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SAHİ, 1 KASIMDA

KİM KAZANDI
TAKDİM

1 Kasım Genel Seçimleri bir takım sürpriz
sonuçlarla tamamlandı. AK Parti beklentilerin
üzerinde bir oy alarak yeniden tek başına iktidar
oldu. Bir takım Müslümanlar bu durumu sevinçle
karşıladı. Ümmet kazandı nidaları atıldı. Hatta şöyle
dediler: “Ümmet sevindi, İsrail üzüldü.”
Zaferin ne demek olduğunu unutanlar küçük
şeyleri zafer olarak görmeye başlar. Nitekim öyle de
oldu. Laik demokratik devletin yasama ve yürütme
çarkında yer almayı zafer olarak gördüler. Oysa bu
seçimlerin ardından değişen hiçbir şey olmayacak!
İslam şeriatı tatbik edilmeyecek. İslami hayat
başlamayacak. İslam ümmeti kurtulmayacak.
Mescid-i Aksa kurtulmayacak…
Sadece iktidar sahipleri bundan önce 12 yıl
boyunca yaptığı gibi iktidarlarını koruyacak.
Zulümler devam edecek. Müslümanların sahipsizliği
devam edecek. Küfür devam edecek. Sömürü devam
edecek.
1 Kasım seçimleri vesilesiyle bir kez daha
şahit olduk ki ümmet zaferin ne demek olduğunu
tekrar hatırlamalı. Eski ihtişamlı günlerini gözünün
önüne getirmeli. Unutmayalım ki, zafer hiçbir şeyin
değişmeyeceği seçimlerden ucuz bir galibiyet
almak değildir. Zafer demokrasiye boyun bükmek ve
ona teslim olmak hiç değildir! Zafer Bedir’dir, zafer
Tebuk’tur, zafer Hıttin’dir, zafer İstanbul’un fethidir,
zafer çağ açıp, çağ kapamaktır!

Mahmut KAR, tam da bu konuyu ele aldı ve sordu:
“1 Kasım’da Gerçekte Kim Kazandı?”
Cumhuriyet’in tarihimizle bağımızı koparan acı
meyvelerinden bir tanesini Murat ALTIN “Harf İnkılabı
Neden Yapılmıştı” başlığı altında yazdı.
Mehmet ÇETİNBUDAK makalesiyle fikirlerin
insanlarda cisimleşmesine dair üslupları “Pazarlama
Taktiği - Kendini Özel Hissettirmek” başlığı altında
inceledi.
“Ne Demokrasi Ne Terör Hilafet Hilafet”
başlığından da anlaşılacağı üzere Mustafa KÜÇÜK
Hilafet’ten başka yol olmadığını tekrar dile getirdi.
Cahit TOPRAK Suriye ekseninde Rusların ve diğer
sömürgeci devletlerin hesaplarını “Ruslar Dahil Küfür
Tek Millettir” başlığı altında kaleme aldı.
Sümeyye AVCI’nın gayelerin gayesini hatırlattığı
makalesi “İnsanlar Ne Der Düşüncesiyle Yaşanan
Bedbaht Bir Hayat” ismini taşıyor.
Köklü Değişim bu ayda birbirinden ilgi çekici
konularıyla sizlerle buluşuyor…

Köklüdeğişim
Suskunluğun Kırılma Noktası...

İşte böylesi bir seçimden sonra Köklü Değişim
sizlerle buluşuyor.

www.kokludegsimdergisi.com
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1 Kasım’da Gerçekte Kim Kazandı?
Ne Demokrasi Ne Terör; Hilafet, Hilafet!
Din (İslam) ve Laiklik!
“Lebbeyk Allahumme Lebbeyk” Allah’a İtaatin Teminatıdır
Harf İnkılabı Neden Yapılmıştı?
Ruslar Dahil Küfür Tek Millettir
İslâm Nur-u Kur’ân, Demokrasi İlm-i Yunan’dır
Evlilik Hayatı Huzur, Eşlerin Yaşamı Dostluk Üzeredir
Kelime-i Tevhid İle Davet Arasındaki Ayrılmaz İnsicam
İnsanlar Ne Der Düşüncesiyle Yaşanan Bedbaht Bir Hayat!
Pazarlama Taktiği - Kendini Özel Hissettirmek
Âli İmran Suresi 144-145. Ayetler

Köklü Değişim Dergisi, sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi
de yaşanmasını esas almış bir kuruluştur. Bu cihetle Köklü Değişim, İslam’ın fikri ve siyasi
yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

www.kokludegsimdergisi.com
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1 KASIM’DA GERÇEKTE
KİM KAZANDI?

1 Kasım’da Türkiye’de yapılan milletvekili seçimleri sonuçlandı.
Yayınlanan sonuçlara göre AK Parti aldığı %49,5 oy oranı ile birinci
parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) %25,3 ile ikinci, Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) %11,9 ile üçüncü, Halkların demokrasi Partisi (HDP) ise %10,8 oy oranı ile dördüncü parti oldu. 7 Haziran’da
yapılan Milletvekili seçim sonuçları ile 1 Kasım sonuçlarını kıyasladığımızda ortada büyük farkların olduğunu görüyoruz. Zira 7 Haziran seçimlerinde AKP %40,9, CHP %24,9, MHP%16,30, HDP ise
%13,1 oranında oy almışlardı.
Sadece 5 ay gibi kısa bir sürede partilerin oy oranlarındaki büyük değişimlerin sebeplerinin hem Türkiye içi siyaset
hem de Ortadoğu ve bölgesel dış siyaset ile ilişkisinin olduğunu vurgulamak gerekiyor. Zira halkın tercihlerini etkileyen
faktörler çoktur ve önemlidir. Çünkü 12 yıl iktidarda kalmış
bir partinin oylarını 7 Haziran’da adeta ihtar çeker, hatta cezalandırır gibi %9 aşağı çeken halk nasıl olur da 5 ay sonra
yine tercihini bu partiden yana kullanır, bunun sosyal siyasal
ve ekonomik etkileri muhakkak vardır. Bu etkileri aşağıda tek
tek değerlendireceğiz.
Yine bu seçimlerin gerçekte kazananının kim olduğunu
partilerin aldığı sayısal oy oranları üzerinden değil, toplumsal, sosyal ve siyasal gerçekler ve beklentiler üzerinden de
değerlendireceğiz. Ancak seçim sürecinde yaşadıklarımız
ışığında bende oluşan hissiyat ve şu önemli tespitleri okuyucuyla daha önce paylaşmak istiyorum:
Malum Köklü Değişim camiası ve Hizb-ut Tahrir olarak
daha önceki tüm demokratik seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de Müslümanları şer-i hükme uygun hareket etmeye davet ettik ve demokratik seçimlerde oy kullanmanın ha-

MAHMUT KAR
m.kar@kokludegisimdergisi.com
facebook.com/mahmut.kar.106
twitter.com/mk_mahmutkar
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ram olduğunu ifade ettik. Bizim bu noktada şer-i hükme rağmen bir
şey yapabilmemiz mümkün olmadı, bundan sonra da mümkün olamaz. Zira Müslümanlar şer-i hükümlere bağlı kalmakla sorumludurlar. Her seçim döneminde olduğu gibi bu seçim döneminde de bizim
bu yaklaşımımız ya Müslümanlar tarafından yanlış anlaşıldı ya da
bazı çevreler tarafından bu tavrımız Müslümanlara yanlış algılatıldı.
Bizi AK Parti düşmanlığı ile suçlayanlar, “paralel” yandaşlığı ile
itham edenler dahi oldu. Hâlbuki hem AK Parti hem de “Paralel” denilen yapı, Hizb-ut Tahrir çalışanlarına tam 12 yıl etmediklerini bırakmadılar. İftiraya maruz kaldık, etik ve hukuk dışı yollar kullanılarak
İslami fikir ve projelerimizin marjinal kılınması için çaba sarf edildi.
Zulme uğradık ve ağır hapis cezaları ile haksız yere mahkûm edildik.
Tüm bunlara rağmen biz Müslümanları kendimize asla düşman
edinmedik. Biz Müslümanlara dost nazarıyla bakanları da asla kendimize düşman edinmedik. Bizim bir tek düşmanımız var, o da İslam’ın karşısında duran Demokrasi ve Laiklik gibi küfür sistemleridir,
dedik. Biz yıllarca hep bunlara düşman olduk. Hilafet kaldırıldıktan
sonra Müslümanları Batı’nın şerleri ve kötülükleri ile tanıştıran Laikliğe demokrasiye düşman olduk, kötü mü ettik?
Biz bu halka hiç düşman olmadık. İslam’ın şiar ve namını yükseltme beklentisi ile Müslüman yöneticilere oy vermelerinden dolayı da
insanlara hiç düşman olmadık. Aksine Müslümanların bu tutumu,
insanların İslam’a ve onun değerlerine teveccüh ettiklerini gösterir.
Bu güzel bir şeydir. Bu durum, insanların İslam’dan hala çok umutlu olduklarını gösterir. Şayet insanların çoğu İslam’a düşman olan
ve İslam’ın aleyhine projeler taşıyanlara teveccüh etmiş olsaydı bu
kötü bir şey olurdu, buna daha çok üzülürdük. İşte buradan hareketle biz bu topluma hep güvendik. Başkalarının aksine köklü ve İslami
bir dönüşümü, değişimi gerçekleştirebileceğine inandık ve hala inanıyoruz. Biz, kendisine öncü olacağımız, imani gücü ve kararlılığıyla
üzerindeki kül tabakasını atacağına inandığımız Müslümanlara nasıl düşman olabiliriz!?
Bizim düşmanımız Batı’nın İslam beldelerini sömürmek için
kullandığı sistemlerdir. İkiyüzlü ve münafık görüntülü demokratik
sistem bizim düşmanımızdır. Bu sebeple Müslümanlardan da demokrasinin ikiyüzlülüğünü görmelerini, ona net bir tavır koymalarını
istedik. Demokrasinin İslami talep ve hedeflere ulaşmada bir araç
olarak kullanılmasının Müslümanlara ve İslam’a hiçbir fayda getirmediğini ve getiremeyeceğini haykırdık. Cezayir’i örnek gösterdik,
Mısır’ı örnek gösterdik Türkiye’yi örnek gösterdik. Necmettin Erbakan’ın Milli Nizam’ından bugüne kaç sene geçti, hedef aynı, yol aynı
yöntem aynı… Ne kazandık, ne kaybettik? Müslümanların dönüp geriye bakmalarını istedik.
Biz dertliyiz, biz dertli olduğumuz gibi Müslümanların geneli de
dertli. Bizim bir davamız var, bizim davamız Müslümanların da ortak
davasıdır. O dava İslam’ın rahmetini yeryüzüne yayacak nizamı yeniden hayata hâkim kılmaktır. Bizim bir düşmanımız var, Müslümanların düşmanı tekdir. İşte o düşman küfürdür işte o düşman küfrün
sistemi olan demokrasidir, laikliktir.

www.kokludegsimdergisi.com
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Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik, gitmeyin demokratik seçimlerde oy kullanmayın, laik ve demokratik bu rejimin
bekasına hizmet ve aracılık etmeyin dedik. Ama anlatamadık, anlaşılamadık, bilinçli bir şekilde yanlış algılatıldık. Olacak oldu ve seçimlerin kazananı, kaybedeni açıklandı. AK Parti ezici bir çoğunlukla
seçimleri kazandı. AK Parti kazandı ama gerçekte kazanan ve kaybeden kim, gelin bir de ona bakalım:

1 Kasım’da Gerçekte Kim Kazandı?
İsterseniz bu sorunun cevabını AK Parti genel başkanının balkon konuşmalarındaki ifadelerinde arayalım. Ahmet Davutoğlu’nun konuşmasına başlarken kullandığı selamlama hitabına şöyle bir göz gezdirelim,
“Gözlerini bu mübarek ülkeye heyecan içerisinde çeviren milyonlarca
Türkiye sevdalısına selam olsun. Kaderini Türkiye’nin kaderine bağlamış, hayır dualarını bu kardeşlerinden eksik etmeyen bir buçuk milyarlık
Müslüman kardeşimize selam olsun.”
Ahmet Davutoğlu’nun selamlama hitabındaki muhatap kitle genelde
tüm Müslümanlar özelde ise Türkiye’de yaşayan Müslümanlardır. İslam
beldelerindeki Müslümanların Türkiye’den beklentileri var öyle değil mi?
Türkiye’de yaşayan Müslümanlar ise AK Partiye karşı tüm bu beklentileri karşılayacağına dair bir inanç ve hissiyat taşıyorlar. İşte Ahmet Davutoğlu’nun hitabında bu hissiyattaki ruha gönderilen bir selam var.
Balkon konuşmasının ilerleyen bölümündeki ifadelere geldiğimizde
beklentilerden gerçeğe bir dönüşle karşılaşıyoruz. Hissiyattan somuta
bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz. Ahmet Davutoğlu, balkon konuşmasında daha neler söyledi şimdi bir de buna bakalım, “81 vilayetimizde
www.kokludegsimdergisi.com
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coşkuyla demokrasi bayramı yapan vatandaşlarımı selamlıyorum. Allah’ın
selamı üzerinize olsun.
Bu demokrasi kürsüsünden 71 milyon vatandaşımızın bütününe selamlarımızı, muhabbetlerimizi
sunuyoruz. Kurucu genel
başkanımız, Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın bir demokrasi ve uzlaşma şölenine çevirdiği bu balkondan büyük bir onur duyuyorum.” “Bugün yenilen
yoktur, bugün kazanan
vardır. O da milletimizdir,
cumhuriyetimizdir,
demokrasimizdir.”

Demokrasi
Müslümanlara
hiç kazandırmadı
bilakis hep
kaybettirdi.
Irak’ta kaybettik,
Bosna’da kaybettik,
Cezayir’de
kaybettik,
Mısır’da
kaybettik.

Evet, işte bu ifadeler gerçek ifadeler, bu ifadeler
bütün beklentileri yerle yeksan eden ifadeler. Bu
ifadeler seçimin gerçek kazananını resmi olarak
ilan eden ifadeler. Bu ifadelerin içinde ruh yok. Bu
ifadelerin içinde AK Partiye oy veren Müslümanların hissiyatı, duygusu yok. Bu ifadelerin içinde
İslam beldelerindeki Müslümanların beklentisine
bir cevap da yok.
Hani AK Parti kazanınca; Hayırlı olsun İstanbul,
Gazze, Saraybosna, Kahire, Patani, Şam hayırlı
olsun denildi ya, hani AK Parti kazanınca; Suriye
kazandı, Filistin kazandı, Mısır kazandı denildi ya…
Bunların hepsi içi ruhi beklentilerle dolu umut
ve hissiyatlardı. Ama bu gidiş ile kazananlar bunlar olmayacak. Çünkü Demokrasi Müslümanlara
hiç kazandırmadı bilakis hep kaybettirdi. Irak’ta
kaybettik, Bosna da kaybettik, Cezayir’de kaybettik, Mısır’da kaybettik.
Şimdi Filistin’de de kaybetmek mi istiyoruz?
İşgalci İsrail’in varlığını kabul eden demokratik bir
Filistin Devleti ümmet için İslami bir kazanım mı
olacak? Suriye’de kaybetmek mi istiyoruz? 5 yıldır
şehitlerin kanı ile sulanan bu topraklara Demokratik Suriye ismini mi verelim?
AK Parti kazanamamış, CHP gibi solcu bir parti,
HDP gibi Kürt Milliyetçisi sol ve demokrat bir parti ya da Türk milliyetçisi MHP kazanmış olsaydı
bunlar olmayacak mıydı diye sorulabilir? Tabii ki
daha da kötüsü olabilirdi. Ama bu planların Müslümanların desteklediği AK Parti eli ile gerçekleşiyor
olması, Müslümanların AK Partiye verdiği destek
sonrası elde edilen başarının demokrasi bayramı
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olarak kutlanması, İslami olarak büyük kayıptır. Çünkü AK Parti’nin topluma yönelik sosyal mesajları İslami motifli mesajlardır. Yöneticilerin hitapları ve vaatleri de İslami söylemler içermektedir. AK Parti aynı zamanda halka hizmet konusunda diğer partilere oranla daha fazla çalışan
bir partidir.
AK Parti’nin bu özelliklerini esas alarak ona oy toplayan, onun bu çalışmasından İslami bir
gelecek beklentisini dile getirenlerin, seçim başarısını demokrasi bayramı olarak tanımlayan Ahmet Davutoğlu’na söyleyecek bir sözü olmaz mı? Seçimlerde “Kazanan demokrasidir, cumhuriyettir.” diyen Davutoğlu’na senin dilin ne söylüyor öyle, ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu
diyen bir kimse çıkmaz mı, çıkmayacak mı? Çıkmadı maalesef… İşte en büyük kaybımız budur.
AK Parti seçimleri kazansa, Türkiye’yi bir 10 yıl daha yönetme şansını elde etse de gerçekte
kazanan Demokrasi oldu kaybeden Müslümanlar oldu, biz olduk.
İnşaAllah hissiyatıma tercüman olabilmişimdir.
Şimdi son olarak 1 Kasım seçim sonuçlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesine gelelim
ve son noktayı koyalım.
Ekonomik kriz beklentisinin etkisi: 7 Haziran seçimleri öncesinde ekonomik alanda Türkiye’de sıkıntılı günler yaşanıyor ve Türk lirası karşılığında dolar değer kazanıyordu. Gezi olayları,
AK Parti-Gülen cemaati arasındaki kavga ve yolsuzluk iddiaları iktidar partisi aleyhinde bir algı
oluşturmuştu. 7 Haziran’dan hemen sonra AK Parti tek başına iktidar olamayınca siyasi çözümsüzlük (koalisyon) süreci başladı. Koalisyon görüşmelerinden de bir sonuç çıkmayınca ekonomide sıkıntılı süreç kendini çok bariz hissettirdi.
İşte bu sıkıntılı ekonomik süreci AK Parti kendi lehine kullandı ve açıkça halka şu mesajı verdi:
“Eğer bizi tek başına iktidara getirmezseniz ekonomik kriz baş gösterir. Koalisyon ile yönetilen
bir ülkede ekonomik istikrar olmaz.” Türkiye halkı da bu ekonomik gösterge karşısında tercih değiştirdi ve 1 Kasım’da AK Parti’yi tek başına iktidara taşıdı. Çünkü gelecek 10
yıl için ekonomik gelişmeler konusunda Türkiye halkının karşı karşıya kalacağı
büyük riskler vardı. Halkın büyük bir çoğunluğunun bankalara kredi borcu
bulunmakta, eğer AK Parti tek başına iktidar olamazsa koalisyon
olur ve ekonomik istikrar bozulur, faizler artarsa Bankalar halkın kapısına dayanır. Dolayısıyla 12 yıllık süreçte tüketim
alışkanlığında çok büyük değişimler yaşayan, bu
tüketimi küresel kapitalizme entegre şekilde
kredi kartlı sistemler ile yapan halk, AK
Parti’nin bu 5 aylık süredeki kriz
söylentisinden oldukça etkilendi ve tercihini ekonomik istikrardan
yana koydu.

www.kokludegsimdergisi.com

KÖKLÜ DEĞİŞİM

kasım

2015

Eğer Türkiye 30
yıldır devam eden
terör sorununu
çözebilirse o
zaman bölgesel bir
aktör olmaya aday
olabilir.

11

Terör sorununun etkisi: Türkiye’nin bölgesel
bir aktör olabilmesi kendi iç siyasi sorunlarını
ne kadar çözüme kavuşturduğu ile doğrudan
orantılıdır. Eğer Türkiye 30 yıldır devam eden terör sorununu çözebilirse o zaman bölgesel bir
aktör olmaya aday olabilir. Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun bu özelliği terör sorununun siyasal bir
zeminde çözüme kavuşmasını ivedi kılıyordu.
Özellikle de komşu ülke Suriye’deki gelişmeler
bu sürecin daha da basit yöntemler ile hızlanmasını sağlamıştı. Zira dağdaki PKK militanlarının
Suriye sınırına akın etmesini ve oradaki Kürt bölgelerini Esed’den teslim almasını gerektirecek
çok önemli gelişmeler yaşanıyordu. Aslında bu
gelişmeler Suriye’de açık bir rejim değişikliğinin
habercisiydi. Baas rejimi gidecek ve yerine bağımsız İslami bir rejim gelecekti. Bu tehlike Türkiye ve PKK’nın, sorunu siyasal zeminde çözme
arayışlarını oldukça hızlandırdı.

Çözüm süreci denilen şey bu bölgede siyasal bir muhataplığı gerekli kıldı. HDP bu muhataplığı çok etkin bir şekilde kullanınca ve AK Parti bu sürecin kontrolünü tamamen elinde tutamayınca 7 Haziran seçimleri ortaya
bir sonuç çıkardı. AK Parti oylarının elinden kayıp gittiğini 7 Haziran akşamı
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anlayabildi. HDP’nin çözüm sürecindeki muhataplığı
AK Partiye umduğundan daha pahalıya mal olmuştu. İşte 7 Haziran’dan hemen sonra başlayan yeni
terörle mücadele süreci Kürt halkına yeni başka bir
mesaj verdi. “Türkiye eğer tek başına bir iktidar ile
yönetilmezse yani AK Parti iktidar olamazsa 1990’lı
yıllara geri dönülür. Yeniden bu bölge olağanüstü hal
bölgesi olur.“ Bu mesaj Kürt halkı tarafından çok net

bir şekilde alındı. Aynı şekilde AK Parti’nin terörle
mücadele stratejisi milliyetçi muhafazakâr oyların
da kendisinde yeniden toplanmasını sağlamış oldu.
Vaatlerin seçim sonuçlarına etkisi: Her seçim öncesinde olduğu gibi 1 Kasım seçimleri öncesinde de
partiler halka bazı vaatlerde bulundular. Genelde bu
vaatlerin büyük bir bölümü ekonomik vaatlerden ibaret oldu. Bu vaatler halkın tercihleri üzerine bariz etki
yaptı. AK Parti dışındaki partiler bazı ekonomik vaatlerde bulundular ancak halk iktidara daha yakın olan
AK Parti’nin vaatlerini daha gerçekçi buldu. Çünkü
diğer partilerin ekonomik vaatleri çok uçuk vaat olarak görüldü. Halk CHP, MHP ve HDP’nin tek başına
iktidar olma ihtimalinin çok zor olduğunu bildiği için
AK Partiye oy verdi ve verilen vaatlerin gerçekleşmesini arzuladı. Bu vaatlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek için çok fazla beklemeyeceğiz
kanaatindeyim. En azından asgari ücretin 1300 TL
olacağına dair vaadin gerçekleştirilmesinin iktidarın
kendi iradesinde olmadığını söyleyebiliriz. Sermaye
sınıfının buna müsaade etmeyeceğinin işaretlerini
ekonominin müstakbel bakanı Ali BABACAN’ın açıklamalarından anlayabiliriz.

“Türkiye eğer tek
başına bir iktidar
ile yönetilmezse
yani AK Parti
iktidar olamazsa
1990’lı yıllara
geri dönülür.
Yeniden bu bölge
olağanüstü hal
bölgesi olur.“
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Ortadoğu ve bölgesel dış siyasetin seçim sonuçlarına etkisi:
12 yıldır AK Parti iktidarı ile uyumlu çalışan ABD’nin Türkiye’nin
bölgesel siyaseti üzerinde çok ağırlıklı bir etkisi bulunmaktadır.
Türkiye’nin Ortadoğu, özellikle de Suriye üzerindeki rolünü dikkate aldığımızda ABD’nin Türkiye’de gerçekleşen seçimlere etkisinin olup olmayacağını söyleyebiliriz. ABD Suriye konusunda çözümsüzlüğe saplanmış bir durumdadır. Rusya’nın bile Suriye’ye
müdahale etmesine müsaade etmesi bunun göstergesidir. Bu
sebeple ABD Suriye konusunda bölgesel devletlerin rolünü etkin
bir şekilde kullanmak istemektedir. Bu devletler İran, Irak, Ürdün
ve Türkiye’dir. Suriye’ye 900 km sınırı olan Türkiye’nin rolü diğer
üç ülkenin rolünden daha fazla önem arz etmektedir. Durum
böyle olunca ABD Türkiye’de istikrarlı bir yönetimi daima istemektedir. Koalisyon hükümetleri ABD’nin Türkiye üzerinden yürüteceği politikaları yavaşlatacak ve hatta akamete uğratabilecektir. Bu sebeple ABD 7 Haziran seçimleri sonrasında Erdoğan
ve AK Parti’nin erken seçim kararını destekledi. Türk milliyetçi
oyları ve Kürt bölgesindeki oyları geri alabilmesi için Türkiye’nin
PKK’yı vurmasına ses çıkarmadı hatta destekledi. Bunun karşılığında ise Suriye’ye müdahale de kullanabilmek için Türkiye’den
askeri hava üslerinin kullanımı için izinleri rahatça aldı.
Özetle Türkiye, Ortadoğu bölgesinde etkin rolü olan bir ülkedir. ABD ise bu rolü en etkin şekilde kendi çıkarları için kullanmak istiyor. Bunu yapabilmesi için Türkiye içinde istikrarsız bir
süreci (koalisyon) asla kabul etmiyor. İstikrar için ise kendisi ile
12 yıldır uyumlu çalışma tecrübesine sahip AK Parti’yi destekliyor. Eğer ABD, Erdoğan ve AK Parti’yi desteklemeyecek olsaydı
seçim sonuçlarının AK Parti aleyhinde değişmesi için tüm dinamikleri kullanırdı. Bunu kullanıp kullanmadığını sizin gözlemlerinize bırakıyorum.

1 KASIM’DA GERÇEKTE
KİM KAZANDI?
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NE DEMOKRASİ NE TERÖR;
HİLAFET, HİLAFET!
MUSTAFA KÜÇÜK
m.kucuk@kokludegisimdergisi.com

ّ َسنُ ِمن
َاللِ ُح ْك ًما ِلّقَ ْو ٍم يُوقِنُون
َ ْأَفَ ُح ْك َم ْال َجا ِه ِليَّ ِة يَ ْبغُونَ َو َم ْن أَح
“Câhiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin inanan bir toplum için, hükmü Allah’tan daha güzel olan
kimdir?” (Mâide Suresi 50)
İnsan, hayat ve kâinatı öncesi ve sonrasıyla ilişkisini kurarak açıklayan her bütüncül fikre temel düşünce
denir. Gerçek şu ki; her temel düşünce hayata egemen olmak için vardır. Tıpkı bunun gibi her temel düşünce
hayata hâkim olma metodunu kendi içinde taşır. Bu nedenle “İslam fikir ve metottan ibarettir.” denilmiştir.
Kapitalizm ve komünizm gibi beşerî ideolojiler de hayata egemen olma metodunu kendi içinde taşır. Onları ortaya koyan ideologlar söz konusu ideolojinin nasıl hayata hâkim olacaklarını da teorik ve pratik olarak
göstermişlerdir. Örneğin; Komünizm hayatı tez-antitez çatışması olarak okuduğundan bu çatışmayı hızlandıracak olan şiddeti topluma egemen olma metodu olarak benimsemiştir. Kapitalizm ise özgürlükler üzerinden,
tüketime kul ve köle liberal bireylerden oluşan toplumlar ortaya çıkararak hâkimiyet kurar. Demokrasi temelinde toplumu sömürgeleştirerek topluma egemen olur. Bu nedenle kapitalizmin siyasi hâkimiyet metodu
demokrasidir.
www.kokludegsimdergisi.com
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Son yüzyıldır,
dünyayı gasp edip
parselleyen küfrün bin bir çeşidi
ittifak halinde İslam’ın doğru anlaşılmasının önüne
bir bent çekmiştir.
Yerli işbirlikçilerin
eliyle yürüttükleri fikrî, siyasi,
kültürel ve askerî
saldırılarla, türlü
komplo ve entrikalarla, algı operasyonlarıyla İslam’ı ve dolayısıyla Müslümanları
ya liberalleştirip
demokratlaştırma veya terörize
etme planını uygulamaktadırlar.

