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Suskunluğun kırılma noktası. . .
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TAKDİM

NE PKK NE DEVLET
GÜCÜNÜZ BİZİ BÖLMEYE YETMEZ

Köklü Değişim Dergisi “Ne PKK Ne Devlet 
Gücünüz Bizi Bölmeye Yetmez” başlıklı Ocak 
sayısıyla okuyucularıyla buluşuyor. 

Kronik bir hal alan “Kürt Meselesi” sorunumuzu 
geçirdiği evrelerle ve içinde bulunduğumuz süreçle 
birlikte “Çözüm(süzlük) Sürecinde Nereden 
Nereye!” başlıklı makalesinde Mahmut KAR ele 
aldı. 

Mevlit kandili vesilesi ile Abdullah İmamoğlu 
hocamız, Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
Sünneti’nden asıl almamız gereken “Değişim 
Sünneti”ne işaret etti. Konu başlığı “Değişimin 
Öncüsü Hz. Muhammed (S.A.V.)”

Emrah AKAY bozulan toplumumuza dair 
tespitlerini “İslâmî Toplumu Nasıl İfsad Ettiler” 
başlıklı makalesinde ele aldı. 

Sömürgeci kâfirlerin yeni oyalama taktiğini 
“İttifaka İsim Bulundu: Teröre Karşı İslam” 
adlı yazısıyla yazarımız Cahit TOPRAK, bu yeni 

oluşumun vakıasını siz değerli okuyucularımıza 
izah etti. 

Uzun zamandır yazılarına ara veren yazarımız 
Erkan ALADAĞ ekonominin içinde bulunduğu 
darboğaza dair tespitlerde bulunduğu “En 
Büyük Reform Kapitalizmden Kurtulmaktır” 
başlıklı makalesi ile siz Müslümanlara ekonomik 
problemlerin kaynağının kapitalizm olduğunu 
tasvir ediyor.

Ve Mustafa KÜÇÜK hocamız bir kez daha İslami 
otorite olan Hilafet’in gerekliliğini “Türkiye’ye 
Yeniden Hilafet Lazım!” başlıklı makalesi ile ifade 
etti.

Köklü Değişim bu ayda birbirinden ilgi çekici 
konularıyla sizlerle buluşuyor…  
 

Köklüdeğişim

Suskunluğun Kırılma Noktası...
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Çözüm(süzlük) Sürecinde Nereden Nereye!
Mahmut Kar

Abdullah İmamoğlu

Emrah Akay

Mustafa Küçük

Cahit Toprak

Murat Altın

Erkan Aladağ

İsmail Gürbüz

Mehmet Çetinbudak

Esad Mansur

Değişimin Öncüsü Hz. Muhammed (S.A.V.)

Türkiye’ye Yeniden Hilafet Lazım!

En Büyük Reform Kapitalizmden Kurtulmaktır

Ezanı Muhammediyenin Türkçesi

Türkiye’de Sağlık Sektörü Öldü - 2

İslâmî Toplumu Nasıl İfsad Ettiler?

İttifaka İsim Bulundu “Teröre Karşı İslam”

Hayra Davet Edenler Arasında Olmak

Âli İmran Suresi 151-155. Ayetler [1. Bölüm]

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 İsla-
mi çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…
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ÇÖZÜM(SÜZLÜK) SÜRECİNDE 
NEREDEN NEREYE!

MAHMUT KAR
m.kar@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/Mahmut-KAR
twitter.com/mk_mahmutkar

Nereden nereye?! diyerek başlayalım. Bu söz dün söylendiğinde 
bir anlam, bugün daha başka apayrı bir anlam ifade ediyor çözüm 
süreci için. Son 10 yılda “Kürt Açılımı”, “Demokratik Açılım”, Çözüm 
Süreci”, “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” çerçevesinde bayağı geniş 
bir açılım yaşandı. Silahlı çatışma alanları olan dağlara ve eteklerine 
halk artık piknik yapmak için gidiyordu. Ajanslar bu tür haberleri ser-
vis ederken “Nereden Nereye” sözü ile başlık atıyorlardı. Meseleye 
muhatap olan siyasiler de öyle… 

Aynı söz şimdi yine aynı muhataplar tarafından söylenmiyor de-
ğil söyleniyor. Nereden nereye, diyorlar. Ama bu söz bugün daha 
başka bir anlam ifade ediyor. Daha dün Cudi Dağı’nda, Gabar Dağı’n-
da, Kel Mehmet Dağı’nın eteklerinde piknik yapılırken bugün insan-
lar evlerinde sofralarında dahi yemek yiyemez durumdalar. Çözüm 
süreciyle oluşturulan o bahar havası ateş gibi yakan kızgın bir yaz 
havasına dönüştü. Şehirlerde halk iki ateş arasında kalakaldı. Peki 
ya ne oldu bu çözüm sürecine? Bu mesele neme nem bir şeydir ki 30 
yıldır bir türlü çözülemiyor.

Türkiye’nin kronikleşmiş sorunu olan “Kürt Meselesi” konusunda, 
PKK’nın silahlı saldırılara başladığı 1984 yılından bugüne 6 Cumhur-
başkanı, 19 hükümet, 9 Genel Kurmay Başkanı, 27 İçişleri Bakanı 
görev yaptı. Bu süre zarfında bazı bölgelerde uzun dönem olağa-
nüstü hal uygulandı. Dönem dönem sınır ötesi operasyonlar yapıldı. 

Daha dün Cudi 
Dağı’nda, Gabar 
Dağı’nda, Kel 
Mehmet Dağı’nın 
eteklerinde piknik 
yapılırken bugün 
insanlar evlerinde 
sofralarında dahi 
yemek yiyemez 
durumdalar.
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TSK tarafından köyler boşaltıldı, PKK tarafından köyler yakıldı, 
çocuklar katledildi. Binlerce faili meçhulün ve binlerce sivil ölü-
mün, milyonlarca insanın toprağından göç ettirilmesinin sebe-
bi PKK terörü, Kürt Sorunu ya da Kürt Meselesi olarak gösteril-
di. Bu sorunu çözme bahanesiyle 1 trilyon dolar para harcandı.

Tüm bu uygulamalara rağmen sorun çözüldü mü? Hayır! 
Çünkü Türkiye’nin çözüm isteyen bir devlet iradesi hiç olma-
dı. Zira Türkiye ideolojik bir devlet değildi ve bu süre zarfında 
karşısına çıkarılan düşman ile çatışmayı var olma yok olma 
meselesi olarak gördü ve öyle gösterdi. Aynı zamanda devlet 
siyasetinin bir gereği olarak kendisine bir iç düşman edinmeyi 
de PKK üzerinden hep sürdürdü. 

2000’li yıllara gelindiğinde ise özellikle Irak ve Afganistan 
işgali sonrası Ortadoğu’ya demokrasinin pazarlanması için 
model ortaklık rolü verilen Türkiye’ye, (Ak Parti iktidarına) Kürt 
Meselesini çözüme kavuşturması için PKK’nın siyasi zeminini 
temsil eden BDP/HDP ile çözüm pazarlıkları başlattırıldı.

Burada dikkat edilecek birinci önemli nokta, bu “çözümü” 
isteyen iradenin Türkiye’ye değil ABD’ye ait olduğunun bilin-
mesidir. Eğer bu bilinmezse süreç doğru analiz edilemez. İkinci 
ve en önemli nokta ise çözümü için çalışılan Kürt Meselesinin 
aktörlerinin uluslararası sistemden bağımsız olmadığını gör-
mektir. Aynı aktörlerin bölgedeki (Ortadoğu) her yeni gelişme 
ile yeni bir rol üstlenebilecek karakter taşıdıklarını gözlemleye-
bilmektir. Eğer bunu yapamazsanız 2011 Suriye devrimine ka-
darki dönem ile sonrası dönemi aynı şart ve zemin üzerinden 
değerlendirirsiniz ki bu hatalı bir neticeye götürür.

Nereden Nereye?

Şimdi gelin; 2000’li yılların ortalarında silahların sustuğu 
günlerden bugüne yani şehir merkezlerine kadar inen çatışma 
sürecine nasıl gelindiğini okuyalım. Karşılıklı ateşkes kararları-
nın alındığı günlerden, terör bitinceye, silahlar toprağa gömü-
lüp üzeri betonla kapatılıncaya kadar operasyonların devam 
edeceğini söyleyen aklın ya da özyönetim talebi karşılanma-
dan “direnişin” (şehir istilasının) durmayacağını söyleyen aklın 
bugüne nasıl ve hangi koordinatlarla birlikte geldiğini izleye-
lim. PKK üyelerinin Habur’da neredeyse özel bir “protokol” ile 
karşılanmasından Oslo’ya, Devlet’in Öcalan ile görüşüldüğünü 
kabul etmesinden Dolmabahçe mutabakatına, çözüm masası-
nın devrilmesinden Sur’a, Cizre’ye, Silopi’ye nasıl gelindiğine bir 
bakalım.

Öncelikle şu önemli tarihi hadiseyi bir yere not düşelim: Suri-
ye’de 2011’de başlayan devrim bölgedeki tüm dengeleri alt üst 
etti. Bu tarihe kadar Ortadoğu’da diktatörlükten demokrasiye 
geçiş politikası planlı bir proje olarak uygulamaya konulmuş-
tu. Bu süreçte demokratik geçmişi ve tecrübesi gereği Müslü-
man Arap halkının demokratikleştirilmesi BOP çerçevesinde 
Türkiye’ye verilmişti. Ancak bir problem vardı; kendi iç mese-
lesini yani terör sorununu çözememiş Türkiye’nin Ortadoğu’ya 
model olması ne kadar gerçekçi olabilirdi ki? İşte bu sebeple 
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PKK’nın silahsızlandırılması ve eylemlerinin siyasi ze-
mine kaydırılması bu “Çözüm Süreci” denilen şeyin en 
nihai amacıydı. Böyle olunca hem 30 yıldır bitmeyen 
kronikleşmiş terör sorunu bitecek hem de meşru ze-
min içerisinde Müslüman Kürt halkının siyasi temsilci-
si yine PKK’nın siyasi kanadı olan BDP/HDP olacaktı. 
Yani Kürt halkının siyasi tercihi boşlukta bırakılmamış 
ve Kürtçü demokratik bir parti ile daha az yozlaşmış do-
ğudaki Müslüman Kürtler, fazlasıyla Batılılaşmış olan 
Müslüman Türklere benzemiş olacaktı. Çözüm süre-
cinden bir netice alınmadıysa da aslında bu yozlaşma 
Kürtleri kendi özünden (dindarlığından) uzaklaştırmıştı.

Süreçteki Kritik Yol Ayrımı

Süreç böyle devam ederken hiç beklenmedik bir ha-
dise cereyan ediverdi. Suriye’de bir halk devrimi başla-
dı. Devrim eğer Mısır ve Tunus gibi demokratik geçiş 
ile kontrol altına alınabilseydi belki bugün biz bunları 
konuşmuyor olurduk. Belki de Türkiye ile PKK arasın-
daki çatışmasızlık süreci devam ediyor ve hatta PKK si-
lahlarından arındırılmış olabilirdi. Ancak Suriye devrimi 
rejimin yok etme ve öldürme politikasına karşılık silahlı 
bir direnişe dönüşünce bölgedeki şartlar ve zemin de 
değişmiş oldu. Artık uluslararası sitem için öncelikli iş 
Ortadoğu halklarının demokratikleştirilmesi değil, dik-
tatör rejimlerin yerine gelebilecek İslami yönetim tehli-
kesinin bertaraf edilmesi oldu. Zira bu kendi gelecekle-
rini tehdit eden daha öncelikli bir meseleydi.    

İşte en önemli kritik nokta burasıdır. 2012’nin sonun-
da Baas rejimi Suriye’nin kuzeyinden çekilirken bölge-
deki Kürt yerleşimlerini PYD’ye bırakarak çekildi. PYD 
demek PKK demektir. Daha sonra bu bölgelerde özerk 
yönetimler ve kantonlar kuruldu. Bu durum PYD’nin si-
lah ve milis ihtiyacını doğurdu. İşte tam böyle bir dö-
nemde devlet çözüm sürecinin fiili olarak yürürlükte ol-
duğunu, PKK ile görüşmelerin yapıldığını, karşılıklı belli 
esaslar üzerinde anlaşma sağlandığını ifade etti. PKK 
dağdan adamlarını ve silahlarını kademeli olarak çeke-
cek, Türkiye de gerekli adımları atacaktı. 

2012’nin 
sonunda Baas 

rejimi Suriye’nin 
kuzeyinden 

çekilirken 
bölgedeki Kürt 
yerleşimlerini 

PYD’ye bırakarak 
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PKK Kandil’deki güçlerini Kuzey Suriye’ye kaydırırken çatışmasızlık 
ve uzlaşma sürecini de fırsat bilerek Doğu ve Güneydoğu’daki şehir 
yapılanmalarını aktif hale getirdi. Sonrası malum Kobani hadisesi ce-
reyan etti. Kuzey Suriye’de kantonlar ilan edildi. Bu gelişmelerin Tür-
kiye’deki yansıması ise HDP’nin Kobani olayları üzerinden yürüttüğü 
siyaset ile 7 Haziran seçimlerinden beklenilenin üstünde bir başarı 

elde etmesidir. 

Peki, Ak Parti iktidarı ve devlet bunu öngöremedi 
mi? Burada Ak Parti iktidarının göremediği en önemli 
şey aslında şudur: BOP adı altında demokratikleşe-
cek Ortadoğu bölgesinde PKK’nın da siyasal zemine 
çekilmesi uluslararası çevreler ve devletler tarafın-
dan normal ve makul görüldü. Ancak Suriye gibi stra-
tejik öneme sahip bir toprakta Batı’yı tehdit edecek 
bir devrim ve direniş başlamışsa, hele de bu direniş 
silahlı bir noktaya taşınmışsa PKK burada hangi yönü 
ile ABD ve Batı’nın planlarına hizmet eden bir enstrü-
man olabilir? Siyasi yönü ile mi yoksa silahlı yönü ile 
mi? Silahların ve sınır stratejilerinin konuşulduğu bir 
coğrafyada silahtan arınmış ve siyasi zeminde faali-
yet gösteren PKK, ABD’ye ne yarar sağlayabilir? Ama 
silahlı bir yapı olursa fazlasıyla fayda sağlayabilir. 
İşte bugün Kobani’de sağlıyor. Neredeyse Türkiye-Su-
riye sınır hattının tamamına yakını PYD-YPG güçleri-
nin elinde. 

“Ama PYD Suriye sınırında varlık gösteriyor, Suriye’de-
ki tüm silahlı gruplar gibi PYD’de kendine ait, kontrolü 
kendisinde olan toprak parçaları üzerinde yönetimler, 

Silahların ve sınır 
stratejilerinin 
konuşulduğu 
bir coğrafyada 
silahtan arınmış 
ve siyasi 
zeminde faaliyet 
gösteren PKK, 
ABD’ye ne yarar 
sağlayabilir? 
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kantonlar oluşturuyor, Türkiye’de ise son yıllarda PKK özellikle 
HDP ile çözüm sürecinde oldukça mesafe kat etmiş durumday-
dı yani Suriye farklı, Türkiye farklı.” Böyle diyemezsiniz. Suri-
ye’de PYD uluslararası devletler ve Baas ile işbirliği içinde 
vekâlet savaşının parçası olurken, Türkiye’de PKK’nın tama-
men silahlardan arınmış siyasi bir parti olmasını beklemek 
bölgeyi iyi okuyamamaktır. ABD, Kürt meselesine önce BOP 
projesinin hayata geçirilmesi için siyasi üslup ve meşru ze-
min üzerinden yaklaştı, şimdi artık 2012’den sonra mesele-
ye siyasi zemin üzerinden yaklaşım sergilemiyor. 

PKK/HDP, ABD’nin bu öngörüsünün farkına varmış ola-
cak ki, Kobani olayları ve 7 Haziran seçimlerinden bugüne 
Çözüm Süreci ile ilgili artık uzlaşı zemininden bahsetmiyor. 
Şehirlerdeki çatışma ortamlarından tutun da, bu çatışmayı 
yapan PKK milislerinin HDP tarafından desteklenmesine 
ve Demokratik Toplum Kongresinde açıkça özyönetim tale-
binin dile getirilmesine kadar tüm olgular bunu gösteriyor. 
Hatta devletin terörle mücadele adıyla belirlediği yeni ama 
aslında eski stratejisi bile bu sürecin şartlarının ve zemini-
nin dünden bugüne her iki taraf için değiştiğine işaret edi-
yor.

Çözüm İçin Muhataplık Arayışı…

Devlet ve PKK fabrika ayarlarına geri dönüyor. Çatışma 
ortamı yeniden ve en acımasız şiddetiyle şehirleri harap 
ediyor. Her iki tarafın adeta iman eder gibi tuttuğu ortak de-
ğeri var, bu da ulusçuluk. Türk devleti egemenliğinden vaz-
geçmiyor, diğeri ise herkesin var benimde olsun dercesine 
somut isteklerini dün olduğu gibi bugün de sürdürüyor. 

PKK Kürt halkının yaklaşık yüz yıldır devam eden maz-
lum ve mağdurluğu üzerinden yeni edebiyatlar yapmaya 
çalışıyor. Suriye’deki de-facto durumun devam edeceği 
beklentisiyle Kürt halkının duygusal beklentilerini istismar 
ediyor. Tüm bunları olmak ya da olmamak hesabı üzerin-
den yeniden kurarak sahaya sürüyor. Devlet ise bölgesel 
gelişmeler açısından yakın vadede çözüm göremiyor. Zira 
Suriye çözülmeden Türkiye’de demokratik bir çözüm zor 
görünüyor. Böyle olunca devlet PKK ile hangi yöntem ile 
mücadele edeyim, onu karşımda hangi yönü ile muhatap 
olarak göreyim diyerek öze dönüş taktiğini uygulamaya 
koydu. Eski devlet aklı nasıl çalışıyorsa bugün de aynen 
öyle devam edecek gözüküyor.

Peki ya Müslüman Kürt halkı bu tabloda nerede kendi-
ne yer bulacak? Kimi kendisine muhatap olarak görecek? 
Kime elini uzatıp bir sıcaklık hissedecek? Örgüt mü yoksa 
devlet mi kendisini koruyacak? İki ateş arasında bırakılan 
Kürt halkı emperyalizmin kirli emelleri için kurban mı edi-
lecek?

Devlet yeni süreçte PKK’nın siyasi temsilcisi olan HDP’yi 
muhatap almayacağını resmi olmayan kanallardan duyuru-
yor. Onların yerini bölgede faaliyet gösteren siyasi partiler 
başta olmak üzere, İslami hareketler, STK’lar, dernekler, ka-

Devlet ve PKK 
fabrika ayarlarına 
geri dönüyor. 
Çatışma ortamı 
yeniden ve 
en acımasız 
şiddetiyle 
şehirleri harap 
ediyor. Her iki 
tarafın adeta 
iman eder gibi 
tuttuğu ortak 
değeri var, bu 
da ulusçuluk. 
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naat önderlerinin alacağını söylüyor.

Yeni süreç durumdan üzerine vazife almak isteyenler için önemli siyasi bir fırsat olarak 
görülebilir ama öyle mi görülmesi lazım diyelim ve birkaç soru ve cevap ile tamamlayalım:

Sorun eğer terör sorunu ve bu sorunun bitirilmesi ise bu durumda devletin muhatabı 
İslami hareketler, STK’lar, dernek ve kanaat önderleri değildir. Çatışmayı bitirmek isteyen 
devlet terörü üreten mihrakları karşısına almalıdır.

Eğer çözüm bekleyen konu anti demokratik uygulamalar ve “Demokratik Açılım” ile 
bunun çözümü ise bunun muhatabı da yine Müslümanlar ve İslami yapılar değildir. İslami 
hareketler Müslüman Kürt halkının demokratikleştirilmesi sürecinde devletin rol yüklediği 
edilgen yapılar olamazlar olmamalıdırlar. 

Yok, eğer mesele Kürt Meselesi ve bu sorunun çözüme kavuşturulması meselesiyse; 
burada Müslümanlar en etkin şekilde yer almak zorundadırlar. Zira Kürt Meselesini bir 
sorun olarak devamlı kaşıyan devlet aklı, Müslüman Kürt halkını İslami kimlikleri ve has-
sasiyetleri sebebiyle kendisine düşman görmüştür. Eğer bugünkü iktidar bu gerçeği kabul 
ederek meselenin çözümüne yöneliyor ve muhatap arıyorsa Müslümanlar burada devreye 
girebilir ve çözüm noktasında İslami referans üzerinden iktidarı yönlendirebilirler. İslami 
referans üzerinden diyorum çünkü nüfusun büyük bir bölümünü Müslümanların oluştur-
duğu bir ülkede bizi ilgilendiren sorunların çözümünü her türlü kötülüğün kaynağını oluş-
turan Batılı sistemlerde değil, Allah ve Rasûlünden gelen çözümlerde aramak İslam’ın hak-
kıdır, Müslüman’ın da sorumluluğudur.

Zira Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır:

  ِ  َوَما اْختَلَْفتُْم فِيِه ِمن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى اللَّ

“Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah’a mahsustur…” [Şûra 10]  

ÇÖZÜM(SÜZLÜK) SÜRECİNDE 
NEREDEN NEREYE!
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Günümüzde Müslümanların Allah’ın razı olmadığı bir atmosferde 
nefes alıp verdikleri üzücü bir hakikattir. İnkâr edilemez bir gerçek 
daha vardır ki o da teneffüs ettiğimiz hava gayri insani ve ahlaki 
ne varsa bünyesinde barındırmaktadır. Aslında yaşadığımız ortamın 
cahiliyeden hiç de farkının olmadığını söylemek sanırım uçuk bir id-
dia olmasa gerek. Buradan hareketle dün nasıl cahiliye dönemi inkı-
labî bir değişimle adını asr-ı saadete dönüştürdüyse ve muhteşem 
bir değişim gerçekleştirdiyse bugünde ihtiyacımız olan şey tam da 
budur. 

Değişim… Hem de köklü bir değişim. İnkılabî bir değişim. Ma-
lumdur ki Rebiyülevvel ayının on ikinci gecesi Hz. Muhammed Sal-
lahu Aleyhi ve Sellem’in viladetidir. Bu münasebetle her Rebiyülevvel 
ayının on ikinci gecesi ülkemizde Mevlit gecesi olarak kutlanır ve 
bu münasebetle muhtelif programlarda Rasulullah Sallahu Aleyhi 
ve Sellem anlatılır. Rebiyülevvel ayını geride bırakırken düzenlenen 
mevlit etkinliklerinde Rasulullah’ın doğumu sırasında gerçekleşen 
harikulade olayların anlatılmasından farklı olarak yeni şeyler görme-
dik ve duymadık. 

Buna ek olarak ya komşusuyla iyi geçinen bir peygamber anlatıl-
dı. Ya da cenaze geçtiğinde ayağa kalkıp ölüye bile saygısı olan bir 
peygamber anlatıldı. Değişime ekmek gibi su gibi muhtaç olduğu-
muz şu günlerde Rasulullah’ın bu muhteşem değişimi nasıl yaptığı-
nı anlatanlar olmadı maalesef. Cahiliye devrinin asr-ı saadete nasıl 
dönüştüğünden kimse bahsetmedi. Suskun kalanlar suskun kalma-
ya devam etseler de Köklü Değişim Suskunluğun Kırılma Noktası ol-
maya devam edecektir biiznillah… 

DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ
HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

ABDULLAH İMAMOĞLU
a.imamoglu@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/abdullahimamoglu.kd
twitter.com/a_imamoglu_
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Neyse… Hâlbuki yukarıda da ifade ettiğim gibi ihtiyacımız 
olan şey Allah’ın razı olduğu bu değişimi gerçekleştirmektir. 
Peki niçin? Çünkü yaşadığımız şu ortamın cahiliyeden hiçbir 
farkı yok ta ondan. Cahiliyeden Allah razı değildir de ondan. 
Yaşadığımız hayatı gayri ahlaki ve insani ne varsa sarmala-
mış da ondan. Kısacası bugün bizim değişime ihtiyacımız 
var. Biliyoruz ki değişimi istemenin yolu değişime duyulan 
ihtiyacın fark edilmesinden geçmektedir. 

