çelebi “Tedvin döneminde Hıristiyan kültürüyle karşılaşmanın bir sonucu olarak
Nüzul-i Îsâ inancının İslam akaidine girmiş olması kuvvetle muhtemeldir”8 diyerek bu konudaki fikrini beyan etmiştir.
Baştan şunu ifade edelim ki günümüzde
Hz. Îsâ’nın ref’i (göğe yükseltilmesi) ve nüzûlü
(yeryüzüne tekrar dönüşü) meselesinin bazı
vesilelerle, kamuoyu önünde tartışıldığına
şahit oluyoruz. Basın-yayın organlarında bu
konular tartışılmakta ve insanların kafasında
soru işaretleri oluşmaktadır. Çünkü tartışma
programına katılanlar, konuya farklı bir şe4 Hüseyin Atay, Kur’ân’a Göre Araştırmalar, Ankara, 1973, 49.
5 M. Hayri Kırbaşoğlu, “Hz. İsa’yı Gökten İndiren Hadislerin
Tenkidi, s.164
6 http://deuif.blogspot.com.tr/p/mehmet-okuyan.html
7 http://www.youtube.com/watch?v=FpvAA1ETDVo
8 TDV İslâm Ansiklopedisi, 22.cilt, s.472
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kilde yaklaşmakta ve tam bir sonuç ortaya
çıkmamaktadır. Hele hele toplum nezdinde
popüler olan bazı ilahiyatçıların (mesela; Mustafa İslamoğlu, Süleyman Ateş, Ali Rıza Demircan, Mehmet Okuyan, Abdulaziz Bayındır)
Hz. Îsâ’nın nüzûlünü reddetmeleri hatta buna
inanmanın akîdeye zarar vereceğini iddia etmeleri, bizi bu meseleyi kapsamlı ele almamızı
gerekli kılmıştır.
A) HZ. ÎSÂ’NIN REF’İ
(GÖĞE YÜKSELTİLMESİ)
Kur’an İslamcılığının referans konularının
başında gelen Hz. Îsâ’nın nüzûlünü yani gökten
inişini irdelerken onun vefatı meselesine, ilgili
ayetler ve bu ayetlerin tefsirleri ışığında nüfuz
etmeye gayret göstereceğiz. Hz. Îsâ’nın gökten
inmesi anlamında nüzûlü, bir yükselişin sonucudur. Yükselme olmazsa inişten söz edilemez.
O halde bizim burada Hz. Îsâ’nın ref’i meselesini de ele almamız gerecektir.
Tarih boyunca Allah tarafından birçok peygamber gönderilmiştir. Bu peygamberler görevlerini tamamladıktan sonra bu dünyadan ayrılmışlardır. Genel olarak bütün peygamberlerin
başına gelen hadiseler birbirine benzemektedir.
İlk anda büyük tepki görmeleri, sürülmeleri,
dışlanmaları, yalancılık veya büyücülükle suçlanmaları vb. buna örnek verilebilir. Hz. Îsâ da
bu dışlanma sürecini yaşayan Peygamberlerden
birisidir. İsrailoğulları, önceki peygamberlere
karşı izledikleri tutumu Hz. Îsâ’ya karşı da sergilemişler ve nihayet onu öldürme teşebbüsüne
kadar işi götürmüşlerdir.
Kur’an’da belirtildiğine göre, İsrailoğulları,
Hz. Îsâ’yı öldürmeye yeltendikleri sırada, Yüce
Allah, Hz. Îsâ’ya şöyle vahyetmiştir. “...Allah
demişti ki: “Ey İsa, ben seni vefat ettireceğim (İnni muteveffike), katıma yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları, kıyamet gününe
kadar, inkâr edenlerden üstün tutacağım...” (Âl-i İmran, 55)
Âyette belirtilen teveffâ kelimesi vefa (v-f-y)
kelimesinden türeyen bir fiildir. Bu kelimede,
esas itibariyle bir işi veya sayılı olan bir şeyi
tam yapmak ve ikmal etmek anlamları bulunmaktadır. Nitekim bir sözü tam olarak yerine
getirmeye de vefâ denir.
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“Birinden bir malı ya da herhangi bir şeyi,
geride hiçbir şey bırakmaksızın tümüyle almak”
anlamında da kullanılan teveffâ kelimesi, can

almak ve ruhu kabzetmek anlamlarında da kullanılışı yaygındır.9
Kur’an’da bu kelime türevleriyle birlikte
yetmişten fazla yerde kullanılmıştır. Sözünde
durmak, öldürmek ve ruhunu kabzetmek, yapılanların karşılığının tam olarak verilmesi gibi
kullanımlar, bu çerçevede hatırlatılabilir. Bununla birlikte, teveffâ fiili, yaygın olarak ölümü
ifade eden bir kelimedir. Nitekim lügatlerde de
bu anlamı ile meşhur olmuştur.
Hz. Îsâ (a.s.) ile ilgili haberlerde kullanılan
müteveffike ve teveffeytenî (beni vefat ettirdin) tabirleri müfessirler tarafından farklı değerlendirilmiştir. Müfessirlerin bu kavram üzerinde yaptıkları yorumlar, doğrudan doğruya
onun muhtemel sözlük anlamlarıyla bağlantılı
olarak ortaya konmuş olup, özellikle Âl-i İmrân
sûresinin 55. âyetindeki “innî muteveffîke ve
râfiuke ileyye” ifadesi hakkında şu izahlar yapılmıştır:
1- Bu ifadelerde geçen vefat, uyutma tarzındaki bir vefattır. Buna göre bunun anlamı: “Ey
Îsâ, seni uyutacağım ve Bana (Katıma) yükselteceğim” demektir.
2- Âyette takdîm-te’hir söz konusudur. Buna
göre bu âyetin anlamı: “Ey Îsâ, seni Bana (Katıma) yükselteceğim, seni inkârcılardan arındıracağım (kurtaracağım) ve seni bundan sonra
vefat ettireceğim” biçimindedir.
3- Ölüm anlamındadır. “Ey Îsâ, Ben seni öldüreceğim ve Bana yükselteceğim” demektir.
Çünkü Allah, onu gündüz vakti üç saat süreyle
öldürmüş, sonra tekrar diriltmiş ve bilâhare de
ref etmiştir.
4- “Teveffî”, “Kabz” yani Hz. Îsâ’nın ruhunun cesediyle birlikte yeryüzünden kaldırılması
(çekilip alınmasıdır). Buna göre âyetin manası
şöyle olur: “Ey Îsâ, seni yeryüzünde ölüm söz
konusu olmadan kendi katıma çekip alıp müşriklerin ve kâfirlerin arasından ref edeceğim.”10
Osmanlının son dönem âlimlerinden Muhammed Zahid Kevseri (v.1951), “vefat” kelimesini
incelerken, tarihi perspektiften bakmaktadır.
Ona göre, bugün bir kelimenin ifade edeceği
mana, geçmişte farklı bir anlam taşımış olabilir. Kevserî, bu konuda Kur’an’dan bazı örnekler
9 Veysi Ünverdi, Hz. İsa’nın Nüzulü Probleminin Kelami Açıdan Değerlendirilmesi, s.33, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2005
10 Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, Mısır, 1383/1964, II/95; Ebu’l Â’lâ
el-Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, c.1,s.211-212
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getirmektedir. Konumuzla ilgili olan Âl-i İmran
55.âyetini ise şöyle yorumlar: Ayette geçen
‘müteveffike’ kelimesi, bugünkü dilde ilk olarak
“ölüm” şeklinde anlaşılır. Ancak bu dilin gelişmesiyle söz konusu olmuştur. Hâlbuki Kur’an’ın
nüzûlü zamanında ve sahabelerin kendi aralarındaki hitaplarında bu mananın anlaşılması
zaruri değildir. Şayet gerekli olsaydı, “Allah,
ölüm vakti gelen nefisleri vefat ettirir”
(Zümer, 42) meâlindeki âyette geçen ve ölüm
manasına gelen mevt kelimesi abes olurdu.
Allah’ın kelamı abes lafızlardan münezzehtir.
Ayrıca “risalet” kelimesinde de durum aynıdır.
Eğer biz ayet ve hadislerde geçen bu kelimeyi,
bugünkü Arapça’da geçerli olan risalet kelimesiyle açıklarsak, yanlış anlam vermiş oluruz.
Zira nasslarda geçen bütün risalet kelimelerine,
“görev” manası vermemiz gerekecektir. Yukarıdaki ayette, iddia edildiği gibi Allah “Hz. Îsâ’nın
ölümünü” kastetmiş olsaydı, böyle farklı ifadeler kullanmazdı. Mademki Allah, Yahudilerin
onu öldürmediğinden, vefattan ve göğe yükseltmekten bahsetmiş, o halde burada normal
ölümün ötesinde bir mana olmalıdır.11
Bu noktada konu başlığımızla da yakından
ilgisi bulunan Hz. Îsâ’nın asılmadığını açıkça
belirten Nisâ sûresi 158. âyeti irdelememiz
isâbetli olacaktır:
“...Hâlbuki onu (Îsâ’yı) öldürmediler ve onu
salbetmediler (asmadılar); fakat (öldürdükleri) onlar için (İsâ’ya) benzetildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler, ondan yana tam bir şüphe içindedirler. Onların zanna uymaktan başka
o konuda herhangi bir ilimleri de yoktur. Onu
(Îsâ’yı) kesin olarak öldürmediler. Bilakis Allah
onu kendisine (kendi katına) yükseltti. Allah,
aziz (emrinde yegâne galip) ve hakîm (hikmeti
sonsuz) olandır.”
Âyette yer alan ‘Bel rafeahullahu ileyhi’
ifadesindeki “ref” kavramından neyin kastedildiğini, Ondan maksadın maddî (bedeni) mi,
yoksa manevî (ruhî) mi olduğunu kestirebilmek
ve bu yükseltme keyfiyetinin bu âyetlerde hangi anlamda kullanıldığını anlayabilmek için, öncelikle bu kavramın taşıdığı filolojik anlama göz
atalım:
Ref, kelime olarak, bir şeyi yukarı koymak,
manen yüceltmek, yükseltmek ve kaldırmak
anlamlarına gelmektedir. Nisâ 158. âyette, Hz.
Îsâ’nın göğe çekilmesini ifade eden ref kelime11 Kevseri, Nazra Abira, s. 96-99

si, lügatte “yükselmek” anlamına gelmektedir.
Ref ister maddi olsun isterse manevi olsun, “alçaltmanın zıddıdır” diyebiliriz. Esasen burada ilgili ayetlerdeki ref’ kelimesi “göğe yükseltilme”
anlamında ele alındığı gibi, “makamın yükseltilmesi” anlamında da ele alınmıştır.
Müfessirlerin geneli, teveffâ kelimesine verdikleri mecâzi mananın aksine, ref kelimesine,
zahiri anlamı olan maddi yükseliş anlamını vermişlerdir. Ref kelimesi, vefat kelimesine verilen
anlama paralel olarak, iki farklı şekilde yorumlanmıştır. Aslında Hz. Îsâ’nın çarmıhta Yahudiler
tarafından öldürülmediği ve Allah’ın onu kendi
katına yükselttiği, ayette geçtiği üzere kesin olmakla beraber, bu yükseltme işinin bedenle mi,
yoksa ruh ile mi; beden ve ruh diri olarak mı,
yoksa beden ölü ruh diri olarak mı gerçekleştiği
hususu tartışma konusu olagelmiştir.12
Müfessirlerin büyük çoğunluğu, Hz. Îsâ’nın
“ruh maal cesed” şeklinde yani bedeniyle birlikte ruhunun yeryüzünden yükseltilmesi görüşünü tercih etmişlerdir. Hz. Îsâ (a.s.)’ın “ref’i’nin
bu tarz bir yorumla algılanması kanaatimizce
gerek Âl-i İmrân sûresinin 55. âyetindeki “ve
râfiuke ileyye”, gerekse Nisâ sûresinin 158.
âyetindeki “bel rafeahullahu ileyhi” ifadelerindeki bağlamlarıyla daha fazla örtüşmektedir.
“Ref” ve “Teveffî” kavramlarını birbiriyle
bağlantılı olarak algılayan müfessirlerinin çoğunluğunun söz konusu bu yorumlarından ortaya çıkan sonuca göre Hz. Îsâ (a.s.), ya ruhu
ve bedeniyle birlikte topyekün kabzedilerek, ya
da uyku halinde adeta ölmüş gibi yapılarak yeryüzünden alınıp gökyüzüne yükseltilmiştir.13
Hiç şüphe yok ki İslâm âlimlerinin çoğunluğunun benimsediği bu yorumun tabii bir uzantısı ve kaçınılmaz bir sonucu da Hz. Îsâ’nın
kıyâmetin büyük alâmetlerinden biri olarak tekrar yeryüzüne inmesi durumudur. Prensip olarak Hz. Îsâ’nın ölmediğini kabul eden Ehl-i Sünnet âlimlerine göre, Kur’ân’daki bazı âyetlerde
O’nun yeniden yeryüzüne ineceğine dair işaretler vardır.14

12 Veysi Ünverdi, Hz. İsa’nın Nüzulü Probleminin Kelami Açıdan Değerlendirilmesi, s.42
13 İbn Kesîr, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, c.5, s.19811990; İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, c.5, s.
550-552; Seyyid Ebu’l-A’lâ Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’ân, c.1,
s. 429-430
14 İshak Yazıcı, “Kur’ân’a Göre Hz. İsâ’nın Ref’i ve İlgili
Âyetlerin Yorumlarının Tahlili”, OMÜİFD, sayı: 20-21, Samsun 2005, s. 86
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B) HZ. ÎSÂ’NIN NÜZÛLÜ
(YERYÜZÜNE İNİŞİ)
Kur’ân’-ı Kerim’de Hz. Îsâ’nın yeryüzüne
inişiyle alâkalandırılan iki âyet bulunmaktadır.
Ancak bu âyetlerdeki ifâdeler, delâletleri bakımından kesin ve açık değildir. Böyle olmakla
birlikte, Hz. Îsâ’nın ruh ve beden olarak semâya
çıkarıldığı görüşünde olan müfessirlerin ekseriyeti, işaret edilen bu iki âyeti, onun Kıyâmet
gününe yakın bir zamanda yeryüzüne ineceği
şeklinde anlamışlardır. Diğer taraftan, güvenilir
hadis kaynaklarında bu konuda yetmişin üzerinde hadis yer almaktadır. Bu hadisler, ifâdeleri
bakımından açık ve kesinlik arzederler.
1. Hz. Îsâ’nın Nüzûlüyle İlgili Görülen
Âyetler:
Hz. Îsâ’nın nüzûlüyle alâkalandırılan iki
âyetten biri Zuhruf suresinin 61. âyetidir. Bu
âyetin manasını daha açık anlatabilmek için,
bu âyetten önceki ve sonraki aynı konuyla ilgili
âyetleri bütün halinde vermemiz gerekmektedir:
“(Ey Muhammed) Meryem oğlu Îsâ örnek verilince, senin kavmin (Kureyş müşrikleri) hemen ondan keyiflenerek bağrıştılar. ‘Bizim ilâhlarımız mı daha hayırlı,
yoksa o mu?’ dediler. Sana böyle söylemeleri, sadece tartışmaya girişmek içindir.
Onlar şüphesiz kavgacı bir kavimdir. Meryem oğlu Îsâ, ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları’na örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, size bedel
yeryüzünde sizin yerinizi tutacak melekler
var ederdik.
Şüphesiz ki o, Kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın Kıyametin
geleceğinden şüphe etmeyin. Bana uyun,
doğru yol budur. Sakın şeytan sizi bu yoldan alıkoymasın; şüphesiz o size apaçık
bir düşmandır. (61.âyet)
Îsâ, hakikatin bütün delilleriyle geldiği
zaman, ‘Ben size, hikmet ile ve üzerinde
ayrılığa düştüğünüz şeylerin bir kısmını
açıklığa kavuşturmak üzere geldim. O halde, Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ve bana tâbi olun. Allah, şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir;
öyleyse yalnızca O’na kulluk edin, doğru
yol sadece budur.’ dedi.
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Ama onlar, daha sonra gruplara bölündüler ve Îsâ hakkında görüş ayrılığına düş-

tüler. Kıyamet gününün can yakıcı azabına
uğrayacak zalimlerin vay hâline!”15
Görüldüğü gibi bu âyetlerde, Mekke müşriklerine, Hz. Îsâ’nın ilâhlığı hakkında hıristiyanlardan duyduklarının yanlışlığı anlatılmakta,
onlardan duyduklarının aksine onun da diğer
kullar gibi bir kul olduğu, Allah’ın onu peygamber olarak seçtiği bildirilmektedir. Hz. Îsâ’nın
nüzûlüyle alâkalı görülen 61. âyette ise “ve
innehû le-ılmün li’s-sâati: Şüphesiz o, Saat
(Kıyamet) için bir ilimdir.” buyurulmaktadır.
Müfessirlerden bâzıları bu âyette “innehu” ifadesindeki “hu/o” zamiriyle Kur’ân-ı
Kerim’in kasdedildiğini kabul ederler.16 Ancak
onların büyük bir kısmı, zamirin Hz. Îsâ’nın
yerini tuttuğunu ifade etmişlerdir. Bu ikinci görüşü benimseyenler, önceki âyetlerde Kur’ân
kelimesinin geçmediğini delil getirerek, birinci
görüşü çok uzak bir ihtimâl saymışlardır. Onlara
göre doğrusu, bu zamirle önceki âyetlerde adı
geçen Hz. Îsâ’nın kastedilmesidir. Buna göre,
âyetin mânâsı, “Îsâ, Kıyâmet’in yaklaştığını
gösteren bir bilgidir.” şeklinde olmaktadır.
Âyetteki ikinci kelimeyi Ashab’dan bazıları
özellikle de İbn Abbâs “le alemun” diye de
okumuştur. Bu okuyuşa göre âyetin ilk cümlesinin anlamı şöyle olmaktadır: “Hiç şüphe yok
ki o (Îsâ), kıyametin bir alâmetidir.”
Bu görüşü benimseyen müfessirler, Hz. Îsâ
(a.s.) ile Kıyamet bilgisi arasındaki irtibat hususunda ise, Hz. Îsâ’ya verilmiş olan hastaları
iyileştirme ve ölüleri diriltme mucizelerinin yeniden dirilmeye, O’nun yeryüzüne tekrar inişinin ise Kıyâmetin yaklaştığına işaret olduğunu
ve Kıyâmetin yaklaştığını bildirdiğini söylemişlerdir. Dolayısıyla bu âlimler, Hz. Îsâ’nın inişini, Kıyâmet alâmeti olarak kabul etmişlerdir.
İlk müfessirlerden İbn Abbas, Ebu Hureyre,
Mücâhid, Ebul-Âliye, İkrime, Hasen-i Basrî,
Katâde, Dahhâk ve diğer bâzı müfessirlerin bu
görüşte oldukları nakledilmektedir.17
Hz. Îsâ’nın kıyâmetin alâmeti olması konusu
müfessirler tarafından iki şekilde yorumlanmıştır:
15 Zuhruf sûresi, 60-65
16 Bu görüşte olanlar, Kur’ân-ı Kerim’in Kıyâmet alâmetleri
hakkında bilgi vermesini ve Kıyâmet’in yaklaştığını gösteren
delillerden bahsetmesini gerekçe göstermişlerdir. Zamanımız
müfessirlerinden Derveze bu görüşü tercih etmiştir (Tefsir,
III, 383-384).
17 İmam Kurtubi, El-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, c.15, s.527530; Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, c.13, s.149-152, Muhammed Ali Es Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, c.5, s.500
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1- Hz. Îsâ’nın semadan yeryüzüne inmesi
kıyamet için bir işarettir.
2- Hz. Îsâ’nın babasız olarak dünyaya gelmesi ve onun, hayret verici bazı mucizelerin meydana gelmesinde başrol oynaması kıyâmetin
olacağının bir delilidir. Çünkü Hz. Îsâ’nın ölüleri
diriltmiş olması, ahret gününde ölülerin de diriltileceğine delâlet eder.18
Bu husustaki ikinci âyet ise Nisâ sûresinin
159. âyetidir. Bu âyette şöyle denilmektedir:
“Kitap ehlinden (yahudîler ve hıristiyanlardan) hiçbir kimse yoktur ki, Ölümünden önce, ona iman etmiş olmasın. O,
Kıyamet gününde onların üzerine şahitlik
edecektir.”
Bu âyetin tefsiri hususunda da farklı görüşler vardır. Bu görüşlerden biri, âyette ölümlerinden önce iman edecekleri bildirilen şahısların
yerini tutan birinci zamir ile bütün yahudî ve
hıristiyanların, kendisine iman edilecek şahıs
için kullanılan “o” zamiriyle de, Allah Teâlâ veya
son rasûlü Hz. Muhammed sallallâhu aleyhi ve
sellem’in kastedildiği şeklindedir. Buna göre,
her bir yahudi veya hıristiyan, ölüm esnasında
gözlerinden perde kaldırılınca, Allah’ın tek ve
ortaksız olduğuna, Hz. Muhammed sallallâhu
aleyhi ve sellem’in de O’nun kulu ve rasülü
olduğuna îman edecektir.19 Ancak onların yeis
hâlindeki bu îmanları geçerli olmayacaktır.
Diğer bir görüş ise, gerek ölümünden bahsedilen şahıs, gerekse kendisine iman edilecek
şahıs için kullanılan iki zamirin de Hz. Îsâ’nın
yerini tuttuğu şeklindedir. Buna göre, Hz. Îsâ
(a.s.) gökyüzünden indiğinde, o sırada hayatta
bulunan yahudiler ve hıristiyanlar, ölümünden
önce ona îman edeceklerdir. Büyük müfessirlerden Taberî ve İbn Kesir, bu görüşü tercih etmişlerdir.20
Diğer bir görüş de, Ehl-i Kitap’tan olan insanlardan her birinin, vefatı öncesinde, Hz.
Îsâ’nın Allah’ın rasûlü olduğu gerçeğini anlaması ve buna îman etmesidir. Ancak yeis halindeki
bu iman geçersiz olacaktır.21

2. Hz. Îsâ’nın Nüzûlüyle İlgili Hadisler
ve Bu Konudaki Görüşler
Sahih hadis kaynaklarında Hz. Îsâ’nın
nüzûlü hakkında rivayet edilen hadislerin sayısı
yetmişi aşmaktadır. Bu hadislerden bâzılarında
Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
Ebu Hureyre radıyallâhu anh’den gelen bir
rivayette Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve
sellem şöyle buyurmuştur: “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Meryem oğlu
Îsâ’nın, aranıza adaletli bir hakem olarak inmesi
pek yakındır. O, haçı kıracak, domuzu öldürecek,
cizyeyi kaldıracak; mal öyle çoğalacak ki, kimse
onu kabul etmeyecektir. O zaman yapılacak tek
secde, tüm dünya ve içindekilerinden daha hayırlı
olacaktır.” Sonra Ebu Hureyre “isterseniz şu âyeti
okuyun” der: “Kitap ehlinden hiç kimse yoktur
ki, ölümünden önce ona inanmış olmasın.”22
Huzeyfe b. Esid el-Gıfari şöyle dedi: “Biz tartışırken Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem
yanımıza çıkageldi. Ve “Neyi tartışıyorsunuz?”
diye sordu. Ashab: “kıyâmeti” dediler. “Siz ondan önce on alâmet görmedikçe, o kopmayacaktır” buyurdu. Ve dumanı, Deccal’ı, dabbeyi, güneşin battığı yerden doğuşunu, Îsâ b. Meryem’in
inişini, Ye’cüc ve Me’cüc’ü ve biri doğuda, biri
batıda, biri de Arap Yarımadasında olmak üzere
üç yerin batacağını, bunların sonuncusunun ise
Yemen’den çıkıp insanları haşrolunacakları yere
sürecek bir ateş olacağını anlattı.”23
Abdullah b. Amr diyor ki: “Resulullah
sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“Ümmetimin hayatta bulunduğu bir zamanda Deccâl çıkar ve kırk bu kadar zaman kalır
(râvi, Hz. Peygamber’in kırk gün mü, kırk ay
mı, yoksa kırk yıl mı buyurduğunu bilemediğini
söylemektedir) Bunun üzerine Allah Teâlâ, Îsâ
b. Meryem’i yeryüzüne gönderir; o da Deccal’i

19 Bu konuda bkz. Derveze , Tefsir, VI, 24 vd.; Ö. Ahmed
Ömer, I, 357-358.

anlamı çıkarmıştır: “Ölümlerinden Önce yahudiler Hz. Îsâ’yı
yalanlamaktan, hıristiyanlar tanrılık isnadından tevbe ederek her halde Hz. Îsâ’ya İman etmek zorundadırlar, yani ona
iman ile borçludurlar. Ölüm gelmeden, tevbe kapısı kapanmadan, zorunlu hale düşmeden önce tevbe edip imana gelmelidirler. Yoksa o zaman imanın da faydası olmayacak, Hz.
İsâ(a.s.) kıyamet gününde aleyhlerinde şahit olacak, yahudiler için “Ey Rabbim, bunlar beni yalanladılar” diye; hıristiyanlar aleyhinde de “Ey Rabbim, bunlar bana ilâh ve Allah’ın
oğlu dediler.” diye küfürlerine şahitlik edecektir.” [Hak Dini
Kur’ân Dili, III, 121).

20 İbn Kesir, Tefsir, Beyrut 1401, I, 578; Kasasu’l-enbiyâ,
II, 712

22 Buhâri, Mezâlim, 31; Müslim, İman, 242-243

18 Vehbe Zuhaylî, a.g.e., c.13, s.149-152,; es-Sâbûnî,
a.g.e., c.5, s.500

21 Elmalılı, âyette “ölümü zamanında” değil de “ölümünden önce” tabirinin kullanılmasından hareketle, âyetten şu

Bu konuda bkz. Mevdudî, Tefhimul Kur’ân, c.1, s.432

23 Müslim, Fiten ve Eşratu’s-Sâa, 39; Ebu Davud, es-Sünen,
Melahim, 12
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bularak ortadan kaldırır.
Sonra insanlar, aralarında
hiç bir düşmanlık bulunmadan yedi yıl yaşarlar.”24

İmam Ebû Hanîfe, el-Fıkhu’lEkber’de şöyle der: “Mi’rac

Muhammed b.Ca’fer
el-Kettânî,
‘Nazmü’lmütenâsir mine’l-hadîsi’lmütevâtir’ isimli eserinde, Hz. Îsâ ‘nın nüzûlünün
Kitap, Sünnet ve İcmâ ile
sabit olduğunu belirttikten sonra, bu konudaki
hadislerin mütevâtir olduğunu söylemektedir.29

haberi haktır. Onu reddeden,
Cabir radıyallâhu anh
anlatıyor.
Rasulullah
sapkın ve bid’atçidir. Deccal’ın
sallallâhu aleyhi ve selhurucu, Ye’cüc-Me’cüc, günelem şöyle buyurdu: “Ümşin batıdan doğması, Hz. Îsâ
metimden bir taife (grup)
hak üzere, galip olarak ta
‘nın gökten inmesi ve kıyamet
kıyamete kadar devamGünümüzün
büyük
gününün sâir alametleri, sahih
lı olarak savaşacaklardır.
hadis âlimlerinden MuO zaman Îsâ İbn Merhammed Nâsıruddin elhaberlerde varit olduğu üzere
yem de inecek; emirleri:
Bâni de: “Bilinmelidir
haktır, gerçekleşecektir.”
“Haydi gel, bize namaz
ki Deccal ve Hz. Îsâ’nın
kıldır!” diyecek. Buna
nüzûlüne dair hadisler
karşılık: “Kiminiz, kiminimütevatirdir ve bu hadiszin emiridir. Bu, Allah’ın bu ümmete bir lütfu
lere inanmak gerekir. Bu hadislerin âhad hadiskeremidir.” diyecektir.”25
ler olduğunu iddia edenler, kimseyi aldatmasın.
Çünkü onlar bu ilim konusunda cahildirler. ŞaAna hadis kaynaklarımız bu konuyla ilgili biryet onlar bu ilmin usullerine tâbi olsalardı, tıpçok rivayeti ihtiva etmişlerdir. Kütüb-i Sitte’nin
kı İbni Hacer gibi bu hadisleri mütevatir kabul
tamamı, İmam Malik’in Muvatta’ı, İbn Huzeyme
ederlerdi.” 30demektedir.
ile İbn Hibban’ın Sahih’leri, Ahmed b. Hanbel
ve Tayalisi’nin Müsned’leri Nüzul-i Îsâ ile ilgili
Nüzûl-i Îsâ (a.s) meselesinde Ehl-i
hadisleri kaydetmişlerdir. Doğrudan Hz. Îsâ’nın
Sünnet âlimlerinin tutumuna gelince;
nüzûlü ile ilgili olarak varid olan hadislerin yaİmam Ebû Hanîfe, el-Fıkhu’l-Ekber’de şöynında, Deccal ile ilgili rivayetlerde de nüzûlden
le der: “Mi’rac haberi haktır. Onu reddeden,
bahsedilmektedir.
sapkın ve bid’atçidir. Deccal’ın hurucu, Ye’cücNüzûlü Îsâ (a.s.) ile ilgili hadislerin müteMe’cüc, güneşin batıdan doğması, Hz. Îsâ ‘nın
vatir olduğunu ifade eden nice Ehl-i Sünnet
gökten inmesi ve kıyamet gününün sâir alaâlimimiz mevcuttur.26 Meşhur muhaddislerden
metleri, sahih haberlerde varit olduğu üzere
haktır, gerçekleşecektir.”31
Kadı Iyaz, bu hadislerden çıkarılan netice ile
ilgili olarak şöyle demiştir: “Ehl-i Sünnet’e
İmam et-Tahâvî, Hanefî mezhebinin üç imagöre, Îsâ’nın inmesi ve Deccal’i öldürmemının itikadî çizgisini zikrettiği el-Akîdetu’tsi, haktır, sahihtir. Çünkü bu babta sahih
Tahâviyye’de şöyle der: “Kıyâmet alâmetlerine
hadisler nakledilmiştir. Aklen ve şer’an,
inanırız. Deccal’ın hurucu, Hz. Îsâ’nın gökbunu iptal edecek bir delil de yoktur. Binaten inmesi bu alâmetlerdendir.”32
enaleyh kabulü vaciptir.”27
İmam el-Eş’arî: “Ashâbu’l-Hadîs ve Ehlu’sMuhammed Enverşâh el-Keşmîrî (öl.1932),
Sünne”nin itikat umdelerini sayarken, ”…Deccal’in
‘et-Tasrîh bimâ tevâtere fî nüzûli’l-Mesîh’ adını taşıyan eserinde Hz. Îsâ’nın yeryüzüne ineAbdulfettâh Ebû Gudde, onun zikrettiği rivayetlere 10 hadis
ceğini bildiren hadisleri toplamıştır. Bu eserdaha eklemiştir ki, böylece konu ile ilgili merfu hadislerin sayısı -mevzu olan 4 rivayeti ayırarak söylersek- 82’yi bulmakde, yetmiş beşi Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve
tadır. Keza yine Ebû Gudde, Keşmîrî’nin zikrettiği 25 esere
sellem’in sözü olmak üzere, toplam yüzbir riva(senedi Hz. Peygamber’e ulaşmayan rivayet) 10 eser daha
28
eklemiştir. Böylece konu hakkında Sahabe’den nakledilenleyet bulunmaktadır.
rin sayısı da 35’e çıkmış olmaktadır.