15

İslam ise şiddet ve demokrasiden uzak, davet ve nusret
talebi metodu ile toplumsal hayata egemen bir konuma gelme yolunu izlemiştir. Nitekim Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem davet ve nusret talep ederek Medine’de İslam Devleti’ni
ikame etmiştir.
Son yüzyıldır, dünyayı gasp edip parselleyen küfrün bin
bir çeşidi ittifak halinde İslam’ın doğru anlaşılmasının önüne
bir bent çekmiştir. Yerli işbirlikçilerin eliyle yürüttükleri fikrî,
siyasi, kültürel ve askerî saldırılarla, türlü komplo ve entrikalarla, algı operasyonlarıyla İslam’ı ve dolayısıyla Müslümanları ya liberalleştirip demokratlaştırma veya terörize etme
planını uygulamaktadırlar.
Her şeye rağmen dini Allah’a has kılan bir kesim Müslüman, Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in “Ümmetim delalet
üzere icma’ etmez!” mübarek sözünü tasdik edercesine küffarın ve işbirlikçilerinin bu hilesini boşa çıkardılar. İslam’a
davette çağdaş küfür akımlarının kullandıkları metotlara tenezzül etmediler. Ne Batı değerlerini kutsayan sözüm ona
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne itibar ettiler, ne de
özgür düşünceye! Ne Sosyalizme dönüp baktılar ne de Liberalizme! Ne laisizme pirim verdiler ne de demokrasiye! Ne
vakıayı göz ardı ettiler ve ne de reel politiğe takılıp kaldılar.
Bütün bu handikaplardan kurtulmalarını sağlayan şüphesiz dini Allah’a has kılmalarıydı. Her tartışma konusu olan
meseleyi Allah ve Resulü’ne götürmeleriydi. Nitekim ne Kitap’tan yüz çevirdiler ne de Sünnet’ten! Varsa yoksa Allah
ve Resulü… Varsa yoksa Kitap ve Sünnet dediler! İkisini de
kuşandılar Sahabece!.. “Allah ve Resulü daha iyi bilir.” dediler.
Her ama her amelin şer’i hükmünü sordular soruşturdular.
21. asırda Sahabevari yürüdüler İslam’ı egemen kılmak için!
Bu İslami anlayış ve duruş onları farklı kıldı. Ne demokrat
oldular ne de şiddete başvurdular. Ne sözlerini eğdiler büktüler ne de kaba kuvvet kullandılar. Ne gerçekten yüz çevirdiler ne de vakıaya teslim oldular. Ne şartları göz ardı ettiler ne
de şartlara teslim oldular. Ne bâtılı hoş gördüler ne de hak ve
bâtılı birbirine karıştırdılar. Kitap’ın tamamına İslam’ın tümüne iman edip tümüne davet ettiler.
Gerçek şu ki; küfrün zatında bir güç ve kuvvet yoktur.
Kendisinden kaynaklanan bir kudreti yoktur. Bütün güç, kuvvet ve kudretini hak suretinde görünmekten alır. Bu yüzden
Allah Celle Celâlehû kerim Kitabı’nda katıksız küfür olan dinsizliği, Allahsızlığı, ateizmi çok da kale almamıştır. İnsanlık
için büyük bir tehlike olarak görmemiştir. Nitekim dinsizlik
ve ateistlik tarih boyunca asla toplumsal bir boyut kazanmamıştır. Ancak Allah Celle Celâlehû hak suretinde görünen
müşriklik ve münafıklığa yoğun bir şekilde dikkat çekmiş,
Müslümanları ve dahi insanlığı bu iki illete karşı uyarmıştır.
Muharref Yahudilik ve Nasranîliği de kapsayan müşrikliği ve
müşriklerin hile ve desiselerini deşifre etmiştir. Bozuk bir
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ruh halini andıran münafıklığın ve şahsiyet yoksunu münafıkların özelliklerini ve onlardan korunmanın yollarını
ümmete göstermiştir.
Zaman içerisinde bir virüs gibi evrim geçiren küfür
Laiklik olarak en karmaşık şekline ulaştı. Ardından Demokrasi ve Cumhuriyet kavramlarıyla tahkim edildi. İlahi iradenin insan ve hayat üzerindeki tasarrufa son verip yerine beşer iradesini ikame eden bu amentü tarih
boyunca gelmiş geçmiş bütün küfür fikirlerin, münker
amellerin ve duyguların yeşerip geliştiği ana rahmi, ana
zemini olmuştur. Kabil Habil’i aynı gerekçe ile öldürmüştü. Nemrut laik düşünceyi ayakta tutmak için İbrahim
Aleyhi’s Selam’ı ateşe attı. Firavun aynı amentü üzerinden Musa Aleyhi’s Selam’a saldırdı. Yahudilik ve Nasranîlik iktidara ve sermayeye hükmeden imparatorların kiraladığı din adamlarının eliyle tahrif edildi. Resul SallAllahu
Aleyhi ve Sellem’in getirdiği İslam nuruna karşı cahiliyeyi
savunan Ebu Cehil ve Ebu Lehebler laik düşünceye sahip insanlardı. Bugün insanlığın başına bela olan sömürgeci, özgürlükçü, milliyetçi, vatancı, ırkçı düşüncelerin
temelinde yine laik demokratik amentü vardır.
19. asırda tohumları ekilen bu bâtıl akide, Karunların/
Kapitalistlerin/Sermayedarların Firavunlar, Nemrutlar ve
Tiranlarla iş tutarak palazlanmasıyla evrensel bir egemenlik kurdu. Bugün başta ABD olmak üzere 5+1 diye
anılan ülkelerin ittifak halinde kutsadıkları amentü, Laik
Demokratik Cumhuriyet amentüsüdür. Üzerine titredikleri temel değerler bu amentünün gölgesinde şekillenen
Kopenhag kriterleridir.

Gerçek şu ki; sömürgeci büyük
küfür devletlerin
el birliğiyle sahiplendiği laik demokratik amentünün bayraktarlığını bugün Amerika
yapmaktadır.

Nitekim Charlie Hebdo hadisesinde dünya liderlerinin
verdikleri resim, çizdikleri tablo
bu bâtıl akidenin nasıl korunduğunu göstermesi bakımından
ilginçtir. İslam âleminin işbirlikçileri dahil dünya liderlerinin bu
resmin ön saflarda yer edinmek
için nasıl itişip kakıştıklarını hep
birlikte gördük.
Gerçek şu ki; sömürgeci büyük küfür devletlerin el birliğiyle sahiplendiği laik demokratik amentünün bayraktarlığını
bugün Amerika yapmaktadır.
ABD’nin İslam’a karşı yürüttüğü
savaşın temelinde yine Laik ve
Demokratik amentünün hâkimiyetini garantiye alma planı mevcuttur. Pakistan ve Irak
işgali, Çeçenistan’ın Rus zulmüne terk edilmesi, Bosna Hersek’in harabeye çevrilmesi, Filistin’in İsrail terör
oluşumunun işgaline bırakılmasının altında hep laik demokratik amentünün tahkim edilmesi gerçeği vardır.
www.kokludegsimdergisi.com
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Evet! Bugün Suriye’de 5+1 diye addedilen ve başını ABD’nin çektiği
ülkelerin elbirliğiyle yürüttüğü savaş Laik Demokratik Amentü ve İslam Amentüsünün savaşıdır. Müslümanları Laisizme ve Demokrasiye
boyun eğdirme savaşıdır. Müslümanları Cahiliye hükmüne ram kılma
savaşıdır.
Bugünden sonra kimse bu halka ya demokrasi ya terör dayatmasını yapamaz! Yol ayırımında olan Müslüman halklara “laikliğe sarılın”
tavsiyesinde bulunamaz! Suriye cihadı devam ederken çapulculardan
oluşan Laik Özgür Suriye Ordusunu palazlayarak İslam ümmetine liderliğe soyunamaz!
Cenevre-I ve Cenevre-II toplantılarıyla sahada çarpışan mücahitlerin devrimini çalmaya teşebbüs etmek kimsenin haddine düşmemiştir.
Laik patentli Nusayri rejim yıkılmaya yüz tutmuşken Eğit-Donat projeleriyle lejyon yetiştirerek mücahitlerin üzerine salmanın bir karşılığı
olmalıdır muhakkak! İslam’a karşı savaşan bir koalisyonda bulunduğu
halde Endonezyalarda “Tek derdimiz var; İslam, İslam, İslam!” demek de
neyin nesi! Komünist Çin ile ulusal çıkarlar zedelenmesin diye Doğu
Türkistan’daki Çin zulmünü göz ardı etmenin hesabını sormayacak
mıdır Allah! Suriye’deki İsrail işbirlikçisi Mahmut Abbas’ı yedeğine alarak Esat zaliminin başta gelen destekçisi Putin ile el ele cami açılışını
yaparak bu halkın gözünü boyamanın vebalini hangi nefis taşıyabilir?
Şunu unutmayalım ki; bir fetret dönemi daha sona ermiştir. Laik
demokratik amentünün sahipleri yol ayırımına gelmişlerdir. Hem Müslüman hem laik olunamayacağı yakıcı gerçeği ile yüzleşmenin zamanı
gelmiştir. Hem Müslüman hem demokrat olmanın imkânsızlığı kapınızı çalmıştır. Bu ümmetin ihlaslı evlatlarının önüne ya demokrasi ya
terör dayatmasını koymadan önce ya İslam ya Laiklik! Ya Hilafet ya Demokrasi naralarının kulaklarınızı çınlatacağından kuşkunuz olmasın.
Bu ümmet İslam dışı rejimlerden ve onların izini süren liderlerden bir
hayır gelmeyeceğini yaşayarak öğrenmiştir. Bu günden sonra hiçbir kuvvet bu ümmeti İslami nasları ve motifleri başka rejimleri ayakta tutmak
için kullanan liderlerin peşinden gitmeye ikna edemeyecektir.
Aksine bu ümmet; dini Allah’a has kılan ve Râşidî Hilafet Devleti’ni
ikame ederek onları Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in tevhid sancağı
altında Kevser Havuzu’nun başında toplayacak olan yiğit önderlerin peşinden gidecektir.
Zira bir şeyin essahı varken sahtesine kim itibar eder!
اط َل َكانَ زَ هُوقًا
ِ َاط ُل إِ َّن ْالب
ِ ََوقُ ْل َجاء ْال َح ُّق َوزَ هَقَ ْالب
“Hak geldi, bâtıl yok oldu. Şüphesiz bâtıl, yok olmaya mahkûmdur.”
(İsra Suresi 81)

NE DEMOKRASİ NE TERÖR;
HİLAFET, HİLAFET!
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DİN (İSLAM) VE LAİKLİK!
MURAT SAVAŞ
m.savas@kokludegisimdergisi.com
facebook.com/murat.savas.7121
twitter.com/m_muratsavas

El-Hamdulillahi Rabb-il Âlemîn, e’s Salatu ve’s Selâmu Âlâ Seyyidinâ Muhammed ve Âlâ Âlihi ve Sahbihi
ecmain. Ve ba’d;
Tam doksan iki yıl oldu… 13 buçuk asırdır dünyaya İslam risaletini taşıyan İslam Hilafet Devlet’i haçlı ordularıyla dize getirilememiş ama içine sızan bazı virüsler onu ‘hasta adam’ yapmıştı. Kâfirlerin hasta adam
olarak nitelediği Osmanlı son asırda bu hale gelmişti. İştahı kabarmış Batılılar ellerini ovuşturuyordu. Yüz
yıllık değil bin yıllık bir fırsat yakalamışlardı. Nihayet Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş ve beceriksiz İ.T.
Cemiyeti İslam Ümmeti’ni lüzumsuz, dengesiz ve kurtlar sofrasında topraklarımızın pay edileceği bu savaşa
dâhil etmişti. İslam beldeleri işgal edilmiş ve işgal başkent İstanbul’u bile bulmuştu. Sinsi İngilizler sarayı ve
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Halifeyi abluka altına alıp elini ve kolunu bağlamışlardı. Son çare
olarak halk ayaklanması belirlenip bu görev Mustafa Kemal’e tevdi edilmişti. Sonuçta Mustafa Kemal bu görevi kendi fikrine göre
değiştirerek gerçekleştirmiş ve işgalci İngilizler halk ayaklanması olmadığı halde tek kurşun sıkmadan geri çekilmişlerdi. Geride
bıraktıkları artıkları Yunanlılar ise satıldıklarını denize dökülünce
anladılar. Ne de olsa Anadolu halkına bir kahraman(!) gerekiyordu.

Sinsi İngilizler
sarayı ve Halifeyi
abluka altına alıp
elini ve kolunu
bağlamışlardı.
Son çare olarak
halk ayaklanması
belirlenip bu görev
Mustafa Kemal’e
tevdi edilmişti.
Sonuçta Mustafa
Kemal bu görevi
kendi fikrine
göre değiştirerek
gerçekleştirmiş ve
işgalci İngilizler
halk ayaklanması
olmadığı halde tek
kurşun sıkmadan
geri çekilmişlerdi.

İngilizlerin niye çekildiğini ise daha sonradan anlamış bulunmaktayız. Beceriksizliklerine rağmen İttihat ve Terakki’den alamadıkları Cumhuriyet’in ilanı vaadini almışlardı. Cumhuriyet bu çerçevede tam doksan iki yıl önce 29 Ekim 1923’te ilan edildi. Bu tarih
bir devin yıkılıp yerine elli küsur devletçiğin kurulduğu, Batı aşığı
hain ve ajan kişilerin yönetim makamına getirildiği ve sonu zilletle biten bir yıllık bir geçiş sürecinin başlangıcıydı. Mustafa Kemal
birçok mebusu bu sürece Hilafet’in son umut olarak muhafaza
edileceği vaadiyle ikna edebilmişti. Ancak altı ay bile sürmeden İngilizler üç Mart 1924’te hasatlarını topladılar. Son bir umut olarak
muhafaza etmek şöyle dursun Hilafet ve Halife’ye olan kinlerinden
dolayı Hilafet’i ilga etmekle kalmamışlar, Halife’nin mal varlığına
el koydukları gibi kendisini de sınır dışı etmişlerdi. Demek ki plan
sadece Hilafet’i yıkmak değil daha sonra yeniden canlanmasını da
önlemekti. Bu işin ilk akla geleni Halife olduğu için sürgün yedi.
Çocuklara emanet edilen, bugün çocuk bayramı olarak ilan
edildiği gibi sürecin ilk başlangıcı olan 29 Ekim de bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı… Süreç hızlı bitti, bazı
mebuslar ikna edildi çoğu da tehditle razı edildi. Cumhuriyetin ilanı dahi cumhurun görüşüyle, çoğunluğun görüşüyle olmadı, tıpkı
şimdi olmadığı gibi…
Belki birileri itiraz edebilir; “Bugün halkın çoğunluğunun seçtiği
yöneticiler tek başına iktidar oldular.” diye ancak hangi kanunda,
hangi anlaşmada ve hangi ittifakta halkın görüşü var? Bu adayları
halk mı gösterdi, yoksa parti liderleri mi? Ya da en bariz bir örnek;
bu ülkede homoseksüellerin evlenebilmesini sorsak vatandaşlara
kaç kişi acaba evet der!
Esas konumuza dönecek olursak “Bu bayram bizim bayramımız
değil” derim. Çünkü cumhuriyetin kurulmasıyla sırasıyla harf inkılâbı, kılık-kıyafet kanunu, şapka kanunu ve tedrisat kanunu gibi
daha birçok kanunla İslam Ümmeti’nin değerleri batı değerleriyle
değiştirilmiş ve bu kanunlara muhalefet eden yüzlerce Müslüman
idam edilmiştir. Müslümanların bütün kutsallarıyla alay eden bu
yeni rejim kendisini korumak adına İstiklal Mahkemeleri’nde yüzlerce âlimi yargılayıp asmıştır. Kitabımız, “Gökten indiği sanılan kitap.” olarak nitelendirilmiş, şer-i hükümler, “gaipten” denilerek meçhul kılınmaya çalışılmıştır. Tesettür, Kur’an ve ezan gibi İslami değerlere saldırılarak topyekûn İslam’a karşı bir savaş başlatılmıştır.
Bu savaş üstelik halen devam etmekte ve cumhuriyet yüz yaşına yani 2023’e güven içerisinde ulaştırılmaya çalışılmaktadır.
Her ne kadar açıktan yürütülmese de cumhuriyet İslam ile savaş
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halindedir. Şu anda benim bildiğim hiçbir cebir
ve şiddet eylemine karışmadığı, hatta fikir olarak
dahi şiddeti benimsemediği halde ceza evlerine
tıkılmış ya da dosyası Yargıtay’da bekleyen onlarca kişi var. İncirlik üssü kimlere karşı açıldı?
İslam sancağının yere düştüğü gün olduğu
için 29 Ekim bizim bayramımız değildir. Hilafet’in önce sembolik hale getirilip daha sonra
tamamen kaldırıldığı gün olduğu için 29 Ekim
bizim bayramımız değildir. İslam beldelerinin kâfirlere peşkeş çekildiği gün olduğu için, Osmanlı
enkazı üzerine kurulduğu için, ilahlık yetkisini
insana verdiği için, insanı özgürleştirip kulluk
bilincini yok ettiği için, ırzları önemsemediği, çiğnediği için ve lut kavmini yeniden türettiği için
bu bayram bizim bayramımız değildir. Daha ne
söyleyeyim, dedelerimizi astığı, bacılarımızı açtığı ve kardeşler arasına kin ve nefret saçtığı için
bu bayram bizim bayramımız değildir. Daha ne
söyleyeyim, bütün kutsallarımızı sarstığı, İslam’a
savaş açtığı için bu bayram bizim bayramımız
değildir…
Bu bayram laiklerin bayramı, İslam’ı hayattan
uzaklaştırıp özgürlük adına her türlü pisliği meşrulaştıranların bayramıdır. Bu bayram demokratların, laiklerin ve Kemalistlerin bayramıdır. Bu
bayram İslam Ümmeti’nin haline kıs kıs gülen,
servetlerini sömürmek için avuçlarını ovuşturan
kâfirlerin bayramıdır. Bu bayram Sabiha Gökçen,
İsmet İnönü, Kemal Atatürk ve Kenan Evren’in
bayramıdır. Bu bayram Meclis’in, Anıtkabir’in ve
Çankaya’nın bayramı, bu bayram devletin bayramıdır…
Zaten bugünü halk bayram olarak benimsememektedir. Ne halk devletin bayramını ne de
devlet halkın bayramını benimseyememiştir. Ancak cumhuriyet, cumhuriyet ustalarının eline geçince kabul görmeyen bu bayramı kabul ettirmek
için onu altın tepside sunmaktadır. Daha önceki
iktidarlar halkın cumhuriyeti benimsememesini
pek önemsemediklerinden olsa gerek böyle bir
dertleri yoktu ve devlet olarak kendi başlarına
bunu kutluyorlardı. Ama şimdikiler cumhuriyetin
bekası için tek çareyi halkın onu benimsemesinde görüp onu bize sevdirmeye çalışıyorlar. İşte
son 29 Ekim kutlamaları, devlet bu seferki kutlamalarda askeri gösterileri tamamen iptal edip
devletin değil tüm halkın bayramı olduğu imajını vermeye çalıştı. Bu bayram sivilleştirilip halk
bayramı olarak yutturulmaya çalışılıyor.

İslam sancağının
yere düştüğü
gün olduğu için
29 Ekim bizim
bayramımız
değildir. Hilafet’in
önce sembolik
hale getirilip daha
sonra tamamen
kaldırıldığı gün
olduğu için 29
Ekim bizim
bayramımız
değildir.
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Ey Müslüman kardeşim,
bu bayramın bizim olmadığını bilmek yeterli değildir.
Bu oyunlara gelme tehlikesi
bile söz konusuyken senin
bu bayramı bu topraklarda
dininle, ecdadınla ve tarihinle alay edercesine kutlamalarına müsaade etme. Bu
bayram cumhuriyetin beşiği
olan Fransa’da kutlansın,
bütün laik ve Batı âşıkları da
esas ait oldukları bu yere gitsin.
Bize yönetim olarak Hilafet, nizam olarak İslam ve
veli olarak Allah Subhanehu
ve Teâlâ yeter. Unutma ki Allah katında tek din İslam’dır!
ض
َّ َوه َُو الَّذِي ِفي ال
ِ س َماء ِإلَهٌ َو ِفي ْال َ ْر
إِلَهٌ َوه َُو ْال َح ِكي ُم ْالعَ ِلي ُم
“Hem O, O’dur ki gökte
de İlâh yerde de İlâh’tır ve
Hakîm O’dur, Alîm O.”1
ّ َوقَا َل
اللُ الَ تَت َّ ِخذُواْ إِل َهي ِْن اثْنَي ِْن إِنَّ َما ه َُو
ُون
ِ إِلهٌ َو
ْ ََّاي ف
ِ ار َهب
َ احدٌ فَإي
“Allah dedi ki: İki ilâh edinmeyin. O, ancak bir İlâh’dır;
onun için yalnız benden korkun.”2

DİN (İSLAM) VE LAİKLİK!
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“LEBBEYK ALLAHUMME LEBBEYK”
ALLAH’A İTAATİN TEMİNATIDIR
ABDULLAH İMAMOĞLU
a.imamoglu@kokludegisimdergisi.com
facebook.com/abdullahimamoglu.kd
twitter.com/a_imamoglu_

Geçtiğimiz haftalarda milyonlarca hacı adayı Allah Azze ve Celle’nin çağrısına icabet ederek kutsal topraklarda hac vazifesini ifa etti. Dillerde ve gönüllerde “Lebbeyk Allahumme Lebbeyk.” Bu söz sloganik bir
nida olmaktan öte vakıada ağırlığı olan/olması gereken bir sözdür. Daha da ötesi bir teminattır “Lebbeyk
Allahumme Lebbeyk...” Zaten hacılarımız da Allah Azze ve Celle’nin emrine/çağrısına icabet etmek için
düştüler yollara ve katlandılar onca zahmete… Lakin benim bu makalede masaya yatırmak istediği konu
“Lebbeyk Allahumme Lebbeyk”in sadece hac ibadetiyle sınırlandırılması gereken bir söylem değil, ya da
hac ibadeti sırasında geçerliliği olan bir söz/teminat değil, hayatın her alanını kapsayan ve her zaman için
geçerli bir teminat olması gerektiğidir. Bugün maalesef bu sözün sadece hac ibadeti sırasında söylenen
bir söz olduğunu görmekteyiz. Gündelik hayatımızda bu sözün pek de bir ağırlığının olmadığını kolayca
söyleyebilirim. Belki de birçoğunuz bu kanıya nereden vardığımı merak ediyor olabilirsiniz ama “Lebbeyk
Allahumme Lebbeyk” sözünün sadece hac ibadetiyle sınırlı olduğunu, bilakis hayatımızın geri kalan kısmında pek de etkin olmadığını saptamak çok zor değil. Bizler “Lebbeyk Allahumme Lebbeyk” derken aslında bir
şeyin teminatını veriyoruz ki o da Allah’a itaattir. Bir kimse emret Allah’ım emret söyleminde bulunursa Allah
Azze ve Celle’nin emirlerine koşulsuz itaat edeceğinin teminatını vermektedir aslında… Sen nasıl istersen
ben ona göre amel edeceğim Ya Rabbi demenin başka bir şekilde söylemidir Lebbeyk… Yine aynı şekilde,
benim gönlümde nasıl ve ne şekilde geçerse geçsin geçerli olan senin buyruklarındır Ya Rabbi demenin
diğer bir adıdır Lebbeyk…
www.kokludegsimdergisi.com
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Ama dediğim gibi, pratikte bu böyle midir?
Bunu saptamak çok zor değil. Basit bir örnek verelim; Kişi Allah’ın çağrısına icabet etmek kastıyla
haccın yolunu tutarken yine aynı kişinin hac masrafları için banka kredisi çektiğine şahit olabiliyoruz. İşte tam anlatmak istediğim de budur. Hac
yolculuğunda/hac sırasında “lebbeyk”e yer verilirken acaba hayatın diğer kalan kısımlarında niçin
yer verilmiyor? Allah’ın hac ibadeti çağrısına “lebbeyk” ile icabet ederken, faizle alakalı Allah’ın çağrısına icabet etmemek, “lebbeyk”i devre dışı bırakmak ne ile izah edilebilir? Allah Azze ve Celle’nin
namaz çağrısına lebbeyk derken, kendileriyle dostluk kurmamız haram kılınan Allah düşmanlarıyla
dostluk kurarak Allah’ın bu emrine karşı gelmek ne
ile açıklanabilir? Yani anlatmaya çalıştığım şu; hayatın belli kesimlerinde Allah’ın emirlerine icabet
ederken, O’nun taleplerini/çağrılarını
yerine getirirken, hayatın diğer alanlarında Allah’ın taleplerine yer vermiyoruz. Kısaca bazılarına lebbeyk derken
bazılarına ise demiyoruz ve bu durum
aslında bizim Allah’a olan teslimiyetimizde problemlerimizin olduğuna işaret etmektedir.
Bu yazdıklarıma siz kardeşlerim de
ya bizzat şahit olmuşsunuzdur ya da
sizlere anlatılmıştır. Allah’ın emirlerinin bazılarına hayatımızda yer verirken bazılarını hiç umursamadığımızı
anlatan bir anekdotumu paylaşmak
istiyorum. Konya’da bir zatı muhterem ki hocadır kendisi. Zamanında
tanışmıştık kendisiyle. Bir defasında
alışveriş merkezinde karşılaştığımızda
biraz hasbihal ettik. Hasbihalin konusu
ise hayatımızda İslâm’a yer vermekti. Uzun uzun
konuştuktan ve nasihatleştikten sonra aldığı bir
ürünü ödemek için kasaya yanaştı. Tabii ki kredi
kartı kullanımının yaygın olduğu günümüzde “zatı
muhteremin” kredi kartıyla alışveriş/ödeme yapacağı aklımın ucundan dahi geçmemişti. Çünkü az
önce Allah’ın helallerini haramlarını konuşmuştuk.
Kasaya ödemek için yanaştığında cebinden kredi
kartını çıkardı ve kasiyere uzattı. Kasiyer de sol
eliyle kartı almak için uzandığında, hoca kasiyerin
eline bir hışımla şiddetli bir şekilde vurdu. Ve ekledi; her halimizin sünneti seniyyeye uygun olması
icab eder, dolaysıyla sol elimizi değil sağ elimizi
kullansak daha iyi olur, dedi. Ben o anda tamamen
“of” oldum. Bana az önce Allah’ın emirlerine itaatle
alakalı nasihatler eden, ödemeyi sol eliyle yapma-

23

mak gerektiğini söyleyecek kadar güya hassas
düşünen birisinin alenen Allah’a ve Rasulü’ne savaş açmış olmasını kaldıramadım. Kendi kendime nasıl olur bu dedim? Sol elle ödeme yapmak,
sol eli kullanmak haram değildir. Hal böyleyken
yani haram olmayan bir konuda sağ eli kullanmanın daha hayırlı olacağı düşüncesiyle buna itiraz
eden bir kimse nasıl olur da hakkında delaleti ve
subuti kati naslar olan faiz hükmüne muhalif hareket edebilir? Zamanında banka binasının yere
yansıyan gölgesine bedenimize haram bulaşır
anlayışından hareketle üzerine basmazken, nasıl
oldu da her türlüsünü haram kıldığı faizi alışveriş
gibi görür olduk? Yani nasıl olur da bazı konularda
lebbeyk derken, itaat hassasiyeti gösterirken bazı
konularda sanki muhatabı değilmişçesine sırtlarımızı döner olduk?

