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Teknolojinin insan hayatına, yaşam tarzına ve 
alışkanlıklarına ciddi bir şekilde tesir ettiği yadsınamaz bir 
gerçek. Nitekim “akıllı telefonlar”, tabletler insanların 
elinden düşmüyor. Bu tür teknolojiler insanın istediği 
veriye anında ulaşma isteğini fazlasıyla karşılıyor. Böyle bir 
gerçekliğin içinde matbu dergi basımı her geçen gün 
anlamını yitiriyor. Nitekim tanınmış birçok dergi çok 
önceden matbu basımı durdurup dijital ortamda yayın 
hayatına devam etme kararı aldı. Belki de bu tüm dergiler 
için kaçınılmaz bir son olacak…

Köklü Değişim, “Suskunluğun Kırılma Noktası…” 
sloganıyla Haziran 2004 yılında yola çıktı, o tarihten 
bugüne kadar bazı istisnalar hariç her ay matbu olarak 
basıldı ve dağıtıldı. Bir fikrin temsilcisi olarak elden ele 
dolaştı. Kimileri onu gurur vesilesi olarak elinde taşırken 
kimileri de kin ve öfke dolu bir kalple fırlatıp bir kenara attı. 
Bizim açımızdan her ikisi de olması gerekendi. Zira ihlaslı 
Müslümanların sevgisini ve saygısını kazanırken; zalimlerin 
ve iktidarından vazgeçmek istemeyen yönetimlerin öfkesini 
üzerine çekmeyen bir dergi para tuzağı vazifesi görmekten 
başka bir işe yaramayan boş bir dergidir. 

Kuşkusuz dergiler içinde yaşamı barındırır. Hayata 
bakış açısını, sevgileri, üzüntüleri, öfkeleri, çözümleri ve 
çaresizliği onlarda bulabilirsiniz. Köklü Değişim 132 sayı 
boyunca geleceğe umutla bakabilmenin ve küfür sisteminde 
İ�slâmı� duruşun bir nişanesi olmaya çalıştı ve bundan sonra 
da bu anlayışla yoluna devam edecek. Tek farkla! Köklü 
Değişim artık sadece dijital ortamda sizlerle buluşacak. Bu 
nedenle bu açıklamayı bir veda açıklaması olarak değil 
bilakis daha verimli bir dergi çalışması için atılmış bir 
adımın habercisi olarak görün. 

Köklü Değişim çok önceden başlattığı dijital dergi 
abonelik sistemini ücretsiz bir şekilde tüm okuyucularına 
açıyor. Bundan sonra internet sitemizi ziyaret eden 
kardeşlerimiz dergimiz çıkar çıkmaz anında okuyabilecek, 
dilerse indirip kaydedecek, dilerse de bir başka arkadaşıyla 
paylaşabilecek. Bu vesileyle dergimiz için özel bir sayfa 
planlaması yapılmakta. www.kokludegisimdergisi.com 
adresinden yeni sayfamıza ulaşabilir ve dergimizi size 
sunulan alternatiflerden birini kullanarak okuyabilirsiniz.

Köklü Değişim Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın 
Yönetmeni Süleyman Uğurlu.
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KUR’ÂN-I ANLAMAK 
ZİHNİYET YENİLENMESİYLE DEĞİL 

İSLÂMÎ BİR BAKIŞLA OLUR

Abdullah İMAMOĞLU

Bilindiği üzere Kur’ân-ı 
Kerı�m İ�slâm Dininin 
temel kaynakların-

dandır. Asırlardır Kur’ân-ı 
Kerı�m, Müslümanları zulümat-
lardan çıkaran kandil olmuş, ta-
rih boyunca Müslümanlar 
Kur’ân-ı Kerı�m’in nuru ile ay-
dınlanmışlardır. Kur’ân-ı Azı�-
muşşân Müslümanların kendi-
sinden beslendikleri, kendisiyle 
hayat buldukları rahmet ve ha-
yat menbaı olmuştur. Kelâ-
mullah olan Kur’ân-ı Kerı�m 
Müslümanların hayatlarında 
karşılaştıkları ve karşılaşacak-
ları problemlerin çözümüne 
kaynaklık etmiştir. Allahu Teâlâ 
Kur’ân’ı bize şöyle tarif ediyor:

الَر ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمَن 
الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذِن َربِِّهْم إِلَى ِصَراِط 

اْلعَِزيِز اْلَحِميِد

“Elif, Lâm, Ra. Bu Kur’an, 
insanları Rabblerinin izni 
ile karanlıklardan aydınlığa 
çıkarasın, üstün iradeli ve 
övgüye lâyık Allah’ın yoluna 
iletesin diye sana indirilmiş 
bir kitaptır.”1

Allah’ın Rasûlü Sallallâhu 
Aleyhi ve Sellem bu ayeti şerh 

eder mahiyette Ali RadiyAlla-
hu Anh’ın rivayet ettiği bir 
hadı�si şerifinde Kur’ân’ı şöyle 
tarif ediyor:

“Haberiniz olsun ki, bir fitne 
çıkacaktır. Ben hemen sordum; 
bundan kurtuluş yolu nedir ey 
Allah’ın Rasulü? Buyurdu ki: 
Allah’ın Kitabına tâbi olmaktır. 
Onda; Sizden önceki milletlerin 
ahvali ile ilgili haber, sizden 
sonraki durum ile ilgili haber 
vardır. O hak ile bâtılı ayırt 
edendir. O boş ve gayesiz bir 
söz değildir. Kim akılsızlık edip 
ona inanmaz ve onunla amel 
etmezse Allah onu helak eder. 
Kim onun dışında hidayet arar-
sa Allah onu saptırır. O Allah’ın 
sağlam ipidir. O hikmetli olan 
zikirdir. O dosdoğru yoldur. 
Ona uyan hevalara sapmaz, 
dilleri karışmaz. Âlimler ona 
doymazlar. Onun tekrarı usanç 
vermez, tadını eksiltmez. İnsa-
nı hayrete düşüren mümtaz 
yönleri son bulmaz, tükenmez. 
O öyle bir kitaptır ki cinler işit-
tikleri zaman şöyle demekten 
kendilerini alamadılar: ‘Bizi 
hiç duyulmadık doğruya gö-
türen bir Kur’an dinledik ve 

ona iman ettik.’2 Kim ondan 
haber getirirse doğruyu söyler. 
Kim onunla amel ederse ecir 
alır. Kim onunla hüküm verirse 
adaletle hüküm vermiş olur. 
Kim ona çağırırsa dosdoğru 
yola çağırmış olur.” 3 

Görüldüğü gibi bu ayet ve 
hadis bizlere, Kur’ân-ı 
Kerı�m’in işlevini ve değerini 
haber vermektedir. Kur’ân-ı 
Kerı�m’in işlevini ve değerini 
kavrayabilmek için İ�slâm 
Ü� mmeti’nin tarih boyunca na-
sıl yaşadıklarına bakmak ye-
terli olacaktır. Asırlardır İ�slâm 
Ü� mmeti Allah’ın razı olduğu 
hayırlı Ü� mmet, vasat Ü� mmet, 
şâhid Ü� mmet, iyiliği emreden 
kötülükten nehyeden/alıko-
yan davet ehli Ü� mmet olarak 
hayatını ikame etmiştir. Yine 
tarih boyunca İ�slâm Ü� mmeti 
Kur’an’dan aldığı besinle, ha-
yat oksijeniyle Allah’ın razı ol-
duğu izzet ve şeref dolu bir 
hayat sürdürmüştür. Doğru 
anlayarak hayata geçirdikleri 
Kur’an-ı Kerı�m öyle bir kitap-
tır ki nefisler O’nunla hayat 
bulur, kalpler O’nunla mutma-
in olur. O, insanları Rablerinin 
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Günümüzde 
ise İslâm Ümme-

ti, Allah’ın razı 
olmadığı bir ya-

şamın esiri ol-
muştur. Rahmet-
ten, şifadan, iz-
zet ve şereften 
yoksun bir ha-
yat... Takriben 

bir asırdır Müslü-
manlar zulümat-

ların içerisinde 
Kur’ân-ı Kerîm’in 

gerçek mesajın-
dan uzak, 

Kur’ân-ı Kerîm’in 
istenildiği şekilde 
kavranamadığın-

dan, yanlış yo-
rumlandığından 

dolayı hayata 
egemen olmuş 

gayri İslâmî fikir-
lerin ve hayatın 
etkisinde yaşar 

hale gelmiştir

izniyle karanlıklardan nura çı-
karır, aziz ve hamd edilen sıra-
ta götürür. O’nunla konuşan 
doğru konuşur, O’nunla amel 
eden kurtuluşa erer. O’nunla 
hükmeden adaletli olur. 
O’nunla yöneten rahmetle yö-
netir ve O’na davet eden sırat-i 
müstakime doğru hidayete ka-
vuşturulur. O, Müslüman ve 
herhangi bir yolcunun azığı-
dır, daveti yüklenenin de des-
teği ve dayanağıdır. Kalpler 
onunla imâr edilir, bilekler 
onunla bilenir. Onu taşıyan 
kimse sabit dağlar gibi olur, O 
Allah yolunda iken dünya 
onun yanında küçüldükçe kü-
çülür. Hep hakkı söyler ve Al-
lah hakkında kınayıcının kına-
masından kesinlikle korkmaz. 
Kilosunun hafifliğinden dola-
yı, rüzgârın kendisini sürükle-
diği kimse O’nunla Allah ka-
tında Ühud Dağı’ndan daha 
ağır basar. Çünkü o Kur’an 
okumakta, dilini onunla ıslat-
makta ve parmak uçları onu 
müşahede etmektedir.

İ�şte Rasulullah’ın ashabı 
aynen yukarıda belirttiğimiz 
gibiydi. Sanki onlar birer yü-
rüyen Kur’an idiler. Ayetlerini 
iyice düşünüyorlar ve onların 
hakkını gözeterek okuyorlar-
dı. Onlarla amel ediyorlar ve 
onlara davet ediyorlardı. Azap 
ayetleri onları tir tir titretiyor, 
rahmet ayetleri ise onların 
kalplerine soğuk su serpiyor-
du. Kur’an’ın mucizesi ve onun 
azametinin huşusu içinde kal-
malarından ve hükümlerine 
hikmetle teslim olmalarından 
dolayı gözlerinden yaşlar akı-
yordu. Peygamberden onu öğ-
reniyorlar, sonra da kalpleri-

nin derinliklerine işliyorlardı, 
o ayetleri... Ve böylece ayetler 
tam yerleşiyordu, kalp ve ru-
hun derinliklerine sirayet edi-
yordu. Bu yüzden hem izzet 
bulup yeryüzünün efendileri 
oldular, mutlu ve huzurlu bir 
yaşam sürüp, Allah’ın rızasına 
ulaştılar.

Günümüzde ise İ�slâm Ü� m-
meti, Allah’ın razı olmadığı bir 
yaşamın esiri olmuştur. Rah-
metten, şifadan, izzet ve şeref-
ten yoksun bir hayat... Takriben 
bir asırdır Müslümanlar zulü-
matların içerisinde Kur’ân-ı 
Kerı�m’in gerçek mesajından 
uzak, Kur’ân-ı Kerı�m’in istenil-
diği şekilde kavranamadığın-
dan, yanlış yorumlandığından 
dolayı hayata egemen olmuş 
gayri İ�slâmı� fikirlerin ve haya-
tın etkisinde yaşar hale gelmiş-
tir.

Evet İ�slâm Ü� mmeti’nin 
İ�slâm’ın sahih, pak ve temiz fi-
kirlerine hasret kalmış olması 
başta Kur’ân-ı Kerı�m olmak 
üzere İ�slâm Risâleti’nin ger-
çek mesajından, muradından 
uzaklaş(tırıl)mış olmasından-
dır. O� yle ya şifa kaynağı ve kur-
tuluş reçetesi olan Kur’ân-ı 
Kerı�m gereği gibi anlaşılır ve 
hayata geçirilirse müfı�d/fay-
dalı, sadra şifa ve derde deva 
olacaktır. 

Son dönemlerde bir kısım 
modernist Müslümanlar, 
Kur’ân-ı Kerı�m’in beyan ettiği 
gerçek mesajın ve ilâhı� mura-
dın anlaşılabilmesi için, zihni-
yet yenilenmesine ihtiyaç oldu-
ğunu ileri sürmüşlerdir. Yine 
günümüzde İ�slâm’ın ilk dö-
nemlerinden bu yana uygulana 
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gelen ve muttakı� âlimlerce be-
nimsenen ve tedvin edilen  
“Kur’ân-ı Kerı�m’i anlamanın 
usulu /metodoljisi” sinin 
Kur’an’ı anlamak ve fıkh etmek 
için yeterli olmayacağını tartı-
şılır hale gelmiştir. Bu mesele-
ye ilişkin söylemler çoğalmış, 
kaleme alınan yazılar İ�slâm ca-
miasında gündem konusu ol-
muştur. Hatta muteber(!) ilim 
sahipleri tarafından bu konu 
çerçevesinde konferanslar, se-
minerler ı�rad edilmiştir.

Bu mesele gündeme taşı-
nacak kadar önemli olmakla 
beraber, bir o kadar da tehlike 
arz eder hale gelmiştir. Bu ve-
sileyle enel fakir de Kur’ân-ı 
Kerı�m’i doğru anlamanın öne-
mi hakkında bazı bilgileri ka-
leme almaya çalışayım 
inşâAllah.

Kur’ân-ı Kerı�m’i anlamanın 
önemi ve metoduna ilişkin çok 
sayıda kitap te’lif edilmiştir. 
Kur’ân-ı Kerı�m’i anlama meto-
dunun ve öneminin neler ol-
duğu ve tefsir usulüne ilişkin 
bilgiler bu kitaplarda geniş 
yelpazede ele alınmış ve Müs-
lümanların hizmetine sunul-
muştur. Ben bu yazımda 
Kur’ân-ı Kerı�m’in anlaşılma-
sında temel etken olan bir un-
surun önemini ele almaya çalı-
şacağım. Bu demek değildir ki 
Kur’ân-ı Kerı�m’in anlaşılma-
sında diğer etkenler önemsiz-
dir, olmasa da olur... asla bu 
değildir maksadım.

Kur’ân-ı Kerı�m’in anlaşıl-
masında temel etken olan bu 
unsur ihmal edilirse, yine bu 
unsur Kelâmullah’ı anlamaya 
çalışırken başvuru kaynağı ka-

bul edilmez, önemsenmez ve 
bu kaynağa doğru bakılmaz 
ise özelde Kur’ân-ı Kerı�m, ge-
nelde İ�slâm dininin anlaşılma-
sında zafiyetler meydana gele-
cektir. Kur’ân-ı Azı�muşşân’ın 
fıkh edilmesinde çok önemli 
bir yere sahip olan bu unsur 
göz ardı edilirse, din hevaya ve 
hevese göre şekillenmiş ve yo-
rumlanmış olacaktır. İ�şte bu 
unsur, Kur’ân-ı Kerı�m ile bir-
likte Rasûl Sallallâhu Aleyhi ve 
Sellem’in kalbine ilka olunan 
temiz, nezih Sünnet-i Seniyye-
dir.

Kur’ân-ı Kerı�m’i gereği gibi 
anlamak için Peygamber’in 
getirdiği Sünnet’e olan ihtiyacı 
teyid eden, bu konuya ışık tu-
tan bir ayette Allahu Teâlâ 
şöyle buyurmaktadır: 

َل  ْكَر ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك الذِّ
إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّرون

“İnsanlara, kendilerine 
indirileni açıklaman için ve 
düşünüp anlasınlar diye 
sana da bu Kur’an’ı indir-
dik.”4

Bu âyet-i kerı�me Allah 
Rasulü’nün vazifelerinden bir 
tanesinin de Allah’ın Kitabını 
açıklamak olduğunu söyle-
mektedir. Malumdur ki Kur’an 
şeriatın kaynağıdır. Kur’an’da 
mevcut ahkâmla ilgili ayetle-
rin bazıları açıktır, bunlardan 
bazıları da sahih usul kaidele-
riyle anlaşılmaya müsaittir. 
Bunlardan bazılarının açıkla-
ması da Rasûl Sallallâhu Aley-
hi ve Sellem’e bırakılmıştır. 
Başka bir söylemle Rasûl 
Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in 
kalbine ilka olunan Sünnet’e 
bırakılmıştır. Şöyle ki, Arapça-

ya vakıf bir kimsenin sadece 
Kur’an’dan İ�slâm dininin hük-
münü ve tafsilatını anlaması 
mümkün değildir. Velev ki bu 
fasih Arapçaya vakıf birisi olsa 
bile... Şeyh Elbâni, mezkûr 
ayette geçen beyan ifadesinin/
kelimesinin Peygamberimizin 
arındırılmış Sünneti olduğunu 
beyan etmiştir.5 Zaten günü-
müzde Arapçaya vâkıf olanlar, 
bu dile, Kur’ân-ı Kerı�m’in ilk 
indiği dönemde yaşamış olan 
mübarek Sahabelerden daha 
da vakıf değillerdir herhalde? 
Sahabeler, Kur’ân-ı Kerı�m’i an-
lamaya çalışırken çok fasih 
Arapçaya sahip olmalarına 
rağmen, muğlak/açıklanmaya 
muhtaç kalan hükümlerin an-
laşılması için Peygamberin 
izahına/Sünnet’e müracaat et-
miş olmaları, sadece Arapça-
nın Allah’ın Kitabını anlamak 
için yeterli ve tek unsur olma-
dığına delalet etmektedir. İ�fa-
de ettiğimiz gibi Arapçaya 
hâkim olmalarına rağmen, 
bazı ayetleri anlamada Hz. 
Peygamber’e müracaat eder-
lerdi. Bunun açık örneğini 
İ�mam Buhari Rahmetullahi 
Aleyh’in Sahih’inde ve İ�mam 
Ahmed Rahmetullahi Aleyh’in 
de Müsned’inde Abdullah b. 
Mes’ud RadiyAllahu Anh’dan 
rivâyet ettikleri hadistir: Pey-
gamber SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem ashabına Allâhu 
Tebâreke ve Teâlâ’nın; “İman 
ettikten sonra imanlarına 
zulum bulaştırmayanlar var 
ya; İşte güvenlik onlaradır 
ve doğru yolda olanlar da 
onlardır.” 6 mealindeki kavlini 
okuduğunda Ashab bu ayet-i 
kerı�me altında ezildi, bu ayet 
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onlara ağır geldi ve dediler ki: 
“Ey Allâh’ın Rasûlü! Bizden kim 
nefsine zulmetmez ki?”

Buradaki zulümden kişinin 
nefsine zulmetmesi veya kişi-
nin arkadaşına zulmetmesi 
veyahut ehline zulmetmesi 
gibi herhangi bir zulmü anla-
dılar. Peygamber Sallallâhu 
Aleyhi ve Sellem meselenin on-
ların zihinlerinde çağrıştırdığı 
manada değil de bu zulmün 
büyük zulüm olup Allahu 
Teâlâ’ya şirk koşma olduğunu 
beyan etti ve Allahu Teâlâ’nın 
Lokman Suresi’ndeki Salih Kul 
Lokman Aleyhi’s Selam’ın sö-
zünü hatırlattı. ‘Oğluna; Ey ev-
latçığım! Sakın Allah’a ortak 
koşma! Şirk gerçekten bü-
yük bir zulümdür, dedi.’7

İ�şte o sahabeler Arabın en 
fasih olanları, onlar bu ayet-i 
kerı�me’de geçen bu lafzı anla-
mada zorluk çekiyorlardı. An-
cak Rasul Sallallâhu Aleyhi ve 
Sellem’in izahından ve tevci-
hinden sonra müşkülleri sona 
eriyordu. Kur’ân-ı Kerı�m’in 
anlaşılmasında Sünnet’in öne-
mine vurgu yapan hadisi zik-
rettikten sonra devam edecek 
olursak... 

Allah Teâlâ’nın, insanları, 
hayatlarının her anında hâkim 
ve belirleyici kılmaları için 
gönderdiği ve ikmal ettiği di-
nin, nasıl ve ne şekilde uygula-
nacağı konusunda kullarını 
örnek bir model’den yoksun 
ve inzal buyurmuş olduğu 
vahyi, yanlış/çarpık tevillere 
açık bırakacağı elbette düşü-
nülemezdi. Bu kişi kuşkusuz 
Hz. Peygamber SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’dir. Hz Pey-

gamber SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem, Kur’an’ı ve İ�slâm’ı an-
larken -günümüzde olduğu 
gibi- Şer’ı� metod kullanma-
yanların, Rasül’ün izahına iti-
bar etmeyenlerin halini şöyle 
haber vermektedir:

İ�mam Beyhaki, Medhal adlı 
eserinde, Cündüb b. Abdullah 
RadiyAllahu Anh’tan şu nakli 
yapar: Rasûlullah Sallallâhu 
Aleyhi ve Sellem buyurdu ki:

“Kim, Kur’ân’a kendi gö-
rüşüyle fikir beyan ederse 
isabet etmiş de olsa hata 
yapmış olur.” 8 

Tabarâni, Evsat’da, Hz.
O� mer RadiyAllahu Anh’tan ri-
vayet ediyor. O, demiştir ki: 
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurdu:

“Benden sonra ümmetim 
için en çok korktuğum, 
Kur’ân’ı, hevâsına göre te’vil 
edip onu konulduğu mana-
nın dışında yorumlayan kişi-
dir.” 9

Verilen örnek ve zikredilen 
hadislerden anlaşıldığı üzere 
Allah’a layıkıyla kulluk yapıla-
bilmesinde ve Kur’ân-ı 
Kerı�m’de var olan ilâhı� mura-
dın anlaşılmasında Hz. Pey-
gamberin Sünnet’ine irtica et-
menin/başvurmanın önemi 
aşikârdır. O� zelde Allah’ın 
Kitabı’nın, genelde İ�slâm dini-
nin matlup olunan ve rızayı 
ilâhiye uygun bir şekilde anla-
şılmasında, sadece Arapça dil-
bilgisi kurallarını bilmenin ye-
terli olacağını söylemek, me-
seleye insaflı ve objektif bakıl-
madığını gösterir. Zaten Alla-
hu Teâlâ, bizlere Kur’ân-ı 

Kerı�m’i anlamaya çalışırken 
tedebbür/bütüncül bakmayı 
emretmektedir. Ayetinde şöy-
le buyurmaktadır:

يَدَّبَُّروا آيَاتِِه  ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لِّ
َوِليَتَذَكََّر أُْولُوا اْلَْلبَاِب

“(Bu Kur’an,) Ayetlerini, 
iyiden iyiye düşünsünler ve 
temiz akıl sahipleri öğüt al-
sınlar diye sana indirdiği-
miz mübarek bir kitaptır.”10

أَفاَلَ يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد 
َغْيِر الّلِ لََوَجدُواْ فِيِه اْختِالَفًا َكثِيًرا

“Bunlar Kur’an’ı hiç ince-
lemiyorlar mı? Eğer o 
Allah’tan başkası tarafından 
gelmiş olsaydı, içinde mut-
laka birçok çelişkiler bulur-
lardı.”11

قُلُوٍب  َعلَى  أَْم  اْلقُْرآَن  يَتَدَبَُّروَن  أَفاََل 
أَْقفَالَُها

“Kur’ân’ı (n anlamını) 
düşünmüyorlar mı? Yoksa 
kalbler(inin) üzerinde kilit-
leri mi var (ki hiçbir haki-
kat, gönüllerine girmiy-
or)”?12

Kur’ân-ı Kerı�m, Allahu 
Teâlâ’nın istediği şekilde ele 
alındığında, üzerinde tefekkür 
edildiğinde Müslümanlar için, 
insanlık için zulümatlardan 
nura çıkaran kandil olma özel-
liğini koruyacaktır. Kelâmullah 
’ın sadra şifa, derde deva ola-
bilmesi, ilâhı� muradın istenil-
diği şekilde kavranmasıyla 
mümkündür... Aksi taktirde 
Rasullah’ın beyanından, tevci-
hinden, tedebbür bakışından 
yoksun, metotsuz, usulsüz, 
güya zihniyet yenilenmesiyle 
anlaşılmaya çalışılan/fıkh 
edilmeye çalışılan hükümden 



gündem

8
eylül’15

hayır gelmeyecektir. Çünkü o 
artık Allah’ın muradı olmak-
tan çıkmıştır.

O� yleyse Kur’ân-ı Kerı�m’i an-
lama metodunun temelinde 
akidevı� bakış ve Rasullah’ın 
kalbine ilka olmuş Sünnet yat-
maktadır. Bundan maksadımız 
her ayette Sünnet’in tevcihine 
ihtiyacın olduğu değildir. Mak-
sadımız, Kur’ân-ı Kerîm’i an-
lamaya çalışırken Sünnet’i 
devre dışı bırakmanın, 
Sünnet’i, İslâm’ı fıkh etmek 
için başvuru kaynağı kabul 
etmemenin rızayı ilâhiye uy-
gun olmadığını izah etmek-
tir. Çünkü Kur’an ve Sünnet 
İ�slâm’ın temel kaynaklarıdır. 
Kur’an’ın ve Sünnet’in ayrılmaz 
iki teşrı� kaynağı olduğunu te-
yid eden bir hadiste Rasullah 
Sallallâhu Aleyhi ve Sellem şöy-
le buyurmuştur:

“Bana Kitap ve beraberin-
de bir o kadar da Sünnet 
verildi”         

Binaen aleyh, Kur’an ı anla-
maya çalışırken Sünnet’i Se-
niyye’ye müracaat etmemek, 
O’nu devre dışı bırakarak 
Kelâmullah’ı incelemeye, fıkh 
etmeye çalışmak doğru netice-
ler doğurmayacaktır. Hele bir 
de hiçbir delile dayanmaksı-
zın, şahsi görüşe binaen 
yapılan yorumlamalar, mez-
kur hadiste ifade edildiği gibi 
Rasül’ün korktuğu, razı ol-
madığı neticeleri beraberinde 
getirecektir. Allahu Teâlâ bi-
zlere, Kur’an’a bütüncül baka-
bilmeyi, Kur’ân-ı Kerı�m’i Ken-
disinin istediği şekilde anlama 
basireti, O’nunla amel etmek 
için hükümlerine teslim bir 

anlayış, arındırılmış bir nefsiy-
et nasip etsin. Kelâmullah’ın 
hayata hâkim olması için 
ihsanla çalışan hayırlı öncüler-
den olabilmeyi lütfensin....
(amin)

1  el-İbrâhîm (14), 1 
2  el-Cîn (72), 1 
3 Tirmizi, Sevabu’l Kur’an, 14, 
2908.    
4 en-Nahl (16), 44
5 M. Nasruddin el Elbâni, Tefsir 
Usulu
6 el-En’âm (6), 82 
7 el-Lokman (31), 13 
8 Sünen-i Ebû Dâvud Tercüme 
ve Şerhi, 13 , 257-258
9 Abdulganiy Abdulhalık  
Sünnet’in Delil Oluşu, s, 101.
10 es-Sâd (38), 29 
11 en-Nisâ (4), 82 
12 el-Muhammed (47), 24 
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َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ َمِعيَشةً 
َضنًكا َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمى

“Ve kim Benim zikrim-
den yüz çevirirse, o taktirde 
mutlaka onun için sıkıntılı 
bir geçim dar bir hayat var-
dır.” (Taha Suresi 124)

Gelmiş geçmiş bütün 
peygamberler gibi 
Rasul SallAllahu 

Aleyhi ve Sellem de şahsında 
hem risaleti ve hem de yöneti-
ciliği barındırmaktaydı. Hate-
mü’l enbiya olarak Rabbine 
kavuştuğunda risalet görevi 
ebediyen sona erdi. Ancak yö-
neticilik görevini kendisinden 
sonra biatle başa geçen halife-
ler devraldı. 

Rasul SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem hükmü kıyamete kadar 
geçerli olacak olan İ�slâm dini-
ni eksiksiz olarak tebliğ, beyan 
ve tatbik etmiştir. Bu bağlam-
da çeşitli vesilelerle kendisin-
den sonra gelecek olan yöneti-
cilerin özelliklerini, yetki ve 
sorumluluklarını gerek fiili, 
gerek sözlü ve gerekse takriri 
olarak beyan etmiştir. 

“Benî İsrail’i peygamber-

ler idare ederdi. Bir peygam-
ber vefat ettiğinde yerine 
başka bir peygamber geçer-
di. Şu bir gerçektir ki benden 
sonra peygamber yoktur. 
Ama halifeler gelecek hem 
de çok olacaklardır…” (Müs-
lim, imare 44 H.No.1842)  Ha-
disinde olduğu gibi; kendisin-
den sonra gelecek olan yöneti-
cileri halife olarak addeden de 
yine Rasul SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in kendisi idi.

Tarih Rasul SallAllahu Aley-
hi ve Sellem’i tasdik etti ve 
İ�slâm ümmetini halifeler yö-
netti. Tıpkı buyrulduğu gibi 
sayıları da pek çok oldu. Ebu 
Bekir RadiyAllahu Anh halife 
seçildiği Hicri 11. yıldan 
Hilâfet’in ilga edildiği 26 Re-
cep 1342/ Miladi 3 Mart 1924 
yılına kadar yüzden fazla hali-
fe varlık sahasına çıktı.

Bin üç yüz küsur yıla teka-
bül eden bu zaman zarfında 
gayrimüslimiyle birlikte bü-
tün bir İ�slâm ümmeti izzet ve 
şeref içinde yaşadı. Yer yer 
bazı dâhili sorunlar yaşanmış 
olsa da küffara karşı daima 
başı dik yaşadı. Hiçbir güç ka-

nını heder, malını talan etme-
ye teşebbüs bile edemedi. 

Ta ki; Avrupai düşünceye 
sahip İ�ttihat ve Terakki hare-
ketinin bir ulus inşasıyla baş-
layan serüveni, 13 Nisan 
1909’da Sultan İİ. Abdül-
hamid’in tahttan indirilmesiy-
le etkileri günümüze kadar 
süren bir yıkıma dönüştü. Zi-
hinden Avrupa’ya bağlı bu si-
yasi çete, sömürgeci devletle-
rin planları doğrultusunda 
politikalar izleyerek Osmanlı 
Hilâfet Devleti’ni maceradan 
maceraya sürükledi. Çanakka-
le savunması ümmetçe yürü-
tülen son savaş oldu. Destan-
ların yazıldığı bu savaş da 
Hilâfet’in ilgasına mani olama-
dı. Avrupa’nın İ�slâm coğrafya-
sı üzerindeki siyasi emelleri-
nin gerçekleşmesi adına 
Hilâfet’in ilga olması gereki-
yordu. Nihayet o uğursuz olay 
3 Mart 1924’te gerçekleşti. 
Böylece ümmeti Avrupa’nın 
hunharca saldırılarından ko-
ruyacak olan son kale de ber-
taraf ediliş oluyordu. 

Hilâfet’in ilga edilmesi iş-
gal kuvvetlerin İ�slâm coğraf-

HİLÂFETİ İLGA ETMENİN 
BEDELİ!

Mustafa KÜÇÜK
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yasındaki varlığını kalıcı hale 
geldi. Nitekim Batı, yerli işbir-
likçilerin eliyle İ�slâm ümmeti-
ni özünden koparacak siyasi, 
iktisadi, sosyal ve kültürel 
programlar devreye soktu. 

Hilâfet ilga edildiği günden 
beri bu ümmet siyasi, sosyal, 
kültürel ve ekonomik bağım-
sızlığını kaybetti. O� yle ki; da-
yattıkları dış politikalar üm-
metin arasına tel örgüler ve 
mayın tarlaları döşetti. Ü� m-
met elli küsur devletçik halin-
de birbirinden bağımsız ve fa-
kat ideolojik can düşmanı 
Batı’ya bağımlı bir hale geldi. 
Atanan işbirlikçilerin eliyle 
İ�slâm dışı rejim ve sistemlerle 
yönetildi. İ�slâm şeriatı rafa 
kaldırılarak küfür hükümleri 
tatbik edilmeye başlandı. Ü� m-
met açlığın, sefaletin ve ahlak-
sızlığın girdabına sürüklendi.

Nitekim Hilâfet sancağı dü-
şünce; Şam, Kahire, Bağdat 
düştü! İ�slâmabad, Keşmir, 
Kâbil, Tahran düştü! Endülüs, 
Makedonya, Kosova, Bosna 
düştü! Kaşgar, Buhara, Taş-
kent düştü! Fergana, Yemen, 
Kürdistan düştü! İ�stanbul düş-
tü! Kudüs düştü! Mekke-i Mü-
kerreme, Medine-i Münevvere 
düştü! Hüküm düştü! Söz düş-
tü! Adalet düştü! Ü� mmet düş-
tü! Bütün bir insanlık düştü!

Hilâfet düşünce; Ağrı Dağı 
ağladı! Toroslar ağladı! Nil ağ-
ladı! Fırat ağladı!

Hilâfet düşünce; Taç Mahal 
ağladı! Kurtuba ağladı! Aya-
sofya, Selimiye, Süleymaniye, 
Fatih ağladı! Mescidi Nebevi, 
Mescidi Aksa ağladı! Kabe-i 
Muazzama ağladı!

Hilâfet düşünce; Kur’an ağ-
ladı! Hadis ağladı! İ�cma, Kıyas, 
İ�çtihat ağladı!  Alim Ülema ağ-
ladı! Fakih, muhaddis, müçte-
hit ağladı! İ�lim irfan ağladı! 
Kültür medeniyet ağladı! İ�z-
zet, şeref, namus ağladı!

Hilâfet düşünce; Berberi-
ler, Malaylar, Gürcüler ağladı! 
Arnavutlar, Boşnaklar, Peştun-
lar ağladı! Araplar, Türkler, 
Kürtler ağladı. Hilâfet düşünce 
Beni A� dem ağladı! Yer ağladı! 
Gök ağladı!

Sömürgeci kâfir Batı’nın 
pilot bölge olarak kullandığı 
Türkiye topraklarında olup bi-
tenleri zikretmek, Hilâfet’in 
ilga edilmesiyle bütün bir 
İ�slâm âlemini saran bela musi-
betin büyüklüğü hakkında 
bize bir fikir verecektir.

Zira, cebren ve hile ile 
Hilâfet ilga edilip dini hayat-
tan koparma anlamına gelen 
laiklik ilan edildi. Türk halkına 
rağmen Türk ulusu diye bir 
kavram ihdas edildi. Bu kav-
ram üzerinden ülke içinde ve 
ülke dışında ötekileştirilmiş 
halklar türetildi. Böylece 
İ�slâm’ın kardeş yaptığı bu coğ-
rafyanın kadim halkları daha 
önce hayattan kovdukları iki 
büyük asli bela ile karşı karşı-
ya geldiler. Varoluş sebepleri 
olan dinlerini işlevsiz kılan la-
iklikle ve ulus kavramıyla 
maskelenen kavmiyetçilikle 
karşılaştılar. 