Cahiliyede yaygın olan adetleri birçoğumuz biliriz. Kla-
sik tarih kitaplarında cahiliye adetlerinden uzun uzadıya 
bahsedilir. Cahiliye adetlerine dair birkaçını buraya taşımak 
istiyorum ki günümüzle mukayesesi kolay yapılabilsin. Yapı-
labilsin ki değişime olan ihtiyaç fark edilsin. Malum cahiliye 
adetlerinin en meşhurlarından birisi hiç kuşkusuz kız çocuk-
larının bazı sebeplerden ötürü diri diri toprağa gömülmesi-
dir. Bununla ilgili tarih kitaplarında ziyadesiyle örnek mev-
cuttur. Çocukların diri diri toprağa gömülmesi olayı aslında 
insanlığın vahşette hangi seviyeye ulaştığını gözler önüne 
sermektedir. Düşünmesi bile insanı ürkütmektedir. Öyle ya 
kız çocuğunuzun belli bir yaşa ulaşması durumunda “Dayısı-
na götürüyorum” diyerek evvelden kazdığınız çukura gömüp 
geliyorsunuz. Bu ne insanîdir ne de başka bir şeyle izah edi-
lebilir. Bunun adı cahiliyedir. 

Yine tefecilik had safhadaydı ve cahiliyenin yaygın hasta-
lıklarından bir tanesi idi. Zengin insanlar ellerindeki imkânla-
rı kullanarak imkânı olmayanların kanlarını emiyorlar, ilikle-
rine kadar sömürüyorlardı. Tefecilik bir nevi kazanç kaynağı 
idi. 

Belki de cahiliyenin en yaygın adetlerinden bir tanesi de 
fuhşiyat. Yani kadınların fahişelik yapmaları. Hatta bu fuh-
şiyatı yaptığının alameti olarak evlerin çatısına alem/işaret 
asarlardı. İşte böyle bir atmosfer hâkimdi Arap yarımadası-
na… Çünkü devir “cahiliye” devri... 

Biliyoruz ki  
değişimi istemenin 
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fark edilmesinden 
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Tevcih edilmesi gerektiğine inandığım soru şu: Ne oldu da 
çocuklarını diri diri toprağa gömen bu vahşet timsali insanlar Al-
lah’ın dünyadayken kendilerinden razı olduğu insanlar oldular? 
Ne oldu da gördüğü ilk yerde kılıcına davranıp düşman kabilenin 
müntesibinin boynunu vurmak isteyen bu insanlar ölmek paha-
sına da olsa kendi nefsi yerine kardeşini tercih eden insanlar ol-
dular? Öyle ya ne olmuştu da Rasulullah Sallahu Aleyhi ve Sellem’i 
öldürmeye gidecek kadar gaddar olan, insafsız olan kendisinden 
başkasını düşünmeyen Ömer, daha iyi yemekler yeme imkânına 
sahip olmasına rağmen yemeyip “Ümmetim daha hayırlısını ye-
mediği müddetçe Ömer hayırlısını yemeyecektir.” diyen bir adam 
oldu? Ne olmuştu acep? Ne olmuştu ki bu insanlar adlarını asr-ı 
saadet diye tarihe altın harflerle yazdırabildiler. 

Allah Azze ve Celle ayette de geçtiği üzere Rasulü Hz. Mu-
hammed Sallahu Aleyhi ve Sellem’i âlemlere Rahmet olsun diye 
göndermişti. Aslında bütün meselede buydu. İnsanlığı karanlık-
lardan aydınlığa çıkarmak için Allah kullarına lütufta bulunarak 
Hz. Muhammed Sallahu Aleyhi ve Sellem’i peygamber olarak gön-
derdi. Allah ve O’nun şanlı Rasulü’nde icabet eden için hayat var-
dı. Kim O’nun getirdiğine icabet ettiyse hayat buldu. Karanlıklar 
aydınlık oldu. Nasıl oldu da cahiliye devri, saadet asrına dönüştü 
sorusunun cevabı ise ‘İslam’dan başkası değildir. Kısacası bu 
muhteşem değişim ancak İslam’la mümkün olmuştur. 

Pekâlâ, bugün bizim değişime ihtiyacımız yok mu? Nefes alıp 
verdiğimiz mevcut atmosferden rahatsız değil miyiz? 
Her şey güllük gülistanlık mı? Her şeyden öte yaşadı-
ğımız hayattan Allah razı mı? Hepsinin cevabı “hayır”. 
Çünkü yukarıda cahiliye adetlerine dair saydıklarımız 
fazlasıyla hayatımıza mevcut. Dün tefecilik diye ad-
landırılanın bugünkü modern adı bankacılıktır. Dün 
nasıl faiz sistemiyle insanları sömürdülerse bugün 
de faiz sisteminin hayata geçirilmesiyle milyonlarca/
milyarlarca insan sömürülmektedir. Cahiliyede tefeci-
nin mağduru modern cahiliyede bankanın mağduru… 
Aynı şekilde fuhuş noktasında da bir değişiklik söz 
konusu değildir. Dün fuhuş münkerini yapan-
lar evlerinin çatısına alem/işaret asarlarken 
bugün vergiye tâbi fahişeler vesika taşı-
maktadırlar. Fahişelik şu yaşadığımız top-
raklarda o denli bir boyuta geldi ki, devlet 
fuhuş yuvalarının sağlıklı işletilebilmesi 
için düzenli olarak denetliyor ve vergiye 
tâbi tutuyor. Bu nerede mi oluyor? Ço-
cuklarımızın oynamaları için çıktıkları 
senin, benim, bizim sokaklarımızda 
oluyor. Cahiliyeyi iliklerimize kadar 
hissettiğimiz inkâr edemediğimiz 
bir gerçektir. Ankara sokakların-
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da yere fırlatılmış üzerinde telefon numarası yazılı fahişe kadınların resim-
leri bile modern cahiliyenin zirvesinde olduğumuzu göstermektedir. Diğer 
taraftan dün geçim sıkıntısından çocuklarını diri diri toprağa gömen cahi-
liye devri varken bugün ekonomik kriz endişesinden dolayı henüz doğma-
mış çocukları modern aletlerle katleden modern cahiliye var. Ya da dün diri 
diri toprağa gömüp gelen babalar varken bugün on iki yaşındaki kızını getiri 
sağlaması için kendi elleriyle fuhuş bataklığına teslim edip gelen babalar 
var. Ya da affınıza sığınarak yazıyorum, kendi kızına tecavüz eden babalar. 
Kendisine özenip durduğumuz Batı ise modern cahiliyenin altın devrini ya-
şamaktadır. Öz kızına tecavüz edip de kızından yedi çocuk sahibi babalar da 
var… Kısacası dün ne var idiyse bugün ziyadesiyle var. Dün cahiliye devrinin 
insanları değişime muhtaçtı bugün bizlerde aynı şekilde değişime muhta-
cız. 

Yukarıda köklü değişimin ancak İslam’la olduğunu ifade etmiştim. Ka-
ranlıklar aydınlığa İslam’la dönüşmüştü. Cahiliyenin adı İslam’la birlikte 
dönüşmüştü asr-ı saadete… Bugün biz de gayri insani ve ahlaki ne varsa 
gitsin ve yerine insani ve ahlaki ne varsa gelsin diyorsak bu ancak İslam ile 
mümkündür. Çünkü akla kanaat veren, fıtrata uygunluk arz eden ve kalbi 
mutmain kılan yegâne din İslam’dır. Değişimin ne ile olabileceğini yazdık 
ki o İslam’dır. Şöyle bir soru sorulabilir, değişim İslam’la olacaksa, İslam’ın 
varlığına rağmen değişim niçin gerçekleşmiyor? Hayat sahasında hiçbir 
varlığı olmayan, hükümleri tatbik edilmeyen İslam dini ile değişim asla ger-
çekleşmeyecektir. Çünkü İslam teorik bir din değil hayat arenasında tatbik 
edilmek üzere gönderilmiş bir dindir. Hükümleri raflara kaldırılmış bir dinin 
misali; aynen uygulanmak üzere verilen reçetenin raflarda bekletilmesi gi-
bidir. Nasıl ki Allah’ın izniyle şifa olması kastıyla yazılmış bir reçete dolapta 
bekletilmekle sadra şifa olmayacaksa, raflarda bekletilen ve hayatta tatbik 
edilmeyen İslam’ın da sadırlara şifa olması beklenemez. Başka bir ifadey-
le bizler bugün cahiliyenin yerini asr-ı saadet alsın, zulümatlar nur/aydınlık 
olsun istiyorsak bu ancak İslam’ın hayatımıza kâmilen tatbik edilmesiyle 
mümkündür. Dolaysıyla köklü değişim ancak İslam’ın hükümlerinin tatbik 
edilmesiyle gerçekleşecektir. Aksi taktirde gerçekleşen değişimler köklü 
değil, yüzeysel olacaktır. Hâlbuki biz istiyoruz ki gerçekleştirdiğimiz deği-
şimden Allah razı olsun. Karanlıklar aydınlık olsun. Bu da ancak İslam’ın 
yeryüzüne uygulanması halinde mümkündür. 

Bugün İslam’ı yeryüzüne yeniden hâkim kılmanın şeri yolu ise Raşidi Hi-
lafet Devletidir. Raşidi Hilafet Devleti ikame edilmelidir ki İslam’ın hükümleri 
can bulsun. İslam’ın hükümleri can bulmalıdır ki değişim gerçekleşsin. İşte 
değişimin öncüsü Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu gayeyi gerçekleş-
tirmek için hicret etti ve nihayetinde Medine’de bir İslamî Devlet kurdu. Kim 
değişim isterse değişimin öncüsünü takip etsin ve O’nun bu sünnetini ihya 
etsin. Rasullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır:

 من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة 

“Kim benim sünnetimi ihya ederse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette 
benimle beraber olur.” (Tirmizi) Evet, unut(tur)ulan en elzem Sünnet’e ki - bu 
İslâm Devleti’nin ikamesidir- sarılmanın vakti geldi hatta geçmektedir. 
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DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ
HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
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Toplumlar fikir ile kalkınır, fikirsizlik ile çökerler. Tabii her 
fikir kalkınmayı kendi cinsinden hareketle gerçekleştirir. Ör-
neğin günümüz kapitalist toplumları maddi bir takım kaza-
nımları kalkınma yolunda kullanmışlar dolayısıyla da mad-
den kalkınmışlardır. Hedefine zenginlik ve servetlerin arttı-
rılması gibi kazanımları koyanlar böylesi bir fikrin gereklerini 
yaparak bu hedeflere ulaşmışlardır. Bunun için 
faydacılık(pragmatizm), akılcılık(rasyonalizm), fır-
satçılık(opurtunizm) veya her türlü vasıtayı meşru 
kılan(makyevalizm) gibi alt fikirler esasi fikir olan 
kapitalizmi desteklemiştir. İşte toplumsal bir yapı 
olarak temel dinamiklerin bu esaslar üzere kurul-
duğu düşünüldüğünde kalkınmaya sadece mal 
ve servetlerin arttırılması olarak bakabilirsiniz. Bu 
örneğe muhalif olarak ilk İslâmî toplum olan ‘Asr-ı 
Saadet’ toplumunu incelemek gerekirse burada 
da başka bir düşünceden hareketle kalkınmış bir 
toplumun izlerini görebilmekteyiz. Hatta o toplum 
öylesine kalkınmıştır ki, yaşadıkları yıllara saadet 
yüzyılı denilmiş, hâlâ da öyle anılmaktadır. Zira o 
toplum hedeflerine koyduğu bir takım işleri hak-
kıyla gerçekleştirdi ve ondan doğan kazanımları 
elde etti. Örneğin Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın razı 
edilmesi hedefiyle yola çıkan insanlar kulluk, salih 
amel, cihad gibi bir takım alt fikirleri esas fikirle-
rinin gereği olarak kullanıp kalkınmışlardır. Günü-
müz sömürge savaşlarının en gerçekçi yüzü işte 

İSLÂMÎ TOPLUMU
NASIL İFSAD ETTİLER?

EMRAH AKAY
e.akay@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/emrahakayy
twitter.com/emrahakay34
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budur. Hâkim ideoloji, hâkim olmaya çalışan ideolojilerin bertaraf 
edilmesi, unutturulması, tahrif edilmesi ya da hiç olmazsa tartıştı-
rılmasına çalışır. Bu vesileyle rakipsiz olarak yoluna devam etmek 
ister. Bunu şu aralar hissettiğimiz yılbaşı kutlamaları ile anlaya-
bilmekteyiz. Hiçbir şekliyle İslâm’a ve Müslümanlara ait olmayan 
hatta İslâmî fikirlere düşmanlıktan doğan bu ve buna benzer kut-
lamaların topraklarımız içerisinde filizlenmesi İslâm toplumlarına 
sokulmuş en önemli fesat ateşidir. Sonrasında bu ateş körüklene-
rek büyümüş ve büyük yatırımların yapılarak daha ciddi bir şekilde 
kutlanmasına hatta o günün tatil edilmesine kadar varmıştır. Sa-
dece buradan hareketle bir örneğini verdiğimiz bu fasit hadaratın 
içimize nasıl da nakış nakış işlendiğini tarih bize gösterdi. Aynı 
tarih bize Fransız ve İngilizlerin yoğun uğraşlar sonunda sokmak 
istedikleri dans, tiyatro, bale gibi gayri İslâmî saldırılara karşı üm-
mete liderlik eden halifelerin dur dediğini, bu saldırıları daha büyük 
karşılıklarla bertaraf ederek onları yaptıklarına pişman ettiklerini 
de gösterdi. Sonuç olarak akidesini, ideolojisini bir devlet yoluyla 
tatbik eden toplumlar, içlerine sokulmaya çalışılan birçok fitneyi 
ortadan kaldırabilmişlerdir. Bu yüzden fikirler onu muhafaza ede-
cek otoritelere, otoriteler de kendilerini hayatta tutabilecek fikirle-
re muhtaçtır.

Toplumlar da öyledir; fikirler, duygular ve nizam birbirleri ile 
eşdeğer ve tamamlayıcı olduğunda hakiki bir toplumsal yapıdan 
bahsedilebilir. Batılı kâfirler gerçek bir İslâmî toplumu önce fikirle-
rin karışması, sonrasında duyguların ayrışması ve nihayetinde ni-
zamın da ortadan kaldırılarak bambaşka bir topluma dönüşmesini 
sağlayabilmişlerdir. O yüzden de aynı şeye üzülmeyip aynı şeye 
sevinmeyen, aynı şeyden nefret etmeyip aynı şeylere sevgi besle-
meyen yığınlar haline getirildik. Peki tüm bunlar nasıl gerçekleşti? 
Bu yaşanan hezeyanların bir telafisi var mı? Yeniden İslâmî top-
lum olma yolunda neler yapmalıyız? İşte cevaplarını arayacağımız 
sorular bunlardır.

Öncellikle şunu belirtmeliyim ki; Batı nihai hedefi olan ‘demok-
ratik toplum’ yapısına bir anda ulaşmadı. Hedefine adım adım ve 
ciddiyetle ilerleyerek yürüdü. Bu yolda ilk başta düşündüğü he-
defin bilincinde olarak hareket etti ve tüm çalışmasını bu hedefe 
kilitledi. İşe ilk başta temel dinamiklerden başladı ki bu fertlerin 
içgüdüsüne yönelikti. Fertleri bir yönüyle sınırlandıran, hareket 
alanlarını kısıtlayan bazı fitneler ile tetikledi. Şu yalanı attı: “Neden 
erkeklerin öğrendiklerini kızlar da öğrenmesin, kızları cahil bırakan bu 
anlayışa meydan okunmalı.” Böylece kızlara meydan okuma fırsatı 
verildi ve onlar için de okullar açıldı. Sonra o okullarda kasıtlı ola-
rak kızların başarılı olması sağlandı hatta birçok konuda erkekler-
den daha iyi sonuçlar almasının yolu açıldı. Şu yalan ile devam 
ettiler: “Mademki kızlar da erkekler kadar başarılı olabiliyor, o halde 
onlarla yarışmalı ve hünerlerini göstermeliler. Neden onların başarıları 
görmezden gelinsin ki?” İşte böylece ilk fitne ateşi yakılmış oldu ki 
erkekler ile kızlar eğitim-öğretim sürecinde yarışan, aynı meslekle-
ri seçebilen aynı zihinsel kapasiteye sahip olduklarını ispatlayan 
bireyler haline geldi hem de böylesi bir yarışa gerek duyulacak hiç-
bir sebep yokken… Sonrasında toplumu kalkındırma yalanı ile bilgi 
ve becerilerin ortak bir havuzda toplanarak paylaşılması gerektiği 
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düşüncesiyle ‘İhtilat’ kavramını masumlaştırdılar. Bundan sonraki 
süreçte erkek ve kızların aynı ortamda eğitim alması gerektiğini sa-
vundular. Onların ayrı olmasının toplumu geri bırakacağını iddia etti-
ler ve şöyle dediler: “Kızlar ve erkekler aynı imkânları, aynı ortamları kul-
lanmalı, bilgilerini paylaşmalı ve aynı hedef için birlikte hareket etmeliler. 
Bu yüzden kuracakları arkadaşlık bağı masumane bir bağ değil midir?” 
Sonunda karma eğitim benimsendi. Sonrasında endüstri toplumu 
olmanın bir gereği olarak para kazanma ve kariyer yapma hayalleri 
genç beyinlerin aklına demir 
balyozlar ile sokuldu. Hem 
erkekler hem de kızlar için 
kariyer planlaması, kişisel 
gelişim kursları ve girişim-
cilik seminerleri düzenlendi. 
Bu konuda da Batılılar bu işi 
yüklenerek hayatlarının ga-
yesi yüksek kariyer yapma 
hedefiyle gençliklerini heba 
eden bir nesil oluşturdular. 
Böylece toplumun okuyan, 
tefekkür eden, icat edici be-
yinlerini bir takım teorileri 
ezberlemek, felsefik bazı 
düşünceleri araştırmak ve 
soyut kavramlar üzerinde 
cedelleşmek üzere yordular. 
Bu şekilde bir taşla birden 
fazla kuş vurdular. Örne-
ğin maddi kalkınmayı fert-
lerle sınırladıkları gibi aile 
ve ahlak mefhumlarını da silip attılar. Amerikalı toplum bilimci Will 
Durant’ın ifadesiyle “Teknolojiyi, sanayiyi ve ticari faaliyetleri aile kur-
manın zorlaştırılması yolunda kullanmalıyız.” Gerçekten de bugün aile 
kurmanın en kayda değer engelleri maddi kaygılar değil mi? 
Mutlu olmanın, uzun soluklu bir aile olmanın şartları arasın-
da maddi refah ilk sırayı alıyor maalesef. Diyelim ki her şeye 
rağmen aile olundu peki sonrası… Sonrası malum; hayatta 
birçok konuda erkek ile aynı şartlarda yaşam mücadelesi 
veren kadına evlendikten sonra da ekonomik bağımsızlık 
mücadelesini aşıladılar ve şöyle dediler: “Kadınlar neden ko-
calarının bakmak zorunda bırakıldığı fertler haline gelsin, onla-
rın bu boyunduruk ile yaşaması kölelik değil midir? Bir evlilikte 
her ikisinin de aynı görevleri olması eşitlik için şart değil mi-
dir?” Artık kadınlar da çalışacak ve ev geçiminde eşleriyle 
aynı paya sahip olacak, aynı şekilde erkekler de kadınların 
yaptığı bir ev işinde onlara ortak olacaktır. Bu şekilde sev-
gi-saygı, itaat-bağlılık ve hoşgörü-anlayış gibi mefhumlar ye-
rini isyan-eleştiri, mantık-fırsat ve zorunluluk-kabul ilişkisine 
çevirdi. Çocuk doğurmak kariyer önündeki engel, ev hanımı 
olmak kölelik ile eş tutularak uzun sürmeyen evliliklerin sayısı arttı 
ve mutsuz, huzursuz evlatlar hayat sahasına atılmış oldu. Bir neslin 
bozulması yolundaki en önemli hamleler yapılmış oldu.
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Batı, İslâm toplumundaki kalkınmışlığın tespitini doğ-
ru yapmış ve nokta atışlarla toplumsal evrilmeyi an be 
an izlemiştir. Son olarak tüm bu bozuk fikirleri sokmaya 
çalıştıkları toplumlar tarafından benimsenmesi ile neti-
celenen demokratik toplum anlayışını hâkim kılmışlardır. 
Şimdilerde İslâmî beldelerde demokrasiyi olmazsa olmazı 
haline getiren, her fırsatta daha fazlasını isteyen bir kısım 
yönetici ve kanaat önderini toplumların önünde popüler 
kılmışlardır. Onlar “al ve daha fazlasını iste” dedikçe “ver, 
daha fazlasını ver” diyen liderlerin bekasını korumuşlar ve 
yollarına bu liderler ile devam etmişlerdir. İslâmî ümmet 
ne zaman kendisine uzatılan bu zehirli balın farkına varıp 
arkasını döndüyse, bu hain liderler yüzünden onları gör-
meden almaya devam etmişlerdir.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Müslümanları birbirlerine 
düşürecek fikri saldırılara devam etmişler ve kısmen de 
başarılı olmuşlardır. Zaten bozulan toplumsal yapı buna 
müsait hale getirilmiş, kin ve nefret mefhumları asıl ol-
ması gereken mecradan uzaklaştırılarak asla olmaması 
gereken mecralara sokulmuştur. Bu sadece mezhepsel 
bir takım görüşlerle de kalmayıp İslâmî hükümlerin anla-
şılmasındaki farklılıklardan tutun da siyasal otoritelerin 
çekişmesine kadar dayanmıştır. Yanı sıra yanlış bir İslâm 
tarihi ile yönetici-yönetilen arasındaki çatışmaların körük-
lenmesi, adaletsizlik ve zulüm vurgusu ile de körüklenince 
Müslümanların şanlı tarihlerine düşman edilmesine çalı-
şılmıştır. Müslümanların liderliğini alma gibi yüce bir gö-
revi sulandıran bazı devletler bunu sadece menfaat sava-
şına dönüştürmüş halkları da bu yolla birbirlerine düşman 
etmişlerdir. Ayrıca Müslümanları, ehil ve kaliteli diye sun-
dukları bazı yazar-çizerlerin satın alınmasıyla kendi kirli 
planlarının üstlerini örtüp basit ve yüzeysel işlerle meşgul 
eder hale getirmişlerdir. Tüm bunlara rağmen yetinmeyip 
bir de kendilerine hoşgörülü olmalarını sağlayacak işlere 
girişmişler ve Müslümanları düşmanlarına âşık etmişler-
dir. Bu çalışmalardan en önemlisi “tasavvuf” veya “sufizm” 
kavramlarının içlerini kendilerinin doldurmuş olmasıdır. 
Onlar bu kavramları kullanarak hümanizm’i ince ince işle-
mişler ki bu yolla yaptıkları sömürünün temize çıkmasını 
sağlamışlardır. Cihadı kerih gösterme, peygamberi savaş 
aleyhtarı yapma, hoşgörülü olmayanı terörize etme yay-
garaları koparmışlardır. Gerçek düşmanı gözlerden uzak 
tutup sahte düşmanlar üretme ve buna inandırma yarışına 
girmişlerdir. 