Garip karşılayacağınızı tahmin ettiğim bir örnek vereyim sizlere… Bundan birkaç sene önce
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de
devlete bağlı banka, “Kıble Kart” adını verdiği kredi kartı çıkartarak aslında bir ilki gerçekleştirmiş
oldu. Bu kredi kartı üzerinde yerleştirilen pusula
aracılığıyla kıblenin tespit edilebilmesi amaçlanmıştır ve maalesef Türkiye’de bazı bankalar da
bu konuda tanıtımlarını şimdiden yaptılar. Çok
sürmez Türkiye’de de bu kart yaygınlık kazanır.
Düşünebiliyor musunuz? İnsanlara kolaylık olsun
diye kullanımı haram olan bir kartın üzerine kıbleyi gösteren bir pusula yerleştirmişler. Bu nasıl
bir anlayıştır yahu… Acaba yönelsinler/kolay bulunabilsin diye yardımcı olduğunuz kıblenin sahibi Allah Azze ve Celle kullandığınız kart hakkında
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ne demiş hiç sordunuz mu? Kıbleye dönerek ibadet
emri veren Allah Azze ve Celle’nin bu talebini kolaylaştırmak adına yapılan bu işin Allah’ın gadaplandığı
faiz/kredi kart üzerindeki pusuladan yapılıyor olması
ne ile izah edilebilir? Bir taraftan kıbleyi bulmalarını
kolaylaştıracaksın ve bunu kati surette haram olan
faiz kartı üzerinden yapacaksın? Yöneldiğimiz kıblenin sahibi bunu haram kılmıştır. Sormazlar mı insana
yöneldiğin kıblen bu konuda ne diyor diye? Sen hem
yönel hem de sırt çevir. Ne kadar tutarsız değil mi?
Bu minvalde kurban ibadetiyle alakalı da bir örnek vermek isterim ki konu daha iyi anlaşılsın. Lebbeyk tenakuzlarımız anlaşılsın… Kurban ibadeti
malum olduğu üzere mali bir ibadettir. Dolaysıyla
imkânı olanlara vaciptir (Hanefi mezhebine göre).
Kurban, kelime anlamı olarak; ‘kendisiyle Allah’a yakınlaşılan şey’ demek olup “kurb” kelimesinden yani
yakın olmaktan gelir ki kestiğimiz kurbanlarımızla
Allah’a yakınlaşmayı murad ederiz. Kestiğimiz kurbanlarımızla zımnen şöyle haykırırız: “Ya Rabbi sana
teslimiyetimin ispatı mahiyetinde bu kurbanı senin için
kesiyorum.” Peki ya Allah’ın rızasını kazanalım derken, Allah’a yakınlaşalım derken uzaklaşıyorsak?
Farkında olarak ya da olmayarak. Nasıl mı? Örneğin
Allah’a yakınlaşmak kastıyla, sırf Allah’ı razı etmek
muradıyla kurban kesmeyi amaçlarken, banka kredisiyle kurbanlık alarak, Allah’a yaklaşma vesilesi olan
kurbanına
faiz/haram bulaştırılıyor ve
dolaysıyla
Allah’ın
rızasından
fersah
fersah uzaklaşılıyor.
Sorarım haram işleyerek Allah nasıl razı
edilebilir ki? Allah’tan
uzaklaştıracak ameller sergilerken yakınlaşmayı murad etmek
ne kadar makuldür?
Müslümanlar olarak
bu gerçeğin farkında
olalım. Hani klişeleşmiş bir söz vardır ya
“Haram yolla Allah
razı edilmez.” Maksat
Allah’ı razı etmek iken
biz O’nun rızasından
haramlarla
iştigal
ederek uzaklaşıyoruz.
Yani Allah’ın memnuniyeti O’nu gadaplandırmaktan geçmez.
O’nun emirlerine muhalefet ederek Allah

İnsanlara
kolaylık olsun
diye kullanımı
haram olan bir
kartın üzerine
kıbleyi gösteren
bir pusula
yerleştirmişler. Bu
nasıl bir anlayıştır
yahu…
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memnun edilmez. Mademki kestiğimiz kurbanlarla Allah’a yaklaşmayı
murad ediyoruz öyleyse bu Allah’ın arzuladığı ve razı olduğu bir şekilde olmalıdır. Helalinden olmalıdır. Yine aynı noktaya geldik aslında…
Allah’ın emirlerinden herhangi birisine lebbeyk derken bir diğerine ise
hiç oralı bile olmuyoruz. Kurban ibadetine lebbeyk derken, haram yolla
bile olsa alınabilirliğine ses çıkartmıyoruz. Sizlere bir örnek vermek istiyorum. Bu örnek asrısaadetten ve olayın kahramanı müşriklerin
elebaşlarından olan Velid bin Muğire. Bilindiği üzere müşriklerin
nazarında da Kâbe’nin fazlaca bir değeri vardı. Hatta Kâbe’nin
içerisinde putları vardı ve onların ibadet ettikleri yerdi Kâbe. Zamanı geldiğinde Kâbe tadilattan geçerdi. Yine bir inşaat zamanı
Daru’n Nedve’de alınan kara gereği halktan Kâbe’nin onarımı ve
inşaatı için para toplanacaktı. İşte ibn Hişam’ın siretinde geçtiği
üzere Velid bin Muğire şu konuşmayı yapmıştır:

Sorarım haram
işleyerek Allah
nasıl razı edilebilir
ki? Allah’tan
uzaklaştıracak
ameller
sergilerken
yakınlaşmayı
murad etmek ne
kadar makuldür?
Müslümanlar
olarak bu gerçeğin
farkında olalım.
Hani klişeleşmiş
bir söz vardır ya
“Haram yolla Allah
razı edilmez.”
Maksat Allah’ı razı
etmek iken biz
O’nun rızasından
haramlarla
iştigal ederek
uzaklaşıyoruz.

“Ey Kureyş topluluğu! Beyt’in onarımı için herkes imkânı dâhilinde bağışta bulunsun. Fakat bağışlar faiz, kumar, fuhuş ve zorbalıkla
elde edilen gelirlerden olmasın. Bu tür kötü haram kazançlar Beyt’in
onarım masrafına bulaştırılmasın! Bağışlarınızı hanımlarınızın mehirlerinden ve babalarınızdan kalan miraslardan yapın. Çünkü sizin
kazançlarınız şaibelidir.” (ibn hişam)
Şimdi nasıl olur da biz Allah’ı razı etmek için yaptığımız amellere haram kazançlarımızı dâhil edebiliriz? Nasıl olur da kurbanlarımızı haramla süsleyerek Allah’a ulaşmasını isteyebiliriz?
Öyle ya, yakınlaşmak muradıyla kestiğimiz kurbanlarımızı helallerle değil de haramlarla süslersek Allah razı gelmez. Allah’a
ulaşmaz. Allah’a yakınlaşmak yerine uzak kalmış oluruz. Şüphesiz ki bu istenen değildir.
Bu konu ayrıca bana bugün demokratik (haram) yolla Allah’ın
rızasını kazanmaya çalışan (öyle olduğu hüsnü zannımdan hareketle) demokratları, yöneticileri, idarecileri hatırlattı. Türkiye’nin
Cumhurbaşkanlarından ve Başbakanlarından hac farizasını yerine getirmek kastıyla Kâbe’ye gidenler oldu. Başbakanlığı döneminde Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakanlığı döneminde Turgut Özal hac ziyaretini gerçekleştirmek için
mübarek topraklara giderken, darbeyle müsemma olan Kenan
Evren bile zamanında umre ziyaretinde bulunmuştur. Onlar da
diğer hacılar gibi “Lebbeyk” dediler. Aslında onların “Lebbeyk”
haykırışlarına hayatlarında yapageldikleri uygulamaların çok
da uyum arz etmediğini görüyoruz. Onlar nazarında ‘lebbeyk’in
hayat sahnesinde ağırlığı olan değil de sadece sloganik bir çağrı olduğunu anlıyoruz aslında. Şöyle ki; onların savunduğu, var
güçleriyle bekasını sağlamaya çalıştıkları demokrasinin vakıası
lebbeyk anlayışıyla taban tabana tezatlık teşkil etmektedir. Öyle
değil mi? Demokrasi değil midir egemenliği Allah’tan alıp halka/
beşere veren? Demokrasi değil midir Allah’ın hükümlerini hayat
arenasından söküp alan ve camilere hapseden? Demokrasi değil
midir insanları Allah’a kulluk yerine özgürlüklere kul yapan? Kısacası demokrasi değil midir Allah’ın mülkünde Allah’a söz hakkı
tanımayan?
Demokrasinin vakıası buyken yani Allah’ın rızasıyla özdeşleşen hiçbir yanı yokken “lebbeyk” diye haykıran demokratların aynı
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zamanda demokrasinin havariliğini yapıyor olmaları
gerek Allah katında gerekse makul düşünen bir insan katında ne kadar tutarlı olabilir ki? Bir taraftan
“Emret Allah’ım emret, buyruk senindir Allah’ım.” diye
haykıracaksın sonrasında hayat sahasına gelindiğinde “Senin bu alana karışmanı istemiyorum Allah’ım.”
Diyeceksin (hafazanallah/Allah bizi korusun). Bir taraftan lebbeyk diyeceksin diğer taraftan haramların
ülkende yapılmasına müsaade edeceksin.

Yine Rasulullah’tan lebbeyk anlayışının hayatın
bazı alanlarına değil de, hayatın tüm alanlarına yayıldığını anlatan bir rivayet paylaşmak istiyorum. Hangi
şartlarda olursa olsun Allah’ın dininden ve davasından vazgeçilmemesi gerektiğini anlatan bir rivayet…
Allah’a itaatin nişanesi olan “Lebbeyk Allahumme
Lebbeyk”in can bulduğu bir örnek. Rasulullah şöyle
buyurdu:

وهللا َما أَنَا ِبأ َ ْقدَ َر أ َ ْن أَدَ َع بُ ِعثْتُ ِب ِه ِم ْن أ َ ْن يُ ْش ِع َل أ َ َحدُ ُك ْم ِم ْن َه ِذ ِه ال َّش ْم ِس
Hâlbuki Ey Yöneticiler! Siz hiç Rasulullah’ın “lebُش ْعلَةً ِم ْن ن ٍَار

beyk” anlayışına bakmadınız mı? Siz hiç Rasulullah’ın bazı konularda lebbeyk derken bazı konularda
da şeytanı sevindirdiğini gördünüz mü? Ya da siz hiç
Rasulullah’ın namaz ibadetine lebbeyk derken, Allah’ın düşmanlarıyla işbirliği yaptığını okudunuz mu?
Ya da Rasulullah’ın ve ashabının tebaalarının kanlarını birkaç menfaat uğrunda sattıklarını hiç duydunuz
mu? Ben hac ibadetini, oruç ibadetini, zekât ibadetini
hakkıyla yerine getiririm lakin yönetimde de beşeri
ortak koşarım dediğini hiç duydunuz mu?

“Allah’a yemin ederim, vazifemi/davamı kendisiyle
gönderildiğim davamı terk etmem birinizin şu güneşten
bir parça ateş getirmesinden daha zordur.” (Buhari)
Duyamazsınız, okuyamazsınız ve görmezsiniz.
Çünkü Rasulullah’ın Lebbeyk anlayışı hayatın her
alanını kapsayan bir anlayıştı. Bir taraftan Allah’ı sevindirip diğer taraftan şeytana asla fırsat vermemiştir.

Kâbe’de Rabbine ibadet etmekle meşgul iken tüm
Mademki lebbeyk Allah’a itaatin teminatıdır, bunu
baskılara rağmen reel politik safsatalarına aldırma- her alanda göstermek lazım.
dan lebbeyk anlayışının gereği nasıl bir kıyam gerLebbeyk Allahumme lebbeyk.
çekleştirdiğine bakalım. Umulur ki bize ibret olur.
“Hz. Peygamber çıkageldi. Rüknün karşısına gelince, Kâbe’yi tavafa başladı. Onların yanından geçerken Peygamber’e bazı işaretler yaptılar (eziyet ettiler.) Hz. Peygamber’in bundan alındığını yüzünden
anladım. İkinci geçişinde de aynı şeyi yaptılar. Hz.
Peygamber hiç bir şey söylemedi. Üçüncü defa aynı
şeyi yaptıklarında Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

ُ أَت َ ْس َمعُونَ يَا َم ْعش ََر قُ َري ٍْش ؟ أ َ َما َوالَّذِي نَ ْف
ِس ُم َح َّم ٍد ِبيَ ِد ِه لَقَ ْد ِجئْت ُ ُك ْم ِبالذَّبْح
Ey Kureyş topluluğu beni duyuyor musunuz? Muhammed’in nefsini elinde tutan zata yemin ederim ki,
ben size boğazlanmak pahasına geldim.” (Ahmed)

Lâ şerike leke lebbeyk.
İnnel hamde ve’n ni’mete leke ve’l mülk.
Lâ şerike lek.
“Emret Allah’ım; başım, gözüm üstüne!
Hiçbir ortağı olmayan Allah’ım emir senindir!
Şükür, nimet ve hâkimiyetin hepsi senin, sadece
senin!
Senin hiçbir ortağın yok…”

“LEBBEYK ALLAHUMME LEBBEYK”
ALLAH’A İTAATİN TEMİNATIDIR
www.kokludegsimdergisi.com
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HARF İNKILABI NEDEN YAPILMIŞTI?
1 Kasım 1928’de yapılan harf inkılabı değişen ve
gelişen yeni dünya düzeninde kaçınılmaz bir gereklilik
mi, yoksa bir dayatma mıydı? Bu sorunun cevabını bırakalım yaşayan tarihin bizzat kendisi versin. İnkılaplar 92 yıllık Cumhuriyet tarihinin mahremiyeti hatta dokunulmazı olmalarına rağmen hayata geçtiği günden
bugüne tartışılmakta, devrimlere ilişkin lehte ve aleyhte olan hararetli tartışmalar günümüzde de hala sürüp
gitmektedir. Cumhuriyetin ilanıyla Batı’dan esen inkılap rüzgârı siyasetten, orduya, eğitimden, ekonomiye,
hukuktan, kılık kıyafete, ölçü tartıdan, selamlaşmaya
kadar hayatın hemen hemen her alanında hissedilecekti. Bizatihi bu inkılaplarla bir toplumun hayat anlayışı tepeden tırnağa sistematik bir cetvelle yeniden
dizayn edilecekti.
Avrupa merkezli bu değişimin adına batılılaşma,
modernleşme denilecek kötünün iyisiyle, eski olanın
yenisiyle değişimi esas alınacaktı. Objektif olarak bakıldığında bu takas herkesin kabul edebileceği makul
bir durumdu. Örneğin Osmanlı’da ağırlık birimi olarak

Avrupa merkezli
bu değişimin
adına batılılaşma,
modernleşme
denilecek kötünün
iyisiyle, eski
olanın yenisiyle
değişimi esas
alınacaktı.
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kullanılan ve standardı olmadığı söylenen
okka yerine, dünyanın
her yerinde 1000 gr.
olan bir kilogramı veya
arşın yerine daha gelişmiş metreyi kullanmak
gibi. Hoş okka ya da arşın ıslah edilemez miydi yoksa gaye Batı’ya
her alanda entegrasyon
muydu o da ayrı bir tartışma konusudur. Ancak
değişimde yaşanan bu
makul durum Cumhuriyet’in ilanıyla bambaşka
bir ivme kazanacaktı.
İnkılaplar 1925 kılık kıyafet ve 1928’deki harf
devrimiyle gerçek yüzünü gösterecekti. Adeta
İslami değerlere savaş
açan bu devrimlere ilk önce dönemin âlimleri tepki gösterecek, canları pahasına bu değişime karşı
duracaklardı. İşte bu yüzden İslam âlemi devrimlere karşı kıyamın bedelini eşi görülmemiş yaman
bir çelişkiyle ödeyecekti. Bir milletin kalkınma yolunda en çok ihtiyaç duyacağı beyin gücünü binlerce güzide âlim ve mütefekkiri devrimler uğruna
kurban edecekti. Buna gerekçe olarak da hayat
dinamizmini kaybedip dünya siyasi arenasından
silinen Osmanlı ve temsil ettiği İslami değerlerin
çağın gerisinde kalması gösterilecekti.
Oysaki İslam güneşi doğduğu miladi 6. asırdan bugüne insanoğlunun şahit olduğu en büyük
medeniyetlerin beşiği olmuş ve Müslüman tebaa
hep dünyanın zirvesinde olmuşlardı. Yadsınamaz
bu mümtaz gerçek 16. Yy. başlarında değişmekte İslam âlemi yerinde sayarken Batı medeniyeti
hızla yükselmekteydi. Avrupalı tarihçiler Batı’da
yaşanan bu irtifanın ilham kaynağını 15. yy. Rönesans’ı ile başlatırlar. Bu minvalde Avrupa yeni
hayat anlayışını kilisenin zalim dogmalarının kurduğu skolastik düzenden kurtulup özgürlükler
üzerine kuruyordu. O dönem Avrupasında hayat
kilise papazlarının keyfî kanun koyma yetkisi ile
din adına halkı dımdızlak soymalarına olanak veriyordu. Yine aynı dönemde halk kilisenin lordlara
tanıdığı ilk gece “prima nocte” gibi insanlık dışı
gayri ahlaki uygulamaları yaşamaya mahkûm
edilmişti. İşte bu yüzden Batı âlemi yaşamak istemediği oligarşik düzene, Hıristiyan ritüellerine
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karşı toptan savaş açıyordu. Avrupa milyonlarca
cana mal olan kanlı savaşlar sonrası yaşadığı
ortaçağ karanlığından kurtulup siyasi istikrarını
sağlamıştı.
Batı’da yaşanan bu istikrar 18. yy. gelindiğinde yeni icatlar, fen ve müspet ilimlerde ilerleme
baş döndüren seviyelere ulaşmıştı. İslam medeniyetinin entelektüel aydınları Avrupa’nın sanayi
devrim rüzgârını yakalayıp yarışmak yerine, sanki yerlerinde çakılı kalıp şaşkınlığa düşmüşlerdi.
Daha sonraları bu şaşkınlık yerini anlamsız bir
hayranlığa, hatta minnete dönüşmüştü. İslam
âlemi düne kadar merhamet nazarıyla baktığı Hıristiyan Batı’ya artık saygı duymaya ilim ve irfanın batmayacak güneşi gibi bakmaya başlamıştı. Hiç şüphesiz Batı İslam medeniyeti karşısında yakaladığı bu psikolojik üstünlüğü taçlandırıp
perçinlemek istiyordu. Batı’nın bu asırlık projesi
İslam topraklarında milliyetçi entelektüel aydınlar eliyle ilk meyvelerini vermeye başlamıştı.
Arap alfabesinin reforma tâbi tutulmasını ilk dile
getiren, son Osmanlı maarif nazırlarından Münif
Paşa idi. Münif Paşa 1862’de Cemiyet-i İlmiye-i
Osmaniye’de yaptığı konuşmada, Arap harflerinin Türkçe’nin
grameri
için
yetersiz
olduğunu,
bu
yüzden Arap
alfabesine
yeni işaretler
eklenmesini ve
harflerin birbirinden ayrı yazılmasını önermişti. 1913’lerde
Balkan
harbi sırasında
ittihatçı Enver
paşa şuan kullandığımız Latin alfabesini,
askere öğretmek suretiyle
orduda kullanılmasını emretmişti. O zamanlar Harbiye Nezareti’nde görevli su-
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Yaşanan bu
süreçte zaman,
Osmanlı aleyhine
hızla ilerlemekte
Batı’nın
desteklediği
entelektüeller
artık Osmanlı’nın
ideolojisi olan
İslam’ı bile
sorgulamaktaydı.

baylardan İsmet (İnönü), Enver Paşa’ya “Paşam, yaptığınız
büyük bir inkılaptır. Ancak memleketin genç zabitleri ihtiyat
subayı olarak bulunuyorlar ve keşiftedirler. Harfler öyle tek
tek yazılırsa keşif raporları çok gecikir. Oysa keşif raporlarının hemen ulaşması lazımdır. Bu bakımdan bu büyük eserinizi zaferden sonra tatbik etmek üzere şimdilik erteleseniz,” ön
görüsünde bulunurken. Bir başka subay Mustafa Kemal
de “Peki, güzel! İyi bir niyet; fakat yarım iş, hem de zamansız.
Harp zamanı harf zamanı değildir. Harp olurken harfle oynamak sırası mıdır? (…) Bu şimdiki şekil, hem yazmayı, hem
okumayı, hem de anlamayı dolayısıyla anlaşmayı eskisinden
fazla geciktirir ve güçleştirir. Hız isteyen bir zamanda böyle
yavaşlatıcı, zihinleri yorup şaşırtıcı bir teşebbüse geçmenin
maddi, ameli ve milli ne faydası var?” Sonra da “Mademki
başladın, cesaret et şunu tam yap, medeni bir şekil alsın!”
diyecekti. Lozan barış görüşmeleri devam ederken 1923
İzmir İktisat Kongresi’nde İzmir işçi delegesi Ali Nazmi
Latin alfabesinin kabul edilmesini önermişti. Kongre başkanı Kazım Karabekir Paşa bu öneriye karşı çıkarak “Türk
yazısı güçtür okunmaz şeklindeki propagandanın aslında
yüzyıllardır bizi kemirmek İslam âlemini parçalamak isteyen
Batı menşeli bir düşünce olduğunu savunmuştu.” Ardından
Karabekir paşa “Arap harflerinin İslam harfleri olduğunu ve
Türk ırkına mal olduğunu.” söyleyerek bu tartışmaya şimdilik son verecekti.
Yaşanan bu süreçte zaman, Osmanlı aleyhine hızla
ilerlemekte Batı’nın desteklediği entelektüeller artık Osmanlı’nın ideolojisi olan İslam’ı bile sorgulamaktaydı. Tarihsel süreç incelendiğinde bu sorgulamalar neticesinde
Osmanlı İslam Devleti önce I. ve II. Meşrutiyeti ardından
Cumhuriyetle yaşanacak rejim değişikliğiyle yok olup gidecekti. Sonuç olarak Cumhuriyetin Batılılaşma hamlesinin önemli kilometre taşlarından olan Harf İnkılabının
amacı, okuma ve yazmayı kolaylaştırıp cehaleti ortadan
kaldıracaktı! Ya da Müslüman Türk halkının geçmişi Osmanlı İslam Hilafeti ile tarihsel bağını kopartacaktı!
Sahi, harf inkılabı neden yapıldı!?

HARF İNKILABI NEDEN YAPILMIŞTI?
www.kokludegsimdergisi.com
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RUSLAR DAHİL
KÜFÜR TEK MİLLETTİR
CAHİT TOPRAK
c.toprak@kokludegisimdergisi.com
facebook.com/CahitToprak630
twitter.com/Cahit_Toprak_

Rusların Suriye’de ne işi var? Bu sorunun, Rusya’nın soğuk savaş sonrası
tahmin edilen stratejik, ekonomik ve siyasal sonuçları açısından kestirilebilen
net bir cevabı var. Somut olarak görülen bu tablo, başka bir gerçeği görmemize
engel olmamalı, o da İslam’a ve ideolojik İslam’ın yükselişine olan tahammülsüzlük ve bu tahammülsüzlüğe karşı gösterilen küfür reaksiyonudur. Bu tepkinin arka planında ise makalemizin sonunda da değineceğimiz gibi güçlü bir
İslami devletin kurulmasından duyulan endişe ve kaygılar yatmaktadır. Bir gazetecinin şu sözü gibi “Hem Batı hem de Ruslar rejimin bütün kurumlarıyla çökmesine karşı. Çünkü bunun, kaçınılmaz olarak bayraklarının siyahı farklı tonlarda da olsa
İslamcı militanların Şam’ı ele geçirmesi anlamına geleceğini biliyorlar.”1
Şimdi girişte ifade ettiğimiz Rusların Suriye saldırısının görünür sebepleri ve ardından da satır arası notları paylaşmaya
başlayalım inşallah.
Rusya’nın Karadeniz üzerinden Akdeniz’e açılmak istemesi ve yakın çevre politikası açısından tasarladığı tüm hamleler
stratejiktir. Bu hamleler açısından stratejik noktalar edinme
çabaları, birinci önceliğidir. Bunun için askerî limanlara sahip
olmak veya sahip olduğu limanları gerektiğinde kullanıyor görünmek, yakın çevre ülkeleri üzerinde gücünü ispatlayabilmesi
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açısından hayati mesabededir. Örneğin, Ruslar Kırım’ı
işgal ettiğinde, Kırım’ın Karadeniz havzasında “Kuzey
Akım Projesi” açısından öneminin farkındaydı. Çünkü
Avrupa ülkelerini politik açıdan kendisine bağlayacak
olan petrolü bir kart olarak kullanması gerektiğini biliyordu. Nasıl ki “Aden Körfezi” Amerika için hayati
önemdeyse ve korumak için tüm gücünü sarf etti ise
Rusya da Kırım için benzer eforu sarf etmiştir.
Benzer bir durum Rusya açısından Suriye’nin Akdeniz havzasında yer alan Tartus Limanı açısından da
böyledir. Zira Tartus Limanı, Ortadoğu ülkeleriyle ticari
ilişkilerini geliştirecek çıkış kapısıdır. Her ne kadar Ukrayna’da bulunan “Sivastopol Limanı” Rusya’nın sıcak
denizlere geçişini sağlıyorsa da, 2017’de Ukrayna ile
söz konusu liman üzerinde yaptıkları anlaşma sona
erecek ve muhtemelen bu ülke ile olan siyasi sorunları
sebebiyle bir süre askıya alınacak. İşte bundan ötürü
Tartus Limanı çok önemlidir. Bu liman üzerinde söz
sahibi olduğunu ispat kaygısı taşımaktadır. Bu liman
Suriye’nin hemen kuzey batısında ve Hafız Esad döneminden beri, yani tam 44 yıldır Rusların askerî deniz
üssü olarak faaliyet gösteriyor.

Siyaseten
incelendiğinde
Kırım’ın stratejik
önemi kadar,
işgal edildiği
sıralarda
Amerika’nın
sessizliği de bir o
kadar önemlidir.