24 Müslim, Fiten, 116.
25 Müslim, İman, 247; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 345, 384.
26 Bakınız: Hasan Karakaya, İslam Akaidi, s.869-878

22

29 İsmail Yiğit, Peygamberler Tarihi, s.610-614, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2010
30 Yusuf el-Vâbil, Eşrâtu’s Sa’a, s.352, S. Arabistan

27 A. Davudoğlu, Sahih-i Müslim Terceme ve Şerhi, XI, 7049.

31 Ebu Hanife Nu’man b. Sabit, el-Fıkhu’l-Ekber, (Çev: Seniyüddin Başak) İstanbul, ts., 11

28 Keşmîrî’nin zikrettiği hadislerden 4’ünün mevzu (uydurma) olduğunu tesbit eden mezkûr eserin muhakkiki

32 El-Akîdetu’t-Tahâviyye, Abdülganî el-Meydânî şerhiyle
birlikte, 140
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çıkacağını
ve
Îsâ
b.
Meryem’in onu öldüreceğini tasdik ederler”33 dedikten ve daha birçok madde
zikrettikten sonra sözlerini
şöyle bağlar: “Bütün bunlar, onların (Ashâbu’l-Hadîs
ve Ehlu’s-Sünne’nin) emir
ve amel ettiği, benimsediği
hususlardır. Onların, zikrettiğimiz bütün bu itikat
ilkelerine biz de inanır ve
onları benimseriz…”34

“Îsâ’nın nüzûlü hadisi, manevî
mütevâtir bir hadistir. Şöyle
ki: Aralarında bâzı mânâ farklilıklarıyla birlikte bu konuda
gerçekten çok sayıda sahih ve
hasen hadis nakledilmiştir. Bu
hadisler Hz. Îsâ’nın nüzûlü
konusunu açıkça ortaya koymaktadır. Böyle bir durumda,
Hadis ilminin kokusunu koklayanlardan hiç kimse, bunu
inkâra güç yetiremez.”

Şeyhulislâm İbni Teymiyye diyor ki: “Sahih
hadislerde sabit olduğu
gibi Hz. Îsâ (a.s) mutlaka yeryüzüne inecektir.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Mirac’a
çıkarken müşahede ettiğine göre, şu an Hz.
Îsâ ikinci gök katında bulunmaktadır. Hz. Îsâ,
Hz.Yusuf, Hz.İdris ve Hz.Harun’dan daha üstün olmasına rağmen ikinci semada bulunması,
kıyâmetten önce yeryüzüne ineceğindendir.”35
İbnu’l-Hümâm’ın konuyla ilgili ifadesi de
şöyle: “Deccal’ın hurucu, Îsâ b. Meryem’in gökten inmesi, Ye’cüc-Me’cüc’ün ve Dabbe’nin hurucu gibi kıyâmet alâmetleri haktır; bu hususlarda sarih ve sahih nasslar varittir.”36
Bu konuda müstakil eser yazanlardan biri
olan Suyûtî’nin görüşü kısaca şöyledir: “Hz.
Îsâ, Hz. Muhammed sallallâhu aleyhi ve
sellem’in izinde giden bir Peygamber olmakla birlikte, âhir zamanda, önemli bir
kıyâmet alâmeti olarak dünyaya dönecek
olan bir Müslüman müceddittir. Yeryüzünde adaleti te’sis edecek ve öğretisinin yanlış anlaşılan ve bozulan kısımlarını
izah edecektir.”37
Şevkânî de, bu konuda telif ettiği eserinde ilgili hadisleri naklettikten sonra, kanâatini
şöyle açıklamıştır: “Kesin olarak ortaya çıkmıştır ki, Mehdî el-Muntazar38 hakkındaki ha33 İmam el-Eş’arî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, 295
34 İmam el-Eş’arî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, 297
35 Mecmûul-Fetâvâ, c.4, s.329
36 İbnu’l-Hümâm, El-Müsâyere, 351
37 Suyûtî, Nüzulü İsa Âhire’z-Zaman, (Nşr.: Abdulkadir Ata),
Beyrut,1985, s.61.

38 ‘Mehdî el-Muntazar’ beklenilen mehdi anlamına gelmektedir. Mehdi; Sözlükte “doğru yolu bulmak; yol göstermek,

disler
mütevâtirdir,
Deccâl hakkındaki hadisler mütevâtirdir, Îsâ’nın
nüzûlü hakkındaki hadisler mütevâtirdir.39

Muhammed
Zâhid
el-Kevserî de, bu konuda yazdığı eserinde, ilgili
âyetlerin tefsirini yaptıktan sonra, “Görüldüğü üzere, anlatılanlardan
yalnızca Kur’ân-ı Kerim
naslarının, Hz. Îsâ’nın
sağ olarak ref edildiğini
ve âhir zaman’da ineceğini kesin olarak gösterdiği ortaya çıkmaktadır.
Bu
konudaki
hadisler
mütevâtirdir. Ümmet, seleften halefe günümüze kadar onlara inanmıştır. Akâid kitaplarını ona
göre tanzim etmiştir. Bundan ötesi sadece sapıklıktır.” demektedir.40 Başka bir yerde ifâdesini
daha da sertleştirerek, muhalif grup hakkında
şöyle demiştir: “Îsâ’nın nüzûlü hadisi, manevî
mütevâtir bir hadistir. Şöyle ki: Aralarında bâzı
mânâ farklilıklarıyla birlikte bu konuda gerçekten çok sayıda sahih ve hasen hadis nakledilmiştir. Bu hadisler Hz. Îsâ’nın nüzûlü konusunu
açıkça ortaya koymaktadır. Böyle bir durumda,
Hadis ilminin kokusunu koklayanlardan hiç kim-

rehberlik etmek” anlamındaki hüdâ (hedy, hidâyet) kökünden
türemiş bir sıfat olup “hidayete erdirilmiş, kendisine doğru yol
gösterilmiş kişi” demektir. Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, Ebû
Dâvûd, Tirmizî, Hâkim ve Taberânî gibi muhaddisler eserlerinde Mehdi’den bahseden rivayetleri nakletmişlerdir. Bu rivayetlere göre; Kıyametin büyük alâmetlerinden biri olan mehdî,
Hz. Hasan veya Hüseyin’in soyundan gelen bir ailenin çocuğu
olarak Medine’de doğacak, Mekke’de mehdîliğini ilân edecektir. Adı Muhammed b. Abdullah’tır. İlâhî emirleri hayata geçirecek, sünnetleri ihya edip bid‘atları ortadan kaldıracak, başta
Cebrâil ve Mîkâil olmak üzere meleklerden oluşan orduların da
desteğiyle dünyanın tamamına hâkim olan bir devlet kuracak,
Tevrat ve İncil’in asıllarını bulup Ehl-i kitabın müslüman olmasını sağlayacak, zulmü kaldırıp adaleti tesis edecek, devrinde
herkes zenginleşecek, barış ortamını gerçekleştirip düşmanlıkları sona erdirecektir. Yedi yıl süren bir iktidardan sonra Hz.
Îsâ gökten inecek ve deccâli birlikte öldürdükten sonra yönetimi ona devredip otuz beş veya kırk yaşlarında vefat edecektir.
Kesinlik ifade eden hadislerle sabit olduğundan bu olayların
kabul edilmesi zaruridir. İbn Hacer el-Heytemî, Muhammed b.
Ahmed es-Seffârînî, Allâme Muhammed Şevkânî gibi muhaddisler mehdi hadislerinin (manevî) mütevâtir olduğunu ifade
etmişlerdir. Geniş bilgi için bak: Hasan Karakaya, İslam Akaidi, s.834-846; Ömer Faruk Akkaya, Ahir Zamanda Beklenen
Mehdi, Rıhle Dergisi, Sayı:8, s.53-62, Ocak-Mart, 2010
39 Gumâri, Akidetü Ehlil-İslâm fi nüzüli Îsâ (a.s.), s. 11,
Şevkânî’nin et-Tevdîh fi-mâ tevâtera fi’l-Muntezar ve’dDeccâl vel-Mesîh isimli eserinden naklen. Gumâri’de aynı
görüştedir.
40 Kevserî, Nazra âbira, s. 36.
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se, bunu inkâra güç yetiremez.” Kevserî’nin başka bir tesbiti de şöyledir:
“Mehdî, Deccâl ve Mesih hadislerinin tevâtürü
hususunda, Ehl-i Hadis
nezdinde şüpheye yer
yoktur. Bâzı kelamcıların,
-Kıyâmet
alâmetlerinin
tamamı haktır hususunu
kabul etmeleriyle birliktebu hadislerin bir kısmının
mütevâtir oluşu hakkındaki şüphesi, hadisteki
bilgi ve vukûfiyetlerinin
azlığındandır. Onlar, kendilerine bu mesele delilleriyle izah edildiğinde
inatlarından vazgeçerlerse, bu tutumlarında mazur sayılırlar.”41

duğunu iddia edeceğidir.
İşte o zaman bütün YaNüzûl-i Îsâ akîdesinin, nübüvhudiler ona tâbi olacakvetin son bulma akidesi ile çelar ve yeryüzünde büyük
lişmeyeceğini kesin olarak kabir fitne yaratacaklardır.
Bunun üzerine Allah, bu
bul etmek gerekmektedir. Hz.
fitnenin kökünü kurutsun
Îsâ, Hz. Muhammed’den önce
ve insanları bu Deccal’in
gönderilen peygamberlerden
şerrinden kurtarsın diye
gerçek Mesihi dünyaya
birisidir. Bizzat Hz. Peygamber
gönderecektir.
Nüzûl-i
ona inanmış ve Müslümanlar
Îsâ akîdesinin, nübüvda her zaman ona inanmakta
vetin son bulma akidesi
ile çelişmeyeceğini kedevam etmişlerdir. Ona inansin olarak kabul etmek
mayan, İslam dairesinden çıkgerekmektedir. Hz. Îsâ,
mıştır. O, yeryüzüne tekrar
Hz. Muhammed’den önce
inince, ona yeniden inanmak
gönderilen peygamberlerden birisidir. Bizzat Hz.
veya onu inkâr etmek yüzünPeygamber ona inanmış
den ne gibi bir mesele ortaya
ve Müslümanlar da her
çıkabilir. Bir kere Müslümanzaman ona inanmakta
Mevdûdî,
tefsirinde
devam etmişlerdir. Ona
lar ona inanmaktadırlar ve inişi
Hz. Îsâ’nın nüzûlüyle ilinanmayan, İslam daireanında yeniden iman etmelerigili hadislerden yirmi bir
sinden çıkmıştır. O, yertanesini aktardıktan sonne ihtiyaç yoktur.”
yüzüne tekrar inince, ona
ra şöyle demektedir: “Bu
yeniden inanmak veya
yirmi bir hadisin tamamı,
onu inkâr etmek yüzünden ne gibi bir mesele
Rasûlullah’ın ashabından on dört şahsa dayanortaya çıkabilir. Bir kere Müslümanlar ona inandırılmış ve en muteber ve sahih hadis kaynakmaktadırlar ve inişi anında yeniden iman etmelarında sahîh isnâdlarla zikredilmiştir. Gerçi,
lerine ihtiyaç yoktur.”43 demektedir.
konu hakkında bu hadislerden başka birçok hadis daha vardır; ancak biz, yalnızca râvi zinciri
Günümüz âlimlerinden Muhammed Ali
bakımından sahîh olan ve yaygınlık kazanmış
Sâbûnî de; “Hz. Îsâ’nın meselesi bundan sonbulunan bir bölümünü zikretmekle yetindik.
ra da bitmiş kapanmış değildir. Risalet görevini
Bu hadislere bakıldığında, 2000 yıl önce bakitamamlamak ve davetini insanlara tebliğ etmek
re Meryem’den doğan Hz. Îsâ’nın öldüğü ya da
için yeryüzüne tekrar inecektir. Şu anda Hz. Îsâ
âlemin herhangi bir yerinde hâlâ yaşamaya de(a.s), semada diridir. Yüce Allah, onu, ruhu ve
vam ettiği hususunu tartışmanın gereği ve faybedeni ile birlikte kendisine kaldırmıştır. Kur’an,
dası yoktur. Kaldı ki, Allah, bir kulunu âlemin
onun, Allah katına kaldırılışını haber vermiştir.
herhangi bir yerinde binlerce yıl canlı tutup,
Bundan dolayı bizde, Kur’an’ın buna dair verdilediği zamanda dünyaya geri göndermeye de
diği habere ve Rasulullah sallallâhu aleyhi ve
kadirdir.”42
sellem’inde buna dair anlattığına inanırız. 44 diyerek bunun Ehl-i Sünnet vel Cemaat’ın inanç
Başka bir eserinde de: “Mesihin (Hz. Îsâ’nın
umdesi olduğunu ifade etmiştir.
lakabı) âhir zamanda gökten yere inmesi meİnşallâh önümüzdeki sayımızda, Hz. Îsâ’nın
selesi, Müslümanların ta başlangıçtan bugüne
ref’i ve nüzûlüyle ilgili modernist ilahiyatçılardeğin üzerinde ittifak ettikleri bir meseledir. Bu
ca ileri sürülen inkâr sebeplerinden bazılarını
mesele, Kitap, sünnet ve icma-ı ümmete istiele alıp, âlimlerimizin cevaplarını nakledeceğiz.
nad etmektedir. Hadislerde bildirilen İsa’nın
Selâm ve duâ ile…
inişinden maksat, âhir zamanda bir Deccal’in
ortaya çıkacağı ve halka kendisinin Mesih ol-

24

41 Kevserî, a.g.e., s. 49
42 Mevdudî, Tefhim, c.4, s. 488

43 Mevdudi, Kadiyanilik Nedir, s. 210-216, İstanbul, 1975,
44 Muhammed Ali Sâbûnî, Peygamberler Tarihî, Ahsen Yayınları, s. 495-496
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arih boyunca insana dair ilahi yaklaşım seyri iman ve itaat üzere olagelmiştir. İman edilecek Yaratıcı ve iman
edilecek naslara karşı; iman etmekle mükellef
ve iman edilecek naslara karşı benliğini, aklını, yüreğini boyun eğdirmeye iman ekseninde
zorunlu hissettirilen insan vardır. İman ekseni
üzerine bina edilir insan. Onun içindir ki sorumluluklar hep imandan sonra gelir. İnsanın
en büyük sorumluluğu ise Allaha karşı olanlardır. Sorumluluklar iman ve teslimiyet ile anlam
bulur. Teslimiyet ve iman kavramları görünüşte
aynı amaca yönelik anlam içeriği olan ve ortak
noktaları olan iki kavram gibi durabilir. İslam ile
teslimiyet aynı kökten gelir. Teslimiyet kavramı iman edilecek hususlara dair genel bir kavramdır. Teslimiyet, Kelime-i Şehadet ile Allah’ı
tek ilah ve tek mabud olarak görmeyi, emir ve
yasaklarına göre yaşayacağına dair şehadette
bulunmayı ve imtihan vesilesiyle başına gelecek olan her türlü musibete gönül rızasıyla
kabullenmeyi ifade eder. Bu hususlara teslimiyetini ifade edene de Müslüman denir. Kişi Müslüman olduktan sonra iman kavramı daha bir
önem kazanmaya başlar. Teslimiyet ile İslam’a
giren insan, Rabbinin istediği şekilde iman etmek zorundadır. İman edenler ve bu teslimiyet
bilinci ile iman iddiasında olanlar, iman kavramına Allahın yüklediği anlam gibi bakmak ve
ona göre iman etmek zorundadırlar: “İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin, denildiği vakit “Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak
kişilerin) iman ettikleri gibi iman eder miyiz!”
derler. Biliniz ki, sefihler ancak kendileridir, fakat bunu bilmezler (veya bilmezlikten gelirler.)”

(Bakara:13), “Onların çoğu, ancak ortak koşarak Allah’a iman ederler.” (Yusuf:106),
“İnsanlardan kimi, Allah’a bir ucundan ibadet eder, eğer kendisine bir hayır dokunursa,
bununla tatmin bulur ve eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzü üstü dönüverir. O,
dünyayı kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu, apaçık bir kayıptır” (Hacc:11) Bu ayetin tefsirinde Mevdudi şunları kaydeder: “Bu tip insanlar
zamana göre hareket eden ve kazanan tarafa
geçmek için İslâm ile küfür arasındaki sınırda
duran kimselerdir. Bu tür bir insan zayıf bir karaktere sahip olduğu ve İslâm’la küfür arasında
kararsızlıkla gidip geldiği için “nefs”inin bir kölesi olur. İslâm’ı kişisel çıkarı için seçer: Bütün
istekleri yerine gelir, kolay ve rahat bir hayat
sürerse İslâm’a bağlı kalır; Allah’tan razı olur
ve imanında “sebat” eder. Tam tersine, eğer
“iman”ı ondan bazı fedakârlıklar ister veya bazı
sıkıntılarla karşılaşır, Allah yolunda zorluk ve
kayıplara katlanması gerekir yahut da istediklerine sahip olamazsa, Allah’ın ilahlığı, Resul’ün
elçiliği hakkında tereddüt etmeye başlar ve
“İman”ın her şeyinden şüphe duyan bir kimse
olur. İşte o zaman bir kazanç elde edeceği veya
bir kayıptan korunmasını sağlayacak olan her
gücün önünde boyun eğmeye hazır bir hale gelir. Bu, kapalı bir şekilde ifade edilmiş büyük bir
gerçektir. Kararsız insan aslında hem bu dünyada hem de ahirette ziyandadır ve bir kâfirden
bile kötü durumdadır. Kâfir kendisini sadece
bu dünyanın faydalarını kazanmaya ayarlar, az
veya çok bunda başarılı olur. Çünkü o kendisine
Allah korkusu, ahirette hesaba çekilme ve İlahi
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kanunun koyduğu yasakması; iman ile ve imanın
lar gibi sınır ve engeller
gereklerini yerine getirme
Allah, iman edenleri tarih bokoymaz. Aynı şekilde gerbilinci ile doğru orantılıdır.
yunca devamlı imtihanlardan
çek bir mümin de sabır
Bazen insan havsalasıgeçirmiştir. İmtihanın derecesi
ve sebatla Allah yolunda
nın yani aklının, zihninin,
ilerler ve bu dünyada da
almadığı, anlamlandırakulun dayanma gücüne göre,
başarı kazanması mümmadığı pek çok şeyi sorimanına göre ve inandığı dekündür. Fakat dünya malıgulamadan yapabilmesi,
ğerler uğruna vereceği mücanın hepsini kaybetse de, o
yapabilme gayreti ile ileri
deledeki samimiyete, kararlılıahirette kurtuluşa ereceatlaması imandan başka
ğinden emindir. Buna karbir kavram ile açıklanağa göre değişiklik arz etmiştir.
şılık “Kararsız Müslüman”
maz. Hz.İsmail (a.s.)’in
Tam bir ihlas ve iman ile inanhem bu dünyada, hem de
bıçak altına yatması, Hz.
cı uğruna gösterdiği sabır ve
ahirette ziyan içindedir.
İbrahim’in ateşteki memücadele, bir kulun dayanma
Çünkü o, şüphe ve karartaneti, Hz. Yusuf (a.s.)’ın
sınırlarını zorlayacak noktaya
sızlık içindedir ve iki dünzindanı tercihi, Hz. Ali
yadan birini seçememek(r.a.)’ın öldürülme bilinci
geldiği Kuran’da örnekleri ile
tedir. O Allah’ın ve ahiret
ile Rasulullah (s.a.v.)’in
bize sunulur. Akabinde vaad
hayatının varlığına karar
yatağına yatması, Rasuedilen Rabbin hoşnutluğu,
veremediği için, kâfirin
lullah (s.a.v.)’in mağaracennet ve bu dünyada nimetrahatlığı gibi bir kararlılıkdaki sakin tesellisi; özün
la sadece dünya hayatına
ortaya çıkması ve imanın
ler sıralanır. Sınırları zorlayan
yönelemez. Allah’ı ve ahikarşısında hiçbir dayanave Allahın yardımı ile altınret hayatını düşündüğünğın olmadığına olan inancı
dan kalkılacak ağır bir imtide ise dünyanın çekiciliği
ortaya koyan örneklerdir.
han süreci ile karşılaşan iman
ve ilâhi davete cevap ver“Siz O’na (peygambere)
diğinde hayatta karşılaşyardım etmezseniz, Allah
sahipleri; her daim Allahın
ması muhtemel olan güçO’na yardım etmiştir. Hani
kendileri ile birlikte olduğu
lükler ve uymak zorunda
kâfirler ikiden biri olarak
ve rızasını kazanmanın yolukalacağı
sınırlamaların
O’nu (Mekke’den) çıkarnun sabır ve sebattan geçtiği
korkusu onun sadece ahimışlardı; ikisi mağarada
ret hayatı için yaşamasına
olduklarında arkadaşına
bilinci ile hareket ederek imaizin vermez. “Allah’a ibaşöyle diyordu: “Hüzne
nın hakkını vermişlerdir.
det” ile “dünyaya tapma”
kapılma, elbette Allah biarasındaki bu çatışma onu
zimle beraberdir.” Böylece
hem bu dünyada, hem de ahirette hüsrana uğAllah O’na ‘huzur ve güvenlik duygusunu’ inrayanlardan kılar.”
dirmişti, O’nu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkâr edenlerin de kelimesini (inkâr
Allah, iman edenleri tarih boyunca devamlı
çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Allah’ın kelimesi,
imtihanlardan geçirmiştir. İmtihanın derecesi
yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm
kulun dayanma gücüne göre, imanına göre ve
ve hikmet sahibidir.“ (Tevbe:40)
inandığı değerler uğruna vereceği mücadeledeki samimiyete, kararlılığa göre değişiklik arz
Hz. Musa (a.s.)’nın denize ulaştığındaki güetmiştir. Tam bir ihlas ve iman ile inancı uğveni, Allahtan başka kalbine kimse veremezdi.
runa gösterdiği sabır ve mücadele, bir kulun
Denize ulaşmadan deniz yarılmazdı. Denizi yadayanma sınırlarını zorlayacak noktaya geldiği
ran elindeki asa değildi. Asa sadece bir araçtı.
Kuran’da örnekleri ile bize sunulur. Akabinde
Tam bir teslimiyet ve iman ile yüründüğünde,
vaad edilen Rabbin hoşnutluğu, cennet ve bu
arkada düşman önde deniz aşamasına gelmedünyada nimetler sıralanır. Sınırları zorlayan
den deniz yarılmazdı. Allah, özünü açığa çıkave Allahın yardımı ile altından kalkılacak ağır
ran, kalitesini ortaya koyan ve iman üzere olup
bir imtihan süreci ile karşılaşan iman sahipimanı için canı dahil her şeyi vermeye hazır
leri; her daim Allahın kendileri ile birlikte ololanlara her daim yardımını göndermişti. Ateşe
duğu ve rızasını kazanmanın yolunun sabır
tutulmayan maden, curufunu atıp özünü ortave sebattan geçtiği bilinci ile hareket ederek
ya çıkaramazdı. Denizin yarılacağını bilmeden
imanın hakkını vermişlerdir. Özün ortaya çıkdenize yürüdü Hz. Musa (a.s.). Bıçağın altına
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yatan İsmail (a.s.), bıçağın kesmeyeceğini bilmiyordu. Ateşin suya dönüşeceğini bilmiyordu
İbrahim (a.s.). 950 sene Allahın dinini anlatan
Hz. Nuh, nasıl’ını sorgulamadan gemiyi yapmıştı. Ashab-ı Kehf, putperest Roma hükümdarına karşı duruşlarında öldürülecekleri bilinci
ile hakkı haykırmışlardı. İmanın kalpte yaptığı dönüşüme, itaat boyutu ile Kuran’a geçmiş
bir örneği aktaralım: “Talut askerlerle beraber
(cihad için) ayrılınca: Biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna. Kim
ondan içmezse bendendir, dedi. İçlerinden pek
azı müstesna hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve
iman edenler beraberce ırmağı geçince: Bugün
bizim Calut’a ve askerlerine karşı koyacak hiç
gücümüz yoktur, dediler. Allah’ın huzuruna varacaklarına inananlar: Nice az sayıda bir birlik
Allah’ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir.
Allah sabredenlerle beraberdir, dediler.” (Bakara:249), “Allahu Teâla sağlam sözle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapasağlam tutar. Zalimleri ise Allah saptırır. Allah
dilediğini yapar.” (İbrahim:27)
İman, imtihan edildikçe ve bu imtihandan
kul, yüzünün akıyla çıktıkça değer kazanır.
Müslüman her türlü imtihan ile cenderelerden
geçirilir, imtihan şuurunda olup iman ettiği
esaslara vâkıf olarak bu imtihanları Rabbinin
bir lütfu olarak görmesi ve ona göre imani bir
tavır koymasıyla değeri ortaya çıkar. Hak- Batıl
kavramlarına örnek olarak verilen şu ayet üzerinden imanın ‘öz’ ünün ortaya çıkarıldığını da
söyleyebiliriz: “(Allah) Gökten bir su indirdi de
dereler kendi miktarınca çağlayıp aktı. Sel de
yüze vuran bir köpük yüklendi. Bir süs veya bir
meta sağlamak için ateşte üzerine yakıp erittikleri şeyler (madenler)de de bunun gibi bir köpük (artık) vardır. İşte Allah, hak ile batıla böyle örnekler verir. Köpüğe gelince, o atılır gider,
insanlara yarar sağlayacak şey ise, yeryüzünde
kalır. İşte Allah örnekleri böyle vermektedir.”
(Rad:17)
Mevdudi bu ayet hakkında şunları söyler:
“Nasıl, madenler saflaştırılmak için ocakta eritilirken üzerlerinde bir köpük tabakasının zuhur
etmesi gayet tabii bir hadise ise, kötü insanlar
da aynı şekilde, saflaşmak üzere zulüm ocaklarından geçirilen iyi insanlar işkence çekerken,
onlardan ayrılarak yüzeye çıkarlar ve harici bir
unsur haline gelirler.” Seyyid Kutup ise tefsirinde şöyle der: “Su gökten iner ve derelerde
akar. Yolunda birikmiş çerçöpleri önüne katıp

götürür. Böylece suyun üzerinde bir köpük tabakası oluşur. Zaman zaman bu köpük suyun
üzerini tamamen kapatır. Tıpkı süs eşyası ya
da hayat için gerekli olan kap kacak ve araç
gereç yapmak için eritilen altın, gümüş, demir
ve kurşun madenleri gibidir. Bu madenler eritilirken, üzerlerinde bir tortu oluşur. Bu tortu asıl
madeni tamamen örter. Ama tortudur bu, az
sonra gidecek geride saf maden kalacaktır. Hayat sahnesindeki hak ile batılın durumu da tıpkı
bunun gibidir. Batıl her tarafı kaplar, üstün görünüp kabardıkça kabarabilir. Gelişip her tarafı
sarabilir. Ama köpükten ya da tortudan başka
bir şey değildir. Çok geçmeden bir gerçekliği
olmadığı, kalıcı bir şey olmadığı ortaya çıkacaktır. Ama hak, hep sessiz ve sakindir. Hatta kimi
zaman bazıları hakkın köşesine çekildiğini, bozulduğunu, kaybolduğunu, hatta ölüp gittiğini
sanabilir. Fakat hak, hayat kaynağı olan su gibi,
saf maden gibi yeryüzünde insanların yararı
için hep varlığını sürdürecektir. Davaların, düşüncelerin, söz ve davranışların mahiyetini doğuracağı sonuçları bu şekilde belirler. O bir ve
her şeyden üstün olan, karşı konulmaz bir güce
sahip yüce Allah’tır. O’dur evrenin ve hayatın
gidişini planlayan; görüleni ve görülmeyeni,
hak ve batılı, kalıcı olanı, geçici olanı bilendir.
Allah’ın çağrısına olumlu karşılık veren kimse
en güzel şekilde ödüllendirilir. O’nun çağrısına
olumlu karşılık vermeyenler ise, ödleri patlatan
bir korkuyu hak ederler. Her biri dünya dolusu
mala, bir o kadar daha mala sahip olup, bunları vererek bu korkudan kurtulmayı ister. Ama
bundan kurtulmaları mümkün değildir. Bu tutum yaptıkları yanlış hesaptan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden onların yatakları cehennemdir.
Ne kötü yataktır bu!”
Kalplere yerleşen imanın hangi derecede olduğunu kul bilemez. İmtihanlara verdiği reaksiyonla kalitesi ortaya çıkar. Tıpkı ateşle imtihan
edilen madenin curuf ve özünün ayrıştırılması,
ortaya çıkarılması, asıl cevherin görünür olması gibi açığa çıkarılması gerekir. Yakın tarihte
Müslümanlar üzerine biraz gidildiğinde tüm
söylemlerini bir kenara bırakan ve bedel ödeme aşamasında çark eden olumsuz örnekler
yaşandı bu topraklarda. Kurtubi tefsirinde Rad
Suresi 17. Ayet hakkında konuyla ilgili şunları
kaydeder: “Bu yüce Allah’ın Kuran-ı Kerim’e ve
onun kalplere girip etkileyen buyruklarına verdiği bir misaldir. Yüce Allah, Kuran-ı Kerim’i;
hayrının genelliği, faydasının da kalıcılığı itibariyle yağmura benzetmektedir. Kalpleri de
dere yataklarına benzetmektedir. Bu kalplere

27

GENÇ BİRİKİM

Kuran-ı Kerim’den girip
yerleşeni, dere yataklarına genişlik ve darlıklarına
uygun olarak giren sulara benzetmektedir.“ bu
yorum işin özüdür desek
yeridir. Kalplere Kuranın
hükümleri nüfuz ettikçe,
dere yatakları dolmaya
başladıkça ilk anda susuz dere üzerindeki çer
çöp, su dolmaya başladıkça yüzeyde yer kaplar ve
billur su devamlı akıcı olduğunda çer çöpten eser
kalmaz.