Tüm bunlarla yetinmeyen kâfir Batı kazanımlarını mak-
simuma çıkarmak adına Müslümanları siyasal olarak ifsa-
da sokmaya devam etmişlerdir. Hem de bu ifsat diğerlerini 
gölgede bırakacak şekilde tesiri kuvvetli, çözümü kesin 
neticeler doğurmuştur. Her şeyden öte dünyanın en istik-
rarlı bölgeleri olan İslâmî beldeler günümüzde kargaşanın 
ve güvensizliğin yakasını bırakmadığı bölgeler haline gel-
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miştir. Buna rağmen Batı bu istikrarsız bölgelerden göç etmek isteyen 
Müslümanların sığınacak limanları haline gelmiştir. Şair’in tasvir ettiği 
gibi: 

Haritanın en beyaz noktasına kan düştü 

Kırıldı adaletin kılıcı; kalkan düştü 

Mahkûmlar yargılıyor; hâkimler mahkûm şimdi 

Hakların temeline sanki bir volkan düştü…

Yine yetinmediler ve Müslümanlara bu durumdan kurtulamayacak-
ları zehabını verdiler. Onları yeis ve ümitsizlik içinde kıvranan çaresiz-
ler haline getirdiler. Şu koskoca yalanı Müslümanların kâbusu haline 
getirdiler: “Amerika’nın güçsüz olması demek, dünya devletlerinin kaosa 
sürüklenmesi demektir, Amerika’nın yokluğu demek dünya devletlerinin bit-
meyecek büyük savaşlar ile yıkılıp gitmesi demektir. İşte bu yüzden ABD 
yenilmez, yenilmemeli. Buna bütün dünyanın ihtiyacı var.” ABD’de yayınla-
nan 2015 istihbarat raporlarında geçen sonuç bildirisinde alınan karar 
“İslâmsız Dünya Tasavvuru” olmuştur. Raporun kamuoyuna yansımayan 
bu yönünü anlaşılsın diye böyle ifade ettim. Zira bu rapora göre gelecek 
50 yıl içerisinde İslâm’ın tıpkı Budizm gibi etkisiz ve içe kapanık bir din 
haline getirilmesinin haritası çizilmiştir. Yönetimi, idare mekanizmaları-
nı ve karar mercilerini elinin tersiyle iten, bütün bu işleri Batı’nın insafına 
bırakan, olan biteni sadece uzaktan izlemekle yetinen bir yığın Müslü-
manın yaşadığı İslâm… Yine aynı şairin ifadesiyle:

Bir kölelik ruhuna mahkûm olunca gönül 

Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü… 

Kartondan devletleri Müslümanlara tehdit yaptılar. “Büyük İsrail” söy-
lemini yaydılar. İslâmî beldeleri “vadedişmiş topraklar” haline getirdiler. 
Onların plan ve projelerini pohpohlayarak Müslümanların zihinlerinde 
prangalar oluşturdular. Müslüman yazarlara Siyonizm’i, büyük hedefle-
rini, tapınak şövalyelerini, illuminatilerini ve güçlerinin sınırsızlığını yaz-
dırıp çizdirdiler. Yine kendi içimizde kopardığımız yıkılmaz devlet yay-
garalarını ispatlayacak argümanlar bulmaya çalıştık. Bütün gücümüzle 
Yahudilerden korkmak üzere kendimizi programladık. Nihayetinde bir 
avuç Yahudi’yi kutsal beldelerimize yönetici yaptık. Her hücremize ka-
dar ifsada boğulduk. Daha da kötüsü böylesi bir halden rahatsız olma-
yan ya da çok da umursamayan bir ümmet haline getirildik. 
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Nihayet Rabbimizle kurduğumuz bizi ayakta tutan bağlarımız kesildi. 
Amellerin ölçüsü, hayatın gayesi, idealleri, beklentileri, amelleri ve duyguları 
kişisel olmaktan öteye gidemeyen insanlar oluverdik. Rabbimizin bunlarla il-
gili hükümleri ilgimizi çekmez oldu. Böylece ifsat olduk. Artık Batı, ifsadımızı 
diri tutmak için büyük mücadeleler vermiyor. Dizilerde, filmlerde, futbol maç-
larında, yarışma programlarında, sosyal medyada sadece ucundan kıyısından 
geçerek hazmettirmeye çalışıyor. Açık söylemek gerekirse kendi şeytanlarımı-
zı kendimiz seçiyoruz.

Tabii ki yaşanan bunca hengâme arasında muhlis Müslümanların varlığını 
yok sayamayız. Sadece karamsarlık aşılamak, ümitsizlik ve yeis kaplamaktan 
Allah’a sığınırım. Bu anlatım bir ideoloji savaşını deşifre etmek ve durum tah-
lili yapmaktır. Benimsediğimiz fikirlerin bize ait olmadığını, bizimle alakasının 
sadece onu ortadan kaldırmamız kadar olduğu gerçeğini haykırmaktır. Onların 
planlarını açık edip uyanık olmayı sağlamaktır. Batıya ve bâtıla karşı hak ettik-
leri mekanizmaları harekete geçirmek ve yeniden doğuşu gerçekleştirmektir 
kastım. Onların bu ifsat edici çalışmalarının farkında olan öncülerden olmak 
zorundayız. Ümmete kutlu hedefler tayin etmek, izzetli bir hayatın paramet-
relerini sunmak en ciddi görevlerimizdendir. Neye, kime, nasıl ve neden karşı 
koyacağımızın bir özeleştirisini yapmak, özgüvenini tazelemek ve cesaretlen-
dirmektir. Müslümanları yeniden İslâm’a döndürmektir. Tıpkı şu tasvir gibi:

İSLÂMÎ TOPLUMU
NASIL İFSAD ETTİLER?

Nefsinle yeniden çizilecek desenler 
Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek 

Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler 
Anneler çocuklara hep seni içirecek…

Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım 
Bâtılı yıkmak için kuşandığın kılıcın 

Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım…

İşte bu niyetle ifsat edilmiş bir toplumdan yeniden doğmak üzere filizlenen bir topluma geçişin kapılarını 
bir sonraki makalemizde aralamaya çalışacağım bi-iznillahi teala…

Çaba bizden, muzafferiyet Allah’tandır.

Not: Tasvirler; Nurullah Genç’in Yağmur şiirinden alınmıştır. 
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Osmanlı Hilafet Devleti dünyaya nizam veren bir mevkide 
idi. Bu görev ve gücünü kuşkusuz Hilafet Nizamı’ndan alıyor-
du. Statükonun Batı lehine değişmesi için Hilafetin işlevsiz 
bırakılması gerekiyordu. Batı; fikri, siyasi ve askeri bütün gü-
cünü bu amaç doğrultusunda seferber etti. 

Bu nedenle I.Dünya Savaşı’nın sırf Hilafeti ilga etmek için 
çıkarıldığını söylemek bir abartı değil, aksine bir hakikatin ifa-
desidir. Nitekim o dönemde Batı zihniyetine sahip İttihat ve 
Terakki  kadroları tarafından yönetilen Osmanlı İslam Devleti 
sömürgeci güçlerin planları doğrultusunda savaşa dahil edil-
di. Mondros Mütarekesi’nin ardından devletin kalbinin attığı 
İstanbul işgal edilerek bütün bir İslam coğrafyası saldırıya 
açık bir hale getirildi. Ardından kurdurulan yeni rejim ile Hilafet 
ilga edilerek işlevsiz hale getirildi.

İşte bu; asırlarca türlü badirelerden geçen İslam ümmeti 
için bir kırılmaydı. Daha önce hiç yaşamadığı bir nitelik değişi-
miydi. Batı patentli seküler/laik amentünün Hilafetin payitah-
tına egemenlik kurmasıydı. 

İslam coğrafyası söz konusu olduğunda rejim ve halkla-
rı biri birinden bağımsız değerlendirmek gerekmektedir. Bu 
bağlamda Hilafet-Türkiye-İstanbul dediğimizde doğal olarak 
bütün bir İslam âleminin geleceğinden, ikbalinden söz etmiş 
oluyoruz. Zira o sancak bu topraklarda düştü ve görünen o 

TÜRKİYE’YE
YENİDEN HİLAFET LAZIM!
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ki yine bu topraklarda göndere çekilecektir. Evrensel bazda 
meydana gelen siyasi ve askeri gelişmeler bütün Müslüman 
halklarıyla birlikte Türkiye’ye birinci sınıf bir rol biçmektedir.

Ne ki; Laik ulusalcı rejim varlığını biri İslami yönetim ta-
lebi, diğeri Kürt sorunu olmak üzere iki düşman üzerine inşa 
etmiştir. Laik amentü ile İslam’ı hayattan tasfiye ederken 
ulusalcılık temelinde Kürt halkına karşı ret, inkâr ve asimi-
lasyon politikası uygulamıştır. Dahası Müslüman Kürt halkı-
nın sorunlarını İslam ile çözme yollarını tamamen kapatmış 
ve onların başka mecralara yönelmesine çanak tutmuştur.

Rejim; ürettiği Kürt sorununu halletmek için konsept 
değiştirerek yürüttüğü tüm çözüm süreci her şeye rağmen 
sonuçsuz kalmıştır. PKK terör örgütünün sorunu dış güçler 
adına istismar ettiği doğrudur. Ancak meselenin çözümsüz 
kalmasının daha derin kökenleri olduğu bir gerçektir. Nite-
kim Kürt sorununun Hilafetin ilgasından bağımsız ele alın-
ması başlı başına bir sorundur. 

Bugün gelinen noktada mehter marşı eşliğinde Güney-
doğuda il ve ilçelerin topa tutulması halkların ortak geçmiş-
lerinden tamamen kopmasına neden olacağı gibi kardeşlik 
zemininde kuracakları geleceklerini de tehlikeye atmaktadır. 
Reddi miras etmiş yeni rejimin mehter marşını kendi günah-
larına ortak etmesi anlaşılacak gibi değildir! Hilafet gibi ku-
caklayıcı bir nizamı ilga ederek İslami hayata son veren bir 
rejimin Allahu Ekber nidalarının arkasına sığınması masu-
mane bir tercih değildir. Eğer rejimin laik demokratik amentü 
üzerinden bu sorunu halletmeye kudreti olsaydı, geçmişte 
olduğu gibi Kemalist Ulusal Marşlar eşliğinde bunu yapar-
dı. Devreye konan bu yeni strateji rejimin kendi altyapısına 
karşı duyduğu güvensizliğin ifadesinden başka bir şey de-
ğildir. Nitekim laik demokratik ulusal bir amentünün İslam 
coğrafyasında hüküm sürmesi ve payidar olması mümkün 
değildi ve olmadı da! Darbelerle, balans ayarlarıyla ve elekt-
ronik muhtıralarla yaşadığımız yüz yıllık tecrübe bunu gös-
termiştir. 

Dahası yeni rejim Hilafeti ilga etmekle bütün zamanla-
rın en büyük cürmünü işlemiştir. Halkları başsız ve hamisiz 
bırakarak koca bir coğrafyanın talan edilmesine zemin ha-
zırlamıştır. Ulusal politikalarla halklar birbirine düşürülerek 
coğrafyanın öz gücü tüketilmiştir. 

İşte öngörülemeyen gelişmeler bugün bu coğrafyanın ka-
pısını yeniden çalmıştır. Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada, 
Avustralya, Belçika, Danimarka, Norveç ve işte İran ve Rus-
ya!  Bütün bir dünya yüz yıl önceki stratejilerini kuşanarak 
asırlarca İslam coğrafyasının gölü konumundaki Akdeniz’e 
doluşmuştur. Bir İslam ülkesi olan Suriye üzerinden Türkiye 
dahil bütün bir İslam coğrafyasını yeniden dizayn etmeye te-
şebbüs etmişlerdir. Taşeron terör örgütleri dahil fesadın her 
çeşidi, algı operasyonlarını devreye sokarak İslam’a ve Müs-
lüman halklara karşı çok zalimane ve ahlaksızca bir savaş 
yürütmektedirler. Nitekim sıcak denizlere inme stratejisini 
yeniden hatırlayan Rusya’nın Türkiye’ye tehdit yağdırmanın 

Rejim; ürettiği 
Kürt sorununu 
halletmek 
için konsept 
değiştirerek 
yürüttüğü tüm 
çözüm süreci 
her şeye rağmen 
sonuçsuz 
kalmıştır. PKK 
terör örgütünün 
sorunu dış güçler 
adına istismar 
ettiği doğrudur. 
Ancak meselenin 
çözümsüz 
kalmasının 
daha derin 
kökenleri olduğu 
bir gerçektir. 
Nitekim Kürt 
sorununun 
Hilafetin 
ilgasından 
bağımsız ele 
alınması başlı 
başına bir 
sorundur
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altında İslam ümmetine liderlik yapma potansiyeline 
sahip olması yatmaktadır. İkide bir Türkiye’nin İslam-
laşmasından dem vurmasının nedeni budur. Böyle bir 
ihtimalin önünü kesmek maksadıyla bunu dillendir-
mektedir.

Kaldı ki; Suriye kıyamının Hilafetin ilgasından bu-
yana Batı dünyasının inşa ettiği statükoyu sarstığı 
bir zaman diliminden geçmekteyiz. Bu yeni durum 
tarihsel kırılmalara gebe olduğu gibi geleceği doğru 
okumayan bölge ülkelerin savrulmasına neden ola-
bilecek siyasi ve askeri gelişmeleri tetiklemiştir. Yeni 
durumun ortaya çıkardığı kriz ve fırsatlar, Ortado-
ğu’nun yeniden tarihi köklerine dönmesi noktasında 
Türkiye’ye öncülük etme imkânını bahşetmektedir. 
Bütün göstergeler; fikri, siyasi, sosyal ve jeopolitik 
varlığıyla Türkiye’nin tarihi yol ayrımında olduğuna 
işaret etmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin sadece yeni 
konsept, anayasa ve politikalara değil yeni bir niza-
ma ihtiyacı vardır. 

Buna karşı bir üst kimlik olarak bu halkları bir 
arada tutacak, onları yönetecek, güçlerini birleşti-
recek ve onları gerçek manada bağımsız yapacak 
İslam’dan başka güvenli bir liman olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Allah’ın stratejik noktalar ve maddeler ile 
donattığı İslam coğrafyası bugün kadim amentüsüy-
le yeniden ayağa kalkmanın arifesindedir. Her İslami 
yönetim talebini terörizm ile yaftalayan ABD ve Avrupa’nın gösterdiği istika-
mette Teröre Karşı İslam İttifakı gibi uydurma birlikteliklerle oyalanma zamanı 
değildir. 

Türkiye’nin devasa sorunlarını mevcut amentü üzerinden çözme imkânı 
kalmamıştır. Bu amentü ile yoluna devam etmekte ısrar etmesi sonun baş-
langıcı olabilir. Kaldı ki laik demokratik amentünün kaçınılmaz bir unsuru 

Türkiye’nin 
devasa 
sorunlarını 
mevcut amentü 
üzerinden 
çözme imkânı 
kalmamıştır. 
Bu amentü ile 
yoluna devam 
etmekte ısrar 
etmesi sonun 
başlangıcı 
olabilir
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olan ulusalcılık Türkiye’nin bütünlüğünü ciddi manada 
tehdit eder hale gelmiştir. Evrensel sömürgeci güçle-
rin daha kolay kontrol edilebilen siyasal oluşumların 
peşinde olduğu bir sır değildir. Bu bağlamda Türkiye 
bağrında sakladığı Müslüman halkların ikbalini bir kez 
daha laik ulusal amentüye kurban edemez.

Diğer taraftan İslam âleminde doğal olarak ortaya 
çıkan kuşatıcı fikri, siyasi kalkınma hareketleri, başta 
ABD olmak üzere Batı’nın ve Siyonizm’in tasallutun-
dan kurtulmak isteyen bölge halkları için bir umut vaat 
etmektedir. 

Eğer Türkiye bu gelişen süreçte parçalanmak ve 
küçülmek yerine, içinde barındırdığı bütün Müslüman 
halklarıyla tekrar tarihteki izzetli ve şerefli günlerine 
dönmek istiyorsa ecnebi malı laik demokratik ulusal 
amentüyü terk edip kendi öz malı olan Râşidi Hilafet’i 
yeniden yüklenmek durumundadır. 

Görünen o ki; evrensel bazda meydana gelen siya-
si, sosyal ve askeri gelişmeler Türkiye’ye başka bir yol 
bırakmamaktadır.

َن الظُّلَُماِت إِلَى النُُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُرواْ أَْوِليَآُؤُهُم  الّلُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُواْ يُْخِرُجُهم ّمِ
َن النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهم ّمِ

“Allah inananların dostudur, onları karanlıklardan 
aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin ise dostları tağuttur. 
Onları aydınlıktan karanlıklara sürüklerler…”1

َوالّلُ َغاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعلَُموَن

“Allah, işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu 
bilmezler.”2

1  Bakara Suresi 257

2  Yusuf Suresi 21

TÜRKİYE’YE
YENİDEN HİLAFET LAZIM!
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Bir soruyla başlığı, bir cevapla da alçaklıkları ifşa etmek adına 
reddiye yazmaya gerek var mı bilmiyorum. Son yüz yıldır bu şer 
planlarına teşne olduğumuz yetti artık. Kendi kanımızdan ve kendi 
canımızdan daha çok sevmemiz gereken kardeşlerimize “Terörist” 
diyen Batıya kandığımız yetti artık. “Gaf yaptık” hesabı saf ayakları-
na yatıp “Terörle hesaplaşma” adına coğrafyamızda kan döktükleri, 
çocuklarımızı öldürdükleri, kaynaklarımızı kendi malı gibi kullandık-
ları yetti artık. Hep kandırılmak, bizi kendimize getirmedi mi? 

Kâfir Batıyı bize iyi gösteren, İsrail’i güçlü, Avrupa’yı masum, 
Amerika’yı kurtarıcı, Birleşmiş Milletleri iyilik meleği gibi gösteren 
tarihin dili kopsun. Bu kadar masum insanı öldürürken, başlarına 
bombalar yağdırırken, molozlardan cansız bedenler çıkarken, ço-
cukların acı çığlıkları televizyon ekranlarından kulakları tırmalarken 
nasıl oluyor da taşlaşmış yüreklerinde merhametten bir katre gö-
rülmez. Aklım almıyor. Havsalam idrak etmiyor.

İTTİFAKA İSİM BULUNDU 
“TERÖRE KARŞI İSLAM”

CAHİT TOPRAK
c.toprak@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/CahitToprak630
twitter.com/Cahit_Toprak_

Kâfir Batıyı bize iyi 
gösteren, İsrail’i 
güçlü, Avrupa’yı 
masum, Amerika’yı 
kurtarıcı, Birleşmiş 
Milletleri iyilik 
meleği gibi 
gösteren tarihin 
dili kopsun



KÖKLÜ DEĞİŞİM

www.kokludegsimdergisi.com

ocak
2016 27

“Terör” dediklerinde İslam’ı kast ettiklerini duymayan, 
bilmeyen kaldı mı şu yeryüzünde? “İslam’ın aşırılığın tehdi-
di ile karşı karşıya” olduğunu söyleyen Amerika’nın bizzat 
başkanı değil miydi?1 İttifak’ın ise yalnız ve yalnız ideolo-
jilerini, değerlerini ve kültürlerini korumak adına “İslam ile 
savaşmak” olduğunu duymayan kaç insan kaldı. Ortaya 
atılan her yeni projenin, her paktın ve her birlikteliğin kâfir-
lerin çıkarlarını korumak adına olduğunu söylemeyen siya-
si yorumcu sayısını parmaklarıyla sayabilen kaç kişi var? 
Makale konusunu teşkil eden “Teröre karşı İslam İttifakı” 
da bunlardan biridir.

Tersini düşünen, tersini dillendiren sözde aydın kalem-
ler barış adına atılan her konferansın zulme zaman kazan-
dırdığını görmüyorlar mı? 2012’de Cenevre’de Müslüman-
lar için “Ülke, özgür ve çok partili seçimler için hazırlanmalı” 
derken, raporlar 20 bin insanın öldüğünü ve bunlardan 
400’ünün çocuk olduğunu yazıyordu. Yetmedi 2014’te aynı 
mekânda yine toplandılar. “Gelin Suriye’de terör unsurlarını 
ılımlı yapalım, radikal unsurları bitirelim” kararı alınırken, ra-
porlar ölümlerin 3 katına çıktığını söylüyordu. Son olarak 
Viyana konferanslarıyla sözde çözüm arayışları yapıldı. 
Ancak görüldü ki İslami beldeler hakkında atılan her adım 
bu ümmetin küfre olan güvensizliğini yıkamadı.

 Öyle ki; Riyad konferanslarının yapılış amacı tam da 
budur. Ümmetin, Amerikan projesine evet demesi isten-
mektedir. Suudi Arabistan, Amerikan uşağı alçak bir yö-
netimdir. Amerika’nın direktifleriyle harekete geçmiş ve bu 
konferanslara diğer devletlerin katılımı sağlanmıştır. Za-
ten 16 Aralık 2015 sabahı, bu ittifak ilan edildiğinde, ABD 
Savunma Bakanı, “Bu yeni ittifak, ABD’nin IŞİD’le mücade-
lede Sünnilerin daha büyük rol oynaması çağrısıyla uyumlu” 
diyerek muvafakatini ilan etmiştir. 

Şimdi Riyad konferansları akabinde ilan edilen Adına 
“Teröre Karşı İslam İttifakı” denen askeri, siyasi ve ekono-
mik vakıanın oluşum sebeplerini inceleyelim ve ilk olarak 
amacın ne olmadığını sorgulayalım!

Birincisi kesinlikle bir Sünni blok oluşsun diye kurulma-
dı. Bu sadece Amerika’nın dikkatleri başka yöne çekmek 
için kullandığı bir söylemden ibarettir, bunu bilelim. Çün-
kü zaten hali hazırda Suriye’de İran’a karşı savaşan hiçbir 
taife Şii değildir. Dolayısıyla sahada var olan ve konferan-
sa iştirak eden katılımcı grupların hepsi Sünnidir. O halde 
böyle bir şey için bir araya gelindiğini iddia etmek doğru 
değil. Ortak basın açıklamasında “Şekli, mezhebi ve ismi ne 
olursa olsun yeryüzünde fitne ve fesat çıkaran, insanları kor-
kutan ve öldüren silahlı terör örgütlerine karşı oluşturulduğu”2 
söylenerek vakıa farklı zikredilmiş ancak gerçek yine de 
gizlenmiştir.

İkincisi terörizmle mücadele adı altında IŞİD ile savaş-
mak adına da kurulmadı. Orada bulunan masum Müslü-
manların öldürülmeleri meşru hale gelsin diye kuruldu. 
Çünkü Rusya ve Esed yönetimi Suriye’de masum Müslü-
manları öldürmektedir. Rusya ve Esed yanlısı “Ulusal ko-

2012’de 
Cenevre’de 
Müslümanlar için 
“Ülke, özgür ve çok 
partili seçimler 
için hazırlanmalı” 
derken, raporlar 
20 bin insanın 
öldüğünü ve 
bunlardan 
400’ünün çocuk 
olduğunu 
yazıyordu. Yetmedi 
2014’te aynı 
mekânda yine 
toplandılar. “Gelin 
Suriye’de terör 
unsurlarını ılımlı 
yapalım, radikal 
unsurları bitirelim” 
kararı alınırken, 
raporlar ölümlerin 
3 katına çıktığını 
söylüyordu
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ordinasyon komitesi” Riyad’a davet edilen iki ana 
aktörden biridir. Komite adına geçtiğimiz Eylül ayın-
da şu açıklama yapılmıştır. “Sembolik de olsa Esed’in 
geçiş döneminde yer almasının, DAİŞ’e karşı savaşan 
Suriye Ordusu’nun birliğini korumak bakımından kaçı-
nılmazdır.”3 O halde terör bahanesi, özelde ise IŞİD 
bahanesi havada kalmaktadır. 