Elbette Suriye ile bu kadar yakın ilişkileri olan bir
ülkenin bu avantajını kullanmak istemesi ve kendi halkına Sovyetler dönemindeki gibi güçlü ve müdahil bir
ülke olduğunu
ispatlaması gerekecektir. Hem
de Amerika ile
bu kadar mutabık olduğu ortak
bir düşman varken. Üstelik Suriye’nin kimyasal
silah kullanmak
zorunda kaldığı
dönemdeki kadar mücahitlerin
baskıları artmışken…
Fakat
Suriye’ye
Rusların
saldırısını,
sadece
stratejik
limanları koruma içgüdüsüne veya Rusya Suriye arasında mevcut olan ekonomik sebeplere dayandırmak
elbette yetersiz bir değerlendirme olur. Fakat siyasi
tahlil yaparken görmezden gelmek bazı noktaları görmeyi zorlaştırır.
Siyaseten incelendiğinde Kırım’ın stratejik önemi
kadar, işgal edildiği sıralarda Amerika’nın sessizliği de
bir o kadar önemlidir. İşte o sessizliğin sebeplerini Suwww.kokludegsimdergisi.com
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riye politikasındaki uyumda görmek gerekir. Rusların
Kafkas ülkeleri ve bağımsızlığını elde etmiş olan ülkelerde Amerika ile temaslarında bariz olarak görülen çatışmasızlık politikasını da görmek gerekir.
Amerika, Rusların Kuzey Osetya saldırısında göstermiş olduğu tepkiyi neden Kırım ve Suriye saldırısında göstermedi dersiniz? Yahut Ukrayna’da Ruslar,
Rus ayrılıkçıları hükümete karşı kışkırtırken, Amerika Ukrayna hükümetiyle kol kola Batıyla neden aşık

attı dersiniz? Ruslara karşı Ukrayna ve Romanya’da
bulunan füze savunma sistemleri Amerika’nın Avrupa’yı savunma refleksi iken, Rusların Afganistan’a
“Gözlemci üye” statüsü vermesi de Amerika’ya karşı
Rusların Ön Asya’yı koruma refleksidir. Dolayısıyla
özellikle Kafkas ülkelerinde ve Orta Asya ülkelerindeki Rus faaliyetleri Amerika’nın yakın markajına takılmaktadır. Bunun için bazı bölgelerde- Suriye gibi
– gücünü sınırlamak veya küçük tavizlerle soğuk
savaş döneminde olduğu gibi bir düşman icat etmemeye çalışmaktadır. Zira Amerika da biliyor ki; hem
Rusların, hem Batı’nın, hem de kendisinin esasi düşmanı; İdeolojik bir İslam Devleti’nin vücut bulmasıdır.
Bunun için dünya kamuoyunda “açık düşman gizli
dost” konseptiyle hem Ruslarla hem de İranlılarla ortak projeler geliştirmektedir.
Bunun ilk adımını NATO görüşmeleri sırasında
“Suriye müdahalesini” veto ettirerek Amerikan karşıtı blokta yer alıyor izlenimi verdirerek attı. Oysaki
Suriye sahasında Müslümanlara karşı ortak bir vizyon çizildi. Zira Esad’ın gitmesi mücahitlerin mesafe
kat etmesine zemin hazırlayacağı için, hem ABD’nin
hem de Rusya’nın arzu etmediği bir durumdur. Çünkü
onların deyimiyle “radikal unsurların” Şam’a ilerleyişi
durdurulmalıdır. Bu ise istikrarın olmadığı bir ülkede
askerî anlamda daha hızlı gerçekleşebilir. En azından
Amerikancı İran ve Rusya, Esad’a askerî ve lojistik
destek sağlayarak ömrünü uzatmış ve Radikallere
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karşı bir blok kurulabilmiştir. Ilımlı muhaliflerle ve
Kürtlerle başarı şansının düşük olduğunun farkında
olan ABD, Esad’a karşı duran bir profil çizmiş, ancak
ılımlı muhaliflerin zayıflığından dolayı, Esad’ın varlığından rahatsızlık duymamıştır. Hatta kimyasal silah
kullandığı zamanda bile... Şu sıralar Suriye sahasına
birçok kâfir devletin iştirak etmesi, Suriye’de işlerin
kötüye gittiğinin ve mücahitlerin baskısının arttığına
işarettir. Washington ve Moskova’nın birlikte çalış-

ması koalisyona güç katmıştır. Esad ise bu vesileyle
nefes almış, özellikle Lazkiye sahasında kara gücüne
İran ile birlikte manevra alanı oluşturmuştur.
Tüm bunların yanı sıra medyada yer alan “Geçiş
hükümetinde Esad yer almalı mı, yoksa almamalı
mı?” gibi gündem konuları tamamen sübjektif ve magazinel yaklaşımlardır. Bu konuda da zaten bir mutabakat var. ABD sözcüsü Josh Earnest, konuyla alakalı somut bir itirafta bulunmuş ve anlaşmanın sağlandığını söylemiştir. “Suriye’de bir geçiş döneminin
gerekliliği üzerinde uzlaşma bir başlangıçtır.”2 En son
yapılan BM Suriye konulu toplantısında bu sözlerin
sarf edilmesi “uzlaşma” lafzının anlamını açıklar mahiyettedir. Çünkü Rusya Suriye saldırısını bu toplantı
sonrası yapmış ve Esad yönetiminin geçiş hükümetinde yer alması gerektiğini defalarca dünya kamuoyuna deklare etmiştir. Benzer bir açıklama da Türkiye’den gelmiştir. Öyle ki başından beri 250.000 insanın katili olduğu gerekçesiyle Esad’a karşı olduğunu
söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan “Esad’sız
bu sürecin olması veya geçiş sürecine belki Esad ile
gidilme gibi bir şey olabilir...”3 diyerek Amerikan siyasetiyle paralel ve misyonsuz bir siyaset yürüttüğünü
ispatlamıştır. Ancak başka bir kısım senaryolar yok
değil. Esad - Putin görüşmesinde Muaz El Hatip ismi
konuşulmuş ve en ılımlı adaylar üzerinde seç beğen
yapılmıştır. Bu senaryoların detaylarını Yazar Osman
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Yıldız hocamızın değerlendirmesinde4 bulabilirsiniz.

Özellikle de
İran’ın Şii olmayan bu gruba karşı mücadele etmek bir yana, onu
güçlendirmeye
çalıştığını söylemek hata olmaz.
Çünkü Suriye’de
savaşan mücahid
İslami grupların
Hilafet Devleti taleplerinin ümmet
nezdinde kötülenmesine sebep
olmuş, bu durum
İran’ın Velayet-i
Fakih kuramıyla
da paralellik arz
etmektedir.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon “Rusya, ABD, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye Suriye’deki savaşı bitirmek için uzlaşmalıdır.”5 demiştir. Bu söz pratikte iki blok gibi gözüken tarafların, gerçekte aynı safta olduğunun ilanıdır. Sanal olan
ise Rusya ve İran bir taraf, ABD, Suudi ve Türkiye ise öteki
tarafta gösterilmesiydi. Hatta ikna edici olsun diye Esad,
başından beri Türkiye’yi terör örgütlerine destek verdiği için
dünyaya şikâyet edip durmaktaydı. İran ise zaten fiili olarak
devrim muhafızlarını Suriye’de bu sözde radikal unsurlara
karşı savaştırmıştı. O halde nasıl olur da Suriye politikası
açısından muhalif gösterilen 5 ülke ortak bir mutabakat
oluşturabilir. Aslında Barack Obama’nın sarf ettiği “Bunun
için herkesle, buna Rusya ve İran da dahil, birlikte çalışmaya
hazırız.”6 sözleri ve hemen sonrasında Rusların Suriye semalarında görülmesi bu mutabakatın açık ve sanal olmayan tek gerçeğidir.
Somut olarak atılan adımlara göz attığımızda ise daha
girift, daha açık, diplomatik ve resmi adımların atıldığını görebiliriz. Kısa bir süre önce Bağdat ile temaslar neticesinde
İran, Irak ve Rusya’nın Suriye için “IŞİD Karşıtı İstihbarat Paylaşım Merkezi” kurdurması,7 Suudi Dışişleri bakanının son
bir ayda 2 kez Rus mevkidaşı ile görüşmesi, Irak Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Hakim el
Zamili’nin “IŞİD hedeflerine operasyon konusunda Rusya ile
anlaşma sağladıklarını.”8 açıklaması, daha evvel ABD şemsiyesinde ve onun silahlarıyla caka satan PYD liderinin,
Rusya ile temas kurması ve Rusya’da büro açmayı teklif etmesi, gelişigüzel seyreden bir süreç değildir. Tüm bu trafik
sadece IŞİD’e karşı değil, Suriye’de bulunan İslami mücahid
gruplar aleyhine istihbarat ağı oluşturma ve onları yok etmeye dönük kirli ve aşağılık hamlelerdir. Zira IŞİD çetelerinin varlığından ne İran, ne Rusya, ne de Batılılar rahatsızlık
duymamaktadırlar. Bilakis bu vesileyle “radikal” dedikleri
Müslümanlara karşı topyekûn bir savaşın gerekçesi olarak
kullanmaktadırlar.
Özellikle de İran’ın Şii olmayan bu gruba karşı mücadele etmek bir yana, onu güçlendirmeye çalıştığını söylemek
hata olmaz. Çünkü Suriye’de savaşan mücahid İslami grupların Hilafet Devleti taleplerinin ümmet nezdinde kötülenmesine sebep olmuş, bu durum İran’ın Velayet-i Fakih kuramıyla da paralellik arz etmektedir. Müslümanları katleden,
onları tekfir eden ve kılıçlarıyla halkı ikna etmeye çalışan
böyle bir örgütün olması, kurulacak Şii olmayan bir İslami
Hilafet Devletini geciktirecektir. Bu da İran’ın elbette işine
gelmektedir. ABD Başkanı Obama’nın “Eğer birlikte daha
etkin biçimde çalışamazsak hepimiz bunun sonuçlarına hep
birlikte katlanırız.”9 demesi bu korkunun dışavurumudur.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise “Suriye’nin bütünlüğünü koruması gerektiğinde uzlaştık. Ayrıca seküler bir yönetim
ve IŞİD’le mücadele konularında da mutabakat sağladık. Suriye’de bir geçiş dönemine ihtiyaç olduğu konusunda da hemfi-
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kiriz.10” diyerek bu vakıayı itiraf etmiştir.

değil, ittifakı olarak anlaşılmalıdır.

“Küfrün tek millet” olduğunu ispatlayan bu kirli ittifakı daha somut adımlarla özetleyecek olursak:

4. Rusya Başbakanı Sergei Lavrov “Eminim ki ne
Rusya ne de ABD temsili bir savaşın içine girmek istemez.” ifadelerini kullanmıştır. Bununla “Sadece iki ülkenin güç gösterisi yapması bu sorunu çözmemekte,
bilakis güçlü bir koalisyon ile başarı sağlanabilir.”
denilmek istenmiştir. Sonrasında Pentagon’dan yapılan açıklama bu savaşı temsili olmaktan çıkarmış
ve pratik ilk adımları atılmaya başlanmıştır. “20-30
civarı özel bir birlik Kuzey Suriye’de konuşlanmıştır.” Ki
bu adım ABD açısından bir ilktir. Zira kara harekâtına
her zaman karşı olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Bu da aleni bir birliktelikten başkası değildir.

1. Rusya’nın 30 Eylül 2015 tarihli fiili saldırısı ile
beraber, Uluslararası koalisyon denilen ABD öncülüğündeki küfür devletleri Rusya’nın bombaladığı
yerlerin dışındaki yerleri istihbarat paylaşımı çerçevesinde bombalamıştır. Tepkisel olmayan, bilakis
Rusya’nın hava operasyonundan haberi olan ABD
öncülüğünde, ittifak halinde iki koldan yapılan bilinçli bir saldırı olmuştur.
2. Rusya saldırılarının aralıklarla sürdüğü bir zaman diliminde, yani Ekim ayının son haftası Avusturya’da, Suriye konulu geniş katılımla gerçekleşen bir
toplantı icra edilmiştir. Bu toplantı Rusya ve ABD’nin
teşvikleriyle yapılmış ve İslami beldelerin uşak yöneticileri de iştirak etmişlerdir. Bu toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiri de, Suriye için yeni bir Anayasa
yapılması, tüm etnik kökenlerin temsil edileceği bir
geçiş hükümetinin oluşturulması ve BM öncülüğünde tüm ülkeyi kapsayan bir ateşkesin ilan edilmesi
şeklinde küfrün kontrolünde bir geçiş planı üzerinde
mutabakat sağlanmıştır.
3. PYD, Rusya ile temaslar yapıp, ardından Rusya’da temsilciliğin açılması girişimlerinde bulunurken, bir taraftan da ABD ile ortak operasyonlar gerçekleştirmektedir. Ekim ayı başında PYD ve demokrasi yanlısı muhalif grupların öncülüğünde kurulan
“Suriye demokratik güçleri” adı verilen yapı, Ekim
ayının son haftası Haseke kentinin güney bölgelerine
saldırmış ve grup adına “Karadan yapılan bu operasyona ABD hava kuvvetleri de destek verecek.”11 denilmiştir. ABD ile istihbarat paylaşımı dahil her konuda
yardımlaşan PYD’nin, görünürde düşman gösterilen
Rusya ile temas kurması, iki sömürgeci gücün savaşı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Son olarak:
Müslümanların bu açık ama örtülü ittifaka karşı
yekvücut olmaları gerekmektedir. Her ne gerekçeyle
olursa olsun, şunu bilelim ki Müslümanların beldesi
Suriye, Müslümanların son kalesi Türkiye’den bombalanmaktadır. Muhammed Fatih Han’ın fethettiği
İstanbul’un boğazlarından Müslümanlar öldürülsün
diye silahlar taşınmaktadır. Kirli ittifaklara Müslümanların yöneticileri kullanılarak perde çekilmektedir.
Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem döneminde Rasul’e suikast yapmak için Mekke’nin ileri gelen yöneticilerinin planları gibi planlar bugün icra edilmektedir. Öldürülmek istenen ümmetin masum çocuklarıdır. O gün katilin kim olduğu bilinmesin diye her aşiretten bir adam tutulmuştu, bugün ise “Uluslararası
koalisyon” dedikleri kâfir haçlı ittifakı ile bu gayeye
ulaşılmaktadır.
Hâsılı İslam ümmetinin kurtuluş reçetesi ve yegâne güç olan Râşidî Hilafet Devleti, tüm bu menhus
projelere kilit vuracak tek devlettir. Allah onu kurmayı, mazlum bırakılmış İslam ümmetine nasip etsin.

Gazeteci Jim Muir-02.10.2015
MSNBC’ye konuşan Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest) 29. 09.2015
24.09.2015-Rusya dönüşü
https://kokludegisim.net/makaleler/esed-putin-gorusmesinden-muaz-el-hatib-mi-cikti.html
28.09.2015- BM Genel Kurulu konuşmalarında
28.09.2015- BM Genel Kurulu konuşmalarında
BBC- 29.09.2015 “Suriye’de tüm yollar neden Beşar Esad’a çıkıyor?”
Sputnik haber kanalına verdiği demeç
Basın Açıklaması – Beyaz saray- 29.09.2015
New York- 29. 09. 2015- Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın açıklamasında
Milliyet.com. 31.10.2015

RUSLAR DAHİL
KÜFÜR TEK MİLLETTİR
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İSLÂM NUR-U KUR’ÂN,
DEMOKRASİ İLM-İ YUNAN’DIR
MUSTAFA ÇELİK
m.celik@kokludegisimdergisi.com
facebook.com/UMUT.ET

İslâm’ı bir felsefe olarak kabul edip yola çıktığınız andan itibaren zımnen Demokrasiyi de kabul etmiş olursunuz. İslâm felsefe değil, vahiydir. İslâm felsefe ile tefsir edilemez. Felsefe, Müslümanlar dünyasına ait bir
kelime değildir. Felsefe, fasa fisodur. Felsefe, insan “ene”sinden kaynaklanan ve henüz ispatlanmamış teoriler bütünüdür. İslâm, ispatlanmamış teorilerden meydana gelmiş bir din değildir. İslâm, bütünüyle vahiy olup
her yerde ve her zaman tatbiki mümkün olan bir dindir. Asrımız Müslümanlarının en büyük hastalıklarından
birisi de, İslâm’ı hâkim müşrikî kültüre benzetmeleri ve hâkim müşrikî kültür ile İslâm’ı tefsir etmeye kalkışmalarıdır. Demokrasi’nin kendisi felsefedir. Demokrasi, gerçeğin olmadığı yerde gerçeğin bir mastürbasyonudur.
Demokrasi, tamamen bir aldatma ve aldanma macerasıdır.
İslâm; Allah’ın hükmüne ve hâkimiyetine hürmet ve muhabbettir. Demokrasi ise; Allah’ın hükmüne ve hâkimiyetine isyan ve tuğyandır. Allah’ın Rabliğine razı olmayanların kendilerine yeni bir takım Rabler edinmeleridir.
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İslâm; Allah’ın hükmü ve hâkimiyeti fevkinde hüküm
ve hâkimiyet tanımamak, Allah’ın hükmü ve hâkimiyetinin
fevkine çıkmak isteyen, çıkarılmak istenen bütün hüküm
ve hâkimiyet çeşitlerini bertaraf etmektir. Demokrasi ise;
insanın hükmü ve hâkimiyeti fevkinde hüküm ve hâkimiyet tanımamak, insanın hükmünü ve hâkimiyetini Allah’ın
hükmü ve hâkimiyetinin fevkine çıkarmak, yerine ve önüne
geçirmektir. Demokrasi; doğrudan doğruya İslâm’ın sahibi
Allahû Teâlâ’ya, Allahû Teâlâ’nın hükmüne ve hâkimiyetine
karşı verilen bir savaştır. Bu savaşı Şeytan, Kabil, Nemrud,
Firavun, Karun, Haman başlattı. Demokrasi’de Şeytan’ın
da, Kabil’in de, Nemrud’un da, Firavun’un da, Karun’un da,
Haman’ın da iradesi, hükmü ve hâkimiyeti vardır. Demokrasi, şerlilerin şer odağıdır. Dünyadaki bütün kötülüklerin
de yumağıdır. Demokrasi, şirk tehlikesindendir. İmam-ı
Serahsî Rahimetullahu Aleyh der ki: “Kötülüğün kökü, Allahû
Teâlâ’ya şirk koşmaktır. O, bilgisizliğin ve inatçılığın son noktasıdır. Çünkü onda hiçbir te’vile dayanmaksızın gerçeği inkâr
etmek anlamı vardır. Dolayısıyla her mü’min, gücü yettiğince
insanları bundan alıkoymakla mükelleftir.”1
Demokrasi, Firavun’un kurumsallaşmış, sistemleşmiş
halidir. Yani tarihteki Firavun’u temsil eden muhtelif çağdaş firavunların irade beyanlarının bir neticesidir. Demokrasi Yunanca bir kavram olmakla beraber bize Batı üzerinden Politika kavramı ile birlikte gelmiştir. Demokrasi
Yunanistan’a, Yunanistan Roma’ya, Roma Mısır’a, Mısır
da Firavun’a dayanır. Firavun, Mısır’da iktidar olunca kendi iktidarını, saltanatını muhkem kılmak için ahaliyi, halkı
fırkalara/partilere böldü. Bir zümreye zulüm ederken diğer
zümre henüz bana sıra gelmemiş düşüncesiyle seyirci kalıyordu. Bunu Kur’ân-ı Kerim’den öğreniyoruz.
َ ف
طا ِئفَةً ِ ّم ْن ُه ْم يُذَ ِبّ ُح أ َ ْبنَاء ُه ْم
ْ َ ض َو َجعَ َل أ َ ْهلَ َها ِشيَعًا يَ ْست
ِ ع َل ِفي ْال َ ْر
ُ ض ِع
َ َع ْون
َ ِإ َّن ِف ْر
ْ
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ض ِعفوا فِي
ْ ُ على الذِينَ ا ْست
َ ساء ُه ْم إِنَّهُ َكانَ ِمنَ ال ُمف ِسدِينَ َونُ ِريدُ أن نَّ ُم َّن
َ َِويَ ْستَحْ يِي ن
َض َونَجْ عَلَ ُه ْم أَئِ َّمةً َونَجْ عَلَ ُه ُم ْال َو ِارثِين
ِ ْال َ ْر
“Şüphe yok ki, Firavun yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan
bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ
bırakıyordu. Şüphesiz o, bozgunculardandı. Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde mustaz’af/ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları imamlar/önderler yapalım ve onları
varisler kılalım.”2
Bu âyet-i kerimelerin ışığında rahatlıkla diyebiliriz ki;
Demokratik-Laik ülkelerde ortaya çıkmış bulunan politik
partiler, Firavun’un şiaları/taraftarları hükmündedirler. İslâm nasıl Allah’ın iradesine dayanan bir din ise, Demokrasi
de firavunlaşmış insan iradesine dayanan beşerî bir dindir.
İslâm dininin Allah’ın muradına göre anlaşılması ve yaşanması için nasıl İslâm dininin çerçevesi dahilinde hak mezhepler teşekkül etmişse, aynen bunun gibi Demokrasi’nin
hayata hakim kılınması için Demokrasi’nin çerçevesi dahilinde politik partiler ortaya çıkmıştır. İslâm dini ile idare
olunmayı reddedip Demokrasi dinine giren bir kişinin bu
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Demokrasi,
Firavun’un
kurumsallaşmış,
sistemleşmiş
halidir. Yani
tarihteki Firavun’u
temsil eden
muhtelif çağdaş
firavunların irade
beyanlarının
bir neticesidir.
Demokrasi Yunanca
bir kavram olmakla
beraber bize
Batı üzerinden
Politika kavramı ile
birlikte gelmiştir.
Demokrasi
Yunanistan’a,
Yunanistan
Roma’ya, Roma
Mısır’a, Mısır da
Firavun’a dayanır.
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dinin mezheplerinden olan politik partilerden bir parti
edinmesi kaçınılmazdır. Bu, bir durum tespitidir.
Demokrasi; elli bir kişinin
kırk dokuz kişiye ilahlık etmesidir. Hakikate ölçü olmayan sayılarla hakikati ölçmeye kalkışmaktır. Demokrasi; Allah’ın tespit ve tayin buyurduğu hududu
tanımama tuğyanıdır.

si ile olmaz, demokrasi ayrı bir dindir diyenler, şimdilerde mal bulmuş mağribi gibi demokrasiye sarılmış,
anadan doğma demokrat olanlardan bile daha çok
demokrasiyi savunur bir duruma gelmişlerdir. Bunun sebebi
günde kırk defa Fatiha Suresi’ni
namazda okumalarına rağmen
Fatiha’nın içeriğinden, Fatiha
şuurundan gafil yaşamalarıdır.
El Hamdülillah diyen bir kişi;
Allah’ın her hükmüne razı olduğunu, Allah’ın hükmünün ve
hâkimiyetinin fevkinde, üstünde hüküm ve hâkimiyet türü ve
çeşidi tanımadığını ve asla tanımayacağını ilan etmektedir.

Cumhuriyet’in
ilanından sonra
toplumu topyekûn
değiştirme yani
bozma inkılâpları
gerçekleştirildi.
İslam’dan
kaynaklanan
kültürleri
unutturuldu ya da
yasak edildi.

Hilafet’in ilgasıyla genelde
İslâm coğrafyasında özelde ise
ülkemizde Müslümanlar denize
düşen insan misali kurtulmak
için yılana sarılırcasına Demokrasi’ye sarıldı. Yılana sarılanın
akıbeti neyse, Demokrasiye sarılanların da akıbetleri odur. Hilafet’i ilga eden yerel firavunlar
küresel firavunların nezaretinde
Müslümanları Mankurtlaştırdılar. Mankurtlaşantırılan Müslümanlar iman ettikleri Kur’ân’da
“Şûra” prensibinin var olduğunu
düşünemez oldular. Hatta ülkemiz müstevli mürtedler tarafından Mankurtlaştırılmış olanlardan bazıları Müslümanlık adına “Kur’ân’dan Şûra Sûresi yerine Demokrasi Sûresi yazalım” deme cüretini bile
gösterdiler. Haklarını ve hürriyetlerini Demokrasi’de
aradılar. Mısır gibi bir ülkenin Tahrir Meydanı’nda ülkenin Sisi adındaki firavununa karşı direnen ülkesinin
Musa’sı Müslüman Kardeşler’in elan idam cezasına
çarptırılan öncüsü Muhammed Mursi gafletle ve cehaletle “El Hamdü Lillahi’l lezi evsalana ila Dimokratiyil Azîm” (Bizi Azîm Demokrasiye ulaştıran Allah’a hamd
olsun) diyordu. Muhammed Mursi’nin böyle söylemesinin sebebi; görüş beyan etme haklarını ellerinden
almış bir rejimin ve firavunun idaresinde uzun yıllar
esir kalması ve Demokrasiye idareciyi seçme ve seçtirme tekniği ve taktiği gözüyle bakmasıydı. Muhammed Mursi bunun yanında Kur’ân’ı, ahkâm-ı şeriatı da
Mısır’a hakim kılacağını haykırıyordu. Demokrasi ile
imtihan, sadece Mursi’nin, hatta Mısır’daki İhvan hareke-tinin problemi değil, bütünüyle kendisini İslâm’a
nispet eden, ama Batı kültür emperyalizmi karşısında
komplekse kapılmış, psikolojik olarak kendisini mağlup ve ezik hisseden bütün Müslümanların problemidir. Bu problem, ne yazık ki dünya Müslümanlarının
gündemine şeytan Amerika’nın ticaret kulelerini yerle
bir eden 11 Eylül olaylarından, Türkiye Müslümanlarının gündemine ise 28 Şubat postmodern darbesinden
sonra yoğun olarak girmiştir. Daha önceleri demokra-

Demokrasiyi İslâm’daki şûra
prensibine benzeterek onu bir
yönetim teknik ve taktiği olarak takdim etmek gerçeklere
aykırıdır. Hak ve hürriyet konusunda, idarecisini istişare ile
seçme ve seçtirme konusunda
İslâm’ın şûra prensibinin zekâtı
dahi Demokrasi’de yoktur. Demokrasi’deki seçme ve seçilme
hakkı, zindan hayatı yaşamaya razı olan zindandaki mahkûmların kendilerini bekleyecek gardiyanları
seçme hakkından öte bir şey değildir. Demokrasi, bir
yönetim teknik ve taktiği değil, bir hayat tarzıdır, bir
yaşama biçimidir. İslâm’daki şûra prensibi Şeriatullah
ile mukayyeddir. Şeriatullah’ın hududunu aşan ve taşan şûra olmaz. İslâmî şûra’da “Allahû Teâlâ ne buyuruyorsa, Rasûlüllah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ne diyorsa
doğru odur. Allah’ın âyetini ve Rasûlü’nün sözünü iptal
edecek söz ve karar olmaz.” İslâm’daki şûra prensibine
benzetilen Demokrasi, Şeriatullah’ın dışında kalmaktır. Çünkü Demokrasi; ferd, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde asla ve kat’a Şeriatullah ile mukayyed kalmamaktır. Dolayısıyla ideolojik Demokrasi, Allah’a yedek
ilahlar bulma arayışıdır. Demokrasi’deki parlamento
da, sahte ilahların Allahû Teâlâ’nın Şari’ sıfatını gasp
etme girişiminin bir organizasyonudur. Rabbimiz kıyamete kadar yaşayacak bütün kullarını uyarıyor:
ُ أ َ ْم لَ ُه ْم
َّ ِين َما لَ ْم يَأْذَن بِ ِه
ص ِل
ْ َاللُ َولَ ْو َل َك ِل َمةُ ْالف
ِ ّش َركَاء ش ََرعُوا لَ ُهم ِ ّمنَ الد
َّ
َ
عذَابٌ أ ِلي ٌم
َ ي بَ ْينَ ُه ْم َوإِ َّن الظا ِل ِمينَ لَ ُه ْم
ِ ُلَق
َ ض
“Yoksa Allah’ın izin vermediği bir dini kendilerine
şeriat yapacak/hukuk yapan, tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer (cezaların ertelenmesine dair)
kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm
verilirdi. Şüphesiz, zâlimler için elem dolu bir azap
vardır.”3
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Bu âyet-i kerime’nin ışığında incelendiğinde Mekke cahiliyyesinde ismi
konulmamış bir Demokrasi’nin var olduğu teslim edilir. Mekke Şirk Devleti’nde kırk yaşını doldurmuş kabile tağutları Darû’n Nedve’de toplanıyorlardı. Kabile tağutları tarafından Daru’n Nedve’de çıkarılan ve Mekke’de
yaşayan insanların tamamına uygulanan kanunlar, “Bâtıl dinden çıkarılan
bir şeriat.” olarak nitelendirilmiştir. İnsanların hevâlarına dayanan her ideoloji, bâtıl bir şeriatı gündeme getirir. Demokrasi, Allah’ın şeriatına rağmen
tağutlar tarafından ortaya konulmuş bâtıl ve atıl bir şeriattır.
Dikkat edilirse, bütün zamanların ve zeminlerin sorusu, Rabbimizin
“Yoksa, Allah’ın izin vermediği bir dini kendilerine şeriat yapacak/hukuk
yapan, tutulacak yol kılan ortakları mı var?” sorusudur. İşte Demokrasi,
Rabbimizin bu sualine evet demenin bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır.
Rabbimizin bu âyet-i kerîmesine göre Demokrasi, Allah’ın belirlediği hukuk
sistemini kabul etmeyerek zalim olan insanların bu dünyadaki Cehennem
çukurlarıdır. Çünkü âyet-i kerime’nin sonu Azab-ı Elîm ile bitiyor. “Zalimler için yaşasın Cehennem!” haykırışı da buradan gelmektedir. Allah’ın
insanlar için meşru kılmadığı şeyleri meşru kılmak, ilahlık iddiasında bulunmaktır. İnsanlara Rablik etmeye kalkışmaktır. Demokrasi, bir anlamda
müşrikliktir. Allah’ın insanlar için meşru kılmadığı şeyleri meşru kılmaktır.
Bu da doğrudan doğruya Allah’ın Şâri’ sıfatını gasp etmektir. Şâri’ şeriat
koyucu demektir. İslâm terimi olarak şeriat, Allah’ın kulları için koymuş
olduğu dinî ve dünyevî hükümlerin hepsinin adıdır. Şerîat kelimesi din ile
aynı anlamda olup, hem ahkâm-ı asliyye denilen itikâdiyyâtı, hem de amelî, fer’î hükümleri, yani ibadet, muamelât ve
ahlâkî esasları kapsar. Şerîat, Peygamber tarafından tebliğ
edilmiş olan İlâhî kanun demektir. Bu kanunun belirleyicisi
ve gerçek sahibi olan Allah’a, Şâri’-i Mübîn, Şâri’-i Mutlak ve
Şâri’-i Hakikî denir. Şerîat’i Allah’tan aldığı gibi aynen, insanlara tebliğ eden Peygambere de Şâri’ denir. Ama Peygamber için, Şâri’ kelimesi mecâzen kullanılır. Peygamberimizin
Şâri’ olması mutlak anlamda değildir. Peygamber, Allah’ın
vahyettiği emir ve yasakları, Allah’ın kullarına bildirir. Bildirdikleri şeyler, vahiy ile olduğu için, O’nun, Allah’ın iradesi istikametinde şerîat belirlemesi, aynen Kur’an hükümleri gibi
bağlayıcıdır. Kur’an’da açıkça geçmeyen pek çok hükümleri
biz, Peygamberden öğreniriz. Kur’an ayetlerinin ne anlamlar ifade ettiğini de yine onun Hadislerinden ve uygulamalı
Sünneti’nden öğrenmekteyiz. Bu nedenle Peygamberimize
Şâri’-i Mecâzî denir. Şeriat, Allah’tan gelmiş olan hüdâ’dır.
Demokrasi ise insanın eseri ehvâ’dır. Yani muhtelif hevâlardan meydana gelmiştir. Rabbimiz bizden ehvâya değil, gönderdiği şeriata uymamızı istiyor.
َعلَى ش َِريعَ ٍة ِ ّمنَ ْال َ ْم ِر فَات َّ ِب ْع َها َو َل تَت َّ ِب ْع أ َ ْه َواء الَّذِينَ َل يَ ْعلَ ُمون
َ َث ُ َّم َجعَ ْلنَاك
“Sonra da seni(Rasûlüm) din/hayat işi konusunda bir
şeriatın üzerinde görevli kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin
ehvâ/heva ve heveslerine uyma.”4
Bu âyet-i kerime’den açıkça anlıyoruz ki, Allah’ın gönderdiği şeriatın dışındaki bütün rejimler, hevâ rejimleridir. İnsanların hevâ ve heveslerine dayanan Demokrasi’yi tercih edenlerin Allah’ın şeriatıyla bir alakaları kalmaz. Şeriat; lügatte