“Allah, sizlerden iman edip
iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri
sahip ve hakim kıldığı gibi
onları da yeryüzüne sahip ve
hakim kılacağını, onlar için
beğenip seçtiği dini (İslam’ı)
onların iyiliğine yerleştirip
koruyacağını ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra,
bunun yerine onlara güven
sağlayacağını vadetti. Çünkü onlar bana kulluk ederler;
hiçbir şeyi bana eş tutmazlar.
Artık bundan sonra kim inkâr
ederse, işte bunlar asıl büyük
günahkârlardır.” (Nur:55)

Mekke ortamında, zor
zamanda iman eden ve
imanlarının başlarına neler getireceğini bilen o
sahabeler; nefislerini bu
vesileyle ıslah etmiş, nefislerini Allahın hükmüne
boyun eğdirerek içlerindeki özü ortaya çıkarmış
ve eşsiz bir örnek nesil oluşturmuşlardır. Korkak olanlar en cesurları arasına girmiş, cimri
olanlar en cömertleri arasına adını yazdırmış,
dünya malını tek hedefi haline getirenler, ertesi
gün aç kalacak kadar elindekileri dağıtmış, şan
şöhret sahibi olan bu şan ve şöhretin insanlar
nazarında değil de Allah katında olduğu bilincine vararak köleleri ile aynı safta savaşıp onur
ve izzet kazanmışlardır. “Allah, sizlerden iman
edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları
da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar
için beğenip seçtiği dini (İslam’ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri)
korku döneminden sonra, bunun yerine onlara
güven sağlayacağını vadetti. Çünkü onlar bana
kulluk ederler; hiçbir şeyi bana eş tutmazlar.
Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte bunlar asıl büyük günahkârlardır.” (Nur:55)
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İman eden kul, olması gereken yere ulaşmış ve artık ötesi Allaha kalmış ise Allah vadini yerine getiriyor ve düşmana karşı ummadık
yerden güçler oluşturuyordu. İman etmiş ve
bu imanın bedelini seve seve vermeye hazır
o seçkin Sahabe ile Rasulullah (s.a.v.), beklemedikleri ve ummadıkları bir yardımı Bedir’de,
Huneyn’de, Hendek’te görmüşlerdi: “Sen
mü’minlere: “Rabbinizin size meleklerden in-

dirilmiş üç bin kişiyle yardım iletmesi size yetmez
mi?” diyordun. Evet, eğer
sabrederseniz,
sakınırsanız ve onlar da aniden
üstünüze çullanıverirlerse
Rabbiniz size meleklerden
nişanlı beş bin kişiyle yardım ulaştıracaktır.” (Al-i
İmran:124-125), “Rabbinizin yardımına sığınıyordunuz. O, ‘Ben size, birbiri peşinden bin melekle
yardım ederim’ diye cevap vermişti.” (Enfal:9),
“Bundan sonra Allah, elçisi ile mü’minlerin üzerine
‘güven duygusu ve huzur’
indirdi, sizin görmediğiniz
orduları indirdi ve inkâr
edenleri
azaplandırdı.
Bu, inkârcıların cezasıdır.”
(Tevbe:26)

Girişte
bahsettiğim
teslimiyet ve iman ilişkisi ekseninde ayırımı yapmak için bu örnekleri
verdim. Kişinin iman ettiğini söyleyerek İslam’a
girmesi ile yani teslimiyetini ifade etmesi ile
iman üzere gereklerini yapması arasında fark
vardır. Gerçek iman, teslimiyet sözündeki samimiyet ile ortaya çıkar. İman sözündeki samimiyet; itaat ve imtihanlar karşısındaki duruşu
ve gözden çıkarması istenilen geçici değerler
karşılığında verilecek kalıcı değerlere karşı teslimiyet bilinci ile anlam bulur. Bunun içindir ki
iman etmiş olan Müslümanlara Rabbimiz şu
ayet ile iman etmelerini tekrar ister: “Ey iman
edenler, Allah’a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin.
Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve
ahiret gününü inkâr ederse, şüphesiz uzak bir
sapıklıkla sapıtmıştır.” (Nisa:136)
Musa (a.s.)’ın kıssası bu anlattıklarıma başlık oluşturacak nitelikte bir bölüm içerir. İman
eden, Hz. Musa (a.s.)’ın peşinden güvenerek Firavun zulmünden kaçan o insanların iman etme
sözleri, zulüm vesilesiyle söylenen ve kurtuluş
sözü olarak açık mucizeleri görüp iman eden
bir durumda görünmektedir. Tıpkı bedevilerin
Rasulullah (s.a.v.)’a iman ettiklerini söylemeleri gibi: “Bedeviler, dedi ki: “İman ettik.” De ki:
“Siz iman etmediniz; ancak “İslam (Müslüman
veya teslim) olduk deyin. İman henüz kalple-
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topluluğa karşı kavminin
savaşmalarını ve onları
Kişinin iman ettiğini söylebu mukaddes beldeden
yerek İslam’a girmesi ile yani
çıkarmalarını emretti. Fakat İsrailoğulları buna ceteslimiyetini ifade etmesi ile
saret edemedi: “Ey Musa!
iman üzere gereklerini yapma“Onlar orada oldukça biz
sı arasında fark vardır. Gerçek
asla oraya girmeyeceğiz.
Hz. Musa (a.s.)’ın kavSen ve Rabbin gidin saiman, teslimiyet sözündeki sami belki bu bedevilerden
vaşın, doğrusu biz buramimiyet ile ortaya çıkar. İman
daha çarpıcı ve daha etkili
da oturacağız” demişleriman imkânlarına sahipsözündeki samimiyet; itaat ve
di” (Maide:24) Kalplerine
tiler. Çünkü son haddeye
iman yerleşmemiş olan
imtihanlar karşısındaki durukadar mucizelere şahit
İsrailoğulları, Firavun ülşu ve gözden çıkarması isteniolmuşlar en sonda denikesinde zillet ve aşağılanzin yarılıp dev dalgalar
len geçici değerler karşılığınmaya alışmışlardı. Allah
arasından geçip kurtuluşa
(c.c.), onları Tih çölüne
da verilecek kalıcı değerlere
ermişlerdi: “Bunun üzeriattı: “Orası onlara kırk yıl
karşı teslimiyet bilinci ile anne, Musa’ya: “Asanla deharam kılındı. Yeryüzünde
lam bulur.
nize vur!” diye vahyettik.
şaşkın şaşkın dolaşacak(Musa söyleneni yapınca)
lar. Sen, yoldan çıkmış
deniz ortadan yarıldı; öyle
bir millet için tasalanma”
ki, açılan yolun her iki yanında sular koca dağdedi” (Maide:26) Kırk yıl boyunca zillete dülar gibi yükseldi.” (Şuara:63) İmanlarını daha
çar bırakılan İsrailoğulları, kutsal topraklara
da arttıracak sıralı mucizevi olaylar gelişiyorulaştıklarında Hz. Musa kardeşi Harun (a.s.)’ı
du. Susuz kaldıklarında su bulmaları ve gökten
kavminin başında bırakarak 40 gününü Tur dainen nimetler tam tersi teslimiyetlerini daha da
ğında geçirdi. “Hatırlayın ki, Tur dağının altında
zayıflatıyor ve şımarmalarına sebep oluyordu:
sizden söz almış: Size verdiklerimizi kuvvetlice
“(Yine) Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı,
tutun, söylenenleri anlayın, demiştik. Onlar:
o zaman biz ona: “Asanı taşa vur” demiştik de
İşittik ve isyan ettik, dediler. İnkârları sebebiyondan on iki pınar fışkırmıştı, böylece herkes
le kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki:
(her kabile) içeceği yeri bilmişti. Allah’ın verdiği
Eğer inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler
rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk
emrediyor!” (Bakara:93)
(fesad) yaparak karışıklık çıkarmayın.” (BakaAllahın kuvvetle tutmalarını istediği emir
ra:60), “Bulutları üzerinize gölge kıldık ve size
ve yasaklar içeren, nasihatler bulunan vahiykudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık
le, Musa (a.s.) kavmine dönüyordu: “Nasihat
olarak verdiklerimizin temizinden yiyin (dedik).
ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini
Onlar bize zulmetmediler, ancak kendi nefisleMusa için levhalarda yazdık. (Ve dedik ki): Bunrine zulmettiler.” (Bakara:57) “Siz (ise şöyle)
ları kuvvetle tut, kavmine de onun en güzelini
demiştiniz: ‘Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katalmalarını emret. Yakında size, yoldan çıkmışlalanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin birın yurdunu göstereceğim.” (Araf:145) Her iki
tirdiklerinden bakla, acur, sarımsak, mercimek
ayette de dikkat edilirse levhalarda yazılanların
ve soğan çıkarsın.’ (O zaman Musa da):’Hayırlı
sımsıkı, kuvvetlice tutulması istenmiştir. Levolanı, şu değersiz, şeyle mi değiştirmek istiyorhalarda ne yazdığı, içeriğinin ne olduğu konusunuz? (Öyleyse) Mısır’a inin, çünkü (orada)
sunda Araf Suresi 145. Ayet için, Seyyid Kutub
kendiniz için istediğiniz vardır.’ demişti. Onların
şunları kaydeder: “Bu levhalarda, Musa’ya her
üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu
konuya ilişkin öğüt, her konuda ayrıntılı açıklave Allah’tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz,
ma vardır. Aslında önemli olan, bu levhalarda
Allah’ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberrisalet ve risaletin amacı konularıyla ilgili her
leri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu,
şeyin var olmasıdır. Uzun bir müddet Allah’ın
isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendininden uzaklaşmış ve zillet tarafından karakdi.” (Bakara:61)
teri değiştirilmiş bu ümmetin düzeltilmesi için

rinize girmiş değildir. Eğer
Allah’a ve Rasulü’ne itaat
ederseniz, O, sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Şüphesiz Allah, çok
bağışlayandır, çok esirgeyendir.” (Hucurat:14)

Allahu Teâlâ Hz. Musa’ya, Filistin’e gitmelerini emretti. Hz. Musa, orada bulunan zalim bir

gereken her çeşit açıklama, yasa ve direktif bu
levhalarda bulunuyordu. Hz. Musa’nın bu lev-
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haları sıkıca, kuvvetlice
dir ki 13 yıl boyunca Rasututmasını ve kendi kavlullah (s.a.v.), Mekke’de
Tevhid inancı bozulmuşsa topmine, bu levhalardaki zor
‘La İlahe İllallah’ sözünü
lumsal düzenlemeler içeren hüyükümlülüklere kendileri
haykırmış, kalpteki döiçin en iyi ve durumlarını
nüşümü sağlamadan topkümlerin hiçbir değeri yoktur.
düzeltecek tek çare olmalumsal dönüşümü ilgilenOnun içindir ki ‘la’ sözü imaları nedeniyle yapışmaları
diren vahiyler ile muhatap
nın başına konulmuş reddedigerektiğini bildiren yüce
olmamıştır. Allahu Alem,
ilâhi emir risalet ve hilaMusa (a.s.)’nın levhaları
lecek ne kadar batıl ve hükümfetle ilgili yükümlülüklerin
atmasının sebeplerinden
süz değer yargısı varsa kalpten
sıkıca, ciddiyetle yerine
birisi de bu olsa gerek.
getirilmesi gerektiğini orToplumun ıslah edildiği
sökülüp atılması istenmiştir.
taya koymaktadır. Özellikve Rablerine karşı tam bir
Onun içindir ki 13 yıl boyunca
le İsrailoğulları’nın karakteslimiyet ile yöneldikleRasulullah (s.a.v.), Mekke’de
teri, Mısır’daki uzun süreli
rini düşünen Musa (a.s.),
kölelik ve zillet hayatı ile
sıkıca tutmaları ve için‘La İlahe İllallah’ sözünü haybozulduktan sonra, bu
deki hükümlere uymaları
kırmış, kalpteki dönüşümü
tür direktiflere daha çok
istenilen levhaları yere atmuhtaçtı. Onun içindir
mıştır.(elka). Mevdudi bu
sağlamadan toplumsal dönüki, İsrailoğulları’nın doğayetin tefsirinde önemli
şümü ilgilendiren vahiyler ile
ru yoldan sapmış, koflaşbir noktaya değinir. “Anlamuhatap olmamıştır.
mış, yılgınlığa kapılmış ve
şılıyor ki, Hz. Musa, dinin
kaypaklaşmış karakterini
temeli ve kendisi demek
dürüstlük, ciddiyet, açıkolan tevhid inancının böylık ve özgürlük üzerine eğitmek amacını güden
le kısa bir zaman içinde sarsıntıya uğraması
bütün emirler; kesin bir ifade ile pekiştirilmiş
karşısında, esas meseleyi kökünden halletmek
bir tonla gönderilmiştir. İsrailoğulları gibi uzun
için ayrıntılara ilişkin olan hidayet ve rahmetin
süreli olarak zillet ve kölelik hayatını yaşayan,
faydalı sonuçları durumunda bulunan levhaları
dikta rejimlerine boyun eğen, zalim idarelere
geçici bir süre için bir tarafa bırakmış ve her
kölelik yapan ve bunun sonucunda kaypaklık
şeyden önce kardeşini bütün gücüyle kendine
ve düzenbazlığı huy haline getiren, zorluklarçekme teşebbüsünde bulunmuştur. Bu olayda
la karşılaşmamak için işin kolayına kaçan her
esas tevhid inancında meydana gelen bir sartoplumun karakteri de İsrailoğulları’nın karaksıntı ve toplumsal bir bunalım ve inanç zaafı koteri gibidir. Aynı şey günümüzde yaşayan birnusunda, ayrıntı ve teferruat sayılan tâlî meseçok insan topluluğu için de geçerlidir. Bu toplulelerin bir tarafa bırakılarak, sıkıyönetim ilanına
luklar akidenin yükümlülüklerinden kurtulmak
misal olabilecek bir özellik var demektir.” Seyiçin akidenin kendisinden kaçmakta, kalabalığa
yid Kutup ise şunları kaydeder: “Hz. Musa’nın
uymaktadırlar. Zira kalabalığa uymak, onlara
bu hareketi, sert tepkisinin ifadesidir. Bu levfazla bir yükümlülük yüklememektedir”
halar onun yüce Rabbinin sözlerini taşıyorlardı. Musa peygamberin öfkesi, aklını başından
“Musa, kızgın ve üzgün bir halde kavmine
almadığı müddetçe, onları asla atacak değildi”.
dönünce: “Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız! Rabbinizin emrini (beklemeyip)
Devamında gelen ayetler de Musa (a.s.)’ın
acele mi ettiniz?” dedi. Tevrat levhalarını yere
yumuşak başlı kardeşi Harun (a.s.)’ın sözleri
attı ve kardeşinin (Harun’un) başını tutup kenüzerine kalbi yumuşamış, öfkesi dinmiş bir şedine doğru çekmeye başladı. (Kardeşi): “Anam
kilde Rabbine yönelişi ve levhaları tekrar alışı
oğlu! Bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve
anlatılır: “(Musa da) Ey Rabbim, beni ve karnerede ise beni öldüreceklerdi. Sen de düşmandeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et. Zira
ları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle
sen merhametlilerin en merhametlisisin! dedi.
beraber tutma!” dedi.” (Araf:150) Tevhid inancı
Buzağıyı (tanrı) edinenler var ya, işte onlara
bozulmuşsa toplumsal düzenlemeler içeren hümutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hakümlerin hiçbir değeri yoktur. Onun içindir ki
yatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları
‘la’ sözü imanın başına konulmuş reddedilecek
böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonne kadar batıl ve hükümsüz değer yargısı varsa
ra ardından tevbe edip de iman edenlere gekalpten sökülüp atılması istenmiştir. Onun içinlince, şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra,
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Rabbin elbette bağışlayan
yoktur. Hiç kimse, hiçbir
ve esirgeyendir. Musa’nın
canlı, hiçbir otorite Allah
“Anlaşılıyor ki, Hz. Musa, diöfkesi dinince levhalaile ortak edilemez. Allahın
nin temeli ve kendisi demek
rı aldı. Onlardaki yazıda
insanlar üzerindeki yetkiRablerinden korkanlar için
olan tevhid inancının böyle
si, otoritesi, hükmü ve inhidayet ve rahmet (habesanların boyun eğip itaat
kısa bir zaman içinde sarsınri) vardı.” (Araf:151-154)
edecekleri tek merci, kultıya uğraması karşısında, esas
Yaptıkları hatayı anlayan
luk yapacakları tek mabud
meseleyi kökünden halletmek
ve buzağıya tapınmayı
Allah’tır. Musa (a.s.)’ın
bırakıp tövbe eden İsiçin ayrıntılara ilişkin olan hilevhaları sımsıkı tut derail oğullarından 70 kişi
nilmesine rağmen atması,
dayet ve rahmetin faydalı soile huzura davet edilmişAllahtan aldığı vahye saynuçları durumunda bulunan
lerdi. Mevdudi tefsirinde
gısızlık değil, şirke bulaşbu durumu şöyle ifade
levhaları geçici bir süre için bir
mış, Allaha ortak koşmuş,
eder: “Cemaatleri adına,
kendi elleriyle yaptıkları
tarafa bırakmış ve her şeyden
İsrailoğulları’nın
işlemiş
altından buzağıya tapınönce kardeşini bütün gücüyle
oldukları buzağıya tapma
maları vesilesiyle akidelegünahından dolayı, Rabkendine çekme teşebbüsünde
ri bozulmuş bir kavme; o
lerinin önünde af dilemek
bulunmuştur. Bu olayda esas
levhalardaki hükümlerin,
ve nihayet O’na itaat etme
yasaların hiçbir faydasının
tevhid
inancında
meydana
konusundaki
sözleşmeolmayacağı inancıydı. Aynı
gelen bir sarsıntı ve toplumyi yenilemek üzere Beni
inanca Rasulullah (s.a.v.)
İsrail’den yetmiş kişi Tur-i
sal bir bunalım ve inanç zaafı
da sahipti. Allah’ı tek İlah,
Sina’ya çağrıldı.” Elmalılı
konusunda,
ayrıntı
ve
teferrutek Rab kabul ekseninde
Hamdi Yazır, bu ayet ile
mücadelesini
vermişti.
at sayılan tâlî meselelerin bir
ilgili şunları kaydeder:
Allah
nazarında
iman
kal“Musa bıraktığı levhaları
tarafa bırakılarak, sıkıyönetim
be
yerleşmemişse
ya
da
tekrar eline aldı ki, aldığı
ilanına misal olabilecek bir
kalbe yerleşen bu imanlevhaların nüshasında, bir
da ortaklar varsa o kişinin
özellik var demektir.”
hidayet ve hakkın beyanı,
yaptığı ibadetlerin hiçbir
bir rahmet, hayır ve olhükmü yoktu. Bu kıssada
gunluğa irşad eden bir niifade edildiği gibi ‘buzağı sevgisi kalplerine içirimet vardı. Fakat bu herkese değil, Rab’leri için
len (ve uşribû)’ bir kavme toplumsal hüküm ve
yüreklerinde korku taşıyanlara, yani Allah için
kanunlar hiçbir fayda sağlamayacaktır. Allah’a
günahlardan korkup sakınanlara mahsus bir hirağmen Müslümanların kalplerine içirilen, emdayet ve rahmet vardı.”
dirilen her türlü şirk unsuru temizlenmedikçe
Hz. Musa (a.s.)’ın kıssası Kuran’da en çok
akli ve kalbi teslimiyet ve gereklerini yerine
yer verilen kıssadır. Şiddetli imtihanlardan gegetirme pratiği hayat bulmayacaktır. Amelde
çirilen bir kavmin ısrarla şirk unsurları üzerine
günahkar olmak ile düşüncede şirk içerisinde
meyilli olmalarına, her türlü ahlaksızlığı hayatolmak tamamen bir birine zıt iki durumdur. Ralarının amacı yapmalarına, Peygamberlerini
sulullah (s.a.v.) kıyamete kadar geçerli olan
öldürecek kadar haddi aşmalarına ve her deakaid ve amel boyutunu bizlere vahiy öncülüfasında Allahın rahmet kapısının, tövbe kapısığü ve rehberliğinde sunmuş ve o yolda ömür
nın açık oluşuna Rabbimiz bizi Kuran ile şahit
tüketmemizi istemiştir. Mekke’de yardım talepkılmıştır. Elbette ki tarihi bir gerçekliği ile en
lerine bile imanı şart koşmuş, kalplerde yerledetayına kadar Kuran’da yer verilen bu kısşen şirk unsurlarının temizlenmesi akabinde saf
sanın anlatılmasındaki murad, sadece hikaye
ve duru bir kalbe imanı yerleştirmişti. Allahın
boyutu değildir. Rabbimiz bizlerden ders çıkarmuradı buydu. Kafirlere karşı kafirlerin yardımı
mamızı ve bu olumsuz kişilik bozukluğu yaşadeğil, Kendisine zor olmayan binlerce Melek ile
yan kavmin geçirdiği evreleri bize sunarak aynı
yardım etmişti. 13 yıl boyunca Mekke’de tevhid
hataları yapmamamızı istemektedir. Rasulullah
inancı işlenmiş, işkencelere rağmen tüm uzlaşı(s.a.v.)’in verdiği mücadeledeki ana unsurlar ile
lara kapıları kapatmıştı. Tek bir kelimeye davet
Hz. Musa (a.s.)’ın kavmi için istediği ve görevediyordu: La İlahe İllallah…
lendirildiği maksat aynıdır: Allahtan başka ilah
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Ramazan ve Oruç
Ömer KÖŞÜ

R

amazan; kavurucu, şiddetli, kızgın sıcak anlamına geldiği gibi, yeryüzünü
tozdan temizleyen, güz mevsiminin
önünde, yaz mevsiminin sonunda yağan yağmur anlamına da gelir.1
Bu ay mü’minler için bir arınma mektebidir.
İnsan ömrü bir ırmak gibi akıp gitmektedir. Bu
akıp giden ömür ırmağının suyundan insan,
acaba ne kadar istifade edebiliyor?
“İşte Ramazan ayı; hem kendi iç dünyamızı
hem de etrafımızı temizlemeyi, arıtmayı, kendine gelmeyi, hayatı anlamlandırmayı sağlayan
bir zaman dilimidir. Ramazan, her yıl insanın
katıldığı bir ruh şölenidir. Ramazan, yaşama
alanımıza şuuraltında yatan ve hep yarınlara
bırakılan niyetleri gün ışığına çıkarır. (Sezai Karakoç, Yazılar I, İstanbul 1967, s.42, 51.)2
Peygamber Efendimize ilk gelen ayet, “İkra”
yani “Oku” diye başlar ama bu “anla” demektir
aynı zamanda; ‘öğren’, ‘belle’, hatta ‘başkalarına bunu aktar’, ‘başkalarını hakikate çağır’
demektir. Dolayısıyla sadece sevap maksadıyla
hele hele sonuna geldiğimiz Ramazan günlerinde, bir an önce bitireyim ve hatim sevabı alayım diye Kur’an-ı Kerim’i gözle süzmek ya da
dilimizle seslendirmek bu kelimelerin ifade ettiği manada ‘kıraat etmek’, ‘tilavet etmek’ veya
‘tertil üzere okumak’ değildir. Ha, bu faydasız
mıdır? Haşa! Kur’an-ı Kerim’i anlamasak da
1 Halil b.Ahmet, Kitabu’l-Ayn, Beyrut, ts., s.369.
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2
http://www.ribatdergisi.com/yazidetay/1671/211/26/9/
334/RAMAZAN-VE-INFAK/index.html

Arapçasından, güzel hafızların sesinden, doğru ve tecvid kurallarına göre dinlemek ve okumak elbette güzeldir. En azından o esnada biz
Rabbimizin kelamını okuduğumuzun farkında
oluruz, onunla muhatap olduğumuzun farkında
oluruz fakat anlamadığımız sürece bu sadece
ilk adım, kapıyı açmak düzleminde kalır. Oysa
kapıyı açtıysam içeri girmem ve orada neler
var, onu öğrenmem lazım.
Tilavet kelimesi de bu manadadır. Tilavette,
okuduğunu güzelce, tane tane okumak, anlaya
anlaya yürekten okumak vardır; bir de anladığını uygulamak, yaşamak vardır. Tilavet fiili
T-L-V kökünden türemiştir. İlginçtir, kahvenin
telvesi de bu kökten gelir. Bu aynı zamanda
okuduğun şeyi takip etmek manasındadır. Ben
okudum, anladım, onun peşine düşeceğim, onu
uygulayacağım anlamındadır.
Tertilde ise daha çok sindire sindire, hiç
acele etmeden, yavaş yavaş, tane tane okuma
boyutu var. Hasılı, bütün bu okuma faaliyetlerinde mutlaka anlama söz konusudur. O yüzden
“Okumak, anlamaktan; anlamak da yaşamaktan koparılamaz.” Bunlar bir bütündür. Eğer
bir insan, ben sadece okurum, sonrası beni ilgilendirmez diyorsa, o kişi Kur’an okumuş olmaz. Çünkü anlaması lazım, ben iyi okudum,
anladım, kavradım ama yaşamam diyorsa, yaşamaya yönelmiyorsa bunun da hiçbir manası
yok. Kur’an-ı Kerim okunacak, anlaşılacak ve
yaşanacak; zira bunun için gönderildi. Kur’an-ı
Kerim’i okumanın fazileti, kıymeti de bu cümlelerin içinde saklı. Kur’an’ı hiç anlamadan günde
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birkaç cüz okuyarak ya da birkaç günde hatim
indirerek okumak Efendimizin de tavsiye etmediği bir durumdur. Bununla ilgili Efendimiz şöyle buyurmuştur. “Sizin anlayarak okuyacağınız
Bakara Suresi, anlamadan okuyacağınız şu kadar hatimden daha sevaptır, daha faziletlidir.”
Kısaca, Kur’an-ı Kerim’i böyle bir yaklaşımla
okumamız lazım.3
Ramazan Kur’an ayıdır. Ramazan bize
Kur’an’ı getirdiği için Ramazan’dır. Ramazanlarımız Kur’an’ı okuduğumuz, anladığımız, yaşadığımız ve yaşattığımız kadar mübarektir.
Elbet Kur’an’la ilişki Ramazan’a hasredilemez. Zaten Ramazan, vahyin Kur’an’ın “indiği”
değil “inmeye başladığı” aydır. Kur’an bir Ramazan gecesi olan Kadir Gecesi inmeye başlamış ve bir neslin hayatını inşa edecek kadar
uzun bir süre inişini sürdürmüştür. Vahyin etkisi
indiği yıllarla sınırlandırılamaz. Her zaman ve
zeminde indiği günkü gibi sayısız kadın ve erkeğin yüreğine hükmetmeye devam edecektir.