Üçüncü ve en önemlisi, bu yapılanmanın teröre 
karşı kurulduğu yalanıdır. Amerika’nın, İngiltere’nin, 
Rusya’nın, Almanya’nın, Fransa’nın ve daha sayama-
dığım cümle kâfir devletin ajandalarının birinci sıra-
sında yer alan İslam düşmanlığı yok sayılabilir mi? 
Bu düşmanlığı her defasında haçlı zihniyetini itiraf 
eden dil sürçmelerinde de okumak mümkündür. O 
halde terör tarifini yapan Batı’dır. Bu tarifi sorgusuz 
ve ön kabulle tasdik eden de sözde İslam ülkeleridir. 
Hal böyle olunca hedef başkası değil, Müslümanlar 
olmaktadır. 

Bu tür paktların, örgütlenmelerin ve ittifakların 
arka planında Batı’nın çıkarları ve sömürülen ülkele-
rin acizlikleri vardır. Bu tür yapıların kuruluş amacı; 
kapitalist kâfir Batı’nın siyasal politikalarını sevk, ida-
re ve meşrulaştırma zemini oluşturmaktır. Son yüz 
yılda kurulan bu ittifaklar gerek Büyük Britanya (İngil-
tere) ve gerekse 
II. Dünya Savaşı 
sonrasında Ame-
rika’nın teşvikleri 
ile kurulmuş laf-
zen İslami ancak 
vakıa olarak gay-
ri İslami yapılar-
dır. Arap Birliği, 
İslam Konferansı 
Örgütü, M-8 gibi 
ve şimdi de “Te-
röre Karşı İslam 
İttifakı” gibi.

Teröre karşı 
İslam ittifakının iç yüzü ve ardındaki esas gayeye 
gelince, şu hususu ifade etmekte fayda var: Ameri-
ka’nın öncülüğünde Suriye konusunda sergilenen 
politikaya uyumlu hareket eden güçlü bir ittifak var. 
Bu ittifaka paralel olan ancak çıkarlarına göre süreci 
lehine çevirmeye çalışan ve kendisine bağlı ajanlar 
edinerek Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olmaya 
çalışan bir Rusya bloğu var. İran’ın Rus yanlısı gibi 
görünmesi ise bu çıkar savaşında etkisi olmayan bir 
durumdur. 

Hali hazırda Riyad’da konferansa davet edilen, et-

kisi az olsa da Suriye sahasında ihtiyaç duyulan ve 
taraftar toplamaları için lojistik ve istihbarat desteği 
verilen iki ana çatı örgütlenme var. Bunlar Suriye Mu-
halif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) 
ve Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon 
Komitesi. SMDK, daha çok Amerikan politikaları doğ-
rultusunda siyasi bir söylem geliştirirken, Koordinas-
yon Komitesi ise Rusya’nın söylemiyle paralel bir dil 
kullanmaktadır. Örneğin SMDK Başkanı Halid Hoca 
bir konuşmasında “Biz Cenevre sürecini esas alıyo-
ruz. Birleşmiş Milletler’in (BM) de desteklediği Cenevre 
sürecidir. Viyana, Cenevre’ye geri dönmek için olumlu 
bir adımdır. Ama kendi başına, yeni bir süreç değildir.” 
demiştir. BM de zaten Amerika’nın emrinde olan bir 
kuruluştur ve Rusya’nın enerji politikaları sebebiyle 
zarar gören ülkelerden oluşmaktadır. Ulusal Koordi-
nasyon Komitesi ise “Esed’li geçişe taraftar ve Esed 
güçleriyle beraber IŞİD’e karşı savaşarak ancak başarı 
elde edilebileceğini” ifade eden ve Rus yanlısı bir iha-
net çetesidir. Dolayısıyla her iki yapının amacı, küfür 
devletlerini arkasına alarak Suriye de bir geçiş hükü-
meti icra etmektir.

Hal böyle iken, bu iki şer eksenli muhalif grubun 
Riyad konferanslarında hazır bulunmaları, ittifak ka-
rarının aslında Müslümanlara karşı olan devletlerin 

projeleriyle uyumlu bir 
ittifak olduğunun ispa-
tıdır.

Tüm bu bilgiler ışı-
ğında gerek Türkiye’nin 
bu oluşuma verdiği 
göreceli destek, gerek-
se Suudi yetkililerin 
söylemleri bu kirli ve 
alçak projenin hedefle-
rini netleştirmektedir. 
Maddeler halinde özet-
lenecek olursa:

1. Suudi Arabistan 
Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr “Duruma göre değer-
lendirilecek, desteğin nerede veya kime sağlanacağı-
na dair bir sınır yok”4 demiş ve bu desteğin kimlere 
yapılacağını, kimin için çalıştıklarını, hangi ülkelerin 
katliamlarına ortak olunacağını “Suriye ve Irak’taki 
operasyonlarla uluslararası bir koordinasyon olacak. 
Operasyonları, bu iki ülkedeki meşru yönetim ve ulus-
lararası toplumla koordine olmadan yapamayız.” diye-
rek açıkça ifade etmiştir. Yani “Biz kâfir ABD ve haçlı 
ittifakına, istihbarat dahil her konuda askeri ve lojistik 
destek sağlayacağız” demek istenmiştir. Zaten İslam 
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ümmetinde asıl fitne kaynağı olan bu necis küfür ehli 
dururken, hala utanmadan, arlanmadan ümmeti bu 
fitnelerden ve belalardan korumak adına kâfirin or-
dusuna can suyu olmayı bu uşak devletlerden başka 
kim yapabilir. Lanet olsun ümmetin arkasından iş çe-
viren bu kara yüzlere…

2. İttifak adına yapılan ortak açıklamada “Radika-
lizmin ideolojisi ve tüm dini anlayışlara özellikle İslam 
inancına aykırı olan masum insanları öldürmeyi teşvik 
eden zihniyetle mücadele edileceği” ifade edildi. Peki, 
nedir bu zihniyet? Nedir bu radikal ideoloji? Elbette ki 
kapitalist ve komünist bloğun yeniden hortlar endi-
şesiyle, gelişini önlemek için ittifaklar kurduğu, geli-
şini engellemek adına canla başla mücadele ettikleri 
İslam ideolojisidir. Bu ideolojiyi yeryüzünde tatbik 
edecek olan Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müj-
desi olan Raşidi Hilafet korkusudur. 

3. İttifak açıklamada “Koalisyonun terörizmle mü-
cadele edeceği ve bu amaçla ortak operasyonlar düzen-
leyeceği” söylendi. Şimdi basitçe şu soruları sorarak 
kast edilen ile asıl teröristleri tanımaya çalışalım. 

Normal şartlar altında Esed, devrimin başladığı 
2011 yılından bu yana 70 bin kişinin ölümünden so-
rumlu tutuluyor. Bu durumda terörist, Esed ve ordusu 
değil mi? 

Cevap: Evet. 

Peki yakın zamanda Suriye’de, IŞİD bahanesiyle 
onlarca kasabada bir çok sivil öldü. Sebep olan ABD 
ve koalisyon ülkeleri terörist değil mi? 

Cevap: Evet. 

İnsansız hava araçlarıyla dilediği ülkede ‘operas-

yon yapıyoruz’ diyerek Müslüman avına çıkan, Şii 
camileri bombalatarak Sünnileri kışkırtan, Afganis-
tan’da El Kaide’yi bahane ederek, masum Müslüman-
ları katledenler terörist değil mi? 

Cevap: Evet.  

O halde nasıl olur da zalimle ortak olunur. Kurul-
ması gereken bir ittifak varsa o da Hizb-ut Tahrir’in 
ifade ettiği minval üzere olmalıdır. “Eğer bir ittifak 
kurulacaksa, Müslümanlara en büyük kötülüğü yapan 
sömürgecilere karşı kurulmalıdır.”

4. Suudi Savunma Bakanı Prens Muhammed bin 
Selman “Bu duyuru İslam dünyasının bu hastalıklı te-
yakkuzundan geliyor” diyor. Soruyorum: Aşağılık psi-
kolojisiyle kâfirlerin ordularına yardıma koşmak has-
talıklı bir ruh hali değil midir? Sömürgecileri def ede-
cek kudreti damarlarında hissedememek hastalıklı 
bir ruh hali değil midir? Asıl teyakkuz, sunulan dünye-
vi menfaatleri ellerinin tersiyle itebilme cesareti de-
ğil midir? Asıl teyakkuz imanı kuşanarak, hamasetle 
atılmaya hazır bekleyen milyonlarca orduyu tahrik 
edecek ve kâfirleri, onların projelerini akim bırakacak,  
güçlerini kıracak, cesaretlerini yerle bir edecek bir 
irade göstermek değil midir? Oysa heyhat. Cesaret, 
teyakkuz ve güç kâfirin yanında konuşlanmış. Oysa 
Davutoğlu’nun basiretini görüyor musunuz? Bakın 
ne diyor “Terör ile İslam’ı özdeşleştirmek isteyenlere en 
iyi cevap.” Oysa öyle değil. “Terör ile İslam’ı özdeşleştir-
mek isteyenlere paralel cevaptır.” Farkında mıyız?

ِ َوَعذَاٌب َشِديدٌ بَِما َكانُوا يَْمُكُروَن  َسيُِصيُب الَِّذيَن أَْجَرُموا َصغَاٌر ِعْندَ اللَّ

“Suç işleyenlere, yapmakta oldukları hilelere kar-
şılık Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap erişe-
cektir.” [Enam Suresi 124]

1	 	George	W.	Bush-	Washington	Times	gazetesi	başyazı	-2005

2	 	Suudi	devlet	ajansı	SPA’da	yayımlanan	ortak	açıklama-	15.12.2015

3	 	Hasan	Abdulazim-	Ulusal	koordinasyon	komitesi-	Eylül	2015

4	 	BBC-	Suudi	Arabistan:	İttifak	kara	gücü	gönderebilir-	15	Aralık	2015

İTTİFAKA İSİM BULUNDU 
“TERÖRE KARŞI İSLAM”
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 “Tanrı uludur (4) Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’dan başka yoktur tapacak (2) Şüp-
hesiz bilirim bildiririm Tanrı’nın elçisidir Muhammed (2) Haydin namaza (2) Haydin fela-
ha (2) Tanrı uludur (2) Tanrı’dan başka yoktur tapacak (1)” 

Benim kaleme almaktan sizin okumaktan dahi imtina ettiğiniz 
bu bedbaht nakaratlar, 1932 İstanbul Fatih Camii’nde başlayıp 
1950’ye kadar tüm Anadolu minarelerinden zorla okutulacaktı. 
Heyhat! Kim derdi ki Sahabe RadiyAllahu Anhum ve dahi şühedanın 
kanlarıyla sulanan fetih yurdu Anadolu, Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in müezzini Bilali Habeşi RadiyAllahu Anh’ın ezanına has-
ret kalacak. 

Heyhat ki heyhat! Asırlar boyu günde beş kez Anadolu mina-
relerini çınlatan ezanı Muhammediye yerine, adına “Türkçe ezan” 
denilen notalı makamlı şarkı türkü okutulacaktı. Mamafih bizzat 
Atatürk’ün talimatıyla İstanbul Dolmabahçe Sarayında bir grup 
seçilmiş hafız harıl harıl Türkçe ezanı talim ediyordu. Çünkü dö-
nemin cumhurbaşkanı Atatürk şöyle diyordu: “Beyler, kendi dilin-
den bir dine sahip olmayan toplum, dininin ona neler emrettiğini nasıl 
anlayacak? Siz hoca efendiler, Arapça Kuran, Arapça ezan ve Arapça 
hutbe okuyorsunuz. İyi güzel de karşınızdaki halk sizi anlıyor mu? Siz 
onların dilinden konuşmuyorsunuz ki. Bu nedenle, derhal ezanımız da, 
hutbemiz de Türk diline uygun çevrilecektir. En kısa zamanda da bütün 
camilerde Türkçe ezan ve Türkçe hutbe okunacaktır.” 

EZAN-I MUHAMMEDİYYENİN TÜRKÇESİ

MURAT ALTIN
m.altin@kokludegisimdergisi.com
facebook.com/emrahakayy
twitter.com/emrahakay34

Kim derdi ki Sahabe 
RadiyAllahu Anhum 
ve dahi şühedanın 
kanlarıyla sulanan 
fetih yurdu Anadolu, 
Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in 
müezzini Bilali 
Habeşi RadiyAllahu 
Anh’ın ezanına hasret 
kalacak 
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Bu büyük cürüm bir Osmanlı bakiyesi olarak dua ve tek-
birlerle Anadolu’da kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, gerçek 
yüzünün sadece bir başka tecellisiydi. Zira yaşayan cumhu-
riyet tarihimiz o dönem Türkleştirme politikalarıyla gizli ve 
açıktan İslam’ın temel değerlerine amansız bir savaş açı-
yordu. Türk milliyetçiliğinin ilk kıvılcımı 1789 Fransız ihtilali 
ile Avrupa’da çakılırken, bu gelişmeler karşısında Osmanlı 
izlediği gayri İslami politikalarla adeta alev topuna dönüşü-
yordu. Avrupa’da birçok ulus devletin doğmasına sebep olan 
milliyetçi akım, 72 milletten kurulu Osmanlıyı da temelinden 
sarsıyordu. Bu sarsıntı ile Osmanlı önce jön Türkler, 
Tanzimat, Kanuni Esasi ile meşrutiyetin ardından 
cumhuriyet ile tanışacaktı. Böylece Müslümanlar 
20. asra geldiğinde tek devletleri Osmanlı Hilafeti 
yerine, bugünkü milli devletleri boy gösterecekti. 
Sözde Osmanlının itibarını kurtarmak için ittihatçı-
lar eliyle I. Dünya Savaşı’na giren üç kıtaya hakim 
Hilafet Devleti, savaşın sonunda Anadolu’ya hap-
soluyordu. Maalesef bu tecritle Müslümanlar Ana-
dolu’da esen Türkçülük rüzgârlarını artık daha sert 
ve daha boğucu hissedecekti. 

Hassaten cumhuriyet dönemiyle başlayan bu 
ısrarlı millileştirme hevesinden ezan-ı Muhamme-
diyye de nasibini alacak ve Türkçeleşecekti. Dinde 
reform kronolojisi tarihler 22 Ocak 1932’yi göster-
diğinde ilk Türkçe 
Kuran-ı Kerim tercü-
mesi İstanbul’da Ye-
rebatan Camii’nde 
Hafız Yaşar (Okur) 
tarafından okunu-
yordu. 30 Ocak 1932 
tarihinde ilk Türkçe 
ezan, Hafız Rıfat 
Bey tarafından Fa-
tih Camii’nde okun-
du. 3 Şubat 1932 
tarihine denk gelen 
Kadir Gecesi’nde, 
Ayasofya Camii’nde 
Türkçe Kuran, tekbir 
ve kamet okundu. 
Buna mukabil 4 Şu-
bat 1933’ten itiba-
ren Anadolu’nun her 
köşesindeki müftü-
lüklere Türkçe ezan metni gönderildi ve yeni ezana karşı çı-
kanların şiddetli bir biçimde cezalandırılacakları bir tamimle 
bildirildi. Oysa Arapça ezana yasak getiren aynı TBMM milli 
mücadele yıllarında halkı toparlayıp motive eden, Mehmet 
Akif’in dizelerine yansıyan şu iman ruhunu ne de çabuk 
unutmuştu!

Hassaten cumhuriyet 
dönemiyle başlayan 
bu ısrarlı millileştirme 
hevesinden ezan-ı 
Muhammediyye de 
nasibini alacak ve 
Türkçeleşecekti
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Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli 

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli 

Bu ezanlar ki, şahadetleri dinin temeli 

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O iman ruhu artık unutulmalıydı çünkü dikta edi-
len dinde reform hareketinin ana temeli Batılı ve mo-
dern yeni bir hayat oluşturma projesiydi. Bu proje do-
ğası gereği çağ dışı kalan İslam’dan gelenek ve göre-
nekten uzak, bilim ve akıl üzerine bina edilecek yeni 
bir toplumun inşası anlamını taşıyordu. Dolaysıyla 
geri dönüşü olmayan bu yolda mevcut anlayışından 
uzaklaşılacak geçmişin dini sembolleri, kurumları 
lağvedilerek yerine modern değerler inşa edilecekti. 
Lakin bu yeni uygulamalar Müslüman halkın şiddet-
li tepkilerine yol açıyordu. Artan bu tepkilere karşın 
1925 yılında çıkarılan Takrir-i Sükun kanunuyla ku-
rulan İstiklal Mahkemeleri muhalif sesleri kesecekti. 
Anadolu’da yaşanan o hüzün yılları için İtalyan dü-
şünür Marzi: “Gelenekleri olmayan bir geleceği karşıla-
mak için geçmişinden kopartılan Türk ulusçuluğu” ifa-
desini kullanacaktı. 

O dönem dinde reform ideologlarından Hamdul-
lah Suphi (Tanrıöver): “Milliyetlerin doğmasında son 
derece yardımı dokunmuş bir hareket vardır ki, buna 
dini ıslahat adını verirler. Çünkü kaniim o ki; biz de dö-
nüp dolaşıp bu reformasyon hareketini tetkik etmeye ve 
ondan çıkabilecek derslerden istifade etmeye muhtaç 
olacağız, hatta mecbur olacağız. Bu hareket içinde bizi 
en fazla alakadar eden cihet, anadilinin mabede girme-
sidir” diyerek dinde reformu savunacaktı. Dinin milli-
leşmesinde Ziya Gökalp’in 1918’de yazdığı şiir refor-
mcuların ilham kaynağı olacaktı. 

Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur.

Köylü anlar manasını namazdaki duanın. 

Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur’an okunur. 

Küçük, büyük herkes bilir buyruğunu Hüda’nın.

Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın! 

Dinde reform hakkındaki en hararetli tartışma-
larsa 1923’te Lozan görüşmeleri sırasında mecliste 
yaşanıyordu. Tevfik Rüştü Bey, (Teşkilat-ı Esasiye) 
“Anayasada dinimiz apaçık yazılmalıdır.” diyordu. Bu-
nun üzerine Kazım Karabekir paşa: “Anayasa’da dini-
mizin İslam olduğu zaten yazılıdır, siz anayasaya hangi 
dini yazdıracaksınız Hristiyanlığı mı?” diye soruyordu. 
Bu soru üzerine Mahmut Esat (Bozkurt): “Evet Hristi-
yanlığı, çünkü İslamlık terakkiye (ilerlemeye) manidir. Bu 
dinle yürünmez ve bize de kimse ehemmiyet vermez.” 
Tartışmalara Fethi Okyar’da katılarak: “Evet Karabe-
kir! Türkler İslamlığı kabul ettiklerinden böyle geri kaldı-
lar ve İslam kaldıkça bu halde kalmaya mahkûmdurlar. 
Bunun için İslam kalamayacağız.” diyecekti. Bu cihetle 
Anadolu’da halk 29 Ekim 1923’te cumhuriyetle birlik-
te yeni kurulan Türkiye’nin dinini sorguluyordu. Bu 
soru 17 Ocak 1923 tarihlerinde, gazeteciler tarafın-
dan Düzce’ye gelen cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e 
de sorulacaktı. Atatürk bu soruya: “Vardır efendim 
devletin dini İslam’dır” diyerek cevap verecekti. (söy-
lev ve demeçler 1919-1937) Lakin bu konuşmadan 
bir yıl sonra 3 Mart 1924’te Hilafet kaldırılarak yeri-
ne anayasasında dini İslam ibaresi olan laik Türkiye 
Cumhuriyeti kurulacaktı. Hilafetin kaldırılmasıyla 
daha uygun bir zemin bulan dönemin seküler Müs-
lümanları Kuran’dan bazı ayetleri çıkarmak, camilere 
ayakkabıyla girmek, kiliselerde olduğu gibi camilere 
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sıra yerleştirip müzik eşliğinde ibadet gibi daha 
birçok öneriyi meclise sunacaklardı. 

Yakın tarihimizde derin izler bırakarak telafisi 
mümkün olmayan acıların yaşanmasına sebep 
olan, dinde reform hareketleri 1950’lerde aniden 
yön değiştirip rafa kalkıyordu. O günden sonra 
sanki hiç bir şey yaşanmamış gibi din özgür bı-
rakılıyor, ezan tekrar Arapça okunuyordu. Haklı 
bir sevinçle ezanı Muhammediyye’ye kavuşan 
Anadolu Müslümanları adeta bayram ediyordu. 
Oysa bu uğurda çekilen çileler ne unutulmuş, ne 
de geçmişin hesabı sorulmuştu. Sonuçta dinde 
reform hareketleri sorgulanamadan birçok muam-
mayla beraber tarihin derinliklerine gömülüp git-
mişti. Lakin son derece mühim bu mesele günü-
müz Müslümanlarının sorgulaması gereken birçok 
yönü vardır. Örneğin ilk Türkçe ezan tesadüf eseri 
mi bir mübarek Ramazan günü İstanbul Fatih Ca-
mii’nden okutulmuştu? Daha sonra ne değişmişti 
ki Arapça ezan serbest bırakılmıştı? Hiç şüphesiz 
bu suallerin ibretlik birer cevabı vardır. Lakin İngiliz 
büyükelçi Ronald Lindsay o gün gazetelere verdi-
ği demeçte: “Laik Türkiye’nin Müslümanları artık 
İngiliz imparatorluğu için bir tehlike olmaktan çık-
mıştır” sözü sanırım Batı’nın Türkiye’de uygulanan 
dinde reformla ilişkisini ifşa etmeye yetecektir.

“Allah’ım bizi Hakkı Hak bilip Hakk’a tâbi olan, 
bâtılı bâtıl bilip bâtıldan uzak duran kullarından 
eyle”

 َوالَ تَْلبُِسواْ اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُمواْ اْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعلَُموَن 

“Hakkı bâtılla karıştırıp da bile bile hakkı gizle-
meyin.” (Bakara Suresi 42)

EZAN-I MUHAMMEDİYYENİN TÜRKÇESİ
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Davutoğlu hükümete geldiğinde “Yapısal Reform”, “Yeni Tür-
kiye Ekonomisi” ve “Gelişen Ekonomi ve Türkiye” gibi başlıklar ile 
kendilerini topluma ispat etmek adına çeşitli toplantılarda paketler 
açıklanmıştı. Ekonomik vaatler dolu olan bu paketler erken seçim 
kararıyla hayata geçmeden rafta kalmıştı. Cari açık, 
enflasyon, faiz, kur ve büyümedeki ciddi sıkıntılar her 
geçen gün derinleşmekte idi. Tabii bu sıkıntılar sade-
ce bugünlük bir mevzu ve Türkiye ile sınırlı bir konu da 
değil. Ümmetimizin tümü neredeyse iki yüz yıldır eko-
nomik sıkıntılar ile boğuşmaktadır. 1838 yılında yapılan 
Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması neticesinde 
küresel emperyalist devletlere tanınan tek taraflı vergi 
indirimleri ve gümrük muafiyetleri yani kapitülasyonlar 
ile küresel kapitalizme kapılarımız açılmıştı. İhracatımız 
düşmüş, ithalatımız ise hızla yükselmişti. Batı’nın sana-
yisi karşısında Anadolu’nun bilek gücü dayanamadı ve 
maalesef gerek içeride gerek dışarıda tüm pazarlarımızı 
Batıya teslim eder olduk. Nihayetinde o günden bugüne Batı’nın ge-
lişmiş sanayisi karşısında ümmetimiz içinde herhangi bir kıpırda-
ma olmamış biz hala ümmet olarak sanayiyi Batı’dan ithal ediyoruz. 