Avrupai bir kültür ve me-
deniyet politikası ümmete da-
yatıldı. Onlarca yıl kesintisiz 
süren savaş hali, halkı kıtlık ve 
açlığa mahkûm etmişti. Bu da 
yetmezmiş gibi, kapitalist eko-

nomi politikası ve ağır vergi-
lerle halk canından bezdirildi.   
Dahası başta harf inkılâbı ol-
mak üzere medeni hukuk,  dil, 
tarih, kıllık kıyafet, tatil günle-
ri, ölçü ve tartı birimleri ala-
nında dayatılan inkılâplarla 
Müslüman halkların bin yıllık 
kökleriyle olan bağları kopa-
rıldı. Ezan susturuldu. Sırf kıl-
lık kıyafet kanununa muhale-
fetten dolayı insanlar hunhar-
ca katledildi. 

Anadolu’da yaşayan halk-
lar olanca güçleriyle buna kar-
şı durdular. Başta Hilâfet’in il-
gasına, ardından ihdas edilen 
Türk ulusu politikasına karşı 
çıktılar. Dayatılan yeni rejime 
karşı halktan yükselen itiraz-
lar bilahare isyanlara dönüştü. 
Şeyh Said,  Anzavur, Yoz-
gat,  Zile, Konya, Çerkez Et-
hem,  Koçkiri, Ağrı, Dersim 
İsyanı ve benzeri onlarca is-
yan baş gösterdi. O� yle yoğun 
bir tepki ile karşılaşılmıştı ki, 
yerli işbirlikçiler yeni rejimi 
yerleştirmek adına halkı adeta 
katliama tâbi tutuyordu. Kuru-
lan İ�stiklal Mahkemeleri dev-
reye sokularak halk darağaçla-
rında şehit edildi. Gerçek şu 
ki; bu gün Afganistan, Suriye 
ve İrak’ta yaşananları Anadolu 
Müslüman halkları doksan yıl 
önce yaşadı.

İ�şte Hilâfet’in ilgasının ar-
dından böyle dayatmalarla, 
emrivakilerle, baskıyla, cebir 
ve şiddet kullanılarak bu laik, 
demokrat, ulusalcı cumhuri-
yet rejimi Anadolu halklarının 
başına geçirildi. Daha henüz 
bir asrı bile doldurmamış bu 
süre zarfında her on yılda bir 
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darbelerle, darbe teşebbüsle-
riyle, elektronik muhtıralarla 
ve kumpaslarla halkın reddet-
tiği rejime balans ayarları ve-
rilmiştir.

Günümüze değin sürdürü-
len kapitalist ekonomik politi-
kalarla ülke yetmiş sente muh-
taç bir şekilde yönetilmiştir. 
Sürekli “Kritik bir dönemden 
geçiyoruz!” hikâyesiyle halk 
uyutulmak istenmiş ve bu kri-
tik günler sürekli hale gelmiş-
tir.   

Diyeceğim şu ki; Hilâfet 
gerçek bağımsızlıktır. Hüküm-
dür, Hilâfet adalettir, güven ve 
emandır. Hilâfet rahmettir, iz-
zettir, şereftir.  Hilâfet taçu’l 
füruz/farzların tacıdır. İ�slâm 
kitabının şirazesi, İ�slâm kub-
besinin kilit taşıdır. O düşünce 
bütün bir kubbe yere yıkılıp 
harabe olur. 

İ�şte bugün İ�slâm ümmeti 
olarak bize olan budur. Kilit 
taşımız ile birlikte kubbemiz 
başımıza yıkılmıştır. Kubbe-
den ayakta kalan taşımız kal-
mamıştır. Bütün mahremleri-
mize girilmiştir. Ü� lkemiz baş-
tanbaşa ya fiilen veya dolaylı 
olarak işgal altındadır. 

Evet! Hilâfet’in ilgasının 
bedeli çok ağır oldu. Ü� mmet 
bedelini çok ağrı ödedi ve ha-
len ödemeye devam etmekte-
dir. Ancak gerçek şu ki; şafak 
gecenin en karanlık olduğu 
anda söker! Şimdi kap karan-
lık bir zaman diliminden geçi-
yoruz. Şafağın sökme anının 
yakın olduğundan kuşku yok-
tur. 

Zira geç de olsa ümmet teş-

hisi koydu. Bu perişan halinin 
ana sebebinin Hilâfet’in yoklu-
ğu olduğunu yaşayarak ders 
aldı. Tek çaresinin onu yeni-
den ikame etmek olduğunu 
yakinen öğrendi.

Ü� mmetin bağrından kopup 
gelen siyasi ve fikrı� yetkinliğe 
sahip organizeli bir grup, nü-
büvvet metodu üzere Hilâfet’i 
ikame için çoktan kolları sıva-
mıştır. İ�şte bakın Hizb-ut 
Tahrir’in yiğitleri  bu maksatla 
ümmetin kapısını çalmaktadır. 
Ü� mmet de onları bağrına bas-
mıştır.

Kim bilir belki yarın belki 
yarından da yakın!..

Hamd âlemlerin Rab-
bi Allah’a mahsustur. 

Evet! Hilâfet’in 
ilgasının bedeli 
çok ağır oldu. 

Ümmet bedelini 
çok ağrı ödedi ve 

halen ödemeye 
devam etmekte-
dir. Ancak gerçek 

şu ki; şafak ge-
cenin en karanlık 
olduğu anda sö-

ker! Şimdi kap 
karanlık bir za-
man diliminden 
geçiyoruz. Şafa-

ğın sökme anının 
yakın olduğun-

dan kuşku yoktur
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DEMOKRASİ+ÇÖZÜM=KÖRDÜĞÜM

Murat ALTIN

Hamd âlemlerin rab-
bi olan Allah’a, sela-
mı rahmeti ve bere-

keti Rasulüne, âline, ashabına 
ve O’nun yolu üzere giden mü-
minlerin üzerine olsun.

 اْدُع إِِلى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة 
إِنَّ َربََّك  بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن  اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم 
أَْعلَُم  َوُهَو  َسبِيِلِه  َعن  َضلَّ  بَِمن  أَْعلَُم  ُهَو 

بِاْلُمْهتَِديَن 

“İnsanları Rabbinin yolu-
na maharetli bir yöntemle 
ve güzel öğütlerle çağır, on-
larla üslupların en güzel, en 
etkilisi ile tartış. Hiç şüphe-
siz Rabbin, yolundan sapan-
ları herkesten iyi bildiği 
gibi, doğru yolda olanları da 
herkesten iyi bilir.” (Nahl Su-
resi 125)

Okuyucularımıza dergimi-
zin 122. sayısındaki “Çözüm 
Sürecine İ�slâmı� Çözüm” baş-
lıklı makalemde şöyle demiş-
tim:

“Geçtiğimiz günlerde Türki-
ye’nin ana gündemine yerleşen 
IŞİD’in Suriye’nin kuzeyinde 
Türkiye’ye sınır kenti olan Ko-
bani (Ayn al-Arap)’ye saldırıla-

rı sonrası çıkan olaylardan ge-
riye kalan acı bilanço; 
Güneydoğu’da birçok ilimizde 
sokağa çıkma yasağı ilan edi-
lirken 30’u aşkın cana binlerce 
yaralıya ve milyarlık ekonomik 
kayıplara mal olmuştur. Koba-
ni protestolarında yaşanan bu 
olaylar maalesef yine buz dağı-
nın görünen kısmıdır. Görün-
meyen suyun altında kalan kı-
sım ise daha büyük, daha da 
yıkıcı olacak bir potansiyele 
sahiptir.” Ben o gün bu tespit-
leri, uyarıları yaparken henüz 
ne Suruç olayı gerçekleşmiş ne 
de bugünkü resmı� kayıplara 
göre 42 güvenlik görevlisi ve 
13 sivil vatandaşımız katledil-
memişti. Türkiye’nin son 40 
yılına adeta ambargo koyup 
40 bine yakın masum cana 
milyarlarca lira maddi zarara 
mal olan PKK, AKP’nin artık 
“Analar ağlamasın.” sloganıyla 
yola çıktığı çözüm süreci maa-
lesef yine kana bulandı. Ve 
maalesef korktuğumuz o 
kâbus 7 Haziran genel seçim-
lerinin hemen ardından kanlı 
eylemlerine yine hız kesme-
den devam ediyor. Tüm Türki-

ye olarak ocağına ateş düşen 
ailelerin yürek dayanmaz dra-
matik hallerini bu son olsun 
diye çaresizce dua ederek izle-
mek zorunda kalıyoruz. Yaşa-
dığımız bu büyük felaketin 
kahreden daha vahim boyu-
tuysa bitti bitecek denen terö-
rün ülkemizi tehdit ederek, 
kurduğu hain pusularla can 
almaya devam ediyor olması-
dır. O� rgüt kendini sözde Kürt 
haklarının savunucusu ilan 
ederek hain eylemlerine doğu 
ve güneydoğuda karakol ba-
sıp, okul, şantiye, iş makinesi, 
hastane, kamuya ait araçları 
yakıp, yıkarak bölgeyi istikrar-
sızlığa sürüklemektedir. Do-
laysıyla da bu terör eylemin-
den en fazla bölge insanı mad-
di ve manevi zarara uğratmak-
ta, birçok köy ve mezra boşal-
tılarak Kürtler zorla evlerin-
den, barklarından göçe zor-
lanmaktadır. Bununla da kal-
mayan Marksist örgüt menfa-
atleri doğrultusunda Müslü-
man Kürtleri de katletmekten 
asla çekinmemektedir. Görü-
nen o ki örgütün “sözde” Kürt-
ler adına girdiği bu mücadele-



gündem

13
eylül’15

nin sonucu basit bir hesapla 
kâr zarar mukabilinden ele 
alındığında, Kürtler adına hiç 
bir kazanç gözükmemektedir. 
Zira kazananın olmadığı işle-
nen bu yıkım ve cinayetlere 
rağmen Kürtlerle, Türklerin 
hâlâ beraberce yaşıyor olma-
ları aralarında herhangi bir 
ayrılığın olmadığının bariz bir 
kanıtıdır. Velhasıl Kürtlerle, 
Türkler arasına yakılan bu fit-
ne ateşinin, körüklenen bu kin 
ve nefretin, uyandırılmak iste-
nen bu taassubun sebebi ne-
dir? Naçizane akılları kurcala-
yan bu ve benzeri birçok çeliş-
kili durum “Kürt meselesinin” 
tarihi vesikalar ışığında ince-
lenmesini gerekli kılmaktadır. 
Ortadoğu’nun kadim halkı 
Kürtler asırlarca İ�slâm Devleti 
sınırları içerisinde İ�slâm’a kai-
delerine en sadık millet olarak 
anılmışlardır. İ�slâm’ın fikrı� li-
derliğinde Kürtlerle Türkler 
bin yılı aşkın bir zaman dili-
minde aynı coğrafya üzerinde 
hiç bir ayrılığa düşmeden hu-
zur içinde yaşamışlardır. La-
kin bu mümtaz durum Cum-
huriyet dönemiyle başlayan 
Türk milliyetçiliği esasına da-
yalı kavmiyetçi siyasetler, Tür-
kiye vatandaşlığı gibi üst kim-
lik dayatmaları, asimile çalış-
malarıyla kökleri yaklaşık bir 
asra uzanan “Kürt sorunu”nu 
doğurmuştur. Oysa Kürtler 
Osmanlı’nın son döneminde 
kuzuların dahi çakal kesildiği 
o zor zamanlarında hep devle-
te sadık kalmışlardır. Cumhu-
riyet dönemi Kurtuluş 
Savaşı’nda din, iman, namus 
uğruna dönemin büyük dev-
letleri Fransız ve Rus orduları-

na, Ermeni ve Rum çetelerine 
her türlü olumsuzluğa, yoklu-
ğa rağmen geçit vermemişler-
dir. Kısacası Kürtler ne Türkle-
re ne de diğer milletlerden 
olan din kardeşlerine karşı 
halel getirecek bir tavır içeri-
sine asla girmemişlerdir. Ü� ste-
lik Osmanlı’dan sonra Kürtler 
de İ�slâm’a duyulan bu sadaka-
tin bedelini tüm İ�slâm beldele-
rindeki Müslümanlar gibi çok 
ağır ödemişlerdir. 

Ana hatlarıyla kısaca bu şe-
kilde tahlil ettiğimiz “Kürt me-
selesi” tarihi vesikaları ince-
lendiğinde Cumhuriyet döne-
mine kadar hiçbir sorun gö-
zükmemektedir. Peki, sonra 
birden bire ne oluyor da Kürt-
ler, Türklere “Biz sizinle yaşa-
mak istemiyoruz.” diyor? Orta-
ya çıkan bu müstesna duru-
mun müsebbibi sömürgeci 
ABD ve Avrupa’nın ümmet 
üzerindeki çıkar çatışmasının 
bir eseridir. O� zellikle emper-
yalistlerin iştahını kabartan 
Türkiye’nin doğusundaki zen-
gin petrol ve bor gibi yeraltı 
zenginliklerimizdir. Nitekim 
Osmanlı’nın dirayetli Halifesi 
İİ. Abdülhamit Han özellikle 
19. yy. son çeyreğinde tüm 
dünyada gündeme gelen ve 
stratejik bir maden olduğu an-
laşılan petrol için büyük çaba 
harcadı. Üğruna savaşların çı-
kartılacağı yeni bir dünya dü-
zeninin oluşturulacağı petro-
lün önemini anlayan halife İİ. 
Abdülhamit Han, Osmanlı’nın 
içine düştüğü siyasi çıkmaz-
dan dolayı şahsi malından 
ödenek çıkartarak geniş kap-
samlı bir petrol rezervi çalış-
masına girdi. Musul ve Bağdat 

havalisinde, Dicle ve Fırat ne-
hirleri havzasında petrol tara-
ması yapıldı. Musul, Kerkük ve 
Güneydoğu Anadolu’nun ne-
redeyse tamamında yüksek 
ölçekte petrol rezervleri oldu-
ğunu haritalarıyla tespit ettir-
miştir. O gün haritayla tespit 
edilen Doğu Anadolu’nun bir 
kısmını kapsayan petrol böl-
geleri; Diyarbakır, Mardin, Bis-
mil, Hazro Çayı etrafı, Sinan, 
Batman Çayı etrafı, Dicle böl-
gesi, Midyat, Bedran, Tulan, 
Siirt, Botan Çayı etrafı, Habur, 
Fındık, Cizre, Habur Çayı etra-
fı, Bitlis Çayı kıyısı ve 
Hakkâri’de önemli petrol ya-
taklarının bulunduğu kaydedi-
liyor. O günün teknolojisiyle 
petrol tespitini belgelendiren 
İİ. Abdülhamit Han’ın ömrü 
petrol çıkartmaya yetmedi, la-
kin dünyadaki değişimi yakın-
dan takip ediyor, o dönem pet-
rolün yeni kullanım alanları-
nın bulduğunu biliyordu. O� zel-
likle İ�ngilizlerin güçlü donan-
maları ile sahip oldukları gü-
neş batmayan sömürge impa-
ratorluklarını kömür yerine 
petrolle çalışan gemilerle ida-
re etmek istiyorlardı. Halife İİ. 
Abdülhamit han bunların hep-
sini biliyor ve petrolün gele-
cekte çok güçlü stratejik bir 
silah olacağının hesabını yapı-
yordu. Zayıflayıp güçsüz kalan 
Osmanlı halifesi bu cevheri iş-
leyemeden elinden kaçırmak-
tan korkarak Musul’un petrol 
arazilerini şahsen satın aldı. 
Çünkü İ�ngilizler bu bölgeyi ıs-
rarlı bir biçimde her ne paha-
sına olursa olsun istiyordu. 
Büyük Britanya’nın efsane 
başbakanı Churchill’in “Bir 



gündem

14
eylül’15

damla petrol bir damla kandan 
daha değerlidir.” sözü de adeta 
İ�ngilizlerin petrol için ne denli 
hırslı olduğunun göstergesi-
dir. 

Sözünü ettiğimiz bu bilgi-
ler yumağının tamamı Başba-
kanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırla-
nan “Osmanlı Döneminde 
İrak” isimli kitapta yer almak-
tadır. Bu minvalde Osmanlıyı 
lağvederek 1920’de Hilâfet’in 
başkenti İ�stanbul’a giren İ�ngi-
lizler, ne oldu da tek kurşun 
atmadan 1923’te geri döndü? 
Çünkü dünyayı ele geçirip sö-
mürmenin önündeki tek engel 
olan Hilâfet’in kaldırılması, 
aynı zamanda dünya petrolü-
nün başkenti olan Musul ve 
Kerkük’ün Lozan’da bizden 
koparılması anlamına geliyor-
du. O gün koskoca Osmanlıyı 
bir oldubittiye getirip alelace-
le topraklarını cetvelle bölen 
İ�ngilizler, bugün de ABD lider-
liğinde İrak, Sudan ve Suriye’yi 
kaça böleceklerinin hesabın-
dalar. Yeni dünya düzeni, de-
mokrasi ve özgürlükler baha-
nesiyle Ortadoğu’da petrol 
bölgelerini yeniden şekillendi-
rirken ABD’nin, sizce ülkemi-
zin zengin petrol yatakları 
üzerinden bir hesabı yok mu-
dur? Bu minvalde yine kapita-
list Batı’nın önümüze koyduğu 
küçük resme bakarak arkada 
gizlenen büyük resmi görme-
miz gerekiyor. Bu boyutuyla 
“Kürt meselesi” ele alındığın-
da Güney ve Doğu Anadolu’yu 
hatta tüm Ortadoğu’yu da içi-
ne alan, savaş ve kaosun se-
bepleri daha net bir biçimde 
açığa çıkmaktadır. İ�slâm 

âleminin içinde yaşamakta ol-
duğu bu kardeş kavgalarının 
tek ve yegâne sebebi, Batılı ka-
pitalist ideolojinin İ�slâm top-
rakları üzerinde tahakküm 
kurmasının bir neticesidir. 

Genelde İ�slâm âlemi özelde 
Türkiye üzerinde gayri İ�slâmı� 
fasit ideolojiler yüzünden, üm-
metin zihninde milliyetçilik 
gibi daha birçok zehirli fikir 
uygun ortam bulup kök sala-
bilmektedir. Hilâfet’ten sonra 
demokrasi havariliğine soyu-
nan Müslümanlar hayatla ala-
kalı sorunlarını bu fasit ideo-
lojiyle çözemeyip durumu 
daha da içinden çıkılmaz kör-
düğüm haline getirmişlerdir. 
Bunun en son bariz örneğini 
ülkemizde yaşanan terör olay-
larına bakarak söyleyebiliriz. 
AK Parti’nin önce “Kürt açılı-
mı” sonra “Çözüm süreci” adı 
altında ürettiği bu politikalar 
sorunu çözemediği gibi daha 
da derinleştirip yine kördü-
ğüm haline getirmiştir. Çözüm 
sürecinde Kürtlere tanınan 
ana dilde eğitim ve kamusal 
alanda dil serbestliği üzerine 
kurulu olan politikalar adeta 
duvara çarparak infilak etmiş-
tir. AK Parti hükümetinin çö-
züm stratejisi Avrupa ya da 
dünyanın başka herhangi bir 
yerinde belki başarı sağlayabi-
lir, fakat sorun bizde İ�slâmı� bir 
beldede ise yaşanan bu tür 
problemleri asla kökünden çö-
zemeyecektir. 

Sözünü ettiğimiz problem 
İ�slâm Ü� mmeti’nin problemi 
ise tabii ki çözümü de İ�slâm’ın 
akidesinden olmalıdır. Kurdu-
ğumuz bu denkleme 1400 yıl-

Genelde İslâm 
âlemi özelde 

Türkiye üzerinde 
gayri İslâmî fasit 

ideolojiler yüzün-
den, ümmetin 
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riliğine soyunan 
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olaylarına baka-
rak söyleyebiliriz



gündem

15
eylül’15

lık İ�slâm Devleti’nin pak geç-
mişi şer’ı� çözümleri delil nite-
liğindedir. Bunun en güzel ör-
neğini Osmanlı’nın son döne-
mindeki Hamidiye Alayları’nın 
kuruluş amacında görmekte-
yiz. Emperyalist batılıların 
İ�slâm toprakları üzerinde tef-
rikalarını çözen, dirayetli Hali-
fe Abdülhamit Han bütün gü-
cüyle o dönemde Doğu Ana-
dolu’yu kuşatan fitneyi orta-
dan kaldırmak ve orada kuru-
lacak bir Ermeni Devleti’ni 
engellemek için, Rum ve İ�ngi-
liz emperyalizminin hareket 
kabiliyetini azaltmaya çalış-
mıştı. Dönemin büyük devlet-
lerinin reform isteklerini Av-
rupalıların misyoner faaliyet-
lerini engellemek veya kontrol 
altına almak için Kürt aşiret-
lerden askerı� birlikler teşkil 
ederek bütün bu felaketleri 
İ�slâm ve iman gücüyle berta-
raf etmiştir.

يُْؤَت  َوَمن  يََشاء  َمن  اْلِحْكَمةَ   يُؤتِي 
اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ 

أُْولُواْ الَْلبَاِب 

“Allah, hikmeti dilediğine 
verir. Kime hikmet verilmiş-
se, şüphesiz ona çokça hayır 
verilmiş demektir. Bunu an-
cak akıl sahipleri anlar.” 
(Bakara Suresi 269)

Kur’an’ın ifadesiyle Allah 
Celle Celâlehû meseleleri anla-
mayı isabetli karar ve çözümü, 
olayları değerlendirme kabili-
yetini sünnetine, düzenine, ya-
salarına uygun olarak iradesi-
nin tecellisine tâbi akıllı ve so-
rumlu kimselere verir. Kendi-
lerine ilim ve hikmet verilen-
ler dünya ve ahiret mutluluğu-
na kavuşanlardır. Ku’ran hü-

kümleri ve vahiy ile gelen ilke-
lerden yalnızca akıl ve vicdan 
sahipleri düşünüp ibret alırlar. 
Şimdi gelinen bu vahim tablo 
karşısında hepimizin çok iyi 
düşünüp bir sonuca varması 
gerekiyor. Biiznillah sözün özü 
şudur ki Müslüman mahalle-
sinde salyangoz satılmıyor. 
İ�slâm coğrafyasında fitnenin 
fesadın terörün bitirilmesi, 
haksız yere akan Müslüman 
kanının durdurulması ancak 
ve ancak yakında yeniden ku-
rulacak İİ. Râşidı� Hilâfet’le 
mümkündür. Ezcümle haksız 
yere cana kıymayı yasaklayan 
ve çok ağır yaptırımları olan 
İ�slâm dininin getirdiği yüksek 
ideallerden birisi de insan ha-
yatına verilen kıymettir. Yüce 
kitabımız Kur’an’ı Kerim bu 
hususta şöyle buyurmuştur:

فِي  فََساٍد  أَْو  نَْفٍس  بِغَْيِر  نَْفًسا  قَتََل   َمن 
َوَمْن  َجِميعًا  النَّاَس  قَتََل  فََكأَنََّما  الَْرِض 
َجاء  َولَقَْد  َجِميعًا  النَّاَس  أَْحيَا  فََكأَنََّما  أَْحيَاَها 
بَْعدَ  ْنُهم  ّمِ َكثِيًرا  إِنَّ  ثُمَّ  بِالبَيِّنَاِت  ُرُسلُنَا  تُْهْم 

ذَِلَك فِي الَْرِض لَُمْسِرفُوَن

 “Kim bir canı haksız yere 
öldürürse, bütün insanları 
öldürmüş gibi olur. Kim de 
bir hayat kurtarırsa sanki 
bütün insanların hayatını 
kurtarmış olur. Andolsun ki; 
onlara, peygamberlerimiz 
apaçık delillerle geldiler. 
Sonra, onlardan birçoğu, bu 
ayet ve mucizeler geldikten 
sonra, yine de yeryüzünde 
fesat çıkarmaya ve azgınlık 
etmeye devam ettiler.” (Mai-
de Suresi 23) 
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rinleştirip yine 
kördüğüm haline 

getirmiştir. Çö-
züm sürecinde 

Kürtlere tanınan 
ana dilde eğitim 

ve kamusal alan-
da dil serbestliği 

üzerine kurulu 
olan politikalar 

adeta duvara çar-
parak infilak et-
miştir. AK Parti 

hükümetinin çö-
züm stratejisi Av-

rupa ya da dün-
yanın başka her-
hangi bir yerinde 
belki başarı sağ-

layabilir, fakat 
sorun bizde 

İslâmî bir beldede 
ise yaşanan bu 
tür problemleri 
asla kökünden 

çözemeyecektir
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BİLADU’Ş ŞAM’DAN
BİR MESAJ

Ummu ABDULLAH

Sadık kullarına kendi 
içlerinden bir pey-
gamber göndererek 

rahmette ve lütufta bulunan, 
onlar apaçık bir sapıklık için-
deyken onlara kendi katından 
ayetlerini indiren ve onlara 
Kur’an’ı ve Hikmeti öğreten 
Allah’a hamd-u senalar olsun. 
Sizleri İ�slâm’ın selamı ile se-
lamlıyor ve İ�slâm’ın ve Hakkın 
bekçileri olan Ribat beldesin-
den, Şam ümmetinden selam 
getiriyorum. O belde ki fetih-
ler ve etkileyici zaferler elde 
etmiş büyük kahramanlar or-
taya çıkarmış bir beldedir. O 
belde ki oradaki hayrı Allah 
Subhanehû ve Teâlâ hesap gü-
nüne dek muhafaza etmiştir. 

E’s Selamu Aleykum ve 
Rahmetullahi ve Barakatuh

Bizler insanlık için ortaya 
çıkartılmış en hayırlı ümme-
tiz. Sevgili Peygamberimiz Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem İ�slam’ı 
tüm dünyaya bir rahmet ola-
rak yayan devletimizi kurdu. 
Bu dinin nimetleri evlerinize 
kadar ulaştı ve böylece insan-
lık; güven, adalet ve istikrar 

tattı. Çünkü daha önce insan-
lık; İ�slam devleti, Raşidi Hila-
fet olana kadar gerçek değer-
leri hiç tatmamıştı. Sizler buna 
şahitsiniz.

Sevgili, kıymetli Kardeşle-
rim! İ�slam Ü� mmeti her yerde, 
her hususta trajik bir gerçekli-
ği yaşamaktadır. Hilâfet 
Devleti’nin çöküşünden bu 
yana, bu Ü� mmete birbiri ar-
dından felaketler isabet et-
mektedir; İ�sra ve Mirac’ın bel-
desi Yahudiler tarafından kir-
letilmektedir ve halkı da ıstı-
rapların en kötü şekline maruz 
kalmaktadır. Ve işlenen katli-
amların cezasız kaldığı savaş 
meydanına dönüşmüş Suriye. 
Ve mezhepçi çatışmaların çal-
kaladığı Yemen, İrak ve Lib-
ya… Ve nihayet Burma’daki 
Rohingyalı kardeşlerimiz. Kat-
liama uğramanın, diri diri ya-
kılmanın, dilim dilim doğran-
manın, zorla kendi ülkelerin-
den sürülmelerinin ve Burma-
lı hükümetin onları yok say-
masının yanı sıra, Rohingyalı 
Müslümanlar tehlikeleri göze 
almışlar ve gidebilecekleri 

hiçbir yerleri yok. Çünkü kom-
şu ülkeler, layık olmadıklarını 
düşünerek, yersiz yurtsuz ol-
malarına rağmen onlara yar-
dım kapılarını kapatmıştır.

Tüm bu zulümler İ�slam 
beldeleri parça parça edildiği 
ve her biri kendine düşen pay-
dan razı olduğu içindir. Dini-
mizden döndürmek ve kendi-
lerine bağımlı kılmak için Ba-
tının izlediği politikaları ve 
açgözlülüğü sayesinde elden 
ele dolaşan kolay yem haline 
geldiği içindir. Ama bize dini-
mizi bıraktıramayacaklar 
Allah’ın izniyle. Her ne kadar 
bize karşı entrikalar ve tuzak-
lar üretseler bile.

Ben konuşmamda Şam 
’daki Ü� mmetin dayanılmaz ıs-
tıraplarına ışık tutacağım. Ve 
emzikli bebekleri, yaşlı kadın 
ve erkekleri ayırt etmeyen 
barbar savaş makinesinin 
elinden Suriyeli kadın ve ço-
cukların çekmekte oldukları 
korkunç şeyleri zihninizde 
canlandırabileceğiniz bir tablo 
çizmek istiyorum. Katliamla-
rın çeşitleri bombalamadan, 
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silahla vurmaktan, satırlarla 
doğranmaktan kimyasal silah-
larla boğulmaya kadar varıyor.

Sevgili Kardeşlerim! Fela-
ketin ilk anları, Baas rejimine 
meydan okuyup duvarlara 
onun otoritesini ve diktatörlü-
ğünü sarsan ifadeler yazan 
birkaç gençle başladı. Başkala-
rının devrimi sayesinde öz-
gürlüğü sezen, zorbaların 
tahtlarını ilk olarak yıkan Tu-
nus ve Mısır’ın gözüyle devri-
min cevherini yaşayıp aşağı-
lanmayı ve utancı reddeden 
gençlerdi. Kendilerine bastı-
rılmış seslerini hatırlatan ses-
ler duydular. Onlar, Suriye’nin 
gökyüzünde, caddelerinde ve 
Şam’ın tarihinin kahraman ve 
zaferlerle dolu günlerinde 
inşa edilmiş eski dar sokak 
aralarında “Ey Allah’ım senden 
başka kimsemiz yok!” nidaları-
nı yükselten kıvılcım oldular.  
Böylece topraklar şehitlerin 
kanlarıyla ve sevdiklerini kay-
bedenlerin ve yetimlerin fer-
yatlarıyla karıştı. Ve yüzlerce 
sivilin hayatına mâl olan on-
larca katliam başlatıldı, ço-
ğunluğu çocuk ve kadınlardı. 
Tıpkı Hula katliamında olduğu 
gibi, kurbanların 32’si on ya-
şından küçük çocuklardı. Ve 
Banyas katliamı ki 150’den 
fazla can gitti. İ�çlerinde kadın 
ve çocuklar da bir kaç gün sü-
ren top ateşi ve kurşun yağ-
murunda gitti ve hatta keser-
lerle doğranıp yakılarak öldü-
rüldüler. Tüm raporlar; zalim 
rejim tarafından işlenen katli-
amların toplu ve kasti olarak 
işlendiklerini onaylamıştır.

Suriye’deki kadınların ıstı-

rapları cinayet ve infazla kal-
mamıştır. Fakat Suriyeli kadın 
büyük fedakârlığı ile tarih yaz-
mıştır. O bir şehidin annesi, kız 
kardeşi ve eşidir. Onlar, dev-
rimcilerin dirençlerini kırmak 
ve boyun eğdirmek, zayıflatıp 
geri çekilmelerini sağlamak 
için, çoğu tutuklanmış ve teca-
vüze uğramıştır. Ve bundan 
daha da kötüsü, evini kaybetti, 
bir yerden diğerine göç etmek 
veya kamplarda yaşamak zo-
runda kaldı; kendine ve evlat-
larına sığınak bulmak ve doğ-
ru dürüst hayat sürdürebil-
mek için ülkeden ülkeye kaçak 
olarak göç etti; evinin direğini 
kaybetti. Çünkü ya öldürüldü 
ya tutuklandı veya işkence 
zindanlarına atıldı.

Dört yıl geçti ve Suriyeli ço-
cuklar diri diri enkazlar altın-
da gömülüyorlar ve her saniye 
ölümün gölgesi masum hayat-
larının üzerinde dolanıyor. Zi-
hinlerindeki o güzel resim yok 
oldu ve kendilerini sahipsiz 
bırakan bu savaşın çirkin re-
simleri yerleşti. Artık ya evle-
rinin üzerine düşen varil bom-
balarından veya göç ettikleri 
yeni vatanlarında en temel ih-
tiyaçlarından mahrum olarak 
ölümü bekliyorlar. Her gün 
çok sayıda kadın ve çocuk 
gıda, su ve sağlık hizmetleri-
nin eksikliğinden dolayı haya-
tını kaybediyor. Hele Şam böl-
gesine isabet eden ilk kar fırtı-
nasıyla birlikte aşırı soğuktan 
ölen bebekleri unutmayacağız. 
Bu kar fırtınası yozlaşmış yö-
neticilerin üçkâğıtçı fikirlerini 
ve gerçek yüzlerini ortaya çı-
karttı. Onlar hiçbir zaman ne 
bir bebek için ne bir dul için 

Sevgili, kıymet-
li Kardeşlerim! 
İslam Ümmeti 
her yerde, her 

hususta trajik bir 
gerçekliği yaşa-

maktadır. Hilâfet 
Devleti’nin çökü-
şünden bu yana, 
bu Ümmete bir-
biri ardından fe-

laketler isabet 
etmektedir; İsra 
ve Mirac’ın bel-

desi Yahudiler 
tarafından kirle-

tilmektedir ve 
halkı da ıstırap-

ların en kötü 
şekline maruz 

kalmaktadır. Ve 
işlenen katliam-

ların cezasız kal-
dığı savaş mey-
danına dönüş-
müş Suriye. Ve 

mezhepçi çatış-
maların çalkala-
dığı Yemen, Irak 

ve Libya
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ne de zulme maruz kalmış ev-
latları ve torunlarına gözyaşı 
döken bir yaşlı için sığınacak 
bir liman olmamışlardır.

Dört yıl oldu ve dünya kat-
liamların, cinayetlerin ve za-
lim rejimin zindanlarındaki 
işkencelerin şahidi oldu... 
Bunlar, her an artmaya devam 
eden sayıların da şahidi ol-
muştur.