ömrüne yaymak ve onun ömrünü Ramazan kılmayı amaçlar.
Unutulmaması gereken hakikat şudur:
Ömrü Ramazan olanın âhireti bayram olur. O
bayram cennetin ta kendisidir. Böyle birinde
Ramazan şu sözü söyleme şuurunu inşa eder:
Küfre, şirke ve zulme karşı orucumu bozarsam,
keffaretim cehennem olsun! 4
Ramazan, yine geldi. Önceki yıllarda da gelmişti. Fakat Kur’an’la mı geliyor, Kur’an’sız mı?
İşte işin can alıcı noktası. Hz. Peygamber,
Hesap Günü’nde kendisine inananları Allah’a
bir tek konuda şikâyet edecek. Onun hangi
konu olduğunu biliyor musunuz?
“İşte (o Gün) Rasul: ‘Ey Rabbim!’ diyecek, ‘Şu benim topluluğum var ya; işte
onlar bu Kur’an’ı terkedilmiş bir halde bıraktı!” (25/Furkan/30)

Vahiy ilahi bir inşa projesidir. Amacı, kendisiyle inşa olmuş insanlar aracılığıyla hayatı inşa
etmektir. Ramazan’ın etkisi de tıpkı vahiy gibi
sadece bir ayla sınırlandırılamaz. Ramazan getirdiği mana iklimini mü’min muhatabının tüm

Tutun ki bir ölümcül hastalığınıza o hastalığı tedavi eden bir tabipten bir reçete aldınız.
Bardağa koyup suyunu mu içersiniz? Yoksa
onu ezberleyip sabah akşam tilavet mi edersiniz? Yoksa onu altın yaldızla yazdırıp duvara mı
asarsınız? Ya yoksa onu besteler en güzel nağmelerle terennüm mü edersiniz? Bunları yapar

3 http://www.abdullahyildiz.org/?Syf=26&Syz=266949

4 http://kuranihayat.com/content/kur%E2%80%99-ve-ramazan-mustafa-islamo%C4%9Flu
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da derdinize derman olmazsa, doktoru mu suçlarsınız? Yoksa reçeteyi mi suçlarsınız?
Tutun ki, bir savaştasınız ve başkomutan bir
muharebe planı hazırladı. Bu muharebe planına
yukarıdaki kişinin reçeteye yaptığı muameleyi
yaparsanız savaşı kazanır mısınız? Savaşı kazanamazsanız sorumluluğu o planı hazırlayan
başkomutana mı yıkarsınız? Böyle yaparsanız
dürüst davranmış olur musunuz? Tutun ki delicesine sevdiğiniz birinden gurbette mektup
aldınız. Bu mektubu açmadan, okumadan ne
kadar zaman dayanabilirsiniz? Bir ömür? Yok,
bir yıl? Yok, bir ay? Yok bir hafta? Yok yok, bir
gün? O bile çok değil mi?
Sevdiğinizden
aldığınız
mektubu
açıp
okumak için bir gün bile sabredemezken
Rabbiniz’den size gelen mesajın ağzını şunca
zaman geçtiği halde hâlâ açmamışsanız, Mevla darılmaz mı? Her gün namazda onlarca kez
tekrarladığınız Fatiha’nın ne dediğinden dahi
habersizseniz, Kur’an kırılmaz mı? Rahmet kaynağı Rabbu’l-Âlemin’in sana ‘tenezzül’ buyurup
da nüzul ettiği mesajı, sen Ademoğlu ‘tenezzül buyurup’ (!) da “Rabbim bana ne diyor, ne
demek istiyor?” diye merak dahi etmezsen,
bireysel, toplumsal, duygusal, düşünsel, siyasal, ekonomik, hülasa hayatın tüm alanlarıyla
ilgili hastalıklarına nasıl ve nereden deva bulursun? Kur’an eczanesine sahip olup da, binbir hastalığın pençesindeki yatalak bir hastanın
bitkisel hayatına mahkûm olmak, aslında neyin
cezasıdır?5
İbadetler kulun Allah’a yolladığı mektuplara
benzer. İbadetlerle yüzeysel ilişkiye giren, onların ruhuna nüfuz etmeyen ve ibadetin kendi
ruhuna nüfuz etmesini sağlamayan, Allah’a içi
boş zarf göndermiş gibidir. Elbet bu da bir şeydir ve hiç yoktan iyidir. Ama aynı zamanda bir
ciddiyetsizlik göstergesidir. İyilik ettiğiniz birinden mektup aldığınızı düşünün; zarfın içi boş
çıkınca ne düşünürdünüz?
İbadetlerle yüzeyden değil özden ilişki kuran, zarfın içini boş bırakmamış demektir. Ramazan’la yüzeyden değil de özden ilişki
kurmak, Ramazan’ın varlık sebebi olan vahiyle
damardan ilişki kurmakla mümkündür. Çünkü
Ramazan Kur’an’ın doğum ayı kutlamasıdır.
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sı için bedenin aç bırakılmasıdır. Bilinci akleden
kalbin etkisine açmak için, şehevi içgüdülerin
etki alanından kurtarmaktır. Manevi insanı öne
çıkarmak için maddi insanı (beşer) arkaya atmaktır.
Ramazan’ı Kur’an ayı olarak bilip tasavvuru, aklı, şahsiyeti ve nihayet hayatı Kur’an’la
yeniden inşa etmek, Ramazan’la yüzden değil özden ilişki kurmak demektir. Çünkü vahiy,
ilahi bir inşa projesidir. Benzetmemizden yola
çıkarak söyleyecek olursak Kur’an Allah’tan insanlığa gönderilmiş bir mektuptur. Bu mektupta insanoğlunun iki cihan saadetinin formülleri
kayıtlıdır.
Allah’tan kendisine gelen mektupla yüzeysel
ilişkiye girenle damardan ilişkiye giren bir olur
mu? Bir başka ifadeyle, Allah’ın insanlığa gönderdiği mektubu yüzden okuyanla özden okuyan bir olur mu? Veya vahyin sadece zarfıyla
yetinip mazrufunu, yani içini merak etmeyen
kimsenin vahye karşı ciddiyeti hangi kategoriye
girer?
Netice şuraya geliyor: Eğer insan ilahi bir
inşa projesi olan vahiyle ilişkisini yüzeysel tutmuşsa, ibadetlerle ilişkisi de yüzeysel kalmaya mahkûmdur. Yani Allah’tan gelen mektup
hükmünde olan vahyin sadece zarfına bakan,
Allah’a yollanmış mektup hükmünde olan ibadetlerin içini de boş bırakacaktır. Yapılacak şey
belli: Ramazan’ı fırsat bilip onun varlık sebebi
olan vahiyle candan yürekten bir ilişkiye girmek. Vahyin inşasına kendini açmak için, bedenin önceliğini akleden kalbe, iradeye ve ruha
vermek. Orucun maksadının işte bunu gerçekleştirmek olduğunu unutmamak.
Müslüman şahsiyetin ve İslam medeniyetinin kurucu unsurlarından biri olan Ramazan’ın
bu fonksiyonu tekrar diriltmek, onun Kur’an ayı
olduğunu unutmamaktan geçiyor. İmha edilmiş
Müslümanca algı dünyamız inşa ve ihya edilmedikçe, imha edilmiş beşeri coğrafyamız inşa
ve ihya edilemeyecektir. Kavramlar sıhhatine
kavuşmadıkça, eylemler sıhhat bulmayacaktır.6

Kur’an’ın doğum ayının oruç biçiminde kutlanması tesadüf değil. Oruç, ruhun doyurulma-

Ramazan, yıllık ruh bakımıdır. Oruç, insanda, yüreğe doğru bir yolculuk gerçekleştirmenin aracıdır. Yüreğe, yani insanın kendi özüne… Eğer, yolculuğunu sürdürmeyi göze alırsa,
orada karşılaşacağı, yine kendisi; En doğal, en
maskesiz, en yalın haliyle özbenliği olacaktır.

5 http://www.mustafaislamoglu.com/Makaleler Kur’an ayı
geliyor, peki ya Kur’an da geliyor mu?

6 http://www.mustafaislamoglu.com/Makaleler Kur’an ayı
Ramazan(Sami Hocaoğlu
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İnsan, bu yolculuğun sonunda, kendisiyle
buluşacak, bilişecek, tanışacak ve barışacaktır;
Yani ‘silm’e (barışa), teslimiyete ve selamete
ulaşacaktır. Kendisiyle barışık olan, hiç kuşkunuz olmasın, Hakikat’le barışık olur. Kendisiyle
kavgalı olan ise, başta Allah olmak üzere, hakikatle, doğayla, insanlıkla kavgalı olur.7
“Oruç”un Arapça’daki aslı “savm”. Bu sözcüğün karşısına lügatler “imsak” kelimesini
yerleştirir. Yine “tutmak, zaptetmek, zaptı rapt
altına almak” manalarına gelir.

hip olamıyor, sahip olunuyor. Etken olamıyor,
edilgenleşiyor. Hayat atının sırtında duramıyor,
aksine hayat atı onun sırtına biniyor. İçgüdülerini dizginleyemiyor, aksine içgüdülerinin esiri
oluyor. Bilinçli davranamıyor, çünkü bilinci bilinçaltı tarafından denetleniyor. Oysa ki bilinç,
bilinçaltını denetimi altında tutması lazım. Tersi
olunca atla süvari konum değiştiriyor: Adam
atın sırtında değil, at adamın sırtında oluyor.
Kendini tutmak adam işi, zor iş. Oruç bizi
işte bu zor işe çağırıyor. Kendisini tuttuğumuzu
sandığımız oruç, aslında bize kendimizi tutmayı öğretiyor. Yeme ve içme güdümüzü, şehvet
güdümüzü denetim altına almamızı öğütlüyor.

Doğrusu şu soruya bir çırpıda cevap vermek
zor: Oruç bizi mi tutar, biz orucu mu tutarız? Bizim orucu tuttuğumuzu iddia ediyoruz. Bir yere
kadar doğru da… Ama
doğrunun çok küçük bir
Güdüler tutulursa, onların biparçası bu. Asıl doğru şu:
Biz orucu, oruç bizi tutsun
linci tutsak almaları önlenirse,
diye tutarız. Tutmakla ilbu hem bilincin hem de iradegili dilimizde ne kadar çok
nin güçlendirilmesi sonucunu
ve geniş çağrışımlı ifadeler var:
getirecektir. Bilinç güçlenirse,
Tuttum bu adamı...
Onu gözüm tutmadı…
Bu iş tutmadı…
Söylemez olaydım, dilimi tutamadım…
Kendimi tutamadım,
yaptım bir delilik…

şahsiyet güçlenir. Sorumluluk
bilincini oluşturmanın ve artırmanın yolu da budur. İşte bu
nedenle orucu farz kılan ayet
şöyle biter: “Umulur ki bu sayede sorumluluk bilincine ulaşırsınız”. Ayetin bu kısmı, orucun amacını açıklar.

Gördüğümüz gibi hepsinde de tutmak olumlu
bir içeriğe sahip. Benimsemek,
sahiplenmek,
sevmek, ünsiyet peyda etmek, sahip olmak,
hakim olmak, özne olmak, kendinde olmak anlamlarına geliyor.
En çok da bu sonuncusu. Meğer ne zor şu
“kendini tutma” meselesi. İnsanın başına ne
geliyorsa “kendini tutamadığı” için geliyor. Günahlar hep kendini tutamamanın ürünü. Her
caninin cinayeti kendini tutamadığı anına denk
geliyor. İnsan dilini tutamadığı zaman kırıyor ve
kırılıyor. Elini tutamadığı zaman kırıyor, döküyor. Kendini tutamadığı zaman, kendini yitiriyor, kendine yazık ediyor, kendinden geçiyor…

Bu güdülerini denetleyemeyen
insanların
nasıl yoldan çıktığını, nasıl haram helal demeden
yığdıkça yığdığını, nasıl
çalıp, çırpıp, hortumlayıp
götürdüğü
görüyoruz.
Yeme güdüsünü denetim
altına alamayan kişinin
açlık korkusuna tutulduğunu biliyoruz. Açları doyurmak kolay. Fakat açlık
korkusu çekeni dünyayı
yedirseniz doyuramazsınız. Bunu da biliyoruz.

Oruç tutmak, içgüdüleri tutmak. Onları kontrol altında tutmak. Bilinçaltının bilince egemen
olmaması için, bilinçaltını daima gözaltında tutmak. Böylece bilincin,
ayartıcı benliğin esiri olmasının önüne geçmek.
Güdüler tutulursa, onların bilinci tutsak almaları önlenirse, bu hem bilincin hem de iradenin güçlendirilmesi sonucunu getirecektir.
Bilinç güçlenirse, şahsiyet güçlenir. Sorumluluk
bilincini oluşturmanın ve artırmanın yolu da budur. İşte bu nedenle orucu farz kılan ayet şöyle
biter: “Umulur ki bu sayede sorumluluk bilincine ulaşırsınız”. Ayetin bu kısmı, orucun amacını
açıklar.

Yani kendini tutamayan özne olamıyor, nesneleşiyor. Hakim olamıyor, mahkum oluyor. Sa-

İnsanın bilinç, irade ve şahsiyetinin seviyesi,
sahip olduğu sorumluluk bilinciyle ölçülür. Bu bilince dayalı olarak gerçekleşen her “iyi yapma”,
erdemli davranış olarak nitelenir. Fazilet budur.

7 http://www.mustafaislamoglu.com/Makaleler Ramazan:
Kur’an ve Arınma Ayı

İşte bu yüzden oruç tutmak kendini tutmaktır. Kişi orucu ne kadar tutarsa, oruç da kişiyi
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güzel kokusuna kurşunlar sıkıldığı, ak saçlı
sevdaların intihar eden yunuslar gibi kıyılara
vurduğu, ihanet kasırgalarının mamur yürekleri harabeye çevirdiği, güneşe karşı uluyanların
terör estirdiği bir zaman ve mekânda Ramazan
sadece bir imkan değil bin imkandır.
Ramazan’ı ‘beslenme festivaline’ dönüştürmek, bu imkânı hovardaca israf etmekten
başka bir şey değildir. Ramazan’ı festivale dönüştürenler orucu diyete, ibadeti âdete dönüştürürler. İbadeti adete dönüştürenlerin kaçınılmaz olarak yaptıkları ikinci yanlış ‘adeti ibadete’
dönüştürmektir.
Toplumsal çürüme ve sosyal çözülmeden rahatsız olanlar, sorunun bir parçası olmaktan çıkıp çözümün bir parçası olmak istiyorlarsa, tıpkı
Hz. Peygamber’in yaptığı gibi, önce kendileriyle
tanış olacakları, biliş olacakları bir atmosfere
‘hicret’ etmek durumundadırlar. İşte Ramazan,
böyle bir ‘hicret’ için bulunmaz bir ‘Hira’dır.

o kadar tutar. Kim orucun başını dik tutarsa,
oruç da onun başını dik tutar. Kula kul olmaktan
koruyan bir kalkan, kulu kul etmekten koruyan
bir akıl olur.
Oruca aşırı anlam yüklediğimizi düşünecekler varsa, onlar orucun muhteşem bütünün
muhteşem bir parçası olduğunu hatırlamalılar.
Bir parça kendi işlevini en güzel ait olduğu bütün içerisinde gerçekleştirir. İslam top yekun
bir hayat tarzıdır. Oruç, namaz, zekat ve diğer
tüm ibadetler, bu bütünün parçalarıdır. Tıpkı
insan hücreleri gibi, dini oluşturan unsurlar da
kendi aralarında çapraz ve paralel ilişkiye sahiptirler. Oruç işte bu yüzden ait olduğu bütün
içinde değerlendirilmelidir. Kendi gerçek kıymet
hükmünü de ancak bu sayede bulur. Kendinize
iyi bakın; ama önce “kendinizi tutun”. Kendini
tutamayan, kendine iyi bakamaz. 8
Ramazan, ruhun beslenmesi için bedenin aç
bırakıldığı aydır. On bir ayın yürekte bıraktığı
kiri, isi, pası temizlemek için yüreğin bakıma
alınmasıdır. Yüreğinin çeperlerine tutunarak
kendine doğru tırmanmak isteyenler için bulunmaz bir fırsattır Ramazan. Umutların kuşlar
gibi göç ettiği, geleceğin tüm baharlarının gıyabında ölüme mahkûm edildiği, gül yüzlü yârin
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8 http://www.mustafaislamoglu.com/Makaleler Oruç tutmak: Kendini tutmak

Orucun başı, yeryüzünün tüm açlarını, açıklarını, mazlumlarını, mağdurlarını yüreğinize
alıp, onlara donattığınız gönül sofranızı iç geçirerek izlerken açlığınızı unuttuğunuz zaman dik
tutulur. Siz orucun başını dik tutarsanız, elbet
oruç da sizin başınızı dik tutacaktır.9
İbadetler kendi başlarına amaç değildirler.
Onlar, gerçekleştirecekleri daha üst amaçlar
için araç kılınmışlardır. Her ibadetin amaç ve
hikmeti vardır, fakat bu amaç ve hikmeti, bazen o ibadeti emreden ilahi mesajın içerisinde
açıkça yazılı olarak bulursunuz; bazen de, derin
düşünme ve tüme varım yöntemiyle vahyi okuma sonucunda bulursunuz.
Oruç ibadetinin amacı, birincisine girer. Bizzat orucu emreden ayet şöyle başlar: “Ey iman
edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı
gibi, size de farz kılındı!” Bu ilahi talimatın hemen ardından, oruç ibadetinin insanda gerçekleştirmek istediği amaç açıkça yer alır:” Leallekum tettekûn: “ Umulur ki, takvaya ulaşırsınız.”
Evet, orucun amacı, insanda “sorumluluk
şuuru” demeye gelen takvaya ulaştırmaktır.
Kime karşı sorumluluk şuuru? Önce insanın
kendi varoluşuna karşı sorumluluk şuuru. Çünkü insan yaratılmışların tacı, Allah’ın şaheseri
olarak bir amaç uğruna yaratılmıştır.Dolayısıyla kendi varoluşunun amacını sormak, aramak
9 http://www.mustafaislamoglu.com/Makaleler Orucun başını dik tutun ki, oruç da sizin başınızı dik tutsun
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ve bulmak zorundadır. İşte insanın kendisine
karşı sorumluluğu budur. İnsan kendisine karşı
sorumluluğunun bilincine varırsa, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincine de varacaktır. İşte
“takva” budur. Bu bilinç kendisinde yer ettikten
sonra insan, diğer insanlara, tabiata ve eşyaya
karşı sorumluluğunu da idrak edecektir.Bu anlamda oruç tutmak, insanın kendi iç dünyasına
karşı olan sorumluluğunu yerine getirmesi anlamını taşır. Zayıflayan ruhun beslenmesi için
ruhun doyurulması. Çünkü on bir ay boyunca
bedene yapılan yatırım ruhu, aklı, bilinci geri
plana itmiş, onları zayıf bırakmıştır. Oysaki insanı insan eden eti kemiği değildir. O halde mesele insanı insan eden değerlerin takviye edilmesi, onların beslenmesi ve yüceltilmesidir.
İnsan, kendisini insan eden yerlerini beslediğinde karanlıkta kalan gönlü aydınlanacak, aklı
aydınlanacak, bilinci aydınlanacak ve görmeyen gönül gözü görmeye, gönül kulağı işitmeye, gönül burnu koku almaya başlayacaktır. Bu
manevi gelişme, insan bilincini yüceltecek ve
insan ibadeti sayesinde Rabbiyle arasındaki ilişkiyi aktif hale getirecektir.10 Peygamberimiz’in
orucun ikinci yönünü vurgulayan “Oruç bir kalkandır; sakın, oruçluyken câhillik edip de kem
söz söylemeyin. Birisi size sataşacak veya dalaşacak olursa, ‘ben oruçluyum, ben oruçluyum’
deyin” [Buhârî, Savm: 9; Müslim, Sıyâm: 30.]
sözü, izaha gerek bırakmayacak şekilde, “iyi
geçim”i vurguluyor. Oruç, sadece iştah ve şehveti dizginlemek değildir, ayrıca ağzını ve dilini kötü ve çirkin söz söylemekten korumaktır.
‘Yalan, gıybet ve kötü sözleri bırakmayan kimsenin, oruçlu olarak su ve yemeği bırakmasına
ihtiyaç yoktur.’ (Nesai) ‘Nice oruçlular vardır ki
açlık ve susuzluktan başka bir şeyleri yoktur.’
(Tirmizi)
İbâdetlerin sırlarını, gerçek mânâ ve önemini kavrayan kimi âlimler namaz kıldığı, oruç tuttuğu halde, hâlâ çirkin işler yapan ve fenâlıktan
sakınmayan kimseyi, abdest alırken yüzünü,
eline su almadan üç kere yıkayan (yıkar gibi
yapan) kimseye benzetmişlerdir: Uzaktan bakan onun abdest aldığını zannetse de o gerçekte abdest almamaktadır. Peygamberimiz “Oruç
tutan öyle insanlar vardır ki, kârları sadece açlık ve susuzluk çekmektir.” [İbn Mâce, Sıyâm:
21.] derken bu durumu kastetmiş olmalıdır.

durma olması yönüyle bir irâde eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma
yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir.
İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irâde
hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme
gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde de oruç etkili bir yoldur. Bu
orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün
din ve kültürlerde riyâzet ve mücâhede yolu
olarak mevcut olmasını da açıklar.
Toplumsal hayatta huzursuzluklara yol açan
taşkınlıklar, büyük ölçüde insanın hayvanî yönünü tatmin eden maddî zevklere düşkünlükten kaynaklanır. Maddî zevk deyince de akla,
yeme içme ve cinsel ilişki gibi zevkler gelir. İşte
oruç, insanı maddî zevk ve şehvetler peşinde koşturan, dolayısıyla da, Allah’ın haklarına
riâyet edemediği için onlara zulmetmesine sebep olan nefs-i emmâreyi teskin etmenin de bir
ilâcı, aşırılıkları törpülemenin de bir çaresidir.
Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme
yönünde çaba sarfetmeye de vesile olur. “Tok,
açın halinden anlamaz” atasözü de bunu ifâde
eder. Orucun, dinimizde önemli bir yeri olan sabır konusuyla irtibâtı da burada hatırlanmalıdır.
“Namaz ve sabırla yardım isteyin” (Bakara: 2/153) ve “Sabredenlere ecirleri hesapsız
olarak tastamam verilir” (Zümer: 39/10) gibi
âyetler, “Oruç sabrın yarısıdır” [Tirmizî, Deavât:
86] diyen ve orucun Allah için olup mükâfatını
da Kendisinin hesapsız olarak vereceğini bildiren hadislerin ortak anlamı, orucun sabır boyutunu ve bunun fazîlet ve sevâbının yüksekliğini
anlatır.
Bütün bunlara ilâveten orucun sağlık açısından pek çok yararları bulunduğu da uzman hekimler tarafından ifâde edilmektedir. Ramazan
orucu zâhiren bakıldığında, bir yıl boyunca çalışan vücut makinesinin dinlenmeye ve bakıma
alınması gibidir. Oruç, özellikle mide ve sindirim
organlarının dinlenmesi için iyi bir moladır.11
Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Allah
Rasulü şöyle buyuruyor:

Oruç, nefsin isteklerinden irâdî olarak uzak

“Allahu Teala, ‘Ademoğlunun her işi kendisinindir, yalnız oruç müstesna. Çünkü o, Benimdir ve onun mükafatını verecek olan da Benim’
buyurmuştur.”

10 http://www.mustafaislamoglu.com/Makaleler Yaklaşan
Ramazan bir bilinç yenileme fırsatıdır

11 Yunus Apaydın, İlmihal I, İman ve İbâdetler, İSAM Y. s.
379-383; Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.
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Sahih Bir Yaşam İçin
“Sahih-i Buhari” Gerek
Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.com

M

üslümanlar için Kur’an-ı Kerim ne
kadar önemli ve değerli ise, en az
onun kadar Peygamber (aleyhisselatu vesselam) sözü/özü olan hadisler de, öneme ve değere sahiptir. Allah Teâlâ ve Rasulü
bir işte hükmünü belirttikten sonra, müminlere
o hükme uymanın dışında bir davranışın düşmeyeceğini öğretir ilahi kelam bize. Rasul Muhammed Mustafa’nın söz, fiil ve takrirlerinden
oluşan hadisler, Kerim Kitabımız Kur’an’dan
sonra vazgeçilmez dayanağımız olma özelliği
taşımaktadır.
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Hadis ilmine derinlemesine ehemmiyet veren ilk dönem Müslüman
âlimlerimiz, büyük çaba ve titizlik göstererek bu Peygamber (as) sözlerinin bize kadar
sağlam ve sağlıklı bir şekilde
ulaşmasının gayretini vermişlerdir. Tarihimizde kendisini bu yola adayan pek çok
muhaddis âlimimiz olmuştur. İçlerinden en meşhuru,
“sahih hadis” usulünü belirleyen, geliştiren ve bu usul
çerçevesince hadisleri tasnif
eden İmam Buharî (rahmetullahi aleyh)’tir. Elimizdeki
mevcut kaynaklarda geçen
hadis-i şeriflerin çoğunluğunda onun büyük emeği, el
emeği-göz nuru vardır. Takvimlerimizde, onun 21 Temmuz 810 tarihinde Buhara’da