EN BÜYÜK REFORM
KAPİTALİZMDEN KURTULMAKTIR

ERKAN ALADAĞ
e.aladag@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/erkan.aladag1
twitter.com/arkanaladag

Ümmetimizin tümü 
neredeyse iki yüz 
yıldır ekonomik 
sıkıntılar ile 
boğuşmaktadır
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Tabii ki o dönem Osmanlı’nın çöküşünün temel se-
bebi ekonomi değildi. Bu çöküşün temeli şüphesiz İs-
lam’a olan bağlılıktaki ve İslam’ı tatbik etmedeki zafi-
yetlerdi. 

Bugün yine aynı sorun ile karşı karşıyayız. Hatta o 
gün her ne kadar kötü tatbik edilmiş olsa da en azından 
ümmetin İslam’a dayanan bir devleti vardı ve iyi bir yö-
netim ile tekrar dünyayı İslam’ın adaleti ile yönetmeye 
namzetti. 

Peki ya bugün! Ümmet olarak bu çöküntü ve düşük 
seviyenin nasıl bir izahı olabilir Allah aşkına? Aklımızı 
Batıya kiralamış, tefekkür edemiyor, yeni bir fikir ürete-
miyor, olduğumuz yerden bir karış bile ilerleyemiyor, Ba-
tı’nın değerleriyle yatıp kalkıyoruz. Faydamıza bile olsa 
o fikri almıyor, uzak oluyor ve hatta ellerimizle o bakışı 
veya fikri kendimizden uzaklaştırıyor ve üstünü örtüyo-
ruz. Maalesef bu ümmetin son yüzyılının tek gerçeği. 

Tabii ki bu gerçek sadece hukuk, içtimai, siyasi alan-
larda işlemiyor. Aynı şekilde ekonomi cephesinde de 
böylesi bir akıl tutulması yaşanmakla birlikte, yararı-
mıza olan fikri reformlar yapmıyor aksine iyiden iyiye 
var olan kapitalist çıkmazlara entegre oluyoruz. Zaten 
ekonominin temel sorunu işte buradan kaynaklanıyor. 
Ümmet ve yöneticilerinin İslam’a dönüp rabbimizin de-
ğerleriyle yönetecek fikre yönelmemesi. Eğer kapitalist 
sömürüden sıyrılıp İslam iktisadına yönelmiş olunursa 
müthiş bir kalkınma izlenmiş olunacak. Ancak dediğim 
gibi kapitalist sömürünün bir ülkesiyiz ve yaşadığımız 
düzen bir sömürü düzenidir. 

Mesela asgari ücret nereden geliyor? Bu sorun kapi-
talizmin barbar ve vahşi sömürüsünün bir ürünü değil 
mi? Hükümet sözde reform yapıp asgari ücreti 1300 TL 
yapıyor. Hâlbuki hükümetin en sağlam destekçisi olan 
sendika bile açlık sınırının 1427 TL olduğunu geçtiği-
miz günlerde açıklamıştı.  Eğer hükümet asgari ücreti 
yani yaşamak için en alt ücreti esas alıyorsa asgari üc-
reti 1427 TL yapması gerekmez mi? İşte bu sömürü dü-
zeni böylesi yapmacık ve göz boyayan, sahte ve yalancı 
bir düzendir. Kendi sözünü ve kanunlarını bile anında 
yutabilir. Tabii ki hükümet reel kapitalizme bakar, onun 
derdi halkın aç, açıkta kaldığı değildir. Onlar kendileri-
nin arkasında duran sermayedarların ağzından çıkacak 
iki kelimelik talimata bakarlar. Yok, eğer hükümet hal-
kın refahına bakıyor ise yapacağı ilk iş bu sömürü düze-
nini alaşağı etmektir. Zira kapitalizm tüm aksamlarıyla 
sömürüye giden yola göre dizayn edilmiştir. Bu anlam-
da Türkiye de kapitalist bir ülkedir. Dolayısıyla sorunlar 
öyle suni reformlarla giderilecek bir şey değildir. Aslın-
da hükmedicilerin pek de öyle sorunları kökten veya bir 
nebze gidermek gibi bir kaygıları yok.

Şimdi “Reform Paketini” iki temel konu üzerinden 
ele almaya çalışacağım.

Peki ya bugün! 
Ümmet olarak 
bu çöküntü ve 
düşük seviyenin 
nasıl bir izahı 
olabilir Allah 
aşkına? Aklımızı 
Batıya kiralamış, 
tefekkür 
edemiyor, yeni bir 
fıkir üretemiyor, 
olduğumuz 
yerden bir karış 
bile ilerleyemiyor, 
Batı’nın 
değerleriyle yatıp 
kalkıyoruz. 
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1. Tüketici bakımından reform ne anlama geli-
yor?

Tüketici dediğimiz kesim:  İktisadi mal ve hizmetleri 
belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişidir. 
Bu anlamda yeni açıklanan ekonomi eylem paketine 
baktığımızda asgari ücretlisinden, muhtarına, emekli-
sinden, çiftçi, öğrenci ve polisine kadar neredeyse tüm 
kesimlerin maaşlarına zam yapılacağı 2016 Eylem 
Planı çerçevesinde açıklandı. Türkiye yaklaşık iki yıldır 
ekonomik açıdan çok ciddi badireler atlattı. Gezi parkı 
olayları, 17-25 Aralık olayları, jeopolitik riskler ve ABD 
merkez bankası FED’in parasal genişlemeyi bitirip fai-
zini yükseltme beklentileri Türkiye ekonomisi üzerinde 
olumsuz birçok etkiye sebep oldu. İhracat 2007 yılında 
yıllık bazda % 15 oranında artış sağlarken, 2014’e gel-
diğimizde ise yıllık bazda % 2’ye düştü. Dolar cinsin-
den döviz kuru 2013’de 1,80’den 3,10’a kadar yükseldi. 
Euro cinsinden döviz kuru 2,20’den 3,50 seviyelerine 
yükseldi. İşsizlik 2012 yılında % 8,4 oranlarındayken, 
2014 yılında ise % 10,3 seviyelerine yükseliyor. Büyü-
me 2013 yılında 4,2 seviyelerinde artış gösterirken, 
2014 yılında ise 2,9 seviyelerinde artış gerçekleşiyor. 
Enflasyon 2012 yılında 6,16 artarken, 2014 yılında ise 
8,17 seviyele-
rine yükseli-
yor. Bu nokta-
da enflasyon 
kalemlerinin 
tüketicinin yıl-
lık rutin olarak 
harcadığı gru-
buna bakıldı-
ğında ise yani, 
sebze, gıda, 
giyim, kira, 
elektrik, doğal-
gaz vb. harca-
ma kalemleri 
yıllık % 13,30 
civarında artış 
göstermekte-
dir. Dolaysıyla 
olumsuz yön-
de seyreden 
ekonomik ve-
riler halkın biz-
zat kendisini 
etki lemekte-
dir. Bu anlamda tüm olumsuz yönde ilerleyen ekonomi kapitaliz-
min kaçınılmaz bir gerçeği olarak halkı etkiler. Halkın cebindeki 
para, veriler ışığında yıllık 13,30 değer kaybetmektedir. Yani eş-
yanın değeri yükselirken paranın değeri ise yıllık 13,30 civarında 
değer kaybediyor. 

Türkiye yaklaşık iki yıldır 
ekonomik açıdan çok 
ciddi badireler atlattı. 
Gezi parkı olayları, 17-25 
Aralık olayları, jeopolitik 
riskler ve ABD merkez 
bankası FED’in parasal 
genişlemeyi bitirip faizini 
yükseltme beklentileri 
Türkiye ekonomisi 
üzerinde olumsuz birçok 
etkiye sebep oldu.
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İşte tam bu noktada genel anlamda asgari ücretin ar-
tışına bakalım. Tüketicinin zaruri olarak rutin kullandığı 
eşya para karşısında yıllık 13,30 değer kazanırken acaba 
bu zor enflasyon karşısında işçinin aldığı maaşa ne kadar 
zam yapılmaktadır? Yani Aldığı maaş enflasyona kurban 
mı gidiyor, yoksa enflasyonun üstünde bir ücret mi alıyor? 
2006 yılından bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı’nın verilerine baktığımızda asgari ücret yıllık ortalama 
% 9,40 artış yapıyor. İşçi kesimi 2006 yılında yıllık bazda 
aldığı para % 13,30 değersizleşirken, aldığı para ise yıllık % 
9,30 artış göstermektedir. Yani aldığı maaş ve artışı yıllık 
enflasyona 3,9 oranında yenik düşmektedir. Şöyle ki; Her-
hangi birinin 2006 yılını baz alarak 1000 TL maaş aldığını 
ve bu maaşa yıllık zam ise 94 TL yapıldığını düşünelim. 
2014 yılına kadar aldığı maaş 1,812 TL olur. Bu kişinin 
2006 yılında 1000 TL aldığı maaşın yıllık 133 TL değer kay-
bettiğini düşündüğümüzde ise 2014 yılına kadar bu maaş 
– 64 TL’ye kadar değer kaybeder. Bu maaşa zam yapılır ha-
lini esas aldığımızda yani 1812 TL’yi esas aldığımızda ise 
bu kişinin enflasyon karşısında parasının değeri 748 TL’ye 
kadar düşer. Bu anlamda işçinin 2006 yılında aldığı gerçek 
rakamlarını bulup 2014 yılına kadar enflasyona nasıl ye-
nik düştüğünü de varın siz kendiniz bulmaya çalışın. Zira 
bu rakamda da görülecek ki asgari ücret 1300 TL değil bu 
sömürü kurallarına göre bir insanın en az geçim seviyesi 
1500 TL’yi geçer. Tabii ki bu rakamlar bir sömürü aracı olan 
asgari ücretin vakıasını ortaya koymaktadır. Yoksa aslın-
da işçinin hak ettiği ise daha fazla bir ücrettir. Biz sadece 
burada Kapitalist anlayışın ikiyüzlülüğünü rakamlarla ifşa 
etmek istedik. 

Bunlar Türkiye’nin kaçınılmaz gerçeği. Yani bir yandan 
enflasyon altında işçi ezilirken, işçinin maaşına yapılan 
zam yine de işçiyi bu ağır enflasyondan kurtarmıyor. Dev-
let işçinin bu mağduriyetini görmezden gelip aksine bunu 
bir fırsata çeviriyor. Dolayısıyla devletin tüketici kesime 
yapacağı tüm zamlar aslında halkın refah seviyesine ulaş-
ması için değildir. Aksine devletin burada gözettiği gaye 
bambaşkadır. 

Türkiye ekonomisi çok sıkıntılı bir süreçten geçmek-
tedir. Ekonomi her geçen gün küçülüyor, yeni bir ivme, 
ilerleme sağlanmıyor. İhracat rakamları gittikçe düşerken 
dışa bağımlı büyüme de daralıyor. Bu anlamda hükümet 
tarafından içerideki piyasayı canlandırmak adına halkçı 
bir reform yapıldığı görülse de aslında hükümetin hedefi 
iç piyasayı canlandırarak tüketimi daha da hızlandırmak 
ve böylece ekonomik büyümeyi yükseltmektir. Bu anlam-
da bankalara borçlanma seviyeleri almış başını gidiyor. 
BDDK verilerine göre 50 milyona yakın kişi 73 kredi kar-
tı kullanmaktadır. Yani Türkiye’nin yarısı bankalara borç-
ludur. Bundan sonra da bankalara borçlanma geçtiğimiz 
yıllara göre daralacaktır. Zira Türkiye’de borçlanma iştahı 
yeterince doymuştur. Ayrıca çeşitli ekonomik sıkıntılardan 
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böylece ekonomik 
büyümeyi 
yükseltmektir
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dolayı faiz oranları % 10,50 oranlarına kadar yükselmiş du-
rumda. Yani borçlanma maliyetleri yükselince bankalara 
borçlanma oranları da düşmüş olur. Dolayısıyla önümüz-
deki süreçte bankalara borçlanarak tüketim gittikçe da-
ralmış olacaktır. Bu daralmadan dolayı tüketim azaldıkça 
iç büyüme oranları da daralmış olur. Hükümet bu noktayı 
gördüğünden ve dışa dayalı büyüme düştüğünden iç pi-
yasayı canlandırmak için açıklanan 2016 Eylem Planı’nda 
daha çok tüketimi hızlandırılacak adımlar atılmıştır. Ban-
kalara aşırı borçlanma ve dışsal kırılganlıklar hükümeti iç 
tüketimi canlandıracak adımlar atmaya zorlamıştır. Ancak 
mesele sadece bununla bitmiyor. Bir de kamu maliyesi-
ne gelecek olan bu yükün yani açığın nasıl kapatılacağı 
meselesi vardır. Türkiye’de bütçenin % 85 oranı dolaylı ve 
dolaysız vergilerden oluşmaktadır. Diğer kısmı ise özelleş-
tirme ve yıl içinde çeşitli transfer ödemeler ile oluşmakta-
dır. 2016 Eylem Paketi gereğince oluşacak en ufak kamu 
maliyesindeki, yani bütçedeki açığın yine vergilendirme 
araçlarından alınacağı muhakkak. Bu sebeple olan yine 
halka olmuş olacak. Bu kapitalist düzenin kaçınılmaz bir 
gerçeğidir.

2. Küçük, orta ve büyük üreticiler, işletmeciler, sana-
yiciler için ne anlama geliyor?

Şüphesiz bu paket ağırlıklı olarak tüketim tarafı hak-
kında yapılan bir açılım.  Pakette işverene katkı sağlaya-
cak ciddi adımlar atılmış değil. Bir takım ufak açılımlar 
var. Fakat bunlar Türkiye’deki işverenlerin beklentilerini 
karşılayacak açılımlar değil. Yukarıda da belirttiğim gibi 
Türkiye ekonomisinin kronik sorunları varolmakla birlikte 
bu sorunların çözümü ancak fikri bir değişim ile olur. Zira 
açıklanan eylem paketlerinde hiçbir zaman Türk sanayici-
sinin ve işletmelerinin temel sorunları çözülmüş değildir. 

Üretim yapabilmek için istikrar olmazsa olmazlardan-
dır. Üretim yapabilmek için, ekonominin ufuklarını açmak, 
kendini yenileyecek ve yeni icatlar ortaya koymak şarttır. 
Üretim yapabilmek için, yeni iş ve pazar alanları açmak, 
bu pazarların isteğini doyurmak bir gerekliliktir. Bu say-
dıklarımın hiçbirinde maalesef şirketler adım atamıyor. 
Her bir adımın çok geçmeden önü kesiliyor ve çok ciddi 
zararlara uğratılıyor. İçerde faiz, istikrarsız bir toplum, aşı-
rı oynak döviz kurları ve yükselen enflasyon işvereni kötü 
etkilemektedir. Dışarda ise olabildiğince kırılgan yürüyen 
politik riskler ve yine oynak döviz kurları şirketlere maliyeti 
ağır faturalar çıkartmaktadır. Buralardaki sorunların temeli 
şüphesiz kapitalist düzenin kendisinden kaynaklanmakta-
dır. Faiz gibi bir girdap her geçen gün şirketlerin sermaye-
lerini eritiyor. Türkiye ideolojik bir devlet olmadığından ve 
taklîdi bir fikre sahip olduğundan dolayı şirketlerin dövize 
dayalı borçlanma seviyesi yüksek olmakla birlikte ithalata 
dayalı ihracat yapıldığından döviz kurlarındaki en ufak bir 
oynaklık şirketlere ciddi zararlar vermektedir. 
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yapabilmek için 
istikrar olmazsa 
olmazlardandır. 
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bir gerekliliktir. 
Bu saydıklarımın 
hiçbirinde maalesef 
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Aşırı faiz ve döviz kurları oynaklıkları bir yana devletin şirketleri sanayi ve teknolojiye yönlendirmemesi 
ise başka bir girdap. Evet, Türkiye ekonomisi şuan inşaat üzere bir büyüme gerçekleştirmektedir. Dışarıya 
ihraç ettiği ise tahıl ve gıda, tekstil ve hazır giyim ürünleridir. Katma değeri yüksek sanayiye yönelmediği gibi 
bu anlamda tam bir akıl tutulması yaşamaktadır. Dışarıya sattığı ürünler her devletin üretebileceği ürünlerdir. 
Fakat sanayiye yönelip sanayi 
ürünü üretmesi işveren açı-
sından kârlı olduğu gibi hem 
alternatif pazarlar bulunması 
hem de istihdam açısından 
çok önemli katkılar sağlar. An-
cak devlet bu anlamda hiçbir 
şekilde ciddi adım atmamak-
tadır. Hükümetin sanayiye 
yönelmesi ağır bir maliyet is-
tediğinden bu hükümet de bir 
önceki hükümetler gibi günü 
kurtarma derdinde olup, bu 
ağır yükün altına halkının, iş-
verenin ve işçisinin faydasına 
olmasına rağmen girmez. Zira 
hükümetler GSMH’yı daha çok 
ve en kolay yoldan artırmanın 
derdindeler ki kendilerini kuru 
rakamlar üzerinden ifade ede-
bilsinler.

Şüphesiz tüm bunlar bizle-
re gösteriyor ki kapitalist bir devlet olmasından ötürü Türkiye fikrini değiştirmedikçe asla ekonomik ivme 
ve sanayi açısından ilerleme sağlayamaz. Yeni iş alanları, ekonomiye yenilikçi ve ilerlemeci ufuklar açmak, 
faizin tümünden kurtarmak ve şirketlerine faizsiz teşvikler vermek, döviz kurları oynaklığı karşısında şirke-
tini korumak bu haliyle Türkiye’nin yapacağı bir iş değildir. Bunu ancak ideolojik bir bakış ve fikre sahip olan 
İslami Devlet yapar.

Nihayetinde açıklanan eylem planı devletin gününü kurtarma çabasından başka bir şeyi ifade etmemek-
tedir. Ne halkın sıkıntılarını, ne de işveren kesimin sorunlarını çözecek bir paket veya reform değildir. Bu olsa 
olsa ancak bir oyalama ve göz boyama taktiğidir. Yıllardır ümmetin başındaki tüm yöneticiler gibi Türkiye’de-
ki yöneticiler de açıkladıkları tüm reformlarında halkı ve şirketleri iyiden iyi sömürü düzenine entegre etmek 
ve bulunan konumdan bir tık bile ileri götürmemektedir. Hal böyle olunca sömürüde daha derinleşme ve 
küresel kapitalizme iştahlı pazar alanları olma serüvenimiz olduğu gibi hızla sürmektedir. 

Bizler ümmet olarak küresel kapitalizmden kurtulmadıkça bu hal üzere asla üretemez, gelişemez ve yeni 
ufuklara ulaşamayız. Şüphesiz küresel kapitalizmden kurtulmanın, onların sanayi ve teknolojisine alternatif 
sanayi ve teknoloji üretmenin, onların para birimlerinden kurtulmanın yolu ancak İslami bir dönüşüm ile ger-
çekleşir. İşte o zaman ümmet güçlü enerji kaynakları ile güçlü para birimi ve sanayisiyle dünya devletlerinin 
en üstünü konumunda bulunmakla birlikte tebaasıyla barışık güçlü bir devlet olur. Bu nedenle açıklanan 
ekonomik eylem planı sadece sömürüye götüren yumuşak bir yol mahiyetindedir. Eğer hükümet halkın refah 
bir seviyeye ulaşmasını istiyorsa ekonomik açıdan yapacağı en büyük reform kapitalizmi ümmetin coğraf-
yasından söküp atmaktır. Kimse kendisini boşuna kandırmasın. İlerlemenin, üstün ve büyük devlet olmanın 
tek yolu İslami Hilafet Devletini kurmakla olur.

EN BÜYÜK REFORM
KAPİTALİZMDEN KURTULMAKTIR
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Hayr, meşru iş, herkesin beğendiği ve rağbet ettiği, sevabı gerektiren amel, 
ilim, ibadet, adalet, ihsan olarak tanımlanmıştır. 

Hayra davet etmek, insanların eğilimlerini ve rağbetini İslam’a meylettir-
mektir. Hayra davet etmek, hem sözlü ve hem de amel ile yapılır. 

Bundan dolayı hayra davet eden, hem sözlü olarak ve 
hem de amelî olarak insanları İslam’a rağbet ettirmede canlı 
bir örnek olmalıdır. 

Hayra davet etmek, Nebi ve Rasullerin görevlerindendir. 
Bundan dolayı Allah’a yaklaştıran bir ameldir. Amellerin en 
hayırlılarındandır.  

Bunu Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle ifade 
etmektedir. Ebû Umâme el Bâhîlî RadiyAllahu Anh’den rivâ-
yete göre, şöyle demiştir: 

“Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e biri abid diğeri 
âlim olan iki kimseden bahsedildi. Âlim olan farz ibadetleri ye-
rine getirirdi ve oturur insanlara hayr öğretirdi. Diğeri ise gün-
düzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirirdi. Bunlardan hangisi 
daha efdaldir diye sorulduğunda: Rasulullah SallAllahu Aleyhi 

HAYRA DAVET EDENLER 
ARASINDA OLMAK

İSMAİL GÜRBÜZ
i.gurbuz@kokludegisimdergisi.com

Hayra davet eden, 
hem sözlü olarak 
ve hem de amelî 
olarak insanları 
İslam’a rağbet 
ettirmede canlı bir 
örnek olmalıdır
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ve Sellem şöyle buyurdu: Âlim kimsenin abid kimseye karşı üstünlüğü 
benim sizin en aşağı mertebede olanınıza karşı üstünlüğüm gibidir. 
Sonra Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle devam etti: Allah 
ve Melekleri, göklerin ve yerlerin halkı, hatta yuvasındaki karıncalar 
hatta balıklar, insanlara hayır ve faydalı şeyler öğreten kimseye dua 
ederler.”1

İşte hadisi şerifte belirtildiği gibi Âlim, farz ibadetlerini yerine 
getiriyor. Sonra oturuyor insanlara hayr öğretiyor, insanların ya-
nına gidiyor, insanların olduğu meclislere gidiyor, insanlara hayrı 
götürüyor, onlara hayrı anlatıyor, öğretiyor. Diğeri ise gündüzleri 
oruçla, geceleri ibadetle geçiriyor.

Hayrı insanlara taşımak, hayrı insanlara öğretmek, Rasul ve 
Nebilerin amellerindendir. Bundan dolayı amellerin en hayırlısıdır. 
Bu noktadaki en küçük bir gayret bile insanı çok üstün mertebele-
re taşımaktadır. 

İşte bu hayrın kıymeti hadisi şerifte: 

“İnsanlara hayr ve faydalı şeyler öğreten kimseye, Allah ve me-
lekleri, göklerin ve yerlerin halkı, hatta yuvasındaki karıncalar hatta 
balıklar dua ederler.” şeklinde ifade edilmiştir.

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل اِنَّٖنى ِمَن اْلُمْسِلٖميَن ْن دََعا اِلَى اللّٰ َوَمْن اَْحَسُن قَْواًل ِممَّ

“Salih amelde bulunarak Allah’a davet eden ve ben müslüma-
nım diyenden kim daha güzel sözlü olabilir?”2 

Hayra davet, Nebî SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den ümmetine ka-
lan mirastır. Eğer İslâm’ın muhafazasını ve devamını istiyorsak, 
hayra davetin devamlılığını muhafaza etmemiz şarttır.