Allah’ın insanlar
için meşru
kılmadığı şeyleri
meşru kılmak,
ilahlık iddiasında
bulunmaktır.
İnsanlara
Rablik etmeye
kalkışmaktır.
Demokrasi,
bir anlamda
müşrikliktir. Allah’ın
insanlar için meşru
kılmadığı şeyleri
meşru kılmaktır.
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Kendilerini
Şeriatullah
ile mukayyed
görmeyen
insanların ve
sistemlerin velisi
Şeytan’dır. Bu
nedenle diyoruz
ki; Şeytan’ın
emrettiklerini yerine
getirmeye çalışan
her Demokratik
sistem, bir
fahişedir. Fahişeden
fuhuştan gayrisi
beklenemez.
Nitekim
Demokratik-Laik
ülkelerde fuhuş,
devletin gelir
kaynaklarındandır.

millet ve mezhep (gidilen yol) demektir. Su içmek isteyenlerin
gittikleri yola da “şeriat” denilir. Şar’ (cadde) de buradan gelmektedir. Çünkü maksada götüren yol odur. O halde şeriat,
Allah’ın kullar için din olarak teşrî’ buyurduğu şeyler (hudud/
sınırlar)dır. Şeriatin çoğulu Şerai’ gelir. “Dinde Şeriatler” ise Allah’ın kulları için açtığı yollardır.5 Dolayısıyla Demokrasi, Allah
ile bütün bağları ve bağlantıları koparmaktır.
Demokrasi, Şeytan’ın emrettiği fahşâ’dandır. Fahşa, Şeriatullah’ın hududu dışına çıkmaktır. Rabbimiz buyuruyor:
ُ ط ِيّبا ً َوالَ تَتَّبِعُواْ ُخ
َ ًض َحالَال
َ ش ْي
َّ ت ال
عد ٌُّو
ِ ط َوا
ِ اس ُكلُواْ ِم َّما فِي األ َ ْر
ُ َّيَا أَيُّ َها الن
َ ان إِنَّهُ لَ ُك ْم
ِ ط
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ٌ ُِّمب
ّ على
َاللِ َما الَ ت َ ْعل ُمون
َ ين إِنَّ َما يَأ ْ ُم ُر ُك ْم بِالسُّوءِ َوالفَحْ شَاء َوأن تَقولوا
“Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytan’ın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için
apaçık bir düşmandır. O, size ancak kötülüğü, hayâsızlığı ve
Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.”6
Kendilerini Şeriatullah ile mukayyed görmeyen insanların
ve sistemlerin velisi Şeytan’dır. Bu nedenle diyoruz ki; Şeytan’ın emrettiklerini yerine getirmeye çalışan her Demokratik
sistem, bir fahişedir. Fahişeden fuhuştan gayrisi beklenemez.
Nitekim Demokratik-Laik ülkelerde fuhuş, devletin gelir kaynaklarındandır. Günümüzde beyaz kadın ticareti yapan çeteler
ve genelevi patronları vardır. Tâgûtî iktidarlar “genelev sistemini” benimsemişlerdir. Fahşânın ve fuhşun yayılması, Şeytan’ın
velâyetini kabul eden iktidarlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla yeryüzünde fuhşun ve fahişeliğin son bulması
için Demokrasi’nin behemehâl Müslümanların iradesiyle tarihin çöplüğüne atılması şarttır.
Laikliğe iman etmiş Demokrat sağcı ve solcu müşrikler, kâinat ve içindekiler için derler ki; bunlar Allah’ın yarattığı varlıklardır; ama Allah bu konuda bize de bir takım yetkiler vermiş,
kendisinin işleri çok yoğun olduğundan dolayı bizim işlerimizi,
siyasal işlerimizi, ekonomik işlerimizi, beşerî işlerimizi, sosyal
işlerimizi bize bırakmıştır. İşte biz de bu işlerimizi kendi ilahlarımıza döndüreceğiz diyerek, Allahû Teâlâ’ya ortaklar bulmaya
çalışıyorlar.

Laikliğe iman etmiş Demokrat sağcı ve solcu müşrikler diyorlar ki: Tamam göklerin, yerin yaratıcısı olarak, yağmurun
yağdırıcısı olarak, rüzgârların sahibi olarak Allah’ı kabul ediyoruz; ama Allah, işte böyle büyük işlerin yanında, hayat idaresi
gibi ufak tefek işlere vakti olmadığı için bu işler bize bırakılmıştır. Sonra da dönüp Allah’a diyorlar ki; ya Rabbi, bizim ilim ve bilim
adamlarımız var, ilmi işlerimizi biz onlarla halledeceğiz, senin de bilgin
vardır ama, neyse işte devir değişti, şimdi bizim bilim adamlarımız bu
işleri daha iyi hallediyorlar.
Ya Rabbi, tamam, sen de şifa verensin; ama asrımızda bizim hekimlerimiz gerçekten çok ilerlediler, şifa ilahlarımız var, hayat Rablerimiz
var ve gerçekten bu işi çok iyi hallediyorlar, anında işe müdahale ediyorlar, beceremediklerini de zaten birtakım sebeplere bağlıyorlar, artık
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sen bu işe karışma, diyorlar. Ya Rabbi sen mâlikü’l-mülksün, biliyoruz;
ama, şu anda bizim geçici mâliklerimiz var, liderlerimiz var, ekonomistlerimiz var, bunlar gerçekten bu işi iyi biliyorlar. Mallarımızı, mülklerimizi başkalarına peşkeş çekmeyi bunlar gâyet iyi beceriyorlar. Bundan dolayı bu işi de sen bırak, karışma bu pis işlere, biz keyfimize göre
hareket edelim. Bizim deneyimli hukukçularımız var artık, biz hukuk
konusunda Âd dönemini, Medyen dönemini, Firavunlar dönemini geri
getirdik ve bu hukuk konusunda da artık bu işin zirvesine vardık, senin
kitabına da ihtiyacımız kalmadı, zaten yıllar önce kitabının hükmü de
bitmiştir, şimdi yeni kitaplar edindik, bizim hukuk ilahlarımız da bu işi
hallediyor diyerek Allah’a şerikler, ortaklar bulmaya çalışıyorlar. Onlara
bu imkânı sağlayan Demokrasidir. Demokrasi, Yunanlı filozofların fasa
fisolarının mecmudur. İbrahim Hakkı Erzurumî (Rh.a.) haykırıyor:
“Çü buldun Nur-u Kur’ân’ı, Ne hacet İlm-i Yunan’ı!”7
Bu, Yunan kültürüne meyledenlere, Yunan kültürünü dayatanlara
karşı bir başkaldırı, bir reddiyedir. Biz Müslüman’ız. Dinimiz İslâm, kitabımız Kur’ân’dır. İslâm’ın, Kur’ân’ın eksiği fazlası yoktur. Dinimiz bize
yeter, Demokrasiye gerek yoktur.
İzin ver, Demokrasi’nin nasıl çalıştığını
göstereyim

Genelde İslâm coğrafyasında, özelde ise ülkemizde Hilafet’i ilga
eden mürted ve harbi müstevliler onun yerine Demokrasiyi hayatın
merkezinde firavunî bir piramid olarak inşa ettiler. Onlar bu firavunî piramidi korumak ve kollamakla meşguldürler. Ama el- Hamdülillah deyip Allah’tan gelmiş olan şeriattan gayrisine razı olmayan biz Müslümanlar ise, Demokrasi denilen bu firavunî piramidi bütünüyle yerinden
söküp tarihin çöplüğüne atmak istiyoruz, bunun için çaba ve gayret
gösteriyoruz. Müslüman olarak Demokrasi denilen firavunî piramidin
taşlarını -velev ki bir çakıl da olsa- yerinden oynatarak yıkmada bize
yardımcı olan, katkı sağlayan her Müslüman’ın çaba ve gayreti bizim
için bir kazanımdır. Neşr-i hak için Enbiyaya ittiba’ etmekle mükellefiz.
Sûre-i Yasin’de zulme uğrayan, dara giren Allah elçilerinin yardımına
gelen Sahib-i Yasin, Allah’ın elçileri tarafından reddedilmemiştir.
İslâm’ın sahibi Allah’tır. İslâm, Nur-u Kur’ân’dır. Demokrasi’nin sahibi ise Firavun’dur. Demokrasi, İlm-i Yunan’dır. Her kim bilerek ve inanarak kabul ederse Demokrasi adındaki İlm-i Yunan’ı, bilsin ve bilinsin ki
o inkâr etmiştir Nur-u Kur’ân’ı!
1

el- Mebsut (İmam-ı Serahsi) C: 10, Sh: 2, Mısır/ 1324
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Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: َو ِم ْن آيَاتِ ِه أ َ ْن َخلَقَ لَ ُك ْم ِم ْن أَنفُ ِس ُك ْم أ َ ْز َوا ًجا
ً“ ِلت َ ْس ُكنُوا إِلَ ْي َها َو َجعَ َل بَ ْينَ ُك ْم َم َودَّة ً َو َرحْ َمةNefislerinizden sizin için, kendileriyle sükûnet bulasınız diye eşler yaratıp aranızda merhamet
ve sevgi kılmış olması O’nun ayetlerindendir.” (Rûm Suresi 21)
Eşlerden her birinin diğerinin yanında rahatlık ve iç huzuru
bulmaları, dengeyi sağlar. Psikolojik ve fiziki bileşimlerinde her
birinin beklentilerine karşılık verilmesi diğerinde gözetildiğinden, her ikisi de, birliktelikte huzur ve yeterlilik bulurlar. Yüce
Allah bu düzeni, kadının ve erkeğin birbirlerinin doğal ihtiyaçlarını karşılamaları ve her ikisini birbirlerinde huzur ve sükûnet
bulmaları amacıyla kurmuştur.
Yüce Allah’ın bir taraftan insan neslinin devamını sağlamak,
diğer taraftan da bir insan medeniyeti meydana getirmek için
araç olarak seçtiği mükemmel bir düzendir bu. Eğer iki cins değişik dizayn ve şekillerde yaratılmış ve her ikisine de birlikte
olduklarında duydukları ahenk ve huzur duygusu yerleştirilmemiş olsaydı, insan nesli koyunlar ve keçiler gibi ürer fakat bir
medeniyetin tesis edilmesi mümkün olmazdı. Hayvan türlerinin aksine bir medeniyetin ortaya çıkmasını sağlayan özellik,
yüce Allah’ın her iki cinse, birbirlerine karşı sevgi, istek ve arzu
yerleştirmesidir. Bu huzur ve sükûnet arzusu, onları birlikte bir
yuva kurmaya zorlamıştır.

Eşlerden her birinin
diğerinin yanında
rahatlık ve iç huzuru
bulmaları, dengeyi
sağlar.
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Huzur ve sükûnetin kaynağı olan sevgi ve merhamet ise evlilik hayatında gelişen, eşlerin birbirlerine karşı nazik hoşgörülü
ve düşkün olmalarını sağlayan duygulardır. Sevgi ve
merhamet birbirlerinden ayrı ortamlarda yetişmiş
olan iki yabancıyı o denli birbirlerine bağlar ki, onlar
hayatın birçok zorluklarına rağmen bir arada yaşamaya devam ederler.
Allah Subhanehû ve Teâlâ iki cinsin hayatın yükünü taşıma hususunda işbirliği yapmaları, ailenin
güçlü bir temel ve mükemmel bir sistem üzerinde
devam etmesi, ailede sükûnetin, huzurun ve rahatın
sağlanması için iki cins arasında sevgi ve merhameti var etmiştir.
Cenab-ı Hak insanın ilk defa topraktan yaratılıp,
kadınların erkeklerin nefislerinden var edilmesi, iki
cins arasındaki bağların sevgi, muhabbet, rahmet ve
şefkatle güçlendirilip daha sonra huzur duyulması,
birbirlerine olan meylin tam olabilmesi, birlikte psikolojik sükûnetin meydana getirilebilmesi için iki
cins arasındaki aile irtibatını aynı oluşum, aynı tabiat ve aynı içgüdülerle meydana getirmiştir.
Bizim için tek örnek fahri kâinat Rasûl SallAllahu
Aleyhi ve Sellem efendimizin ailesiyle ilgisi incelendiğinde eşleriyle hüsnü muaşerette bulunduğu, ehliyle
şakalaşıp, onları taltif ettiği, hanımlarıyla gülüşüp,
yatsı namazını kıldıktan sonra evine gittiği, uykudan
önce ehliyle kısa gece sohbeti ettiği ve onları eğlendirdiği görülür.
Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem efendimizin ailesine yaklaşımındaki bu örnekler gösteriyor ki evlilik
hayatı huzur hayatıdır ve kocanın bu evlilik hayatını
huzurlu bir hayata çevirecek şeyleri yapması gerekir.
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Bizim için tek örnek
fahri kâinat Rasûl
SallAllahu Aleyhi ve
Sellem efendimizin
ailesiyle ilgisi
incelendiğinde eşleriyle
hüsnü muaşerette
bulunduğu, ehliyle
şakalaşıp, onları taltif
ettiği, hanımlarıyla
gülüşüp, yatsı namazını
kıldıktan sonra evine
gittiği, uykudan önce
ehliyle kısa gece
sohbeti ettiği ve onları
eğlendirdiği görülür.

Allahu Teâlâ وف
ِ عا ِش ُروه َُّن بِ ْال َم ْع ُر
َ “ َوOnlarla maruf ile geçinin.” (Nisa
Suresi 19) ayetiyle eşlerin kaynaşmasını ifade etmiştir. Nitekim
ayetteki عا ِش ُروه َُّن
َ “ َوâşirûhunne” sözündeki “ ا َ ْلعُ ْش َرةuşra” kelimesi
eşlerin kaynaşması anlamına gelmektedir.
Toplumumuzda İslâm yozlaştırıldıktan sonra kadın erkek
ilişkilerindeki İslâm’ın düzenlemeleri de yozlaştı ve kadınlarımız
ikinci sınıf vatandaş muamelesi görür hale geldi. Günümüzde
kadınlarımız Batılı anlayışa gark olmuş kesim tarafından reklam
malzemesi, muhafazakâr kesim tarafından da hizmetçi pozisyonuna büründürüldü. İşte bundan sonra da aile hayatımızda
problemler çıkmaya başladı. Kısacası İslam hayatımızdan uzaklaştıkça aile hayatımızda problemler çoğaldı.
Erkeğin Eşi Üzerindeki Otoritesi
Müslümanlar Allahu Teâlâ’nın ِساء
ّ ِ “Erkekler
َ َالر َجا ُل قَ َّوا ُمون
َ ّعلَى ال ِن
kadınlar üzerinde otoritedirler.” (Nisa Suresi 34) ayetinden yola
çıkarak Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın evdeki otoriteyi erkeğe ait
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kıldığını söyler oldular. Buradan hareketle Müslüman erkekler
eşlerine her türlü yaptırımı meşru gören zorba hükümdarlara dönüştüler.
Hâlbuki Allahu Teâlâ’nın erkeğe yüklediği bu otorite yönetim otoritesi değil, gözetim otoritesidir. Kamusu’l Muhit’te الر َجا ُل
ِّ
َ
ّ
َ
ِساء
َ َ“ ق َّوا ُمونErkekler kadınlar üzerinde otoritedirler.” (Nisa
َ على ال ِن
Suresi 34) ayetinde geçen “ قَ َّوا ُمkavvam” kelimesinin kendisinden türediği “ قَا َمتkâmet” kelimesinin izahında şöyle denmiştir:
“Erkek kadının sırtını giydirdi, karnını doyurdu.” Bu da erkeğin kadın
üzerine otorite olmasının lügat manasının, kadına harcama yapmak ve kadının ihtiyaçlarını gidermek olduğunu göstermektedir.
Kelimeye bu anlam dışında şer’î bir mana gelmemiştir. Dolayısıyla bu lügat anlamı, ayetin de manasıdır.

Erkeğin kadın üzerine
otorite olmasının lügat
manasının, kadına
harcama yapmak ve
kadının ihtiyaçlarını
gidermek olduğunu
göstermektedir.
Kelimeye bu anlam
dışında şer’î bir
mana gelmemiştir.
Dolayısıyla bu lügat
anlamı, ayetin de
manasıdır.

Sonuç olarak hiçbir şekilde yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde ِساء
َ َقَ َّوا ُمون
َ ّعلَى ال ِن
“kadınlar üzerinde otoritedirler.” ifadesinin manası kadının ihtiyaçlarını görmek ve onunla olan muaşeretinin arkadaşlık muaşereti şeklinde olmasıdır. Allahu Teâlâ bu arkadaşlığı
Abese Suresi’nde geçen احبَتِ ِه
ِ ص
َ “ َوsâhibetihi” arkadaşı yani eşi kelimesiyle ifade etmiştir.
Nitekim SallAllahu Aleyhi ve Sellem evinde eşleri üzerinde zorba bir emîr değil onlarla
arkadaştı. Eşlerine danışır ve onlarla tartışırdı. Bu konuda Ömer b. Hattab’tan şöyle dediği
rivayet edilmiştir: “Allah’a andolsun, biz cahiliye devrinde kadınları hiçbir konuda hesaba katmazdık. Nihayet Allah ayetler indirip onlar için haklar belirledi. Ben bir iş konusunda biriyle istişare ederken karım: Şöyle şöyle yap, dedi. Ben ise: Benim işim seni ne ilgilendirir? dedim. O da:
Hayret sana Ey İbnu’l Hattab! Kimsenin senin işine karışmasını istemiyorsun ama kızın Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ile istişare ediyor ve hatta O, gününe kızgın başlıyor, dedi. Ben de
abamı alıp evden dışarı çıktım, Hafsa’nın yanına gidip dedim ki: Ey kızcağızım! Sen Rasûlullah
ile istişarede bulunuyorsun da nihayetinde O gününe kızgın mı başlıyor? Ardından Hafsa dedi ki:
Vallahi biz O’nunla istişarede bulunuyoruz…”
www.kokludegsimdergisi.com
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Sahih rivayetlere göre
Aişe RadiyAllahu Anhâ
validemiz genç ve güzel,
zeki, zarif ve güzel konuşan âlim bir kadındı.
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e çok düşkündü. Rasûlullah SallAllahu
Aleyhi ve Sellem onunla
görüşüp konuşunca siyasi hayatının zorluklarını
ve yorgunluklarını unutuyordu. Devlet sorumluluklarının ve ümmet işlerinin
baskısı altında bunalıp
takatsiz kaldığında Aişe
validemizi çağırıp: “Benimle konuş ey Hümeyram
(pembelim)!” diyor onun
gönlünü hoş edecek sözler
söylüyordu.
Yine herkesin bildiği gibi Hudeybiye Anlaşması’nın yapılmasına karşı çıkan ashabının şiddet, öfke, kin ve savaşa
rağbetinden kaygılanan Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem eşi Ummi Seleme RadiyAllahu Anha’nın odasına girmiş,
ona halkın durumunu bildirmiş ve yaşananları paylaşmıştı.
Eşi Ummi Seleme O’na dedi ki: “Ya Rasûlullah, muhakkak
ki Müslümanlar sana muhalefet etmiyorlar. Onlar dinleri, Allah’a ve senin risaletine imanları için şiddetlendiler. Tıraş ol,
ihramdan çık. Müslümanların sana tâbi olduklarını görürsün.
Daha sonra onlarla birlikte Medine’ye geri dönmekte acele et.”
Bunun üzerine Rasûlullah Müslümanların karşısına çıktı.
Halka Umre’yi duyurarak tıraş oldu. İçi huzur ve hoşnutlukla doldu. Müslümanlar Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve
Sellem’i huzurlu görünce ona uyarak kurban kesmeye ve
tıraş olmaya giriştiler.
İşte rivayetler, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
eşleri üzerindeki otoritesinin yönetim değil gözetim otoritesi olduğuna, onlarla istişarede bulunduğuna ve onlardan görüş aldığına delâlet etmektedir. Dolayısıyla onlar
da Rasûlullah’ın nezdinde O’nun tebaası değil arkadaşları
idiler.
İmam Kurtubi tefsirinde İbnu Abbas’tan Rasûlullah’ın
şöyle dediğini zikretmiştir: “Onun benim için süslendiği gibi,
ben de hanımın için süslenirim. Benim onun üzerindeki her
hakkımın tertemiz olmasını, onun da benim üzerimdeki hakkını vacip olarak görmesini isterim. Çünkü Allahu Teâlâ şöyle
buyurmuştur: وف
ِ علَ ْي ِه َّن بِ ْال َم ْع ُر
َ “ َولَ ُه َّن ِمثْ ُل الَّذِيOnların da erkeğin
hakları gibi belli hakları vardır.” (Bakara Suresi 228)

Rivayetler, Rasûlullah
SallAllahu Aleyhi
ve Sellem’in
eşleri üzerindeki
otoritesinin yönetim
değil gözetim
otoritesi olduğuna,
onlarla istişarede
bulunduğuna ve
onlardan görüş
aldığına delâlet
etmektedir.
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Kadının Gözetilmesi
Riayet yani kadının gözetilmesi, Allah’ın temelde
tüm insanlığa, özelde Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i gönderdikten sonra Müslümanlara emanet olarak verdiği ilâhî bir görev, İslâmî emanetlerin önemli
bir parçasıdır.
Riayet görevi, sorumluluğunun bilincinde olan
herkesin sırtına yüklenmiş çok ağır bir görevdir; sıkıntısı kanlı çatışmalarda ve savaşlarda karşılaşılan
sıkıntılar türündendir. Bundan dolayı İslâm onu cihad
sınıfından bir görev olarak tanımlamış, ırzı ve helâl
olan malı korumayı riayet görevi kapsamına giren
rükünlerden saymıştır. Belki de o, İslâmî daveti insanlara taşıma görevinin hemen ardından gelen en
önemli görev ve sorumluluktur. Nitekim İslâmî kültürümüzde işgal altında farz-ı ayn olan cihadı ırzımızı,
canımızı ve malımızı korumak için yaparız.