şereflendirdiği dünyaya, 31 Ağustos 869 tarihinde Semerkand’da veda ettiği yazılır.
Henüz çocuk yaşlardayken koyulduğu ilim
yolculuğunda, bir zaman sonra tercihini hadislere yönelmekten yana yapar. Ve 59 senelik
ömrünün yaklaşık son 40’ını, bereketli sahih
hadisler yolunda taban çatlatarak, dirsek çürüterek ve ama iman büyüterek geçirir. Hayatını
hadislerle ören ve bu örgünün meyvelerini elCamiu’s Sahih adını verdiği muazzam eserinde filizlendiren bu koca muhaddis adam, eşine
kolay rastlanamayacak ölçüde büyük bir miras bırakmıştır Muhammed ümmetine. ‘Tek bir
defa verilen hayatın yalnızca
Allah’a vakfedilmesi ve yine
tek bir defa gelecek olan
ölümün de Allah için olması’ gerçeğinin nadir numunesini gösteren müstesna
şahsiyetlerimizdendir İmam
Buharî.
Yazar Hüseyin Kerim Ece,
Beyan Yayınları arasından
çıkan ve ilk baskısı Kasım
1984’te yapılan Buharî isimli
biyografik eserinde, İmam’ın
hayatına ve hadisçiliğine
dair kıymetli bilgiler verip
ibretli tespitlerde bulunmuş.
Bu bilgi ve tespitler ışığında,
İmam Buharî’yi daha yakından ve daha net tanımış oluyoruz.
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O, hadis tedvin (topettikleri o hadisi bizzat
layıp bir araya getirmek)
işitmiş olmaları şartı da
Şerefli Rasul’ün vahiy kaynaklı
ve tasnifinin (sınıflandırvar. İşte bu özgün şartlar,
sahih hadisleriyle bizi müşermak) altın çağı denilen
bir hadis’i sahih yapıcı
bir zaman diliminde yaunsurlar olarak temayüz
ref kılan bu muhaddis adam,
şadı. Hadis ilminde geediyor İmam Buharî’de.
ümmete yapılacak en büyük
niş bilgisi, metin ve ravi
Ve öyle ki, bunları ileiyiliği yapmış ve hususta öncü
zincirindeki kusurları çözri süren ikinci bir hadis
olmuştur. Hepimiz, bize temesi, cerh ve tadil (raviimamıyla karşılaşılmıyor.
nin güvenilir olup olmadıMesela, hadislerin sağvatüren gelen ve hayatımıza
ğını araştırma) yönünden
lamlığı açısından İmam
sayelerinde Nebevî yön çizdiravilerin değişik hallerini
Buharî’den sonra gelen
ğimiz, çizmeye çalıştığımız habilmesi, sahih hadisi illetİmam Müslim’e göre,
li, yani kusurlu olanından
ravilerin aynı asırda yadislerden dolayı hadis imamız
ayırt etmesi, onun işinşamaları yeterli olup birBuharî’ye şükran borçluyuz.
de muazzam bir titizlik
birleriyle görüşmelerine
yoluna gittiğinin bilgisini
gerek yoktur.
veriyor bize. Bu titizliği, kendisini ve eserini
Ravilerin Kur’anî çizgide bir hayat sürüp
büyük şöhrete ulaştırmıştır. Titiz olmasındandır
takva sahibi olmaları önemlidir. Misal vermek
ki, hadis ile onun adı özdeşleşmiş bir duruma
gerekirse, ayakta bevl ettiği bilinen bir raviden
gelmiştir; günümüzde de bu durum geçerliliğihadis almadığı rivayet edilir İmam Buharî’nin.
ni korumaktadır. Ve güzeller güzeli bu adamın/
Hadisleri Mescid-i Haram’dayken yazması ve
âlimin sözkonusu bu şöhreti, sahih hadisleri
her hadis için zemzemle gusül alması, iki rekât
tercih etme yönünde önemli bir çığırın açılmanamaz kılarak kitabına öyle alması titizlik örsına vesile olmuştur. Öyle bir çığır ki hala aşıneklerinden bazıları. Hadisleri temize çekme
lamadı, üzerine yeni bir şey konulamadı. Ama
işlemini de Mescid-i Nebevî’de yapmış. Kitabıgönül isterdi ki, onun açtığı bu yolun önayak
na, gusletmeden, iki rekât namaz kılmadan ve
edilmesiyle yeni ufuklara gidilebilinsin, yeni
sahih olduğuna tam kanaat getirmeden hiçbir
ataklarda bulunulabilinsin. Gerçi Mehmed Said
hadis almamış. Sahih olanlardan başkasını alHatiboğlu ve M. Hayri Kırbaşoğlu gibi isimlerin,
mamaya dikkat etmiş. Onları koyarken istihare
Hadis Tahkikleri ve Alternatif Hadis Metodolojisi
yapmış. Ve bunu, Allah Teâlâ ile arasında bir
isimli hadis içerikli çalışmaları olsa da, alanında
delil olarak saymış.
ve meraklısında fazla ilgi görmemişliğin bekleBöyle bir âlimden, böyle bir ilim doğmuş.
tilmişliğine bırakıldıklarının düşüncesini getiriBugün okuduğumuz, ders ve ibret aldığımız
yor aklımıza gayrî ihtiyari.
bütün sahih hadislere, İmam Buharî’nin titizİmam Buharî’nin, Sahih-i Buharî ismiyle
lik üstü bir titizlikteki süzgecinden geçerek bize
meşhur olan el-Camiu’s Sahih kitabına hadisulaştığını düşünerek ve haklarını vererek yakleri seçerken ve yerleştirirken gözettiği şartları
laşmalıyız. O zaman daha bir dikkat kesileceğiz
ve metodu açıklamadığını öğreniyoruz Ece’nin
ve daha bir önem vereceğiz Peygamber sözleeserinden. Bununla birlikte Buharî’nin Sahih’i
rine, eylemlerine, kabullerine. Şerefli Rasul’ün
üzerinde dikkatli çalışmalar yapanların, aslında
vahiy kaynaklı sahih hadisleriyle bizi müşerref
onun hadisleri kabul etmede bazı şartları gökılan bu muhaddis adam, ümmete yapılacak en
zettiğini fark ettiklerini de öğrenmiş oluyoruz.
büyük iyiliği yapmış ve hususta öncü olmuştur.
İmam Buharî, eserini sahih hadis kitabı olarak
Hepimiz, bize tevatüren gelen ve hayatımıza
düşünmesinden dolayıdır ki, önceliği ‘sahih
sayelerinde Nebevî yön çizdiğimiz, çizmeye
hadis’ tarifi üzerinde ciddiyetle durmaya verçalıştığımız hadislerden dolayı hadis imamız
miş. Ona göre bir hadisin sahih olabilmesi için,
Buharî’ye şükran borçluyuz.
adalet ve zapt sıfatıyla toplum nazarında kabul
Hüseyin Kerim Ece’nin bahsekonu eserinin
görmüş, tanınmış bir raviden ve aynı şartlara
ilk baskısını dikkate alarak üzerinde durduğusahip başka bir raviden de eksiksiz bir şekilde
muz belli başlı konular, 1998’de yapılan ikinci
rivayet olunması gerekiyor. Bunların yanında,
baskısında daha geniş olarak ele alınıp inceayrıca bu ravilerin Müslümanlıkları da mükemlenmiştir. Konunun meraklısına, yeni baskısını
mel olmalı, aynı vakitlerde yaşamalarının geokumasını tavsiye etmeyi bir görev biliriz.
reğine ek olarak, birbirlerini görmüş ve rivayet
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Ahde Vefa ve Sorumluluğumuz - I
Ali KAÇAR

kacarali@hotmail.com

A

hd/Ahid lügatta, “bir şeyi korumak,
bir şeyin yerine getirilmesini emretmek, her durumda muhafaza etmek,
talimat vermek, söz vermek, tavsiye etmek”
anlamlarında kullanılan bir terimdir. İki taraf arasında yapılan sözleşmelere de ahd ve
ahidleşme denir ki, çoğulu, uhûd’dur. Ahidleşmenin insanlar arasında inşa edilen biçimine
“muâhede” denir.
Vefa ise, görülen iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara misliyle veya daha güzeliyle karşılık vermeye devam etmedir. “Sözünde
durmak, verdiği sözlere ve yaptığı antlaşmalara
bağlı kalmak, özü ve sözü doğru olmak” anlamlarına gelen Vefa, Kur’ân ahlâkının en önemli ilkelerinden biridir. Bu ilkelere uygun olarak
davrananlara da vefakâr denir.
Bu iki kavram genelde ikisi bir arada tek kelime imiş gibi “Ahde Vefa” olarak kullanılmaktadır. Tıpkı “iman edenler ve salih amel işleyenler” ya da “namazlarını kılarlar ve zekâtlarını
verirler”de olduğu gibi.
Kur’ân-ı Kerim’de ahid kelimesiyle çok yakın
anlama sahip başka kelimeler de mevcuttur:
Mîsâk, yemin, akd, zimmet gibi.
Gerek Allah’a ve gerekse insanlara karşı verilen ahdin yerine getirilmesi gerekir. Kur’an’da
kurtuluşa eren müminlerin sıfatları sayılırken:
“Onlar emanetlerini ve ahidlerini yerine getirirler” (Mü’minûn, 23/8) buyurulmaktadır.
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Ahd kelimesi, Kur’an’da 46 yerde geçmektedir.

AHDİN GEREKLİLİĞİ
Ahdin gerekliliği naslarla sabittir. İnsanın yaratılışı ile başlayan ahde vefaya Kur’an-ı Kerim
ayrıntılı bir şekilde yer vermiştir. Ahid, insan
hayatının her merhalesini ve her merhaledeki
ilişkilerini çepeçevre kuşatan bir anlama sahiptir. Ayrıca Hz. Peygamber (as)’in pratiğinde,
günlük hayatında bu konu çok önemli bir yer
tutmuş; ilişkileri belirlemiş, İslam toplumunu
disipline etmiş, fertlere dinamizm kazandırmış
ve cemaate/harekete bağlılığı güçlendirmiştir.
“(Ey Peygamber insanlara şu zamanı hatırlat ki) hani Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahidler kılmıştı: “Ben sizin Rabbiniz
değil miyim?” (demişti de) onlar: “Evet (Rabbimizsin), şahit olduk” demişlerdi. (Bu) Kıyamet
günü: “Biz bundan habersizlerdik” demenizi
(önlemek) içindir.” (A’raf, 7/172)
İnsan, nitelik olarak toplumsal bir varlık arz
eder. Çünkü yalnızlık, müstağnilik sadece ve sadece Allah’a mahsustur. Dolayısıyla insan, kendi
varlığını ancak bir topluluk içinde devam ettirebilir. Nitekim Kur’an-ı Kerim de, mü’minlerin
Allah’a verdikleri ahdi ancak herkesin Allah’ın
ipine sarılarak (Al-i İmran, 3/103) gerçekleştirebileceklerini (Nur, 24/55) bizlere bildirmiş oluyor. Allah’u Teâlâ gerçek anlamıyla bu bir araya
geliş olan safı (cemaatı) “kurşunla kaynatılmış
bina” olarak tarif ediyor. Bundan anlaşılıyor ki
İslam davasını gerçekleştirecek bir harekette/
cemaatte yer alma zorunluluğu vardır. İslami cemaatte/harekette yer alma zorunluluğu
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hem ahdin gerekliliğini ve
hem de o ahde sadakat
göstermeyi gerekli kılar.
Toplumsal bir boyutu olan
(cemaat) ibadetler bile
ferdi bir şekilde yapılınca
mükemmel olarak ikame
edilmiş sayılmaz. Mesela
namaz, Allah ile kul arasında bir sözleşme olarak
kabul edilirse kul, her gün
onlarca defa “yalnız sana
ibadet ederim” diyerek
değil, “yalnız sana ibadet ederiz” diyerek namazı değil, ancak birlikte
cemaatle eda edeceğini
söylemiş olur. Nasslar bu
meseleyi şöylece ortaya
koymuştur:

İnsanoğlu Allah’ın varlığını ve
birliğini bilme, kısaca, tevhidi
bir inanca sahip olabilme ve en
temel ahlâkî gerçekleri görebilme yeteneğine sahiptir. Allah
insana bu yeteneği yaratılıştan
vermiştir. Dolayısıyla, peygamberlerle karşılaşmasa da, her
insan imtihanın konusu olan
en temel hakikatleri aklı ve vicdanıyla görebilecek donanıma
sahiptir ve bunlardan âhirette
hesaba çekilecektir.

“Hayır; kim ahdine vefa eder ve sakınırsa
şüphesiz Allah da muttaki olanları sever.” (Al-i
İmran, 3/76)
“Onlar Allah’ın ahdini yerine getirirler ve
verdikleri kesin sözü (misakı) bozmazlar.” (Rad,
13/20)
“… Allah’a verdiğiniz sözü tutun…” (En’am,
6/152)
“Ahidleştiğiniz zaman, Allah’ın ahdini yerine
getirin, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın; çünkü Allah’ı üzerinize kefil kılmışsınızdır.
Şüphe yok Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.”
(Nahl, 16/91)
“Şüphesiz, sana biat edenler, ancak Allah’a
biat etmişlerdir. Allah’ın eli, onların ellerinin
üzerindedir. Şu halde, kim ahdini bozarsa, artık o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur.
Kim de Allah’a karşı verdiği ahdine vefa gösterirse, artık O da, ona büyük bir ecir verecektir.”
(Fetih, 48/10)
Hz. Peygamber (as); “Ahdine vefası olmayanın imanı da (dini de) olamaz” buyurmuştur.
“Emanet ehli olmayanın imanı, ahde vefa
göstermeyenin dini olmaz.”
Allah’a karşı ahid:
En önemli ve en kapsamlı ahid, Allah’a karşı verilen ahiddir. Çünkü Allah’a verilen ahid,
aynı zamanda Allah’ın peygamberleri kanalıyla göndermiş olduğu vahyin gereklerini de
yerine getirmeyi gerektiren ahiddir. Dolayısıy-

la Allah’a verilen ahdin
gereği yerine getirilirse,
diğer ahidler kendiliğinden ve kolaylıkla yerine
getirilebilir. Allah’u Teâlâ,
bizleri kendisine kulluk/
ibadet etmek için yaratmıştır (Zariyat, 51/56).
Kulluğun gereği olarak da
kendisini tanımamız ve
gereği gibi kendisine kulluk yapmamız için bizden
söz/ahid almıştır. Bu söz
alış şekli tartışmalı olsa
da, ama genel olarak kabul edilen şekli, Allah’u
Teâlâ’nın kendisini tanıyıp, ibadet edeceğimize
dair bizim kendisine söz
vermiş olmamızdır.

Kur’an-ı Kerim’de Allah ile insan arasında
birçok ahdin gerçekleştiğini, bunlardan bazısının genel, bazısının da özel ahidler olduğunu
Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayetten öğrenmekteyiz. Genel ahidle, Allah’ın belirli bir toplulukla
değil, bütün insanlıkla yaptığı ahid, özel ahidle
ise, Allah’ın peygamberlerle ve Ehl-i Kitap’la
yaptığı ahid kastedilmektedir.
Genel Ahit: Allah’ın insanları yaratırken aldığı genel ahid şu ayette ifadesini bulmaktadır:
(Ey Peygamber insanlara şu zamanı hatırlat ki)
hani Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı
şahidler kılmıştı: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” (demişti de) onlar: “Evet (Rabbimizsin),
şahit olduk” demişlerdi. (Bu) Kıyamet günü:
“Biz bundan habersizlerdik” demenizi (önlemek) içindir. (A’raf, 7/172)
Bu ayet pasajının vermek istediği mesaj şu
olabilir: İnsanoğlu Allah’ın varlığını ve birliğini
bilme, kısaca, tevhidi bir inanca sahip olabilme ve en temel ahlâkî gerçekleri görebilme
yeteneğine sahiptir. Allah insana bu yeteneği
yaratılıştan vermiştir. Dolayısıyla, peygamberlerle karşılaşmasa da, her insan imtihanın konusu olan en temel hakikatleri aklı ve vicdanıyla görebilecek donanıma sahiptir ve bunlardan
âhirette hesaba çekilecektir.
Mevdudi tefsirinde A’raf Suresi 172 ve 173.
Ayetlerinde geçen olayı birer remzî (sembolik)
anlatım olarak ele alanların düşüncelerine katılmadığını belirterek kendi düşüncesini şöyle
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açıklar: “biz bu te’vilin
gibi anlamlar yüklenmiştir.
Taberi ayetteki emanetin
doğru olmadığına ka“Doğrusu, Biz emaneti göklere,
Allah’ın insanlara gönderniyiz. Çünkü Kur’an ve
yere ve dağlara teklif etmişizdiği hak din, bu dinin yükSünnet bu olayın bizlendiği vecibe ve hükümzat fiilen olduğunu bedir de, onlar bunu yüklenmekler olduğunu ifade eden
lirtmektedir. Üstelik bu
ten çekinmiş ve ondan korkup
birçok rivayet naklettikten
ahitleşme olayının kıyasonra ayetteki emanetle
titremişlerdir. Onu insan yükmet gününde, insanlahem dini vecibe ve yüra karşı hakiki bir belge
lenmiştir. Gerçekten insan pek
kümlülüklerin hem de inolarak ileri sürüleceğizalim ve çok cahildir.”
sanlar arasındaki emanetni de iddia etmektedir.
lerin, daha açık ifadeyle,
Dolayısıyla, bu olayı,
(Ahzab, 33/72)
bütün emanet çeşitlerinin
temsilî bir kıssa olarak
kasd edildiğini belirten gögörmemiz için hiç bir nerüşün en isabetli yorum
den yoktur. Biz, gerçekten bu olayın fizik dünolduğunu ifade etmiştir.
yada meydana gelmiş olduğuna inanıyoruz. Her
şeye gücü yeten Allah, kıyamet gününe kadar
Özel Ahit: Kur’ân-ı Kerîm’de, yukarıdayaratacağı Âdem neslinden her bir ferdi varlık
ki genel ahitlerden başka, Allah Teâlâ’nın, Hz.
alemine getirip ona anlama ve konuşma iktiÂdem, Hz. Nuh, Hz. İbrâhim, Hz. İsmâil, Hz.
darı vermiş ve sonra da hepsini bir kerede ve
Mûsâ, Hz. İsâ ve Hz. Muhammed (Bakara,
bir yerde huzurunda toplayarak onlardan ken2/125; Taha, 20/115; Ahzab, 33/7) gibi bizzat
dinden başka ilâh ve Rab olmadığı ve Allah’a
adlarını zikrederek bazı peygamberlerden özel
teslim olup her şeyiyle O’na itaat etmekten
söz aldığı çeşitli ayetlerde ifade edilmektedir.
(İslâm) başka onlar için de doğru bir yol bulunHz. Muhammed’in ismi açıkça zikredilmeyip
madığı hususunda söz almıştı.
“senden” zamiri ile ifade edilmiştir ki, bütün
Kur’ân’da geçen genel ahitlerden biri de insanoğlunun yaratıcısını bilmesi ve ona yönelip
ibadet etmesidir:
“Ey Âdemoğulları! Ben sizinle, Şeytan’a
tapmayın, o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve
bana kulluk edin, bu dosdoğru yoldur diye sözleşmedim mi?”
Kur’an’da genel ahitler bağlamında değerlendirebileceğimiz bir başka husus da,
‘emanet’in insanoğlu tarafından alınması, yüklenilmesidir. Allah Teâlâ, ilahi mesajında bu hususa ilişkin olarak şöyle buyurmaktadır:
“Doğrusu, Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif etmişizdir de, onlar bunu yüklenmekten çekinmiş ve ondan korkup titremişlerdir.
Onu insan yüklenmiştir. Gerçekten insan pek
zalim ve çok cahildir.” (Ahzab, 33/72)
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Bu ayet hakkında çeşitli yorumlar yapılmış
ise de en genel anlamı ile ‘emanet’ten kasıt
İslam’ı, Allah’ın razı olacağı şekilde yaşama ve
onu insanlara tebliğ etmedir. Bazı müfessirler
de buradaki ‘emanet’e, ‘farzlar, namazları kılma, zekâtı verme, ramazan orucunu tutma,
haccetme, borcu ödeme, ölçü ve tartıyı tam
yapma, ruhi ve bedeni yetenekler, akıl, sorumluluk, taat, marifetullah, dini vecibeler, uzuvlar’

yorumcuların ittifakına göre, bu zamirle kastedilen Hz. Peygamber’dir.

Allah’ın isim zikrederek peygamberlerinden
ahid aldığı gibi, isimlerini anmadan genel olarak
bütün peygamberlerinden de özel ahid almıştır:
“Allah peygamberlerden: ‘Ben size Kitab’ı
ve hikmeti verdikten sonra size, sizde bulunanı doğrulayan bir peygamber geldiğinde, ona
inanacaksınız ve ona yardım edeceksiniz’ diye
söz aldığında onlara: ‘Kabul ediyor ve buna dair
bana söz veriyor musunuz?’ demiş, (onlar da
‘Kabul ettik’ demişlerdi. (Allah ‘O halde, Benim
de sizinle beraber şahitlerden olduğuma tanıklık edin’ dedi. Kim bundan yüz çevirirse, işte
onlar yoldan çıkanlardır.”.(Al-i İmran, 3/81-82)
Özel ahitlerden bir başkası Allah’ın Ehl-i
Kitap’tan aldığı ahittir:
“Allah, kendilerine kitap verilenlerden: ‘Onu
mutlaka insanlara açıklayacak, gizlemeyeceksiniz’ diye söz almıştı. Fakat onlar, verdikleri sözü
kulak ardı ettiler ve onu az bir kazançla değiştirdiler. Yaptıkları alış-veriş ne kadar kötü” (Al-i
İmran, 3/187).
Bu ayette Allah’ın Ehl-i Kitap’tan insanlara açıklamalarını istediği şeyin ne olduğu belli
olmamakla birlikte tefsirlerde genel olarak şu
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şekilde izah edilmiştir: Son Peygamber’in gelişi ki, hem Tevrat’ta hem de İncil’de önceden
haber verilmişti ve kitap ehlinden, bu haberi,
fiilen yaptıkları gibi örtbas etmeleri değil, onu
insanlara yaymaları istenmiştir. Allah Teâlâ,
genel olarak Ehl-i Kitap’tan ahit aldığını bildirmekle birlikte Ehl-i Kitab’ın her iki kanadı olan
Yahudiler ve Hıristiyanlardan da ayrı ayrı ahit
aldığından bahseder.
“Ey İsrâiloğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın. Siz bana verdiğiniz sözde durun ki ben
de size verdiğim sözü yerine getireyim”. (Bakara, 2/40)
Ayette geçen “Allah’ın ahdi” ve “İsrâiloğulları’nın ahdi”nin ne olduğundan bahsedilmemektedir. Çeşitli ayet pasajlarından öğrendiğimize göre, Allah’ın İsrâiloğulları’ndan şu
sözleri aldığını öğrenmekteyiz: Namazı kılmaları, zekâtı vermeleri, peygamberlere inanmaları
ve onlara yardım etmeleri ve Allah’a güzel borç
vermeleri; (Maide, 5/12) Allah’tan başkasına
kulluk etmemeleri, akrabaya, anaya, babaya,
yakınlara, yetimlere ve fakirlere iyilik etmeleri,
bütün insanlarla güzellikle konuşmaları, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri; (Bakara, 2/83)
birbirlerinin kanlarını dökmemeleri, birbirlerini
yurtlarından çıkarmamaları (Bakara, 2/83-85)
ve Allah’a yalnızca doğru ve gerçek olanı isnat
etmeleri. (A’raf, 7/169)
Allah’ın onlara verdiği söz ise, Mâide 12’de,
Allah’ın onların günahlarını bağışlayacağı ve
içinden ırmaklar akan cennetlere girdireceği

şeklinde izah edilmektedir. Sözlerinde durmadıkları takdirde ise hak yoldan sapmış olacakları ifade edilmektedir.
Ehl-i Kitab’ın bir diğer kanadı olan Hıristiyanlardan da söz alındığı, ancak onların da Yahudiler gibi, Allah’a verdikleri sözleri unuttukları şu ayette anlatılmaktadır:
“’Biz Hıristiyanlarız’ diyenlerden de kesin söz
almıştık; ama onlar da akıllarından çıkarmamaları emredilen şeylerin önemli bir bölümünü unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında
Allah, onlara ne yaptıklarını haber verecektir”
(Maide, 5/14).
Hıristiyanların buradaki akıllarından çıkarmamaları emredilen hususlar tefsirlerde şöyle
sıralanmaktadır: Allah’a iman ve itaat, farzları eda, peygamberlere tâbi olma, onları tasdik
etme ve hayır işler yapma, Hz. Muhammed’e
iman ve itaat. Ahde vefa konusunda İslâm son
derece titiz davranır. İnsanlar arası ilişkilerde
güven unsurunun hâkim olması için yegâne garanti vasıtası ahde vefâdır. Bu güven olmadan
veya sağlanmadan sıhhatli bir toplum hayatı
mümkün olamaz. Allah öyle bir topluma rahmet nazarıyla bakmaz.
“Ama Allah’a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah’ın bitiştirilmesini
istediği şeyi kesenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar... İşte lânet onlara (dünya) yurdunun kötü sonucu onlaradır.” (er-Ra’d, 13/25)
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Sorunlarımızla Yüzleşmeden
Tarihi Yönetemeyiz
Necdet YÜKSEL

M

üslümanlar olarak Türkiye ve Dünya
genelinde hızla değişen gündemin
neresindeyiz? Başka odaklarca tayin
edilmiş sipariş kavramlara, anlamlara, alanlara
mı sıkıştırılmak isteniyoruz? İrademizin üzerinde kimlerin çıkarlarının, dayatmalarının, ya
da manipülasyonlarının izleri var? İlahi vahyin
belirlediği kutlu hayatı yeryüzüne taşımada
önümüze dikilen cahili engelleri aşmada tarihin
geçmiş belleğinden bu günlere süzülerek intikal
ettirilmiş sahih, ufuk açıcı, yapıcı, onarıcı birikimi tüm yeryüzüne yaymada daha görünür, dinlenir ve de belirleyici olmalıyız.
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Modern motiflere kamufle edilerek toplumsal pazarlara sunulduğu görülen sömürgeci/şirki egemen retorik, “zaman ruhu” denilen kalıp
sayesinde mütemadiyen kılıf/kılık değiştirmektedir. Her hâlükârda galip gelmeyi şiar edinen
batılı/batılıları temsil eden küresel zihniyet sahiplerinin uydukları yegâne ilkeleri iradeyi/idareyi/siyasal nüfuzu tekellerinde tutabilmektedir.
Öyle ki bu yolda her kesimle görüşüp anlaşabilir, hassasiyetlerini yeniden revize edebilirler de.
Hep otokontrolün değişmeyen adı olabilme hırsları dün lanetledikleri eylemleri/isimleri bugün
sahiplenmelerini de doğurabilir. ABD’nin/Avrupa Birliğinin, küresel din, hayat modeli haline
getirmeye çalıştıkları demokrasinin Mısır’da,
İhvan-ül Müsliminin iktidardan tabulaştırdıkları
“toplumun özgür iradesini” hiçe sayarak askeri darbeyle alaşağı edilmesini bizatihi organize
etmesi, meselenin yakın dönemde tecelli eden
en çarpıcı örneğidir. Zalimlere geleceğimizi ellerimizle teslimiyeti bırakmalıyız.