Müslümanları karanlık ve bozuk fikirlerin etkisinden arındıran 
hayra (İslâm’a) davet olmadan İslâm’a tâbi olanların nefislerinde 
İslâm’ın arı ve duru olabileceği tasavvur bile edilemez. Hayra (İs-
lâm’a) davet olmadan İslâm’ın hayatta hâkim olması düşünüle-
mez. Hayra (İslâm’a) davet olmadan İslâm’ın güçlü bir şekilde âle-
me yayılması düşünülemez. Bundan dolayı hayra davet, İslam’da 
çok önemli bir rükün ve hayati bir iştir.  

Bu sebeple Hayra (İslâm’a) davet; Müslümanların hayatlarında 
önem kazanmalı, en fazla önem verdikleri bir iş olmalıdır. Bu uğur-
da vakitlerini harcamalılar ve emek sarf etmelidirler.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 

“Benim sözümü işitip ezberleyen, kavrayan ve diğerlerine anlatan 
kulun yüzünü Allah nurlandırsın. Zira fakih olmayan nice fıkıh taşıyı-
cıları vardır. Yine kendisinden fakih olan kimselere fıkıh taşıyan nice 
kimseler vardır.”3

Rabbimiz üç sınıf insan hakkında şöyle haber veriyor:

َسابٌِق  َوِمْنُهْم  ْقتَِصدٌ  مُّ َوِمْنُهم  لِّنَْفِسِه  َظاِلٌم  فَِمْنُهْم  ِعبَاِدنَا  ِمْن  اْصَطفَْينَا  الَِّذيَن  اْلِكتَاَب  أَْوَرثْنَا  ثُمَّ 
ِ ذَِلَك ُهَو اْلفَْضُل اْلَكبِيُر بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن اللَّ

“Sonra bu Kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras bı-
rakmışızdır.Onlardan kimi kendine yazık eder, kimi orta davranır, 
kimi de Allah’ın izniyle, hayırda öncü olur. İşte büyük fazilet budur”4 

Müslümanları 
karanlık ve 
bozuk fıkirlerin 
etkisinden 
arındıran hayra 
(İslâm’a) davet 
olmadan İslâm’a 
tâbi olanların 
nefıslerinde 
İslâm’ın arı ve 
duru olabileceği 
tasavvur bile 
edilemez. 
Hayra (İslâm’a) 
davet olmadan 
İslâm’ın hayatta 
hâkim olması 
düşünülemez
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Ümmet-i Muhammed 3 sınıfa ayrılıyor. Onlardan 
kimi kendisine zulüm eder, kimi orta yolu tutar, kimi 
de Allah’ın izni ile hayırlarda öne geçmeye çalışır.

Birincisi, Nefislerine zulmedenler, kendi kendileri-
ne zulmedenler, kendi kendilerine yazık edenler. Ken-
dilerine miras kalan Kitabı okuyup, anlayıp amel et-
meyenler ve kitaptan habersiz bir hayat yaşayanlar. 
Haramlara dalanlar, Allah’ın helal ve haram sınırlarını 
ihlal edenler. İşte bunlar kendilerine zulüm edenler.

İkincisi, muktesit olan, orta yolu takip edenlerdir. 
İtidal üzere olanlardır. İyilikleri de var, kötülükleri de 
vardır. Kendilerince belli bir alanda bir yol belirleyip 
kimseyle işi olmadan o yolda itidal üzere gidenler. 
Yani İslam’ı, şer’î hükümlerin bir kısmını ikame et-
mek, yerine getirmek için çalışan belli bir cüzüne in-
dirip o yolda devam edenlerdir. 

Üçüncüsü ise, Kitaba varis olmanın gereğini tam 
olarak yerine getiren hayrda 
öncü olanlardır. Bunlar hayr ko-
nularında en öndedirler. Hayra 
davet konusunda koşar adım gi-
den ve en önde olanlardır. Şükür-
de, kullukta ve takvada en önde 
olanlardır. Rabbimizin “İşte bü-
yük fazilet budur” ifadesiyle asıl 
kendilerinden memnun olduğu 
sınıf bu üçüncü sınıftır. Hayrda 
öncü olanlar. Onlar Allah’ın dini-
ni öğrenme-yaşama-taşımada 
ve tebliğ etme konusunda, gay-
ret, azim, cehd, sabırda, tevek-
külde en öndedirler. Hayr’da ve 
hayra davette önde olanlardır. 
Herkes yürürken, onlar koşanlar. 
Herkes otururken, onlar ayakta-
dırlar. Herkes susarken onlar 
konuşur, herkes uyurken onlar 
uyanıktırlar. İşte hayrda öncü 
olanların farkı budur.

İşte o hayırlı kimseler arasın-
da ve hayra davet edenler ara-
sında olmak, işte faziletli olanlar 
onlardır. İşte büyük fazilet bu-
dur. Akıllı bir mümin üçüncüsü 
olmayı, hayrlarda öncü olmayı, hayra davet edenler 
arasında olmayı tercih eder. Hayrlarda öncü olmak 
için hayra davet edeceksin ve hayra davet edenler 
arasında olacaksın. Marufu (iyiliği) emredeceksin 
ve münkerden (kötülükten) nehyedeceksin. İşte bu 
amel yapıldığı zaman hayrda öncü olmak, o yolda ol-

mak, o faziletli olanlardan olmak mümkün olacaktır. 
Hayrda öncü olanlar Adn Cennetlerine girerler. 

َوِلبَاُسُهْم  َولُْؤلًُؤا  ذََهٍب  ِمن  أََساِوَر  ِمْن  فِيَها  يَُحلَّْوَن  يَْدُخلُونََها  َعْدٍن  َجنَّاُت 
فِيَها َحِريٌر

“Bunlar, Adn cennetlerine girerler. Orada altın bi-
lezikler ve incilerle süslenirler, oradaki elbiseleri de 
ipektir.”5 

Allah’ın belirlediği hayırlarda en öne geçenlerin bu 
birinciliğe ulaşabilmek için çektikleri meşakkatlere, 
sabırlarına karşılık, Cennetteki nimetler içindeki ebe-
di hayatı kuşanacaklardır. Orada, Allah’ın ağırlaması 
için de şunu söyleyecekler:

ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن إِنَّ َربَّنَا لَغَفُوٌر َشُكوٌر الَِّذي أََحلَّنَا  َوقَالُوا اْلَحْمدُ لِلَّ
دَاَر اْلُمقَاَمِة ِمن فَْضِلِه اَل يََمسُّنَا فِيَها نََصٌب َواَل يََمسُّنَا فِيَها لُغُوٌب

“Derler ki: Bizden üzüntüyü gideren Allah’a hamd 
olsun. Doğrusu Rabbimiz bağışlayandır, şükrün kar-

şılığını verendir. Bizi lütfuyla, 
temelli kalınacak Cennete O 
yerleştirdi. Orada bize ne bir 
yorgunluk gelecek ve ne de 
usanç gelecektir.”6 

Hayra davet etmek ve 
hayra davet edenler arasında 
olmak, hayrı insanlara götür-
mek, hayrın insanlara ulaş-
tırılmasını sağlamak, hayrın 
öğrenilmesi ve öğretilmesi 
noktasında amellerde bulun-
mak sadece ahirette seme-
resini göreceğimiz bir husus 
değil, direk olarak ümme-
tin gidişatına etki eden çok 
önemli bir faktördür. 

Ümmet-i Muhammed 
hayra davet etmek sureti ile 
kendini yenileyecek, İslam’ın 
izzetine ulaşacaktır. Bundan 
dolayı bu amel farzların ken-
disine bağlı olduğu farzların 
tacı nispetinde bir ameldir. 
İşte bu konuda Rabbimiz 
şöyle buyuruyor:

َعِن  َويَْنَهْوَن  بِاْلَمْعُروِف  َويَاُْمُروَن  اْلَخْيِر  اِلَى  يَْدُعوَن  ةٌ  اُمَّ ِمْنُكْم   َوْلتَُكْن 
اْلُمْنَكِر َواُوٰلئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

“Hayra (İslâm’a) davet edecek, ma’rufu emrede-
cek ve münkeri nehyedecek sizden bir grup bulun-
sun. Onlar felaha kavuşanların ta kendileridir.”7 

Kitaba varis 
olmanın gereğini 
tam olarak yerine 

getiren hayrda öncü 
olanlardır. Bunlar 

hayr konularında en 
öndedirler. Hayra 
davet konusunda 

koşar adım giden ve 
en önde olanlardır. 
Şükürde, kullukta 

ve takvada en önde 
olanlardır 
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İmam Nevevi şöyle der: “Ma’rufu emretmek ve mün-
keri nehyetmek konusu, çok büyük ve azametlidir. İşle-
rin düzgünlüğü ve hayrın devamı onunla gerçekleşir.” 

Şeriatın cemaat için çizmiş olduğu yegâne gö-
rev ma’rufu emretmek ve münkeri nehyetmektir. Ce-
maatin işi bu şekilde hayrı (İslam’ı) Müslümanların 
hayatında hâkim kılmak için çalışmaktır. Bu görev 
şer’î hükümlerin bir kısmını ikame etmek ve bazı ha-
yırlı işleri yapmak için bir araya gelmekten öte, şer’î 
hükümlerin tümünü hayata hâkim kılmak ve İslami 
hayatın yeniden başlaması için çalışmaktır. Çünkü 
hayra davet hayrın hayata hâkim kılınması için mü-
cadele etmektir.  

Allah Subhanehû ve Teâlâ hayra davet eden, ma’ru-
fu emredip münkere engel olan bir cemaatin bulun-
masını Müslümanlara emretmektedir. Bu emir yerine 
getirilmediğinde ise şu hadisi şerifler ile uyarılmak-
tayız. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu-
yurmuştur:

 “Canımı elinde tutan Allah’a yemin olsun ki, ya 
ma’rufu emreder münkerden alıkoyarsınız, ya da Allah 
kendi katından size bir azap gönderir de ona dua eder-
siniz, fakat dualarınız kabul olmaz.”8

“Dualarınızın kabul edilmediği bir zaman gelmeden 
önce, ma’rufu emredip münkerden alıkoyun.”9

Hayra davet eden cemaatin takip edeceği yol ise 
yine şeriattan alınır. Çünkü şeriat bir şeyi emrettiğin-
de onun yerine getirilme keyfiyetini insanın aklına 
bırakmamıştır. Zira bu şeriat hükümlerinin tabiatına 

muhaliftir.

Hiç bir şer’î hüküm yoktur ki herhangi bir sorunun 
hal çaresini ele alsın, ona uygulanacak şer’î hükmü 
ona bağlı olarak tam tamına uygun şekilde beyan et-
sin de bu hükmün icra keyfiyetini, hayatın gerçekleri-
ne mutabık olarak ortaya koymuş olmasın. Rabbimiz 
şöyle buyurmuştur:

قُْل َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى الّلِ َعلَى بَِصيَرةٍ أَنَاْ َوَمِن اتَّبَعَنِي َوُسْبَحاَن الّلِ َوَما 
أَنَاْ ِمَن اْلُمْشِرِكيَن

“De ki; İşte benim yolum budur. Ben ve bana tâbi 
olanlar bir basiret üzere Allah’a davet ediyoruz.”10 

İşte bundan dolayı ilim amelden önce gelir. Ön-
celikle hayra davet eden cemaatin marufun ikame 
edilmesindeki şeriatın ortaya koymuş olduğu yolu 
bilmesi zaruridir. Bu da şer’î hükümler ile mukayyet 
kalarak yapılacak bir iştir.

Hayrı (İslam’ı) hâkim kılma görevini üstlenen ce-
maatin günümüzde takip etmesi geren yol ise Rasul 
Aleyhi’s Selam’ın takip ettiği yoldur. 

َواْليَْوَم اْلِخَر   َ لَِّمن َكاَن يَْرُجو اللَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اللَّ
َ َكثِيًرا َوذََكَر اللَّ

“Gerçekten Allah’ı, Ahiret Günü’nü arzulayanlar ve 
Allah’ı çok zikredenler için, size, Allah’ın Rasulünde 
(takib edeceğiniz) pek güzel bir örnek vardır.”11  

Bu görevi üstlenen cemaat, Rasulullah Aleyhi’s 
Selam’ın Medine’de hayrın (İslâm’ın) hâkimiyetine ve 
İslam’ın devletine götüren çalışmasını iyiden iyiye 
araştırıp öğrenmelidir. 
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Takip edilecek yol, adım adım Rasulullah Aleyhi’s 
Selam’dan alınır. Hayra (İslam’a) davetin hükümleri 
bu dönemden çıkarılır. Bütün zorluklara rağmen sa-
bırla bu yol takip edilir.  

İşte günümüzde hayra davet edenlerin yapması 
gereken iş, ümmeti, bulaştığı tembellik ve uyuşuk-
luktan kurtararak onu geçmişteki izzet ve şerefine 
kavuşturup diğer milletler arasında birinci sınıf ve 
aynı zamanda hidayet bahşeden ümmet konumuna 
getirmek için Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
takip etmiş olduğu yolda yürümektir. Bu, hayra davet 
eden cemaatin en başta gelen vecibesidir. Rasulul-
lah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Sünnetine uymak, 
Sünnet üzere 
hareket etmek 
budur.

Hem fert ve 
hem de cemaat 
olarak Rasulul-
lah SallAllahu 
Aleyhi ve Sel-
lem’in sünnet-
lerini yerine 
getirmeli ve bu 
hususta Müs-
lümanlar ola-
rak çok gayret 
göstermeliyiz. 
Çünkü Rasul’e 
itaatin gereği budur ve bu Allah’a yaklaştıran ve Al-
lah’ın yardımına ulaştıran yoldur. Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’in en önemli sünneti ise hayrın 
(İslam’ın), tevhidin hayata hâkim kılınması için çalış-
maktır. Namazlarımızın sünnetlerini kıldığımız gibi, 
sünnet tesbihatlarımızı yaptığımız gibi, yemeklerimi-
zi sünnet üzere yediğimiz gibi, misvak kullandığımız 
gibi, her halimizde ve yaşantımızda Sünnet üzere ya-
şamayı hedeflediğimiz gibi…

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bu Sün-
netini, en önemli ve en büyük Sünnetini, hayrın (İs-
lam’ın), tevhidin hayata hâkim kılınması Sünnetini 
terk emiş olmak, düşünülmesi dahi çok büyük bir 
gaflettir. 

Günümüzde maalesef bu durumlara şahit olmak-
tayız. Öncelik vermemiz gereken Sünnet, üzerinde en 
fazla durmamız ve gayret göstermemiz gereken Sün-
net, hayrın (İslam’ın), tevhidin hayata hâkim kılınma-
sı Sünnetidir. Tabii ki bu diğer Sünnetleri terk etmek 
demek değildir. Öncelik verilmesi gereken budur. 

Çünkü Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem bunu 
en hayati mesele ve hatta bütün hayatî davaları içine 
alan ana dava,  ölüm kalım meselesi olarak görmüş-
tür.

O Aleyhi’s Selam bunun için ölüm kalım mücade-
lesi verdi. Aleyhi’s Selam’dan rivayet edildiğine göre 
amcası Ebu Talib, Kureyş’in isteğini kendisine anlat-
tığı sırada O’na, yani Muhammed SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e şöyle dedi: 

“Sen kendine ve bana bak. Ve bana kalkamayaca-
ğım bir yük yükleme.” Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
buna cevaben:

“Ey amcam, onlar bu davadan vazgeçmem için sa-
ğıma güneşi, 
soluma da ayı 
koysalar, yine 
vallahi vazgeç-
mem. Allah ya 
bu dini muzaffer 
kılacak yahut da 
ben bu uğurda 
öleceğim.”

Hayra davet 
edenler işte bu 
şekilde Rasul 
Aleyhi’s Selam 
ve Ashabının 
yolu üzere ol-
malıdır. Çünkü 

onlar hayrın (İslam’ın) hayata hâkim kılınması için 
her şeylerini ortaya koydular.  

Günümüzde ise Rasul Aleyhi’s Selam ve Ashabının 
yolu üzere olduğumuzu söyleyebilmek için biz de on-
lar gibi hayra davet edenler arasında olmalıyız. Sahih 
bir hadisi şerifte Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem şöyle buyurmuştur:

“Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrıldılar, biri Cennet’e 
yetmişi Cehennem’e. Hristiyanlar yetmiş iki fırkaya 
ayrıldılar, biri Cennet’e yetmiş biri Cehennem’e. Benim 
ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır, biri Cennet’e 
yetmiş ikisi Cehennem’e.”

Sahabeler: “O kurtuluşa erenler kimdir? Ya Rasulal-
lah! diye sordular.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyur-
du: “Onlar benim ve ashabımın gittiği yolundan giden-
lerdir.”12

Kurtuluşa eren ve kurtuluş yolunda olanların, en 
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temel özelliği Rasul Aleyhi’s Selam ve Ashabının yolu üzere ol-
maktır. Bu, sadece bir cemaat veya bir grubu değil, Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve Sahabelerinin yolunu takip eden, 
hak üzere olan, şirke ve bâtıla düşmeyen Müslümanların kur-
tuluşa ereceklerini haber vermektedir.  

Dolayısı ile kim kurtuluşa eren fırkadan, fırka-i naciyeden 
olmak istiyorsa Rasul Aleyhi’s Selam ve Ashabının yoluna 
uyup, azı dişleriyle o yola sarılmalı ve kendisini o yoldan uzak-
laştıracak şeylerden kaçınmalıdır. Hayra (İslam’a) davet eden, 
hayrın (İslam’ın), tevhidin hayata hâkim kılınması için hak üze-
re mücadele edenler kıyamete kadar var olacaklardır. 

Buhari ve Müslim’de şu rivayet geçmektedir. 

“Ümmetimden bir taife, kendilerine Allah’ın emri gelinceye ka-
dar (kıyamet kopuncaya kadar) hak üzerinde birbirine yardımcı 
olmaya devam edecek ve bunlar daima galip olacaklardır. (Al-
lah’ın yardımına mazhar olmaya devam edecek, onları mahrum 
bırakanlar, onlara zarar veremeyecektir).”

Hayra (İslam’a) davet eden ve hayr üzere olanların en bü-
yük özellikleri ise devamlı olarak hak üzere olmaları, hak için 
mücadele etmeleri ve her durum ve şartta hakkı söylemeleri-
dir. Onlar şu hadisi şerifte bildirildiği gibi, insanlar bozulduğun-
da onları ıslah eden gariplerdir. 

Ahmed’in, Abdurrahman b. Senne yoluyla yaptığı rivayet 
şöyledir:

“İslâm garip olarak başladı, daha sonra başladığı gibi garip 
olarak geri dönecektir. Gariplere ne mutlu.”

Garipler kimlerdir ey Allah’ın Rasülü, denildiğinde şöyle 
dedi: 

“İnsanlar bozulduğunda ıslah edecek (düzeltecek) olanlardır.” 

Bu hadisi şerif, bozuk bir halde bulunan bir toplumun ni-
teliklerinden, İslâm’ın garip olmasından, böylesi bir ortamda 
dine sımsıkı sarılan ve hak üzere olan kimselerden ve bunların 
da gariplerden ve salihlerden meydana geleceğini belirtmek-
tedir. Evet, onlar hak üzere kıyamete kadar insanları ıslah ede-
cek olanlardır.

Hadiste bildirildiği üzere, Allah Subhanehû ve Teâlâ, onlara 
yardım edecek, nusretini verecek ve onları yardımsız bırakma-
yacaktır.

َ يَنُصْرُكْم َويُثَبِّْت أَْقدَاَمُكْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن تَنُصُروا اللَّ

“Ey iman edenler! Eğer Allah’a (dinine) yardım ederseniz, 
Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabitleştirir.”13

Biz İslam’ın hâkimiyeti için Allah’ın dinine yardım edersek 
Allah da bize yardım eder, yardım etmezsek bizi rezil eder ve 
yardımını çeker. Bu durum, ayette yer alan “اِْن” (inne) şart eda-
tından kaynaklanmaktadır. “Allah’ın dinine yardım ederseniz” 
ifadesi, Allah’a (dinine) yardım etmek üzerinize şarttır, anlamı-
na gelmektedir. 

Kurtuluşa eren ve 
kurtuluş yolunda 
olanların, en 
temel özelliği 
Rasul Aleyhi’s 
Selam ve 
Ashabının yolu 
üzere olmaktır. 
Bu, sadece bir 
cemaat veya 
bir grubu değil, 
Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem ve 
Sahabelerinin 
yolunu takip 
eden, hak üzere 
olan, şirke ve 
bâtıla düşmeyen 
Müslümanların 
kurtuluşa 
ereceklerini 
haber 
vermektedir 
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Aynı şekilde yardımın uzaklaşmasına yol açacak kusurlardan şiddetle ka-
çınmak gereklidir. Bu kusurlar, noksanlıklar; ister ibadetler, itaat veya gayeye 
ulaşmayı sağlayacak sahih vesilelerdeki eksiklikler olsun, isterse üsluplara 
tâbi olmamak şeklinde olsun fark yoktur. Bunların tamamı kusurdur, hatadır; 
yardımın inmesinden önce hazırlanması gereken şartların gerçekleşmemesi 
demektir.
لَقَْد نََصَرُكُم الّلُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرةٍ َويَْوَم ُحنَْيٍن إِْذ أَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكْم فَلَْم تُْغِن َعنُكْم َشْيئًا َوَضاقَْت َعلَْيُكُم األَْرُض بَِما 

ْدبِِريَن َرُحبَْت ثُمَّ َولَّْيتُم مُّ

“Andolsun ki Allah, size birçok savaş 
yerlerinde ve sayınızın çokluğundan hoş-
lanıp övündüğünüz; fakat çokluğunuzun 
size bir fayda vermediği, yeryüzünün bü-
tün genişliğine rağmen size dar geldiği, 
nihayet gerisin geri çevrilerek dönüp git-
tiğiniz Huneyn Günü’nde de size yardım 
etti.”14 

Çoklukla gururlanmanın ve sayı çok-
luğunun, zaferin kazanılmasına yol aça-
cağı zannı şeriata ters bir düşüncedir; 
günahtır, itaatle ve kullukla çelişir. Çünkü 
zafer Allah’ın elinde olup bunu hak olarak 
doğrulukla dilediğine verir.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve Sa-
habelerinin yolunu takip eden, hak üzere olan ve 
hayra davet edenleri mahrum bırakanlar, onları 
yalnız bırakanlar ve onları karalamaya çalışanlar, 
asla onlara zarar veremeyeceklerdir. Çünkü on-
lar Allah’ın sevdiği ve koruduğu kimselerdir. 

Allah Subhanehû ve Teâlâ dinini muhakkak hâ-
kim kılacak ve hayra (İslam’a) davet eden dava 
adamları her zaman olacak ve bu davaya omuz 
vereceklerdir. Hayra davet edenler arasında ol-
mak büyük bir lütuf ve nimettir. 

Ebû Dâvud, sikâ bir isnatla Umer İbnu’l Hat-
tâb RadiyAllahu Anh’dan Nebî SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in şöyle buyurduklarını tahric etmiştir:

“Allah Te’âlâ’nın kulları içerisinde öyle insan-
lar vardır ki, Nebî ve şehit olmadıkları halde, Allah 
katındaki mekânları sebebiyle, Nebîler ve şehitler 
Kıyamet Günü onlara gıpta ederler. (Ashâb): Ya Ra-
sulullah! Onların kim olduğunu bize bildirir misin?” 
diye sordu. “Onlar, aralarında bir akrabalık bağı ve 
mal alış verişi olmadığı halde, yalnız Allah’ın rahmetinden ötürü birbirlerini seven 
topluluktur. Allah’a yemin ederim ki, onların yüzleri nurlarından ötürü pırıl pırıldır 
ve nurdan tahtlar üzerindedirler. İnsanlar korkarken onlar korkmayacak, insanlar 
üzülürken onlar kederlenmeyecektir.” Buyurdu ve şu ayeti okudu: “Bilesiniz ki, Al-
lah’ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.”15

Diğer bir rivayette ise şöyle geçmektedir.