Kıymetli Kardeşlerim! İ�s-
lam beldelerinin çoğunda art-
makta olan feryat figanın ve 
ıstırapların seslerini rüzgârla 
işitiyoruz; yürek yakan sahne-
ler karşısında hissettiğimiz 
derin acı ve öfkeye rağmen ağ-
lamamaya çalışıyoruz. Başımı-
za gelen yakıcı acıdan dolayı 
gözyaşları kendiliğinden akı-
yor ama biz değişim için azim-
le çalışıyoruz. Ü� mmetin duçar 
kaldığı zulüm sadece İrak, Ye-
men ve Libya gibi savaş maki-
nelerinin iş başında olduğu ve 
etrafa yozlaşma, adaletsizlik 
ve ölüm saçtığı ülkelerde tek-
rarlanmıyor, bilakis İ�slam’a ve 
Müslümanlara karşı olan de-
rin nefretten dolayı soykırım 
politikası yürüten ülkelerde 
de mevcut. Son savaşla birlikte 
Gazze’de Yahudiler tarafından 
öldürülen çocukların sayısı 
(538 ölü ve 3000’den fazla ya-
ralı) zirveye ulaştı. Ve Orta Af-
rika Cumhuriyeti’nde 2 milyon 
300 bin çocuk silahlı çatışma-
ların sonucundan etkilendi, 
2014 yılındaki savaşta 10 bin 
kadar çocuk savaşçı yapılırken 
430’dan fazla çocuk katliama 
ve sakatlanmaya maruz kaldı. 
Bu 2013’deki duruma nazaran 
3 kat bir artıştır. Bu yıl içeri-

sinde İrak’ta 2 milyon 700 bin-
den fazla çocuk güvensiz ko-
şulların etkisinde kalırken, 
Suriye ve İrak’ta 700 bin çocuk 
öldürüldü veya yaralandı. 
Çin’de Müslümanlara (Doğu 
Türkistan) getirilen kısıtlama-
lar, O� zbekistan zorbasının zin-
danlarını Müslümanlarla dol-
durması ve unutmamamız ge-
reken Burma’nın zulüm, ırkçı-
lık ve katliam cehenneminden 
kurtulmak isterken denizlerin 
ortasında mahsur kalan 25 
binden fazla Rohingyalı kadın, 
erkek ve çocuklar; tüm bunlar 
kâfir Batı’nın nefretine şahit-
lik etmekle birlikte güçlü birer 
de delildir.

Sevgili, Kıymetli Kardeşle-
rim! İ�slam beldelerinde mey-
dana gelen felaket ve trajedi-
ler yöneticilerle alakalıdır. On-
lardan sadır olan nefret ve zu-
lüm öyle bir boyuta ulaştı ki 
artık ne insanın izzetine değer 
veriyor ne de onların siyasi uy-
gulamalar sözlüğünde yer alı-
yor. İ�nsanları aşağılama ve 
ezme fikri ve bundan haz alma 
olabildiğince artmış ve her şey 
için ön koşul haline gelmiş, 
hatta bu zalim yöneticilerin çı-
karlarının temel direği olmuş-
tur. Bu yöneticiler tek olan İ�s-
lam Ü� mmetinin arasındaki 
çatlağı büyüttüler, anlaşmaz-
lık ateşini tutuşturdular, ken-
dilerine sığınan aciz ve beli 
bükülmüş kardeşlerine karşı 
vatandaşlarının kalplerinde 
vatanseverlik duygularını tah-
rik ettiler, onları bir yük ola-
rak veya rızıklarına rakip ola-
rak gösterdiler. Daha da kötü-
sü; halklarının zihinlerine, 
yozlaşmanın, terörün ve aşırı-

Sevgili, Kıy-
metli Kardeşle-

rim! İslam belde-
lerinde meydana 
gelen felaket ve 

trajediler yöneti-
cilerle alakalıdır. 

Onlardan sadır 
olan nefret ve 
zulüm öyle bir 

boyuta ulaştı ki 
artık ne insanın 

izzetine değer 
veriyor ne de on-
ların siyasi uygu-

lamalar sözlü-
ğünde yer alıyor. 

İnsanları aşağıla-
ma ve ezme fikri 

ve bundan haz 
alma olabildiğin-
ce artmış ve her 
şey için ön koşul 

haline gelmiş, 
hatta bu zalim 

yöneticilerin çı-
karlarının temel 
direği olmuştur
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cılığın bu yersiz yurtsuz insan-
lardan kaynaklandığını, onla-
rın bir araya gelmelerinin ba-
rışa ve huzura tehdit oluştur-
duğu anlayışını yerleştirmele-
ri oldu. Bunun için bazı ülke-
ler, bu yerinden yurdundan 
edilmiş insanları kabul etme-
diler ve yerli halka karışmala-
rını engellemek için kampla-
rın etrafına dikenli teller çek-
tiler. Sanki onlar ölümcül 
semptomlarının azaltılması 
için hapsedilmesi ve yayılma-
sının engellenmesi gereken 
salgın bir hastalık gibiler!! Bil-
miyor musunuz ey yönetici-
ler? Allah’ın gazabı çetindir ve 
ömrünüzün günleri çabuk tü-
keniyor!. O� yleyse iman ettiği-
nizi ve bağlı olduğunu iddia 
ettiğiniz dininize geri dönün! 
Ey zalimler! Nasihate o kadar 
çok ihtiyacınız var ki! Gücü eli-
nizde bulundurduğunuz süre-
yi uzun zannediyorsunuz ama 
bu koca Ü� mmetin yaşıyla kı-
yaslanınca ne kadar da kısa.

Bu yöneticiler emperyalist 
devletlerin kuklalarıdırlar. 
Gerçek hedeflerini gizleyen 
Amerika’nın güdümü altında-
lar. Bu hedefler; büyüleyici fi-
kirler ve terimler ardında giz-
lidirler. Dıştan bakınca şefkatli 
görünür, ama içi kötülük dolu-
dur. Evet, Müslümanların mas-
lahatları Amerika’nın zerre 
kadar umurunda değildir. Ayi-
nesi iştir kişinin lafa bakılmaz! 
Amerikan askerinin İrak ve 
Afganistan’da yaptıkları ve 
hala yapa geldikleri, bunun en 
bariz delilidir. Bunlar; bölge-
nin iktisadi sömürgeleştiril-
mesine ilavetendir ve listenin 
başında petrol ve Filistin işgal-

cisi Yahudi varlığına sınırsız 
destek gelmektedir.

Sömürgeci projelerini yü-
rütebilmek için Amerika; ko-
şulların ve İ�slami bölgedeki 
durumun kötüleşmesinden 
dolayı - siyasi ve iktisadi açı-
dan - endişeli ve gözü yaşlı gö-
rünmek zorundaydı. Bu ne-
denle ıstırabımızla ilgilen-
mekte kararlı olduğunu göste-
recek büyüleyici sloganlar 
üretti. Sosyal adaletin önemi 
veya dinler arası diyalog ve in-
san hakları dosyalarının takip 
edilip düzenli rapor edileceği-
ni söyledi ve kapitalist ideolo-
jiye bağlı sahte insani açıkla-
malar yaptı ki bunlar tama-
men materyalizme ve çıkarcı-
lığa dayalı olup, hiçbir örfe 
veya dine veya ahlaka veya 
değerlere kıymet vermeyip 
ancak dini hayattan ayırmak 
üzerine kuruludur.

Sevgili Kardeşlerim! Müs-
lümanların yaşadıkları bu ger-
çekler gayri tabiidir. Allah 
Subhanehû ve Teâlâ ve Rasulu 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
bundan hiç hoşnut değildir. Ve 
en kısa zamanda değişmesi 
gerekmektedir ki İ�slam Ü� m-
meti Allah Subhanehû ve 
Teâlâ’nın kendileri için kabul 
etmiş olduğu gibi izzetli bir 
hayat yaşayabilsin, İ�slam’ı ve 
onun hayrını, rehberliğini tüm 
dünyaya taşıdığı günlerdeki 
gibi tekrar insanlık için ortaya 
çıkartılmış en hayırlı Ü� mmet 
olabilsin ve İ�slam’ın nurunu 
tüm dünyaya taşısın.

İ�nşaAllah çok yakında, 
Allah’ın indirdikleriyle hük-
medecek, başında nebevi me-

Bu yöneticiler 
emperyalist dev-

letlerin kuklaları-
dırlar. Gerçek 

hedeflerini gizle-
yen Amerika’nın 
güdümü altında-
lar. Bu hedefler; 

büyüleyici fikirler 
ve terimler ar-

dında gizlidirler. 
Dıştan bakınca 

şefkatli görünür, 
ama içi kötülük 

doludur. Evet, 
Müslümanların 

maslahatları 
Amerika’nın zer-

re kadar umu-
runda değildir. 

Ayinesi iştir kişi-
nin lafa bakıl-

maz! Amerikan 
askerinin Irak ve 

Afganistan’da 
yaptıkları ve hala 

yapa geldikleri, 
bunun en bariz 

delilidir
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tod üzere Raşidi Halifesiyle 
ikinci İ�slam devleti kurulacak 
ve Ü� mmeti Batı tahakkümün-
den kurtarmak için anında ha-
rekete geçecektir. Filistin’i ve 
diğer sömürge altındaki İ�slam 
beldelerini kurtarmak için ci-
had ilan edecek ve İ�slam dave-
tini Rasulullah SallAllahu Aley-
hi ve Sellem’in sancağı altında 
dünyaya taşıyacaktır. Sykes-
Picot anlaşmasının çizdiği 
kahrolası siyasi hudutları ve 
onun sömürgeci tezgâhlarını 
ortadan kaldıracaktır. Bu Ü� m-
met tekrar tek bir ümmet ola-
rak geri dönecek ve vahdetiyle 
Amerikan devinin ve Avrupa 
Birliği devinin karşısına diki-
lecektir. Peygamberimiz Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem ‘in de-
diği gibi: 

أمة واحدة من دون الناس…

  “…Bu ümmet (İslâm üm-
meti), diğer ümmetlere karşı 
tek bir ümmettir.”

Ey Allah’ım; bizlere apaçık 
zaferini nasip eyle ve bizleri 
bu hayrın müjdesine nail eyle! 
Ey Allah’ım! Ü� mmeti kendile-
rine izzeti ve şanı iade edecek 
olan Raşidi Hilafet sancağı al-
tında birleştir. Ey Allah’ım; na-
sıl Evs ve Hazreç’i aziz Rasulü-
ne gönderdiysen, dinini zafere 
ulaştıracak olan güç sahipleri-
ni de hazırla. Ey Allah’ım! Za-
ferini tez zamanda nasip eyle 
ve Müslümanlara beldeleri 
üzerinde hâkimiyet nasip eyle. 
Sen her şeye kadirsin! Sen bi-
zim Rabbimizsin! Sen Es-Sami’ 
olansın (İ�şitensin)! Mucib 
olansın (dualara icabet eden-
sin) ve Sen mü’minlere ve ta-
katsiz olanlara En-Nasir’sin 

(zafer verensin)! Sen her şeye 
Kâdirsin!

Elhamdulillahi Rabbil A� le-
min! Es-selatu ves-selamu ala 
seyyidina Rasulina Muham-
medin ve ala alihi ve sahbihi 
ecmain....

Ve Selamun Aleykum ve 
Rahmetullahi ve Berekatuh

Ey Allah’ım; 
bizlere apaçık 
zaferini nasip 

eyle ve bizleri bu 
hayrın müjdesine 

nail eyle! Ey 
Allah’ım! Ümme-
ti kendilerine iz-
zeti ve şanı iade 
edecek olan Ra-
şidi Hilafet san-
cağı altında bir-

leştir. Ey 
Allah’ım; nasıl 

Evs ve Hazreç’i 
aziz Rasulüne 

gönderdiysen, di-
nini zafere ulaş-
tıracak olan güç 

sahiplerini de 
hazırla. Ey 

Allah’ım! Zaferi-
ni tez zamanda 

nasip eyle ve 
Müslümanlara 

beldeleri üzerin-
de hâkimiyet na-
sip eyle. Sen her 

şeye kadirsin!



gündem

21
eylül’15

NE ZAMANA KADAR?

Murat SAVAŞ

Allah Subhanehu ve 
Teâlâ Kerim kitabı 
Kur’an’da; تَْذَهبُوَن  فَأَْيَن 

“Nereye bu gidiş.” (Tekvir Su-
resi 26) diye sorarak esasında 
gidiş güzergâhımızın iyi olma-
dığını biz kullarına bildiriyor. 
Kafamızı iki elimizin arasına 
alıp düşünmenin tam zamanı. 
Neyi mi düşüneceğiz? Bunun o 
kadar çok cevabı var ki hepsi-
ni bu makaleye toplamak 
mümkün değil. Mesela dolaylı 
olarak kardeş katili olduğu-
muzu söyleyip bunu düşün-
memizi istesem çok absürt mü 
bir şey söylemiş olurum, yok-
sa bühtanda mı bulunmuş olu-
rum? Ya da bunu söylerken si-
zin bilmediğiniz bir kardeşini-
zin daha olduğunu ima etmiş 
gibi mi olurum, yoksa bildiği-
miz ama pek umursamadığı-
mız bir şeyi mi hatırlatmış 
olurum?  Hani Nuh Aleyhi’s Se-
lam gibi gece gündüz, gizliden 
açıktan, yumuşak sert her tür-
lü yöntemle hakkı hatırlatma 
babından olur belki de…

Evet, kardeşler nasıl karşı-
larsanız karşılayın, nasıl bu-
lursanız bulun bugün bizler 

dolaylı olarak kardeş katiliyiz. 
Sözüm tabii ki Müslümanlara. 
Zira biyolojik kardeşlik dışın-
da anne ayrı, baba ayrı olduğu 
halde başka kardeşleri olanlar 
sanırım sadece Müslümanlar. 
أََخَوْيُكْم بَْيَن  فَأَْصِلُحوا  إِْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُوَن   إِنََّما 
“Müminler ancak kardeştir-
ler. Öyleyse kardeşlerinizin 
arasını bulun.” (Hucurat Su-
resi 10) Sloganik olarak hepi-
mizin bildiği bu kardeşlik esa-
sında bir hakikattir. Çünkü bu 
gerçeği bize bildiren âlemleri 
yoktan var eden, insan, hayat 
ve kâinatı eksiksiz bir düzen 
içerisinde yaşatan ve diğer bü-
tün mahlûkatı insanın hizme-
tine veren Allah Subhanehu ve 
Teâlâ’dır. Bu öyle bir kardeş-
liktir ki sizi kardeş kılan baba-
larınız değil, sizi yoktan var 
eden, yediren, içiren Gani olan 
Allah’tır. Hatta aynı dine 
(İ�slâm) iman olmaksızın biyo-
lojik kardeşliğin de hiçbir öne-
mi yoktur. ْيَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَتَِّخذُوا 
اْلُكْفَر اْستََحبُّواْ  إَِن  أَْوِليَاء  َوإِْخَوانَُكْم   آبَاءُكْم 
ُهُم فَأُْولَئَِك  نُكْم  ّمِ يَتََولَُّهم  َوَمن  اإِليَماِن   َعلَى 
-Ey iman edenler, ba“ الظَّاِلُموَن
balarınızı ve kardeşlerinizi, 
eğer küfrü imana tercih 

ederlerse, dostlar edinme-
yin. İçinizden kim onları 
dost edinirse, işte onlar za-
limlerin ta kendileridir.” 
(Tevbe Suresi 23)

ِ َواْليَْوِم اْلِخِر  اَل تَِجدُ قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِاللَّ
َكانُوا َولَْو  َوَرُسولَهُ   َ اللَّ َحادَّ  َمْن   يَُوادُّوَن 
  آبَاءُهْم أَْو أَْبنَاءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم
“Allah’a ve Ahiret Günü’ne 
iman eden bir kavmi, Allah’a 
ve Rasulü’ne muhalefet 
eden kimselere sevgi besler 
bulamazsın; velev ki onlar 
babaları yahut oğulları ya-
hut kardeşleri ve yahut ak-
rabaları olsunlar.” (Mücadele 
Suresi 22)

O� yle ki iman etmeyen bir 
babaya varis olamayacağımız 
gibi iman etmeyen evlat, kar-
deş ve diğer akrabalar da bize 
varis olamaz. Küfür velayet, 
veraset ve niyabete engel ol-
duğu gibi kardeşliğe de engel-
dir. Bu minvalden Musab bin 
Ümeyr esir alınan biyolojik 
kardeşi kendisine yardım ni-
dasında bulununca; “Sen be-
nim kardeşim değilsin, seni esir 
alan benim kardeşimdir.” de-
miş ve biyolojik kardeşini esir 
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alan Müslüman kardeşine de 
onun anasının zengin olduğu-
nu, dolayısıyla fidyeyi yüksek 
almasını telkin etmiştir. 

O� yleyse ey Müslümanlar 
Adana İ�ncirlik’ten kalkıp 
Atme’de sivilleri vuran ABD 
uçaklarına ne zamana kadar 
müsaade edeceğiz? Halkın ira-
desine dayandığını söyleyen 
hükümetin İ�ncirlik’in koalis-
yon güçlerine açılması muta-
bakatını imzalamasına engel 
olmuyorsak dolaylı olarak 
kardeş katili olmuyor muyuz? 
Ne zamana kadar bu fiilimize 
devam edecek, ne zamana ka-
dar yöneticilerin kirli politika-
larına sessiz kalacağız?

Evet, DAİ�Ş bahanesiyle 
İ�ncirlik’ten kalkan ABD uçak-
ları Suriye’de sivilleri vurmuş, 
kardeşlerimize ölüm yağdır-
mıştır. Tıpkı daha önce İrak’ta 
binlerce kişiyi katlettikleri 
gibi yine bizim topraklarımızı, 
bizim üslerimizi kullanarak 
bizleri dolaylı olarak zulümle-
rine ortak ediyorlar. Demokra-
tik rejime oy kullanarak des-
tek olanlar, bu katliamlara ses-
siz kalanlar özellikle de bu 
mutabakata imza atan yöneti-
cilere oy verenler ne zamana 
kadar, nereye kadar? Bizler 
İ�slâm ile izzet bulmuş, en ha-
yırlı ümmet vasfına nail olmuş 
isek bırakın kardeşlerimizin 
katledilmesini necis kâfirlerin 
pis postallarıyla topraklarımı-
zı ve mescitlerimizi çiğneme-
sine, üslerimizi ve ordumuzu 
kullanmalarına nasıl müsaade 
edebiliriz? Sahabelerin Radı-
yAllahu Anhum fethettikleri, 
her bir karışında ecdadımızın 

kanının olduğu bu toprakları 
NATO toprağı olarak gören yö-
neticileri ne zamana kadar 
muhasebe etmeyecek, hesap 
sormayacağız?

Bu cürümlerden haberi 
olup AKP’ye angaje olduğun-
dan sessiz kalanlar, ABD’ye 
kin kusup bu mutabakatı im-
zalayan yöneticileri temize çı-
karanlar ya da hiçbir şeyden 
habersiz dünyanın tatlı ve al-
datıcı akışına uyanlar; bunlar 
arasında hakkı açıkça söyle-
medikçe ne fark var ki? Ha du-
yarsız olup habersiz kalmışsı-
nız, ha duyarlı olup reel politik 
nedenleri bahane ederek ya 
da şartsız şurtsuz iktidara tes-
lim olduğunuzdan dolayı ses-
siz kalmışsınız ne fark eder? 
Sizi hakkı haykırmaya ve zali-
me engel olmaya götürmeyen 
duyarlılık duyarlılık değildir. 
Size de soruyorum, ne zamana 
kadar kâfirlerin üzerimizde 
yol bulmasına sebep olan de-
mokratik yolları takip edip 
Râşidı� Hilâfet’e ulaşmak için 
Nebevi metottan yüz çevire-
ceksiniz?

Evet, ne zamana kadar Kı-
yamet Günü bizden şikâyetçi 
olacak çocukların çoğalması-
na göz yumacak, ne zamana 
kadar kâfirlerin, hainlerin ve 
zalimlerin zulümlerine öfke-
lenmeyeceğiz? Eğer ki kardeş-
lerimizin katledilmesi, bacıla-
rımızın tecavüze uğraması, 
Rasulümüzün alay konusu 
edilmesi ve kitabımız Kur’an’ın 
necis postallar altında çiğnen-
mesi bizi öfkelendirmeyecek-
se hangi suça, hangi günaha ve 
hangi aşağılanmaya öfkelene-

ceğiz? Müslüman Allah için se-
vip Allah için öfkelenmez mi? 
Ey etrafındaki insanların kü-
çük hatalarına öfkelenip dedi-
kodusunu yapan ve bazen on-
dan nefret eden kardeşim, ne 
zaman kâfirlerden nefret ede-
cek, ne zamana kadar ABD ile 
dostluk kuranları savunacak-
sınız?

Vallahi öfkemiz büyüktür, 
zira Allah Azze ve Celle gadap-
lanmıştır:

الّلِ َسبِيِل  فِي  تُقَاتِلُوَن  الَ  لَُكْم   َوَما 
َوالنَِّساء َجاِل  الّرِ ِمَن   َواْلُمْستَْضعَِفيَن 
 َواْلِوْلدَاِن الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه
 اْلقَْريَِة الظَّاِلِم أَْهلَُها َواْجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنَك َوِليًّا
نَِصيًرا لَّدُنَك  ِمن  لَّنَا   Size ne“ َواْجعَل 
oluyor da Allah yolunda ve  
‘Rabbimiz halkı zalim olan 
bu beldeden bizi çıkar, bize 
katından bir yardımcı gön-
der.’ diyen zayıf düşürülmüş 
erkekler, kadınlar ve çocuk-
lar uğrunda savaşmıyorsu-
nuz?” (Nisa 75)

Vallahi Suriye’de ABD’ye 
maşa olan iktidarın zulmü sa-
dece kendine ait değildir:

 َواتَّقُواْ فِتْنَةً الَّ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُمواْ ِمنُكْم
ةً َواْعلَُمواْ أَنَّ الّلَ َشِديدُ اْلِعقَاِب -Ya“ َخآصَّ
kında öyle bir fitneden sakı-
nın ki o sadece zulmedenle-
re dokunmakla kalmaz (bi-
lakis size de dokunur). Bilin 
ki Allah’ın azabı çok çetin-
dir.” (Enfal 25)

Ey yöneticiler, İ�slâm’da, 
İ�slâm Ü� mmeti’nde ve İ�slâm 
Beldeleri’nde bizleri dünyanın 
en azametli devleti yapacak 
her türlü potansiyel olduğu 
halde ne zamana kadar bunla-
rı görmeyecek, ne zamana ka-
dar kâfirlerin kuyruğuna takı-
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lacaksınız? İ�şte İ�slâm; kendi-
sinde kıyamete kadar insanın 
ferdı� ya da sosyal her türlü 
problemini çözecek kapasite 
ve kabiliyet mevcut. Yeme iç-
mesinden kılık kıyafetine, iba-
detinden ahlakına, ekonomi-
sinden yönetim nizamına, 
devletlerarası ilişkisinden 
ukubat nizamına varıncaya 
kadar tüm hayatı kuşatan ve 
tüm hayat sorunlarını çözen 
bir ideoloji olarak askıda ve 
tozlanmaya terk edilmiş bir 
vaziyette raflarda duruyor. 
İ�şte İ�slâm Ü� mmeti; sizleri 
İ�slâm’ı sevdiklerinden dolayı 
dört dönemdir birinci parti 
olarak seçmiş, sizi üç dönem 
üst üste İ�slâm için iktidar yap-
mıştır. “One minute” dediği-
nizde, Mısır’dan, Tunus’tan, 
Ü� rdün’den ve sair İ�slâm belde-
lerinden size İ�slâm için destek 
olmuşlardır. Gittiğiniz her 
İ�slâm beldesinde sizleri se-
vinçle karşılamaları vallahi 
İ�slâm içindir, Allah içindir. İ�şte 
İ�slâm beldeleri; dünyanın en 
büyük yeraltı ve yerüstü kay-
naklarına sahip, en çok doğal-
gaz, petrol ve benzeri kaynak-
ların rezervi İ�slâm beldelerin-
de. Verimli ve stratejik toprak-
larıyla, göller, nehirler ve de-
nizleriyle, adalar, körfezler ve 
boğazlarıyla, rüzgâr ve güneş 
enerjisinin kullanımına müsa-
it nadide yapısıyla her türlü 
potansiyel İ�slâm beldelerinde 
mevcuttur. O halde ne zamana 
kadar servetlerimizi kâfirlerin 
sömürmesine göz yumacak, 
üslerimizi, boğazlarımızı ve 
körfezlerimizi dünyaya kendi 
mesajımızı taşımak için değil 
de ABD’nin demokrasiyi taşı-

ması için kullanmasına müsa-
ade edeceksiniz? Ne zamana 
kadar İ�slâm’ı evrensel bir me-
saj olarak dünyaya taşımak 
üzere raftan indirmeyecek, bu 
mevcut potansiyeli görmeye-
ceksiniz? Allah’tan korkun, 
Allah’ın kullarından utanın, kı-
yametin dehşetinden sakının. 

يَْعَمُل ا  َعمَّ َغافِالً  الّلَ  تَْحَسبَنَّ   َوالَ 
فِيِه تَْشَخُص  ِليَْوٍم  ُرُهْم  يَُؤّخِ إِنََّما   الظَّاِلُموَن 
-Sakın Allah’ı zalimle“ الَْبَصاُر
rin yaptıklarından habersiz 
sanma. Ancak onların azabı-
nı gözlerin korkudan dışına 
çıkacağı güne erteliyor.” (İ�b-
rahim 42)

Ey âlimler; ne zamana ka-
dar kendi aranızda çatışıp du-
rup da kâfirlere karşı tek vü-
cut olmayacak hep ihtilafları 
gösterip duracak ancak hep 
birlikte Allah’ın ipine sarılma-
yı tek Ü� mmet, tek devlet ve 
millet olmayı İ�slâm Ü� mmetine 
göstermeyeceksiniz? Ne za-
mana kadar Allah’tan korkup 
ilminizi ikmal etmeyecek ya-
mulan yöneticileri ne zamana 
kadar düzeltmeyeceksiniz? 

اْلعُلََماء ِعبَاِدِه  ِمْن   َ اللَّ يَْخَشى   إِنََّما 
“Allah’tan hakkıyla ancak 
kulları arasında âlimler 
korkar.” (Fatır 28) Sizler 
İ�slâm Ü� mmeti’nin yöneticiler 
yamulduğunda onları düzel-
ten kılıcı, hakkı haykıran dili 
ve gerektiğinde kelle koltukta 
en önde olan liderleri olmalı-
sınız. İ�ncirlik konusunda yö-
neticileri muhasebe edin, bu 
üs ve imkânları kâfirlerin elle-
rine verenlerden hesap sorun. 
Ülema ve umera bozuksa Müs-
lümanlarda kabahat aramak-
tan vazgeçin. Allah’tan korkun, 

Allah’tan korkun, Allah’tan 
korkun.

Ey Müslümanlar; ne zama-
na kadar demokrasinin 
İ�slâm’dan olduğu yalanına ka-
nacak ne zamana kadar uyu-
tulduğumuzun farkına varma-
yacaksınız? Ü� zerimizdeki ölü 
toprağını silkeleyip, demokra-
sinin kucağından kalkıp 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılma-
nın vakti gelmedi mi? Bizleri 
demokrasiyle aldatan yöneti-
cileri demokrasileriyle birlikte 
alaşağı edip, Ü� mmet içinde 
bulunan muttaki ve muhlisleri 
Hilâfet’i uygulasınlar diye ikti-
dara taşımanın vakti gelmedi 
mi? Atme’de sivil Müslüman-
ları bombalayan ABD uçağı bi-
zim yöneticilerimizin imzala-
dığı mutabakat sonucu İ�ncirlik 
üssünden havalanmıştır. Bu 
günahın sorumlusu sadece 
kâfir ABD mi, yoksa onlara üs-
lerimizi sonuna kadar açan 
yöneticiler mi ya da bu yöneti-
cileri iktidara taşıyan oylar mı 
sorumlu? Bu günah Kâbe’nin 
yıkılmasından daha azamdır.

Kâfirlere Adana İ�ncirlik 
hava üssünü açan yöneticiler, 
Müslümanlara karşı Hatay 
Reyhanlı’da üç metrelik du-
varlar inşa ediyor, seyrediyo-
ruz. Her gün Muğla’da 
Yunanistan’a geçmek için top-
lanan mülteci haberlerini ya 
da batan teknelerde boğulan 
Müslümanları seyrediyoruz. 
Bir yandan Doğu Türkistanlı 
kardeşlerimiz için meydanlara 
çıkıp destek yürüyüşleri yapı-
yor diğer yandan Çin’de Tür-
kistan’daki Müslümanların fa-
aliyetlerini terör faaliyetidir 
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diyen Cumhurbaşkanı’na ses-
siz kalıyoruz.  Sadece namaz 
kılıp diline İ�slâmı� kelimeler 
doladığı ama icraatları söy-
lemlerinden farklı olan yöneti-
cilere ne zamana kadar sevgi 
besleyeceğiz? Hâlbuki Allah’ın 
Rasulü Muhammed Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem “Sizden kim 
bir münker görürse onu eliy-
le değiştirsin. Buna gücü yet-
mezse diliyle değiştirsin. 
Buna da gücü yetmezse kal-
biyle buğuz etsin, bu da ima-
nın en zayıf noktasıdır.” bu-
yurmuştur. Münker mi arıyor-
sunuz? Kafanızı kaldırıp her 
sokakta bulunan tekel bayile-
rini, iddia bayilerini, caddele-
rin olmazsa olmazı olmuş ban-
kaları ve Türkiye’de bulunan 
onlarca geneleve bakmanız 
yeterlidir. Bunların tamamının 
devletin verdiği ruhsatla açıl-
dığını görmüyor musunuz?

Ey Müslümanlar; bütün bu 
fasit ve bâtıl düşüncelerden, 
kâfirlerin yöneticilerimiz üze-
rindeki tasallutundan ve hem 
dünyamızı hem de ahretimizi 
mahveden demokrasiden kur-
tulmanın yolu Râşidı� Hilâfet 
Devleti’ni yeniden kurarak 
İ�slâm’ı hayata hâkim kılmak-
tan geçiyor. İ�slâm’ı tatbik edip 
akidesini koruyan ve İ�slâm ri-
saletini dünyaya bir mesaj ola-
rak taşıyan devletimizin yok-
luğu artık yetmiştir. Ona çağır-
manın, ona destek olmanın ve 
onu inşa etmenin vakti çoktan 
gelmiştir. Ve yine onu inşa 
ederken takip edilecek meto-
dun İ�slâm şeriatından alınma-
sı elzemdir. Demokrasinin 
maskesi düşmüş, bizleri tek-
rar aynı sokağın başına çıkar-

mıştır. Diğer konularda olduğu 
gibi Muhammed Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem’i bu konuda 
da hidayet meşalesi kılmamız 
ve yolundan bir karış bile sap-
madan O’nu takip etmek 
Hilâfet’e ulaşmanın tek yolu-
dur. Kim ki bundan başka bir 
yol ararsa bilsin ki Rasul’ün 
rehberliğinden başkası Allah 
katında geçerli olmadığı gibi 
onlar bir ileri iki geri gitmek-
ten de kurtulamaz. İ�şte o za-
man İ�ncirlik’ten kalkan uçak-
ların ABD’yi Ortadoğu’dan 
kovmak için kalkan İ�slâm or-
dusunun uçakları olduğunu 
göreceksiniz. Reyhanlı’daki 
duvarlarla birlikte İ�slâm 
Ü� mmeti’nin aralarına çizilen 
suni sınırların da yok edildiği-
ni ve elçilerin kâfirlere ancak 
kendilerine üç günlük süre 
vermek için gittiklerini göre-
ceksiniz. Çok da uzak olmasa 
gerek…
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İ�nsanın hayatta her za-
man gerçekleştirmek is-
tediği bir gayesi olmuş-

tur. İ�yi ya da kötü ama mutlaka 
olmuştur. Benim bu hayatta 
“hiç bir” gayem olmadı diyen-
ler bile hiç bir şey olmamayı 
gaye edinmişlerdir aslında… 
Bir Müslümanın ulaşabileceği 
en ulvi gaye ise bu dünyada 
Allah’ın Nusret ikramıyla za-
fer, ahirette ise Cennet’tir. Şim-
di paylaşacağım ayet-i kerime 
bize bu iki ulvi gayeyi nasıl 
gerçekleştireceğimizi anlatan 
bir ayettir.  

يَأْتُِكم  ا  َولَمَّ اْلَجنَّةَ  تَْدُخلُواْ  أَن  َحِسْبتُْم  أَْم 
اْلبَأَْساء  سَّتُْهُم  مَّ قَْبِلُكم  ِمن  َخلَْواْ  الَِّذيَن  ثَُل  مَّ
ُسوُل  الرَّ يَقُوَل  َحتَّى  َوُزْلِزلُواْ  اء  رَّ َوالضَّ
إِنَّ  أاَل  الّلِ  نَْصُر  َمتَى  َمعَهُ  آَمنُواْ  َوالَِّذيَن 

نَْصَر الّلِ قَِريٌب

“(Ey müminler!) Yoksa 
siz, sizden önce gelip geçen-
lerin başına gelenler size de 
gelmeden Cennet’e gireceği-
nizi mi sandınız? Yoksulluk 
ve sıkıntı onlara öylesine 
dokunmuş ve öyle sarsıl-
mışlardı ki, nihayet Peygam-
ber ve beraberindeki mü-
minler: Allah’ın yardımı ne 

zaman? dediler. Bilesiniz ki 
Allah’ın yardımı yakındır.” 
(Bakara 214)

Bu ayet bir nevi Rasulul-
lah’ın ve beraberindeki Saha-
belerin çektikleri sıkıntıların 
boyutunun ne denli olduğunu 
beyan eden bir ayettir.  Ama 
dikkat edilirse Allah Azze ve 
Celle Sahabelere hitap eder-
ken onlara da geçmiş kavimle-
ri hatırlattı. Peki, biz bu ayeti 
nasıl anlayacağız? Bizden ön-
cekilerin çektiklerini bilmek 
bize ne fayda sağlayacaktır? 
Daha doğrusu onların hayatı-
na hangi açıdan bakarsak bize 
ve bizim amelimize faydası 
olacaktır? 

Ben de bu ayki makalemde 
ulaşmayı arzuladığımız Cen-
net ve zafere nasıl ulaşabilece-
ğimizi yukarıdaki ayetin ışı-
ğında anlatmaya çalışacağım. 
Kesin olan bir şey vardır o da 
Cennet’in ve zaferin yatılan 
yerden kazanılmayacağıdır. 
Belki de bu ayetin en büyük 
öğretisi budur. Ayetin ışığında 
değerlendirecek olursak; Sa-
habeler ve Rasulullah o kadar 

sıkıntı çekmişlerdi ki Allah’tan 
yardımın ne zaman geleceğini 
sormuşlardı. Ama öncesine 
bakarsanız Allah, sıkıntı çek-
menin Cennet’i ve zaferi iste-
yenlerin kaçınamayacakları 
bir gerçek olduğunu beyan 
ediyor. Yani önceki kavimler 
Cennet’i ve zaferi elde etmek 
için nasıl bedel ödemeyi göze 
aldılar ve yeri geldiğinde öde-
dilerse bu ayetin öğretisinden 
hareketle bizde Cennet ve za-
fer uğrunda bedel ödemeye 
hazır hale gelmeli ve gerekti-
ğinde bedel de ödemeliyiz. La-
kin tam bu noktada bir krono-
lojik yapıdan ve dengeden 
bahsetmek istiyorum. Şöyle ki; 
Allah Cennet’e ve zafere maz-
har olabilmeyi dini uğrunda 
bedel ödemeye hazır hale gel-
meye bağlamıştır. Başka bir 
ifadeyle Cennet ve zaferin yolu 
gösterilmiştir.  Buradan ifade-
lerim yanlış anlaşılmasın. Kas-
tettiğim Cennet’e girebilmek 
için illâki sıkıntı çekilecektir 
ya da sıkıntı çekmeyen 
Cennet’e giremez değildir. 
Kastettiğim Cennet ve zaferin 
yatarak gerçekleşmeyeceğidir. 