Bununla birlikte erkeğin karısını korumasının sevabı, kadının kocasına itaatinin sevabından daha az
kılınmıştır. Bu yüzden ٌعلَ ْي ِه َّن دَ َر َجة
ّ ِ “ َو ِلErkekler, kaَ لر َجا ِل
dınlardan bir derece daha üstündür.” (Bakara Suresi
228) ayetinde söz konusu edilen üstünlük olgusu sevap ve cezayla ilgili değil, aksine üzerine düşen rolü
yerine getirmesi için aileyi koruma ile ilgili güç unsurlarının erkeğe özgü kılınmasından ibarettir. Sevap
açısından ise kadının itaati daha sevaptır.
Erkek bu itaati zulme çevirirse kadın aynen zalim
de olsa yöneticiye itaat eder gibi itaat eder ve sevabını kazanır. İtaat ederken muhasebesini yapar, erkeğin
hatasını ona söyler, nasihat eder ve ahrette de Rabbinden, erkeğin zulmünden doğan hakkını ister. Akıllı
erkek hesabını ahrete bırakmayandır.
Kadının Erkeğe İtaati Farzdır

İbni Batta Ahkâmu’n Nisâ adlı eserinde Enes’ten
şöyle
nakletti:
Buna göre kocanın karısını koruyup kollama görevi, sınırları Kur’an ve Rasûl’ün sünneti ile belirlenen şer’î bir kavram
olarak yüce Allah’ın erkeğin sorumluluğuna verdiği bir görevidir.
Genel çerçevesi kocanın karısını
her şeyden himaye etmesidir. Sözgelimi koca karısını düşmandan,
açlıktan, soğuktan, hastalıktan,
yaşamın her türlü sert ve katı koşullarından korumalıdır. Bir erkek
evlendiği kadının hayatıyla ilgili
tüm işleri sevk ve idare eder, bu
onun aslî görevidir. Erkek bu görevi kabul ya da reddetme konusunda da tercih yapma hakkına sahip
değildir. Çünkü bu onun sırtına
yüklenmiş şer’î bir vecibedir.
Allah Subhanehû ve Teâlâ insanların bazılarına diğerlerinden farklı birtakım görevler
“Bir adam yolculuğa çıktı ve karısının da evden çıkve sorumluluklar yüklemiştir; erkekler kudretleriyle, masını yasakladı. Arkasından karısının babası hastariayet görevini yerine getirebilecek, onunla ilgili ta- landı. O da onu ziyaret için Rasûlullah’tan izin istedi.
lepleri karşılayabilecek nitelikte yaratılmıştır.
Rasûlullah ona: Allah’tan kork, kocana muhalefet etme!
Burada söz konusu edilen mesele kadın ve erkek buyurdu. Derken babası öldü. Kadın babasının cenazeher bireye, kendi doğası ve kudreti ölçüsünde âlem- sinde bulunmak için izin istedi. Allah’tan kork, kocana
lerin Rabbi tarafından sunulan bir tekliftir. Herkesin muhalefet etme! cevabını aldı. Bunun üzerine Cenâb-ı
dünya hayatında üslendiği rol ve görev ölçüsünde Hak, onu kocasına itaatinden dolayı affettiğini Rasûsorumluluğu vardır. Çünkü kadın, erkek tüm insanlar lü’ne vahyetti.”

yeryüzünde, sınırlı bir güçle belirli bir eylemi, belirli
Bununla birlikte erkek eşine bu tür bir kısıtlama
bir işlevi yerine getirmek için, belirli bir zaman dili- yapmamalıdır. Bu eşine yaptığı bir zulümdür. Ancak
minde yaşarlar. Bu serüvende ne erkek kendi gönde- yine de yukarıda ifade ettiğim gibi kadının böylesi
riliş amacını tercih etti ne de kadın.
bir durumla karşılaştığında şer’an takınması gere-
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ken tavır kocasına itaattir.
Uğradığı ya da maruz kaldığı zulme karşılık ahrette
Rabbi huzurunda kocasından hakkını ister ve alır. Allahu Teâlâ şöyle buyurdu:
صا ِل َحاتَ ِمن ذَك ٍَر أ َ ْو
َّ َو َمن يَ ْع َم ْل ِمنَ ال
ْ
ُ
َأُنثَى َوه َُو ُمؤْ ِم ٌن فَأ ُ ْولَئِكَ يَ ْد ُخلونَ ال َجنَّة
ْ “ َوالَ يErkek olsun,
يرا
ً ُظلَ ُمونَ نَ ِق
kadın olsun her kim salih
ameller işlerse, işte onlar
cennete girerler ve zerre
kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (Nisa Suresi124)
Kadının İslâm Davetine
İştiraki
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İslâm tüm insanlara
hitapla başlar ve
dolayısıyla bayan
kardeşlerimize
de bir hitaptır.
Toplumumuzun
bayanların da
davet işlerini
yüklenmelerinin
bir sorumluluk
olduğunu fark etmesi
hayli gecikmiştir.
Hâlbuki ilk İslâm
şehidi Sümeyye
validemizdir ki eşinin
hemen yanı başında
onunla beraber
İslâm düşmanlarınca
katledilmişti.

İslâm tüm insanlara hitapla başlar ve dolayısıyla
bayan kardeşlerimize de
bir hitaptır. Toplumumuzun bayanların da davet
işlerini yüklenmelerinin bir
sorumluluk olduğunu fark
etmesi hayli gecikmiştir.
Hâlbuki ilk İslâm şehidi
Sümeyye validemizdir ki
eşinin hemen yanı başında onunla beraber İslâm
düşmanlarınca
katledilmişti. Bu gecikmeye rağmen günümüzde davet
işlerine meyleden ve hatta
onu bazı erkeklerden kuvvetli kavrayıp omuzlayan
bacılarımıza şahit olmaktayız. Bu övünülesi durum karşısında bazen eşlerinin onları engellediklerine de şahit olmaktayız. Bu
durumla ilgili yani kocalarının davet işlerinde çalışmalarına müsaade etmemeleri halinde bacılarımızın
sergileyecekleri tutuma gelince durum yine yukarıda
bahsettiğim üzere değerlendirilir: Davayı taşımak
ve devleti kurmak için çalışmak, bütün Müslümanlar üzerine farzdır. Kadınlar ve erkekler arasında bu
konuda bir fark yoktur. Dolayısıyla anne, baba veya
koca, kadından veya çocuğundan günah işlemesini
isterse veya bir farzı yerine getirmemesini isterse,
onlara itaat edilmesi caiz olmaz.

Eşinin İslâm davetini taşıması için çalışmasına
izin vermeyen bir erkek ise günahkârdır. Bununla birlikte hanım kardeşimizin eşlerine bundan dolayı itaat
etmemeleri de caiz değildir.

Esas olan hanım kardeşlerimizin davayı taşımalarıdır. Eğer
eşleri izin vermiyor ise kocasını
etkileyip düzeltmeye çalışmalılardır. Buna rağmen davayı
taşımak için çalışmak farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye farz-ı ayn
ile çatışırsa farz-ı ayn tercih
edilir. Misal olarak başörtü takmak farzı ayndır, cilbab giyilmesi farz-ı ayndır ve kocaya itaat
edilmesi farz-ı ayndır. Kadın
bütün bu farzları yerine getirmelidir. Bunlar arasında çatışma olmadığından kadın bütün
bu farzlara uymalıdır. Kocası
başörtü veya cilbab giymemesini emrederse, bu günahtır ve
kadının buna itaat etmesi caiz
olmaz. Çünkü bu farz farz-ı ayndır. Zira Rasûlullah SallAllahu
Aleyhi ve Sellem şöyle demiştir:
َ “ َلYaraصيَ ِة ْالخَا ِل ِق
ِ طا َعةَ ِل َم ْخلُو ٍق فِي َم ْع
tıcıya isyanda hiçbir yaratılmışa
itaat yoktur.” Kadının davet için
çalışması ise asıl olarak farz-ı
kifayedir. Kifayet yeterli olmazsa farz-ı ayn gibi olur ancak aslen farzı ayn olmaz. Ama kocaya itaat asıl olarak farz-ı ayndır.
Dolayısıyla kocası davet için
çalışmasına engel olursa kadın,
kocasına itaat etmelidir. Bu halde günah, kadının boynundan
düşmüş olur ve kocası da hanımının bir farzı yerine getirmesine engel olduğundan dolayı günahkâr olmuş olur.
Böyle bir durumda kadın, yukarıda da değindiğim
gibi kendisine izin vermesi için kocasını iyilikle ikna
etmeye çalışmalıdır. Bu da ona ahiret hayatını, farzı
yerine getirmesine kolaylık göstermesiyle kazanacağı büyük ecri, farzı yapmasına engel olması halinde
karşılaşacağı şiddetli azabı hatırlatarak olur.
Bu azim farzı yerine getirmelerinde erkeklere eşlerine kolaylık göstermelerini tavsiye ve nasihat ederiz ki Allah Subhanehû’nun izniyle büyük hayır ve ecir
kazansınlar. Aksi taktirde ahrette ciddi bir hesapla
karşılaşırlar Allah muhafaza.
Bu konunun şer’î yönüdür. Dileyen ahrette hesaplaşmak üzere eşine bu konuda engel olabilir ve buna
da biz engel olamayız.
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Sosyolojik
açıdan
değerlendirdiğimizde
ise sorarım size: Eğer
eşlerimiz İslâmî kültürden
nasiplenemezler
ise çocuklarımızı kimlere emanet ederiz? Şüphesiz hepimiz hayatta
açıkça görürüz ki her
çocuk bedensel olarak
gelişmesinin yanında
zihinsel olarak da gelişir
ve bu gelişmesi yetişkinlerin müdahalesine
açıktır. Onlar ya bizim
kontrolümüzde ya da
başkalarının müdahalesinde yetişirler. İçinde
yaşadığımız toplumun
vakıası bellidir. Eğer çocuklarımızı toplumun
ellerine terk edersek
nasıl yetişecekleri ortadadır. Dolayısıyla özellikle “ben dava
taşıyorum”, “dava adamıyım” diyen bir kişinin çocuklarının ve
toplumunun geleceği için eşine daveti taşıması konusunda
kolaylık göstermesi, onun bu çalışmaya katılması hasebiyle
yetişemediği diğer eviyle ilgili işlerinde ona yardımcı olması
gerekir. Eğer bu toplumun seçkinleri olarak dava bilincinde olanların çocukları daha aktif, bilgili ve dava
açısından verimli olmayacaklarsa bunun sebebi onlar için planladığımız hayat olacaktır. İşte o zaman
yazıklar olsun bizlere.
Evlilik Hayatının Zorlukları ve Sevabı
Evlilik hayatı birbirini tanımayan farklı ailelerde,
farklı yaklaşımlar ve çevrelerde büyümüş iki kişinin
şer’î şartları yerine getirerek hayatlarını birleştirmesidir. Böyle olunca doğal olarak eşler arasında meselelere yaklaşımlarda farklılıklar meydana gelmektedir. İşte Müslüman şahsiyet için bu durumlar tolere
edilmesi ve sorun haline getirilmemesi gereken hususlardır. İncir çekirdeğini doldurmayacak türden bu
farklılıklar günümüz evliliklerini dinamitlemekte, yaklaşık son iki yılda gerçekleşen evliliklerin %80’inin
boşanmayla sonuçlanmasına sebep olmaktadır.

Evlilik hayatı
birbirini tanımayan
farklı ailelerde,
farklı yaklaşımlar
ve çevrelerde
büyümüş iki kişinin
şer’î şartları yerine
getirerek hayatlarını
birleştirmesidir.

Sabır gerçekten çok zor ve çok önemli bir olgudur. Sabır kişinin meydana gelen musibeti, yaşamın
normal seyri içerisinde karşılaşılan olağan durumlardan
herhangi biri olarak kabul edip ona rıza göstermesidir. Çünkü hayatta böylesi durumların meydana gelmesi, yaşamın
doğasının bir gereğidir. Kişi her halükârda yeni yeni meydana gelen olayların gölgesinde, her şeye rağmen mutlu ya-
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şama imkânlarını kullanabilmeyi becermelidir. İşte
bu koşullar altında sabır gerçekten zor bir meseledir.
Bu yüzden, yüce Allah mü’minleri diğer insanlardan
ayırarak yalnızca onlara sabrın güzelliği ile kendilerini güzelleştirmelerini emretti ve şöyle buyurdu: يَا أَيُّ َها
ّ صالَةِ إِ َّن
َصابِ ِرين
َّ اللَ َم َع ال
َّ صب ِْر َوال
َّ “ الَّذِينَ آ َمنُواْ ا ْست َ ِعينُواْ بِالEy inananlar! Sabır, namaz ve dua ile Allah’tan yardım dileyin.
Muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara
Suresi 153)
ص ِ ّمنَ األ َ َم َوا ِل َواألنفُ ِس
َ َولَنَ ْبلُ َونَّ ُك ْم ِب
ٍ َوف َو ْال ُجوعِ َونَ ْق
ْ ش ْيءٍ ِ ّمنَ ْالخ
ٌ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
ّ
ّ
صيبَة قالوا إِنا ِلِ َوإِنا إِل ْي ِه
ِ َوالث َّ َم َرا
َّ ت َوبَش ِِر ال
ِ صابَت ُهم ُّم
َ صابِ ِرينَ الذِينَ إِذا أ
ُ
ُ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َصل َواتٌ ِ ّمن َّر ِبّ ِه ْم َو َرحْ َمة َوأولئِكَ ُه ُم ال ُم ْهتَدُون
َ َاجعونَ أولئِك
ِ َر
َ عل ْي ِه ْم
“Andolsun sizi korku, açlık, mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmek gibi şeylerle
deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlara bir bela eriştiğinde: ‘Biz Allah içiniz ve biz O’na döneceğiz’ derler.
İşte Rab’lerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır; hidayete erenler de yalnızca onlardır.” (Bakara
Suresi 155-157)
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Zaten durumu tolere edemeyen eşler, çocukların bu
sorununu da doğru şekilde tespit edemediklerinden
çocuklarına karşı tarafı suçlayarak, kendi davranışını meşrulaştırmaya çalışırlar. Yarın büyüyecek olan
çocuklar da genellikle aynı süreci yaşarlar. Nitekim
çocuklar ebeveynlerinden onu görmüş, ona şahit olmuşlardır.
Bütün bunlar ilişkilerde meydana gelen ilk zedelemenin ardından olması muhtemel şeylerdir. Bu sebeple ilişkilerde o ilişkiyi zedeleyecek söz ve davranışlarda bulunmamak gerekir. Bu ilişkinin türü önemli değildir; gerek kardeşler, gerek ebeveyn arasında,
gerek ticari ortaklıklarda, gerekse evlilik ilişkilerinde,
ilişkide zedelenmeye fırsat vermemek gerekir. Bunu
bir kere bile olsa yapmamak gerekir. Çünkü ilişkideki
bu ilk zedeleme, bu derin yara daha sonrakilerin üzerine bina edileceği temel olacaktır ki bu temel sağlam bir temel değildir, bir süre sonra yıkılıp gider.
Sorunların Çözümünde Şiddet

Doğası gereği erkek fiziki olarak eşinden güçlüdür.
Allah Subhanehû ve Teâlâ bu gücü ona daha önce de
zikrettiğim gibi riayet görevini tamamlaması açısından vermiştir. Günümüzde erkek bu gücü eşine karşı
bir silah olarak kullanabilmekte, pazılarının kuvvetine
binaen evlilik hayatında yaşanan sorunlar karşısında
eşini bastırma, korkutma hatta onu tartaklama ya da
Evlilik hayatında mutluluğu sıkıntıya, inceliği, şefdaha kötüsü dövebilmektedir.
kati kabalığa ve acımasızlığa dönüştüren birtakım
İslâm’a göre bu durum kabul edilebilir değildir.
koşulların ve durumların ortaya çıkması doğaldır. Bu
Ancak
ve ancak karakteri zayıf erkek eşini döverek
istenmeyen gelişmelerin erkek ve kadının karakterleri üzerinde olumsuz etkide bulunması, evlilik haya- hizaya getirmeye çalışır. Sözüne itimat edilmeyen,
tının mutluluk aşamasından sonra sıkıntılı ve prob- sözünün itibarı olmayan erkek bu yola başvurur. Bu
lemli bir hayata dönüşmesine neden olabilir. Bazen utanılası bir zayıflıktır. Zira Rasûlullah SallAllahu Aleyevlilik hayatı, zorlukların çoğalması, sıkıntıların iyice hi ve Sellem şöyle buyuruyor: ُب ا ْم َرأَتَه
َ أ َ َما يَ ْست َِحي أ َ َحدُ ُك ْم أ َ ْن يَض ِْر
ْ
َ
ُ
yoğunlaşması nedeniyle kadının ve erkeğin iyice huy- ُآخ َره
ُ “ َك َما يُض َْرNasıl oluyor
ِ اجعُ َها
َ ُيَض ِْربُ َها أ َّو َل النَّ َه ِار ث َّم ي،ُب العَ ْبد
ِ ض
suzlaşması ve birbirlerine dil uzatması aşamasına da sizden biriniz günün başında kadınlarınızı köle gibi
varır ve sonra, dayanılması güç bir duruma dönüşür. dövüp, sonra da akşam olunca utanmadan onlarla yaİşte bütün bu durumlarda eşlerden her birisinin, yani tıyorsunuz?”
kadının erkeğe, erkeğin kadına sabretmesinin sevabı,
Eşinin Ebeveynine Muamele
hayatla ilgili diğer sıkıntı ve belalara sabreden kişinin
Evlilik hayatının zorluklarından birisi de eşinin
Allah katında alacağı ecirden çok daha büyük olur.
anne babasına ya da onların gelinlerine karşı tutumSabır, insan nefsinin reddettiği her şey karşısında
larından kaynaklanan sorunlardır. Öncelikle belirtegösterilen direnmedir; şart ve olayların dayatması
lim ki kadının kocasının ebeveynine hizmet etmesi
karşısında sabretmenin de Allah’ın dileği çerçevesinfarz değildir. Var olan nasslar kadının kocasına ve
de şüphesiz büyük ecri vardır.
evine hizmet etmesi hakkındadır. Bu delillerden biri
Allah Subhanehû ve Teâlâ bizi uyarmış Rasûlü de Ali RadiyAllahu Anh ile Fatıma RadiyAllahu AnSallAllahu Aleyhi ve Sellem bizlere örnek olmuşken hâ’nın kıssasıdır. Zira Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve
sabretmezsek ne olur? Muhtemelen ya eşlerin ayrıl- Sellem Fatıma RadiyAllahu Anhâ’nın evine hizmet etmasıyla ya da erkeğin kadını hırpalaması, dövmesi mesine ve Ali Kerram Allahu Vechehu’nun de evin dış
ve sonra ayrılmasıyla sonuçlanır. Çocuklar varsa bu işlerine bakmasına hükmetmiştir. Aynı şekilde hadisayrılıktan en fazla etkilenenler olarak ortada kalırlar. lerde Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in eşlerine kedi-

Öte yandan Ebû Hureyre’nin Allah Rasûlü’nden
naklettiği bir hadiste şöyle buyrulmaktadır: َما يَزَ ا ُل ْالبَ َل ُء
ٌَطيئَة
َّ “ ِب ْال ُمؤْ ِم ِن َو ْال ُمؤْ ِمنَ ِة فِي نَ ْف ِس ِه َو َولَ ِد ِه َو َما ِل ِه َحتَّى يَ ْلقَىİnaِ اللَ َو َما َعلَ ْي ِه خ
nan bir erkek ve kadın, kendisine, çocuğuna ve malının
başına gelen bir felâkete sabrederse, bu sabır, günahsız
olarak Allah’a kavuşmasına neden olur.” (Tirmizî 2323)
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sine hizmet etmelerini emrettiği de geçmektedir. Zira şöyle demiştir: يَا
 يَا َعائِ َشةُ َهلُ ِ ّمي ْال ُم ْديَةَ ا ْش َحذِي َها ِب َح َج ٍر،“ َعائِ َشةُ أ َ ْط ِع ِمينَاEy Aişe! Biz yemek getir. Ey Aişe!

Bıçağı getir ve onu taşla bile…”

Ebeveyne hizmet etmek evladın üzerine bir farzdır ve buna dair pek
çok delil vardır. Binaenaleyh ebeveyn evladın hizmetine muhtaç olduğu müddetçe onların ihtiyacını çocukları gidermelidir. Gerekirse bu işler için imkân dâhilinde bir hizmetçi ya da bakıcı tutulmalıdır. Lakin kadın
eşinin ebeveynine bakmakla yükümlü değildir. Ebeveynin muhtaç olduğu şeylerin hizmetinde kocasına
yardım ederse inşaAllah bundan dolayı onun için ecir
vardır. Çünkü bu, kocasını mutlu etmenin ve onu razı
etmenin yoludur ki bu da hüsn-i muaşerettendir. Bu,
kocaya yardım etme, hüsn-i muaşerette bulunma ve
onun kalbine mutluluğu sokma babındandır ki akıllı
kerime bir kadın ebeveynine hizmette kocasına yardım eden ve onun kalbine mutluluğu sokan kadındır.
Bununla birlikte İslâm yaşlılara hürmet etmeye
büyük önem vermiştir. Peygamber efendimiz buyurdular ki: “Bir genç, bir yaşlıya, yaşından dolayı hürmet
ederse, onun yaşına varınca, Allahu Teâlâ, ona gençleri
hürmet ettirir.” Bugünün gençleri, yarının ihtiyarlarıdır,
ihtiyar olmasa bile, yaşlılara hürmet etmek dinimizin önemli emirlerindendir. Bu anlamda hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki: “Büyükleri saymayan, küçüklere
acımayan bizden değildir.” “Yaşlılara hürmet ve ikram,
Allahu Teâlâ’ya saygıdandır.” “Müslüman, güçsüzlere,
hastalara, yaşlılara ve küçüklere merhamet eder.”
Gelin Kaynana İlişkileri
Günümüzde aile içinde meydana gelen sıkıntılardan birisi de gelin kaynana arasında yaşanan sıkıntılardır. Nefsini ilah edinen, ben değil o boyun eğsin diyen, benim dediğime gelecek o, diye inatla bekleyen
kişi ahretteki hayırlı mekânları unutsun.
Anlaşmazlıklar olabilir ancak mutlaka çözüm vardır. Başımıza bu imtihan dünyasında bin bir türlü bela
gelmektedir. Bu bela ve sıkıntılar, sakatlıklar, kanser
ve benzeri türden olduğunda nasıl bir tavır takınıyoruz? Tabii ki Allah’tan yardım dileyerek o beladan
kurtulmaya çalışırız. Peki, neden gelinimiz ya da kayınvalidemiz için ellerimizi Allah’a açıp sabır ve yardım dilemeyiz de karşı tarafı dize getirmenin derdine
düşeriz? Neden ona sabretmeyiz, neden gönlünü nasıl alırız diye değil de ben sana kök söktürmenin bir
yolunu bulurum tavrında ısrar ederiz? İhlaslı mü’minَ َاظ ِمينَ ْالغَ ْي
ler için Rabbimiz Kur’an’daاس
ِ َو ْالك
ِ َّع ِن الن
َ َظ َو ْالعَافِين
ْ
ّ
َ“ َواللُ ي ُِحبُّ ال ُمحْ ِسنِينÖfkelerini yenerler, insanları bağışlarlar. Allah iyilik
edenleri sever.” (Âli İmran Suresi 134) buyuruyor. Affetmek, bağışlamak, merhamet etmek ahrette çok ihtiyacımız olacak olan affedilme-
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nin, merhamet edilmenin anahtarıdır. Dünya ahretin
tarlasıdır. Burada ekilenler ahrette biçilir. Bu anlamda
erkeklerin eşi ile annesi arasında bırakılması doğru
değildir. Böyle bir denklem İslâmî şahsiyetlere yakışmaz. Erkeği annesi ve eşi arasında bir tercihe zorlama yani annenin oğlunu gelinine baskı yapması ve
benzer şeylere zorlaması ya da gelinin kocasını annesine baskı yapması, hayatından uzak tutması vb.
gibi şeylere zorlaması kabul edilemez. Kim ki böyle
yaparsa vay o annenin haline vay o çocukların haline. Yine anne babayı evladından torunundan uzak
tutmaya çalışan gelin ve damadın vay haline. Cehennemden ateş beğensinler.
Ne anne oğluna ne de eş kocasına olmayan haklarını helal etmemekle tehdit ederek bu gibi durumlara
zorlaması ve erkeğin bu baskıya boyun eğmesi doğru değildir. Nitekim ne annelik hakları ne de kadının eşi
üzerindeki hakları ilişkileri
koparma, çocukları göstermeme, saygısızlık yapma, ne
hali varsa görsün deme gibi
hususları içermez. Evli çiftler
ayrı ayrı eşi ve ebeveyninin
haklarını teslim etmelidirler.
Nitekim bunlar birbirleriyle
çakışan farzlar değildir.
Düşünün; Allah’tan af dilerken bütün günahlarımız
için af dileriz. Gelin ya da kaynanayı birkaç tavrından
dolayı affedemeyen, tevazu gösterip alttan alamayan bizler, nasıl olur da Allah’ın affına sığınabiliriz,
bunu istemeye yüzümüz olabilir?
Bütün bunların üzerine bizler Müslümanlar olarak
iki kişi arasında gerçekleşen basit problemlerde boğulurken nasıl olur da tüm insanlığa rahmet olacak
işleri omuzlayabilir, insanların tüm sorunlarına çare
olacak bir sistem sunabiliriz? Belki de “Okyanusu
geçip, derede boğulmak.” sözü bu tür durumlar için
söylenmiştir.
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Erkeğin Hayatında Üç Sacayağı
Yazının başında da ifade ettiğim gibi huzurlu bir
yaşamı ve aile hayatındaki dengeyi kurmaya kudreti
olan erkektir. Bu sebeple o dengeli bir hayat sürdürmeli, kendisine yüklenen görevleri birbirine baskın
gelmeyecek bir düzenlemeyle yerine getirmelidir.
Erkek ailesine ilgi göstermeli, rızkının temini için
çalışmalı ve bu iki görevini yerine getirirken aynı zamanda davasını taşımada da bir zafiyet göstermemelidir. Erkek bu üç konuda dengeyi tesis etmedikçe
hayatı çalkantı ve debdebeden kurtulmayacak, gerek
aile huzuru, gerek maddi refah ve gerekse manevi
tatmini yaşayamayacaktır. Bunlardan birinin eksikliği diğer ikisini rayından çıkaracak ya da onlar için
göstereceği gayreti verimsiz kılacaktır. Bu sebeple
üç ayaklı bir objenin bu ayaklardan birini kaybetmesi halinde
dengesini, dayanağını kaybedip
yıkılmasında olduğu gibi erkeğin de hayatının dengesi mesabesindeki bu ayaklardan herhangi birisini kaybetmesi hayatının altüst olmasına sebebiyet
verecektir. Öyleyse İslâm şahsiyetine sahip, Allah’ın boyası ile
boyanmış bir dava adamının bu
üç konuda zafiyet göstermesi
kabul edilemez, düşünülemez.
Belki de Allah Subhanehû ve
Teâlâ’nın ayeti bu düzeni ve denّ َسنُ ِمن
geyi kurabilenler içindir: ًص ْبغَة
ِ ِالل
َ ْ“ َو َم ْن أَحAllah’ın
boyası ile boyanandan daha güzel olan kim vardır?”
(Bakara Suresi 138)
Son olarak hiç şüphesiz tüm ilişkilerde meydana
gelen tüm sorunlar için şunu söylemek mümkündür:
Sorunları farkında olanlar çözer. Farkındalık önemlidir ve sevap farkında olup sorunu çözenin ya da çözmeye yönelik adım atanın hanesine yazılır. O iradesi
ile süreci yönetendir. Problemi gören ve çözendir.
Problemin farkında olmayandan çözüm beklemek
inattır, günahtır.