“…Yalnız Allah Azze ve Celle’nin rahmetinden ötürü birbirlerini severler. Allah, 

Çoklukla 
gururlanmanın ve 
sayı çokluğunun, 
zaferin 
kazanılmasına 
yol açacağı zannı 
şeriata ters bir 
düşüncedir; 
günahtır, itaatle 
ve kullukla çelişir
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onların yüzlerini nurlu kılacak ve Rahmân Teâlâ’nın önünde onlara minberler konula-
caktır. İnsanlar ürkerken onlar ürkmeyecek, insanlar korkarken onlar korkmayacaktır.”16

Rabbim bizlere onlardan olmayı, hayra davet edenler arasında olabilmeyi ve hak 
yolda sebat edebilmeyi nasip etsin inşaAllah. Bundan dolayı hayra davet edenler 
arasında bu yoldan dönenler ancak kendi aleyhlerine dönmüş olurlar. İşte fazileti, 
üstünlüğü elinde bulunduran Allah Subhanehû, bunu kullarından dilediğine verir. 

Bu nedenledir ki Allah’ın fazlından ikram ettiği Müslümanın Allah’a hamd etmesi, 
şükretmesi, zikrini ve ibadetini artırması, davette hayra ulaşmak için ve hayra davet 
edenler arasında olabilmek için azmini ve salih amellerini daha da artırması gere-
kir. Çünkü Hayra (İslâm’a) daveti taşımakla İslâm, gariplik döneminden sonra tekrar 
hayata geri döner. 

Hayra (İslam’a) davetin taşınması ile bu ümmet kalkınır ve tekrar izzetine kavu-
şur.

Hayra davetin taşınmasıyla, Müslümanlara zorla uygulanan bozuk yasalardan, 
hükümlerden ve düşüncelerden kurtulmak mümkün olur. 

Hayra davetin taşınması ile hadiste geçenler tasdik edilerek, Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem’in kurduğu gibi İslâm Devleti, Râşidî Hilafet Devleti kurulur. 

Ahmed b. Hanbel, Huzeyfe yoluyla Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ‘in şöyle 
buyurduğunu rivayet ediyor:

“Peygamberlik sizin aranızda Allah’ın dilediği kadar kalacaktır. Sonra Allah, peygam-
berliği kaldırmak istediğinde kaldıracaktır. Sonra peygamberlik metodu üzere hilafet 
olacaktır. Hilafet de Allah’ın olmasını istediği kadar olacaktır. Sonra Allah, kaldırmayı 
dilediği zaman onu da kaldıracaktır. Sonra ısırıcı melikler dönemi olacaktır. Onlar da Al-
lah’ın dilediği kadar kalacaklardır. Sonra Allah, kaldırmayı dilediği zaman kaldıracaktır. 
Sonra zorba yöneticiler dönemi başlayacaktır. Onlar da Allah’ın dilediği kadar kalacak-
lardır. Sonra Allah, kaldırmayı dilediği zaman onları kaldıracaktır. Sonra tekrar peygam-
berlik yolu üzere hilafet olacaktır. Sonra sustu.” 

Peygamberlik yolu üzere hilafeti, Râşidî Hilafet’i kurmaya çalışanlar, Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in büyük övgüsüne layık olacaklardır. 

Ancak bu övgüyü kazanabilmek; köklü bir imana sahip olmayı, tertemiz ve halis 
bir niyeti, gücü ve kararlılığı, sebatı ve sabrı gerektirir. 

Elbette ki Allah Subhanehû emrine galiptir.

1	 	Dârimi,	el-Mişkât-Tirmizi

2  Fussilet Suresi 33

3	 	Tirmizi-İbn	Mace

4	 	Fatır	Suresi	32

5	 	Fatır	Suresi	33

6	 	Fatır	Suresi	34-35

7	 	Âli	İmran	Suresi	104

8	 	Tirmizi-	Ahmed	b.	Hanbel

9	 	İbni	Mace

10	 	Yusuf	Suresi	108

11	 	Ahzab	Suresi	21

12	 	Ebu	Davud-Tirmizî-İbn	Mace-	İbn	Hanbel

13  Muhammed Suresi 7

14  Tevbe Suresi 25

15  Yunus Suresi 62

16  Taberani

HAYRA DAVET EDENLER 
ARASINDA OLMAK



www.kokludegsimdergisi.com

KÖKLÜ DEĞİŞİM
ocak
201648

Tam bir yıl önce, Ocak 2015 tarihli dergimizin 124. 
sayısında “Türkiye’de Sağlık Sektörü Öldü” başlıklı 
makalemde sizlere, insanın sorunlarından sadece bir 
tanesi olan “sağlık” sorununun, aciz olan insan ak-
lından çıkmış Kapitalist nizam ile yönetilen Türkiye 
Cumhuriyeti’nde nasıl çözümsüz hale getirildiğini 
yaşanmış vakıalarla, kanınızı donduracak ifadelerle, 
“sağlık sektörü”nün zulmüne uğramış bir abimizin 
ifadeleri ile sizlere aktarmıştım. Kendisiyle dertleşti-
ğimiz bir gün küçük yaştaki oğlunun hastalığından 
ve bu hastalığın tedavisi sürecinde yaşadıklarından 
bahsetmişti ve ben de eğer uygun görürse kendisiy-
le bir mülakat gerçekleştirip, bu yaşanmışlıkları üm-
met-i Muhammed ile paylaşmak üzere randevu talep 
etmiştim. O makale, böylece sizlere kadar gelmişti.

Bu makalemde, konuyla ilgili yılmadan yapılan gi-
rişimleri ve yine çözümsüzlükleri, Türkiye’deki sağlık 
sektörünün gerçekten öldüğünü fakat bunun kabul 
edilmekten geri durulduğunu sizlerle paylaşmak is-
tedim.

Spinal masküler atrofi (SMA) + Kronik Solunum 
Yetmezliği + Trakeostomi Durumu olarak tanımlanan 
hastalığa sahip olan Muhammed Emir kardeşimizin 

TÜRKİYE’DE
SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖLDÜ-2

MEHMET ÇETİNBUDAK
m.cetinbudak@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/mncetinbudak
twitter.com/MNCetinbudak

babası Gökhan Çelik Bey ile mülakat gerçekleştirmiş 
ve makalemizi bu mülakat ile şekillendirmiştik. Yine, 
gelişmeleri ve yaşanılan süreci tekrar bir mülakat ile 
ele alıp sizlere zulme maruz kalan ilk elden süreci ak-
tarmaya gayret göstereceğim.

Daha önce, Muhammed Emir’in durumundan, ev-
deki tedavi koşullarından, ev ortamında kurulan yo-
ğun bakım ünitelerinin elektrik tedarikini nasıl sağ-
landığından bahsetmiştim.

Mehmet (M): Bildiğimiz kadarıyla Muhammed 
Emir’in yaşamını devam ettirmesi için olmazsa ol-
maz olarak tespit edilen cihazların hepsi elektrik ile 
çalışıyor ve sizin şebekeden verilen elektriğiniz yok, 
komşudan alınan elektrik ile idare ediyorsunuz ve 
elektrik kesilme durumunda idareten jeneratör kulla-
nıyordunuz. Bu konuda, yetkililerle defalarca görüş-
meleriniz olmuştu. Gelişmeler nelerdir?

Gökhan  (G): Gerekli kurumlar ile tüm tıbbi rapor-
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ları da paylaşarak yaklaşık 2,5 yıldır görüşmelerimiz 
devam etti. Başbakanlık İletişim Merkezi, Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Merkezi, Enerji Piyasası Düzenleneme 
Kurumu, Enerji Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye-
si, Bursa Valiliği, Bursa Elektrik İşletmesi (UEDAŞ) ile 
görüştük. Bize verilen cevaplar, “Hastanız olsa dahi, 
tüm raporlarda 
hayati öneme ha-
izdir yazsa dahi 
oturduğunuz ev 
gecekondu statü-
sünde olduğun-
dan dolayı size 
elektrik vereme-
yeceğiz.” şeklinde 
oldu. Devletin ku-
rumlarından ya da 
devlet denetimin-
de olan kurumlar-
dan yanıt alama-
yınca, çaresizlik 
içerisinde, aklıma 
Facebook’tan Mu-
hammed Emir için 
bir sayfa açmak 
geldi. Ben, bu say-
fada bir video pay-
laştım. Bu video, 
Muhammed’in Trakeostomi Kanülü’nü değiştirirken 
çekilmişti, bu tıbben cerrahi bir operasyondu ve bunu 
babası olarak ben yapıyordum. İnsanlar bunu gördü, 
ilgi gösterdiler. O videodan sonra, sayfanın destekçi-
leri arttı. Paylaşımlar yapıldı. Güneş enerji panelleri 
üzerine çalışan bir firma bize ulaştı. Evimizin çatısına 
güneş enerji paneli santrali kurdu. 13,000 KW enerji 
üretiyor. Muhammed’in nefes alması için gerekli olan 
Solunum cihazı bu elektrik ile çalışıyor. Allah, bu du-
yarlı Müslümanlardan razı olsun. Ayrıca, bu güneş 
panelleri aile bütçemizden de her ay elektrik için öde-
diğimiz yaklaşık 600 TL kadar paranın çıkmasını da 
önlemiş oldu.

M: Bu arada jeneratöre gerek kalmamış mı oluyor?

G: Sistemi kuran kardeşlerimiz, üç ayrı güvenlik sis-
temi kurdular. Biri arıza yaparsa, diğerleri anında dev-
reye giriyor. Üçü de arıza yaparsa, o zaman en kötü 
ihtimal jeneratör devreye girer. 

M: Hassasiyeti yüksek Müslüman kardeşlerimizin 
internette paylaştığınız videoyu görmesinin başka ne 
gibi etkileri oldu?

G: Evde Bakım Hizmeti, çoğu hasta kardeşlerimizin 
bildiği gibi sadece ismi ile kalan bir kurumdu. İnternet 
üzerinden yaptığımız paylaşımlardan sonra sayfa ta-

Devletin 
kurumlarından 
ya da devlet 
denetiminde olan 
kurumlardan 
yanıt alamayınca, 
çaresizlik 
içerisinde, aklıma 
Facebook’tan 
Muhammed Emir 
için bir sayfa 
açmak geldi
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kipçileri Sağlık Bakanlığı’na e-mailler attılar, şikâyet-
lerde bulundular. Evde Bakım Hizmeti şimdi aradığı-
mız zaman gelip, Muhammed Emir’in Trakeostomi 
Kanülü’nü değiştiriyorlar. Hastanede de, Muhammed 
Emir benzeri hastalar için ayrı bir oda yapıldı, acil ser-
viste bekletilmeden bakımı yapılabiliyor. Bunlar da 
yine videodan sonra insanların baskılarından ötürü 
hayata geçti.

M: Peki, tedavi anlamında bir gelişme var mı?

G: Biz tüm bu süreçlerde, Muhammed’in hastalı-
ğının tedavi edilebilirliği üzerinde araştırmalarımıza 
devam ediyorduk. Yurtdışında bir klinik ile görüştük. 
Bu klinikte 10 yıl önce kas hastalarıyla ilgili bir ça-
lışma başlatılmış. Almanya, Fransa, Belçika, Hollan-
da, Ukrayna gibi ülkeler bu çalışmalara ciddi olarak 

kaynak ayırmışlar ve çalışmalar devam ediyor. Kobay 
fareler üzerinde yapılan deneyler sonuçlanmış, in-
san deneklerin üzerindeki deneyler sonuçlanmış ve 
olumlu sonuçlar elde edilmiş. Şu anda, Muhammed 
Emir gibi hasta olan yavrulara bu tedavi 11 ay gibi 
bir süre içinde uygulanıyor ve olumlu sonuç alınıyor. 
Maliyeti yüksek bir tedavi. 

Biz bununla alakalı, Sağlık Bakanlığı’na yazdık. 
Ayrıca, Çocuk Hastanesi’ne de bu durumu aktardık. 
Ne Sağlık Bakanlığı’nın ne de Hastane’nin bu konu-
dan, bu tedaviden haberleri yokmuş gibi cevap veri-
yorlar. 

Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde 2 haftalık Spi-
nal masküler atrofi (SMA) + Kronik Solunum Yetmez-
liği olan bebeklere bu aşı yapılmış ve yapılıyor. Fakat 
2 haftalıktan daha büyük çocuklara bu aşının kulla-
nılmasına izin verilmiyor, onaylamıyor.

M: 2 haftalık bebekler için ilacın kullanılmasına 
Sağlık Bakanlığı onay veriyor yani?

G: İlacın kullanılmasına onay veriyor ama ilacı 
yine de karşılamıyor.

M: Ama dolayısıyla ilacın varlığını ve ilacın kulla-
nılabilirliğini tanımış, teyit etmiş oluyor değil 
mi?

G: Bir bakıma teyit etmiş oluyor. Bu ilaç, 
dediğimiz gibi 2 haftalık bebeklere Hacette-
pe Üniversitesi’nde Sağlık Bakanlığı onayıyla 
kullanılmış ve kullanılmaya devam ediliyor. 

Bu ilacın 2 haftalık bebeklere uygulana-
bileceğine onay verildiyse, diğer evrelerdeki 
hastalara yapılan tedaviler hakkında da Sağ-
lık Bakanlığı’nın daha önceden bilgisinin ol-
duğunu düşünmek abes olmaz herhâlde. 

Bu hastalık, öyle ciddi bir hastalık ki, has-
tanın tüm hayati fonksiyonlarını durduruyor. 
Haliyle tedavisi de uzun sürüyor. 2 haftalıktan 
büyük olan çocuklar için, 11-12 ay süresince 
süren tedavi süreleri söz konusu. Benim im-
kânım yok da, varsayalım ki maddi imkânım 
var. Oğlumu, yurtdışında tedavi ettirmeye 
götürmek istiyorum. Bu şartlar altında, buna 
da izin verilmiyor. Çünkü yoğun bakım hasta-
sını yurtdışına götürmek için tam teşekküllü 
yaşam destek ünitesi olan bir uçak ambu-
lansa ihtiyaç var. Biz zaten, işin bu tarafında 
değiliz. Biz istiyoruz ki, Sağlık Bakanlığı, bu 
hasta yavruların ilacını, tedavisini tam anla-
mıyla kabullenip, onaylayıp, SGK üzerinden 

de ilaçlarını karşılanması için girişimde bulunsunlar. 
Yoksa her geçen gün, böyle hastalığa yakalanmış bir 
Müslüman evladı sessizce boğularak ölüp gidiyor. 
Bu ölümlerden sorumlu olanları tek tek saymaya ge-
rek var mı?

M: 2 haftalıktan büyük çocuklar için uygulanan 
tedavinin örnekleri var mı? İyileşen çocuklar var mı? 
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Yoksa siz bir varsayım üzerinde mi duruyorsunuz?

G: Biz bu araştırmaları yaparken, aynı hastalığa 
sahip, bahsettiğimiz tedaviyi gören insanlara ulaş-
maya çalıştık ve ulaştık elhamdülillah. Bu tedavi-
yi görüp de, solunum cihazından kurtulmuş, direkt 
mideden tüple bes-
lenmekten kurtulmuş, 
normal ağızdan bes-
lenmeye başlamış yani 
Allah’ın yarattığı her 
lezzetten ağzıyla tadar 
hale gelmiş hastalar 
var. Yürüme aşama-
sına gelmiş, yürüme 
aşamasını bitirmiş, fi-
zik tedavisini bitirmiş 
hastalar da var, çan-
tasını omzuna takıp, 
okula giden çocuklar 
da var. Biz, bunlar ile 
görüşürken, bu söyle-
nenler bize hayal gibi 
geliyordu. Rabbim, bu 
çocuklar için şifasını 
da göndermiş, fakat bir 
şekilde biz bundan mahrum bırakılıyoruz, bir şekil-
de bihaber bırakılıyoruz. En azından bana, böyle bir 
tedavi var ama şu şu sebeplerden ötürü Türkiye’ye 
girişi yasak, uygulanmasına izin verilmiyor gibi bir 
açıklama yapabilirlerdi. Biz burada, elimiz kolumuz 
bağlanmış, gözümüzün önünde çocuğumuzun ölü-
münü beklerken, öğreniyoruz ki aslında bu hastalığın 
tedavisi varmış ama bana söylenmiyor.

M: Sizler, evladınız için Allah’ın yaratmış olduğu 
bir şifayı arıyorsunuz. Bizler, bunun Allah Rasulü Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in tavsiye ettiği bir davranış 
olduğunu biliyoruz.

İmam Buhari, Ebu Hureyre RadiyAllahu Anh’in şöy-
le dediğini rivayet etti: Allah Rasulü SallAllahu Aley-
hi ve Sellem şöyle dedi: “Allah şifasını yaratmadığı bir 
hastalığı yaratmadı.”

İmam Muslim Cabir ibn Abdullah RadiyAllahu Anh 
Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle dedi-
ğini rivayet etti: “Her hastalık için bir şifa vardır. Bir 
hastalığın şifasına ulaşıldığında, o (hasta) Allah’ın iz-
niyle şifa bulur.”

İmam Ahmed’in Müsned kitabında, İbn Mes’ud 
RadiyAllahu Anh’den şöyle rivayet edilir: “Allah şifası 
olmadıkça bir hastalığı yaratmaz; bazıları onu (şifayı) 

bilir ve diğerleri bilmez.”

Bu üç hadis Allah’ın hastalığı verdiği gibi şifasını 
da verdiğini bildirmekte ve bizlere her hastalık için bir 
şifanın bulunduğunu haber vermektedir. Eğer şifaya 
ulaşılırsa, hastalık Allah’ın izniyle iyileşir. Bazı insan-

lar bunu bilir, bazıları ise bilmez. Bu hadisler, her has-
talığın bir şifası olduğunu söylemekte ve bu yüzden 
Allah’ın izniyle hastalıklara şifa olacak tedavilerin 
araştırılmasını tavsiye etmektedir. Hastalık O’ndan-
dır, ilaç da O’ndandır. Şifa da O’ndandır, yoksa ilaçtan 
değildir. Allah Azze ve Celle ilaca hastalığa şifa olma 
yeteneği koydu. 

Bu durumda, şifayı arama gayretlerinize karşın, 
Sağlık Bakanlığı olsun, doktorlar olsun, hastaneler 
olsun, nizam olsun, sistem olsun bu hakkımıza bile 
engel oluyorlar diyebilir miyiz? 

G: Benim bu noktada, sisteme olan inancım yer-
le bir, benim artık hiçbir şekilde bu sisteme inancım 
kalmadı. Şöyle ki, Rabbim, bu derde şifasını, derma-
nını yaratmış. Müslüman denilen bir ülkede, bu kadar 
profesör, bu kadar ilim adamı, bu kadar bilim adamı 
hakkı ümmetten gizleyen devlet yöneticileri, hocala-
rın diğer İslami konularda gizledikleri gibi bu hakkı 
da daha anne sütünün tadını bilmeyen bir sabiden 
gizliyorlar. Bu noktada, ben sistemi sorgular oldum.  

Biz, 4,5 yıldır Muhammed Emir’e evimizde bakı-
yoruz, evimizin bir odasını yoğun bakım ünitesine 
çevirmişiz, hastanelere dahi gitmek istemiyoruz ki 
gitmiyoruz da zaten. Çünkü her hastaneye gidişi-
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mizde Muhammed’imizden bir şeyler eksiliyor. En 
son gittiğimizde çocuğumuzun dişlerini söktüler. Bir 
Müslüman evladına bunların yapılmaması gerekiyor. 
Evet, kabul ediyorum, bu hastalığın bakımının bir ma-
liyeti vardır, bir külfeti vardır, ancak bunun altından da 
ancak devlet olma statüsüne sahip yapılar kalkabilir, 
bireyler devletin görevlerini üstlenmezler.

M: Açtığınız Facebook sayfasından, bu bahset-
tiğiniz bakım maliyetlerine destek olma girişiminde 
bulunan Müslüman kardeşlerimize denk geldiğinizi 
söylemiştiniz. Biraz bu konudan bahsedebilir misi-
niz?

G: Facebook’ta videoyu paylaştıktan sonra 7-8 gö-
nüllü arkadaş, Muhammed Emir’e bir sayfa açmayı 
teklif ettiler. Ben de bunda bir beis görmedim. Nasıl 
yardımcı olabiliriz, ne yapabiliriz, eksiklerini nasıl gi-
deririz diye girişimde bulundular.

Örneğin, Muhammed Emir, bugüne kadar sünger 
bir yatakta yatıyordu. Tabii ki biz de, ortopedik, sü-
rekli yatıyor olmasından dolayı, yara-bere açmayan, 
havalı, hava alabilen, hareketli bir yatakta yatması 
gerektiğini biliyorduk ama imkânlarımız buna el ver-
miyordu. İlk girişimleri bu yönde oldu. Gönüllü bir 
kardeşimiz, Muhammed’e bu özelliklerde bir yatak 
almak istediklerini iletti. Biz de, Allah razı olsun diye-
rek kabul ettik.

Ayrıca, bu gönüllü çalışmanın başladığı zaman di-
limi, mübarek Ramazan ayına denk geldi. Ramazan 
ayı dolayısıyla, kardeşlerimiz fitrelerini göndermek 
istediler. Aslında, Allah biliyor, biz Facebook sayfası-
nı yardım toplamak niyetiyle açmamıştık. Ancak, in-
sanlar, devletin, Sağlık Bakanlığı’nın, doktorların, has-
tanelerin, ilgili kurumların duyarsızlıklarını, çözüm 
içinde çözümsüzlükten başka bir şey sunmamalarını 
görünce kendilerine vazife biçtiler. 

Trabzon’dan bir kardeşimiz, Muhammed Emir’e 
hasta yardım parası açıklamasıyla 135 TL para ya-
tırmış, açıklama olarak “Ramazan ayı fitremdir” diye 
not düştüğü için oğlumuzun özürlü maaşını aldığımız 
banka hesabı bloke edildi. 15 gün içinde Valilik’ten 
onay alınmazsa, bu toplanan paraların devlet hazi-
nesine aktarılacağını belirttiler. Tabiri caizse, Ahmet 
amcanın, Mehmet amcanın, benim hasta olan çocu-

ğuma ramazan fitresi olarak verdiği paraya devlet el 
koymaya çalıştı. Çok uğraştık, ama 4 aylık bir süreçte 
“nitelikli dolandırıcı” olmadığımızı kanıtlamak zorun-
da kalsak da, Muhammed’in parasını alabildik. Tek 
suçumuz, “yavrumuz hasta, devlet elektrik vermiyor, 
Sağlık Bakanlığı gerekli imkânları bize sağlamıyor de-
memiz” mi? Devlet ve kurumları, Muhammed Emir’in 
sessiz çığlığını duymuyor, bunu zaten anladık. Peki 
ya, bu çığlığı duyan hassasiyeti yüksek Müslümanla-
ra neden engel oluyor?

Bu mülakattan ötürü Rabbim, Gökhan abimizden 
razı olsun. Ben, sizlerle şanlı İslam Devletimizin ta-
rihinden bir bölüm olan Memluk Devlet’inde 1279-
1290 yılları arasında Sultanlık yapmış Seyfeddin 
Kalavun el-Elfi el-Mansur tarafından yaptırılan Büyük 
Mansuri Hastanesi’nden bahsetmek istiyorum.