BEDEL ÖDEMEYE
HAZIR MISINIZ?

Ahmet CERAN
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Bu iki ulvı� gayeye ulaşmanın 
yolu yatmaktan değil, kıyam 
edip bu uğurda çalışmaktan, 
bir şeyleri feda etmekten geç-
mektedir. Bu, yeri gelir çok de-
ğerli vakitlerimizden olur, yeri 
gelir ömrümüzün baharını 
zindanlarda geçirerek olur. 
Hatta yeri gelir bu bedel haya-
tımızla olur. Ama kesin olan 
bir şey vardır; gayeye ulaşma-
nın yolu yatmak değildir. Bila-
kis uğrunda kıyam etmek ve 
bedel ödemeye hazır bir Müs-
lüman olmaktır.  Zımnen şöyle 
seslendi Allah Azze ve Celle bu 
ayetinde; “Sizden önce gelip 
geçmiş kavimleri inceleyin ve 
iyi bakın. Onlar nasıl ki Cennet 
ve zafer uğrunda bedel ödeme-
ye hazır oldular ve yeri geldiği 
zaman ödedilerse siz de hazır 
olun ve yeri geldiği zaman öde-
yin.” O� yleyse bize düşen de Sa-
habelerin hayatlarını incele-
mek ve kendimize dersler çı-
kartmaktır. Çünkü Rasulullah 
da aynısını yapıyordu. Sahabe-
lerini Cennet ve zafere giden 
yolda eğitirken geçmiş üm-
metlerden örnekler serdedi-
yordu. Onlara önceki ümmet-
lerin çektiği sıkıntılardan mi-
saller getiriyordu ki, Cennet’e 
ve zafere giden yolun mahiye-
tini bilsinler. Kıyam etmeden, 
sabretmeden ve bedel ödeme-
ye hazır olmadan yatarak ol-
mayacağını kavrasınlar… Buna 
bir misal getirecek olursam 
Habbab ibn Eret yerinde ola-
caktır diye düşünüyorum:

أتينا رسول هللا صلى  قال  عن خباب 
في ظل  بردة  متوسد  عليه وسلم وهو  هللا 
الكعبة فشكونا إليه فقلنا أال تستنصر لنا أال 
تدعو هللا لنا فجلس محمرا وجهه فقال قد 
في  له  فيحفر  الرجل  يؤخذ  قبلكم  كان من 

على  فيجعل  بالمنشار  يؤتى  ثم  األرض 
ذلك عن  ما يصرفه  فرقتين  فيجعل  رأسه 
دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه 
من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه 
وهللا ليتمن هللا هذا األمر حتى يسير الراكب 
ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إال 
ولكنكم  غنمه  على  والذئب  تعالى  هللا 

تعجلون

“Bir keresinde, uğradığı-
mız saldırılardan ve çektiği-
miz çileden yakınmak için 
Hz. Peygamber Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem’e gittik. 
Kâbe’nin gölgesinde hırkası-
na dayanmış oturuyordu. 
Ona: Peki, artık bize Allah’tan 
yardım istemeyecek misin, 
bize dua etmeyecek misin? 
diye yakardık. Bize şu cevabı 
verdi: Bakınız! Sizden önceki 
(dava sahiplerinden) birini 
alır götü rür, bir çukur kazıp 
içine atarlar, sonra da bir 
bıçkı getirip kafasının üzeri-
ne koyarak onu ikiye ayırır-
lardı; ya da demir dişli tarak
larla vücudu taranarak eti 
kemiği birbirinden soyarlar-
dı. Bütün bunlar onu dinin-
den döndürmezdi. Allah’a 
yemin ederim ki o, bu müca-
deleyi başarıya ulaştıracak-
tır. Öyle ki bir yolcu, 
San’a’dan Hadramut’a tek 
başına gidecek koyunun 
yanı başındaki kurttan bile 
endişe etmeyecek, Allah’tan 
başka hiç kimseden korku 
duy mayacaktır. Fakat siz çok 
acele ediyorsunuz.” (Buharı�)

İ�şte hadiste de görüldüğü 
üzere Rasulullah Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem Sahabelerini 
geçmiş ümmetlerden misaller 
getirerek motive etmeye çalı-
şıyor, motiveden de öte onlara 
aslında zaferin sırlarını anlatı-

Kesin olan bir 
şey vardır o da 

Cennet’in ve za-
ferin yatılan yer-
den kazanılma-
yacağıdır. Belki 
de bu ayetin en 

büyük öğretisi 
budur. Sahabeler 

ve Rasulullah o 
kadar sıkıntı 

çekmişlerdi ki 
Allah’tan yardı-
mın ne zaman 
geleceğini sor-
muşlardı. Ama 

öncesine bakar-
sanız Allah, sı-
kıntı çekmenin 

Cennet’i ve zafe-
ri isteyenlerin 

kaçınamayacak-
ları bir gerçek ol-

duğunu beyan 
ediyor
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yordu. Formül çok basit; 
Allah’ın vadi olan zafer ve Cen-
net için çalışılacak, gerekirse 
uğrunda bedel ödenecek ve 
sabredilecek. Sonuçta bize ça-
lışmamızın karşılığında Allah 
iki zaferden bir tanesini nasip 
edecek. Ya dünyada muzafferi-
yet ya da ukbada Cennet. Sa-
habeler böyle yaptılar ve Allah 
onlara hem bu dünyada korku 
günlerini güvene çevirdi hem 
de ukbada (inşallah) Cennet 
ihsan etti. Dolaysıyla bizler de 
eğer ki bu dünyada zafer ve 
ukbada da Cennet istiyorsak 
bedel ödemenin ve gayeye 
ulaşmak için kıyam etmenin 
bu işin bir parçası olduğunu 
bilmeliyiz. Nasıl ki Rasulullah 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem Sa-
habelere geçmiş ümmetlerden 
misaller getirerek başarının 
nasıl geleceğini anlatmaya ça-
lışıyordu, ben de istedim ki Sa-
habelerden birkaç örnek pay-
laşarak onların üzerinden biz 
de başarıya motive olalım ve 
zaferin sırlarına vakıf olalım. 

Hendek Günü Ashabın Aç 
Kalmaları ve Üşümeleri

“Ebu Cihad’ın oğlu babası-
na: Ey baba, siz Rasulullah’ı 
gördünüz, onunla arkadaşlık 
yaptınız. Andolsun, eğer ben 
Rasulullah’ı görseydim şöyle 
şöyle yapardım! dedi. Babası: 
Allah’tan kork ve yavaş ol! Nef-
simi elinde tutana yemin ede-
rim, Hendek gecesinde Rasulul-
lah ile beraberdik. Peygamber: 
Kim gider de şu kavmin ha-
berini bize getirirse Allah 
onu Kıyamet Günü’nde bana 
arkadaş yapacaktır, buyurdu. 
Halktan hiç kimse kıpırdamadı. 

Çünkü hem açtılar, hem de çok 
üşümüşlerdi. Üçüncü defa Hz. 
Peygamber: Ey Huzeyfe! dedi. 
Ve Huzeyfe’yi gönderdi.” (İ�sa-
be)

Yine aç kalmakla alakalı 
verilebilecek nadir örnekler-
den bir tanesi de şudur: “Rasu-
lullah ve Sahabelerin çoğu kere 
açlıktan dolayı sesleri o kadar 
kısılırdı ki, seslerin kısılmasının 
açlıktan olduğu hemen anlaşı-
lırdı.  Bir gün Ebu Talha eve 
geldi ve eşine: Yiyecek bir şey 
var mı? Onu Rasulullah’a götü-
receğim. Az önce Hz. 
Peygamber’in açlıktan sesinin 
kısıldığını gördüm, dedi.” 

Allah’ın dini uğrunda, ulaş-
mayı murad ettiği Cennet ve 
zafer uğrunda bedel ödemeye 
verilebilecek güzel örnekler-
den bir tanesi de Zübeyr bin 
Avvam’ın çektikleridir. Bakınız 
Taberani’de geçen bir rivayet-
te hakkında nasıl anlatılır:

“Zübeyr bin. Avvam on sekiz 
yaşında Müslüman olunca, 
Zubeyr’in amcası onu bir hası-
ra sarıyor, sonra onun üzerine 
ateş yakarak kendisine duman 
ile işkence ediyordu. Ona: Dini-
ne dön, diyordu. O da: Ebediy-
yen dinimden dönmem, diyor-
du.  Musullu bir ihtiyar şöyle 
anlatıyor: Ben Zübeyr b. 
Avvam’la bazı seferlerde yolcu-
luk yaptım. O ıssız bir yerde cü-
nüp oldu. Bana: Örtü yap da 
ben yıkanayım! dedi. Ben de 
ona örtü yaptım. Bir ara bede-
nine baktım. Azalarında çok 
kılıç izleri vardı. Kendisine: 
Allah’a yemin ederim ki, kimse-
de bu kadar çok kılıç yarası 
görmedim, dedim. O da bana: 

Rasulullah, Sa-
habelerini Cen-

net ve zafere gi-
den yolda eğitir-
ken geçmiş üm-

metlerden ör-
nekler serdedi-
yordu. Onlara 

önceki ümmetle-
rin çektiği sıkın-
tılardan misaller 

getiriyordu ki, 
Cennet’e ve za-
fere giden yolun 

mahiyetini bilsin-
ler. Kıyam etme-
den, sabretme-

den ve bedel 
ödemeye hazır 

olmadan yatarak 
olmayacağını 

kavrasınlar
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Gördün mü? dedi. Evet, dedim. 
Bana: Allah’a hamdolsun ki, 
bunların hepsi Hz. Peygamber 
ile beraber savaşırken (Allah 
yolunda) oldu. dedi. Zübeyr’i 
görenler, onun göğsünde su 
oyuklarını hatırlatan birçok ok 
ve kılıç izlerinin bulunduğunu 
söylerlerdi.”

Sahabelerin ve Rasulul-
lah’ın çektikleri eziyetleri bu-
raya bir bir almaya kalksak 
ciltlerce kitap olmaya elveriş-
lidir. Birkaç örnekle de olsa 
Rasulullah’ın ve Sahabelerin 
çektikleri zorlukları resmede-
rek kastımın anlaşıldığına ina-
nıyorum. Şimdi tekrar ayet-i 
kerimeye dönecek olursak; 
Rasulullah ve beraberinde 
iman eden Sahabeler zafer 
beklentisi içerisindeydiler. 
Sabrettiler ve uğrunda bedel 
ödediler Allah kendilerine 
vaat ettiği zaferi nasip etti. 
Korku dolu günlerini güvene 
çeviren zaferi dünya gözüyle 
birçok Sahabe gördü. Çünkü o 
korku dolu günlerin geçeceği-
ni vaat Allah Azze ve Celle, 
müjdeleyen ise Rasulullah’tı. 
Bakınız bedel ödemeye hazır 
olunca, murat edilen gaye uğ-
runda sabredilince Allah nasıl 
zaferler ihsan ediyor. Bunu bir 
Sahabenin rivayeti üzerinden 
okumaya çalışalım inşallah: 

“Adiy b. Hâtim anlatıyor: 
Ben Peygamber’in şehrinde 
iken ona birisi gelip yokluktan 
yakındı, sonra bir başkası gelip 
yol kesme (haydutluk/sömür-
gecilikten) olayından yakındı. 
Bunun üzerine Hz. Peygamber 
bana dönerek sordu: Adiy, Hîre 
şehrini gördün mü? (Hîre, 

Irak’ta, Kûfe’ye üç mil mesafe-
de eski bir şehirdir). Hakkında 
bilgiler aldım ama onu görme-
dim. Eğer ömrün uzun olursa, 
devesine binmiş bir kadın yol-
cunun, Allah’tan başka hiçbir 
kimseden korkusu olmaksızın 
Hîre’den kalkıp, Kâbe’yi tavaf 
etmek üzere yolculuk edeceğini 
kesin olarak göreceksin! Kendi 
kendime “Tay kabilesinin, orta-
lığı kasıp kavuran haydutları 
ne olacak” dedim... Hadisin de-
vamında Peygamberimiz, İran 
hükümdarının hazinelerinin, 
Müslümanlar tarafından ele 
geçirileceğini, insanların veri-
len altını (zekât) kabul etmeye-
cek kadar zenginliğin artacağı-
nı haber vermekte, elde imkân 
varken insanları hayır işlemeye 
teşvik buyurmaktadır. Adiy: 
Ben Hîre’den yalnız başına yola 
çıkan bir kadının Allah’tan baş-
ka korkacağı bir şey olmaksı-
zın gelip Kâbe’yi tavaf ettiğini 
ve İran hazinelerinin ele geçi-
rildiğini gördüm, yaşayanlar 
diğerlerini de göreceklerdir.” 
diyor. (Buhârı�, Menakıb, 25; 
Hac, Kadınların haccı bölümü)

Allah Sahabelere zafer ih-
san etti. Gayeleri uğrunda be-
del ödemeyi göze aldılar, 
Allah’ın dini uğrunda kıyama 
kalktılar ve sonuç elde ettiler. 
Sonuç nedir; kimileri için hem 
dünyada zafer hem de ukbada 
Cennet. Kimileri için ise dün-
yadaki zaferden yoksun ukba-
da Cennet. 

Peki, Sahabelerin gayesi 
olan Cennet ve zafer bizim için 
de geçerli değil mi? Bittabii 
bizler de bu dünyada Allah’ın 
nusret ikramıyla muzaffer, uk-

Formül çok ba-
sit; Allah’ın vadi 

olan zafer ve 
Cennet için çalı-

şılacak, gerekirse 
uğrunda bedel 

ödenecek ve sab-
redilecek. Sonuç-
ta bize çalışma-
mızın karşılığın-
da Allah iki za-

ferden bir tanesi-
ni nasip edecek. 
Ya dünyada mu-
zafferiyet ya da 
ukbada Cennet. 
Sahabeler böyle 
yaptılar ve Allah 

onlara hem bu 
dünyada korku 

günlerini güvene 
çevirdi hem de 
ukbada (inşal-

lah) Cennet ih-
san etti
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bada da Cennet ehlinden ol-
mak istiyoruz. 

Formülü hatırlayalım; be-
del ödemeye hazır olmak, 
Allah’ın dinine yardım etmek. 

Kardeşlerim, eğer ki bizler 
de bugün Allah’ın dini için kı-
yam eder bedel ödemeyi göze 
alırsak, Allah önceki kavimle-
re ikram ettiği gibi bize de yar-
dımını ikram edecektir. Zaten 
bu teminat ayetle sabittir. Şöy-
le buyuruyor Azze ve Celle: 

 َ اللَّ تَنُصُروا  إِن  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 
يَنُصْرُكْم َويُثَبِّْت أَْقدَاَمُكْم

“Ey iman edenler! Eğer 
siz Allah’a (Allah’ın dinine) 
yardım ederseniz O da size 
yardım eder, ayaklarınızı 
kaydırmaz.” (Muhammed su-
resi 7)

Ülaşmayı arzuladığımız 
gaye için çok çalışmalıyız. Hat-
ta düşmanlarımızdan daha 
çok. Hani anlatılır ya İ�slam da-
vetçisi bir gence Allah düş-
manları işkence yapıyorlar-
mış. İ�şkencenin dozajını o ka-
dar artırmışlar ki genç artık 
içten bir yakarı ile Rabbine 
yakarmaya başlamış: “Ya Rab-
bi! Bu işkenceler bu zulümler 
ne zaman bitecek? Biz Müslü-
manlar artık ne zaman zafere 
ulaşacağız?” Gencin bu sessiz-
ce yakarışlarına kulak veren 
azılı Allah düşmanı gence de-
miş ki: “Bu dediklerin ancak 
bizden fazla mesai yaptığınız 
zaman gerçekleşecek.”  Bu kısa 
anekdot çok şeyler anlatıyor 
aslında. Çok çalışmalı ve dini-
miz uğrunda gayret gösterme-
liyiz. 

Onun için her zaman söylü-

yorum Sahabelerin hayatları-
na odaklandığımız vakit, onla-
rın hayatlarından birer kesit 
okuduğumuz vakit bize pratik 
yansıması olmalı. Yoksa onla-
rın hayatlarını okumak her za-
man güzeldir. Ama ayetin öğ-
retisinden hareketle bizlerin 
azimlerini artırmalı. Sadece 
onlara uzaktan özenip, onlar 
gibi olmak adına hiçbir şey 
yapmamak Arapların tabiriyle 
-konuş konuş fay “كلم كلم ال ينفع 
dasız” olmaktan öteye geç-
mez. Dolaysıyla onlar gibi za-
fere ulaşmak ukbada da Cen-
net ehlinden olmak istiyorsak 
bunu onlara uzaktan özen-
mekle gerçekleştirmeyeceği-
mizi bilakis onlar gibi olarak 
gerçekleştirebileceğimizi bile-
memiz gerekir. 

Mademki Allah bizlere de 
korku dolu günlerin güvene 
dönüşeceğini vaat etti, Rasu-
lullah Sallallahu Aleyhi ve Sel-
lem zalim diktatörlerin ardın-
dan adaletle yönetecek Râşidı� 
Hilâfet’i müjdeliyor, yapılacak 
şey bellidir. Allah bize ihsan 
edeceği Nusretle müjdelenene 
kadar yahut (dünya gözüyle 
görmek nasip olmazsa) Cen-
net ehlinden olana kadar 
Allah’ın dinine ihsanla yardım 
etmektir. 

َوَعِملُوا  ِمنُكْم  آَمنُوا  الَِّذيَن   ُ اللَّ َوَعدَ 
َكَما  اْلَْرِض  فِي  لَيَْستَْخِلفَنَُّهم  اِلَحاِت  الصَّ
نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم  اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَيَُمّكِ
ن بَْعِد َخْوفِِهْم  لَنَُّهم ّمِ الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَدِّ
َوَمن  َشْيئًا  بِي  يُْشِرُكوَن  اَل  يَْعبُدُونَنِي  أَْمنًا 

َكفََر بَْعدَ ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُوَن

“Allah, sizlerden iman 
edip salih amel işleyenleri, 
kendilerinden öncekileri 
yeryüzünde Halife kıldığı 

Sahabelerin ve 
Rasulullah’ın 

çektikleri eziyet-
leri buraya bir bir 

almaya kalksak 
ciltlerce kitap ol-
maya elverişlidir. 

Birkaç örnekle 
de olsa 

Rasulullah’ın ve 
Sahabelerin çek-
tikleri zorlukları 

resmederek kas-
tımın anlaşıldığı-

na inanıyorum. 
Şimdi tekrar 

ayet-i kerimeye 
dönecek olursak; 
Rasulullah ve be-

raberinde iman 
eden Sahabeler 
zafer beklentisi 
içerisindeydiler. 

Sabrettiler ve uğ-
runda bedel öde-
diler Allah kendi-
lerine vaat ettiği 
zaferi nasip etti
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gibi onları da yeryüzünde 
Halife kılacağını, onlar için 
seçtiği dinlerini yeryüzünde 
hâkim kılacağını, geçirdik-
leri bu korkularını güvene 
çevireceğini vadetti. Zira 
onlar yalnız Bana kulluk 
ederler ve hiçbir şeyi Bana 
ortak koşmazlar. Her kim de 
bundan sonra inkâr ederse 
işte onlar fasıkların ta ken-
dileridir.” (Nûr Suresi 55)

Hadiste Rasulullah bizleri 
şöyle müjdeliyor: 

ُ أَْن تَُكوَن  ةُ فِيُكْم َما َشاَء اللَّ تَُكوُن النُّبُوَّ
، ثُمَّ يَْرفَعَُها إِذَا َشاَء أَْن يَْرفَعََها ، ثُمَّ تَُكوُن 
ةِ ، فَتَُكوُن َما َشاَء  النُّبُوَّ َعلَى ِمْنَهاجِ  ِخالَفَةٌ 
ُ أَْن تَُكوَن ، ثُمَّ يَْرفَعَُها إِذَا َشاَء أَْن يَْرفَعََها  اللَّ
 ُ ا ، فَيَُكوُن َما َشاَء اللَّ ، ثُمَّ تَُكوُن ُمْلًكا َعاضًّ
أَْن يَُكوَن، ثُمَّ يَْرفَعَُها إِذَا َشاَء أَْن يَْرفَعََها ، 
ُ أَْن  ثُمَّ تَُكوُن ُمْلًكا َجْبِريَّةً ، فَتَُكوُن َما َشاَء اللَّ
إِذَا َشاَء أَْن يَْرفَعََها ،ثُمَّ  تَُكوَن ، ثُمَّ يَْرفَعَُها 

ةٍ. ثُمَّ َسَكَت تَُكوُن ِخالَفَةً َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ

“Nübüvvet Allah’ın diledi-
ğince aranızda kalacak-
tır. Allah onu kaldırmayı di-
lediği zaman kaldırır. Sonra 
nübüvvet yolu üzerinde bu-
lunan Hilâfet olur. Allah’ın 
bulunmasını dilediği kadar 
kalır. Sonra ısırıcı melikler 
dönemi gelir. Allah’ın bulun-
masını dilediği kadar bulu-
nur. Allah kaldırmayı diledi-
ği zaman onu kaldırır. Sonra 
zorba iktidarlar gelir. 
Allah’ın dilediği kadar kalır-
lar. Allah dilediği zaman onu 
da kaldırır. Sonra nübüvvet 
yolu üzere Hilâfet gelir. Son-
ra sustu.” (Ahmed, Müsned 
17680)

Kardeşlerim mademki söz 
konusu vaadin sahibi Allah’tır. 
Müjdenin sahibi Rasulullah’tır. 
O� yleyse bize düşen bedel öde-

meye hazır bir Müslüman ol-
maktır. Allah’ın dininin havari-
leri olmaktır. Üzaktan uzağa 
zafer nidaları ve Cennet te-
mennileri yapmak değil. 

Adamın bir tanesi yanı ba-
şında duran başka bir adamı 
görünce demiş ki: “Kardeşim 
sendeki şu boy, şu fizik, şu kas-
lar bende olacak itimat et ağır 
sıklette boks şampiyonu olur-
dum.” Bu defa diğer adam şunu 
söylemekten kendisini alıko-
yamamış: “İyi de kardeşim se-
nin hafif sıklette boks şampiyo-
nu olmana engel nedir?” (Şu 
Hortumlu Dünyada Fil Yalnız-
ca Bir Hayvandır kitabından 
alıntıdır.)

Bedel ödemeye hazır olan-
lardan olmamız duasıyla…

Mademki Allah 
bizlere de korku 

dolu günlerin gü-
vene dönüşeceği-

ni vaat etti, Ra-
sulullah Sallalla-
hu Aleyhi ve Sel-
lem zalim dikta-
törlerin ardından 
adaletle yönete-

cek Râşidî 
Hilâfet’i müjdeli-

yor, yapılacak 
şey bellidir. Allah 

bize ihsan ede-
ceği Nusretle 

müjdelenene ka-
dar yahut Cen-

net ehlinden ola-
na kadar Allah’ın 

dinine ihsanla 
yardım etmektir



fikir

31
eylül’15

EŞLERİMİZLE ALLAH 
YOLUNDA OLABİLMEK

Musa BAYOĞLU

Allah Rasulü SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem 
her konuda olduğu 

gibi İ�slâmı� bir yuva ve eşler 
arasındaki ilişkilerde de en 
güzel örnektir. İ�slâmı� ölçülere 
önem verilmeyen ailelerin her 
geçen gün yıkıldığı ülkemizde, 
rakamlar vahim bir tabloyu 
gözler önüne seriyor. 2013 yı-
lında yıkılan yuva sayısı 125 
bin iken 2014 yılında ise bu 
sayı artarak 130 bin 913’e 
yükselmiş durumda. Bu kor-
kunç rakam dünya ve ahiret 
saadeti ile kurulması gereken, 
sadece dünya değil ahirete ta-
şınması gereken yuvalardan 
her gün 359 tanesinin yıkıl-
ması anlamına geliyor. Bu 
resmı� rakamlar ve resmı� olma-
yan ilişkiler, bu yuvaların yı-
kılma sürecinde işlenen cina-
yetler, annesiz-babasız yetişen 
çocuklar, huzursuzlukların hat 
safhaya ulaşması ve daha bir-
çok sorun, Allah ve Rasulü Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in biz-
leri hayat verene çağırdığı hal-
de icabet etmeyişimizin sonu-
cu olan ağır faturalardır.  

Bu makalemde kerim kar-

deşlerime eşsiz örnekliğiyle 
Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in ailesiyle olan iliş-
kisi, onlara nasıl davrandığı, 
yardım ettiği, değer verdiği, 
kırmadan ve severek bütün 
olumsuzluklara rağmen mutlu 
bir hayatı nasıl yakaladığı ile 
ilgili bazı hatırlatmalarda bu-
lunmak istiyorum. Çünkü her 
birimiz çobanız ve güttükleri-
mizden sorumluyuz. 

Hanımlar, mümin erkekle-
re Allah’ın dünyada verdiği en 
önemli emanetidir. Allah Ra-
sulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem şöyle buyurmuşlardır; 

“...Kadınlara karşı hayır-
hah olun. Çünkü onlar sizin 
yanınızda emanet gibidirler. 
Onlara iyi davranmaktan 
başka bir hakkınız yok, yeter 
ki onlar açık bir çirkinlik iş-
lemesinler.” (Tirmizi)

Saygı erkeğin, sevgi ise ka-
dının ailede en büyük hakkı-
dır. Erkekler saygıyı bekler-
ken, kadınlar da sevildiklerini 
eşlerinden duymak isterler. 
Belki bulunduğumuz çevre, 
toplumsal algı vb. hususlardan 

dolayı sevgi sözcüklerini ha-
nımlarımızın istediği şekliyle 
dillendiremiyoruz. Bir Rasul, 
bir devlet başkanı Allah Rasu-
lü SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
ashabı ile otururken bir saha-
be “En çok kimi seviyorsun Ya 
Rasulullah?” diye sorulduğun-
da herkesin içinde Allah Rasu-
lü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
cevabı “Aişe” olmuştu. Allah 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem en çok eşini sevdiğini 
herkesin içinde söylüyor ve 
hanımlara nasıl değer verdiği-
ni, vermemiz gerektiğini bizle-
re gösteriyordu. Bugün Allah 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in cevabını bir kardeşi-
miz verse belki bizler bile bu 
davranışı tuhaf karşılar ya da 
gereksiz görebilirdik. Allah 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem ise bu davranışı 14 asır 
önce kadına hiç değer veril-
mediği bir zamanda öyle bir 
toplum içinde yapıyor. İ�yi dü-
şünmek gerek...  

Başka bir rivayette ise Aişe 
RadiyAllahu AnhÂ annemiz; 
“Ey Allah’ın Rasulü, beni sevi-
yor musun?” diye sorduğunda; 
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“Evet Ya Aişe, tabi seviyo-
rum!” cevabına karşılık, Aişe 
RadiyAllahu AnhÂ annemizin, 
“Beni nasıl seviyorsun?” soru-
suna Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem içten, samimi 
ve hayran kalınan bir ifadeyle; 
“Kördüğüm gibi…” cevabını 
vermiş, açılmayan, çözülme-
yen bir sevgi ile eşini sevdiğini 
söylemişti. Aişe RadiyAllahu 
Anhâ aldığı bu cevap karşısın-
da çok memnun kalmıştı. Sü-
rekli “Ey Allah’ın Rasulü kördü-
ğüm ne âlemde?” diye soruyor. 
Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem, her defasında Aişe 
RadiyAllahu Anhâ’yı memnun 
eden cevabını veriyordu: “İlk 
günkü gibi…”

Peki, bizler en son ne za-
man hanımlarımıza sevdiği-
mizi söyledik? Ya da sevdiği-
mizi en güzel şekilde ifade 
edebildik? Bu sevgimizi tek-
rarlamaktan ne kadar usan-
madık? Bizim Nebimiz, Rasu-
lümüz SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem her zaman sevdiğini söyle-
miş ve söylemekten çekinme-
miş fiillerinde de sevdiğini 
göstermiştir. 

Sabrın, merhametin, anla-
yışın, inceliğin, hoşgörünün ve 
sorumluluğun en güzel uygu-
lamasını fiili olarak gösteren 
Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem eşi ile birlikte yemek 
yerken ilk önce Aişe RadiyAlla-
hu Anha’nın yemesini isterdi 
ve bir şey içilecekse önce Aişe 
RadiyAllahu Anhâ’ya içirirdi, 
sonra kendisi içerdi. İ�çerken 
de,  Aişe RadiyAllahu Anhâ’nın 
içtiği yerden içmeye dikkat 
ederdi. Bir et yemeği yeniyor-

sa mutlaka Aişe RadiyAllahu 
Anhâ’nın elindeki parçayı alır, 
onun ısırdığı yerden kendisi 
de ısırırdı. Bir hadiste Allah 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem “Bir erkek karısına 
baktığı, karısı da kendine 
baktığı vakit Allah her ikisi-
ne rahmet nazarı ile bakar 
ve erkek karısının elini tuttu-
ğu zaman her ikisinin gü-
nahları parmakları arasın-
dan dökülüp gider.” buyur-
muştur.

Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in eşlerine 
karşı gösterdiği sevginin fiili 
diğer göstergesi de, onlara za-
man ayırması, onları ihmal et-
memesidir. Hanımlarıyla otu-
rup sohbet ediyor, onları yetiş-
tiriyor, hâl ve hatırlarını soru-
yor, şakalaşıyor, hanımlarının 
düşünce ve fikirlerine vahiy 
almasına rağmen önem veri-
yor ve onlarla istişare ediyor-
du. Allah’ın Rasulü devlet baş-
kanı olması, ibadet hayatı ve 
insanların sorunlarını çözmek 
zorunda olmasına rağmen 
asla ailesini ihmal etmiyordu. 
Ü� mmetinden olan biz erkekle-
re de bir anlamda hayatı ile 
nasihat ediyordu. 

Gecelerde kadınların hakkı 
vardır diye ibadete kalkarken 
bile eşinden izin istiyordu. 
Buna son derece dikkat ediyor-
du. Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem bir gece “Ya 
Aişe müsaade eder misin, bu 
gece Rabbimle beraber ola-
yım?” demiş, Aişe validemiz 
de: “Yâ Rasulallah! Seninle ol-
mayı isterim fakat senin istedi-
ğini daha çok isterim.” demişti. 

Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in sadece eşle-
rine değil, kızlarına, hizmetçi-
lerine ve aslında tüm kadınla-
ra güzel davranışı sahabeden 
bir kişinin şöyle söylemesine 
sebep olmuştu:

“Peygamberimiz zamanın-
da eşlerimize çok iyi davran-
maya başladık. Korktuk ki ka-
dınlar hakkında ayet iner de 
biz erkekler mahvoluruz diye…”

İ�yi bir aile reisi olan Allah 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem evinde ailesinin işleriy-
le kendisi ilgilenirdi. Elbisesini 
mübarek elleriyle kendisi di-
kip yamardı. Koyunlarını ken-
disi sağıyor, ayakkabılarını 
kendisi tamir ediyor, kendi 
hizmetini kendisi görüyor ve 
devesini de kendisi yemliyor-
du. Hizmetçisiyle beraber ye-
mek yiyip hamur yoğurduğu 
zamanlar da olurdu. Çarşıdan 
aldığı malları kendisi taşır, ço-
cuk işlerinde eşlerine yardım 
ederdi. 

Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem eşlerinden 
uzak kalmadığı gibi onları da 
mümkün oldukça yanında git-
tiği yerlere götürürlerdi. Tüm 
seferlerde mutlaka kura ile ha-
nımlarını yanında götürür, 
bazı davetlere de hanımları 
olmadan gitmezdi. Enes Radi-
yAllahu Anh anlatıyor: 

“Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’i çok güzel çor-
ba pişiren İran’lı bir komşusu 
yemeğe davet etti. Allah Rasu-
lü SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
hanımı Aişe’nin de gelip-gelme-
yeceğini sordu. Adam kabul et-
meyince Rasûlullah SallAllahu 



fikir

33
eylül’15

Aleyhi ve Sellem Aişe olmadığı 
için gelemeyeceğini bildirdi. 
Adam üç kere gidip-geldi, Pey-
gamber her seferinde Aişe’siz 
gelemeyeceğini tekrarladı. 
Adam “Aişe de gelsin” deyince 
beraberce gittiler.” (Müslim)

Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem hanımlarının 
kusurlarını görmezden gelir, 
iyi huylarını överdi. “Kadın 
eğe kemiği gibidir, doğrult-
maya kalkarsan kırarsın. 
Onu bırakırsan eğri olduğu 
halde istifade edersin.” Bu-
yurarak kadınların fıtratı hak-
kında ilahi bir bilgi ile sert, 
haşin davranışlardan uzak 
durmakla beraber, ilgi ve ala-
kanın hiçbir şekilde kesilme-
mesi gerektiğini buyurmuşlar-
dı. 

Safiye RadiyAllahu Anhâ 
anlatıyor: 

“Rasulullah bir gece yolcu-
luğunda beni devesine almıştı. 
Yolda uyuklamaya başladım. 
(Uyumamı önlemek için) bir 
taraftan beni okşuyor bir taraf-
tan da ‘Hey! Ey Huyey’in kızı 
ey Safiye!’ diyordu.” 

Ailede ancak eşler beraber-
ce taşın altına ellerini koyarsa-
lar sorunları aşmak kolaylaşır, 
hayat çekilir hâle gelir ve zor-
luklar aşılabilir. Allah Rasulü 
ismet sıfatına sahip olsa da eş-
leri böyle değillerdi. Her aile-
de olduğu gibi Allah Rasu-
lü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in evinde de bazı so-
runlar oluyor ve bazen bu so-
runlar uzayabiliyordu. 