EVLİLİK HAYATI HUZUR,
EŞLERİN YAŞAMI DOSTLUK ÜZEREDİR
www.kokludegsimdergisi.com
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KELİME-İ TEVHİD İLE DAVET
ARASINDAKİ AYRILMAZ İNSİCAM
Tevhid algısının yozlaştırılıp bozulmasını sağlayan Batı kültürü
bizleri biz olmak, bir olmak ve ümmet olmak algısından uzaklaştırdı.
Bu yüce kelimeyi hayatımızdan sökeli kaybettiğimiz bir diğer anlayış de davet kültürü oldu. Tevhid yaratıcıyı birlemek ile birlikte O’nun
ilahlık vasfının hayata hâkim kılınması anlayışıdır. Nitekim tevhid tüm
Peygamberlerin rayesi ve Peygamberlere tâbi olanlar için bir azık olmuştur. Kelime-i tevhid Müslümanların mihenk taşı, mikyası ve fikrî
kaidesidir. Hak ile bâtılın arasını ayıran tevhid, Müslümana hayat ile
ilgili tüm kültürünü sunmakla birlikte Müslümanı Rabbinin o yüce kelimesini taşıyan ve tatbik eden şahsiyetler haline dönüştürür. Keza
tevhid Rahman’ın gönderdiği dinin temel kaidesi ve üzerine fikirlerin
bina edildiği mikyas olmakla beraber Rabbimiz Subhanehu’nun insanlar için belirlediği yaşam biçimidir.
La ilahe illaAllah şehadeti; yegâne idare eden yaratıcı, Rab olma
vasfı ile yüce Allah Subhanehû ve Teâlâ’dan başka mabud olmadığını vurgulamaktır. İlah; kendisine ibadet edilen, tapılandır. Ubudiyet;
mutlak boyun eğiş, tam bir sığınış ve uymak için bütünü ile mabuda
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teslimiyettir. Günümüzde tevhid anlayışının sadece
yerleri ve gökleri yaratan algısı toplumumuz üzerinde hâkim kılınmak istenmektedir. Bu anlayış beraberinde kendisine ibadet edilen tek yaratıcı anlayışını
donuk ve sadece birtakım ibadetlerle sınırlandırmak
olgusunu getirmektedir. Günümüz Müslümanlarına
şöyle bir göz attığımızda, hayat işlerini mevcut nizamın istediği doğrultuda yapıp, aynı şekilde ibadet
işlerini de yine mevcut nizamın istediği gibi camilere hapsedilmesi zihniyetini görürüz. Bu doğrultuda
yukarıda vurguladığımız tevhid şehadeti anlayışının
tam tersi bir algı ve yaşam biçimi toplumumuzda
seyretmektedir.
İşte tevhid yüce ve münezzeh olan Allah’ın birlenmesi, insanın mutlak anlamda Allah’a ibadet etmesi
anlamına gelmektedir. Tabii
ki Kur’an-ı Kerim ubudiyetten
bahsederken, salt ibatede
ilişkin duyguları veya ruhani
ayin benzeri mefhumları işlemiyor kuşkusuz. Bilakis bunların da ötesinde insanın yaşamının tüm sathında, yüce
Allah’a bütünüyle mutlak bir
şekilde boyun eğişten bahsediyor. Bu ise dünya yaşamında tüm amelleri Allah’ın emir
ve yasakları ölçeğinde yerine
getirerek, nefsini O’na teslim
ederek, işlerini O’na havale
ederek ve O’na tevekkül ederek gerçekleştirmektir. İşte bu bağlamda uluhuyetin
anlamı; O’nu kulların eğilimleri, fiilleri noktasında hüküm, yasa belirleyici ve düzenleyici olarak birlemeyi
ifade etmektir. Yüce Allah’ın egemenliğin kayıtsız
şartsız kendisine ait olduğunu vurgulayan ve bunu
tevhidle, Aziz ve Celil olan Allah’a ibadet ve tevekkülle bütünleştiren ayetlerine bir bakalım:
ِإ ِن ْال ُح ْك ُم ِإالَّ ِ ّلِ أ َ َم َر أَالَّ ت َ ْعبُدُواْ ِإالَّ ِإيَّاهُ ذَلِكَ ال ِدّينُ ْالقَ ِيّ ُم
“Hüküm yalnız Allah’ındır. O yalnız kendisine ibadet etmemizi emretmiştir. İşte doğru ve sabit din
budur.” (Yusuf 40)
َعلَ ْي ِه فَ ْليَت ََو َّك ِل ْال ُمت ََو ِ ّكلُون
َ علَ ْي ِه ت ََو َّك ْلتُ َو
َ ِِإ ِن ْال ُح ْك ُم ِإالَّ ِ ّل
“Hüküm yalnızca Allah’ındır. Ben ancak O’na tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnız O’na tevekkül etmelidir.” (Yusuf 67)
ّ َسنُ ِمن
َاللِ ُح ْك ًما ِلّقَ ْو ٍم يُوقِنُون
َ َْو َم ْن أَح
“Yakin ile iman eden bir kavim için Allah’tan daha
güzel hüküm veren kim olabilir?” (Maide 50)
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Günümüzde doğru bir tespit ile tevhid anlayışının bir yaşam biçimi haline dönüşmesi hiç şüphesiz
Müslümanlar için kaçınılmaz bir fırsattır. Malum vakıamız bizlerin her defasında bir çıkmazdan diğer bilinmezliğe götürülmesidir. Kendisine her defasında
çözüm diye sarıldığımız bilinmezlikler bizleri hep yanılgıya uğratmış ve huzursuzluğun hat safhada olduğu bir yaşam biçimi sunmuştur. Artık bu gidişata bir
son vermeli ve davetimizi ırkçılık, cemaatçilik yahut
tüm Batılı şer güçlerinin planladığı İslâm algısından
kurtarıp yalnızca tevhid paralelinde bir davet sunmalıyız. Müslümanların buna en çok ihtiyaç duydukları
bir zaman dilimini yaşamaktayız. Eğer biz Müslümanlar olarak tevhidin ilk kısmı olan “La ilahe illaAllah” bölümünü hakkıyla anladıysak geriye daveti, İslâmi bir bütünlükte yürütmenin tek yolu kalıyor o da
hiç şüphesiz “Muhammedu’r
Rasulullah” düşüncesini yolumuzda kendimize bir azık
edinmektir. Bu öyle bir azıktır
ki hiçbir yolcuyu yarı yolda
bırakmayan ve seyrettiği yol
üzere onları sabit kılan, tüm
açlıklarını doyuran bir metottur. Nitekim Hz. Muhammed
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
İslâm davetini taşıdığı süre
içerisinde kendisine inen
ayetleri birebir uygulaması
ve Sahabe efendilerimizin de
O’nun ardından aynısını yapması bizler için çok önemli bir delil teşkil etmektedir. İşte bu Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
metodunu bizlere sarih bir şekilde göstermektedir.
Nitekim Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem insanlar ile tevhidi kabul edene kadar mücadele ediyor
ve onlara bu daveti yılmadan taşıyordu. Bu durum
bizlere Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in davasını, davetini ve yaşantısının ne ile şekillendiğini
göstermektedir.
İşte bundan ötürü bahsettimiz kelime-i tevhid
şehadetinin ikinci kısmı ilk kısmını tamamlarcasına
ve insanın zihninde canlanan bu soruyu cevaplandırır nitelikte gelmiştir. La ilahe illaAllah’ın ardından
Muhamedu’r Rasulullah diyoruz. Yani yüce Allah’ın
beşeriyet için seçtiği yasalar, Ruhu’l Emin (Cibril
Aleyhisselam) aracılığı -vahiy yolu- ile Muhammed
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e indirdiği yasalardır. Kuşkusuz vahyin Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e inişinden sonra, Allah’ın yasama ve uluhuyetini
birlemek isteyen için, Muhammed SallAllahu Aleyhi
ve Sellem’in getirdiği dine tâbi olması zorunluluğunu
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Müslüman
ümmet Hilâfet’in
ilgasından sonra
tüm değerlerini
yitirdiği gibi
kendisini
yeryüzünde değerli
kılan muntazam
anlayışını
da yitirdi.
Zaten bizleri
değersizleştirip
hor kılan da bu
kaybımız oldu. Hiç
şüphesiz Hilâfet
İslâm’ın tatbik
metodudur.

gündeme getirilmektedir. Çünkü tüm noksanlıklardan münezzeh olan yasa koyucu ilahtan bu mesajı, yaratanın hâkimiyeti ve yol göstericiliğine muhtaç, nakıs ve aciz olan
insana getiren O SallAllahu Aleyhi ve Sellem’dir. Kuşkusuz
bu anlamı vurgulayan birçok ayet gelmiştir.
َعلَى ش َِريعَ ٍة ِ ّمنَ ْال َ ْم ِر فَات َّ ِب ْع َها َو َل تَت َّ ِب ْع أ َ ْه َواء الَّذِينَ َل يَ ْعلَ ُمون
َ َث ُ َّم َجعَ ْلنَاك
“Sonra seni bir yol üzere memur kıldık. Onun için sen o
şeriata uy! O bilmeyenlerin hevalarına uyma.” (Casiye18)
ّ اللُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َو
ّ اللَ فَات َّ ِبعُونِي يُحْ ِب ْب ُك ُم
ّ َقُ ْل ِإن ُكنت ُ ْم ت ُ ِحبُّون
َ ُالل
ور َّر ِحي ٌم
ٌ ُغف
“De ki; siz şayet Allah’ı seviyorsanız, hemen bana uyun.
Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok
bağışlayıcı, çok merhametlidir.” (Ali İmran 31)
ش َج َر بَ ْينَ ُه ْم ث ُ َّم الَ يَ ِجدُواْ فِي أَنفُ ِس ِه ْم َح َر ًجا
َ ى يُ َح ِ ّك ُموكَ فِي َما
َ َّ فَالَ َو َر ِبّكَ الَ يُؤْ ِمنُونَ َحت
س ِلّ ُمواْ ت َ ْس ِلي ًما
َ َِ ّم َّما ق
َ ُضيْتَ َوي
“Hayır! Rabbine andolsun ki, onlar aralarında çıkan
anlaşmazlıklarda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümde kendileri için hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle, teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.” (Nisa 65)
Evet kerim kardeşlerim bizler Müslümanlar olarak bu
anlamda tam bir teslimiyet gerçekleştirip İslâm davetini
yüklenirsek âlemlerin Rabbine yemin olsun ki, O Allah bizleri yardımsız bırakmayacaktır. Rabbimizin bizlerden istediği sağlam bir irade ve uyanıklık ile salih amel işlememizdir hiç şüphesiz. Müslüman ümmet Hilâfet’in ilgasından
sonra tüm değerlerini yitirdiği gibi kendisini yeryüzünde
değerli kılan muntazam anlayışını da yitirdi. Zaten bizleri
değersizleştirip hor kılan da bu kaybımız oldu. Hiç şüphesiz Hilâfet İslâm’ın tatbik metodudur. Onun var olması ile
Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e inen tüm yasaların hayatımızda uygulanması mümkün olup, adaleti ile de
tüm kâfirleri dize getirmesi kaçınılmaz olacaktır. Bugün
henüz devletimiz yok ve bizler o devlete ancak böylesine
bir tevhid anlayışı ile ulaşabiliriz. Evet bu Allah’ın vaadidir
dedik çünkü bakın âlemlerin Rabbi iman edip, salih amel
işleyenlere neyi haber veriyor:
َّ َعد
ف
ِ صا ِل َحا
َّ ع ِملُوا ال
ِ ت لَيَ ْست َْخ ِلفَنَّ ُهم فِي ْال َ ْر
َ اللُ الَّذِينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو
َ َو
َ َض َك َما ا ْست َْخل
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ضى ل ُه ْم َوليُبَ ِدّلنَّ ُهم ِ ّمن بَ ْع ِد خ َْوفِ ِه ْم أ ْمنًا
ْ الَّذِينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َوليُ َم ِكن ََّن ل ُه ْم دِينَ ُه ُم الذِي
َ َ ارت
َ يَ ْعبُدُونَنِي َل يُ ْش ِر ُكونَ بِي
َش ْيئًا َو َمن َكف ََر بَ ْعدَ ذَلِكَ فَأ ُ ْولَئِكَ ُه ُم ْالفَا ِسقُون
“Allah sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi onları da
halife kılacağını, onlar için seçtiği dini (İslâm’ı) yeryüzünde hâkim kılacağını, geçirdikleri bu korku günlerini güvene
çevireceğini vaat etti. Zira onlar yalnız bana kulluk eder ve
hiçbir şeyi asla ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra
inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendisidir.” (Nur 55)
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İNSANLAR NE DER DÜŞÜNCESİYLE
YAŞANAN BEDBAHT BİR HAYAT!
SÜMEYYE AVCI
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Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor:
“Amellerinizi Allah için halis kılınız. Zira Allahu
Teâlâ ancak kendisi için ihlâsla yapılan ameli kabul
eder.”1
İhlas ancak, insanların görüşlerini, rızasını veya
öfkesini hesaba katmadan sadece ve yalnızca Allahu Teâlâ’nın rızasını düşünüp bu doğrultuda yaşandığı vakit hâsıl olur. Burada insanın hayatını
yalnızca Allahu Teâlâ’yı razı etmeye adaması ve her
ne olursa olsun O’na olan sadakatinden vazgeçmemesi esastır.

Yapılan hayırlı işler veya ibadetler Allah’ın dışında bir başkasının sevgisini, hoşnutluğunu, takdirini, beğenisini veya ilgisini çekmek için yapılırsa bu
noktada ihlas kaybolur. Saflık ve temizlik yok olur.
İhlasın kaybolduğu yerde riya ortaya çıkar. Riya ise
yapılan ameli boşa çıkartır. Her ne kadar o amel için
çaba gösterilse de, kan ter içinde kalsa da, zamanından, malından, eşinden, sevdiğinden, evladından
fedakârlık yapsa da bu durumu değiştirmez. Burada
asıl olan niyettir ve işlenen amelin kim için yapıldığıdır. Sadece Allahu Teâlâ’nın rızası için olduğunda ihlas, başkalarının rızası gözetlendiğinde ise riya olur.
Nitekim Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
ُصدَقَاتِ ُكم ِب ْال َم ِّن َواألذَى كَالَّذِي يُن ِف ُق َمالَه
َ ْيَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُواْ الَ تُب ِْطلُوا
ُ
ْ
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ّ سبُوا َو
اللُ الَ يَ ْهدِي
َ على
َ َصلدًا ال يَقد ُِرون
َ ش ْيءٍ ِ ّم َّما َك
َ ُصابَهُ َوابِ ٌل فَت ََر َكه
َ َ فَأ
ْ
َْالقَ ْو َم الكَافِ ِرين
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“Ey iman edenler, Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanmadığı
halde, malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve gönül yıkmak suretiyle hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylelerin durumu, üzerine biraz toprak bulunan düz
kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu
çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah kâfirleri doğru
yola iletmez.”2

Birilerine duyurmak
maksadı ile işlenen
amellerin, âlim
denilsin diye
öğrenilen ilmin, çok
aktif denilsin diye
taşınan davanın,
cömert denilsin diye
yapılan hayırların,
hafız denilsin diye
okunan Kur’an’ın,
toplumda sevilsin
diye yapılan
dürüstlüğün Allah
katında hiçbir kıymeti
ve değeri yoktur.

Evet, birilerine duyurmak maksadı ile işlenen amellerin,
âlim denilsin diye öğrenilen ilmin, çok aktif denilsin diye taşınan davanın, cömert denilsin diye yapılan hayırların, hafız
denilsin diye okunan Kur’an’ın, toplumda sevilsin diye yapılan dürüstlüğün Allah katında hiçbir kıymeti ve değeri yoktur.
Böyle davrananların eline yorgunluktan, zaman kaybından
başka hiçbir şey geçmeyecektir. Allahu Teâlâ bu durumu
üzerinde biraz toprak bulunan düz bir kayaya benzetiyor ve
sağanak bir yağmur sonucu silinip gitmesiyle, kaya yüzeyinin çırılçıplak kalmasına benzetiyor. Hatta daha da ağır bir
sonuç var ki, o da böyle yaşayanların Cennet’in kokusunu
dahi almayacak olmalarıdır.
Ebu Hüreyra RadiyAllahu Anh’dan rivayet edildiğine göre
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor; “Aziz
ve celil olan Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya yarayan bir ilmi,
sırf dünyalık elde etmek için öğrenen kimse, Kıyamet Günü
Cennet’in kokusunu bile alamaz.”3
Yine başka bir hadiste Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Kıyamet Günü hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş bir
kimse olup huzura getirilir. Allah Teâlâ ona verdiği nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder. Cenâb-ı
Hak: Peki, bunlara karşılık ne yaptın? buyurur. Şehit düşünceye
kadar senin uğrunda cihad ettim, diye cevap verir. Rabbimiz:
Yalan söylüyorsun. Sen, babayiğit adam, desinler diye savaştın,
o da denildi, diye buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü
Cehennem’e atılır. Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur‘an
okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri
hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Ona da: Peki, bu nimetlere
karşılık ne yaptın? diye sorar. İlim öğrendim, öğrettim ve senin
rızan için Kur’an okudum, cevabını verir. Rabbimiz: Yalan söylüyorsun. Sen âlim desinler diye ilim öğrendin, ne güzel okuyor,
desinler diye Kur’an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi,
diye buyurur. Sonra emrolunur o da yüzüstü Cehennem’e atılır.
(Daha sonra) Allah’ın kendisine her çeşit mal ve imkân verdiği
bir kişi getirilir. Allah verdiği nimetleri ona da hatırlatır. Hatırlar
ve itiraf eder. Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın? buyurur. Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiç bir yerden esirgemedim, sadece senin rızanı kazanmak için verdim, harcadım, der.
Rabbimiz: Yalan söylüyorsun. Halbuki sen, bütün yaptıklarını
ne cömert adam, desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten
söylendi, buyurur. Emrolunur bu da yüzüstü Cehennem’e atılır.”4
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Birçok insanın hayat ölçüsü diğer insanlar olmuştur. Bir diğer adıyla “el
ne der” düşüncesi kazılmıştır beyinlere. Öyle ki, bir şey alınırken, giyilirken,
söylenirken dahi elalemin bakış açıları hesaba katılır. Allah’a kulluktan sapma
diye nitelendirebileceğimiz bu tür bakış açısı insanları Cehennem’e sürüklemektedir.
Asılda bu kadar ciddiyet arz eden bir meselede birçok Müslümanlar bilmeden veya farkında olmadan büyük bir hata yapmaktadırlar. Şöyle ki evlatlarımızı eğitirken çoğu zaman farkında olmadan bu düşünceyi yerleştiririz. Me-

sela; “Eğer yaramazlık yaparsan insanlar bu çocuk ne kadarda yaramaz der.” veya
“İnsanlar senin hakkında kötü mü konuşsun istiyorsun?” yahut ta “Falanca bunu
yaptığını görürse, seni bir daha asla sevmez.” vs. bu ve buna benzer örnekler çoğaltılabilir. Bu durum kulağa çok basit gelebilir ama dikkat edin, sarf ettiğimiz
bu sözler, evlatlarımızın ilerideki ölçüsünü belirliyor. Böylece çocuklar belirli
bir yaşa geldikleri zaman amellerini başkalarının isteklerine, düşüncelerine
göre belirlerler. Bugünkü insanların ölçülerini belirlediği gibi… Çocuklar yanlış
bir şey yaptıklarında onları o yanlıştan alıkoymak için verilen cezalar dahi insanların ne diyeceklerini hesaba katarak yapılıyor.
Bugün ki Müslümanların bakış açılası maalesef diğer insanların bakış açıları olmuştur. İnsanların düşüncelerine göre yaşantılarını belirleme konumuna
geldiler. Bu durumda belki de farkında olmadan, aslında kendi hayatlarımızı
değil başkalarının istediği hayatı yaşar duruma gelindi.
Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, evlenileceği zaman dahi başkalarının düşünceleri hesaba katılır. Evleneceği kişiyi seçerken insanların nazarında kabul
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edilir mi, tepkileri nasıl olur diye düşünülür. O eş ne kadar hayırlı olursa olsun önce çevresi tarafından kabul edilip edilmeyeceği düşünülür. Düğün yapılırken tamamen insanların istediği gibi organize edilir. Erkek hanımına her konuda yardımcı
olduğunda, ona güzel sözler söylediğinde sırf etrafında duyduğu “Ne kadar kılıbıksın.” benzeri sözlerden dolayı bu hayırlı işi
terk edebiliyor. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in hayatını örnek alması gerekirken insanların bozuk değer yargılarını
örnek alabiliyorlar.
İnsanlar farkında veya değil, öyle bir duruma getirilmiş ki,
sırf başkaları için ne acılarını, ne sevinçlerini, ne sevgilerini ne
de üzüntülerini yaşayabiliyorlar. Bir robot misali hep başkalarına göre dizayn edilmiş bir yaşantı sergileniyor.
Toplumun bu çarpık düzeni kolay kurulmadı. Cumhuriyet’in
ilanından sonra toplumu topyekûn değiştirme yani bozma
inkılâpları gerçekleştirildi. İslam’dan kaynaklanan kültürleri
unutturuldu ya da yasak edildi. Bundan sonra Müslümanların
zihinlerine ferdiyetçi bir yaşam, menfaatçi bir anlayış yerleştirildi. Fakirlik izzetsizlik sayıldı. Kapitali elinde bulunduranlar
saygın kişi unvanını aldı. Bu şekilde Batı menşeili düşünceler
sürekli toplum içerisinde işlenerek zihniyet bozuldu. Yetişen
yeni nesil babasının sakalından, annesinin başörtüsünden
utanır hale geldi. Toplum tarafından kınanacakları, geri kafalı
denileceği korkusuyla İslam’dan uzaklaşır oldular. Hiç düşünmeden toplumun zehrini içerek, akıllarını toplumun fasit değer
yargılarına odaklı kullanmaya başladılar.
Burada ölçü kişinin kendisi veya diğer insanların heva ve
hevesleri değil tamamen helal ve haram olmalı. Yapılacak olan
işin helal mi haram mı ona bakılması gerekiyor. Helalse yapılır
değilse terk edilir. Aslında mesele bu kadar basit. Tabii ki bazen helal olmasına rağmen yapılacak olan iş fitne fesada sebebiyet verilecekse en güzeli o işten vazgeçmektir. Aksi takdirde Rabbimin helal kıldığını bir başkası neden haram kılsın? Bir
başkası için o helalden neden vazgeçilsin? Rabbim dünyadaki
tüm nimetleri bizler için yaratmış. Bizler bu güzel nimetlerden
başkaları için neden vazgeçelim?
Yukarda insanların düşüncelerinin hesaba katılmasının
çoğu alanda yanlış olduğunu söyledim. Akla “Peki doğru alan
nedir?” diye bir soru gelebilir. Buna kısa bir izah getirmekte yarar var:
İnsanların düşüncelerini şu alanda hesaba katabiliriz; Mubah olan alanlarda insanların o mubaha haram olduğuna dair
bir bakış açısı varsa o amel terk edilebilir. Kişi bunu yaparken
dahi bunu insanlara yaranmak için değil yine Allah’ın rızasını
gözetmek için yapar. Örnek verecek olursak; sigara içen biriyseniz ve bulunduğunuz ortamda sigaraya haram bakışı varsa
orada sigara içmekten vazgeçebilirsiniz. Şu an bulunduğumuz toplumda insanların ne kadar ön yargıyla yaklaştıklarını
biliyoruz. Haram diye zannedilen bir mubahı yapmamız İslami
kimliğimiz hakkında bir zanna sebebiyet verebilir ve sonucun-
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da “Ne geliyorsa bu dincilerden
geliyor.” sözüyle karşı karşıya kalabiliriz. Bizim böyle bir
ortamda bu ve buna benzer
mubahlardan kaçınmamızın
sebebi insanların takdiri için
değil, aksine fitne fesadın ortaya çıkmasını engellemek
içindir.
Hayatın her alanında ama
her alanında amaç Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın rızası
olmalıdır. Bunun dışına çıkılmamalı ki, insanlar saflığını temizliğini koruyabilsinler. İnsanları memnun
etmeye hayatınızı adarsanız şunu bilin ki, insanları
asla ama asla razı edemezsiniz. Hadi birini razı ettiniz, birisinin sevgisini kazandınız, peki ya diğerleri?
Bir de şöyle bir melese var ki, bizler ne kadar istesek de, ne kadar mücadele etsek de başkalarının
sevgisini, rızasını, ilgisini kazanamayız. Rabbimiz
istemediği sürece kimsenin gönlünü kazanamayız.
Bakın Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor:
Ebu Hüreyra’dan rivayet olunduğu üzere Rasulullah şöyle buyurdu:
“Yüce Allah bir kulunu sevince Cebrail Aleyhi’s Selam’a: Ben falanı sevdim, sen de sev, der. Bunun üzerine
Cebrail Aleyhi’s Selam da onu sever ve gökte meleklere: Allah falanı sevmiştir, siz de seviniz! diye nida eder.
Artık göklerdekiler de onu sever. Sonra yeryüzünde de
onun için bir sevgi yerleşmiş olur. Ve devamında şöyle buyuruyor: Allahu Teâlâ bir kula buğzettiği zaman,
Cebrail Aleyhi’s Selam’a: Ben filanı sevmiyorum, onu
sen de sevme! diye emreder. Cebrail Aleyhi’s Selam da
onu sevmez. Sonra Cebrail Aleyhi’s Selam gök halkına:
Allah filan kişiyi sevmiyor, onu siz de sevmeyin, der.
Bunun üzerine yeryüzündekiler de o kimseye karşı kin
ve nefret uyanır.”
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Görüldüğü üzere her
ne kadar başkalarını
razı etmek, başkalarının
sevgisini kazanmak için
amellerimiz sarf etsek de
Rabbimiz dilemediği sürece kimsenin sevgisini
dahi kazanamayız. Yani
sözde başkalarının sevgisini kazanmak uğruna
sergilediğimiz
ameller
amacına ulaşmayacağı
gibi Allah’ın rızası hesaba katılmadan işlenen amelin de bir kıymeti olmayacaktır.
O halde Değerli Müslümanlar;
Günümüzde Müslümanların zillette olmasının
nedeni basit kokuşmuş bâtıl olan ve İslam’ın düşmanı bulunan kapitalizm nizamı içerisinde yaşamaları ve bu sisteme rıza göstermelerinden ve bu nizamın ürünü olan bencillik etmek, övülmek, iyi desinler diye çaba sarf ederek aklını yanlış kullanmaktan
kaynaklanmaktadır.
Zilletten kurtulmanın yolu öncelikle bu sistemleri ret edip fıtrata uygun tek doğru, Allah’tan gelen
İslâm’ı hayatımıza hâkim kılmaktan geçer. Yaptığımız her amel Rabbimizi razı etmek için olsun.
Ayrıca İslâm ideolojisinden kaynaklanan genel örfün yani fikir ve duygu atmosferinin oluşturulması,
Müslümanların amellerinde şerî hükümlere uygun
bir şekilde hareket edilmesi gerekliliğini anlamak olmazsa olmazlardandır. Bunun dışına çıktığımız vakit Allah muhafaza hüsrana uğrayanlardan oluruz.
İnsanların bakış açılarını hesaba katarak yaşamak
bedbaht bir hayatı yaşamak demektir.
Rabbim bizleri her konuda kendisinin rızasını gözeten kullarından eylesin... (Amin)
1
2
3
4

Ramuz el-Ehadis
Bakara Suresi 264
Ebu Davud
Müslim, İmâre 152

İNSANLAR NE DER DÜŞÜNCESİYLE
YAŞANAN BEDBAHT BİR HAYAT!
www.kokludegsimdergisi.com
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PAZARLAMA TAKTİĞİ,
KENDİNİ ÖZEL HİSSETTİRMEK
Satış ve pazarlama dünyasında, insanları, bizim yapmak istediklerimize
katkıda bulunmaya, bizimle işbirliğine girmeye, önerdiklerimizi kabul etmeye, pazarladığımız ürünleri, hizmetleri satın almaya, kararlarımızda bizim
yanımızda olmaya ikna edebildiğimiz sürece başarılı bir satıcı, başarılı bir
pazarlamacı olabildiğimiz söylenebilir.
Hedeflerimize ulaşabilmemiz için, insanları ikna etmeyi başarabilmeliyiz. İkna etmenin yollarını öğrenmek, insanların nelerden ve nasıl etkilendiklerini, insan zihninin nasıl çalıştığını bilmek
zorundayız.
İnsanların yaptıkları hatalar, çoğunlukla
onların zihinlerinde oluşan yanlış bir zihin modelinden kaynaklanır. Eğitimsiz anne-babalar,
bebekleri ishal olunca, bebeklerine daha az
su içirmeyi tercih ederler. Bu anne-babaların
zihin modeli: “Eğer bebeğime az su verirsem,
dışkısının da sulu olmasını önlerim.” şeklindedir. Oysa bu yanlış bir zihin modelidir; doğrusu, tam tersini yapmaktır. İshal olunca, insan
vücudu su ve mineral kaybeder. İshal olan
hastalara su vermek (mümkünse mineralli su
vermek) gerekir.
İnsanları doğru davranışa ikna etmek için
onların zihnindeki modeli bilmek gerekir. Eğer
bu model bilinirse ikna etmenin yolları açılır.