Bölgesel, evrensel insanlık üzerinde “efendilik” taslayan müstekbir rejimlere boyun eğmek
zillettir. Müminler asırlardır bir türlü etraflarını
çevreleyen firavuni iktidarlara hak ettikleri ne
dosdoğru sözü söyleyebildiler ne de izzetli direnişi sergileyebildiler. İdrak damarlarımızda
ortaya çıkan dünyevileştirici kirlilikler, arzular
yaratılış sebebimizi, İslami kimliğimizi kuşanarak, diktatör yapılara karşı korumada bizleri
zayıflatmaktadır, geriletmektedir. İslam’ı önce
yüreğimizin her tarafına sahih, düzgün, samimice yerleştirmeden, bu yönde omuzlayacağımız ulvi vazifeyi yeryüzü sathında tahakkuk
ettiremeyiz. Tarihe aktif birer kurucu özne olarak dönüş kanallarımızı basiretsizliğimiz, cesaretsizliğimiz, koordine olamayışımız hasebiyle
yürüyemeyecek şekilde daraltmaktayız. Sorunlarımızla yüzleşmeden tarihi yönetemeyiz.
İlahi vahiyle sağlam, sağlıklı bir bağ kurmadan küresel İslami mücadeleye zemin hazırlayamayız. İslam’ın manasına, meydanlarına uygun halde miyiz? Daimi büyüyen kayıplarımızı
minimize etmede, doğru bir istişare, muhakeme, muhasebe şuuruna kavuşmada birbirimizi
uyarmakta mıyız? Mazlumları bu dağınık, perişan, güven vermeyen durumda zalimlerin ellerinden almayı başaramayız!
Büyük ya da küçük krizlerden küçülmeden
ve özgün yapımızı koruyarak çıkabilmekte miyiz? Emperyalist batılı mentalitenin deklere
ettiği, siyasi kriterlerin ablukasını yarabilecek
ve karşıt hamlelerle dik duruşu dalga dalga
izhar edebilecek bir İslami kaliteye kavuşma-
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Kur’an’i değerlere, dengelıyız. Çağın azgın ve barye, derinliğe haiz miyiz?
bar yöneticilerinin amanZalimlerin coğrafyalarımıÇağı, içindeki tüm aktörsız saldırılarının muhatabı
zı kolonileştirmelerinden
leriyle kutuplarıyla, kurulu
olan müminler “bana neci”,
siyasal denklemiyle beraber
“tehlikeli gidişatı görmezdaha vahimi, bu ele geçirilanlamadan, meseleleri aşaden gelici”, “vahdetin teme, baskı altında tutulma
mayız, yeni kutlu çığırlar
mellerini sarsıcı” eğilimlere
açamayız, iyileştirici ve ısprim vermemelidirler. Anolgusundan bir daha sıyrılalaha ayarlı sıçramalarda da
bean kuşatıldığımızı fark
mayacağımıza dair tasavvubulunamayız. Zaaflarımızın,
etmeliyiz! Aramıza serpişru kabullendirilmemizdir.
korkularımızın içine hapsetirilen fitneler yüzünden
dildiğimizi artık görmeliyiz.
parçalandığımız bir dünyaAllahtan hakkıyla korkanları
da horlanmaktan, ezilmekkim korkutabilir, kim zaafa düşürebilir ki?
ten, hiçleştirilmekten de zinhar beri kalamayız.
Zalimlerin coğrafyalarımızı kolonileştirmelerinden daha vahimi, bu ele geçirilme, baskı
altında tutulma olgusundan bir daha sıyrılamayacağımıza dair tasavvuru kabullendirilmemizdir. Tekebbürlerini, her vesileden yararlanarak,
arz-ı endam ettiren korku imparatorları hayatlarını, hayallerini yıktıkları halkları iğrenç yöntemlerine mecbur etmişlerdir. Akılları, kalpleri,
varolma ve özgürleştirici kıyam ruhları sönükleştirilmiş söz konusu kitleler maalesef bir süre
sonra mevcut maddi-manevi işgalleri kaderleri
addetmektedirler. Empoze edilen değer düşürücü fikirleri de, telkinleri de küllen reddedip,
din-i mübine sımsıkı sarılarak şahlanmalı, şahsiyetlenmeliyiz.
Mü’minler, yeryüzünü yakıp yıkan, altüst
eden ve de doymak nedir bilmeyen nefisleriyle, insanlığın başına bela kesilen zorbaları doğru
tanımalı, tanıtmalı ve de prangalarını kırmaya
amade esir her kesime kılavuzluk yapabilmelidir. Bu kaçınılmaz misyonu icrayı üstlenebilecek

Rabb’ul âlemine adanmış kullar, salt sözlerini söyleyen, fiillerini ileri süren, reflekslerini
geliştirip sahadaki kapsamlarını da genişletmeye kenetlenmiş kimseler değildirler. Her
anından sorgulanacağımıza iman ettiğimiz bir
hayatı, bizlerle paylaşan insanların dertlilerini,
yalnız bırakılmışlarını, kapitalizmin bataklığında
çırpınanlarını tespit amaçlı geriye dönüp bakmalıyız. Vicdansız, merhametsiz, hiçbir ahlaki
kaideyi gözetmeyen sapkın batılı medeniyeti
suçüstü yakalayıp delilleriyle ifşada ve İslami
mesajı küresel çapta duyurmada hızımızı kesemeyiz, yavaş davranamayız. Zira ilahi vahyin rehberliğinde tarihe, zamana, toplumların
savrulmasına şahid olmak, hiç şüphesiz gerekiyorsa, cahili her belirlemeyi silmeye matuf
müdahilliği de elzem kılar. Müdahilliği içermeyen bir şahidliği ve bir örnekliği savunanların
İslami davranışları da, yol alışları da, hayatta
yer tutuşları da hastalıklıdır, sorunludur. Allah,
kulluğunu emirlerine göre realize edenleri sever, arındırır.
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Kıyamete Beş Kala
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H

amd, şükredenlere nimetiyle karşılık veren, her şeyi hakkıyla işiten, her
şeyi kemaliyle gören, her şeyi bilen ve
kudreti sonsuz olan Allah (cc)’ye mahsustur. Salât
O’nun Rasulüne(as) selam tüm Müslümanların üzerine olsun…
‘‘Der ki insan o gün: ‘Kaçılacak yer nerede?’ Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok. O
gün varılıp durulacak yer, sadece Rabbinin
huzurudur. O gün önceden takdim ettikleri
ve erteledikleri şeyler, insanın önüne getirilir. Doğrusu, insan kendi kendine tanıktır.
Dökse de ortaya tüm mazeretlerini.’’ (Kıyamet Suresi/10-15)
Ve yine şanı yüce Allah(cc) şöyle buyuruyor: “Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak
kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size
tastamam verilecektir. Kim cehennemden
uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten
kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatmadan başka bir şey değildir.” (Ali İmran
Suresi/185)
İnsanoğlu öyle bir sınavın içinde ki, sonuçlarını mahşer günü öğrenecektir. Çalışıp başarılı
olabileceği tek kaynak ise Kuran’dır. Bu yüzden
Kuran’dan sorumlu olduğumuz bu sınavdan ancak
hakkı ile iman edip, salih amel işleyenler, hakkı ve
sabrı birbirine tavsiye edenler başarılı sayılacaktır.
Madem ölümün geleceği kesin, o zaman hiç kimse
için o gün kaçış olmayacaktır.
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Çünkü başka bir ayette Allah (cc) şöyle buyuruyor: “De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız
ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da
görüleni ve görülmeyeni bilen Allah’a dön-

dürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı
haber verecektir.” (Cuma Suresi/8)
Ve şanı yüce olan Allah (cc) daha sonra yine
buyuruyor: “Nerede olursanız olun ölüm size
ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız
bile.” (Nisa Suresi//78)
Ey akıl sahibi, şimdi bir anlığına düşün!...
Ve bir dakika sonra kıyametin kopacağını hayal
et… O dehşet verici an geldiğinde, anneler evlatlarını unutacak, insanlar hesap gününe hazırlıksız
yakalandıkları için, birbirlerinden kaçacaklar.
Sonra insanların çoğunda şu cümleleri duyacaksın
Keşke iman edip, daha çok güzel işler yapsaydım…
Keşke ibadetlerimi işlerim yüzünden terk etmeseydim…
Keşke dünya malı için bugünü unutmasaydım…
Keşke bugün namazlarımı kılabilseydim…
Keşke bugün Allah’ı zikredebilseydim…
Keşke borçlarımı ödeyebilseydim…
Keşke hakkıyla inananlardan olsaydım
Keşke insanların hakkını bu kadar yemeseydim…
Keşke yetimin malına göz dikmeseydim…
Keşke masum insanlara iftira atmasaydım…
Keşke insanların kusurlarını araştırmasaydım…
Keşke yalan söyleyip, insanlar arasında fitneyi
yaymasaydım…
İşte insanların bu ve buna benzer pişmanlıklarını duyacaksın ve yüzlerinde o hüzünlü tedirginliği göreceksin. Ölüm kendilerine geldiği vakit insanoğlu, şu cümleleri söyleyecek; ‘‘Rabbim! Beni
geri gönder,’’ ta ki boşa geçirdiğim dünyada
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iyi iş (ve hareketler) yapayım.’’ Rabbi ise şöyle cevap verir: ‘‘Hayır! Onun söylediği bu söz
(boş) laftan ibarettir. Onların gerisinde ise,
yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir
berzah vardır.’’ (Mü’minun Suresi/99-100)
Ey Kardeşim, ‘‘O günahkârların, Rableri
huzurunda başlarını öne eğecekleri, ‘‘Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya)
geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin
olarak inandık’’ diyecekleri zamanı bir görsen! (Secde Suresi/12)
Çünkü o hesap gününü, Allah (cc) Kur’an-ı
Kerim’de bizlere şöyle bildiriyor: ‘‘Hayır, onlara
apansız gelecek, böylece onları şaşkına çevirecek; artık ne onu geri çevirmeye güçleri
yetecek ve ne onlara süre tanınacak.’’ (Enbiya Suresi/40)
İşte o an herkesi sarhoş olmuş bir şekilde göreceksin. Neden mi?
Çünkü Sur’un o korkunç ve dehşet verici sesi
yüzünden… Ve bu ses o kadar korkunç olacak ki,
o gün gözler korkudan yerlerinden fırlayacak…
Herkes sarhoş olduğunu sanacak. Fakat o gün hiç
kimse gerçekten sarhoş olmayacak.
O çetin hesap gününde, ilk başta şeytanın ve
askerlerinin kaçmaya başladıklarını göreceksin. Kaçıp, saklanmaya çalışacaklar… Ama o gün hiç kimse
için kaçış olmayacak. Eğer bu durumdan ders alınmış olsaydı, bu durum akıl sahiplerine vaiz olarak
yeterdi. Çünkü bu konuda Allah Resulü (as) şöyle
buyurmuştu: ‘‘Vaiz ve uyarıcı olarak ölüm yeter, zenginlik olarak da kesin iman yeter.’’

Ebu Hureyre (r.a)‘dan rivayetle, Resulullah
(sav) başka bir hadisinde ise bu konu hakkında
şöyle buyurmaktaydı: ‘‘İnsanlar kıyamet günü öylesine ter akıtırlar ki, bu terler yerin içinden yetmiş
zira’lık derinliğe kadar iner ve bu ter (yer üstünde
de birikerek insanları konuşamaz hale getirmek
üzere ağızlarına) gem vurur ve kulaklarına kadar
ulaşır.’’ (Buhari, Rikak 47; Müslim, Cennet 61)
Ey kardeşim! Şimdi gözlerini aç içinde bulunduğun durumdan kurtul. Biraz önce okudukların
gerçekleşmeden hazırlığını yap. Kıyamet yakındır.
Ölüm daha yakındır. Ömür denilen bu süreçte, hayatlarımız yüzlerce sınavdan geçiyor. Daha beş altı
yaşındayken sınavlarla tanışıyoruz. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede olmak üzere, ortalama
yüzlerce sınavdan geçiyoruz. Şuan bunu yazarken bile üniversite imtihanları başlamış durumda. Bizler dünya hayatlarının sürdürülebilirliği için
sınavlara çalışırken neden ahiret yurdu için gerçek sınava çalışmıyoruz? Sonucu bizleri cennete
götürecek olan bu başarıyı yakalamaktan bizleri
alıkoyan nedir?
Şu bir gerçektir ve herkes iyi bilmeli ki, ölüm
hepimizin alın yazısı…
Kabir ise hepimizin gideceği son duraktır…
Kıyamet günü de hepimizin bir araya toplanıp
hesap vereceği yegâne yerdir…
Rabbim ahirette hesabını kolay veren kullarından olmayı, biz inanan kullarına nasip etsin…
Selam ve dua ile…
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Var mısınız?
Betül Güler BULUT

M

übarek günlere sayılı zaman kaldı. Ümmet benliğini yinelemek için
kolları sıvadı, ameliyeler için tetikte
bekliyor. İnsan düşünmeden edemiyor hatta bu
sorgular her yıl gündemde dile getiriliyor. ‘Neden özellikle Ramazan ayında insan amellerine
önem veriyor?’
Gerçekten Ramazan ayı elbette mübarek,
feyizli bir ay. Fakat bizler her zaman arınmaya
muhtaç değil miyiz?
Hayat debdebe ile geçerken çoğu zaman tökezleyip düşerken her daim af makamını ziyaret etmek gerekirken, bizler taatlerimizi sayılı
günlere indirmekle çok büyük hata ediyoruz.
Ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz.
Son nefesimizi hangi mekânda tüketeceğimizi
bilmiyoruz. Kimlerin hakkına girdiğimizi, telafisi
olmayan hatalarımızı bizleri affetmeyen arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi bilmiyoruz.
‘İstemez misin ya Ömer dünya onların olsun
ahiret bizim’ şiarını ne çabuk unuttuk. Ne çabuk
dünyayı sever olduk. Dünyalıklardan ayrılamaz
olduk. Ne kadar acımasız olduk. Bağrımızda
öfke tohumları yeşeriyor. Aynı cümleleri telaffuz ediyoruz kim bilir. Aynı kulvarlarda gezdiğimiz için olabilir mi?
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Kulluğun gayesini unutmuş bir insana tavsiyede bulunurken nefsini okşayacak cümleler
sarf etmek isabetli olur mu? Evet, nefis pohpohlanmak ister. Nefis galibiyet ister sevmez
yenilmeyi. Nefis tavsiyelerden öğütlerden kaç-

mak ister. Nefis daha çok günaha meyyaldir.
Caziptir yasaklar, ebedi haz yalanıyla kandırılmaya alışılagelmiştir. Adem’den bu yana ebedi yalanına kendini kaptırıvermiştir. Oysa baki
olan ölümden sonraki hayattır.
Dirilişten sonraki hayatımızın meyvelerini
burada tüketiyoruz. Bu tükenmişlik bizi zakkum
yemeye mahkûm ettiğinde çırpınışlarımız fayda
verir mi dersiniz. Her sene Ramazanla yenilenmeye ahd ettiğimiz yüreklerimizi korumaya ne
dersiniz?
Var mısınız tevbe etmeye? Geçmiş hatalardan beri olmaya, çabalamaya. Var mısınız bu
Ramazan kötü bir eylemin terki için itikafa..
Var mısınız ey Müslümanlar kardeş olmaya.
Kardeşçe birbirini kucaklamaya. Önce kardeşini
kendi nefsine tercih etmeye…
Var mısınız hem maddi hem manevi bedeller
ödemeye. Yalnızca Rab için, yalnızca bizi yoktan
var eden için karşılıksız iyiliklerde bulunmaya?
Var mısınız kardeşlerim geceler boyu ağlamaya. Ayakları şişene kadar namazla kendini
yinelemeye, yenilemeye var mısınız?
Ve var mısınız bu yenilenmeyi yalnızca Ramazan ayına has kılmayıp müdavim olması için
gayret etmeye. Kendine kefaret biçmeye var
mısınız?
Var mısın ey kardeşim aczini kabul etmeye?
Gazan mübarek Ramazanın bereketli olsun
öyleyse…

TEMMUZ 2015 / Sayı 194

Nübüvvet Kervanı:
Salih (as) ve Semûd Kavmi
Soner ARSLAN

“ Dağlardan, azgınlığınızdan ve şımarıklık olsun diye evler yontuyorsunuz.
Artık Allahtan korkun ve bana itaat edin. Şu günahkârların, yeryüzünde fesat yapıp ıslah
etmeyenlerin emrine de itaat etmeyin.” (Şuara suresi 149-152)

Y

eryüzünde kibirlenerek azgınlaşmalarının üzerine, Allahu Teâlâ’nın helakına duçar olan sütunlar sahibi Ad
kavminden sonra, bu kavmin iman edenlerinden gelen Semûd kavmi de yine Ad kavmi gibi
Arabistan’ın en eski ve azgınlıklarıyla meşhur
olmuş kavimlerinden birisidir. Semûd kavmi Hicaz ile Şam arasında bulunan Hicr mevkiinde
hayatlarını ikame etmişlerdir. Bundan dolayı
Kur’an-ı kerimde şöyle buyrulmuştur:

“Andolsun ki Hicr halkı da gönderilen peygamberi yalanlamıştı.” (Hicr 80)
Peygamber efendimiz (sav), Tebuk seferi
esnasında Hicr mevkiinden geçerken yanında
bulunan sahabelere oranın ibret verici manzarasından bahsederek ibret almalarını öğütlemiş
ve orada bulunan bir kuyuyu işaret ederek, Hz.
Salih’in devesinin o kuyudan su içtiğini ve dolayısıyla o kuyu haricinde bir başka yerden su
içmemelerini söylemiştir.
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Allahu Teâlâ, Ad kavmine olduğu gibi Semûd
kavmine de bol nimetler vermiş ve o günün
şartlarıyla her türlü imkânı nasip etmiştir. Ayeti
kerime de:
“Düşünün ki Ad kavminden sonra sizi yeryüzünde halifeler yaptı, sizi onların yerlerine yerleştirdi.” (Araf 74)
Ad kavmi yüksek sütunlar dikmekle meşhur
oldukları için “Sütunlar sahibi” diye anılmışlardır. Semûd kavmi ise dağları oyarak evleri yapmakla meşhur olmuş ve Fecr suresi 9. Ayette
geçtiği üzere “…vadide kayalar oyanlar…” diye
anılmışlardır. Semûd kavmi bugünün teknolojisini bile hayrete düşürecek ihtişamda, dağları
oyarak evler yapmışlardır. Ayeti kerimede şöyle
geçmektedir:
“Onlar dağlardan emniyet içinde kalacakları
evler oyarlardı.” (Hicr 82)
Semûd kavmi, dağları oyarak yaptıkları bu
evleri, sadece barınmak, mesken edinmek için
yapmıyorlardı zira sadece bu amaçla yapsaydılar Allahu Teâlâ tarafından kınanmazlardı. Fakat
Semûd kavmi yapmış oldukları bu göz kamaştırıcı meskenleri, kibir, böbürlenme, övünme,
servet ve hüner gösterisi için yapmakta idiler.
Ölümü hiç hatırlarına bile getirmiyor, dünyada ebedi kalacaklarmış gibi hayatlarını ikame
ediyorlardı. İzzet ve şerefi dünya malında arıyorlardı. Bununla beraber kendi içlerinden olmayanlara da hiç ehemmiyet vermiyor ve zayıf
kimselere ise eziyet etmekten çekinmiyorlardı.
Semûd kavmi putçu idi, Allaha eşler koşarak putlara tapıp şirk içinde yaşarlardı. Kendi
soyundan olmayanlara da hor bakarlardı. Her
sapık millet gibi vurguncu, soyguncu, yol kesici
idiler. Görünüşte taş oymacılığı ile ün salıp ihtişam içinde hayat süren Semûd kavmi, insanın
merkezi olan ve onu ayakta tutan kalpte maraz
olduğu için ruhen çöküntü içerisindeydiler.
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Maddi kalkınma, zenginlik, rahatlık ve bolluk Ad kavmini nasıl bozdu ise Semûd kavmini
de aynı şekilde bozmuştur. Bir yandan hayat
seviyesi yükselip maddi bolluk ve refah düzeyi artıkça maalesef tam tersi bir vaziyette de
ahlak seviyeleri bir o kadar alçaldıkça alçalmıştır. Bir tarafta şehirlerde göz kamaştırıcı binalar
ve saraylar inşa ediliyor, dağlara şekiller verilerek meskenler yapılıyor, sanat eserleri ortaya çıkarılıyor iken, diğer tarafta ise toplumda
şirk ve putperestlik hat safhadaydı. Eşitsizlik,
adaletsizlik ve zulüm yayılıyor, milletin en kötü

ve ahlakı en düşük insanları iktidar koltuklarına
yerleşip ahkâm kesiyor ve bu mele takımı büyüklük ve kibirle diğer insanlara üstünlük taslıyorlardı. Dolayısıyla tüm tarih boyunca olduğu
gibi Salih (as) in daveti de sadece alt sınıftaki
insanları etkiliyor, üst sınıftaki mele takımının
ise ancak küfrünü artırıyordu.
Dün olduğu gibi bugünde insanların en bayağıları, en ahlaksızları, izzetini kaybetmiş, çirkef, soyguncu, hain, kendinden başkasını düşünmeyen, sömürgeci küfrün önderleri dünya
üzerinde iktidarı ele geçirerek diğer insanları
yönetmektedirler. Bu yönetim tarzları da tabii
ki Allah’ın vahyine göre değil, kendi heva ve
heveslerinden uydurdukları, işlerine gelmediği
zaman değiştirdikleri, çıkarları doğrultusunda düzenledikleri bir takım kanun ve yasalarla hükmetmektedirler. Bununla beraber, kendi
koydukları bu yasalara bile riayet etmeyerek,
koydukları yasaları zayıf ve güçsüz halka uygulayabilmektedirler. Yüksek kesime ise uygulamayı başaramamaktadırlar. Hal böyle olunca
Allah’ın vahyinden uzaklaşıp, heva ve heveslerine, çıkar ve menfaatlerine göre kanun ve
düzenleme getirdikleri için, çıkar kavgaları bir
türlü bitmemektedir.
Aslında ehli küfrün tabiatı birdir, ancak değişik asırlarda farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Dün olduğu gibi, küfrün önderleri Allaha
iman etmiş insanlara nasıl zulüm ve işkenceleri
reva görüyorsa bugünde aynı şekilde zulüm ve
işkenceyi reva görmektedirler. Yıl 2015 Haziran
ayı ramazan ayı içerisindeyiz. Kendilerini dünyanın adalet örgütü olarak tanıtan, tüm mazlumların haklarını savunmak üzere kurulduğu
iddia edilen, dünyanın hangi köşesinde olursa
olsun haksızlığa uğrayanların yardımına koşacaklarını söyleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve onun piyonları bugün dünyanın dört
bir yanında, dünya kamuoyunun gözü önünde,
insanlara zulmedilirken seyirci kalmaktadır. Sadece inançlarından ötürü Doğu Türkistan’da,
Myanmar’da, Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta ve
diğer birçok ülkede Müslümanlara yapılan zulüm, işkence ve katliamlara seyirci kalmaktadırlar. Hatta bırakın seyirci kalmayı İsrail denen Siyonizm’i, Suriye’de Beşar Esad’ı, Mısırda
darbeci güçleri desteklemekte ve zulme ortak
olmaktadırlar.
Allaha iman ettiğini iddia eden Müslümanlara sesleniyorum. Bugün dünya üzerinde Müslümanlara onca zulüm yapılırken, Ramazan
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ayında bir kuru ekmek bile bulamadan sahur
ve iftar yapmaya çalışan onca Müslüman kardeşimiz varken, her an başlarına bomba düşme
ihtimaliyle yaşamaya çalışan Müslümanlar varken, dünyanın gözleri önünde kadın, erkek, çocuk demeden zulmedilen, katledilen onca insan
varken, tecavüze uğrayan onca kadın varken,
daha beşikteki çocuklar katledilirken nasıl oluyor da böyle zulme sessiz kalabiliyoruz. Nasıl
oluyor da iftar sofralarımızda dört-beş çeşitten
aşağı yemek kabul etmiyoruz. Hani Ramazan
ayı dua ayı idi, hani Müslümanların kenetlenme
ayı idi. Ne oldu da dualarımızda dahi, yanı başımızda zulüm gören o Müslümanları unutuverdik. Maddi refah ve bolluk bizi öyle hale getirmiş ki, üzerimize ölü toprağı serpilmiş gibiyiz.
Sadece kendini düşünen, rahatlık ve bolluk içerisinde yaşayan sözde Müslümanlar haline gelmişiz. Hani “komşusu açken, tok yatan bizden
değildir” diyen peygamberin ümmetiydik. Hani
çok sevdiğimiz, uğruna kutlu doğum haftaları
düzenlediğimiz peygamberin ümmetiydik. Hani
“Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir” diyen peygamberi çok seviyorduk ve onu örnek
alıyorduk. Uğruna ilahiler yazdığımız, mevlitler
tertip ettiğimiz, önemli gün ve geceler düzenlediğimiz Peygamberimiz, bizim halimizi şöyle
tasvir ediyor:

“Yakında, kargaların leşe üşüştükleri gibi,
diğer milletlerde sizin başınıza üşüşeceklerdir.
Buyurduğunda orada oturanlardan birisi: “Ey
Allah’ın resulü, o gün sayıca bizim azlığımızdan
mı?” diye sorunca: Resulullah (sav), “Hayır, aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki
çerçöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup
alacak sizin gönlünüze de vehn verecektir.” buyurdu. Yine bir adam: Vehn nedir? Ya Resulullah diye sorunca: “Vehn, dünyayı çok sevmek
ve ölümü kötü görmektir” buyurdu.
(Ebu Davud/ Melahim 5, Ahmed b. Hanbel /
el-Müsned 2)
Evet, sevgili dostlar, bu halimizden kurtulmamız gerekmektedir. Bizler gerçekten iman
ediyorsak, Allah’ın kitabına, resulün sünnetine
sarılıp hayatımızı ona göre ikame etmeliyiz.
Resulün ümmeti olmak istiyorsak üzerimizden
şu ölü toprağını atıp silkilmemiz gerekmektedir. Şu mübarek ayda gelin kendimize bir çeki
düzen verelim, uykumuzdan uyanalım, resulün gerçek ümmeti olma yolunda bilinçlenelim.
Rehberimiz şeyhler, hocalar, abiler veya yöneticiler değil Allah’ın kitabı ve Resulün sünneti
olsun. Böylece gerçek muvahhit Müslümanlar
olalım…
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“Semûd kavmine de
kardeşleri Salih’i gönderdik.” (Araf 73. Hud 61)
Semûd kavmi sorumsuzca kibir ve böbürlenmeye kapılıp iyice azgınlaşarak,
kendilerine
yararı ve zararı olmayan
putlara tapmaya başlayınca, Allahu Teâlâ onlara doğru yolu göstermek,
iyiliği emredip kötülükten
sakındırmak ve hak yola
davet etmek üzere, kendi içlerinden olan Salih
(as)’i, elçi olarak seçmiştir. Salih (as), kavmi tarafından doğruluğu, güvenilirliği ve kabiliyetiyle
kavmi arasında bilinen ve
kendisinden umut beklenilen birisiydi.

Semûd kavmi, kardeşleri Salih
(as)’in kendilerini tek bir olan
Allaha kulluğa ve yalnız ona
ibadet etmeye çağırınca, bu şekilde dehşetle karşılamalarının
nedeni, atalarını buldukları
din üzerinde gitmek istemeleri
ve dolayısıyla çıkarlarının tehlikeye düşme ihtimali, sömürü
düzenlerinin yıkılma tehlikesi,
zevk ve sefa içerisindeki hayatlarını kaybetme korkusuydu.
Aslında ehli küfrün tabiatı birdir bu mevzu tüm asırlar boyunca hep aynı şekilde devam
etmiştir.

Salih (as) Allahu Teâlâ
tarafından görevlendirilip, ilahi emri aldıktan
sonra, kavmine, kendinden önce gönderilmiş
peygamberlerin yaptığı gibi davete başlamış ve
Risalet silsilesine katılmıştır. Allah’ın emri gereği
kavmini tebliğe başlamış ve gittikleri yolun doğru olmadığını, Allaha şirk koşmayı bırakıp, kendisine itaat etmelerini ayette geçtiği üzere şöyle
ifade etmiştir:
“Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti:
Allaha karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Ben
size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim, artık Allahtan korkun ve bana itaat edin.” (Şuara 142144)
“Ey kavmim Allaha kulluk edin, sizin ondan
başka ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı
ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret
dileyin, sonra da ona tevbe edin. Doğrusu Rabbim size çok yakındır. Ve duaları kabul edendir.”
(Hud 61)
“Ey kavmim, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allahtan mağfiret dilemeniz gerekmez mi? Belki merhamet olursunuz.”
(Neml 46)
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Salih (as), kendisine peygamberlik verilmeden önce kavmi arasında sevilen, sayılan, güvenilir ve kendisinden umut beklenen bir kişiydi. Fakat peygamberlik görevi verilip, Allahtan
aldığı emirler doğrultusunda kavmini ıslaha da-

vete başlayıp, yaptıkları
işlerin kötü, faydasız ve
boş işler olduğunu, gittikleri yolun doğru yol olmadığını, atalarının tapmakta oldukları putları
kınamaya, küçümsemeye
ve onları bırakıp tek bir
olan ilaha itaate etmeye
ve yalnız ona ibadet etmeye davet edince, başta
mele takımı olmak üzere
kavminin ileri gelenleri
kendi içlerinden birinin
gerçeği haber vermesini kabullenemediler ve
Salih (as)’den yüz çevirerek, inkârlarında direterek ona şöyle karşılık
vermişlerdir:

“Ey Salih! Sen bundan
önce aramızda, kendisinden iyilik beklenir bir kimse idin. Şimdi atalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi men mi ediyorsun? Doğrusu biz senin
bizi davet ettiğin şeyden şüphe içindeyiz, kuşkulanıyoruz.” (Hud 62)
Semûd kavmi, kardeşleri Salih (as)’in kendilerini tek bir olan Allaha kulluğa ve yalnız ona
ibadet etmeye çağırınca, bu şekilde dehşetle karşılamalarının nedeni, atalarını buldukları
din üzerinde gitmek istemeleri ve dolayısıyla
çıkarlarının tehlikeye düşme ihtimali, sömürü düzenlerinin yıkılma tehlikesi, zevk ve sefa
içerisindeki hayatlarını kaybetme korkusuydu.
Aslında ehli küfrün tabiatı birdir bu mevzu tüm
asırlar boyunca hep aynı şekilde devam etmiştir ki aynı şekilde Hz. Muhammed (sav) de Risalet görevini alıp tebliğe başlayınca aynı tavır
ve aynı tepkiyle karşılaşmıştır ve bu mücadele
kıyamete kadar devam edecektir.
Semûd kavminin görünüşte Hz. Salih (as)’e
karşı çıkması şu 3 madde üzerinde toplanmıştı.
Bunlardan birincisi: Hz. Salih (as) bir beşerdi
ve başka insanlardan da bir üstünlüğü yoktu.
İkincisi: Hz. Salih (as), Semûd kavmi içerisinde yaşayan bir fertti ve onlardan üstün bir
tarafı yoktu. Üçüncüsü: Hz. Salih (as) alelade
bir insandı, tanınmış bir kabile reisi değildi ve
çevresinde pervane gibi dönen adamları yoktu,
bir ordusu ve gösterişli tavırları yoktu. Semûd
kavmine göre gönderilen peygamber insanüs-
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tü bir varlık olmalıydı.
Bu peygamber, başka bir
memleketten, hatta gökten indirilmeliydi. Hadi
bunlar olmasa bile en
azından nüfuzlu bir kabile reisi veya zengin bir
lider olmalıydı. Hal böyle olunca Salih (as) gibi
sade ve gösterişsiz sıradan bir insana nübüvvet
verilmesine
tahammül
edemiyor, kıskançlık, kin
ve nefret duygularından
kendilerini alamıyorlardı.
Salih (as)’de onlara Nuh
(as) ve diğer peygamberlerin söylediği gibi şöyle
karşılık vermiştir:

Tüm peygamberin tebliğinde
olduğu gibi, Salih (as)’in de
davetine insanların çok az bir
kısmı kulak vererek inanmış ve
davetini kabul etmiştir. Büyük
bir kısım ve özellikle ileri gelen müstekbirler iman etmeyerek onu ve davetini yalanlamışlardır. Hz. Muhammed (sav)’in
“Bu din garip geldi, garip gidecektir. Gariplere selam olsun”
dediği gibi, inanıp, davete kulak vererek imam eden kesim

yalancı ve şımarığın biridir.” (Kamer 24-25)
Salih (as), risalet göreviyle tebliğe başlayınca, tüm peygamberler
döneminde olduğu gibi
halk iki gruba ayrılmıştır.
Bunlardan bir grup Salih (as)’in risaletini kabul
etmeyerek, batıl yolda
kalmayı yeğleyip zillete
düşen grup, diğeri ise Salih (as)’in risaletini kabul
ederek hidayete tabi olan
ve iman ile izzet bulanlardı.
“Andolsun, biz Semûd
kavmine de kardeşleri
Salih’i, yalnızca Allah’a
kulluk edin diye gönderdik. Birde ne görsün, onlar birbirlerine düşman
kesilmiş iki grup oluver-