Hicret’in 9. senesinde, 
İ�slâm davet ve cihad yoluyla 

bütün Arap yarımadasını fet-
hetmişti. İ�slâm Devleti’nin 
serveti çoğalmış, Müslümanla-
rın maddi durumları iyileş-
mişti. Her türlü imkâna kavuş-
muş olmasına rağmen, Allah 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem sade haya tın dan ayrıl-
mıyor, mütevazı yaşayışına de-
vam ediyordu. Fakat eşleri ziy-
net ve dünya malına karşı 
meylediyor, zaman zaman Al-
lah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem etrafında toplanarak: 
“Bizler de başka ka dınların is-
tedikleri ziynetleri isteriz!” di-
yorlardı. Hem zaman zaman 
yaptıkları kıskançlıkları hem 
de istekleri Allah Rasulü Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’i üz-
müş Meşrebe isimli çardakta 1 
ay boyunca yalnız kalmıştı. Bu 
durum herkes tarafından du-
yulmuş sahabeler ve hanımla-
rı bu durum karşısında endi-
şelenmişler, eşlerini boşama-
sından korkmuş ve pişman ol-
muşlardı. Allah Subhanehû ve 
Teâlâ bu konu hakkında ayet 
indirmiş, onların dünya malı 
ile Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in eşi olmaları 
konusunda tercih yapmalarını 
istemiş, hepsi Allah Rasu-
lü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i 
tercih etmiş ve Allah Rasu-
lü SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
eşlerini affetmişti.  

Bir diğer örnekte ise O� mer 
RadiyAllahu Anh ile ilgili. O� mer 
RadiyAllahu Anh halifedir, dev-
let başkanıdır. Adamın birisi, 
bazı davranışlarından dolayı 
rahatsız olduğu hanımını 
şikâyet etmek üzere gelir, hali-
fenin huzuruna çıkmak ister. 
Kapının önüne oturur ve O� mer 

İyi bir aile reisi 
olan Allah Rasulü 
SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem evinde 
ailesinin işleriyle 
kendisi ilgilenir-

di. Elbisesini mü-
barek elleriyle 

kendisi dikip ya-
mardı. Koyunla-
rını kendisi sağı-

yor, ayakkabıları-
nı kendisi tamir 

ediyor, kendi hiz-
metini kendisi 

görüyor ve deve-
sini de kendisi 

yemliyordu. Hiz-
metçisiyle bera-
ber yemek yiyip 
hamur yoğurdu-
ğu zamanlar da 

olurdu. Çarşıdan 
aldığı malları 

kendisi taşır, ço-
cuk işlerinde eş-

lerine yardım 
ederdi
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RadiyAllahu Anh’ın çıkmasını 
bekler. Derken içeriden bir gü-
rültü kopar. O� mer RadiyAllahu 
Anh’ın hanımı, koca halifeye 
bağırıp çağırmaktadır, fakat 
O� mer RadiyAllahu Anh ağzını 
açıp da hanımına tek kelime 
bile söylememektedir. Bu hali 
gören kapıdaki adam boynunu 
büküp: “Bütün hiddetine ve iz-
zetine rağmen, üstelik de 
Mü’minlerin Emîri iken Ömer’in 
hali böyle olursa, benim halim 
nice olur?” diyerek kalkıp git-
meye yeltenirken O� mer Radi-
yAllahu Anh dışarı çıkar. Ada-
mın arkasından: “Hayrola, der-
din neydi” diye seslenir. Karşı-
sında birden bire O� mer Radi-
yAllahu Anh’ı gören adam der 
ki: “Ey Mü’minlerin Emîri! Ha-
nımımın kötü huylarını ve bana 
karşı haddini aşıp ileri gittiğini 
size şikâyet etmek üzere gel-
miştim. Fakat hanımınızın size 
karşı olmadık sözler söylediği-
ni duyunca vazgeçip geri dön-
düm ve kendi kendime dedim 
ki: ‘Mü’minlerin Emîri hanımıy-
la böyle olunca, benim derdime 
nasıl deva bulacak?”

Bu sözleri dinleyen O� mer 
RadiyAllahu Anh, adama şun-
ları söyler: “Kardeşim, eşimin 
benim üzerimdeki hakları se-
bebiyle ona tahammül etmeye 
çalışıyorum. Zira o benim hem 
aşçım hem fırıncım hem çama-
şırcım hem de çocuklarımın sü-
tannesidir. Hâlbuki o bütün 
bunları yapmak zorunda değil-
dir. Üstelik gönlümün harama 
meyletmesine engel olan da 
odur. Bu sebeple onun yaptıkla-
rına katlanıyorum.” Adamca-
ğız, “Ya Mü’minlerin Emîri!” 
der, “Benim eşim de aynen 

öyle.” Bunun üzerine O� mer Ra-
diyAllahu Anh şu güzel dersi 
verir ve gönderir: “Haydi kar-
deşim, eşine katlanmaya bak! 
Hayat dediğin göz açıp kapa-
yıncaya kadar geçiyor.”

Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem en iyi aile rei-
siydi ve yumuşak huyluydu 
ama aynı zamanda ailesini ce-
hennem ateşinden korumaya 
çalışan bir eşti. Ailede erkeğin 
kadınlar üzerinde yönetici ol-
duğunu, idarede istişare ede-
rek de olsa kararların erkek 
tarafından alınması gerektiği-
ni bizzat uygulayarak gösteri-
yordu. Hanımlarının dünya 
hayatı namına isteklerine kar-
şılık sade bir hayatı benimsi-
yor, eline büyük ganimetler 
geçtiği zaman dahi bunları 
İ�slâm’a hizmet yolunda harcı-
yor, ailesine ancak yetecek ka-
dar nafaka sağlıyordu. Bunun-
la da onların sade hayat ile 
Müslümanlara örnek olmala-
rını istiyordu. 

Müslüman her işte olduğu 
gibi evlenirken de, evlilik ha-
yatını devam ettirirken de sa-
dece ve sadece Allah’ı razı et-
meyi hedeflemeli ve bu gayeyi 
bir an olsun aklından çıkarma-
malıdır. Nefsini tatmin etmek, 
çoluk çocuk sahibi olmak ve 
benzeri nedenler 2. 3. evlilik 
nedeni olabilir. Evlenirken 
Rabbine bir adım daha yakın-
laşmayı ve eşi ile birlikte bu 
zorlu imtihanı aşarak Allah’ı 
razı etmeyi başarabilmelidir. 

Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e ilk vahiy gel-
dikten sonra, korku ve heye-
canla evine koştu. Eşi Hatice 
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RadiyAllahu Anhâ’dan üstü-
nün örtülmesini istedi. Bir 
süre sakinleştikten sonra 
kalktı ve başından geçenleri 
eşine anlattı. Hatice RadiyAlla-
hu Anhâ “Ey, Ebulkasım, Allah 
Teâlâ bizi gözetir. Bu müj deye 
sevin ve sebat et. Allah seni asla 
utandırmayacak tır. Sen ailene 
bağlısın, doğru sözlüsün, misa-
firi tutar ve ağırlarsın, 
felâketlere karşı yardımcısın.” 
Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem eşinin bu sözleri ile 
sakinleşiyordu. Hatice Radi-
yAllahu Anhâ Varaka’ya olan-
ları anlattığında: “Varakanın 
canını elinde tutanın hakkı 
için, eğer bana hakikati söyle-
dinse, ey Hatice, Muhammed’e 
ge len daha evvel Musa ve İsa’ya 
gelmiş olan vahyi ilâhi dir. Mu-
hakkak ki O bu ümmetin Rasu-
lüdür, O’na söyle, sebat etsin.”

Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e “Ey örtüye 
bürünen Rasulüm! Kalk ve 
insanları Allah’ın azabından 
sakındır...” Müddesir Suresi 
1-5 ayetleri indirildiğinde eşi 
Hatice RadiyAllahu Anhâ an-
nemize: “Hatice dedi. Uyku ve 
istirahat devri artık geçti. 
Cebrail Aleyhisselâm bana 
insanları hak dinine, Allah’a 
ibadete davet emrini getirdi 
ama kimi davet edeceğim? 
Kim icabet edecek?” Hatice 
RadiyAllahu Anhâ, heyecan ve 
imanla haykırdı: “Ben icabet 
edeceğim, Ey Muhammed! Her-
kesten, her insandan evvel beni 
davet et. İşte ben, sana inana-
rak Müslüman oldum. Allah 
Teâlâ’nın Rasülü olduğunu tas-
dik ediyor, inandığın Allah 
Teâlâ’ya inanıyorum.” 

Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem en büyük des-
teği eşinden almış ve kimsenin 
inanmadığı zamanda önce eşi 
iman etmişti. Allah Rasulü Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem bu da-
vaya eşiyle başlamış ve bu yo-
lun rahat olmayan bir yol ol-
duğunu anlatarak önce eşini 
bu davaya hazırlamıştır. Eşle-
rimize kördüğüm misali bir 
sevgiyle, bu yolda rahat olma-
yan bir anlayışla Allah Rasu-
lü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in evini örnek alarak 
yaklaşabilirsek Allah’ın izni ile 
bu imtihan kolaylaşacak ve in-
şaAllah kazananlardan olaca-
ğız. Aksi halde dünyayı fethe 
çıkan dava adamlarının önün-
deki en büyük engel eşleri ola-
caktır. Bu engel bekli de aşıl-
ması en zor olan engellerden-
dir. Bu yüzden eşlerimizi yanı-
mıza alarak hem Allah’ın rıza-
sına hem de dünya mutluluğu-
na erişenlerden olmaya çalışa-
lım. 

Son olarak mü’min bacılara 
da Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in şu hadisle-
rini hatırlatıyorum:

“Kadın beş vakit namazı-
nı kıldığı, Ramazan orucunu 
tuttuğu, namusunu koruya-
rak kocasına itaat ettiği za-
man ahirette kendisine: ‘Ar-
tık dilediğin kapıdan cenne-
te gir’ denilir.”(Ahmed) 

“Kocası kendisinden 
memnun olduğu halde ölen 
kadın cennete girecektir.” 
(Tirmizi)

Allah Rasulü 
SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem en bü-
yük desteği eşin-
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HAYAT SORUNLARI VE İMAN

Hatice SAVAŞ

Hamd ve sena 
âlemlerin Rabb’i 
olan Allah’a, salât 

Allah’ın Rasulü, hatemün enbi-
ya, hidayet rehberi Muham-
med Mustafa Sallallahu Aleyhi 
ve Sellem’e ve selam Sahabe-i 
Kiram’a, Tabein’e, Tabeit 
Tabein’e, ehli Beyt’e ve 
Kıyamet’e kadar sırat-ı müsta-
kim üzere olan muttaki, salih-
saliha ve öncülerin üzerine ol-
sun.

Bugün ne kadar da İ�slâmı� 
hayata dolayısıyla onun meto-
du olan Raşit bir Hilâfet 
Devleti’ne muhtacız. Zira hem 
konumuz bu gerçeği göstere-
cek hem de bugünkü İ�slâm 
Ü� mmeti’nin saplandığı kor-
kunç inhitat çukuru bunu gös-
termektedir. Allah Subhanehu 
ve Teâlâ hepimizi İ�slâmı� Ü� m-
meti bu çukurdan yükseklere 
çıkarmak için elini uzatanlar-
dan ve bu şerefli çalışmada 
önde olanlardan eylesin.

Evet, bugün İ�slâm Ü� mmeti 
hayatla alakalı birçok sorunlar 
yaşamakta ve bu sorunlar çö-
zümsüz kalmaktadır. Kadın er-

kek ilişkilerinden tutun da 
aile, eğitim ve en önemlisi de 
devlet halk ilişkilerinde hercü-
merç olmuş bir hayat yaşa-
maktayız. Zira bir hayat niza-
mı olarak üzerimize uygula-
nan İ�slâm hayattan uzaklaştı-
rılmış, onu tatbik eden İ�slâm 
Hilâfet Devleti yıkılmış ve yak-
laşık bir asırlık Cumhuriyet 
dönemi İ�slâm Ü� mmeti’ni bu 
hale getirmiştir. Kim ki bu ha-
yattan memnun ise bilsin ki 
Allah Subhanehu ve Teâlâ bu 
hayattan razı değildir.

Peki, İ�slâm Ü� mmeti bu hale 
nasıl geldi, neler değişti, neleri 
kaybettik de Allah Azze ve Cel-
le bizlerin böyle bir hayatın 
ortasında olmamızı diledi? 
Esasında Allah Azze ve Celle 
kullarına zulmedici değildir, 
lakin bu hayat Müslümanların 
kendi elleri ile yaptıkları yü-
zünden bu hale gelmiştir. Bu-
nunla alakalı olarak Kur’an’ı 
Kerim’de Allah Subhanehu 
şöyle buyurur:

إِنَّ الّلَ الَ يُغَيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِّرواْ َما 
بِأَْنفُِسِهْم

“Muhakkak ki Allah bir 
toplum kendi nefsindekileri 
değiştirmedikçe o toplu-
mun halini değiştirmez” 
(Rad Suresi 11)

İ�şte ben inşallah bu makale 
içerisinde bu hale gelmemize 
sebep olan en önemli etken-
lerden birisi olan iman ve ima-
nın hayat ile alakasını anlat-
maya çalışacağım. Çünkü bu 
hale gelmemize sebep olan 
pek çok tâli konu olmakla bir-
likte esas sebep bütün bu tâli 
konuların da kendisine dayan-
dığı iman konusudur. Zira 
iman öyle bir şeydir ki doğru-
dan hayatla alakalı, doğrudan 
insanların davranışlarını etki-
leyen ve ne kadar zayıf olur-
larsa olsunlar sahiplerini iz-
zetli ve şerefli kılıp en üstün 
hale getirir. Çünkü o kuru bir 
sözden ibaret olmadığı gibi 
büyük bir sorumluluğu ve ne-
ticesinde üstün bir ümmet ol-
mayı beraberinde getirir. 
İ�man, inananlarda bir coşku, 
heyecan ve hamaset oluştur-
duğu gibi fertte, ailede, kitle-
lerde ve toplumda bir inkılap 
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meydana getirir. İ�man edenler 
dünya hayatının bir imtihan 
olduğu ve ancak iman edip sa-
lih amel işleyenlerin kurtula-
cağı bilinciyle kendisini Rabbi-
nin güvencesinde hisseder.

İ�man Arap lügatinde emin 
olmak, güvende olmak gibi an-
lamlara gelir. Bu yüzden iman 
edenlere de mü’min, güvenen, 
güvende olan denir. İstılahi 
olarak ise, vakıaya uygun ke-
sin delile dayalı kesin tasdik 
demektir. Dolayısıyla iman 
edilen hususun bir vakıası ol-
ması lazım, varlığına kesin işa-
ret eden bir delili olması lazım 
ve onun kesin bir tasdikle tas-
dik edilmesi lazım. İ�slâm şeri-
atında iman, Allah’a, Melekle-
rine, Peygamberlerine, Kitap-
larına, Ahiret Günü’ne ve hay-
rının ve şerrinin Allah’tan ol-
duğu kaza ve kadere vakasına 
uygun bir şekilde delillerini 
bilerek şeksiz şüphesiz inan-
maktır. İ�manda şek, şüphe, zan 
ve acaba olmaz. Bunların var-
lığı imanı geçersiz kıldığı gibi 
hayata bir etkisi de olmaz.

İ�man sadece bir şeye inan-
mak demek değildir. İ�nanılan 
şeyin bir vakıası, bir gerekçesi 
olması lazım ki eğer o esasi 
meselelerdense iman olur. O� r-
neğin Allah’a imanda olduğu 
gibi insan fıtratında olan “ne-
reden geldim?” sorusuna ce-
vap olduğu için vakıaya uygun 
ve esasi bir konu olduğundan 
Allah’a iman diyoruz, Allah’a 
inanmak demiyoruz. Çünkü 
insan, hayat ve kâinatın bunla-
rın ötesinde, bunları yoktan 
var eden ve en güzel ve dakik 
bir şekilde bunları düzenle-

yen, dolayısıyla insan hayatını 
da düzenleyen düzen sahibi 
bir yaratıcıya iman etmek in-
sanın yaşantısında bir deği-
şim, bir inkılap meydana geti-
rir. Ve bu hayatın sonrasında 
bir hesap gününün olduğuna 
dolayısıyla iman ettiği 
Yaratıcı’nın bu hesap gününde 
kendisini yeniden diriltip he-
saba çekeceğine ve dolayısıyla 
davranışlarını buna göre yap-
ması gerektiğine iman eder. 
Artık o kişi hayata bu pencere-
den bakar, imanı onun bakış 
açısı, lideri ve ölçüsü olur. Bü-
tün amellerinde amellerini ka-
yıt altına alan iki meleğin 
ömür boyu kendisine eşlik et-
tiğini bilir ve haramlardan 
uzak durduğu gibi farz ve va-
ciplere de dört elle sarılır. İ�şte 
bu, iman edenlerle kâfirlerin 
arasındaki en büyük farktır. 
Çünkü mesela Allah’ın varlığı-
na inanmayan bir ateist hayatı 
boyunca hiçbir ölçüye tâbi ol-
madan hayvanların yaşantısı 
gibi gelişigüzel yaşar. İ�çki, ku-
mar, fuhuş ve faizde hiçbir 
beis görmeden bunları rahat-
ça yapar. Çünkü ona göre ken-
disini bu işlerden dolayı hesa-
ba çekecek bir yaratıcı yoktur.

Buna göre kendisine ina-
nıldığında hayatında değişik-
lik meydana getirmeyen konu-
lara iman denmez. Üzaylı var 
mıdır, yok mudur gibi şeylerin 
bir gerekçesi olmadığı gibi 
buna inandığımızda da hayatı-
mızı hiç etkilemez. Hâlbuki 
hayvan gibi yaşayan bir kâfir 
Allah’a iman ettiğinde onun 
hayatı başlı başına değişir. Bir 
kimse Ahiret Günü’ne inandı-
ğında hayatını buna göre şe-
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killendirir ve yaptığı her şey-
den hesaba çekileceğini bile-
rek hayrı yapar, şerden imtina 
eder. Kur’an’ı Kerim’in Allah’ın 
kitabı olduğuna inanmayan 
onun ayetlerine itibar etmez 
ve hayatını etkilemez. Ancak 
ona Allah’ın kitabı olarak iman 
eden kimse Kur’an’a sımsıkı 
sarılır, onu bir hayat rehberi 
olarak tanır. İ�şte böylece ima-
nın ilk kuralının iman edilecek 
hususun bir vakıası olması ge-
rektiğini ve ona iman etmemi-
zin bir gerekçesi olması gerek-
tiğini anlamış oluyoruz.

İ�manın ikinci adımı delil-
dir. Delili olmayan şeyler iman 
konusu olmazlar. Çünkü iman 
vehim ve varsayımdan uzak 
bir hakikattir. Allah’ın varlığı, 
Kur’an’ı Kerim’in Allah’ın kita-
bı olduğu, Muhammed SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’in 
Allah’ın kulu ve Rasulü olduğu 
ve hayrının ve şerrinin 
Allah’tan olduğu kaza ve kade-
re imanın delili aklı� delildir. 
Hiçbir ilim, diploma ve uz-
manlık gerekmeksizin dağda-
ki bir çobandan tutun üniver-
sitelerdeki profesörlere varın-
caya kadar aklı olan herkes 
insan, hayat ve kâinatın öte-
sinde bunları yoktan var eden 
düzen sahibi bir yaratıcının 
olduğunu idrak eder. Yine di-
ğer hususların hakikatini da 
insan, aklı ile anlayıp idrak 
eder.

Aklın sınırları dışında olan 
ahirete iman, meleklere iman, 
önceki peygamberlere iman 
ve diğer semavi kitaplara ima-
nın delili ise aslı akılla sabit 
olan Kur’an’ın kati ayetleridir. 

Her ne kadar insan aklı ile 
bunları idrak edemese de Al-
lah Teâlâ bunlara iman etme-
mizi talep etmiştir. Bunların 
dışında, yani aklın kavradıkla-
rı ve Allah’ın bizlerden inan-
mamızı talep ettiği şeylerin 
dışındaki şeylere iman etmek 
ise haramdır. Çünkü bunlar ya 
delilden tamamen yoksundur 
ya da zanni delillere dayan-
maktadır. İ�man hususunda ise 
zanna, şüpheye ve varsayıma 
dayanmak haramdır. Bu konu-
da Allah Azze ve Celle şöyle bu-
yurmaktadır:

َّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ اَل يُْغنِي  إِن يَت
ِمَن اْلَحّقِ َشْيئًا

“Onlar ancak zanna uyar-
lar, zan ise haktan bir şey 
ifade etmez.” (Necm Suresi 
28)

Müslüman her hususta 
Allah’a teslim olan kişidir. 
Yeme içmesinden uyumasına, 
giyinmesine ve yönetiminden 
ticaretine varıncaya kadar her 
hususta şer’ı� hükme uymakla 
mükelleftir. Aklı başında oldu-
ğu sürece, akıl-baliğ olduktan 
sonra son nefesini verinceye 
kadar İ�slâm’ın sınırları ile mu-
kayyettir. İ�şte bunun gibi iman 
konusunda da Müslüman ser-
best değil İ�slâm’ın hududu ile 
mukayyettir. Kafasına göre 
ben şuna inanırım şuna inan-
mam diyemez. Aklın ve kati 
delillerin işaret ettiklerinden 
başkasına iman etmek haram-
dır. Bu durumda iman ettiği-
miz amentümüzü hakikatini 
ve delilini bilmeksizin, “Amen-
tü billahi ve melaiketihi ve 
kütübihi ve rasuluhu vel 
yevmil ahiri ve bil kaderi 
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hayrihi ve şerrihi min alla-
hu teâlâ vel bas-u badel 
mevt hakkun.” şeklinde sayıp 
durmak yerine bütün bunların 
vakıasını ve delilini inceleyip 
araştırmamız ve iman etme-
miz gerekiyor. Bunların dışın-
da kalan herkesin farklı, farklı 
önümüze koyup iman etme-
mizi istedikleri insanlar ara-
sında dolaşan bâtıl inanç ve 
hurafeleri reddetmemiz gere-
kir.

İ�manın üçüncü adımı şüp-
hesiz kesin tasdik etmektir. 
Vakıaya uygun ve kesin delile 
dayalı şeylerde tasdik üç şekil-
dedir. Birincisi, tasdik etme-
yenler ki bunlar kâfirlerdir. 
İ�man esaslarından ister tama-
mını, isterse de bir kısmını 
tasdik etmemek küfürdür ve 
sahibini kâfir kılar. Böyle bir 
kimsenin Allah’ın varlığına 
inanıyor olması bir şeyi değiş-
tirmez. Çünkü İ�slâm akidesi 
bir bütündür ve tamamı kesin 
tasdik edilmedikçe kişi iman 
etmiş olmaz. Bugün Allah’a 
inanan Yahudi ve Nasranı�lerin 
durumu budur.

İ�kincisi; İ�slâm akidesini ha-
kikatini anlamaksızın ve delil-
lerini bilmeksizin tasdik eden-
ler. Böyle durumda olanlar 
Müslüman kabul edilmekle 
birlikte bu halde kalmaları 
kendilerine haramdır. Bu kim-
seler Allah Teâlâ’nın aynen şu 
ayetinde buyurduğu kimseler 
gibidir:

قَالَِت اْلَْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُوا َولَِكن 
يَماُن فِي قُلُوبُِكْم ا يَْدُخِل اإْلِ قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمَّ

“Bedeviler iman ettik de-
diler, iman ettik demeyin 
Müslüman olduk deyin, he-

nüz iman kalbinize yerleş-
medi.” (Hucurat Suresi 14)

Ü� çüncüsü; iman esasları-
nın tamamını vakıasını ve ke-
sin delillerini bilerek idrak et-
tiği için kesin tasdik edenler. 
İ�şte İ�slâm’ın bizden istediği 
iman budur. Bu o koca karı 
diye isimlendirilen iman değil-
dirve o bakış, tefekkür ve bey-
yine yoluyla aklını kullanarak 
iman eden yakin iman sahibi 
müstenir kişinin imanıdır. O, 
Mehmet Akif’in “Nasıl böyle 
bir imanı boğar medeniyet de-
diğin tek dişi kalmış canavar.” 
dediği derin ve köklü imandır. 
Allah Subhanehu ve Teâlâ he-
pimizi böyle yakin iman sahibi 
muttakilerden eylesin.

İ�man esaslarının dışında 
vehim ve hurafelerin tasdik 
edilmesine gelince; bu husus-
ların kesin delilden yoksun ol-
maları, vakıaya ters olmaları 
ve Allahu Zülcelal’in bizden 
böyle bir talebi olmamasından 
dolayı zaten böyle şeyleri kişi-
nin kesin tasdik etmesi müm-
kün değildir. Ancak buna rağ-
men bunları tasdik edip boş 
hayallere kendini kaptıranlar, 
aslı-astarı olmayan hurafe ve 
bâtıl inançları imanına bulaş-
tıranlar günah üzeredirler. 
Çünkü iman ancak yakinden 
alınır. 

Kıymetli Müslümanlar 
imanımız ancak böyle İ�slâm’ın 
öngördüğü bir iman olduğun-
da şer’ı� hükümlere bağlanmak 
olarak hayatta varlık gösterir. 
Müslüman bütün hayat sorun-
larının çözümlerini bu iman-
dan alır ve böylece tüm hayat 
iman üzerine oturtulur. Bu 

İmanın üçüncü 
adımı şüphesiz 

kesin tasdik et-
mektir. Vakıaya 
uygun ve kesin 

delile dayalı şey-
lerde tasdik üç 

şekildedir. Birin-
cisi, tasdik et-

meyenler ki bun-
lar kâfirlerdir. 

İman esasların-
dan ister tama-
mını, isterse de 

bir kısmını tasdik 
etmemek küfür-

dür ve sahibini 
kâfir kılar. Böyle 

bir kimsenin 
Allah’ın varlığına 

inanıyor olması 
bir şeyi değiştir-

mez. Çünkü 
İslâm akidesi bir 
bütündür ve ta-
mamı kesin tas-
dik edilmedikçe 
kişi iman etmiş 

olmaz. Bugün 
Allah’a inanan 

Yahudi ve 
Nasranîlerin du-

rumu budur
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hep böyle olmuştur, insan 
inandığı gibi yaşar. Çünkü in-
sanın bütün davranışları ima-
nından kaynaklanan mefhum-
larına göre olur. Bir ateist Al-
lah yok der ve Allah yok gibi 
yaşar. Bizlerin Allah var deyip, 
Allah yok gibi yaşamamız bü-
yük bir tutarsızlıktır. İ�şte bü-
tün bu yaşadıklarımız, İ�slâm’a 
iman ettiğimiz halde İ�slâm’dan 
uzak yaşamamız imanla alaka-
lı yukarıda verdiğim ölçülere 
uymadığımız, imanımızı atala-
rımızdan miras olarak aldığı-
mızdan kaynaklanıyor. Eğer az 
önce ortaya koyduğum şekilde 
iman etmiş olsaydık bugün ne 
kâfirler İ�slâm beldelerini işgal 
edebilirler, ne üzerimize küfür 
hükümleri uygulanır ne de 
Müslümanlar olarak İ�slâm’dan 
uzak yaşardık.

Bugün imanımızı miras yo-
luyla alınan geleneksel bir 
iman haline getirdik. Caiz ol-
madığı halde imanda taklit yo-
lunu seçtik. Bu gerçeği görmek 
isteyen insanlarla konuşmala-
rında onlara kaza ve kaderin 
ne olduğunu, ahirete imanın 
manasının ne olduğunu sor-
sak, göreceksiniz ki birçok 
kimse cevap vermek bir yana 
donup kalacaktır. İ�nsanlığa şa-
hit ve hayırlı ümmet olarak se-
çilen İ�slâm Ü� mmeti’nin haline 
bakın; Batı’nın bütün fikir ve 
hükümleri alınmış, artistleri 
rol model olmuş ve adeta Batı, 
yöneticilerin kıblesi haline 
gelmiştir.

Sağı-solu, altı-üstü her yeri 
fasit bu düzen ve hayattan kur-
tulmanın tek yolu imanımızı 
gözden geçirerek taklidi ve ge-

leneksel imandan tahkiki ima-
na ulaşmak ve o imanın gereği 
olan İ�slâm’ı hayata hâkim kıl-
maktan geçiyor. İ�slâmı� hayat 
ise ancak İ�slâm Hilafet Devleti 
ile mümkündür. 

Nasıl bir ilaha iman ettiği-
mizi inceleyelim. O sadece 
göklerin ilahı değildir. O sade-
ce ibadetlerin ilahı değildir. O 
sadece tesbihat ve zikrin ilahı 
değildir. O yerin, göğün ve ikisi 
arasındakilerin Rabbi’dir. O 
doğunun, batının ve ikisi ara-
sındakilerin Rabbi’dir. O bitki-
lerin, hayvanların ve kâinatın 
Rabbi olduğu gibi insanın da 
Rabbi’dir. O zaman nasıl olur 
da ibadetlerde İ�slâm’a bağlan-
dığımız halde diğer hayat so-
runlarının çözümlerinde, tica-
rette, ortaklıkta, kiralamada, 
evlenmede, boşanmada, vela-
yet ve nafaka konusunda 
İ�slâm’ın hükümleri yokmuş 
gibi davranırız? Nasıl olur da 
yeme içmede şer’ı� hükümlere 
bağlanıp domuz etinden tik-
sindiğimiz gibi Allah Subhane-
hu ve Teâlâ’nın küfür saydığı 
milliyetçilik, vatancılık, laiklik 
ve demokrasi gibi Batı fikirle-
rini alabilir, demokrasiyi des-
tekleyebiliriz? Nasıl olur da 
yönetim nizamını İ�slâm’dan 
değil de kâfirlerden alabiliriz.

Evet, iman esaslarına tah-
kiki olarak değil taklidi olarak 
iman ettiğimizden dolayı 
Batı’dan gelen bu zehirli ve 
küfür fikirlerini anlayamadık. 
Zira tahkiki iman bizlere bir 
bakış açısı verirken taklidi 
iman bizleri kör kılmıştır. Ra-
sul SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyuruyor:

Bugün imanı-
mızı miras yoluy-

la alınan gelenek-
sel bir iman hali-
ne getirdik. Caiz 

olmadığı halde 
imanda taklit yo-

lunu seçtik. Bu 
gerçeği görmek 

isteyen insanlarla 
konuşmalarında 

onlara kaza ve 
kaderin ne oldu-

ğunu, ahirete 
imanın manasının 
ne olduğunu sor-
sak, göreceksiniz 

ki birçok kimse 
cevap vermek bir 
yana donup kala-

caktır. İnsanlığa 
şahit ve hayırlı 
ümmet olarak 
seçilen İslâm 

Ümmeti’nin hali-
ne bakın; Batı’nın 
bütün fikir ve hü-
kümleri alınmış, 
artistleri rol mo-

del olmuş ve ade-
ta Batı, yönetici-
lerin kıblesi hali-

ne gelmiştir
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“Mü’min’in ferasetinden 
korkun, çünkü mü’min 
Allah’ın nuruyla bakar.” Bu-
rada Allah’ın nurundan kaste-
dilen İ�slâm Akidesi’dir. Eğer 
hayata böyle bakabilseydik ne 
kâfirler İ�slâm beldelerini işgal 
edebilirler, ne oralarda kar-
deşlerimize tecavüz ve zulüm 
edebilirler ne de İ�slâm’ın uy-
gulayıcısı ve Müslümanların 
kalkanı olan Hilâfet Devleti’ni 
yıkabilirlerdi.

Bugün sizlere sesleniyoruz 
ki kaybettiğimiz bütün değer-
lere, üstünlük ve şerefimize 
yeniden kavuşmak mümkün-
dür. İ�slâm Hilâfet Devleti yeni-
den kurulduğunda tabii ki bu 
değerlere yeniden kavuşaca-
ğız ancak bundan daha önce 
akidemizi, imanımızı ve Allah 
inancımızı düzeltmemiz gere-
kiyor. Haydi, ey kıymetli bacı-
larım, televizyon karşısında 
dizi ve yarışma programı sey-
rederek harcadığımız zamanı 
okumaya, araştırmaya ve ince-
lemeye ayıralım. Gelin boş iş-
lerle geçirdiğimiz vaktimizi 
İ�slâm’ı anlamaya, yaşamaya ve 
yaşatmaya harcayalım. Elleri-
mizden kaymak üzere olan ev-
latlarımızın terbiye ve yetiş-
mesini laik sistemin eğitim 
sistemine ve medyanın karan-
lık ellerine bırakmayalım.

Fıkıhta fakihleşen Aişe Ra-
dıyAllahu Anha validemiz ör-
neğimiz, Fatih Muhammed 
Han’ı, Abdulhamid Han’ı ve is-
mini sayamadığımız binlerce 
kahraman yiğitleri yetiştiren 
analar ilham kaynağımız ol-
sun. Ünutmayın ki İ�slâm 
Hilâfet Devleti yıkılmasın, top-

raklarımıza necis kâfirlerin 
ayakları basmasın diye 
Çanakkale’de savaşırken şaha-
dete koşarak giden kahraman 
İ�slâm ordularının askerlerini 
ellerini kınalayarak gönderen 
analar bizlerin nineleridir, biz-
ler onların torunlarıyız. Allah 
Azze ve Celle bizleri İ�slâm şah-
siyetine sahip mü’mine kadın-
lardan, İ�slâm’ın hayata hakim 
olması çalışmasında bu davete 
destek olanlardan ve çağın 
Zeyneplerinden eylesin. Amin.

Fıkıhta fakihle-
şen Aişe RadıyAl-

lahu Anha vali-
demiz örneğimiz, 

Fatih Muham-
med Han’ı, Ab-
dulhamid Han’ı 
ve ismini saya-
madığımız bin-

lerce kahraman 
yiğitleri yetiştiren 

analar ilham 
kaynağımız ol-

sun. Unutmayın 
ki İslâm Hilâfet 
Devleti yıkılma-

sın, topraklarımı-
za necis 

kâfirlerin ayakla-
rı basmasın diye 

Çanakkale’de 
savaşırken şaha-
dete koşarak gi-

den kahraman 
İslâm ordularının 
askerlerini elleri-

ni kınalayarak 
gönderen analar 
bizlerin nineleri-
dir, bizler onların 

torunlarıyız
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İSLÂM ÜMMETİNİN 
DİRİLİŞİNDE 

ANA PRENSİPLER

Mehmet ÇETİNBUDAK

Hamdolsun Allah’a, 
selam olsun başta 
Allah’ın RasulÜ�  ol-

mak üzere seçkin kılınan kul-
larına. Allahu Teâlâ’dan üm-
metimize izzet, şeref ve zafer 
yolunu nasip etmesini temen-
ni ederim. O öyle bir Allah’tır 
ki hem işitendir, hem bilendir. 
Yaptığımız amellerin halis bir 
niyet ile O’nun rızasına yaraşır 
olmasını ve Kelime-i Tevhid’in 
yükselmesini niyaz ederim.