İnsanları doğru
davranışa ikna etmek
için onların zihnindeki
modeli bilmek gerekir.
Eğer bu model bilinirse
ikna etmenin yolları
açılır.
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İnsanlar yaşadıklarından etkilenir, deneyimlerden ders alarak karar verirler. İnsanlar önemli bir karar alırken -kötüler başta olmak üzere- geçmişte yaşadıklarını hatırlarlar. Bir insanın
kararlarını ve davranışlarını etkilemek için onun o konuda yaşadığı önemli deneyimlerin ne olduğunu bilmek ve ona göre
davranmak gerekir. Bu sadece bireysel düzeyde değil, bir toplumun bütünü için de geçerlidir. Her toplumun yaşadığı iyi-kötü, acı-tatlı önemli olaylar vardır. Bu önemli olayları bilmek, bir
insanı da bir toplumu da ikna etmek için son derece önemlidir.
İnsanlar çoğu durumda, genel doğruların kendileri için geçerli olmadığını düşünür ve kendilerini bir istisna olarak görürler. Tiryakilerin çoğu, sigara içmenin zararlı olduğunu kabul
ederler ama sigaranın kendilerine “dokunmadığını” düşünürler. İnsanları ikna etmek için konuyu onların özeline indirmek
gerekir. İnsanlara onlardan özel olarak neler beklediğimizi anlatmak, bunu nasıl başaracaklarını onlarla birlikte planlamak,
birlikte bir program yapmak gerekir. Kişiselleşmiş, birey düzeyinde somutlaşmış öneriler daha ikna edici olur.
İnsanların alışkanlıklarını anlamak, insanları yeni bir davranışa ikna etmek için son derece önemlidir. Alışkanlıklar o kadar
içsel ve o kadar güçlüdürler ki her insan kendi alışkanlıklarını değiştirmekte zorlanır. Çoğu insanın pek çok konuda doğru
olanı bilmesine rağmen, alışkanlıklarına yenik düştüğü için, bu
doğruları hayata geçiremez. İnsanlara yeni bir davranış kazandırmak için önce mevcut alışkanlıklarını analiz etmek, bunları
nasıl değiştireceklerinin planlarını yapmak gerekir.
İnsanları harekete geçirmek için onların motivasyonlarını
bilmek gerekir. Bütün insan davranışlarının altında, kendilerinin de bilmedikleri motivasyonlar vardır. İnsanlar tercihlerini bu
motivasyonlarla yaparlar. Pek çok kadın kendisini “güzelleştirecek” bir kreme yeri geldiğinde yüzlerce lira verirken kendi sağlığı için para harcamayı “fazla” bulabilir. İnsanları ikna etmek
isteyen herkes, insanların motivasyonları konusunda bilgili olmak zorundadır. İnsan motivasyonlarını bilmeden pazarlama
da yapılmaz, siyaset de. Sadece pazarlama ve siyaset değil,
insanın arkadaşlarıyla, eşiyle, çocuklarıyla, anne-babasıyla anlaşmak ve onları ikna etmek için bile onların motivasyonlarını
bilmesi gerekir.
İnsanlar kendilerini bir resmin içine oturtmaktan hoşlanır.
Herkes öyle ya da böyle bir imajı giyinir. İnsanlar bu fotoğrafların içinde, kendilerini güçlü, statü sahibi, neşeli, mutlu… sunarken bu görüntülerin arkasında gizlenmiş özlemler, kompleksler,
suçluluk duyguları, mantıktan uzak kaygılar, geçmişle ilgili hesaplar barındırırlar. Bu imajları ve arkasındakileri çözümlemek
de insan doğasını anlama, insanı etkileme ve ikna etme yollarını bulma açısından çok değerli ipuçları verir. İnsanların içsel
gerilimlerini bilmek ve onlara bu gerilimleri aşacak yollar önermek, onları ikna etmek için son derece önemlidir.
İkna konusunda en meşhur yazarlardan birisi olan Vance
Packard, 1950’lerin sonunda yazdığı kitapta, “insanları ikna etmenin gizli yollarını” anlatmıştı. O dönemler yeni filizlenen motivasyon araştırmalarından örnekler vererek insanların bilinçdışı davranışlarının satın alma kararlarında ne kadar etkili olduwww.kokludegsimdergisi.com
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ğunu anlatmıştı. Bir gazeteci olan Packard, yazdığı
kitapta insan davranışlarına ışık tutmuş, o dönemin
reklam sektörüne ilham kaynağı olmuştu.
Vance Packard, insanları etkilemenin, onları ikna
etmenin sekiz gizli yolu olduğunu söylemişti:
1-Duygusal güvenliği oluşturmak: Satın aldığımız
her ürün ve hizmette aslında “güvence” satın alırız.
Bilinçaltımız bizi, sürekli güvenliğimizi temin edecek
seçimler yapmaya; güvenliğimizi tehdit eden şeylerden de uzaklaşmaya yönlendirir. Kendi vücudumuzun, kendi evimizin, kendi ailemizin etrafına kurduğumuz “güvenlik zırhı” bizi rahatlatır. Bu görünmez zırhı
delecek, tehdit edecek her gelişmeye karşı çıkarız.
İnsanları ikna etmek için, yapılan önerinin, önce onların güvenlik alanını tehdit etmediğini
garanti etmek gerekir. İnsanlar, güvenliklerinin zedelenmeyeceğini anlarlarsa, ikna olmanın kapılarını açarlar.
Bizler için de öyle değil midir? Anlattığımız fikirleri, fayda-zarar, menfaat-çıkar kıyaslamasıyla ele alan insanların bu fikirlere dünyalık menfaatlerine zarar gelme endişesi ile uzak durduğuna çokça şahitlik etmişizdir. Oysaki insanlara,
dünya menfaatleri yerine Allah’ın rızası ve Allah’ın
vaatleri gösterildiğinde, Allah’ı kendisine vekil etmesi durumunda dünyanın hepsi ona karşı olsa dahi
Allah dilemezse kendisine bir zarar dokunmayacağı
özümsettirildiğinde kendilerini güvende hissedecekleri için de fikirlere ikna olacaklardır.
2-İnsanlara kendilerini değerli hissettirmek: Dünyanın her yerinde ev kadınları, çalışan ve para kazanan eşlerinin yaptıklarını daha değerli, kendilerini
ise değersiz hissederler. Her gün yaptıkları ev işlerinin kimse tarafından takdir edilmediğini düşünürler.
Aslında sadece ev kadınları değil, istisnasız hepimiz
takdir edilmek isteriz. Herkes, takdir görmek, beğenilmek ister. Packard’a göre, insanları kendilerine
değerli hissettirmek, en güçlü ikna yollarından biridir.
Bizler için de öyle değil midir? Her kim ki, yaptığı
işin, taşıdığı fikrin, Peygamberlerin vazifesi gibi olduğunu anlar ve Allah’ın bu işe, işi yapana verdiği değeri bilir, işte o zaman, kişi tek başına dahi olsa Allah’ın
ismi en yüce oluncaya kadar gayret gösterir. Bilir ki,
değeri kendinden değil, değeri Allah’ın rızasına ulaşmak için gösterdiği samimi gayretlerdendir.
3-İkna edilecek kişiye başrolü vermek: İnsan dünyaya bakarken kendini merkeze koyar. Güneş bizim
için doğar, dünya bizim için döner. Hiç kimse günlük
hayatını yaşarken bir bilim insanı mantığıyla yaşa-

maz. Bu nedenle de bir öneri ne kadar değerli olursa
olsun, söz konusu durumda gerçek kahramanın kendisi olduğunu bilmek ister. İnsanlara bir ürün satmak
için, başrolde onların olduğunu vurgulamak gerekir.
İster sigarayla mücadele olsun, ister bir ürün veya
hizmet satmak olsun ya da siyasi propaganda olsun,
bu kural değişmez. Bu riyakârlık değil, gerçektir; çünkü insanlara yapılan bütün tekliflerin kahramanı doğal olarak insanların kendileridir.
İşte böyle, Allah’ın davasını taşımak görevinde
başrol sana ait. Eğer bu bir resim ise, resmin en ortasında olan sen olmalısın. Bu bir yarış, hayır üzerinde kardeşlerinle sen de yarış. Böylece, hep beraber
Allah’ın rızasına ulaşırsınız. Sen olmazsan da bu
dava yürüyecek. Hatta toplumdan bir
Allah’ın kulu bu davayı taşımasa, Allah
başka bir toplum var edecek. Davanın
sana ihtiyacı yok, ama senin Allah yolunda bir kahraman olabilmen için bu
davaya ihtiyacın var.
4-Yapıcı dürtüleri harekete geçirmek: İster kek yapsın, isterse sosyal
bir kampanyaya katılsın, elde ettiği sonuçlarda insan kendisinin de bir katkısının olmasını
ister. Ev kadınları hazır çorbaya, hazır keklere karşıdırlar. Ama çorba ve kek yapmayı, bunu yaparken
kendilerinin özel bir katkısının olmasını çok isterler.
İnsanlara, kendi katkılarını yapabilecekleri teklifler
yapmak, onları ikna etmek için çok etkilidir.
Allah’ın davasının da, zamane deyimiyle proaktif
yapıdaki şahıslara ihtiyacı var. Proaktif nedir-kimdir
dersen, bak Abdullah bin Mesud’a anlarsın. O ki, cüssesine bakmadan Kâbe’de Rahman Suresi’ni okuyup
da kâfirleri öfkelendirmedi mi? Proaktif yaklaşım,
kendi kendine görev biçmektir, iş yokken kendine iş
çıkarmaktır, kimse ortada yokken ortada olmaktır.
İnsanlara, “gel deyin, gel de sen de şu işin ucundan tut deyin”, fikirlerinizi desteklemese dahi, amel
boyutunda size yardım edecek insanların size koştuğunu görürsünüz. Görsünler, işin sonunda kendi
katkılarını. Hatta siz onlara şöyle deyin: “Allah senden
razı olsun, senin desteğin ne kadar çok işe yaradı, sen
olmasaydın, zorlanacaktım.”
5-Sevgi duygusunu ortaya çıkarmak: Sevgi unsuru barındıran, insanların sevgi verme-sevgi alma
dürtülerine hitap eden teklifler her zaman daha ikna
edici olur. Kimse içinde sevgi barındıran, sevgi duygularını tetikleyen tekliflere kayıtsız kalamaz. Sevginin sıcaklığı en dirençli insanları bile esnetip onların
ikna olmalarını kolaylaştırır.
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Suriyeli kardeşlerimizin, Türkiye’ye gelmelerine, aramızda bulunmalarına karşı çıkan,
hoşlanmayan bir arkadaşın mı var? Al onu, götür bir mahalle arasına, Suriye’li bir çocuk
bul, oturt onu dizine, baksın çocuğun gözlerinin içine. Sonra bak bakalım, fikirlerinde bir
değişiklik var mı, yok mu?
Özellikle, içinde bulunduğumuz kapitalist ortamda, insanlar artık birbirlerine menfaat
nazarıyla bakıyorlar. Sen, bir kardeşini Allah rızası için seviyorsan, bil ki o kardeşin kendisini bu ortamda çok iyi hissedecek.
6-Gücü ortaya çıkarmak: İnsanlar güçlü olmak, güçlü olduklarını başkalarının da görmesini isterler. Güçlü olduklarını sergileyerek başkalarını etkilemek isterler. Elektronik
aletler, arabalar, mücevherler… hepsi birer güç göstergesidir. Bir sosyal sorumluluk çalışmasına katkı veren insanları ilan etmek, kimlerin hangi katkıyı yaptığını duyurmak, insanların daha fazla katkı yapmalarını sağlar. İnsanlar güçlü olmayı ve güçlü görünmeyi
severler.
Tamam, belki maddi araçlarla güçlü görünmekten bahsetmek bir Müslümana yakışmaz ama insanlara Allah’ın yardımının Allah’ın davasına omuz verenlerle birlikte olacağını
hatırlatman onu güçlendirecektir. Ayrıca, birlikten kuvvet doğar mantığıyla, aynı fikri taşıyan kardeşlerinle güçlüsün.
7-Köklere hitap etmek: En modern insanlar bile güçlü köklere sahip olma duygusundan
etkilenirler. İnsanları etkilemenin önemli bir yolu, onların köklerini ortaya çıkarmak, onları
kendi kökleriyle yakınlaştırmaktır. İnsanları gelenekleri, kültürel kökleriyle buluşturmak,
onları etkilemenin güçlü bir yoludur. İnsanlar kendi köklerine yakınlaşmaktan etkilendikleri gibi güçlü kökleri olan fikirlere de yakın dururlar.
Bu ifadelerden milliyetçilik fikri anlaşılmasın. Köklerini hatırlatmak ve kökleriyle bağını
sağlamlaştırmak demek, ruh demektir, Allah ile olan bağın idraki demektir, titreyip aslına
dönmek demektir, köklerini tozlardan arındırmak demektir. Ki böylece, üzerinde bulunan,
sonradan eklenen fikirlerden arınıp, özüne dönebilesin.
Ayrıca, dedik ki, insanlar kökleri güçlü olan fikirlerle ikna olurlar. Allah’ın kelamından,
Rasul’ün kavlinden daha güçlü kökü olan fikir mi var?
َ ًاللُ َمثَالً َك ِل َمة
َ ٍش َجرة
ّ ب
س َماء
َ ط ِيّبَةً َك
َّ ع َها فِي ال
ُ صلُ َها ثَابِتٌ َوفَ ْر
ْ َ ط ِيّبَ ٍة أ
َ ْف
َ ض َر
َ أَلَ ْم ت ََر َكي
“Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları
gökte olan güzel bir ağaç gibidir.”1
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8-Ölümsüzlük duygusuna hitap etmek: Ölüm kaçınılmazdır ama insan
öldükten sonra da adının anılmasını ister. Ebedi olmak insanların kararlarını, davranışlarını etkiler. İnsanlar kendilerini ölümsüz kılacak bir teklife
kayıtsız kalmazlar. Kendileri için olmasa bile değerli bir girişimin ölümsüzlüğüne katkı verme duygusuyla da motive olurlar.
Evet, beka içgüdüsü gereği insan yaşamını devam ettirmek ister. Tamam, bir Müslüman olarak, ölümsüzlük gibi bir talebimiz yok. Fakat bizler
bugün Allah’ın davasını taşırsak, bizden sonra gelecek nesiller, bizleri isim
isim anmasa dahi, babalarımız-dedelerimiz iyi ki gayret edip çalışmışlar
da Râşidî Hilafet Devleti’ni kurmuşlar, yoksa demokrasi ile zulmedilmeye
devam ederdik, Allah onlardan razı olsun dediklerinde bu bize inşaAllah
yeter.
Sadece pazarlama alanında değil, bireysel hayatımızda da iyi iletişim
kurmaya ve insanları ikna etmeye ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz
her durumda insanları olumlu bir şekilde etkileyerek, kendi yanımıza çekebilir ve koşulları kendi lehimize çevirebiliriz. Bütün bunları hem ahlaklı
hem de dürüst bir şekilde yapabiliriz.
İnsanların düşüncelerini, davranışlarını etkilemek, onları işbirliğine
ikna etmek, ihtiyacımız olan önemli yetkinliklerimizden bir tanesidir.
İnşaAllah, satış ve pazarlama dünyasında satışları arttırmak için kullanılan bu yaklaşımları Allah’ın rızasına ulaşma amacıyla, Allah’ın nizamı
yeryüzünde hâkim olsun diye yaptığımız çalışmalar esnasında da kullanırsak ve daha da geliştirirsek faydalı olur diye sizlerle paylaşmaya karar
verdim.
Eksikleri ve hatalarıyla, Rabbim gayretlerimizden ötürü hepimizden
razı olsun ve bizleri Râşidî Hilafet Devlet’i çatısı altında, mahşer günü Rasul’ün sancağı altında, sonra da Cennet’te Kevser Havuzu’nun etrafında
buluştursun inşaAllah.
1

İbrahim 24

PAZARLAMA TAKTİĞİ,
KENDİNİ ÖZEL HİSSETTİRMEK
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Bu ayetlerde şu hakikatleri keşfedeceğiz:
-

Dinde sebat göstermek

-

Fikrî liderlik

-

Dünya ve ahireti kazanmak

ْ َسو ٌل قَ ْد َخل
علَى
ُ الر
ُ َو َما ُم َح َّمدٌ إِالَّ َر
ُّ ت ِمن قَ ْب ِل ِه
َ س ُل أَفَإِن َّماتَ أ َ ْو قُتِ َل انقَلَ ْبت ُ ْم
َّ اللُ ال
ّ سيَجْ ِزي
ّ ع ِقبَ ْي ِه فَلَن يَض َُّر
شا ِك ِرينَ َو َما
َ َالل
َ ى
َ ْأ َ ْعقَا ِب ُك ْم َو َمن يَنقَلِب
َ ش ْيئًا َو
َ َعل
ْ
َّ
ً
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُّ
ْؤ
اب الدنيَا ن تِ ِه ِمن َها
َ َكانَ ِلنَ ْف ٍس أ َ ْن ت َ ُموتَ إِال بِإِذ ِن هللا ِكت َابًا ُّم َؤ َّجال َو َمن ي ُِرد ث َو
َّ سنَجْ ِزي ال
َشا ِك ِرين
ِ اب
َ َو َمن ي ُِر ْد ث َ َو
َ اآلخ َرةِ نُؤْ تِ ِه ِم ْن َها َو
“Muhammed ancak bir Resuldür. Kendisinden
önce nice Resuller gelip geçtiler. Eğer ölürse veya
öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim geri
dönerse Allah’a hiç bir zarar veremez. Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır. Hiç bir kimse Allah’ın
izni olmadan ölmez, bu ise belirlenmiş eceldir. Kim
dünya sevabını (nimetlerini) istiyorsa kendisine ondan veririz, kim ahiret sevabını (nimetlerini) istiyorsa
kendisine ondan veririz. Şükredenleri mükâfatlandıracağız. (Âli İmran Suresi 144-145)
Ayetin münasebeti; Uhud Savaşı’nda Resulullah
SallAllahu Aleyhi ve Sellem vurulup başından yaralanınca müşrikler Muhammed öldürüldü dediler ve
şeytan yüksek sesle bunu bağırdı. Müslümanlar arasında bazı kimseler etkilenip şöyle dediler “Eğer nebi
olsaydı öldürülmezdi.” Fakat Resulullah’ın Sahabeleri

şöyle dediler: “Allah zaferi verinceye kadar veya Resulullah’a yetişinceye (ölünceye) kadar savaşın.” Bunun
üzerine Allah Celle Celâlehû bu ayeti indirdi. Bunun
manası: Muhammed ancak bir Resuldür, bir elçi ve
nebidir, kendisinden önce gelip geçen Nebi ve Resuller gibidir. Onlar da öldüler, zira onlar birer insanlardır.
Nitekim Allah Celle Celâlehû başka ayette Resulüne
hitap ederek ve insanların dikkatini çekerek şöyle buyurdu:
َإِنَّكَ َم ِيّتٌ َوإِنَّ ُهم َّم ِيّتُون
“Muhakkak sen öleceksin, onlar da ölecekler.”
(Zümmer Suresi 30) Bundan sonra öbür ayette hiç
bir insan Allah’ın verdiği izne binaen eceli gelmeden ölmez denmektedir. Bunun manası Muhammed
SallAllahu Aleyhi ve Sellem ancak eceli gelince ölür.
İnsanlar ondan önce onu öldürmek isteseler Allah
buna izin vermez. Bu nedenle paniğe kapılmayacaksınız, çünkü Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem
dahil olmak üzere her insan eceli gelince ölecektir.
Bütün insanlar onu öldürmek veya ona zarar vermek
isteseler de Allah izin vermezse ona hiç bir şey olmaz. Nitekim Tevbe suresi 51. ayette Allah Celle Celâlehû bunu şöyle bildirdi:
ّ علَى
ّ َب
َاللِ فَ ْليَت ََو َّك ِل ْال ُمؤْ ِمنُون
َ اللُ لَنَا ه َُو َم ْوالَنَا َو
َ ُصيبَنَا إِالَّ َما َكت
ِ قُل لَّن ي
“Deki; Allah yazmadıkça (izin vermedikçe) bize
hiç bir şey dokunmaz. Öyleyse müminler Allaha te-
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vekkül etsinler.” Eğer zarar ve musibetler ancak Allah’ın izniyle
başımıza gelebilir diye inanıyorsak nasıl ona tevekkül etmeyeceğiz?! Allah’a tevekkül etmenin manası; Allah’a dayanmak ve
güvenmektir. Arkamızda duran ve destek veren en büyük güç,
zafer veren ve düşmanlara galip gelen yalnız O’dur. İşte tevekkül buna inanmak ve bunu devamlı zihinde canlı tutmaktır. Nasıl
ufak çocuk babasına ve annesine hep dayanır, onların kendisini
himaye ettiklerini görür, onlar kendisine yardım etmeseler hiç bir
şey yapamaz, onlara tam bir şekilde güvenirse işte müminler
kendilerini yaratan ve güçlü bir insan haline getiren Allah’a böyle
tevekkül edecekler.
Öte yandan; Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem ölürse
veya öldürülürse Rabbinden getirdiği dini terk etmeyi mi gerektirir?! Allah Celle Celâlehû bununla O’nun öldürmesiyle ilgili haberden etkilenen kimseleri uyarıyor. Sanki bu haber ilerisi için
Müslümanlara bir uyarıdır. Zira Muhammed SallAllahu Aleyhi ve

Sellem gerçekten vefat edince birçok insan ya dini terk etti ya da
zekâtı Hilafet devletine vermeyi reddetti.
Yine de Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem vefat edince
başta Ömer RadiyAllahu Anh şok oldular, inanamadılar. Ancak
Ebu Bekir RadiyAllahu Anh insanları toplayıp onlara hitap ederek
bu ayeti okudu: “Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem ancak
bir resul...” Ömer geçirdiği şoktan uyanıp şöyle dedi: “Sanki bu
ayeti ilk defa duyuyorum.”
Ebu Bekir bu ayeti okununca şöyle dedi: “Kim Muhammed’e
tapıyorsa Muhammed öldü, kim Allaha tapıyorsa Allah ölmez.” Akaidî ve ideolojik bir tutum sergiledi. Zira bağlılık bir insana değil
Allah’a ve dinine olmalıdır. Bunun manası İslam’da şahsi liderlik
yoktur, fikrî liderlik vardır. Lider fikirdir, İslam fikridir. O fikrin ge-
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reğince bir kişiye itaat olur. Cemaatin veya hizbin emîri veyahut
Halife veyahut da herhangi bir sorumluya körü körüne uymak veya
itaat etmek yoktur. Uyanık itaat vardır; Emîr veya Halife veyahut
herhangi bir mesul Allah’ın emrine ve nehyine göre hareket ederse
ona itaat edilir, yoksa itaat edilmez. Ebu Bekir Halife olarak seçilip
biat edilince insanlara şöyle hitap etti: “Allah’a ve Resulüne itaat
ettiğim zaman bana itaat edin, Allah’a ve Resulüne isyan ettiğim zaman bana itaat etmeyin” (İbni Hişam, İbni İshak, Beyhakı, İbni Cerir)
bunun dayanağı ise şu ayettir:
ّ ْيَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُواْ أ َ ِطيعُوا
َ سو َل َوأ ُ ْو ِلي األ َ ْم ِر ِمن ُك ْم فَإِن تَنَازَ ْعت ُ ْم فِي
ُ الر
َّ ْاللَ َوأ َ ِطيعُوا
ُش ْيءٍ فَ ُردُّوه
ّ ِإلَى
سو ِل
ُ الر
َّ اللِ َو
“Ey iman edenler! Allaha itaat edin, Resulüne ve sizden olan
ul-il emîre itaat edin. Eğer bir şey hakkında çekişirsiniz Allaha ve
resulüne götürün”. (Nisa Suresi 59) Bunun manası ul-il emîr olan
yöneticiler hem bizden olmalılar hem de onlara itaat şartlıdır; eğer
bu yöneticiler Allah’ın kitabına ve Resulü’nün sünnetine göre kanunları uygulamasalar onlara itaat edilmez. Herhangi bir emîr
veya sorumlu şahsa Kur’an ve Sünnet’ten benimsenen fikir ve hükümlerle emir vermezse veya icraat yapmazsa ona uyulmaz, itaat edilmez. Buna göre İslam davetini yüklenen cemaat veya hizip
ve partide fikrî liderlik tecelli etmelidir. Bu oluşumun mensupları
İslam’dan benimsenen fikirlere göre cemaatin, hizbin ve partinin
şeyhi, lideri, emîr ve sorumlularına itaat edecekler.
Ayrıca; İslam’ı dünyaya götürürken fikrî liderlikle götürmek gerekir. Bu nedenle 13 asır boyunca İslam devleti İslam’ı dünyaya
götürürken fikrî liderlikle götürdü, insanları Arap kavminin veya
Türk kavminin liderliğine çağırmadı ve boyun eğdirmeye çalışmadı. Onları İslam’ın fikrî liderliğine ve hâkimiyetine boyun eğdirdi.
Müslümanlar ile İslam’a inanmayanlar arasında hak ve hukuk hususunda fark kılmadı, tam adaleti sağladı, hiç birine zulmetmedi,
Allah Celle Celâlehû’nun Resulüne vahyettiğine göre müslim veya
gayrimüslim eşitçe insanların işlerini yürüttü.
İslam’dan dönen kimseler Allah’a zarar vermez, Allah onlara ve
ibadetlerine muhtaç değildir. Allah kâfir olmuş olan diğer insanları
yarattı, kâfir olmalarına rağmen onları yaşatıyor. İsteseydi onlar
kâfir olunca onları yaşatmazdı ve hemen öldürürdü. İsteseydi hiç
bir kimsenin kâfir olmasına müsaade etmezdi, hepsini hidayete
getirirdi (Yunus 99). Fakat Allah’ın hikmeti onların serbest olmalarını takdir etti. İsteyen inansın isteyen kâfir olsun ( Kehf 29).
Bu iki ayette Allah şükredenleri ödüllendireceğiz diyerek müjdeledi. Dünyada zaferle ve ahirette Cennet ile ödüllendirecektir.
Çünkü 144. ayette Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in ölümüyle ilgili haberi duyunca dinlerini terk etmek isteyenleri kötüledi ve dinleri üzerine sebat gösterenlere şöyle dedi: “Şükredenleri
ödüllendirecektir.” Bu ödüllendirme dünyada ancak zaferle olur.
Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem ölse de yaşasa da İslam
yükselecektir, onu terk edenler İslam’a hiçbir zarar veremezler.
145. ayette ölüm, ecel ve ahireti istemekten söz edilince oradaki
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ödüllendirme Cennet olarak anlaşılır. Şükredenler ise dinleri üzerinde sebat gösterenlerdir. Bu ise;
dine bağlanmak, ona göre hareket
etmek, ölüme kadar onun uğrunda mücadele etmek, savaşmak ve
Allah’a şükretmektir. Hangi grup
dine bağlanırsa, onun fikirlerine
göre çalışma yaparsa ve mücadele yaparsa şükredenlerden olurlar.
Âli İmran 104. ayette gördüğümüz gibi onları felaha kavuşanlar
olarak niteledi, başka bir ifadeyle
Cennet’i kazananlar olarak saydı.
Bu ayetlerden anlaşılan başka
bir husus ise şudur: Dini terk etmek isteyenler dünyayı ahirete tercih edenlerdir, imanları pek zayıftır, ilk sarsılmada hemen kaçmak
isterler hiç sebat göstermezler.
Oysa dünyanın nimetlerini isteyenler; Allah onlara sadece nasiplerini verir, dünyanın bütün nimetlerini vermez. Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar sadece Allah’ın kendilerine takdir ettiği miktarı alır ondan fazlasını
alamazlar, ama ahirette hiç nasipleri yoktur. Zira Allah Celle Celâlehû yarattığı her insana eceli gelinceye kadar bu dünyadan ne kadar kazanacağını
tayin etti. Müslüman ise ahiret için çalışır, fakat yaşadıkça eceli gelinceye
kadar dünyadan nasibini alacaktır. Fakat Müslüman hem dünyayı hem de
ahireti kazanır. Müslümanlar dinlerine bağlanırlarsa ve hâkimiyetini yükseltmeye çalışırlarsa dünyada Allah’ın zaferini ve yardımını hak eder ve
fetihleri gerçekleştirirler. Böylece dünyanın servetlerini kendi ellerine geçirirler, ahirette Cennet’i kazanırlar, bundan daha büyük kazanç var mıdır?
Elbette hayır.

ÂLİ İMRAN SURESİ
144-145. AYETLER
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