“Ey kavmim, görüşügenellikle toplumun alt kesimnüz nedir, söyler misileri yani garipler olmuştur.
niz? Eğer ben Rabbimden
apaçık bir belge üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet verilmiş.” (Neml 45)
mişse, bu durumda ona isyan edecek olursam
Allah’a karşı bana kim yardım edecektir? Şu
Tüm peygamberin tebliğinde olduğu gibi,
halde kaybımı artırmaktan başka bana hiçbir
Salih (as)’in de davetine insanların çok az bir
yarar sağlamayacaksınız.” (Hud 63)
kısmı kulak vererek inanmış ve davetini kabul
Salih (as), kavmine yeri geldikçe öğüt vermiş, hatırlatmada bulunmuş, içlerine tesir edecek, duygularını kabartacak dokunaklı sözlerle
uyarmaya çalışmaktan bir an bile geri durmamıştır. Kendilerine gelmelerini, geçmiş kavimlerin başlarına gelen felaket ve zilletten öğüt
almalarını, kendilerine verilen güç ve geniş
imkânlardan ötürü gururlanmamalarını, bol rızıklarla nimetlendirildiklerinden dolayı yaratana şükretmelerini, yeryüzünde fesat çıkarmak
maksadıyla dolaşmamalarını bildirmiştir1. Fakat
onların kalpleri o kadar katılaşmıştı ki vahye
dayalı bu sözler çok az bir kısmı hariç, diğerlerinin kalplerine tesir etmemiş, söylenen gerçekler ne kulaklarına girmiş, nede kalplerinin
yumuşamasına vesile olmuştur. Ve kavminin
müstekbirleri şöyle karşılık vermiştir:
“Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin, sen
de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru
sözlü isen bize bir mucize getir de görelim.”
(Şuara 153-154)
“İçimizden bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş
oluruz. Zikir aramızda ona mı verilmiş? Hayır, o

etmiştir. Büyük bir kısım ve özellikle ileri gelen
müstekbirler iman etmeyerek onu ve davetini
yalanlamışlardır. Hz. Muhammed (sav)’in “Bu
din garip geldi, garip gidecektir. Gariplere selam olsun” dediği gibi, inanıp, davete kulak vererek imam eden kesim genellikle toplumun alt
kesimleri yani garipler olmuştur.
Salih (as), kavmini davete başladığında onlardan hiçbir ücret istememiş2, hiçbir menfaat
beklememiş, hiçbir çıkar gözetmemiş, makam
ve mevkide gözü olmamış, kariyer derdi olmamış, toplumda yer edinmek için uğraşmamıştır.
Yalnız ve yalnız rabbinden almış olduğu emirleri
yerine getirerek risalet görevini hakkıyla yerine getirmek için mücadele vermiştir. Yılmadan,
usanmadan, bıkmadan, küsmeden, kırılmadan
görevini yerine getirmeye çalışmıştır. Buna karşı kavmi, kendilerini zulümattan nura çıkarmak
için gönderilen bu elçiyi yalanlamış, iftira atmış,
onu delilikle itham etmiş, başlarına bir musibet
gelse onu Salih(as)’ten ve ona inanlardan bilmiştir. Ayette şöyle geçiyor:
“Dediler ki, senin ve seninle birlikte olanlar
yüzünden uğursuzluğa uğradık…” (Neml 47)
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Hz. Salih (as), kavminin ileri gelenlerinin
olanca baskı ve zulümlerine boyun eğmemiş,
sabretmiş, sebat göstererek gerçeğe yüz çeviren kavmini putlardan uzaklaştırmaya çalışmış, putlaşan zihinlerini temizlemeye çalışmış,
didinmiştir. Buna mukabil kavminin sapıkları
ondan peygamber olduğunu ispatlamak üzere
mucize göstermesini istemiş, hatta istedikleri
mucizenin vasıflarını kendisine bildirmişlerdir.
Kavminin istedikleri bu mucize kayadan çıkartılması gereken bir dişi deveydi. Tabi istemiş
oldukları mucize olan dişi deve, onların gerçekten iman edecekleri ve Salih (as)’i tasdik ederek peygamberliği kabul edecekleri manasına
gelmiyordu. Onların kalplerinde maraz olduğu
için doğru yolu görmek için değil, akılları sıra
Salih (as)’i aciz bırakmak, onu küçük düşürmek
ve böylece kendi inkârlarını tasdik etme hedefindeydiler. Salih (as) de, kavminden mucize
sonrasında iman edeceklerine dair kesin söz
aldıktan sonra, Allaha duada bulunmuştur ve
Allahu Teâlâ da peygamberini aciz bırakmaya
çalışan kavmine karşı yardım ederek, istedikleri nitelikte bulunan dişi deveyi mucize olarak
onlara göndermiştir.
“Doğrusu onları denemek üzere dişi deveyi
gönderen biziz. Salih’e şöyle demiştik: onları
gözetle ve sabret.” (kamer 27)
“Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah’ın
dişi devesi, onu kendi haline bırakın, Allah’ın
arzında yesin, içsin. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar.” (Hud 64)
Semûd kavminin ileri gelen mele takımı Salih (as)’i akıllarınca aciz bırakacaklarını düşünürken, kendi kurdukları tuzak ellerine bulaşmış ve mucize karşısında aciz kalmışlardır. Tabi
onların kalplerinde maraz olduğu için bu mucize karşısında iman etmemiş, inkârlarında ısrar etmişlerdir. Mucizenin gerçekleştiği takdirde
iman edeceklerini ve Salih (as)’in nübüvvetine
inanacaklarını belirten müstekbirler, istedikleri mucize gözlerinin önünde gerçekleşmesine
rağmen yine de yalanlayarak inkârlarına devam
etmişlerdir. Böylece kendi elleriyle kendi sonlarını hazırlamış oldular. Zira Salih (as) kendilerinden kesin ahit almıştı, bu verdikleri ahde
vefa göstermedikleri takdirde, hüsrana uğrayıp
cezalandırılacakları da aşikârdı.
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Gözlerinin önünde cereyan eden ve bir fiil
aralarında yaşayan bu dişi deve Semûd kavmi
için bir imtihan ve aralarında fitne sebebi idi,

çünkü devenin kayadan çıkarılması nasıl bir
mucize idiyse, aralarında dolaşması ve su kuyularından belirli günlere bölünerek su içmeleri
de aynı şekilde bir imtihandı.
“İşte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı
belirli bir gün onun, belirli bir gün de sizindir.
Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük
bir günün azabı sizi yakalar.” (Şuara 155-156)
Bu mucize deve aralarında canlı olarak yaşaması ve onu her gören için ayrı bir anlam içeriyordu. İnanlar mucize dişi deveyi her gördüklerinde imanları artıyor, inkâr edenler ise kuşku
içerisinde bocalayıp duruyorlardı ve küfürlerinde inat ederek azgınlıklarını artırıyorlardı. Diğer
taraftan Salih (as) ise kavmini her seferinde
“deveye kötülük kastı ile dokunmanız, size büyük zarar getirir” diyerek uyarıyordu.
Semûd kavminin yurdu olan Hicr mevkiinde su sıkıntısı vardı, su kendilerine bile yetmez
iken birde deve sularına ortak olunca, sapık yönetici takımı çileden çıkmış, tabiri caizse onları
küplere bindirmişti fakat deveyi öldürmeye de
kimse cesaret edemiyordu. Nihayet kavminin
ileri gelen sapık yöneticileri, toplanıp bir karara
varmıştı. Salih (as)’i ve dişi deveyi öldürmek
üzerek 9 kişilik bir çete oluşturmuşlardır. Bu
çete dişi deveyi öldürmüştü ve böylece kendi
sonlarını hazırlayarak cezaya müstahak olmuşlardır. Kur’an’ın tabiriyle onların en bahtsızları
deveyi ayaklarından keserek öldürdüler.
“Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler ve rablerinin emrinden dışarı çıktılar.”
(Araf 77, Kamer 29, Şuara 157, Hud 65)
Allah’ın mucizevi olarak göndermiş olduğu
dişi deveyi şehrin dokuz azgını öldürmüştü fakat inananlar hariç herkes tarafından desteklendiği için bütün millet suçlu sayılmış ve helakı
hak etmişlerdi.3
Dolayısıyla artık Semûd kavmi için uyarı ve
korkutma, tebliğ etme bitmiş, kendi elleriyle hazırladıkları azabı hak etmişlerdi. Bununla
beraber bu azgın ve sapık kavim, Salih (as)’e
birde meydan okuyarak şöyle demişlerdir:
“Ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerden isen, bizi tehdit ettiğin azabı getir.” (Araf 77)
Bunun üzerine, dişi devenin, gönderildiği
andan itibaren, kendilerine bir imtihan olduğunu her fırsatta hatırlatan Salih (as), dişi devenin öldürülmesi ve ardından alaycı tavırlarına
şöyle yanıt vermiştir:
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“Yurdunuzda üç gün daha yaşaya durun. Bu
yalanlanmayacak bir tehdittir.” (Hud 65)

ları fenalıkların karşılığı olarak alçaltıcı azabın
yıldırımı onları yakalayıverdi.” (Fussilet 17)

Semûd kavminin içinde dokuz bozguncu
vardı ki bunlar şehrin en azılılarıydı. Bu çete dişi
deveyi öldürdüğü gibi, Salih (as)’den de kurtulmanın tek çaresi onu öldürmek olduğunu söyleyerek öldürme planı yaptılar. Aynı Kureyş’in Hz.
Peygambere tuzak kurması gibi, tabi Rabbim
tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bu çete kendi
aralarında şöyle konuşuyorlardı:

Böylece bir millet tarihe karışmış oldu. Kendilerinin, hem dünyada hem ahirette, kurtuluş
ve huzuru için gönderilen peygamberi yalanlamaları, onu ve inanları alaya almaları, küçümsemeleri, küstahlıkları, kendi istemeleriyle
mucize olarak gönderilen deveyi kesmeleri ve
dahası peygambere tuzak kurarak öldürmeye
kalkışmaları üzerine, yeryüzünden silinerek helak olmalarına ve başlarına sonsuz azabı duçar
kılmalarına sebep olmuştur. Allahu telanın sonsuz rahmeti gibi sonsuz azabı da elbette haktır
ve Allah’ın azabı müstekbirleşerek hak edenlerin üzerine olsun…

“Şehirde dokuz kişilik bir çete vardı. Bunlar
yeryüzünde bozgunculuk yapıyor ve ıslaha yanaşmıyorlardı. Aralarında Allah adına and içerek
şöyle dediler: mutlaka onu ve ailesini geceleyin
öldüreceğiz. Sonra da velisine: biz onun ailesinin öldürülüşüne şahid olmadık. Biz kesinlikle
doğru söyleyenleriz, diyeceğiz.” (Neml 48-49)
Semûd kavminin ileri gelen azılıları kurmuş
oldukları bu dokuz kişilik çete ile Salih (as)’i
öldürerek ondan kurtulacaklarını ve böylece
kendi akıllarınca ayaklarına artık takılamayacağını, huzurlu yaşamlarına! tekrar döneceklerini
ve eskisi gibi rahata kavuşarak istedikleri gibi
hayatlarını ikame edebileceklerini düşünüyorlardı. İleri gelen kavmin sapık önderleri bu şekilde kararlaştırıp tuzak kurunca, Allahu Teâlâ
da onların kurmuş olduğu bu tuzağı başlarına
geçirmiş ve onları topluca Salih (as) ve inananlar hariç, korkunç bir ses ile helak etmiştir.
Tabi bu helak Dünyada idi, ahirette ise bitmek
tükenmek bilmeyen azap ve hüsran onları beklemekteydi.
“Onlar böyle tuzak kurdular, biz de kendileri hiç farkında olmadan onların planlarını altüst
ettik. Tuzaklarının sonunun nice olduğuna bir
bak! Biz onları da, kavimlerini de hepsini helak
ettik.” (Neml 50-51)
Semûd kavminin sonu ve nasıl helak edildikleri, ayeti kerimede şu şekilde geçmektedir:
“Emrimiz geldiğinde Salih’i ve onunla birlikte iman edenleri tarafımızdan bir rahmet ile o
günün azabından kurtardık. Zulmedenleri de
o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında diz üstü
çöke kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı.
Biliniz ki Semûd kavmi rablerini inkâr etmişti,
biliniz ki Semûd kavmi Allah’ın rahmetinden
uzak düşmüştür.” (Hud 66-68)
“Semûd kavmine gelince, onlara doğru yolu
göstermiştik, fakat onlar körlüğü doğru yola
gitmeye tercih ettiler. Böylece yapmakta olduk-

Selam, hidayete tabi olarak yeryüzünün
imarı için çalışan, zulme boyun eğmeden, kula
kulluk etmeden sabır ve azimle Allah yolunda
yürüyen, bu uğurda canlarını feda etmekten
çekinmeyen kulların üzerine olsun…
Allah’ın kahhar sıfatıyla azabı ve helakı,
yeryüzünde bozgunculuk yapan, ekini ve nesli
yok etmek için uğraşan, kula kulluğu zorlayan,
şeytanın izinde giden, insanlara zulmetmekten
çekinmeyen insanlıktan nasip almamış, vicdansızların üzerine olsun…
Rabbim bu mübarek ay hürmetine, Doğu
Türkistan, Suriye, Mısır, Irak, Filistin, Burma ve
Dünyanın neresinde zulme uğrayan bir Müslüman kardeşimiz var ise, sen onlara zaferler nasip eyle, onlardan yardımını esirgeme, Zalimleri
KAHHAR isminle kahreyle, mahfeyle ve perişan
eyle… (Âmin)
Dipnotlar
Araf suresi 74. Ayet
Şuara suresi 143-145. Ayetler.
Bir milletin umumi istek ve rızasıyla yapılan
bir günah, her ne kadar ferdi veya kişisel gözükse
de, milli bir günahtır ve cezada bütün bir millete
verilir. Bir toplumun içerisinde günah alenen işleniyor ve hiç kimse ses çıkarmıyorsa, buda aynı
şekilde bütün milletin sorumluluğundadır ve ceza
toplu olarak verilir. Nitekim Rabbimiz kur’anda
İsrailoğullarının helak olmasının sebebini buna
bağlamıştır. İsrailoğullarından iman etmeyenler
bir günah işlediğinde, iman edenler tek sefere
mahsus ikaz ediyor ve bir daha banane diyerek
karışmıyorlardı ve hayatlarına devam ediyorlardı.
Allahu Teâlâ da bundan dolayı iman etmeyenlerle
birlikte, o iman edenleri de helak etmiştir.
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Ölüm Gerçeği ve
Ölüme Hazırlıklı Olmak
Ayhan KESKİN

Ö

lüm; ruhun bedenden ayrılması olayı,
Ölüm; insan varlığı için bir âlemden
diğerine intikal etmektir. Bu anlamda
ölüm yok olmak değildir.
Her canlı gibi insan da sınırlı bir ömre sahiptir.
Allah’ın takdir etmiş olduğu ömür sona erdiğinde
her insan Allah’ın izniyle ölümü tadar. Allah’tan
başka her şey ölümlüdür. Eğer ölümden kurtulup dünyada sonsuza kadar yaşamak mukadder
olsaydı hiç şüphesiz buna en layık olan Allah’ın
sevdiği kulları Peygamberleri olurdu. Oysa
âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber
Efendimiz bile bu dünyadan göçmüştür. Nitekim
ayette belirtildiği üzere “Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler“ ZÜMER/30
Yine şu ayette ölüm gerçeğinin herkese uğrayacağını ifade etmektedir. “Biz senden önce
de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik şimdi sen
ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar“ ENBİYA/34
“Her nefis ölümü tadacaktır, sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz ancak bize
döndürüleceksiniz“ ENBİYA/35
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İnsan hayatının bir süresi vardır bu sürenin
sona ereceği vakte ECEL adı verilmektedir. Eceli
gelen herkes ölecektir. Nitekim sonradan yaratılan her şey fanidir. Bir başlangıcı olanın mutlaka sonu da vardır. Bu Allah’ın kanunudur. İstisnası da yoktur. Ecel bir gün bizim de kapımızı
çalacak, kapımız çalındığında ölüme şimdi değil,
başka zaman gel deme imkânımız asla olmayacaktır. Nitekim Allah’u Teâla şöyle buyurmakta;
“Her milletin bir eceli vardır onların eceli geldi
mi ne bir an kalabilirler ne de öne geçebilirler.“
ARAF/34

Her canlı Allah’ın izniyle yaşar ve ölür. Yaşamak ve ölmek insanın elinde olan bir şey değildir. Bu hususta Allah’ın iradesine hiç kimse karşı
çıkamaz. Allah bir kimsenin ölümüne hükmetmiş ise derhal yerine gelir. Allah şöyle buyurur;
“Allah kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir.
Nihayet birinize ölüm geldiği vakit görevli elçileriniz onun canının alır ve onlar görevlerinde asla
kusur etmezler.“EN’AM/61
Ölüme asla çare yoktur. Bedenden ayrılan
ruhun tekrar oraya iadesi insan gücünün dışında olan bir şeydir. Bir zamanlar dünyayı titreten dünyalara sığmayan her türlü güç, kuvvet
ve makama sahip olan insanlar ölüp toprak olmazlardı. Onlar da sıradan her insan gibi ölüm
gerçeği karşısın da boyun eğmezlerdi. Ölüm bir
bakıma insanlar arasında mutlak eşitlik sağlamaktadır. Ayette; “Can boğaza geldiğinde onu
geri döndürsenize, oysa siz o zaman bakıp durursunuz biz ise ona sizden daha yakınız fakat
siz göremezsiniz.“ VAKIA/83-85
Ölümün gerçeği ile ilgili bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. İşte bu hayatın gerçeği karşısında ölüme hazırlıklı olmak her Müslüman’ın
şiarı olmalıdır.
ÖLÜMÜ HATIRLAMA
VE HAZIRLIKLI OLMAK
“Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır.“ Ayeti
ölümün kaçınılmaz bir hakikat olduğunu vurgulamaktadır. Öyleyse sonsuz yolculuğa çıkacağı
kesin olduğu halde inanan bir kişinin hazırlık
yapmaması hiç düşünülebilir mi? İnsanı alda-
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tan sonu gelmez emellerden ve ölçüsüz dünya
sevgisinden kurtulmanın tek yolu; en büyük vaiz
olan ölümü hatırdan çıkarmamaktadır. Nitekim
Peygamber Efendimiz; “Ağız tadını yok eden
ölümü çokça anın“ buyuruyor. (TİRMİZİ) Yine
Hz. Ömer’in yüzüğünün kaşığına “Ölüm sana
vaiz olarak yeter Ey Ömer“ diye yazdırması ibret
verici ve ilgi çekicidir.
“Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de O ki hanginizin
daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve
hayatı yaratmıştır.” MÜLK/2 buyurarak hikmeti
gereğince kudreti ile dünya hayatında ölümü icat
ettiğini yarattığını bildirmektedir. Bundan dolayı
dünya hayatının da, ölümün de hikmetli olduğu
abes ve gayesiz olarak meydana gelmediği anlaşılmaktadır. Dünya, teklif ve amel ahret ise hesap ve mükâfat yeridir. Dinimiz böyle demekte,
akıl buna hükmetmekte, mü’minler olarak bizler
de buna böyle inanmalıyız. Ölümün hikmeti insanın imtihanında gizlidir. İnsan, iyi ya da kötü
her işlediği şeyin karşılığını görecektir. Ancak bu
burada değil de ahiret âleminde olacaktır. “Zerre kadar hayır yapmışlarsa onu, zerre kadar şer
yapmışlarsa onu (n karşılığını) göreceklerdir.”
ZİLZAL/7-8
Ahirete giderken iki türlü ölüm vardır. İmanlı
ve imansız ahirette varılacak iki yurt vardır. Cennet veya cehennem orada ise iki sonuç vardır.
Yüce Allah’ın rahmeti ve gazabı.
ÖLÜME HAZIRLIKLI OLMAK
“İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı
hal böyleyken insanlar gaflet içinde yüz çevirmektedirler.’’ ENBİYA/1
Ayetinde de buyrulduğu üzere insanlar hala
ölüm gerçeğinde gaflet üzeredirler. Bil ki şu
dünyaya dalan onun süsüne aldanan ve şehvetlerine aşırı derecede bağlanan kimsenin kalbi
hiç şüphesiz ölümü zikretmekten gafil kalır. Hatırlatıldığı zaman da hoşlanmayıp ondan tiksinir.
Onlar Allah’ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir.
“De ki; sizin kendisinden kaçtığınız ölüm
muhakkak sizi bulacaktır. Sonra siz görüleni ve
görülmeyen her şeyi bilen Allah’a döndürüleceksiniz. O, size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.” CUMA/8
Bir gün Allah Rasulü (sav) mescide vardığında bir takım insanların konuşup gülüştüklerini
duydu; onlara, “Ölümü anın! Nefsimi kudret
elinde bulunduran Allah’a yemin olsun ki, şayet
benim bildiklerimi sizler bilseydiniz, az güler çok
ağlardınız“ buyurdu. BUHARİ

Bugün insanların kafalarında taşıdıkları endişelerine bakın; tamamının veya tamamına yakınının dünyevi endişeler olduğunu göreceksiniz.
Kalabalık bir şehrin en yoğun noktasında durun
ve oradan geçen binlerce insandan her birine şu
soruyu yöneltin: “Şu anda neyi düşünüyordun?“
Hiçbir insanın, “şu anda, bir gün öleceğimi ve
yaşadığım hayatın hesabını vereceğimi düşünüyordum“ diyeceğini kolay kolay duyamayacaksınız. İnsan, başına yüzde yüz gelecek ölüm olayını ve hesaba çekilmeyi düşünmeden nasıl yaşar?
Fakat maalesef yaşanıyor.
Öyle binalar ediniyorsunuz ki, sanki içinde
ebedi kalacaksınız!(ŞUARA/129) Sanıyorum öleceğimizi sadece biliyoruz. Hâlbuki bir şeyi bilmek
ayrı şeydir, ona inanmak ise ayrı şeydir. Mesela;
aynı sınava aynı gün müracaat etmiş iki ayrı öğrenci düşünün. Birinci öğrenci sınava müracaat
ettiği günden itibaren hayatını değiştiriyor. Onu
artık dışarıda pek sık göremiyorsunuz. Koltuğunun altında kitaplar, sürekli çalışıyor ve çıkması
muhtemel sorular ve problemler üzerinde ilgili
kişilerle hazırlığını sürdürüyor. İkinci öğrenci ise
sınava müracaat ettiği günden itibaren hayatına
kaldığı yerden aynen devam ediyor. Hayatında
pek bir değişiklik olmuyor. Fakat sırası geldikçe her iki öğrenci de “Benim filan tarihte sınavım var” diyor. Burada vurgulamak istediğimiz
gerçek şudur: Birinci öğrenci sınava gireceğine
iman etmiş, ikinci öğrenci ise sınava gireceğini sadece biliyor. Bilmek ile inanmak arasındaki
fark böyle bir şey olsa gerek.
Çünkü insanlar ölümü sadece sala verilirken,
kabrin yanından geçerken, birinin taziyesinde
veya birinin ölüm haberi geldiğinde hatırlıyorsa
buna insanlar öleceklerine iman etmekten ziyade öleceklerini sadece biliyorlar denir. Bundan
dolayı Rabbimiz “Ne kadar da az düşünüyorsunuz?“ buyuruyor. ARAF-3
Eskiden mezarlıklar şehrin içinde olurdu insanlar işlerine giderken çarşıda, pazarda alışveriş yaparken kabirleri görürdü. Hatta bazı evlerin
pencereleri kabristana bakardı. Bu, hayat ile ölümün birlikte yaşanması demekti. Fakat ölümsüz
medeniyetin çocukları ve ölüme değil yaşamaya
iman etmiş biz insanlar kabirleri görüp ölümü
hatırlamak hayatımızın tadını kaçırdığı için zamanla kabirleri şehrin başka bir ifadeyle hayatın
dışına taşıdık. Tabi ki ölüm hayatın dışına sevk
edilince geriye sadece hayat kaldı. İnsanlarda
artık bu hayat yaşanır deyip zevk almaya koyuldular. Hayata dalış bazen öyle büyük boyutlara
ulaştı ki merhum M. Hamdi YAZIR’ın farklı bir
tercüme ile önümüze sürdüğü “Onlar oyun ve
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eğlenceyi din edindiler bu yüzden dünya hayatı
da onları aldattı” ARAF/51 ayetinin muhatapları haline geldik.
Yaşadığımız toplumdaki insanların aşağı yukarı tamamına yakınının adı Müslüman. Ben
Müslüman’ım diyerek yaşıyorlar. Bu insanlara
cennet-cehennem var diyorlar son durak kara
toprak yani öleceğiz diyorlar. Bütün bunlara inanıyoruz, inanmayanlar kâfir olur diyorlar. Buraya
kadar sorun yok. Fakat bu insanlara onlar konuşurken değil de yaşarken bakıyorsunuz cennet
var demişlerdi; talip olan çok az. Cehennem var
demişlerdi kaçınan çok az. Yine istikbal diyorlar
ama konuşmalarına bakıyorsunuz; ölüme kadar
olan süreyi anıyorlar. Çünkü babalar ve anneler
çocukları bir işe girince çocuk istikbalini kurtardı
diyorlar. Hâlbuki o çocuk işe girmekle ölene kadar bir geçim yolu bulmuş oluyor. O istikbalde
ölüm sonrası hayatta var. İnsanlara bakıyorsunuz sulu ve yeşillik bir yer görünce hemen hafta sonu orada birkaç saat zevkli anlar geçirmek
için piknik programı yapıyorlar ama aynı insanlar Allah’ın sulu ve yeşillik mekânında (cennette)
ebedi piknik yapmanın programını yapmıyorlar.
Veya yazın sıcak günlerinde o sıcaklardan kaçınan insanlar o dehşetli günün ve yerin (cehennemin) bilmem kaç bin derecelik sıcağından korunmuyorlar. Şu hayatta apartmanlar ve villalar
yaptırmaya kalkan insanlar öbür tarafta bir gece
kondu olsun yapmaya kolay kolay kalkışmıyorlar. Yine bu insanlar yazıldıkları daireyi elde edip
içinde rahat bir şekilde oturmak için canları çıkarcasına yıllarca taksit ödüyorlar. Fakat aynı
insanlar inandıklarını söyledikleri ahiret için aynı
çabayı göstermiyorlar. Sanki bir gün oraya hiç
gitmeyeceklermiş gibi… Yüce Rabbimiz Kur’an-ı
Kerim de bazı şeylere yemin etmiş insanın dikkatini o şeylere çekmek için yemin edinen varlıkların biride güneştir. “Yemin olsun güneşe ve
onun ışığına” ŞEMS/1
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Güneş hangi yönüyle dikkat çeker? Mesela
doğuşuyla ve batışıyla, güneş her gün doğar ve
tekrar doğmak için batar. Güneşin her batışı bir
ölüm her doğuşu bir diriliştir. Her gün tekrarlanan bu batış ve doğuş gösterileri bize şu gerçeği
fısıldar. Ey insan tıpkı benim gibi sende bir gün
böyle batıp sonra tekrar doğacaksın. Yani ölüp
dirileceksin. Bu gerçeği unutmamamız için Rabbimiz bu manzarayı her zaman bize seyrettiriyor.
Bakmasını bilenler için bu böyledir. Ya Rabbi ne
kadar da merhametlisin ki bize her an her şeyle
uyarıyorsun. Yüce Rabbimiz mevsimlerle de bize
ölüm ve ardından dirilişi anlatır. Her kış bir ölüm
her bahar bir diriliştir. İnsanlara bir gün sizde
böyle olacaksınız der gibi “Gökten bereketli

bir su indirdik kullara rızık olmak üzere onunla
bahçeler biçilecek taneli ekinler küme küme tomurcukları olan hurma ağaçları yetiştirdik. O su
ile ölü yeri dirilttik. İşte insanların diriltmesi de
böyledir.” KAF/9-11
Hz. Fatıma, Rasulullah (sav)’ın kendisinden
sonra hayatta kalan tek evladı, kızı büyük mücahide 25 yaşında ömrünün baharında hayata
veda etmişti. Rasulullah Efendimiz son günlerini
yaşıyor ölüm döşeğinde çağırıyor. Kızına yanına
eğil bakalım kızım diyor babası bir şey söylüyor ağlıyor sonra bir şey daha söylüyor buna
da çok seviniyor. Bu manzarayı gören sahabeler
bu olayı daha sonra Hz. Fatıma’ya sorduklarında
Hz. Fatıma der ki: o gün babam bana ilk önce
dedi ki bu hastalık beni götürür. Ben buna üzüldüm ve ağladım; ardından ikinci kez kızım bana
ilk kavuşacak sensin buyurdu ben de buna çok
sevindim ve güldüm. Görüyor musunuz manzarayı; birisi gelip kulağımıza eğilerek yakında
öleceksin diyecek biz de buna çok sevineceğiz
değil mi? Ne mümkün efendim, dur bakalım
ağzını hayra aç, daha yaşımız kaç diye cevap
veririz sanırım. Ama aynı şey 25 yaşındaki Hz.
Fatıma’ya söyleniyor ama o buna çok seviniyor.
Cenneti öyle özlemiş ki siz buna genç yaşta gitti
ömrünün baharındaydı veya az yaşadı gibi şeyler söyleyemezsiniz. Eğer bir insan yılları 25 yıla
sığdırmışsa Allah’ın razı olacağı hayatı 25 yıla
doldurmuşsa azıcık diyemezsiniz. Rica ederim
70, 80 yıl yaşayan bizler yaşadığımız hayatımızla Allah’ı ne kadar razı edebiliyoruz. 70 yıllık bir ömür içinde hiçbir şey yok ama 25 yıllık
bir ömür içerisinde neler yok ki Allah’ın rızasıyla
dolu bir hayat.
Yine rivayete göre Halid b. Velid Bizans komutanına diyor ki; bu gün sana öyle bir orduyla geldim ki sizin hayatı sevdiğiniz kadar bunlar ölümü seviyorlar. Onlar özgür yaşadılar. Ne
nefislerine ne de dünyaya takıldılar. Tam aksine mallarını ve nefislerini cennet karşılığında
Allah’a sattılar. Nefislerinin ve mallarının kölesi
olmadılar. “Allah şüphesiz Allah yolunda savaşıp
öldüren ve öldürülen mü’minlerin canlarını ve
mallarını Tevrat, İncil ve Kur’an’da söz verilmiş
hak olarak cennete karşılık satın almıştır. Verdiği
sözü Allah’tan daha çok tutan kim vardır öyleyse
yaptığınız alışverişe sevinin. Bu büyük başarıdır.” TEVBE/11
Peygamberimize bir zat gelerek şöyle dedi:
“Ya Rasulullah bana öyle bir amel göster ki onu
işlediğim zaman Allah’ın rızasını kazandığım gibi
insanlar tarafından da sevileyim.” Peygamberimiz şöyle cevap verir; “Dünyadan züht eder (ilgi
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duymaz) yüz çevirirsen, Allah seni sever, insanların elinde olandan yüz çevirdiğin taktirde insanlar tarafından sevilirsin.” (İBN MACE)

izah ediyor. “Hayır, siz acele geçiveren şu dünyayı çok seviyorsunuz da ahreti bırakıyorsunuz.”
KIYAMET/20-21