1967 senesinde gasıp Ya-
hudilerle, Arap ülkelerinin 
yaptığı savaşı biliriz. Arap ül-
kelerindeki insanların azı ha-
riç ekseriyeti, Yahudilerle ola-
cak bu savaşta zafer bekliyor-
lardı. Muhakkak ki her Müslü-
man bunun böyle olmasını is-
ter. Ancak, bildiğimiz gibi 
Allah’ın yeryüzünde değişme-
yen sünnetleri vardır. Kim ki 
bu sünnetleri okuduysa, öğ-
rendiyse ve araştırdıysa o za-
man bu zaferin Müslümanlara 
değil, Yahudilere ait olacağını 
görürdü.

Çünkü Müslümanlar bu sa-
vaşa parçalanmış gruplar ha-

linde girdiler, bu durum savaş-
tan önce zaten bariz bir şekil-
de kendini gösteriyordu. Ayrı-
lık ve gruplaşma, Allah’ın sün-
netinde olduğu gibi zafer ge-
tirmedi. Düşman ise saflarını 
düzeltti ve birleştirdi. Bu da 
onlara kuvvet getirdi. Müslü-
manlarda, boş kelimeler, övü-
nüşler, izzetin ve şerefin Arap-
ların olduğu gibi düşünceler 
hâkimdi. Ki, bu düşünceler 
düşmanın kurşunu ile karşıla-
şıldığında kolayca yok olabi-
len düşüncelerdi. Onlarda, 
kendisine siper olacak sağlam 
bir akide ve doğru bir hedef 
yoktu.

Düşman ise, Allah’ın yarat-
tığı seçilmiş bir millet olduğu 
düşüncesindeydi. Her ne ka-
dar bu inanış fasit de olsa, o 
zaman diliminde İ�slâmı� belde-
lerin ihanet içinde olan devlet 
liderlerinin inancından daha 
kuvvetliydi.

Müslümanlar bu savaşa, ni-
fak tohumları saçan, yalan 
söyleyen hilekârlarla ve yapa-
mayacağı şeyi söyleyenlerle 
beraber girdiler. Düşman ka-

pıda iken, affedersiniz, dan-
sözlerin oynadığı gecelerde 
sabahlayan ve o gecelerde ka-
deh tokuşturan generallerin 
arkasında nasıl zafer elde edi-
lebilirdi ki?

Eğer durumlar böyle iken, 
zafer bizim olsaydı muhakkak 
ki Allah’ın sünneti değişmiş 
olacaktı ki o hiç değişmeye-
cektir. Eğer biz kaybetmiş ve 
hüsran olmuş isek, işte bu 
beklenilendir, sünnetullahtır.

Bakın, bu yenilgiye şahitlik 
etmiş bir zat o zamanı nasıl 
anlatıyor: “Pazartesi günü 
harp başladı. İnsanlar radyola-
rının başına toplandılar. Birin-
ci geceyi, Arap askerlerinin Tel 
Aviv’e girmesi arzusuyla sa-
bahlayarak geçirdiler. Üzüle-
rek söylüyorum ki ben de, o sa-
bahlayanlardandım. Aklım 
bana diyordu ki; zafer olmaya-
cak, Allah’ın sünnetlerine mu-
halefet yoktur. İsteğim ve hır-
sım ise bana şöyle söylüyordu; 
bekle, sünnetler değişiyor ve 
sen tahmin ettiklerinde yanılı-
yorsun. Yenilgi, Çarşamba günü 
kendini gösterdi. Sonra 
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Perşembe’ye kadar devam ede-
rek herkes duruma şahit oldu. 
Lakin çoğu insan, buna inan-
makta direndiler, bunun bir tu-
zak olduğunu ileri sürdüler, 
ancak öyle değildi.”

Kardeşlerim! Bu gayb de-
ğildi. Bunu bilmek, gaybı bil-
mek de demek değildi. Şüphe-
siz, gaybı Allah’tan başka kim-
se bilmez. Ancak, Kur’an’ı bü-
tün incelikleriyle tahlil eder-
sek, bu durumu kavrayıp, an-
lamak zor da değildir. 

Bu arada şer sesleri şu an 
olduğu gibi o zaman da sesle-
rini yükseltiyorlar ve şöyle di-
yorlardı: “Yenilgi nedir? Rasu-
lullah, Uhud Savaşı’nda yenil-
memiş midir? Vehne düşmeyin, 
üzülmeyin, eğer siz müminler 
iseniz gerçekten üstünsünüz.”

Oysaki sebepler edinmek-
sizin hiçbir şekilde zafer yok-
tur. Yenilgi varsa, Müslüman-
ların bu yenilgiye itilişiyle ilgi-
li noktaların da bilinmesi ge-
rekir. Zafere ulaşmanın yolu 
nedir, bilinmesi gerekir.

İ�slâm akidesine sahip 
mü’min Müslümanlar için za-
fere ulaşmanın yolu gizli değil-
dir. Velakin, İ�slâm’a varis olan 
ve kalpleri imanla hareket et-
meyen Müslümanlar, zafere 
ulaşmanın yolunu bilmezler. 
İ�şte bu sebeptendir ki onlar, 
düşmanlarının süsleyip onlara 
şırıngaladığı akidelerle bürün-
müşlerdir.

Yukarıdaki paragraflarda, 
kendiliğinden ortaya çıkan 
soru “Kimliğimiz nedir?” soru-
sudur. Biz Müslüman mıyız, 
yoksa Türk, Arap, Kürt müyüz? 

Veyahut da sadece Müslüman 
Türkler, Müslüman Araplar, 
Müslüman Kürtler miyiz? Yok-
sa dağılmış memleketler top-
luluğu muyuz? Her şeyden ev-
vel onun için çalışan ve onun 
için yaşama gereği duyan va-
tan için bir millet miyiz, yoksa 
biz İ�slâm akidesi dışında mez-
hepler ve akideler topluluğu 
muyuz? Bu sorulara cevap ve-
rebilmemiz için bilmemiz ge-
rekenler var.

Şöyle ki; Türk, Arap, Kürt 
olmak, ne bir akide ne de bir 
hayat nizamı sağlar. Bu tür 
kavmiyetçilik, rağbet ve emel-
lerimizi dağınık kılmıştır.

İ�slâm geldiğinde tüm mil-
letleri bir ümmet yaptı. İ�şte bu 
bir ümmet oluşun, izzet ve şe-
refin derecelerinin evlasıdır. 
Sonra onlara kâmil bir akide 
ve kâmil bir şeriat koydu. Bü-
tün insanları imana davet etti. 
İ�şte bu şümullü davet, izzet ve 
şerefin yollarında ikinci dere-
cedir. İ�slâm, bunların tahak-
kuk etmesi yolunda onlara 
ilim ve kuvveti emretmiştir.

İ�şte ne zaman ki, düşman-
ların itelemesiyle tekrar Türk-
çülüğe, Arapçılığa, Kürtçülüğe 
bir geri dönüş oldu, o zaman 
kendilerinin bir şey olmadığı-
nı anladılar. Biz şimdi nasıl 
olur da milliyetçilik şiarını 
İ�slâm şiarının üstünde tuta-
rız?

Dolayısıyla, çeşitli devlet-
ler halinde oluşumuz şaz olan 
bir konum olup, bir olan üm-
metin tabiatına aykırıdır. Bü-
tün herkes muhlisler, yönetici-
ler, gençler; adalet ve hayrın 
tahakkuku, herkesin hakkının 

1967 senesin-
de gasıp Yahudi-
lerle, Arap ülke-

lerinin yaptığı sa-
vaşı biliriz. Arap 
ülkelerindeki in-

sanların azı hariç 
ekseriyeti, Yahu-
dilerle olacak bu 

savaşta zafer 
bekliyorlardı. 

Muhakkak ki her 
Müslüman bu-

nun böyle olma-
sını ister. Ancak, 

bildiğimiz gibi 
Allah’ın yeryü-

zünde değişme-
yen sünnetleri 

vardır. Kim ki bu 
sünnetleri oku-

duysa, öğrendiy-
se ve araştırdıysa 

o zaman bu za-
ferin Müslüman-
lara değil, Yahu-
dilere ait olaca-

ğını görürdü
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korunması, bir devlete sahip 
bir İ�slâm ümmetinin gerçek-
leşmesi için el ele verip, bu şaz 
olan konumu yıkmalıdır.

Peki, zafere nasıl ulaşaca-
ğız? Allahu Teâlâ’ya inanan 
Müslümanlar, O’na vefa ettiler. 
Allah’a mallarını ve canlarını 
teslim ettiler, bunun mukabi-
linde Allahu Teâlâ onlara dün-
yada iken zafer, ahirette de 
Cennet vadetti. Allahu Teâlâ 
buyuruyor ki: 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َهْل أَدُلُُّكْم َعلَى تَِجاَرةٍ 
ِ َوَرُسوِلِه  ْن َعذَاٍب أَِليٍم تُْؤِمنُوَن بِاللَّ تُنِجيُكم ّمِ
َوأَنفُِسُكْم  بِأَْمَواِلُكْم   ِ َسبِيِل اللَّ فِي  َوتَُجاِهدُوَن 
لَُكْم  تَْعلَُموَن يَْغِفْر  ُكنتُْم  إِن  لَُّكْم  َخْيٌر  ذَِلُكْم 
تَْحتَِها  ِمن  تَْجِري  َجنَّاٍت  َويُْدِخْلُكْم  ذُنُوبَُكْم 
اْلَْنَهاُر َوَمَساِكَن َطيِّبَةً فِي َجنَّاِت َعْدٍن ذَِلَك 
 ِ َن اللَّ اْلفَْوُز اْلعَِظيُم َوأُْخَرى تُِحبُّونََها نَْصٌر ّمِ

ِر اْلُمْؤِمنِيَن َوفَتٌْح قَِريٌب َوبَّشِ

“Ey iman edenler! Sizi 
elim bir azaptan kurtaracak 
olan bir ticaret söyleyeyim 
mi? Allah’a ve Rasulüne 
inanmanız, mallarınızla ve 
canlarınızla Allah yolunda 
savaşmanız. Eğer bilirseniz 
bu sizin için hayırlıdır. O, gü-
nahlarınızı bağışlar, altın-
dan ırmaklar akan Cenneti-
ne ve Adn Cennetlerindeki 
iyi yerlere koyar. İşte, bu si-
zin sevdiğiniz en büyük kur-
tuluştur. Müminleri yakın 
bir zaferle müjdele.” [Saf Su-
resi 10-13] Bu ayetlerden de 
anlaşılacağı üzere, ilk İ�slâm’ı 
yayanlar bu ticarette başar-
mışlar, mallarını ve canlarını 
bu yolda satarak bu ticaretin 
büyük meyvesinden faydalan-
mışlardır.

Bu öyle bir akidedir ki kişi, 
bütün gücünün ve bütün gaye-
sinin bir hedefte toplandığını 

hisseder. Ve yine bu öyle bir 
akidedir ki kişinin sahip oldu-
ğu bütün parasından ve akan 
bütün kanından onu mesul 
eder. Yeryüzünde bu akideden 
başka daha kuvvetli bir akide 
bulunamaz. Ve yeryüzünde 
böyle bir akideye inanan fert-
ten başka bir fert daha kuvvet-
li olamaz.

Diğer taraftan, toplumun 
birliği ve bütün Müslümanla-
rın arasını bağlayan kuvvetli 
bir rabıta mevcuttu. Bu ancak, 
Allah’ın sabit kaideler üzerine 
kurduğu kardeşlik ve birliktir. 
Allahu Teâlâ şöyle buyurmak-
tadır: 

فِي  َما  أَنفَْقَت  لَْو  قُلُوبِِهْم  بَْيَن  َوأَلََّف 
ا أَلَّفَْت بَْيَن قُلُوبِِهْم َولَِكنَّ الّلَ  الَْرِض َجِميعاً مَّ

أَلََّف بَْينَُهْم إِنَّهُ َعِزيٌز َحِكيٌم

“Allah, onların kalpleri 
arasını birleştirdi. Yeryü-
zünde olanların hepsini in-
fak etsen, onların kalpleri 
arasını birleştiremezsin. La-
kin Allah, onların aralarını 
buldu. Çünkü O, Aziz’dir, 
Hâkim’dir.” [Enfal Suresi 63]

Sağlam bir akide ve sevgi 
dolu bir kardeşlikten teşekkül 
eden bu ümmetten, başka ne 
umulabilir. İ�şte bu böyle bir 
ümmettir ki ne önünde surlar 
durabilir ne de onu kimse 
mağlup edebilir. 

Makalemin başlarında 
1967 yılında Müslümanların 
yenilgiye itilmesinden bahset-
miştim. Şimdi, zafere ulaşan 
Müslümanların da durumları-
nı anlatmış olduğumuza göre 
iki durumu kıyaslamamız 
daha kolay olacaktır.

Bu ümmet, sebepler edine-

rek zafere ulaşmıştır. Bu se-
beplerin yok oluşu ile de şüp-
hesiz zafer de yok olmuştur. 
O� zet olarak; ümmetin akidesi 
sağlam bir akide üzerine bina 
olmuştu, aralarındaki kardeş-
lik ve birlik bağları da birbi-
rinden ayrılmaz kopmaz bir 
durumdaydı. Ancak ne var ki, 
böyle olmayanlar müstesna, 
zamanımızda bunun yerini 
dünya sevgisi ve cimrilik aldı. 
Hal böyle iken, dünya sevgisi, 
cimrilik, gruplaşma ve ihtilaf-
ların çoğalması gibi vehim du-
rumlar içerisinde bocalayan 
bir ümmete zafer nasıl yazıl-
sın?

Bu ümmetin kuvvetinin 
sırrı, düşmanlarımız tarafın-
dan idrak edilmiştir. O öyle bir 
kardeşlik ve muhkem bir ni-
zamdır ki kalpler birbirine ya-
kınlaşmıştır. Ama ne var ki, 
Hilâfet kaldırıldıktan sonra, 
Allah’ın kanunları yerine in-
san aklıyla konulan yeni ka-
nunlar konulmuş ve böylece 
Allah ile ümmet arasındaki 
sıla kesilmiş oldu.

Şimdi sorulması gereken 
soru şudur: Biz nasıl bu hâl 
üzere olduk? Bu ümmet yeni-
den dirilebilir mi?

Bugün yeryüzünde İ�slâm 
akidesinden başka, apaçık bir 
akide yoktur. Şüphe yok ki bir 
kişi eğer Allah’ın kitabını ve 
Rasulullah’ın sünnetini oku-
duysa kâmil bir anlayışla bu 
akideyi anlayacaktır.

Eğer ümmetimiz zafere gi-
diş yolunu tespit edebilirse, 
İ�slâm’ın gölgesinde akidesini 
birleştirebilirse, şeriat birliği-
ni sağlayabilirse, onunla ger-
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çek hayata inebilirse; önünde 
düşmanlarını bilmekten başka 
bir şey kalmamış demektir. 
Böylece bu ümmet izzet ve za-
fere ulaşacaktır. O� yleyse, İ�slâm 
ümmetinin düşmanı kimdir?

İ�slâm ümmetinin düşman-
lığı, akidesinin başlamasıyla 
beraber doğar. Bu ümmetin 
düşmanları, dininin düşman-
larıdır. Aynı zamanda bu üm-
metin düşmanları, akidesinin 
parçalanmasına ve parçala-
yanlara yardım ve yataklık 
edenlerdir. Kâfirler, akidemiz-
le savaşanlardır. Her kim buna 
imtina gösterirse, onun dost-
luğuna itibar etmek caiz değil-
dir.

Allah’ın kitabında ve 
Rasulullah’ın sünnetinde bu 
düşmanlara olan itibar ve 
dostluğun şiddetle men edilişi 
aşağıdaki ayetlerden anlaşıl-
maktadır.

اْليَُهودَ  تَتَِّخذُواْ  الَ  آَمنُواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 
بَْعٍض  أَْوِليَاء  بَْعُضُهْم  أَْوِليَاء  َوالنََّصاَرى 
نُكْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم إِنَّ الّلَ الَ يَْهِدي  َوَمن يَتََولَُّهم ّمِ

اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن

“Ey iman edenler! Yahudi 
ve Hristiyanları dost edin-
meyin. Sizden kim onları 
dost edinirse o onlardan de-
mektir. Şüphesiz Allah, za-
limler topluluğunu hidayete 
erdirmez.” [Maide Suresi 51]

ي  َعدُّوِ تَتَِّخذُوا  اَل  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 
َوقَْد  بِاْلَمَودَّةِ  إِلَْيِهم  تُْلقُوَن  أَْوِليَاء  ُكْم  َوَعدُوَّ
يُْخِرُجوَن  اْلَحّقِ  َن  ّمِ َجاءُكم  بَِما  َكفَُروا 
ِ َربُِّكْم إِن ُكنتُْم  ُسوَل َوإِيَّاُكْم أَن تُْؤِمنُوا بِاللَّ الرَّ
َخَرْجتُْم ِجَهادًا فِي َسبِيِلي َواْبتِغَاء َمْرَضاتِي 
أَْخفَْيتُْم  بَِما  أَْعلَُم  َوأَنَا  بِاْلَمَودَّةِ  إِلَْيِهم  وَن  تُِسرُّ
َوَما أَْعلَنتُْم َوَمن يَْفعَْلهُ ِمنُكْم فَقَْد َضلَّ َسَواء 

السَّبِيِل

“Ey inananlar! Benim de 

düşmanım, sizin de düşma-
nınız olanları dost edinme-
yin. Onlar, size gelen gerçeği 
inkâr etmişken, onlara sevgi 
gösteriyorsunuz. Oysa onlar, 
Rabbiniz olan Allah’a inan-
dığınızdan ötürü sizi ve Pey-
gamberi yurdunuzdan çıka-
rıyorlar. Eğer sizler Benim 
yolumda savaşmak ve rıza-
mı kazanmak için çıkmışsa-
nız onlara nasıl sevgi göste-
rirsiniz? Ben, sizin gizlediği-
nizi de, açığa vurduğunuzu 
da bilirim. İçinizden onlara 
sevgi gösteren kimse, şüp-
hesiz doğru yoldan sapmış-
tır.” [Mümtehinne Suresi 1]

İ�nşaAllah, ümmet, düşma-
nının kim ve doğrunun kim ol-
duğunu, kime inanacağını ve 
kime karşı tedbir alacağını iyi 
bilerek, Allah’ın yardımıyla ye-
niden dirildiği zaman ve ikinci 
Râşidı� Hilâfet Devleti’ni kur-
duğunda, bu ümmetin karşısı-
na çıkacak hiçbir güç mukte-
dir olamayacaktır.

Bu ümmet, se-
bepler edinerek 

zafere ulaşmıştır. 
Bu sebeplerin 

yok oluşu ile de 
şüphesiz zafer de 

yok olmuştur. 
Özet olarak; üm-

metin akidesi 
sağlam bir akide 
üzerine bina ol-
muştu, araların-
daki kardeşlik ve 
birlik bağları da 

birbirinden ayrıl-
maz kopmaz bir 
durumdaydı. An-

cak ne var ki, 
böyle olmayanlar 

müstesna, za-
manımızda bu-

nun yerini dünya 
sevgisi ve cimrilik 

aldı. Hal böyle 
iken, dünya sev-

gisi, cimrilik, 
gruplaşma ve ih-

tilafların çoğal-
ması gibi vehim 
durumlar içeri-

sinde bocalayan 
bir ümmete za-

fer nasıl yazılsın?
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MÜSLÜMANLARIN
EMİN BEKÇİSİ

Ahmet TÜFENK

İ�slâm ümmetinin büyük 
sarsıntılar yaşadığı bir 
dönemde yaşıyoruz. 

İ�slâm devletinin ihsas edilme-
diği, İ�slâmı� hayatın tasavvuru-
nun dahi zorlaştığı bir vakıa 
ile karşı karşıyayız. Bu durum-
da ümmet adeta başı olmayan 
bir vücut misali, kâfir devletle-
rin ve ajan yönetimlerin algı-
ları yönetmesiyle tarumar 
edilmiş topraklarda, sömürge-
nin kaynağı haline dönüştü-
rülmüş bir vaziyet halini aldı. 
Kâfirlerin bu ümmetten ko-
parttığı devleti Müslümanlar 
tekrar mevcut vakıaya hâkim 
kılamasınlar diye, gece gün-
düz canlarıyla mallarıyla mü-
cadele ettiler ve bu mücadele-
lerine devam etmektedirler.

Evet insanlara bin dört yüz 
yıl önce risalet ile gönderilen 
peygamber Hz. Muhammed 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve 
Rasûle iman eden Sahabe Ra-
diyAllahu Anhum İ�slâm’ı tüm 
güçleriyle insanlara tanıtmak 
için birçok mücadele verdiler. 
Bunu İ�slâm davetinin ilk döne-
minde daha henüz devletleri 
yokken insanlara sadece güzel 

bir davet ile anlattılar. Bu hu-
susta birçok eziyet ve işkence-
lere maruz kalmalarına rağ-
men sadece Peygamber SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’in Saha-
belere gösterdiği sabır üzere 
davetten vazgeçmeden, usan-
madan, yılmadan devam etti-
ler. Bu zorlu mücadele Müslü-
manları Allah’ın vaadi üzere 
Medine’de Ensar’ın nusret 
vermesi ile devletlerine ka-
vuşturdu. Artık Peygamber ve 
beraberindeki Müslümanlar 
devletlerine kavuşmuş ve Al-
lah Celle Celâlehû’dan gelecek 
bir haber ile Allah ve Rasûlü 
için savaşmaya hazırdılar. Da-
vet artık cihat ile âleme taşına-
cak ve insanlar İ�slâm’ın adale-
tini hükümlerin icra edilme-
siyle ihsas edeceklerdi. Nite-
kim Medine’de Hilâfet’in ika-
me edilmesiyle artık İ�slâm’ın 
hükümleri icra ediliyordu ve 
bunu gören insanlar izzet, şe-
ref ve adaletin kendisiyle bu-
luştuğu İ�slâm’a fevc fevc katılı-
yorlardı. 

Müslümanlar Peygamber 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem ile 
Bedir, Ühud, Hendek, Mute, 

Mekke’nin fethi, Huneyn ve 
Tebük seferlerinin birçoğun-
dan zafer ile dönmüşlerdir. 
Peygamber SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in vefatından sonra 
kendilerine halife belirleyerek 
Allah’ın dinini ulaştırabildik-
leri yere kadar götürüp tatbik 
ettiler ve bir halife vefat edin-
ce yerine diğer bir halife seçil-
mesi yöntemi ile devletin tat-
biki devam etti. Daha sonra-
larda farklı yöntemler belirle-
yerek halife seçimi uygulaması 
yapılmış ve Müslümanlar hiç-
bir zaman başsız kalmasın 
diye bu konuya hassasiyet gös-
terilmiştir. Çünkü halife de-
mek Müslümanların kendisiy-
le korunduğu kalkanları de-
mekti. Nitekim Rasûl SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem şöyle bu-
yurdu; “Muhakkak ki imam 
(Halife) kalkandır. Onunla 
savaşılır ve korunulur.” 
(Müslim K. İ�mara H. No:1851) 

O� yle ki Sahabe RadiyAllahu 
Anhum Peygamberin vefatın-
dan sonra hemen halife seçimi 
ile meşgul olup üç gün içeri-
sinde içlerinden bir halife seç-
mek suretiyle halifeyi belirle-
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dikten sonra Peygamber Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in def-
ni ile meşgul olmuşlardır. Pey-
gamberin nâşı henüz durur-
ken Sahabelerin böyle bir işe 
girişmeleri emir tayin etmenin 
önemini arz etmektedir. Nite-
kim Rasûl SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem söyle buyurdu; “Her 
kim halifeye biat’ten el çe-
kerse, Kıyamet Günü kendini 
savunacak bir hüccet olmak-
sızın Allah’ın huzuruna çı-
kar. Ve her kim boynunda 
biat olmadığı halde ölürse, 
cahiliye ölümü ile ölür.” 
(Müslim, İ�mare, 58)

İ�şte Müslümanlar bu düs-
turla tarihleri boyunca bir ha-
lifeye bağlı kalarak ilahi rızaya 
nail olabilmek için mücadele 
ettiler. Yine Müslümanlar Pey-
gamberin vefatından Hilâfet’in 
kaldırılmasına kadar, kendile-
rini koruyan, dini tatbik eden, 
kâfirlere karşı uyanık olan 
nice liderler ile zaferden zafe-
re koştular. İ�slâm’a ve Müslü-
manlara zarar vermeye kalkan 
müstekbirlere karşı her daim 
görev ve mesuliyet bilinci ile 
hükümleri icra ederek 
kâfirlerin kalplerine korku 
salmayı başardılar.

O� yle ki kâfirlerin tek arzu-
ladıkları ve uğrunda gece gün-
düz çalıştıkları bir tek çare 
vardı o da Hilâfet’in kaldırıl-
ması fikri idi. Nitekim tüm ça-
balar sonuç vermiş Müslü-
manlar 3 Mart 1924 sabahı 
halifelerinin sürgün edildiği 
ve Hilâfet’in kaldırıldığı haberi 
ile uyandılar. Artık ümmet 
başsız ve çaresizdi. Bu yaşa-
nanlar üzerine Şeyh Sait ve ar-

kadaşları Hilâfet için kıyama 
kalkmış ve bu kıyam darağaç-
larında bastırılarak, idamlar 
ve katliamlar üzerine cumhu-
riyetin temelleri atılmıştır. 
Evet ümmet çaresizdi, ümmet 
gücünü kendisinden aldığı ha-
lifeyi ve devleti yitirmişti, 
Müslümanlar için karanlık 
günler başlamış ve kendileri-
ne dikta edilen kanun ve yasa-
lar çerçevesinde bir hayat ya-
şar olmakla beraber ne izzet 
ne namus kalmamış, tüm de-
ğerler ayaklar altına alınarak 
çiğnenmişti. Hilâfet’i kaldıran 
Atatürk tarihi konuşmasını şu 
şekilde gerçekleştirdi. 

“Artık millet gökten indiği 
sanılan kitapların dogmalarıy-
la asla bir tutulmamalıdır. Biz, 
ilhamlarımızı gökten ve gaip-
ten değil, doğrudan hayattan 
almış bulunuyoruz.”

Artık vahye dayalı hayat ni-
zamımızın yerini insan zihnin-
den türeyen kanunlar ile ha-
yattan, vakıadan çıkarılan ka-
nunlar almıştır. Kâfirler bu-
nunla da yetinmeyip 1948 yı-
lında Müslümanların kalbine 
öyle bir hançer sapladılar ki 
bu hamle ile mukaddes top-
raklarımızdan olan Mescid-i 
Aksa’ya, Filistin’e necis Yahudi 
varlığını sokularak bölge üze-
rinde sansasyonel bir olaya 
imza attılar. Günah keçileri 
olacak Yahudi yerleşimciler 
üzerinden sömürü ağlarını bir 
hayli genişletme çabaları baş-
lattılar. İ�şte o günden sonra 
Filistin’de akan Müslüman 
kanı hiç durmadı ve her diplo-
matik girişim karşısında Yahu-
di varlığı gücüne güç katarak 

katliamlarına devam etti. 

Ü� mmet içerisinde ümmete 
verilen Batı kültürü ve bu kül-
tür ile yetişen nesiller artık la-
iklik ve yine ondan olan de-
mokrasi ile çözüm arayışı içe-
risinde yoğun çabalar gerçek-
leşti. Bu durum daha çok 
Türkiye’de göze çarpıyor ve 
kendini günden güne hissetti-
riyordu. Hakeza Batı Hilâfet’e 
son başkentlik etmiş bu sınır-
lar içerisinde bulunan belde 
ahalisini uyutmak için sağ, sol 
olayları ve daha sonra PKK ile 
devam eden süreci yöneterek 
Türkiye’deki Müslümanları 
oyalamayı başarı ile gerçek-
leştirdi. Tabii bu esnada Ame-
rika ve İ�ngilizlerin hegemonya 
mücadelesi devam ederken 
aynı zamanda akan kanların 
dün olduğu gibi bugün de hiç-
bir değeri olmadı. 

Bu süreç içerisinde 
Hilâfet’in kaldırılmasından 
sonra zihinlerden Hilâfet’in is-
mini dahi kazımayı başaran 
Batı, öylesine sansasyonel 
olaylara imza attı ki ümmetin 
geçmişini düşünecek ne takati 
kaldı ne de kendilerine verilen 
tarih, onlara doğruyu anlattı. 
Osmanlının hataları hep tartı-
şıladursun ki ümmet geçmiş-
ten değil içinde bulunduğu va-
kıadan çözüm arasın dursun. 
Zaten örnek olarak bize Batı 
yetti de arttı bile... Genç nesil-
lerin ideali haline dönüştü Av-
rupa hayalleri.

Ancak kâfirler ne yaparsa 
yapsın Allah’ın vaadi haktır, o 
vaadinden dönmez ve kâfirler 
o nuru sadece ağızlarından çı-
kan sözler ile sadece yok ede-
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ceklerini zannettiler. Nitekim 
Allah Subhanehû ve Teâlâ mu-
kaddes kitabında bizlere şöyle 
dedi:

ُ ِ بِأَْفَواِهِهْم َواللَّ  يُِريدُوَن ِليُْطِفُؤوا نُوَر اللَّ
ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن

“Allah’ın nurunu ağızla-
rıyla söndürmek istiyorlar. 
Onlar istemese de Allah nu-
runu tamamlayacaktır.” (Saf 
Suresi 8)

Evet kıymetli Müslümanlar 
öylesine olaylar gelişti ki ade-
ta uyuyan devi uyandırırcası-
na; 18 Aralık 2010 yılında 
Tunus’ta Muhammed 
Buazizi’nin kendini yakmasıy-
la başlayan fitil tüm Arap bel-
delerinde yayılarak adeta bir 
domino taşı etkisi oluşturdu. 
Mısır, Libya, Bahreyn, Cezayir, 
Yemen, Ü� rdün ve Suriye olmak 
üzere büyük çapta etkilenen 
beldeler oldu. Bu beldelerde 
Batı zaman içerisinde bölgeyi 
yönetmeyi başarsa da Suriye 
kıyamı hiçbirine benzemedi. 
Suriye’de 5 yıldır süren savaş 
muhaliflerin kâfir Batı tarafın-
dan ortaya konulan hiçbir çö-
züme yanaşmayışları ve sade-
ce Hilâfet’i talep etmeleri tüm 
Batı’nın elini kolunu adeta 
bağladı. Çünkü Esad karşıtı 
muhalifler aynı zamanda de-
mokrasi ve laikliğin de karşıt-
larıydı. Onlar İ�slâm’ın akide-
sinden fışkıran, Allah 
Subhanehû’nun vaadi ve 
Rasûlü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in müjdesi olan ikinci 
Râşidı� Hilâfet’i istiyor ve onu 
çok yakın görüyorlardı. Kâfir 
Batı’nın tüm planları boşa çı-
kınca bu gidişata dur diyecek 
bir şey lazımdı, bu ancak böl-

gedeki mücahitleri birbirine 
kırdırmak ve iç savaş yahut 
kendilerini destekleyecek bir 
grup, ketibe vs. olabilirdi. Der-
ken tam da Batı çaresizliğini 
ilan edecekken bir de bakarsın 
kendilerine çare olacak yalan-
cı bir Hilâfet’in ilanı gerçekleş-
ti. Yıllarca Müslümanların zih-
ninden kazınan kavram olan 
Hilâfet kavramını artık Batı 
medyası öylesine dillendirdi 
ki, sanki neredeyse yüzyıla da-
yanacak bu örtbas etme çalış-
masını hiç yapmamışçasına! 
Nitekim ABD Başkanı Obama 
bu gelişmeler üzerine 
“Suriye’de Hilâfet’e asla izin 
vermeyiz.” şeklinde yaptığı 
açıklama ile bir nevi ilan edi-
len Hilâfet’in kendilerine teh-
ditmiş algısı oluşturmaya ça-
lıştı. Zaten Batı’nın da istediği 
buydu, sahte bir Hilâfet ile 
gerçeğin üzerini örtmek ve 
Müslümanları Hilâfet’ten, 
İ�slâm’ın çözümlerinden soğut-
mak.

Ürfa Suruç’ta meydana ge-
len patlamadan sonra yapılan 
bir ankette halka, Türkiye sını-
rında PYD/PKK mı, İŞİ�D mi? 
sorusu soruldu. Anket sonucu-
na göre Türkiye’nin sınırında 
PYD/PKK’nın olması daha ağır 
bastı. Anketten de anlaşılıyor 
ki Batı İŞİ�D paranoyası ile 
Müslümanları bir hayli kor-
kutmuş olmalı. Kâfirlerin İŞİ�D 
üzerinden algıları yönetmeye 
çalışmasının tek sebebi vardı 
o da Hilâfet’in artık zihinlerde 
yer bulması ve hatta Allah 
Rasûlü’nün müjdelediği bel-
deden ayak seslerinin duyul-
masıydı. Suruç’ta yaşananlar 
ise bizlere bir kez daha Ameri-

kan ve İ�ngilizci yapıların sö-
mürge kavgasına tutuştukları-
nı gösterdi. Dikkatlere şayan-
dır ki kesinlikle olaylar esna-
sında, olan yine Müslümanlara 
oldu. Kâfir Batı’nın yerli uşak-
ları sistematik bir şekilde kav-
galarını sürdürürken, bu kav-
ga anlaşılmasın diye İŞİ�D ba-
hanesi ile de üzeri örtülmeye 
çalışıldı. İ�slâm ümmetinin ba-
şındaki ihanetler ne yazmakla 
ne de anlatmakla biter. Bilakis 
bu ümmet ihanet çemberin-
den kurtulmanın reçetesini 
geçmişte olduğu gibi bugün de 
emin bir bekçi ile yani halife 
ile bulabilirler.

Evet kıymetli Müslümanlar 
hâl böyle iken bizler yerimiz-
de çakılı bir şekilde durarak 
daha neyi bekliyoruz? Vallahi 
beklemek Müslümana yakış-
maz. Yoksa bir peygamber mi 
ya da göklerden yeryüzüne 
inecek ve bir anda dünyayı 
elindeki sihirli değnek ile ka-
ranlıktan aydınlığa çıkartacak 
bir halife mi? Yahut yıllardır 
kendisini beklediğimiz, ancak 
zulmün hat safhaya ulaştığı 
bir zamanda dahi gelmeyen 
mehdiyi mi?  Vallahi bu susa-
dığımızda suyun kendiliğin-
den bize ulaşmasını bekleme-
miz gibidir. O susuzluğu gider-
mek için oturduğumuz yerden 
kalkmak ve kalktığımız yerden 
ileri doğru bir adım atmakla 
mümkündür. Doksan senedir 
kendilerinden medet umdu-
ğumuz yöneticiler ise koltuk-
larına kurulmuş olan biteni 
seyretmekte ve efendilerin-
den gelecek yeni emirler ile 
adım atmayı beklemektedir-
ler. Peki bizler de mi o emirleri 
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beklemekteyiz ya da Allah’tan 
gelecek bir azabı mı? 

Belirttiğimiz gibi Müslü-
manları ümmet bilinci ile ko-
ruyacak emin bir bekçiye ihti-
yaç olduğu kaçınılmaz bir ger-
çektir. Kesinlikle ümmetin 
maslahatlarını gözetecek ve 
kâfirlerin kalplerine korku sa-
lacak ve verdiği emir ile İ�slâm 
ordusunu harekete geçirecek 
bir halifeye muhtacız. Toplum-
sal kalkınmamın gerçekleştiği 
refah ve huzurun bir arada bu-
lunduğu bir nizama, ikinci 
Râşidı� Hilâfet’e muhtacız. En 
hayırlı ümmet olduğumuz şu-
uruna ulaşabilmek için İ�slâmı� 
bir devlete muhtacız. Hakeza 
söz konusu bir halife tayinini 
gerçekleştirmek ise hiç şüphe-
siz bu uğurda mücadele etmek 
ile ve hak üzere sebat göstere-
rek yakın bir zaferi Rabbimiz-
den niyaz ederek olur. Nitekim 
bir halife nasbedilecekse bu-
nun en güzel örneği yine Rasûl 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’dir. 
Çünkü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem İ�slâm devletini ikame ede-
bilmek için üç merhaleli bir 
yol seyretmişti. Gece gündüz 
bu işle meşgul olup insanları 
tevhide çağırıyordu. Kendisine 
karşı yapılan her türlü hakaret 
ve fiiliyata karşı sadece anlat-
mak ile meşgul oluyordu. Bu 
durum Mekke ve çevresinde 
duyulmaya başladığında artık 
kitlesini açığa çıkartarak mü-
kemmel bir kaynaşma yönte-
mi ile İ�slâm’ı insanlara anlata-
rak Sahabe RadiyAllahu An-
hum ile birlikte nusretin kapı-
larını aralıyorlardı. İ�şe bizler 
de bugün aynı dün olduğu gibi 
Rasûl’ün ve Sahabenin çalış-

ma yöntemi ile hareket etmeli-
yiz, ta ki Allah’tan yakın bir 
zafer ulaşıncaya kadar.

 َوقُِل اْعَملُواْ فََسيََرى الّلُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ
اْلغَْيِب َعاِلِم  إِلَى  َوَستَُردُّوَن   َواْلُمْؤِمنُوَن 
َوالشََّهادَةِ فَيُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن

“De ki: çalışın. Yaptıkları-
nızı Allah da, Rasûlü ile 
mü’minler de görecekler. 
Sonra da görünen ve görün-
meyen her şeyi bilen Allah’ın 
huzuruna çıkarılacaksınız; 
yapmakta olduklarınızı O 
size haber verecek.” (Tevbe 
Suresi 105) 

Urfa Suruç’ta 
meydana gelen 

patlamadan son-
ra yapılan bir an-
kette halka, Tür-

kiye sınırında 
PYD/PKK mı, IŞİD 
mi? sorusu sorul-
du. Anket sonu-

cuna göre 
Türkiye’nin sını-

rında PYD/
PKK’nın olması 
daha ağır bastı. 

Anketten de an-
laşılıyor ki Batı 

IŞİD paranoyası 
ile Müslümanları 
bir hayli korkut-

muş olmalı. 
Kâfirlerin IŞİD 

üzerinden algıları 
yönetmeye çalış-

masının tek sebe-
bi vardı o da 

Hilâfet’in artık 
zihinlerde yer 

bulması ve hatta 
Allah Rasûlü’nün 
müjdelediği bel-

deden ayak sesle-
rinin duyulmasıydı
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MÜTTEFİK AMERİKA
VE TÜRKİYE 

ORTAK DÜŞMANA KARŞI!

Cahit TOPRAK

Barış süreci, kimileri 
için labirentin çık-
maz kapısı, kimileri 

için çıkış. Barışın tacı kime 
giydirilse kahraman odur. O� yle 
gösterilir, öyle bilinmesi iste-
nir. Muktedir olamayan siyasi-
lerin göbekten bağlı olduğu 
sömürgeci efendiler o labiren-
tin mimarlarıdır. Geç derler 
geçilir, dur derler durulur.  Ne 
yazık ki canlar ölümü bekler, 
demeçler gecikir, süre uzar, 
onay beklenir.  Barış için çaba-
ların güçlenmesi istenir. Sesle-
rin daha gür çıkması ve denize 
itilmiş toplumun yılana sarıl-
ması için pusuda beklenir. 
Ama olan canlara olur, kanı 
dökülür, demeçler gecikir, ıs-
rarla ve usanmadan, umursa-
madan onay beklenir.    

İ�şte onay bekleyen bu olay-
ların biri de medyada ‘Suruç 
saldırısı’ olarak günlerce ülke 
gündeminin ilk sıralarında yer 
edinmiş olan malum saldırıdır. 
Saldıranın veya saldıranların 
kim olduğu, zamanlaması veya 
arkasında kimlerin olduğunu 
deşifre etmekle uğraşmak ye-
rine, bu saldırı sonrasında 

Davutoğlu’nun ifadesiyle “Bir 
üst akıl.” işletildiği, başka si-
yasi manevralara zemin oluş-
turduğu ve siyasi hesaplara 
devşirildiğini gördük. “Biz 
kendi başımıza, inisiyatifimiz 
ile iş yapamaz, sorgulayamaz, 
hesap soramayız, bizden iste-
neni yaparız.” diyen bir anla-
yışla hareket edildiğini gör-
dük. Olayların gelişim serüve-
ninden bunu anlamak zor de-
ğildir. 

Bu olayla ilgili her kesim 
farklı açılardan kendisine bir 
pay çıkarıp, onun üzerinde si-
yaset yaptı. Şöyle ki;

Hükümet açısından: Baş-
bakan Davutoğlu “Saldırının 
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) 
ile bağlantılı olabileceği yö-
nündeki işaretlerin giderek 
güçlendiğini” söylerken, Suruç 
Kaymakamı da “İntihar saldı-
rısı yöntemi bu ihtimali güçlen-
dirdiğini (IŞİD’in bu saldırıyı 
gerçekleştirdiği)” söyleyerek 
bu yöndeki algıları güçlendir-
meye çalıştı. Ancak İŞİ�D saldı-
rıyı üstlenmedi. Yani tek ihti-
mal üzerinden hedef gösteril-

mesi gerekiyordu, o yapıldı. 
Anahtar kelime “İ�ntihar saldı-
rısı.” ve algı güçlendirici olarak 
medya kullanıldı. 

Bir zamanlar her saldırı 
sonrası medyanın “el-Kaide 
parmağı var.” demesi gibi. Gü-
nah keçisi belli, saldırılacak 
coğrafya belli, koalisyon or-
takları belli ve ortak hedef 
oluşsun diye Başbakan’ın ağ-
zından Meclis’teki tüm siyasi 
partiler ortak bir deklarasyon 
yayımlamaya çağrıldı. Ardın-
dan davet uluslararası boyuta 
taşındı ve beyanat gecikmedi. 
Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan 
“Terör, insanlığın huzuruna 
mutluluğuna kast eden olaylar 
silsilesidir. Buna karşı mücade-
leyi dünyanın her yerinde hep 
birlikte vermeye mecburuz.” 
Anahtar kelimemiz “hep bir-
likte.” Bu kelime, koalisyon 
güçlerinin de aktif rol üstlene-
ceği ve İ�ncirlik üssünü dahi 
kullanmayı mubah sayacak bir 
anlam içerir. Ki öyle oldu ve 
mesaj yerine ulaştı. Çocuklara 
oyuncak götürmekten başka 
bir gayeleri olmayan masum 
insanların katillerinden hesap 
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sorulması devletin görevi idi! 
Bu yapıldı. Ve gerekirse Müs-
lümanların düşmanı olan 
Amerika ile ortak hareket edil-
meliydi. Başlangıç ister planlı 
ister plansız olsun. Gelişme ve 
sonuç maalesef sömürgeci 
kâfirlerin hedefleriyle paralel-
lik arz etti.

Bölgedeki hesap güdücü-
ler açısından: KCK, kendi iç 
çekişmelerine bu olayı malze-
me yaptı. Zira uzun zamandan 
beri Kandil kadrosu ile siyasi 
kanat olan HDP arasında bir 
yöntem ve üslup farkı vardı. 
ABD bu farkı, bölge siyaseti 
açısından, “Barış Süreci” pro-
jesinde ve Suriye politikası 
açısından görmezden gelmişti. 
AKP eliyle yürüttüğü bu çalış-
malarda siyasi kanat üzerinde 
kanatlarını germiş ve fazlaca 
bir pay biçmişti. Ancak son iki 
ay, ABD için hesapları tekrar 
gözden geçirme ve dengeleri 
gözetme gereğini doğurdu. 
Alan paylaşımında taraflar 
arasındaki müdahaleler süreci 
olumsuz yönde etkilemeye 
başladı. ABD, yapılan demeç-
ler ve bir kısım somut göster-
geleri tekrar gözden geçirdi. 
Güç dengelerinin KCK içerisin-
de, silahlı unsurların gözetil-
mesinde ve yönlendirilmesin-
de İ�ngiliz yanlısı politikaları 
benimseyen şahinler kanadı-
nın güçlenmeye başladığını 
fark etti. İ�şte bu farkındalık 
Suruç olaylarıyla beraber tek-
rar gün yüzüne çıktı. Selahat-
tin Demirtaş önce “En önemli 
konu, artık halkımız kendi gü-
venliğini almak durumunda. 
Tüm il ve ilçe teşkilatlarımız 
kendi güvenlik tedbirlerini al-

malıdırlar.”1 açıklamasında 
bulunmuş, kısa bir süre sonra 
ise sözlerinin yanlış anlaşıldı-
ğını kastının silahlanma çağrı-
sı olmadığını söylemişti. Tüm 
bu açıklamalar bir gerçeğin 
ifadesidir. O da Kandil baskı-
sından dolayı zaman zaman 
PKK’nin silahlı eylemlerini 
haklı bulan bir pozisyonda du-
rurken, bir zaman sonra siya-
sete tekrar dönüş yapıp 
“PKK’nın misilleme taktiklerini 
kirli.”2 olarak değerlendirme-
sidir.

Hatırlanacağı üzere HDP 
adına Selahattin Demirtaş bir 
televizyon programında “PKK 
silah bırakmalı, ama bu sadece 
benim dememle olmuyor”3 di-
yerek güç kaybetmeye başla-
dığını açıkça ifade etmişti. 
Bunu teyit edercesine şahinle-
rin güçlü ismi Bese Hozat “Si-
lah meselesi çok ciddi bir iştir, 
hakikatle uzaktan yakından 
ilişkisi olmayan bu tür konuş-
ma ve açıklamaları artık terk 
etmek gerekiyor” demişti. Ar-
dından Cemil Bayık’ın 
“HDP’nin seçim başarısını doğ-
ru ve etkin bir biçimde kullan-
madığı” yönündeki açık eleşti-
rileri ABD’nin bu kutuplaşma-
nın, beraberinde bir alan 
hâkimiyetine dönüştüğünü 
net görmesini sağladı. 

Cemil Bayık’ın siyasi 
erkâna yönelttiği bu suçlama-
lar ve HDP üzerinde artan do-
zajda baskılar ABD’yi bir dizi 
politika değişikliğine yöneltti. 
Bu çerçevede AKP, seçim son-
rası HDP ile olası koalisyon se-
çeneklerini rafa kaldırdı. Zira 
İ�ngilizci yapının güçlü siyasi 

Suruç saldırısı 
ve sonrasındaki 

sürecin, PKK’nin 
Kandil ekibi -şa-
hinler- açısından 

bir kısım hesaplar 
ile güç unsuruna 
devşirildiğini gö-

rüyoruz. Yani 
daha sağlam -sa-
dece Kürt sosya-
listleri kapsama-
yacak- bir kadro 

ve daha yaygın 
bir alan 

hâkimiyetine sa-
hip olmak için 

kullanıldığını ifa-
de edebiliriz. 

Özellikle çatış-
masızlık döne-
minde fikrî bir 

zeminde yaygınlık 
kazandığını, si-
lahlı unsurların 

ülke dışına çıka-
rılması sürecinde 
silahlanmada güç 

kazandığını ve 
yerel belediyeler 

yoluyla tabana 
doğru açılımda 

mesafe kat etti-
ğini söylemek ha-

talı olmaz
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etkisinin ve baskılarının oldu-
ğu bir HDP ile koalisyon de-
mek uzun vadede her an siyasi 
hamlelerin kurbanı olması de-
mektir. 5-8 Ekim olaylarında 
olduğu gibi. Barış sürecinin 
koalisyon ortağı bir partinin 
gözetiminde sabote edilmesi 
siyaseten bir intihara dönüşe-
bilir. 

KCK silahlı unsurlarının 
tümden İ�ngiliz yanlısı şahinle-
ri temsil ettiğini ifade etmem, 
bunun değişkenlik arz etme-
yeceği anlamına da gelmiyor. 
Zira ABD politikalarıyla uyum-
lu bir yapı teşkil etmek uzun 
zaman alabilir. Yapı içindeki 
çatlaklardan su sızdırmak da 
hiç zor değildir. ABD’ye ya-
manmaya çalışan bir küçük sı-
zıntı çatlağı derinleştirebilir. 
Suruç saldırısı sonrası 
Türkiye’nin hem İŞİ�D, hem de 
Kandil’i bombalaması sonra-
sında Cemil Bayık’ın şu sözü 
bu ön kabulün bir göstergesi-
dir. “ABD’nin Türkiye ile ara-
mızda arabuluculuk yapması 
gerektiği çağrımı yineliyorum. 
Bize bir garanti verirlerse üze-
rimize düşen rolü yerine getiri-
riz. Ancak bir garanti verilmez-
se tek taraflı adım da atama-
yız.”4 Burada bir rol paylaşı-
mından söz ediliyor. Yani is-
tendiği takdirde garantili hiz-
met verilebileceği söylenmek-
tedir.

Tek ağız olmuşçasına İ�ngi-
liz gazetelerinin tarafını belli 
eden söylemleri şahinler üze-
rinde iki sömürgeci gücün 
baskılarının artacağına işaret-
tir. Şu cümleler gibi: “Kürtler’e 
saldırmaya devam eden hükü-

met, ülkede bir iç savaş ortamı 
oluşturuyor. Türkiye’nin bu ce-
hennemden kaçma ihtimali her 
geçen gün azalıyor.”5 O� te taraf-
ta yapılan operasyonları des-
tekler mahiyette ilk açıklama 
yine Amerika’dan geldi. “Terör 
örgütü PKK saldırıları son bul-
malı ve şiddetten vazgeçmeli-
dir.”6 İ�şte bu gibi demeçler 
KCK açısından çok önemsen-
mektedir. Çünkü ABD’nin onay 
verdiği her operasyon meşru 
bir zemine oturmaktadır. Bu 
açıdan ABD’den gelen her ba-
sın bildirisi KCK’nın eline bir 
pranga vurmaktadır. Her siya-
si beyanat, bir taraftan Barza-
ni, diğer taraftan İ�ran’dan ge-
lecek ortak operasyonların 
açık adresi durumuna gelmek-
tedir. Zira yakın zamanda Bar-
zani peşmergelerinin PKK bü-
rolarına yaptığı baskınlar bu 
vakıayı doğrulamaktadır.

Suruç saldırısı ve sonrasın-
daki sürecin, PKK’nin Kandil 
ekibi -şahinler- açısından bir 
kısım hesaplar ile güç unsuru-
na devşirildiğini görüyoruz. 
Yani daha sağlam -sadece Kürt 
sosyalistleri kapsamayacak- 
bir kadro ve daha yaygın bir 
alan hâkimiyetine sahip olmak 
için kullanıldığını ifade edebi-
liriz. O� zellikle çatışmasızlık 
döneminde fikrı� bir zeminde 
yaygınlık kazandığını, silahlı 
unsurların ülke dışına çıkarıl-
ması sürecinde silahlanmada 
güç kazandığını ve yerel bele-
diyeler yoluyla tabana doğru 
açılımda mesafe kat ettiğini 
söylemek hatalı olmaz. Suruç 
saldırısında yer alan SGDF 
(Sosyalist Gençlik Dernekleri 
Federasyonu) ve ESP (Ezilen-

lerin Sosyalist Partisi) gibi sol 
örgütler BDP’nin 2011 seçim-
leri sürecinde 81 ilde 800’den 
fazla delege ile HDK adı veri-
len bir kongrede bir araya gel-
diler. İ�şte bu süreçten sonra 
KCK’nın şahinler kanadının bu 
sol örgütlerle yakınlaşması ar-
tan bir ivme ile devam etti. 
Hatta Kobani savunmasında 
YPG ile beraber silahlandıkları 
açık açık dile getirildi. Bu nok-
tada şunu söylemek hata ol-
maz; Kobani sadece Kürt kim-
liği üzerinden bir hesaplaşma 
odağı değil aynı zamanda sol 
örgütler üzerinde de bir ya-
kınlaşma adresi oldu. Suruç’ta 
KCK’lı gençlerin değil de diğer 
sol örgütlerden gençlerin öl-
dürülmeleri Kobani’yi sol ör-
gütlenmeler açısından ortak 
mesele haline getirdi.

Suriye vakıasına olan et-
kileri açısından: Burada 
şunu da ifade edelim ki, Ame-
rika, Suriye’de İ�slâmı� devrim 
sürecinde galip taraf olmak 
için nasıl ki, O� zgür Suriye 
Ordusu’nu eğitiyor ise aynı 
kapsamda Kandil ekibini de 
kanalize etmek için bir uğraş 
verecektir. Ama önce kendisi-
ne bağlı şahinlerden silahlı bir 
kanat oluşturmak durumun-
dadır. Bunun içinde uygun bir 
sima arayışını sürdürecektir. 
Son yapılan KCK kongresinde 
yapılan bir dizi değişiklik buna 
dönük hamlelerdir. Murat 
Karayılan’ın HPG liderliğine, 
Bese Hozat ve Cemil Bayık’ın 
ise KCK Eş Başkanlığına tayin 
edilmeleri -pardon seçilmele-
ri- rutin bir değişiklik değil sü-
rece uyumlu kişilerin tespit ve 
tesciline dönük manevralar-
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dır. İ�şte bugün Suruç saldırıla-
rı gösterdi ki; ABD’nin henüz 
güvenebileceği şahin bir ekip 
oluşmuş değildir. Her iki yapı-
yı -yani siyasi kanat olan HDP 
ve askerı� kanat olan Kandil- 
kontrol etmek isteyecektir. 
Çünkü Suriye iç meselesinde 
Kandil’i, Türkiye iç siyasetinde 
de HDP’ye ihtiyaç duymakta-
dır.

ABD bu süreçte, silahlı yön-
temi benimseyen şahinlerin, 
siyasetçi kesime karışmaması 
gerektiğini ve ona yeni bir kul-
var açıp, hareket alanı oluştur-
mak zorunda olduğunu iyi bil-
mektedir. Kandil’i bombala-
makla işin bitirilemeyeceğini 
de iyi bilmektedir. Bu çerçeve 
de Kandil’de bulunan 
PKK’lıları Kobani sahasına 
çekmek en mantıklı olandır. 
Dikkat edilirse ABD 
Türkiye’nin Kandil’i bombala-
masını olumlu karşılamış ve 
sonrasında PYD güçlerini 
bombalamaması konusunda 
Türkiye’den garanti alındığını 
en yetkili ağızdan ifade edil-
mişti. PYD’nin bulunduğu ala-
nın bombalanmaması konu-
sundaki garanti, PKK’nin tek 
güvenli bölge olan bu toprak-
lara geçişleri kolaylaştıracak-
tır. Hâlihazırda KCK Dış İ�lişki-
ler Sözcüsü Demhat Agit “Bu 
hava saldırıları Kürdistan Böl-
gesel Yönetimi’nin desteği ile 
gerçekleşmiştir.”7 diyerek, bir-
kaç koldan baskı altında ol-
duklarını itiraf etmiştir. 

Bir diğer ihtilaflı konu ola-
rak gösterilen mesele ise “Gü-
venli Bölge” kavramında so-
mutlaşmaktadır. Her ne kadar 

ABD karşı çıksa da Türkiye’nin 
bu kavramı dile getiriş amacı 
mültecilerin geçişlerine engel 
olmak içindir. Yüzlerce kilo-
metre dev blok duvarları sını-
ra dikmesi bu gayelere mebni-
dir. Cemil Bayık bir röportajda 
“IŞİD ile mücadelenin bir sonu-
cu olarak Kürtlerin bir ulus 
olarak tanınmak istendiğini.”8 
söyledi. ABD’nin asıl gayesi ise 
işte Cemil Bayık’ın “ulus ola-
rak tanınmak” diye ifade ettiği 
Suriye’nin kuzeyinde bir oto-
nom devlet inşa etmektir. Tür-
kiye’deki bir kısım yazarçizer-
lerin bu politikaları tescil ma-
hiyetinde “Rojava (Kürtlerin 
yaşadığı yere göre güneşin 
battığı taraf/Türkiye’nin gü-
ney tarafı demek gibi)” keli-
mesini çokça zikretmeleri 
ABD planlarına meşruiyet ka-
zandırmaktadır. 

Saldırı sonrası siyasi he-
saplar açısından: AKP hükü-
meti Suruç saldırısı sonrası 
tek başına iktidar olmasının 
kaçınılmaz olduğunu ABD’nin 
direktifleriyle anladı. Bunun 
için hemen HDP’ye olan yöne-
lişi durdurmak için Suruç sal-
dırısını kullandı. “Barışa darbe 
vuran taraf oldukları.” yönün-
de bir anti propaganda yaptı.   
Hemen sonrasında teröre ça-
nak tuttukları gerekçesiyle 
hem İŞİ�D’e hem de PKK’ye or-
tak bombardıman yaptı. Saldı-
rı sonrası şayet İŞİ�D’i tek başı-
na bombalayıp ardından İ�ncir-
lik üslerini ABD’ye açmış ol-
saydı Türkiye halkı kendi terör 
sorunları dururken yapılan 
operasyonu yersiz olarak de-
ğerlendirebilirdi. Ancak şu 
anda görüyoruz ki katliam ma-
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kineleri gibi çalışan Amerikan 
F-16 uçakları İ�ncirlik’ten kal-
karak Suriye topraklarında 
Müslümanların üzerine bom-
ba yağdırmaktadır. Fakat gö-
rülen o ki Müslüman Türkiye 
halkı bu oyunu göremedi ve 
sessiz kaldı. Burada AKP hü-
kümeti, hem ülke içinde hem 
de ülke dışında farklı grupları-
na yönelik operasyonlarla ta-
rafsız olduğu algısını oluştur-
mayı başardı. Bu vesileyle sü-
reci halka yönelik bir seçim 
malzemesine dönüştürdü. 
Halkın AKP’ye mecbur bırakıl-
ması gerekiyordu, bu yapıldı. 
Terörü bitirecek, istikrarı tek-
rar sağlayacak bir hükümet 
ancak tek başına iktidar ola-
cak bir hükümettir izlenimi 
verildi.

Sonuç olarak: Bugün yük-
sek sesle dile getirmemiz ge-
reken en önemli şey hiçbir si-
yasi hesap peşinde koşmadan, 
hiçbir sömürgeci kâfirin he-
saplarına bağlı olmadan, hiç-
bir menhus emele alet olma-
dan, korunması gereken ve 
sahip çıkılması gereken bu 
ümmetin kanıdır. Silahlı olma-
yan kimselerin öldürülmesi-
nin hiçbir haklı gerekçesi ola-
maz. Tarafgirlik yapıp “Bu in-
sanlar şu meşrepten, şu ırktan 
şu inançtan.” deyip yürek so-
ğutmak yahut “Bu adamlar bi-
zim adamlarımız, bunların 
düşmanı bizimde düşmanımız 
deyip.” şiddeti körüklemek 
makul olan bir yaklaşım tarzı 
değildir. Doğru olan hesap so-
rulacak alanı doğru tespit et-
mektir. 

Hizb-ut Tahrir Türkiye 

Medya Bürosu Başkanı Sayın 
Mahmut Kar’ın 27.07.2015 ta-
rihli açıklaması kanaatimce 
doğru bir siyasi bakış vermek-
tedir. “Bu katliamın gerçek fail-
leri ve asıl katiller Batılılardır. 
Bu olay Türkiye ve bölge üze-
rindeki Amerikan/İngiliz çatış-
masının kirli bir tuzağıdır.’’

1 20.07.2015 tarihli basın açıkla-
ması
2 Financial Times konuşması- 
05.08.2015
3 Haberturk 15.07.2015
4 Daily Telegraph 17.08.2015
5 The Guardian 03.08.2015
6 ABD Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Mark Toner 03.08.2015- 
Basın Açıklaması
7 Daily Telegraph Gazetesi’ne 
verdiği röportaj
8 Daily Telegraph 17.08.2015
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ÜÇ “K” YA GÜVEN OLMAZSA 
DAVETÇİ OLUNMAZ! -3-

Hakan BOLAT

İ�slâm dini, kuru bir ça-
murdan yaratılan insa-
noğlunu; insan, hayat ve 

kâinatı ilgilendiren yüksek fi-
kirler ile muhatap kıldı. Onun 
âdeta ayaklarını yerden kese-
rek yükseklerin yükseğini elde 
etmesini sağladı. Onun izzet 
ve şerefi elde etmesi için izzet 
ve şerefe nasıl ulaşacaklarını 
ve nasıl korumaları gerektiği 
düsturunu öğretti. 

“Kim izzet ve şeref istiyor 
idiyse, bilsin ki, izzet ve şe-
refin hepsi Allah’ındır. O’na 
ancak güzel sözler yükselir 
(ulaşır). Onları da Allah’a 
amel-i salih ulaştırır.” 

Davetçi, müminleri bırakıp 
sömürgeci kâfirlerin sözleri ve 
davranış ölçüleri ile hareket 
ettiği takdirde yaratıcısının ni-
metlerine karşı nankörlük ve 
neticesinde oluşacak ümitsiz-
lik olgusu ile karşılaşacaktır. 
Bunun tezahürü ise insanları 
ufak, kendini dev gibi görmeye 
başlamasıdır. Kendi düşünce-
lerini üstün, kendi hedeflerini 
en önemli, kendi ihtiyaçları en 
öncelikli, sadece kendi korku-

larını önemseyen ve kendi ko-
numunu tehdit edecek her sal-
dırıdan korunmak isteyen bir 
hale gelir.

Böylece toplumsal hayatın 
doğal ilişkilerine nankörlük 
eder. Ü� mitsizlik olgusu ile top-
lumsal hayatın dışında seyret-
meye başlar. Zihniyetini mut-
laklaştırıp sadece kendi varlı-
ğını korumayı amaçlar.  Ya da 
nefsiyetini mutlaklaştırıp ken-
di varlığını arındırır-kutsallaş-
tırır. Kavmine olan güvenini 
yitirir. Ona sunulan nimete 
yüz çevirip nankör kimseler 
haline dönüşür.

İ�şte o zaman kişi kendinde 
bulunan yüksek fikirler ile be-
raber kavmine (toplumuna) 
tepeden bakmaya başlar. Sa-
hip olduğu fikri seviyeye kav-
minin ulaşamayacağını düşü-
nür. Sahip olduğu fikirler ile 
topluma inmekten imtina 
eder. Ya da inmeyi dener mut-
laklaştırdığı zihniyetinin ve 
nefsiyetinin zarar gördüğünü 
görür görmez kabuğuna çeki-
lir. Toplumun davranışları ona 
iğreti gelmeye başlar.  Toplum-

la fikirleri arasına sofistike bir 
anlayış oluşmaya başlar. Ayrı-
ca kavminin içerisinde edin-
miş olduğu fikri yükselişini 
yanlış yorumlaması kişiyi tabii 
güç yerine suni güçlere yöne-
lip varlığını sünnetullahın dı-
şındaki güçlerde aramaya iter. 
Topluma yüksek fikirler ile 
bakmanın konforuna aldanıp 
davranışlarının kasıtlarındaki 
kıymet dengesini kaybedip 
nankörlük boşluğunda salla-
nır. Toplumsal maslahatlardan 
ziyade kişisel maslahatlar ön-
celiği olur. 

َوإِنَّهُ ِلُحّبِ اْلَخْيِر لََشِديدٌ

“Onun hayır (fayda) sev-
gisi de pek şiddetlidir.” (Adi-
yat Suresi 8)  

Bu anlayış kişide kavmine 
olan güven duygusunu zedele-
meye sürekler. Bir davetçi için 
en korkutucu olan da kişinin 
kavmine olan güvenini yitir-
mesidir. Bir kişinin kavmine 
olan güveni kalmadıysa 
allame-i cihan da olsa o kimse 
ümitsizlikten başka bir netice 
ile karşılaşamaz.
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Bu sebeple davetçinin 
kendine, kitlesine ve kavmi-
ne güven husussunda en 
kritik, dikkat etmesi gerek-
tiği ve kişinin kendisini sü-
rekli muhasebe etmesi ge-
reken güven konusu kavmi-
ne olan güvendir. Eğer kişi 
kavmine güveni yitirmiş ise 
onlar için mücadele etmez. 
Kavmini hayra davet etmek 
için meşakkatlere katlanmaz. 
Kavmine merhamet nazarıyla 
bakamaz. Kavmini kalkındır-
mak için fedakârlıkta bulun-
maz. Kısacası bu hususta kav-
mine güvenemeyen bir davetçi 
kavminin hizmetçisi olma öl-
çüsünün ne demek olduğunu 
anlayamaz. 

Konuyu izah etmeye baş-
lamadan önce yanlış anlaşıl-
malara mahal vermemek için 
konunun kastını tekrar be-
lirtmek isterim. İ�zah etmekte 
gayret ettiğim mesele top-
lumsal güvenin nasıl tesis 
edileceği değildir. Ya da top-
lumun davetçiye güven duy-
ması hususu da değildir. El-
bette ki bu hususlar da 
önemlidir. Detaylandırmak 
istediğimiz mevzu davetçinin 
kavmine olan güven olgusu-
nun onun için olmazsa olma-
zı olduğudur. Kavmine güven 
şuurunu dinamik tutmalı ve 
akidesine sabitlemelidir. 
Kavminin davetçiye yapmış 
olduklarından etkilenerek ya 
da şeytan ve avenelerinin 
vesveselerine kanarak kav-
mine daveti taşımaktan bir 
an bile vazgeçmemesi gerek-
tiği hakikatinin izahını yap-
maya çalışacağım.

Kişinin Kavmine (toplu-
muna) Olan Güveni

Davetçinin kavmine güve-
nini yitirmesi, sömürgeci 
kâfirlerin Müslümanlara bakı-
şındaki anlayışları ile birbiri-
ne benzer. Sömürgeci kâfirler 
de bu ümmetin İ�slâm ile bir 
araya gelip kalkınamayacakla-
rını, fikri ve cemai birçok ha-
reket varken tekrar tek bir si-
yasi varlık kurmalarının 
imkânsız olduğunu, Müslü-
manların kendi kendilerini yö-
netecek kabiliyetlerinin olma-
dığını, geri kalmış, düşünme 
özelliklerini yitirmiş cahil in-
sanlar olduğunu söylerler. 
Müslümanları maddi unsurla-
rı öne sürerek eziklik psikolo-
jisine girmeye iterler. Kavmine 
güveni yitiren kişi de aynı şe-
kilde kavminin kalkınma yo-
lunda yürümeye layık olmaya-
cağını düşünür. Müslümanla-
rın İ�slâm’a hazır olmadıklarını 
eğer İ�slâm’ı anladıkları şekil-
de tatbik edecekler ise demok-
ratik bir yönetimin daha sağ-
lıklı olduğunu. Müslümanların 
kalkınmasının bilim ve tekno-
lojiye yönelmeleri ile olacağını 
düşünürler. Bir kesim de Müs-
lümanların amellerindeki dav-
ranış bozukluklarından yola 
çıkarak küfür ile itham ederek 
Müslümanları tekfir ederler. 

Evet, bu şekilde düşünen 
kimseler kavmine güvenlerini 
yitirmiş kimselerdir. Onların 
anlayışları birbirlerine ne ka-
dar da çok benziyor değil mi? 
Eğer davetçi kavmine güven-
miyorsa taşıdığı davetin cin-
sinden bir kalkınmanın kavmi 
için mümkün olmadığı kanaa-
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tini taşır Allah muhafaza. Ez-
cümle davetçinin kavmini kal-
kındırma yolunda başarılı ol-
masını sağlayacak ilk öncelik 
kavmine sonsuz güven husu-
sudur.

Peygamberimiz SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem, Taif ve Devs 
kavimlerine yaptığı davet ça-
lışması iyice zorlaşınca, Saha-
beler bu kavimlere güvenleri-
ni yitirerek, kavimlerin helak 
olmaları gerektiğini, yapabile-
cekleri bir şeyin kalmadığını 
düşünerek SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’den beddua etmesi ta-
lebinde bulundular. Sahabele-
rinin bu taleplerini âdeta O’nu 
görmedikleri halde O’na ina-
nanlara bir haber gönderme 
edasında, davetin taşınmasın-
da en önemli unsurun kastını 
kulaklarımıza fısıldar gibi Sa-
habesine şöyle dediği rivayet 
edilir:   

“Allah’ım, Sakif’e (Taif 
halkına) hidayet eyle ve on-
ları mü’minlerin arasına 
kat! Allah’ım, Devs’e hidayet 
eyle, onları inananlar arası-
na kat.” (Buhari, Müslim)

Davetçi toplumu okuma 
hususunda İ�slâm akidesini ge-
rektiği şekilde kullanamadığı 
takdirde Sömürgeci kâfirler ile 
birbirine benzer anlayış şekil-
lerinin tezahür ettiği üç husus 
ile karşılaşılır. Davetçi bu üç 
hususun kendisine bulaşma-
masına çok dikkat etmelidir. 
Aksi takdirde kavmine olan 
güven hususunda sorunlar ya-
şayacaktır. İ�ster istemez kav-
mine daveti tebliğ etme husu-
sunda zihninde girdaplar olu-
şacaktır. 

a-Sahip Olduğu Yüksek 
Fikirlere Başkasını Layık 
Görmemek

Kavmine güven hususunda 
bu anlayış iki düşünce şeklin-
de şaşırtıcı benzerlikler gös-
termektedir. Tekfir düşüncesi 
ve uzlet düşünce şekillerinde 
kişiler kendilerinin taşıdığı fi-
kirlere bir başkasının layık ol-
mayacağını düşünerek kavmi-
ne hep üsten bakan bir anlayış 
geliştirirler.  Bu kimseler 
İ�slâm’ın onlara sunduğu yük-
sek fikirler sayesinde bir ta-
kım zihinsel ya da nefsiyet ola-
rak kendilerini geliştirirler. Bu 
gelişme yükseldikçe kişiler 
kavimlerinin düşünme seviye-
lerinden daha yükseğe çıkar-
lar. Bu atmosfer kişiye kavmi-
ne kendini anlatamayacak bir 
hal içerisine ister istemez gir-
mesini sağlar. Bu hal doğru bir 
idrak ile anlaşılmaz ise davetçi 
doğal bir şekilde kavmi ile fik-
ri çatışma sonucu kavmine 
karşı güvensizlik labirentinde 
kaybolur. 