Hz. Ömer anlatıyor; “Medine döneminde bir
gün Rasullulah’ı ziyarete gittim odasına vardım,
üzerinde sade bir elbise yerde bir hasır kenarda
bir divan ve köşede bir su kabı vardı ağlamaya
başladım. Rasulullah; ‘Ömer niçin ağlıyorsun?’
deyince ben ‘ya Rasulullah, haline ağlıyorum.
Diğer devlet başkanlarının depdebeli hayatlarına bakıyorum bir de sana; Sen devlet başkanısın, hayatını biraz iyileştirsen! Rasulullah; ‘Ey
hattabın oğlu Ömer; istemez misin varsın dünya
onların olsun da ahirette bizim olsun.’ buyurdu.”
(İBN MACE)

Bunun gibi ömrü boyunca haram helal demeden, hırsla dünya malı yığan ahiret azığını biriktirmeyi unutan insanlar nihayet en son kabrin
ağzına gelirler. Bu ömür boyu topladığı şeyler
dünyada kalır. Peygamberimiz şöyle buyurur;
“İnsan öldüğü zaman kabre kadar kendisini 3
şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan
ikisi geri döner, biri onunla baş başa kalır. Ailesi ve malı geri döner, ameliyle baş başa kalır.”
(BUHARİ-MÜSLİM)

Öleceğinize ve her şeyi terk edip bir gün
Allah’a döneceğinize kendinizi ciddi bir şekilde
inandırın bakalım. Bir gün terk edip gideceğiniz
şeylere takılıyor musunuz? İmam Gazali diyor ki
“Mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirlerini kırıp geçiriyorlar.”
Ölüm öncesindeki kavgaların ölümden sonra pişmanlık getireceğini hissederek yaşayan insan hiç
pişman olacağı şeyin kavgasını verir mi? Hırsla
hayatın ve eşyaların burada kalacak şeylerin ardına bir ömür boyu düşer mi? “Onlar geride nice
şeyler bıraktılar; bahçeler, çeşmeler, ekinler,
güzel makamlar ve zevki sefa sürecekleri nice
nimetler. İşte böyle oldu ve biz onları başka bir
topluma miras verdik.” DUHAN/25-28
“Bilin ki dünya hayatı bir oyun eğlence, süs,
kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma
yarışıdır. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği ot ekincilerin hoşuna gider. Sonra kurur onu
sapsarı görürsün. Sonra çerçöp olur ahrette ise
çetin bir azap Allah’tan mağfiret ve rıza vardır.
Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey
değildir.” HADİD/20
Ölümü tefekkür ederek yaşamak hayatta gidici olarak yaşama sonucu doğurur. Böyle yaşayan insan da hesabını gideceği yere göre yapar.
Hz. Ömer’in söylediği üzere “hesaba çekilme
günü gelmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.“
sözünün gereğini yerine getirmiş olur. Aksi halde insan gideceği ana kadar kalacakmış gibi yaşar ve tercihini ona göre yapar. “Ama siz dünya
hayatını tercih ediyorsunuz oysa ahret daha iyi
ve daha kalıcıdır.” ALA/16-17 Bazen İnsanoğlunun davranışlarını anlamak gerçekten zor. Mesela aşağı yukarı her insan bir eşya satın alırken
önüne konulan iki maldan iyisi olsun pahalı olsun
diyerek kalıcısını tercih ettiği halde Allah’ın önüne koyduğu iki hayattan geçicisini tercih ediyor
ve kalıcısını bırakıyor. Yüce Rabbimiz bunu şöyle

Sahi neden insan kendisine yar olmayan ve
kendisini hayat yolunun bir kısmında terk eden
şeylerin peşinde bir ömür hırsla koşar. N.F.K şöyle
der; “Mezarda geçer akçe, neyse onu biriktir.”
“Cehennem sırtını dönüp gideni ve mal toplayıp kasalayanı çağırır.” MEARİC/18
Mal yığmak biçimindeki bir yaşam hiçbir zaman sonu olmayan bir yarıştır. Hatta insan malını artırdıkça çoğu zaman açlığını da artırmış
olur. Toplumda çok zengin insanlar görürsünüz
ki onlar çoğu fakir insanlardan daha fazla mala
düşkündür. Çünkü adamların ruhları aç. Bedeniniz aç olursa yedikçe doyarsınız ama ruhunuz aç
olursa yedikçe açlığınız artar. “Benim yolumdan
yüz çeviren uzak yaşayan bilsin ki onun dar bir
geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak
haşr ederiz.” TAHA/124
Peygamberlerin karşılarında duran, onlara
muhalefet eden insanlara bakın hep makam,
mal mülk ve kaba kuvvet sahibi insanlardır. Ebu
Cehil, Firavun, Nemrut, Karun sayabiliriz. Aynı
şekilde Peygamberlerin yanlarında olan ve onların getirdiklerine iman eden insanlara bakın hep
zayıf, biçare insanlar. Çünkü bunların başkalarına hava atacak ve şımaracak varlıkları yok. Günümüzde zenginlikleriyle, makamlarıyla, evleriyle, arabalarıyla hava atan insanları her tarafta
görmek mümkün. Mesela; “Seni parayla tartarım, sen kaç kuruşluk adamsın“ gibi sarf edilen
sözler kimlere ait? Elbette zenginlere ait. Bunlar
paranın şımarttığı insanlar. “Ey iman edenler!
Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan
alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanlardır.”
“Herhangi birinize ölüp gelip de Rabbim, ne
olur, ölümümü biraz geciktirsen de, sadaka verip iyilik edenlerden olsam! Demeden önce, size
verdiğimiz rızıktan harcayın. Allah eceli gelen bir
kimseyi geri bırakmaz. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”
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Dünyada insanı en fazla malı ve çocukları
meşgul eder. Doymak bilmeyen nefis aza kanaat
etmez, daha fazla kazanmak ister. Dünya hayatının meyvesi olan çocuklarını daha rahat yaşatmak ve onları kimseye muhtaç etmemek için didinip durur. Aslında mal kazanmak, çocuk sahibi
olmak ve onları kimseye muhtaç etmemek kötü
bir şey değildir. Zira zengin olmayı, çoluğa çocuğa karışmayı dinimiz tavsiye eder. Kötü olan
ölçüyü kaçırmak, çok kazanma hırsıyla, çocuklarını rahat yaşatma arzusuyla ibadetlerini ihmal etmek, malım mülküm azalır düşüncesiyle
Allah’ın emrettiği harcamaları yapmamaktır. Bu
duruma düşenler, dünya hayatını boşa geçirmiş,
neticede zarar etmiş olurlar.
Çeşitli zaafları sebebiyle görevlerini ihmal
eden insanoğlu, ölüm gelip çatınca aklı başına
gelir. Yapamadığı görevleri hatırlar. İhmali yüzünden kaybedeceği sonsuz bir hayatı ve hesapsız nimetleri düşünerek pişmanlık duyar. Yeniden hayata dönmeyi, açıklarını kapamayı arzu
eder. Fakat ilahi kanun gereği bu şans hiç kimseye verilmez. Gerçek bu olduğuna göre, hiçbir
zevk ve menfaat insana Allah’ı ve O’nun rızasını kazandıracak olan dini ve insani görevlerini
unutturmamalıdır.
“Nihayet o müşriklerden birine ölüm gelip çatınca; Rabbim, der. Ne olur beni dünyaya geri
gönder. Ömrümü boşa geçirdiğim dünyada iyi
işler yapayım.
Hayır, hayır. Onun bu söyledikleri boş laftan
ibarettir. Tekrar dirilecekleri güne kadar onların
önlerinde bir engel vardır, geri dönemezler.
Sura üflediği zaman artık aralarında soy sop
ilişkisi kalmaz. Birbirlerinin halini de sormazlar.
Kimin yaptığı iyilikler ağır basarsa, işte onlar
kurtuluşa erenlerdir.
Kimin yaptıkları da hafif gelirse, işte onlar zarara uğrayanlardır. Onlar cehennemde devamlı
kalacaklardır. Bunların yüzlerini ateş yalar da,
dişleri sırıtır kalır.
Allah Onlara; “Benim ayetlerim size okunurdu da, siz onları yalanlardınız, değil mi? Der.
Derler ki; Rabbimiz! Azgınlığımız bizleri alt
etti. Biz sapıklık içinde kalmış bir kavim olduk.
Rabbimiz! Ne olur, bizi buradan çıkar! Eğer tekrar önceki halimize dönersek, kendimize zulmetmiş oluruz.

60

Allah şöyle buyurur: “Alçaldıkça alçalın orada. Bana artık bir şey söylemeyin! Çünkü kulla-

rımdan bir grup insan; Rabbimiz, biz iman ettik,
bizi bağışla. Bağışlayanların en iyisi sensin, demişlerdi. Fakat siz onlarla eğlenir, beni anmayı
unutarak onlara gülerdiniz. Sabrettikleri için bugün ben onları mükâfatlandırdım. Onlar muradlarına erenlerdir.
Allah inkârcılara: “Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Diye sorar. Bir gün veya daha az bir zaman
kaldık; sayanlara sor, derler.“
Allah da onlara şöyle buyurur: “Pek az kaldınız. Keşke bunu bilseydiniz. Sizi boşuna yarattığımız, bize dönmeyeceğinizi mi sandınız?“
MÜ’MİN SURESİ/99-115
İbn Ömer (r.a) şöyle dedi: Rasulullah (sav)
omzumu tutarak şöyle buyurdu. “Dünyada tıpkı
bir garip hatta bir yolcu gibi davran!“
İbn Ömer (r.a) şöyle dedi: Akşamı ettiğinde,
sabahı bekleme! Sabaha çıktığında, akşamı bekleme! Sağlıklı günlerinde, hastalanacağın vakit
için; hayatın boyunca da öleceğin zaman için
tedbir al.
Vatanından, aile ocağından ayrı düşmüş bir
garibin aklı fikri hep öz yurdunda ve sevdiklerinde olur. Sen de bu dünyada kendini bir garip
say ve asıl yurdun olan ahreti düşün! Bitip tükenmeyen nimetlerle dolu, o çiçekleri solmayan
diyarı düşün!
Hatta kendini garip saymakta yeterli değil.
Zira yurdundan yuvasından ayrı düşen adam,
bir süre kalacağı gurbet diyarına gönül bağlayabilir. Dünyaya gönül bağlamak doğru değil.
En iyisi sen kendini yolcu say! Uzun bir sefere
çıkan, aklı fikri varacağı menzilde olan bir yolcu
gibi davran. Zira böyle bir yolcu, uğradığı yerlerdeki güzelliklere gönül bağlayıp kalmaz. Aşacağı
sarp dağları, geçeceği engin vadileri ve oralarda
kendisini bekleyen tehlikeleri hatırlayıp ürperir.
Hiçbir yerde durmadan yoluna devam eder. İşte
sen böyle bir yolcu olduğunu düşün!
Bir gün Resul-i Ekrem’in yanında bulunuyordum. Ensardan bir adam gelip selam verdikten
sonra: ‘Ya Rasulullah! Hangi mü’min daha faziletlidir?’ diye sordu.
Peygamberimiz; ‘Ahlakı en iyi olan mü’min’
diye cevap verdi. O zat yine ‘Ya Rasulullah! Hangi mü’min daha zekidir?’ diye sorunca: “Ölümü
en çok hatırlayıp ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapanlar zeki adamlardır” buyurdu. (İBN
MACE) Bu açıklamayı okuyanlar “Acaba dünya
için çalışmak, servet sahibi olmak kötü bir şey
midir? diye sorabilirler.
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Güzel dinimiz, dünya ile ahiret arasında mükemmel bir denge kurmuştur. Allah’ı ve ahreti
unutmamak şartıyla para kazanıp zengin olmak
iyi bir davranış olarak görülmüştür. Zengin sahabilerin İslamiyet’e ve Müslümanlara yaptığı
hizmetler malumdur.

biyle adeta başkaları içinmiş gibi, insanların çoğunun ölümü unuttukları görülür. Hâlbuki ölüm
daima hatırda tutulmalıdır. Allah’a kavuşmaya
daima hazırlıklı bulunmak gerekiyor. Peygamberimiz “Lezzetleri kesen ölümü çok anın“ buyurmuştur. (TİRMİZİ)

Öyleyse hadislerde ölümü hatırlamaya ve
dünyaya sırt çevirmeye niçin teşvik edilmiştir?
Ölüm düşüncesi, insanın dünyaya büsbütün
bağlanmasına ve ahireti unutmasına engel olur.
Ölümü hatırlayan insan, servetini Allah’ın rızasına uygun yerlere harcar. Hatta bu düşünce,
parasını hiçbir yere harcamayan cimrileri uyarır,
onları kendilerine getirir.

Şeytan bir insana günah işlemesi için telkinde bulunduğunda o insan ölümü hatırlayarak günah işlerken ansızın ölebileceğini ve buna engel
olmayacağını düşünürse, hiç hayatını böyle bir
sonla noktalamak ister mi? Rabbine isyan halinde iken kavuşmayı arzular mı?

Dünyaya sırt çevirmek demek, dünyanın cazibesine kapılıp ona kul, köle olmamak demektir.
Dünyaya sırt çeviren kimse, onun insanı baştan
çıkaran oyunlarına gelmemiş olur.
Demek ki kötü olan dünya değildir. Kötü olan,
insanın Allah’a boyun eğmesine engel teşkil eden
dünyevi arzu ve isteklerdir. Bu arzu ve istekleri
frenleyen, onları törpüleyip faydalı hale getiren
duygu ise, efendimizin tavsiye buyurduğu gibi
ölümü sık sık hatırlamaktır.
Hadis-i şerif bize şu gerçeği öğretiyor: Dünya
sevgisi, çok yaşama arzusu, zengin olma hırsı o
kadar kuvvetli duygulardır ki, o duyguları zararsız hale getirebilecek yegâne ilaç, kuvvetli dozdaki ölüm fikridir.
Ne gariptir ki, pek çoğumuz ölümün yaklaştığını anladığımız zaman, Allah’ın huzuruna temiz
çıkmak için dua ve niyaza, tövbe ve istiğfara başlarız. Gerçek şudur ki, biz her gün, her saat, her
dakika ve her an azar azar ölüme yaklaşmakta
ve ölmekteyiz. Çünkü ahiret hazırlığı için verilmiş olan ömürlerimiz geçmektedir. Binaenaleyh
ta ölüm döşeğine kadar geciktirmeden her an
ölümü hatırda tutmalı ve ölüme hazır olmalıyız.
Bilinir ki Salihler de ölür, müfsitler de… Allah yolunda cihad edenler de ölür, bundan geri
kalanlar da… Tağuttan sakınan erler de ölür, ne
pahasına olursa olsun hayata köle olan korkaklar da… Büyük gaye ve yüce bir hedef sahipleri
de ölür, sırf şu dünya menfaati için çalışan ahmaklar da… Kimi izzete, kimi zillete… Ölmek
veya öldürülmekle iş bitmiyor. Çünkü son durak
bu değildir. “And olsun ki, ölseniz de öldürülseniz de Allah’ın huzurunda toplanacaksınız.” ALİİMRAN/158
Tüm bu hakikatlere rağmen, hiç kimsenin
ölümden kaçmasının mümkün olmayacağının
bilinmesine rağmen, dünya meşguliyetleri sebe-

Şüphesiz ölümü hatırlama, kişiyi vesveselerden alıkoyar, meneder ve şeytanın hilelerine
karşı kendisine yardımcı olur. Allah Rasulü (sav)
uyumadan önce ve uyanır uyanmaz yaptığı dualarla bize devamlı ölümü hatırlamamızı işaret
ediyor.
Allah’ın kitabında hiçbir sayfa yoktur ki ahiretten bahsetmemiş olsun hiçbir konu yoktur ki
ölümden sonrasına dikkat çekilmemiş olsun.
Günümüz şartlarında Allah’ın davasını yüklenmiş olan dava adamları şu tehlikeyi göz ardı
edemezler. İnsanlara tahakküm eden tağuti rejimler, Allah’ı ve ölümü unutturmak için her şeyi
en ince noktasına kadar hesaplamış ve programlamış bulunuyorlar. Cahiliyenin akıntısına kendini kaptıran bir kişinin Allah’ı ve ölümü düşünebilmesi oldukça güçtür.
İşte İslam davetçilerine düşen görev, bu cahili atmosferde, Allah’ı ve ahret gününü hakkıyla takdir etmek, içinde bulunduğu topluma da
bunu hatırlatmaktır.
Hz. Muhammed’in (sav) Mekke döneminde
ağırlıklı olarak üzerinde durduğu konu: Allah’a
ve ahiret gününe iman duygusunu vurgulamasıydı.
Evet mü’min şiarı, bu dünyadan imanlı olarak ayrılmak olmalıdır. Kur’an’da Yakup peygamberin oğullarına şu tavsiyesi bildirilir. “Ey
oğullarım! Allah sizin için İslam (dinini) beğenip
seçti. O halde siz de ancak Müslüman olarak
can verin” (BAKARA/132) Başka bir ayette
bütün mü’minlere şöyle buyurulur: “Ey iman
edenler! Allah’tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Sakın, siz Müslüman olmaktan başka bir sıfatla ölmeyin“ (ALİ-İMRAN/102) “Ey
Rabbimiz artık bizim günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört, canımızı da iyilerle beraber al“
(ALİ-İMRAN/193) “Ey Rabbimiz! Üstümüze
sabır yağdır, bizi Müslümanlar olarak öldür.“
(ARAF/126)
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Arsızlığa Cesaret,
Zinaya Aşk Dediler
Fatih POLAT

B

u yazıda, erdemli ve iffetli insanların
telaffuzunda bile zorlanacakları ve
yutkunacakları, duyduklarında ciddi
anlamda rahatsız olacakları, ahlak, kültür ve
medeniyet sınırlarını zorlayan, bir kavmin yeryüzü sahnesinden silinmesine sebep olan yüz
kızartıcı ve yüz karartıcı fiillerine, fıtrata aykırı
ve insanlık dışı bir maraza, batı toplumlarından
ithal edilen bir sapıklığa ve sapkınlığa affınıza
sığınarak atıfta bulunacağım. Gündemi takip
edenler tarafından ne demek istediğim, bu melaneti anlatma bağlamında kullandığım kifayetsiz kalan kelimelerden zaten anlaşılmıştır.
Hareketlerinin adını yazarak bu temiz sütunu kirletmek istemiyorum ama gündemi takip
edemeyenler için memleketin ne günlere şahit
olduğunu, neler olup bittiğini bilmeleri açısından ima edeceğim.
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Anlayabiliyor musunuz? Müslümanlıkla yoğrulan bu yurtta, eşcinsellik iddiasında bulunanlar İstanbul’da sözde 23. Onur(!) (aslında
onursuzluk) haftasını kutluyorlar ve bunun için
caddelerde yürüyüş yapıyorlar. Neymiş, bu bir
tercihmiş, özgürlükmüş, hakmış teraneleri. Ya
Rabbi! Bu ne biçim bir hadsizlik, terbiyesizlik,
adilik, bu ne biçim bir asilik, havsalam almıyor.
Çıkıp Ramazan günü üç ayları da pis ağızlarına alarak kutsallarımıza hakaret ediyorlar. Bir
pankartlarına “şabanla recebin aşkına ramazan
engel olmaz” yazarak kudurmuşluklarını, satılmışlıklarını gösteriyorlar. İşin en ilginç tarafı ise
“namusa leke” söz konusu olunca silahları çeken bir kesimin ve maalesef bazı Müslümanla-

rın çeşitli gerekçelerle oy vererek meclise gönderdiği bazı vekillerin bu ahlaksızlığa destek
vermeleri ve beraber yürümeleridir.
Bu pisliği icra edenleri sosyolojik, pisikolojik, ekonomik vd. açılardan derin derin analiz
etmeye gerek yoktur. Sonuç ortadadır.
”Resulüm! Ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.
Güneş doğarken o korkunç çığlık onları
yakaladı.
Biz, onların şehirlerinin üstünü altına
geçirdik ve üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.
Gerçekten bunda, düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır.
Hem o Lût kavminin bulunduğu şehir
harabesi bir yol üzerinde bulunmaktadır.
Şüphesiz ki, bunda iman edenler için
bir ibret vardır.” Hicr 72-77
Diğer taraftan sözüm ona bilim merkezi olan
ODTÜ de, bir grup öğrenci sözde mezuniyet törenlerinde Ramazan ayına hakaret ediyor. Ramazan ayında camilerin minareleri arasına asılan mahyalara gönderme yaparak hazırladıkları
pankarta “On bira yın mezunu” yazarak Camiyi,
minareyi, ramazanı, orucu alaya alıyor.
Zamanlamaya ve alaya aldıkları kutsala dikkat edelim. Bilinçli bir şekilde organize oluyorlar, özenle düşünerek pankartlar hazırlıyorlar,
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cadde ve sokaklara ağızlarından salyaları akarak iniyorlar. Bir de toplumun bütün kesiminden destek alıyoruz imajını vermek için birkaç
açık kadına tesettür giydirerek onlarla pozlar
veriyorlar. Evet, bütün bu olanlar bize batı emperyalizmi ile siyonizmin, Müslüman halkları
öncelikle manevi ve kültürel olarak kuşatma
daha sonrada işgal etme ittifaklarını hatırlatıyor. Düşmanlar tecrübeli. Önce ahlakı önemsiz
ve ilkellik olarak sunuyorlar, sonrada ahlaksızlığı hak ve özgürlük olarak savunuyorlar. Daha
sonra… manzara ortada.
Bu hadiseler karşısında inanmış ve itminan
bulmuş kalpleri derin teessüre sevk eden ve acı
veren asıl mesele ise, Müslümanların bu olanlara seslerini çıkarmamaları, meydanlara inmemeleri ve bu gidişe dur diyememeleridir. Peki
neden? Artık Müslümanların bozulmasını istemedikleri kurulu düzenleri var. Dünya nimetleriyle tanıştılar ve bu nimetler hoşlarına gitti.
Bu nimetlerin ellerinden gitmesini istemiyorlar.
Şuan bunlarla oyalanıyorlar. Maneviyat mı? Zaten namazlarını kılıyorlar, oruçlarını tutuyorlar,
ara sıra üç beş kuruş infak da yapıyorlar. Yukarıda bahsedilen hadiselere karşı sorumlulukları
ve en büyük tepkileri ise kalpleriyle buğzetmek
ve dilleriyle lanet okumak.
Düşmanın en büyük güç kaynaklarından biride ümmetin parçalanmış, bölük pörçük olmuş,

tepkisizleşmiş, hissizleşmiş hal-i pür melalidir.
Bugün ümmeti oluşturan cemaatler, cemiyetler
vs. basit meseleler yüzünden birbirleriyle çekişip ayrılığa düşüyorlar. Böyle olunca da çözülüp yılgınlaşıyorlar. Bu ise düşmanın işine yarıyor. Bu hakikati Rabbimiz şöyle ifade ediyor:
“Allah’a ve Resulüne itaat edin ve çekişip
birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz
Allah, sabredenlerle beraberdir.” Enfal 46.
Üstat M. Akif halimizi bakın ne kadar veciz
bir şekilde özetliyor: “ his yok, hareket yok,
acı yok… leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana sen böyle değildin”
Yeniden tevhidle, Kur’anla, İslam’la canlanarak ayağa kalkmalıyız. Rabbimizin sırtımıza
yüklediği sorumluluk bilincini kuşanarak nefsimize ve neslimize sahip çıkmalıyız. Gençliğin elinden tutmalıyız. Ve bu yolda şehadet
şerbetini içenlerin haykırışlarına kulak vermeliyiz. “Siz ey Müslümanlar! Suskun ve aciz,
helâk olmuş ölüler! Hâlâ kalpleriniz sızlamıyor mu, başımıza gelen bu acı felâketler karşısında? Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok,
Allah için ve ümmetin namusu için kızacak?
Şerefli direnişçilerken, bizleri katil teröristler
olarak ilan edenlere karşı duracak! Bu ümmet
utanmaz mı, şerefi çiğnenirken?
(Şeyh Ahmet Yasin)
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Bakmalardan sakındırıp gözü temizleyendir Ramazan.
Duymalardan koruyup kulağı temizleyendir Ramazan.
Düşünmeleri vahye çekip aklı temizleyendir Ramazan.
Ayetleri satır satır işleyip kalbi temizleyendir Ramazan.
Helale kucak açtırıp gönlü temizleyendir Ramazan.
Haramlardan uzaklaştırıp eli temizleyendir Ramazan.
Rabbin kelamını seslendirip dili temizleyendir Ramazan.
Az yemeyi belletip mideyi temizleyendir Ramazan.
Gitmeleri ayarlayıp ayağı temizleyendir Ramazan.
Abdestlerle ibadetleri tazelendirip başı temizleyendir Ramazan.
Rükûlara vardırıp beli temizleyendir Ramazan.
Secdelerde durdurup alnı temizleyendir Ramazan.
Rabbanî soluklar yayıp canı temizleyendir Ramazan.
Şeytanları zincirleyip ânı temizleyendir Ramazan.
Teravihi getirip mescidi temizleyendir Ramazan.
Oruçla günlere dokunup vakti temizleyendir Ramazan.
İftar sevincini getirip gündüzü temizleyendir Ramazan.
Sahura bereket katıp geceyi temizleyendir Ramazan.
Bol bol misafir ağırlatıp haneleri temizleyendir Ramazan.
İnfakı, sadakayı ve zekâtı verdirip kazancı temizleyendir Ramazan.
Varını, yoğunu paylaştırıp cimriliği temizleyendir Ramazan.
Sükûneti yerleştirip sokakları, caddeleri temizleyendir Ramazan.
Gürültüleri giderip atmosferi temizleyendir Ramazan.
Sakinliği büyütüp kavgaları temizleyendir Ramazan.
Sesi ve sözü Kur’an’a verdirip tüm sözleri temizleyendir Ramazan.
Sabrı, direnmeyi öğretip yılgınlığı temizleyendir Ramazan.
Başkalarını düşündürüp bencilliği temizleyendir Ramazan.
Rahmet ve selamet dağıtıp huzursuzluğu temizleyendir Ramazan.
On bir ayda bir gelip bütün ayları temizleyendir Ramazan.
Sonunda bayrama erdirip tüm ömrü temizleyendir Ramazan.
Ve Ramazan,
Temizleyip arındıranların en güzeli, en mükemmeli, en muhteşemi ve en çok özlenilenidir.
20.06.2015 – KAYSERİ