Davetçinin annesi ve baba-
sı, kardeşleri, akraba çevresi, 
komşuları, arkadaş çevreleri 
ve birçok grup ile doğal çatış-
ma ortamı sonucu kavmine 
karşı güvensizlik ortamları 
oluşacaktır. Bu fikirsel çatış-
malarda eğer fikri seviyesine 
kavminin ulaşamayacağını, 
yüksek fikirler ile topluma in-
mekten imtina eder yüksek fi-
kirler ile beraber kavmine 
(toplumuna) tepeden bakma-
ya başlar ve mutlaklaştırdığı 
zihniyetinin ve nefsiyetinin 
zarar gördüğünü görür gör-
mez kabuğuna çekilir ise bu 
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desini gerektiği 
şekilde kullana-
madığı takdirde 

Sömürgeci 
kâfirler ile birbi-

rine benzer anla-
yış şekillerinin 

tezahür ettiği üç 
husus ile karşıla-

şılır. Davetçi bu 
üç hususun ken-
disine bulaşma-
masına çok dik-

kat etmelidir. 
Aksi takdirde 

kavmine olan gü-
ven hususunda 

sorunlar yaşaya-
caktır. İster iste-

mez kavmine da-
veti tebliğ etme 
hususunda zih-
ninde girdaplar 

oluşacaktır
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kabuğuna çekilme hali o da-
vetçiyi ya kavmini tekfir etme 
hastalığına bulaşmasını sağlar 
ya da benzer bir anlayışla kav-
minin alakalarından, sorunla-
rından yüz çevirip uzlete çe-
kilme hastalığına bulaşır. Böy-
lece davetçi kavmine öncülük 
etme hayrından mahrum kalır. 

Üzlet veya tekfir hastalığı 
kavmi içerisinde yaşarken 
kavminin dertleri ile dertlen-
mekten davetçiyi beri tutar. 
Kavminin işlerine önem ver-
mez. Kendini bu cemai işler-
den uzak tutar. Cami ruhunu 
kaybeder. Kavmi onun için sa-
dece fikirleri ile dayak atıp bir 
köşeye attığı adam gibidir. 

İ�nanıp da imanlarına her-
hangi bir şer bulaştırmayıp 
Müslüman kardeşini tahkir et-
meyen kimse bu hastalıktan 
muhafaza olur. Kavminin so-
runları ile dertlenmesi, sorun-
larını çözme azmi gayretinde 
bulunması, ona liderlik yapa-
bilecek kabiliyete ulaşabilme-
si taşıdığı yüksek fikirlere kav-
minin de layık olduğunu idrak 
etmesi davetçinin kavmine 
olan güvenini artırmasını sağ-
lar.

b-Kavminin Kalkınması-
nın Maddi Esaslar ile Olaca-
ğını Düşünmek

Kavmine güven konusunda 
bu madde fikirsel kaymadan 
ziyade ameli kayma ile dikkat 
çeker.  Söz konusu ameli kay-
mayı iki noktada izah edebili-
rim. Birincisi ekonomi ile in-
sanların seçimlerini yönlendi-
rilmesi.  İ�kincisi ise cebir ve 
şiddet ile insanların seçimleri-
ne yön verilmesi.  

Davetçi taşıdığı yüksek fi-
kirlerin cinsi ve metodu ile 
kavminin kalkınamayacağını 
düşünmeye başladığında ame-
li olarak kavmini maddi yön-
temler kullanarak değiştirme 
yoluna gider.  Maddi servetler, 
bilimsel buluşlar, teknolojik 
yenilikler ve benzerlerinin 
kavmini kalkındıracak dina-
mikler olduğunu düşünür. Bu 
sebeple kavminin kötü halini 
iyi hale çevirecek unsurun 
önce fikri yükseliş sonra mad-
di yükseliş olacağını kabul et-
mez. Maddi varlığın her şey 
üzerine galip gelmesi onun 
kavmine güvenini yitirmesine 
sebep olur. Kavmine sırtını da-
yamaktansa maddi gücü elin-
de tutun suni güçlere yönelir. 
Gücü elde etmek için kavmine 
ve kavminin kıymetlerine nan-
körlük eder.

Kavmine güvenmeyerek 
sadece sahip olduğu akide ile 
kalkınamayacağını düşünerek 
izzet ve şerefi başka kimsele-
rin yanında arar. Kavmine gü-
venmediği için kâmil bir 
fedakârlıkla kavmi için müca-
dele etmez. Menfaatlerini ve 
mevkiini daha hayırlı görür. 
Kavmine yabancılaşmaya, on-
ları hakir görmeye, onlardan 
uzaklaşmaya ve onlara duyar-
sızlık ile mukabele etmeye 
başlar. Maddi gücü elinde bu-
lunduran sömürgeci kâfir dev-
letlere hayranlık duymaya, on-
lara saygı göstermeye, onlara 
yakınlaşmaya ve kavminin ye-
rine sırtını dost olması yasak-
lanan kimselere yaslar. 
Rasulü’nün “Kişiye şer ola-
rak, Müslüman kardeşini 
tahkir etmesi yeter...” sözünü 

İnanıp da 
imanlarına her-

hangi bir şer bu-
laştırmayıp Müs-
lüman kardeşini 
tahkir etmeyen 

kimse bu hasta-
lıktan muhafaza 

olur. Kavminin 
sorunları ile 

dertlenmesi, so-
runlarını çözme 
azmi gayretinde 
bulunması, ona 

liderlik yapabile-
cek kabiliyete 

ulaşabilmesi ta-
şıdığı yüksek fi-

kirlere kavminin 
de layık olduğu-
nu idrak etmesi 
davetçinin kav-

mine olan güve-
nini artırmasını 

sağlar
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sadece maddi gelişim yapı 
malzemesi olarak anlar.

Yine sürekli maddi zorbalı-
ğa müracaat ederek kavminin 
yüksek fikirleri anlayamaya-
cak seviyede olduğu zannına 
kapılır. Kavmini ikna edeme-
yeceğini düşünerek kavminin 
davranışlarını cebir ve şiddet 
yöntemini kullanarak değiştir-
meyi esas alır. Kavmine güven-
meyip İ�slâm fikrini kavraya-
mayacağını düşünen ve kal-
kınmasının esasının fikri kal-
kınma ile olmayacağı zannına 
kapılan davetçi böylesi hayırlı 
bir davayı yok yere heba eder. 
Kavminin ihtiyaçlarına ve duy-
gularına yabancılaşmaya baş-
lar. Yaptığı cebir ve şiddet ey-
lemleri ile kavmini böler. İ�n-
sanlar arasına nifak tohumları 
eker. Sömürgeci kâfir devletle-
rin kendi elleri ile yapamadığı-
nı o fazlasıyla kavmine yapar. 
Kavminin fikri bir çalışma ile 
değişimine güvenmemesi, he-
sabını veremeyeceği cürümle-
ri işlemesine sebep olur.

بُِظْلٍم  إِيَمانَُهم  يَْلبُِسواْ  َولَْم  آَمنُواْ  الَِّذيَن 
ْهتَدُوَن أُْولَئَِك لَُهُم الَْمُن َوُهم مُّ

“İman edip de imanları-
na zulüm karıştırmayanlar 
(var ya) işte korkudan emin 
olmak onların hakkıdır ve 
doğru yolu bulanlar da on-
lardır.” (En’âm Suresi 82)

c-Kavminden Yüz Çevir-
me ve Lanet Etme

Bu kimseler kavimlerinin 
düzeleceğine asla inanmazlar. 
Bu sebeple kavimlerinin yap-
tıkları fillerden dolayı helak 
olmalarını talep ederler. Bu 
kimseler taşıdıkları yüksek fi-

kirler ile kavimierine bakma-
ya dahi tenezzül etmezler. 

Hadisi şerifler bu gerçeği 
bizlere hatırlatmaktadır: 

“Rasulullah Aleyhissalâtu 
ve’s Selâm’a: Ey Allah’ın Re-
sulü! Müşriklere beddua et-
sen, onları lânetlesen! denil-
mişti. Allah Rasulü şu cevabı 
verdi: Ben rahmet olarak 
gönderildim, lanetleyici ola-
rak değil!” (Müslim)

“Birbirinize, Allah’ın la-
neti, Allah’ın gadabı ve Ce-
hennem temennisiyle beddu-
ada bulunmayın.” (Ebu 
Dâvud, Tirmizı�,)

“Mü’min ne ta’n edici, ne 
lanet edici, ne kaba ve çirkin 
sözlü, ne de hayâsızdır.” 
(Tirmizı�)

“Lâneti çok yapanlar Kı-
yamet Günü şefaatçi olamaz-
lar, şehid de olamazlar.” 
(Müslim, Ebu Dâvud)

Bu kimseler davetçi kisve-
siyle dolaşanların en şerlileri-
dir. Sahip oldukları yüksek fi-
kirleri idrak edememenin so-
nucu toplumsal hayatın doğal 
ilişkilerine açıkça nankörlük 
ederler. Allah Celle Celâlehû da 
onları ümitsizlik zindanına 
hapsederek kavminin kalkın-
ma sürecinden mahrum eder. 
Böylece onlar zihniyetini ve 
nefsiyetini mutlaklaştırıp sa-
dece kendi varlığını korumayı 
amaç edinirler. Kavimlerine 
olan güvenini yitirir, ona sunu-
lan nimete yüz çevirip nankör 
kimseler haline dönüşürler.

Daveti taşıyan mümin ve 
müminelerin kavimlerine olan 

Davetçi taşıdı-
ğı yüksek fikirle-
rin cinsi ve me-

todu ile kavminin 
kalkınamayaca-
ğını düşünmeye 

başladığında 
ameli olarak 

kavmini maddi 
yöntemler kulla-
narak değiştirme 

yoluna gider.  
Maddi servetler, 
bilimsel buluşlar, 
teknolojik yeni-
likler ve benzer-

lerinin kavmini 
kalkındıracak di-
namikler olduğu-

nu düşünür. Bu 
sebeple kavminin 

kötü halini iyi 
hale çevirecek 
unsurun önce 

fikri yükseliş son-
ra maddi yükseliş 

olacağını kabul 
etmez
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güvenlerini hiçbir zaman yitir-
memeleri gerekmektedir. 
İ�slâm’ın bu hususa aydınlık 
edecek sayısız bizlere ulaşan 
nakli delilleri varıdır. Batıl ni-
zamların adamları ve şeytanın 
aveneleri kişinin kavmine kar-
şı kötü şüpheler oluşturmak 
ister. Bahsetmiş olduğumuz 
hususlar ile saldırarak kişinin 
kavmine olan güveninin oluş-
masına mani olmaya çalışır. 
Davet ameliyesinden kavmine 
olan güveni zedelemeye çalı-
şır. Kavmini hedef alarak: “Bu 
toplum düzelmez!”, “Baksana 
şunların haline her türlü pislik 
var.”, ”Siz samimi Müslümansı-
nız, fasit bir toplum için kendi-
nize ve ailelerinize yazık etme-
yin ”, “Şunların yaşayışlarına 
baksana toplumun çoğu kâfir 
olmuş” telkinleri ile davetçinin 
yaptığı amellerin boşa gitmek-
te olduğu şüphesini oluşturur.

Sonuç olarak kavmine gü-
ven şuuru davetçinin yüksek 
fikirlerini cemai ruh ile anla-
ması doğrultusunda bir neti-
ceye varacaktır. Kavmine gü-
venmeyen davetçi kavmi ile 
iletişim kurmaz. Kavmi ile ya-
kınlık sağlayamaz. Kavminin 
derdi ile dertlenemez. Kavmi-
nin korkularını güvene çevire-
mez. Kavmine yapılan saldırı-
lara karşı göğsünü siper ede-
mez.  Davetçinin kavminin ka-
pısını çalması elzemdir. Kav-
minin kapısını açana kadar 
onun kapısının eşiğinde yat-
ması davetçinin izzet ve onu-
runu artırır. Kavmi ile kaynaş-
ması için kavmine güvenip in-
sanların davetini bilmesi ol-
mazsa olmazıdır. Ünutmama-
lıdır ki kaynaşma merhalesi-

nin en önemli noktalarından 
biri kavmine olan güveni hiç-
bir zaman yitirmemesidir.

Davetçinin, kendine, kitle-
sine ve kavmine güveni sarsıl-
mış kimselere karşı çok dik-
katli, çok ciddi ve çok şiddetli 
olması gerekir. Aksi takdirde 
davetin seyrinin kişilerin ken-
di elleri ile yaptıkları hatalara 
heba edilmesi kaçınılmazdır. 3 
K’ya güven sağlandığı takdirde 
kişi kendine güven duyar. Kit-
lesine olan güveni artar. Kav-
mine güveni oluşturmasıyla 
kaynaşma işi daha da kolay-
laşmış olur. Allah en iyisini bi-
lir.

“İnsanlara karışıp da in-
sanların eziyetlerine sabre-
den mü’min, insanlara karış-
mayıp da onların eziyetleri-
ne sabretmeyen mü’minden 
daha hayırlıdır.” (Tırmizi)

الشَّرُّ  نَساَن ُخِلَق َهلُوًعا إِذَا َمسَّهُ  إِنَّ اإْلِ
َجُزوًعا َوإِذَا َمسَّهُ اْلَخْيُر َمنُوًعا

“Gerçekten insan, pek 
hırslı (ve sabırsız) yaratıl-
mıştır. Kendisine fenalık do-
kunduğunda sızlanır, feryat 
eder. Ona hayır(imkân) ve-
rildiğinde ise (o hayrı sade-
ce kendisinde zanneder ) 
men eder.”  (Me’âric Suresi 
19-21) 

Davetçinin, 
kendine, kitlesi-

ne ve kavmine 
güveni sarsılmış 
kimselere karşı 

çok dikkatli, çok 
ciddi ve çok şid-
detli olması ge-

rekir. Aksi takdir-
de davetin seyri-
nin kişilerin ken-
di elleri ile yap-
tıkları hatalara 
heba edilmesi 
kaçınılmazdır.    
3 K’ya güven 

sağlandığı takdir-
de kişi kendine 

güven duyar. Kit-
lesine olan güve-
ni artar. Kavmine 

güveni oluştur-
masıyla kaynaş-

ma işi daha da 
kolaylaşmış olur. 

Allah en iyisini 
bilir
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ÂLİ İMRAN SURESİ
137-143. AYETLER 

2. BÖLÜM

Esad MANSUR

Doğru şekilde araştı-
rılmış eserlere ve ri-
vayetlere baktığımız 

zaman Kâfirlerin akıbetinin 
hep kötü çıktığını görürüz. Fi-
ravun ve kavminin akıbetini 
eserlerden ortaya çıkartabili-
riz. Onlar Dünyanın en büyük 
devleti idiler, Allah’ın RAsulü 
olan Musa’yı yalanladılar, bu 
nedenle Allah onları cezalan-
dırdı ve devletlerini yok etti. 
Keza, Nemrut’un devleti, Se-
mud ve Lut kavmi de yok oldu-
lar. Hangi kavim Allah’ın risa-
letini yalanlamış ise nihayet 
ceza görmüş ve ortadan kalk-
mış olduğunu görürüz. Bu bir 
hakikattir. 

Zira “bu (kur’an) insanlar 
için bir açıklama ve takvalı-
lar için bir hidayet ve bir 
öğüttür” ayetinde Allah “in-
sanlar” ifadesini kullanarak 
müslim ve gayrimüslim bütün 
insanları kastetti. Bütün in-
sanlara her şeyi açıklar ve ger-
çekleri ortaya çıkartır ki doğ-
ruyu öğrensinler, izlesinler ve 
hiç şaşırmasınlar, eski halkla-
rın akıbetlerini görüp bundan 
ibret ve ders alsınlar, aynı ha-

talara düşmesinler ve aynı gü-
nahları işlemesinler. Yoksa 
başlarına aynı şey gelir. 

Sonra “takvalılar” için bir 
hidayet ve öğüttür dedi; 
Kur’an konularla ilgili hükmü 
açıklarken hidayeti göstermiş, 
dünya ve ahiretle ilgili doğru 
fikirleri izah etmiştir. Ancak 
iman eden ve Allah’tan korkan 
kimseler öğüt dinlerler, 
Allah’ın ve Rasulü’nün dediği-
ne uyarlar, bunlara takvalı 
kimseler denilir. Bu nedenle 
ayette geçen “bu Kur’an in-
sanlar için bir açıklama” 
denmesinin manası; her şeyin 
hakikatini ortaya çıkartır ve 
eski kavimlerin akıbetlerini de 
açıklar, demektir. Böylece in-
sanları düşünmeye ve inan-
maya çağırır. Ama hidayet ve 
öğüt sadece takvalılar içindir. 
Zira kâfirler hidayeti ve öğütü 
kabul etmezler. Ancak takvalı-
lar hidayeti ve öğütü dinler ve 
gereğini yaparlar. Böylece bü-
tün insanlara hakikatleri keş-
fedip göstermemiz gerekir, 
onları düşünmeye ve İ�slâm’a 
inanmaya çağırmalıyız. Ama 
takvalılara hem bunları göste-

ririz hem de öğüt veririz; 
Allah’ı, onunla karşılaşmayı, 
ahireti ve Cennet’i sevdirir, Ce-
hennem ve azabından onları 
korkuturuz. Takvalı kimseler 
bu sözlerden etkilenirler. 
Kâfirler bunları duyunca tak-
valılarla alay etmeye başlarlar. 
Maide 57 ve 58. ayetlerde kâfir 
ehl-i kitap ve müşriklerin bi-
zim dinimizi alaya aldıklarını 
ve ezan okuduğumuz zaman 
da bununla alay ettiklerini Al-
lah bize bildirir ve bu nedenle 
onları dost edinmemizi yasak-
lar. Yine Maide Suresi 68. ayet-
te kâfirlerin çoğunun Allah’ın 
indirdiği ayetleri duydukların-
da kâfirliklerinin arttığı ve 
daha fazla azgın olacakları 
açıklanır. Bu nedenle kâfirleri 
ayetlerle hatırlatma onlara ya-
ramaz. Fakat onlara hakikatler 
gösterilir, düşündürmeye ça-
ğırılır ve onlarla aklı� delillerle 
tartışılır. Fakat takvalı kimse-
ler için ayeti veya doğru riva-
yetle aktarılan hadisi göster-
mek yeter, hemen Allah’tan 
korkar ve O’nun emrine uyar.

 Bu nedenle, Allah mümin-
lerin imanlarını tahrik ederek 
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şöyle dedi: “Gevşeklik gös-
termeyin ve üzüntüye kapıl-
mayın. Eğer gerçek mümin 
iseniz siz üstünsünüz.” Çün-
kü kâfirlere karşı onları sebat 
etmeye çağıracaktır. İ�şte siz 
üstünsünüz, çünkü müminsi-
niz, öyleyse kâfirlere karşı 
gevşeklik göstermeyin ve ba-
şınıza bir musibet gelirse 
üzülmeyin, zaten kâfirlerin 
başına da buna benzer musi-
betler geldi, daha doğrusu on-
ların başına gelen musibetler 
daha fazladır, öyleyse niye 
üzülüyorsunuz ey müminler! 

Allah Celle Celâlehû başka 
bir ayette müminlere hitap 
ederek şöyle dedi:

تَُكونُواْ  إِن  اْلقَْوِم  اْبتِغَاء  فِي  تَِهنُواْ  َوالَ 
َوتَْرُجوَن  تَأْلَموَن  َكَما  يَأْلَُموَن  فَإِنَُّهْم  تَأْلَُموَن 

ِمَن الّلِ َما الَ يَْرُجوَن

“Kâfir bir kavme saldırır-
ken gevşeklik göstermeyin. 
Eğer siz acı çekiyorsanız on-
lar da sizin gibi acı çekiyor-
lar, fakat sizin Allah’tan um-
duğunuzu onlar ummuyor-
lar.” (Nisa 104) Bu nedenle 
kâfirlerle savaşmaktan geri 
kalmayın. Şu var ki savaşta ve 
mücadelede önemli olan; so-
nuna kadar dayanmak ve se-
bat göstermektir. Kazanan ta-
raf bunu gösterendir. Zira sa-
vaşta herkes zarar görüyor ve 
acı çekiyor ama kâfirler he-
men en kısa yolda ve yakın za-
manda ve herhangi bir şekilde 
savaşı kazanıp son vermek is-
terler. Zira dünyayı seviyorlar, 
fazla acı çekmek istemezler 
ölmek de istemezler. Bu ne-
denle Müslümanları kandır-
maya ve aldatmaya başvurur-
lar. Müslümanları kandırmak 

için pek çok sinsi üslupları 
kullanırlar ve her türlü yalanı 
söylemekten çekinmezler. Zira 
onlar Allah’tan korkmazlar. 
Bundan dolayı en kötü şeyleri 
bile yapmaya hazırdırlar. 

“Eğer size zarar ve musi-
bet dokunursa karşı tarafta-
ki kavme de zarar ve musi-
bet dokunmuştu” bu ayetin 
muhatabı Ühud Savaşı’nda 
Müslümanlara dokunan zarar 
ve musibetlerle ilgilidir. Müs-
lümanlar başta savaşı kazan-
dılar ve kâfirlerden birçok 
kimseyi öldürdüler. Sonra 
kâfirler Müslümanlara dağın 
arkasından gelip saldırdılar ve 
onlardan bir kısım Müslüman-
ları öldürebildiler. Bu şekilde 
Allah müminlerden şehit seçti 
ve gerçek müminleri ortaya çı-
karttı. O savaşta dayananlar ve 
sebat gösterenler gerçek mü-
mindirler. Münafıklar oradan 
kaçtılar. Münafıkların büyüğü 
Abdullah bin Übey ordunun 
üçte birini çekip savaş meyda-
nından ayrıldı. Bu şekilde Al-
lah gerçek müminleri ortaya 
çıkartarak onlardan münafık-
ları ayırdı.  Müslümanlar o sa-
vaşı kaybetmiş sayılırlar. Bu 
nedenle Allah “günleri değiş-
tiririz” dedi; bir gün sizin 
aleyhinize olur ki, gerçek mü-
minleri ortaya çıkartsın ve on-
lardan şehitleri seçsin. Bunda 
da hayır vardır; gerçek mü-
minler belli olsunlar ve bizden 
şehit olsunlar. Nitekim Müslü-
manlar daha önce Bedir 
Savaşı’nı kazandılar, Ühud 
Savaşı’nı kaybetmişlerdir. Fa-
kat Bedir’de daha büyük zafer 
kazandılar ve kâfirlerden bir-
çok kimseyi öldürdüler. Çok 

esir ve ganimet aldılar. Allah 
Celle Celâlehû Al-i İ�mran Sure-
si 165. ayette buna işaret ede-
rek Müslümanlara şöyle hatır-
lattı:

أََصْبتُْم  قَْد  ُمِصيبَةٌ  أََصابَتُْكْم  ا    أََولَمَّ
ِمثْلَْيَها قُْلتُْم أَنَّى َهذَا 

“Size musibet dokundu-
ğu zaman bu nereden geldi 
dediniz, oysa siz düşmanla-
rınıza iki kat musibet getir-
diniz”. Böylece Müslümanlar 
hala kârlıdırlar.

Nitekim Allah zalimleri 
sevmez, müminler arasında 
zalimlerin bulunmasını iste-
mez. Böylece onları müminle-
rin içlerinden çıkartıp ayırt-
mak istedi. Kâfirler ve müna-
fıklar zalimlerin ta kendileri-
dir. Çünkü Allah’ı inkâr ederler 
veya onun ayetlerini ve pey-
gamberini inkâr ederler, böy-
lece en büyük haksızlığı yap-
mış olurlar ve bu şekilde de 
zalim olurlar.

Ü� stelik Allah müminleri 
imtihan ederek günahların-
dan temizlemek ve kâfirleri 
mahvetmek ister. Bu çoğu za-
man savaşlarda olur. Kim şehit 
oluncaya kadar veya başına ne 
zarar gelirse gelsin savaş mey-
danında sebat ve sabrı göste-
rirse imtihanı geçmiş olur. 
Böylece Allah müminleri sa-
vaşla imtihan eder, savaştıkla-
rı için kat kat sevap verir ve 
günahlarını siler. Kendilerine 
dokunan zararlara karşı üzer-
lerinden günahlar dökülür, ta 
ki tüm günahlarından temizle-
ninceye kadar onları imtihan 
eder ve onlardan da şehitler 
seçer. Bu şehitler bütün gü-
nahlarından arındırılmış olur-
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lar. Bu nedenle musibetlerde 
müminler için hayır vardır. 
Hem gerçek müminleri ortaya 
çıkartır hem de kâfir ve müna-
fık olan zalimleri onların ara-
sından uzaklaştırır ve hem de 
müminlerin günahlarını üzer-
lerinden kaldırır ve onlar ara-
sından şehitler seçilir. Her ai-
leden şehit seçilirse, o şehit 
ailesi için Kıyamet Günü’nde 
şefaatçi olur. Böylece bütün 
müminler Allah’ın izniyle 
Cennet’e girerler. 

Zira Allah Celle Celâlehû 
müminlere imtihandan geç-
meden ve acı durumlarla kar-
şılaşmadan Cennet’e gireme-
yeceklerini bildirdi: “Yoksa 
Allah içinizden cihad eden-
leri ve sabredenleri ortaya 
çıkartmadan Cennet’e gire-
ceğinizi mi zannettiniz?” 

İ�şte Allah müminlere bu 
bildiriyi gönderiyor ki; 
Cennet’e girmek kolay değil-
dir, bir takım imtihanlardan 
geçeceksiniz, en önemlisi ci-
haddır. Muhammed Suresi 31. 
ayette bunun benzerini de ge-
tirdi; “Mücahitleri ve sabırlı 
olanları ortaya çıkarıncaya 
kadar müminleri elbette 
imtihan edeceğiz.” demekte-
dir. Bakara Suresi 214. ayette 
müminlere hitap etti: 
“Cennet’e gireceğinizi mi 
zannettiniz?” Bu ayette Allah 
müminlere diyor ki: daha ön-
ceki müminlerin başlarına ge-
len musibetler başlarınıza gel-
meden Cennet’e giremeyecek-
siniz. Onlar savaşla ve değişik 
sıkıntılarla imtihan edildiler, 
kendilerine çok zararlar do-
kundu, hatta zelzele edildiler, 

sarsıldılar. O kadar vahim du-
rum olacak ki Rasul ve onunla 
birlikte olan müminler Allah’ın 
zaferi ne zaman gelecektir, di-
yecek ve bu durumlardan son-
ra Allah’ın zaferi yakın olacak-
tır. İ�şte; müminler şu anda 
İ�slâm hâkimiyetini ve Hilâfet’i 
tesis etmeye çalışırken çektik-
leri ve gördükleri musibetleri 
normal görmeliler. Zira bunla-
rın hepsi birer imtihandır, mü-
minler sabrederlerse ve mü-
cadeleye dayanırlarsa ve sebat 
gösterirlerse Allah’ın zaferi 
yakın olur. Nitekim kâfirler de 
müminlerin mücadelesinden 
ve direnişlerinden çok rahat-
sız ve acı çekiyorlar. Onların 
isteği Müslümanların mücade-
lelerinden, cihadlarından vaz-
geçmeleri ve pes etmeleridir. 
Bu nedenle mücadele eden 
Müslümanlara gelin anlaşa-
lım, barışalım, demokratik se-
çime katılın ve demokratik yö-
netime de katılın, demokrasi 
vasıtasıyla İ�slâm’ı getirebilir-
siniz ve buna benzer aldatma-
ları yapmaya çalışırlar. Onlara 
uyan Müslümanları harcama-
ya ve tamamen İ�slâmı� yöneti-
mi tesis etmekten vazgeçirir-
ler, onları gevşetirler ve kol-
tukta oturmayı sevdirirler. 
Böylece bunlar için koltuk, 
makam ve mal tatlı olur ki di-
ğer Müslümanları kandırmaya 
başlarlar. Bu nedenle mümin-
ler kâfirlerin böyle hilelerin-
den sakınmalı ve Rasululah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
metodu üzerinde ölüme kadar 
sebat göstermelidirler. 

Allah Celle Celâlehû mü-
minlerin kendi uğrunda ölü-
mü temenni ettiklerini hatırla-

tıyor: “Ölümle yüz yüze gel-
meden önce onu temenni 
ediyordunuz. İşte onu karşı-
nızda gördünüz.” 

Bazı Müslümanlar Ühud 
meydanında savaştan kaçtılar 
ve Allah onlara bu hitabı yö-
neltti. Oysa bunlar daha önce 
Medine’de kalmayı istemeyip 
Rasulullah’a bizi dışarıya gö-
tür ve kâfirlerle dışarıda sa-
vaşmak istiyoruz, diyenlerdi 
bunlar. Allah uğrunda savaşıp 
ölümü temenni ettiler. Arka-
dan düşman gelince ölümü gö-
rüp savaştan kaçtılar. Allah 
onları azarlıyor. Böyle mümin-
ler böyle azarlanır. Bununla il-
gili Rasulullah SallAllahu Aley-
hi ve Sellem şöyle buyurdu: 

اللَّ  َواْسأَلُوا  اْلعَدُّو،  ِلقَاء  تَتََمنَّْوا  اَل 
َواْعلَُموا  فَاْصبُِروا،  لَِقيتُُموُهْم  فَإِذَا  اْلعَافِيَة، 

أَنَّ اْلَجنَّة تَْحت ِظاَلل السُّيُوف

“Düşmanla karşılaşmayı 
temenni etmeyin, Allahtan 
iyi neticeyi isteyin. Eğer düş-
manla karşılaşırsanız sabre-
din. Bilin ki Cennet kılıçların 
gölgesinde bulunuyor.” (Bu-
hari ve Müslim) 

Bu ayet ve bu hadisten çı-
kan mefhumlar: müminler ci-
hada ve mücadeleye hazır ol-
malılar, fakat düşmanla karşı-
laşmayı temenni etmemeliler. 
Allah’tan zafer istesinler, umu-
lur ki fazla zahmet ve sıkıntı 
olmadan Allah düşmanı yenil-
giye uğratır. Nitekim Allah 
kâfirleri yok etmeye kadirdir, 
fakat Allah onları belli zamana 
kadar geciktiriyor, değişik yol-
larla yenilgiye uğratabilir ama 
onlarla müminleri de imtihan 
etmek istiyor. Böylece savaşı 
farz kıldı. Daveti yüklenen 
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kimseler de daveti yüklenir-
ken zalim rejimle karşılaşmayı 
temenni etmesinler ama 
onunla karşılaşırlarsa sebat 
göstersinler. İ�nsanlar arasında 
mücadelelerini ciddi şekilde 
sürdürsünler ve Allah’tan za-
fer istesinler. Cennet’e girmek 
çok pahalıdır, ucuz değildir. 
Nitekim orada Müslüman ebe-
diyen yaşayacak ve her tür ni-
meti elde edecektir. Bu neden-
le onu elde etmek için Allah 
uğrunda her tür fedakârlığı 
göstermek gerekir.

 Son olarak şu noktaya dik-
kati çekmek istiyorum: Biz 
yüzlerce sene üstün olduk ve 
üstün kaldık, Abbası�lerin dö-
neminde 20 seneye kadar Mo-
ğolların ve adından 100 sene-
ye kadar Haçlıların saldırıları-
na ve işgallerine uğradık ve 
ondan sonra kurtulduk tekrar 
en güçlü devlet olduk. Endülüs 
ve İ�spanya’yı kaybetsek de 
aynı senelerde İ�stanbul’u fet-
hettik ve Viyana’ya kadar fe-
tihleri gerçekleştirdik. Tekrar 
en güçlü devlet olduk. Osman-
lıların son döneminde yine 
haçlı olan Batılıların saldırıları 
ve işgalleri ile bir asıra yakın 
bir süre önce İ�slâm sistemi 
olan Hilâfet yıkıldı. Bugüne 
kadar bu durum devam et-
mektedir ve bu aleyhimize sa-
yılan bir gündür. Bundan son-
ra Allah’ın izniyle ve vaadiyle 
lehimize olan bir gün gelir, ga-
libiyet bizim olur, Hilâfet’i tek-
rar kurarız ve onu dünyada en 
büyük devlet haline getiririz 
ve böylece en güçlü devlete sa-
hip oluruz. Nitekim ümmetin 
evlatlarının bir kısmı tarafın-
dan buna yönelik ciddi çalış-

maları vardır. Diğer Müslü-
manlar bunlara icabet edip bu 
davetle kaynaşmaya, bu daveti 
taşıyanlara destek vermeye 
başladılar. Çok sıkıntılar ve 
eziyetlerle karşılaşıyorlar. 
Bundan sonra elbette Allah’ın 
zaferi yakın olur, az kaldı biraz 
sabır ve biraz sebatla inşaAl-
lah bakasınsınız ki Allah’ın za-
feri şimşek gibi hemen beliri-
verir. 

Bundan sonra 
Allah’ın izniyle ve 
vaadiyle lehimize 
olan bir gün gelir, 

galibiyet bizim 
olur, Hilâfet’i tek-
rar kurarız ve onu 
dünyada en büyük 
devlet haline geti-
ririz ve böylece en 
güçlü devlete sa-
hip oluruz. Nite-
kim ümmetin ev-

latlarının bir kısmı 
tarafından buna 
yönelik ciddi ça-
lışmaları vardır. 

Diğer Müslüman-
lar bunlara icabet 

edip bu davetle 
kaynaşmaya, bu 

daveti taşıyanlara 
destek vermeye 

başladılar. Çok sı-
kıntılar ve eziyet-
lerle karşılaşıyor-
lar. Bundan sonra 

elbette Allah’ın 
zaferi yakın olur, 

az kaldı biraz sa-
bır ve biraz sebat-
la inşaAllah baka-
sınsınız ki Allah’ın 
zaferi şimşek gibi 
hemen beliriverir