Bu hastane günümüz hastanelerini kıskandıracak 
şekilde ileri düzeyde insanlara sağlık hizmeti sun-

maktaydı. Bu hastaneyi gören meşhur Seyyah İbn 
Batuta “Buranın güzelliğini ve mükemmelliğini anlat-
maya kalkışan kişi aciz kalır.” demiştir.

Hastane mevcut büyük bir yapının dönüştürülme-
si ile 11 ay gibi kısa sürede tamamlanarak 1285 yılın-
da hizmete girmiştir. Sultan Kalavun hastanenin her 
yönü ile mükemmel olmasını istemiş ve şahsına ait 
Mısır’da ve Şam’da bulunan gayrimenkullerinden bü-
yük bir bölümünü hastaneye vakfetmiştir. Hastane-
nin düzenlenen vakfiyesinde vakıflardan elde edilen 
gelirin ne şekilde kullanılacağı ve hangi hizmetlerin 
yürütüleceği ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Vakfın 
yöneticisi hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülme-
sinden sorumluydu.

Hastanede Müslüman olmayan hekim ve hastane 
personeli çalıştırılmayacaktı. Vakfın yöneticisi Müs-
lüman hekimlerin maaşını günün şartlarına göre be-
lirlemekte serbestti. Doktorlar hastanede erkenden 
ve tam zamanında bulunmak zorundaydılar. Doktor-
lar vardiya usulü çalışıyorlar ve hastane hiçbir za-
man doktorsuz bırakılmıyordu. Her bölümde birden 
fazla doktor görevliydi. Doktorlar hastalarını güler 
yüzle muayene eder, gerekli ilaç ve gıda takviyesini 
yazarak uygulamaya başlarlardı. Göz hastalıklarında 
göz doktorunun yanında mutlaka dâhiliye doktoru da 
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bulunmak zorunday-
dı. Ayrıca doktorların 
eğitimine de büyük 
önem veriliyordu. 
Başhekim kendisine 
ayrılan dershanede 
öğrencilere tıbbi ko-
nularda ders veriyor-
du. Hastane zama-
nın tıp fakültesi ola-
rak hizmet veriyordu.

Bu hastanede 
doktorların dışında 
çeşitli hizmetleri yürütecek personel de görevlendiril-
miş ve çalışma saatleri ayrıntılı bir şekilde düzenlen-
miştir. Bu görevliler hastanenin ve hastaların bakım 
ve temizliğinden sorumluydular. Hatta hastaların el-
biseleri bile yıkanıyordu.

Vakfiye şartlarına göre Müslüman hastalar hiçbir 
ayrıma tâbi tutulmadan hizmetlerden yararlanıyor-
lardı. Her çeşit hastalığın tedavisi yapılmaya çalışı-
lıyordu. Hastaların maddi durumlarına bakılmaksızın 
tedavileri iyileşinceye kadar ücretsiz yapılıyordu. 
Özellikle vakfın yöneticisinden herhangi bir ayrımcı-
lık yapmaması isteniyordu.

Hastanede erkek ve kadın hastalar için iki kısım 
bulunuyordu. Her bölüm kendi içerisinde hastalıklara 
göre ayrı kısımlara ayrılmıştı. (Dâhiliye, cerrahi, göz 
hastalıkları ve ortopedi) Her bölümden sorumlu birer 
yönetici vardı. Hatta dâhiliye bölümü hastalık çeşit-
lerine göre kendi içerisinde kısımlara ayrılmıştı. Ya-
taklarda hastaların sağlık durumları göz önünde bu-
lundurularak demir ya da ahşap karyolalar; pamuk-
tan yapılmış yatak, yorgan ve kılıf, deriden yapılmış 
yastıklar yer alıyordu. Bütün koğuş ve bölümlerde 
su şebekesi vardı. Her hasta ayrı kaplardan yemek 
yer ve su içerdi. Aydınlatma kandiller ile sağlanıyor-
du. Yazın sıcağı bile hesaba katılmış yazın hastalara 
hurma dallarından yelpazeler dağıtılmıştır.

Hastalara moral takviyesi de yapılmaya çalışılmış 
şöyle ki vakfın şartnamesinde her gece hastalara ud 
eşliğinde konser verilmesi isteniyordu.

Hastanede hasta-
ların tedavisi için ge-
rekli ilaçların yapıldığı 
laboratuvar ve sak-
landığı eczane vardı. 
Buradaki iki görevli-
den birisi doktorun 
yazdığı ilaçları temin 
eder diğeri ise bu ilaç-
ları hastaların düzenli 
bir şekilde kullanımını 
sağlardı. İlaçların kul-
lanımından sorumlu 
bu kişi aynı zamanda 

beslenme uzmanıydı. Çünkü yemeklerin dağıtımını 
da hastaların durumuna göre bu kişi ayarlardı. Gıda-
ların bozulmadan temiz şekilde saklanmasına özen 
gösterilir ve mutlaka üzerleri örtülürdü. Hastaların 
beslenmesine özel bir önem verilirdi. Her türlü ye-
meğin yapıldığı tam teşekküllü bir mutfak ve sebze 
meyve yetiştirilmesi için bir bahçe vardı.

Ölüm durumunda ise her türlü cenaze masrafı 
yine hastane vakfı tarafından karşılanıyordu. Hatta 
evlerinde vefat eden yoksul hastaların masrafları da 
karşılanıyordu.

Şimdi, gelin içinde bulunduğumuz durumu ve yüz-
yıllar öncesindeki durumu siz kıyaslayın. Allah rızası 
için, yalnızca Allah’tan korkan yöneticiler, kurumlar, 
doktorlar elinde şu zaman diliminde neler yapılır ne-
ler, siz düşünün!

İçinde bulunduğumuz zaman dilimine baktığımız-
da, görüyoruz ki; insanın sorunlarının çözümlenme-
sinde Allah’ın emir ve yasakları olan şer’i hükümlere 
ne kadar da çok ihtiyacımız var. İnsanları zulûmattan 
nûra ulaştırmak, müreffeh bir yaşam sağlamak, ne-
fislerinde, zürriyetlerinde, güvenliklerinde, şereflerin-
de, toplumlarında, devletlerinde ve akidelerinde mut-
main olmaları için İslam, şer’i hükümleri getirmiştir.

Rabbimizden niyaz ediyorum ki bizlere en tez 
vakitte bu şer’i hükümlerin tatbik edileceği, insanın 
insan gibi değer göreceği, bekâsının, türünün, nese-
binin, malının, güvenliğinin, inancının, şerefinin ve 
sağlığının korunduğu İslam Hilafet Devleti’ni nasip 
etsin. Âmin!

TÜRKİYE’DE
SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖLDÜ-2
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Bu ayetlerde şu hakikatleri açıklarız:

- Kâfirlerin Müslümanlardan korkmalarının se-
bepleri

- Ruhani, manevi ve maddi güçler

- Kâfirlerin cezası korku içerisinde yaşamak

- Müminlerin ödülü ise emniyettir

- Hezimetin sebepleri

ÂLİ İMRAN SURESİ
151-155. AYETLER -1- BÖLÜM

ESAD MANSUR
e.mansur@kokludegisimdergisi.com

- İmtihan etmenin lüzumu

- İnsanın içindeki olanlar

- Şeytanın rolü

- Halim olmak
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بِِه  ْل  يُنَّزِ لَْم  َما  بِالّلِ  أَْشَرُكواْ  بَِما  ْعَب  الرُّ َكفَُرواْ  الَِّذيَن  قُلُوِب  فِي  َسنُْلِقي 
ُسْلَطانًا َوَمأَْواُهُم النَّاُر َوبِئَْس َمثَْوى الظَّاِلِميَن َولَقَْد َصدَقَُكُم الّلُ َوْعدَهُ إِْذ تَُحسُّونَُهم 
ا تُِحبُّوَن  ن بَْعِد َما أََراُكم مَّ بِإِْذنِِه َحتَّى إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فِي األَْمِر َوَعَصْيتُم ّمِ
ن يُِريدُ الِخَرةَ ثُمَّ َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِليَْبتَِليَُكْم َولَقَْد َعفَا  ن يُِريدُ الدُّْنيَا َوِمنُكم مَّ ِمنُكم مَّ
ُسوُل  َعنُكْم َوالّلُ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ تُْصِعدُوَن َوالَ تَْلُووَن َعلَى أَحٍد َوالرَّ
اً بِغَّمٍ لَِّكْيالَ تَْحَزنُواْ َعلَى َما فَاتَُكْم َوالَ َما أََصابَُكْم  يَْدُعوُكْم فِي أُْخَراُكْم فَأَثَابَُكْم ُغمَّ
َطآئِفَةً  يَْغَشى  نُّعَاًسا  أََمنَةً  اْلغَّمِ  بَْعِد  ن  ّمِ َعلَْيُكم  أَنَزَل  تَْعَملُوَن ثُمَّ  بَِما  َخبِيٌر  َوالّلُ 
تُْهْم أَنفُُسُهْم يَُظنُّوَن بِالّلِ َغْيَر اْلَحّقِ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة يَقُولُوَن َهل  نُكْم َوَطآئِفَةٌ قَْد أََهمَّ ّمِ
ا الَ يُْبدُوَن لََك  ِ يُْخفُوَن فِي أَنفُِسِهم مَّ لَّنَا ِمَن األَْمِر ِمن َشْيٍء قُْل إِنَّ األَْمَر ُكلَّهُ لِلَّ
ا قُتِْلنَا َهاُهنَا قُل لَّْو ُكنتُْم فِي بُيُوتُِكْم لَبََرَز  يَقُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمَن األَْمِر َشْيٌء مَّ
َص  الَِّذيَن ُكتَِب َعلَْيِهُم اْلقَتُْل إِلَى َمَضاِجِعِهْم َوِليَْبتَِلَي الّلُ َما فِي ُصدُوِرُكْم َوِليَُمحَّ
دُوِر إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْواْ ِمنُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن  َما فِي قُلُوبُِكْم َوالّلُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ

إِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّْيَطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُواْ َولَقَْد َعفَا الّلُ َعْنُهْم إِنَّ الّلَ َغفُوٌر َحِليٌم

“Allah’ın hakkında hiç bir delil indirmediği şey-
leri O’na ortak koşmalarından dolayı kâfirlerin 
kalplerine büyük korku salacağız. Onların gelece-
ği de Cehennem’dir. İşte zalimlerin varacağı yer ne 
kadar kötüdür. Allah size olan zaferle vadini yerine 
getirdi. Şöyle ki; O’nun izniyle onlara dokunarak 
onları öldürüyordunuz ama Allah size sevdiğini-
zi (zaferi) gösterdikten sonra ne zaman siz isyan 
edip çekişmeye başladınız ve savaştan kaçtınız o 
zaman size hezimet geldi. Sizden dünyayı isteyen 
var, ahireti de isteyen vardır. Ondan sonra sizi imti-
han etmek için ellerinizi onların üzerinden kaldır-
dı. Yine de Allah sizi affetmiştir. Allah müminlere 
karşı çok lütufkârdır. Şöyle ki; Rasul arkanızdan 
çağırdığı halde siz savaş alanından uzaklaşıyorsu-
nuz ve hiçbiriniz bakıp dönmüyor. Bu nedenle Allah 
size keder üzerine keder verdi ki gerek elinizden 
gidene, gerekse başınıza gelene üzülmeyesiniz. Al-
lah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra o kederin 
arkasında Allah size emniyet indirdi ki; uyuklama 
hali bir kısmınızı kaplıyordu. Kendi canının kaygı-
sına düşmüş bir grup da Allah’a haksız yere cahiliye 
devrindekine benzer düşüncelere kapılıyorlar. Şöy-
le diyorlar: Bu işten bize ne? De ki bu iş ve bütün iş-
ler Allah’ın elindedir. Onlar sana açıklamadıklarını 
içlerinde gizliyorlar ve şöyle diyorlar: Bu işten bize 
bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. Onlara şöyle 
de: Evlerinizde kalmış olsaydınız bile öldürülmesi 
taktir edilmiş olanlar öldürülüp düşecekleri yerle-
re kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Allah içleriniz-
dekini yoklamak ve kalplerinizdekileri temizlemek 
için böyle yaptı. Allah içinizde ne varsa hepsini bilir. 
İki ordu karşılaştığı gün savaş meydanını bırakıp 
gidenleri sırf işledikleri bir kısım günahlar yüzün-
den şeytan yerlerinden kaydırdı. Yine de Allah on-
ları affetti. Muhakkak Allah bağışlayıcı ve halimdir.”

Bu ayette Allah müminlere güç ve moral vererek kâ-
firlerin kalplerine korku salacağına söz veriyor. Bu şe-

kilde müminler kâfirlerden korkmayacak, çünkü kâfir-
ler kendilerinden korkmaktadır ve bu nedenle kendile-
rine karşı sebat göstermeyeceklerdir. Müslümanlar bu 
hakikati bilince cesaret göstererek kendileriyle savaşan 
kâfirlere korkusuzca saldıracaklar. 

Nitekim savaşanlar maddi güçleri ne kadar fazla 
olursa olsun eğer moralleri bozuksa ve kalplerinde kor-
ku varsa savaşı terk edip kaçarlar. Bu sebeple Müslü-
manlar her zaman sayıları ve silahları az olmasına rağ-
men kendilerinden sayı ve silah açısından kat kat olan 
düşmanlarını yendiler. Bu nedenle en kuvvetli güç ve 
faktör ruhani güçtür. Bu da Allah’a tam tevekkül etmek, 
O’nun ipine sarılmak, dinine bağlanmak, O’nun sözle-
rine inanmak ve vadine güvenmek, Cenneti’ne girmeyi 
ummak ve O’nun rızasını hedef edinmekle elde edilir.  
Müslümanlar ruhani güç sahibi oldukları için hep güçlü 
ve cesur olur ve düşmanları üzerine korkusuzca ölüm-
den korkmadan, daha doğrusu Allah uğrunda ölümü 
temenni ederek kendilerini atarlar. 

Kâfirler ise ya manevi güçle ya da maddi güçle sava-
şırlar. Manevi güç ırkla ve kavimle övünerek milliyetçi-
lik, memleketlerini severek vatancılık, kendi cesaretle-
riyle övünerek kişisellik gibi şeylerde tezahür eder. Hal-
kını, ırkını, kabilesini ve aşiretini sevdiğini, diğerlerine 
tercih eder veya üstün göstererek onları savunmaya ve 
onlar uğrunda ölmeye hazır olur, böylece kendisinin 
mutlu olduğunu zanneder. Çöl olsa bile daima yaşadı-
ğı memleket olan vatanı sever, her toprağa tercih eder 
onu savunmaya çalışır. Her şey vatan için ve önce vatan 
gibi sözler sarf ederek kendini tatmin etmeye çalışır. 
Kişisel cesaretini ve üstünlüğünü göstererek de savaşır. 
Buna manevi güç denilir. 

Maddi güç ise sadece dünyevi bir arzu, mal, mülk ve 
para veya ganimet için savaşmaya hazır olmaya maddi 
güç denilir. Bu durumda insan zarar görecekse savaşı 
terk eder. Çünkü hesapları maddidir, kazancım yoksa 
ne için savaşayım, der. O nedenle münafıklar eğer bir 
ganimet varsa savaşmaya gitmeye çalışırlar. Şiddetli 
savaş, zarar, uzak yer, sıcaklık ve kötü şartlar varsa ba-
hane uydurup kaçmaya çalışırlardı. Tevbe Suresi 42-49. 
ayetlerde, Ahzab Suresi 12-20. ve Fetih Suresi 15-16. 
ayetlerde onların bu durumları anlatıldı.

En kuvvetli güç ruhani güçtür. Bu da Müslümanlar-
da tecelli eder. Bu şekilde kâfirler Müslümanlardan kor-
karlar ve onların önünden daima kaçarlar. Bu nedenle 
kâfirler Müslümanları siyasi olarak aldatmaya çalışır-
lar, onlara gelin görüşelim derler, yalan söylerler, yem 
vermeye çalışırlar, onları fikren ve siyaseten saptırma-
ya çalışırlar, başlarına ajanlarını getirmeye de çalışırlar 
ve bu ajanlar vasıtasıyla onları yenmeye çalışırlar. Müs-
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lümanlar çoğu zaman ve özellikle asrımızda bu neden-
lerle yenilgiye uğradılar. Zira onların Hilafet Devleti ve 
halifesi yoktur, başlarında hep ajanlar vardır, kâfirleri 
dost edinenler veya şöhret, makam, mülk ve kendi çı-
karlarını düşünen ve Allah’ın dinini devletten ve siya-
setten uzaklaştıran kimseler vardır. Bunlar Müslüman-
ları aldatma işinde ustadırlar.

Bu kâfirler Allah’ın hakkında hiç bir delil indirme-
diği şeyleri O’na ortak koşmalarından dolayı kalplerine 
korku salındı. Allah’tan kesin bir delil gelmediği halde 
şirke koştular. O’nun dışında ilah edindiler veya O’nun-
la beraber ilah kabul etmektedirler. Allah’ın ulûhiyet ve 
rububiyet sıfatlarına ortak tuttuklarında şirk koşmuş 
olurlar. Allah Celle Celâlehû Tevbe Suresi 31. ayette şöy-
le buyurdu:

ن دُوِن الّلِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوَما أُِمُرواْ  اتََّخذُواْ أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ّمِ
ا يُْشِرُكوَن إِالَّ ِليَْعبُدُواْ إِلًَها َواِحدًا الَّ إِلَهَ إِالَّ ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمَّ

“(Yahudiler ve Hristiyanlar) Hahamları ve ra-
hiplerini Allah’tan başka rabler edindiler. Meryem 
oğlu Mesihi de. Oysa kendilerine yalnız tek ilah 
olan Allah’a ibadet etmeleri emredildi. Ondan baş-
ka ilah yoktur. O onların ortak koştukları şeylerden 
münezzehtir.”

Udey bin Hatem adlı bir kişi Hristiyan iken bu aye-
ti duyunca: “Ey Muhammed! Onlar hahamlarına ve 
rahiplerine ibadet etmediler! deyince Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem ona şöyle dedi: “Onlara 
haramı helal ve helalı haram kılmadılar mı? Evet de-
yince Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem işte on-
lara ibadet etmek budur, dedi.” ( İ�bni Hanbel, Tirmizi 
ve İ�bni Cerir)

İ�şte, Yahudiler ve Hristiyanlar hahamlarının kıldık-
ları helal ve harama uydukları için onları Allah’tan baş-
ka ilah edinmiş oldular ve onlara ibadet etmiş oldular.

Müşrik Araplar da Allah’ın indirdiğine ve Rasulüne 
tâbi olun ve uyun denilince; hayır, ata ve babalarımıza 
tâbi olacağız, yollarını izleyeceğiz ve dediklerine uyaca-
ğız dediler. (Bakara 170, Maide 104)

Buna göre kim Allah’ın indirdiği dışında helal ve ha-
ramı, yani; Kur’an ve Sünnet dışında serbestlik ve ya-
saklık gösterirse veya kanunları çıkartırsa kendini Allah 
dışında bir rab ve ilah tayin etmiş olur. Kim de bunlara 
uyarsa onları rab edinmiş ve onlara ibadet etmiş olur. 
Bunlar zalim olurlar. Allah’a haksızlık yaptılar, çünkü 
şirk koştular. Oysa en büyük zulüm şirktir. (Lokman 13)   

Bu tip insanların cezası hem dünyada hem ahirette 
pek ağırdır. Ahirette cezaları Cehennem’dir. Dünyada 
cezaları değişik şekillerde olur. Bunlardan biri korku 

içerisinde yaşamaktır ve özellikle Müslümanlardan 
korkmalarıdır. Müslümanlar güçsüz olsalar bile kâfir-
ler onlardan korkarlar. Allah Müslümanların elliyle de 
onları cezalandırır. Allah Tevbe Suresi 14. ayette şöyle 
buyurdu:

بِأَْيِديُكْم َويُْخِزِهْم َويَنُصْرُكْم َعلَْيِهْم َويَْشِف ُصدُوَر قَْوٍم  ْبُهُم الّلُ  قَاتِلُوُهْم يُعَذِّ
ْؤِمنِيَن مُّ

“Onlarla (kâfirlerle) savaşın ki Allah elleriniz-
le onlara azap versin, onları rezil etsin, sizi onlara 
üstün getirsin ve müminlerin göğüslerini ferahlan-
dırsın.”

Nitekim en tehlikeli ve kötü şey korku içerisinde ya-
şamak ve karşı taraftan korkmaktır. Müminler ise, hep 
emniyette ve korkusuzca yaşarlar. Savaşta bile kork-
mazlar ve emniyeti hissederler. Bu nedenle imanlarına 
herhangi bir zulüm yani şirki karıştırmayanlar için em-
niyet ve huzur vardır. (Enam 82) Allah savaşırken onla-
rın kalplerine emniyeti ve huzuru sokar. (Enfal 10-11, 
Tevbe 26, Fetih 4)

Yine Nur Suresi 55. ayette Allah; iman edip salih 
amel yapanlara şu sözü verdi: Onlar yeryüzünde kendi 
dinini uygulayan halife ve hükümran olacaklar, kendile-
ri için seçip razı olduğu dinlerini egemen kılacak ve kor-
kuları kaldırıp emniyet içerisinde yaşayacaklar. Böylece 
Allah’a ortak koşmadan ibadet edecekler. Yalnız O’nun 
dinine tâbi olurlar, O’nun emir ve nehylerini yerine ge-
tirirler. Sonra bunu inkâr ederlerse onlar fasıktır, doğru 
yoldan ayrılmış olanlardır.     

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle dedi: 
“Bir ay kadar yürüyüş mesafesinin uzaklığında düş-
manın benden korkmasıyla zafer sahibi oldum.” 
(Buhari ve Müslim) Bu da Rasul’e has değildir, Müslü-
manlar Allah’ın dinine bağlı olarak bu din için mücade-
le ederlerse Allah düşmanlarının kalplerine korku sa-
lar ve onların üstüne getirir. Böylece müminlere zafer 
verir. Bunun delili yukarıdaki ayettir ve ifadesi bütün 
Müslümanları kapsar. 

Ayrıca Enfal Suresi 12.  ve 13. ayette Allah Celle Celâ-
lehû şöyle buyurdu:

إِْذ يُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَمآلئَِكِة أَنِّي َمعَُكْم فَثَبِّتُواْ الَِّذيَن آَمنُواْ َسأُْلِقي فِي قُلُوِب 
ْعَب فَاْضِربُواْ فَْوَق األَْعنَاِق َواْضِربُواْ ِمْنُهْم ُكلَّ بَنَاٍن ذَِلَك بِأَنَُّهْم  الَِّذيَن َكفَُرواْ الرَّ

َشآقُّواْ الّلَ َوَرُسولَهُ َوَمن يَُشاقِِق الّلَ َوَرُسولَهُ فَإِنَّ الّلَ َشِديدُ اْلِعقَاِب

“Rabbin Meleklere şöyle vahyetti: Ben sizinle 
beraberim, müminlere sebat verin. Kâfirlerin kalp-
lerine büyük korku salacağım. Onların boyunları-
nı vurun ve onların her parmağını da vurun. Zira 
onlar Allah ve Rasulüne karşı geldiler. Kim Allah’a 
ve Rasulüne karşı gelirse bilsin ki kesin olarak Al-
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lah’ın azabı pek şiddetlidir.”

Allah Celle Celâlehû kâfirlerin kalplerine korku salacağım diye müminlere söz verdikten sonra bu sözü yerine 
getirdiğini gösterdi. Bu nedenle şöyle dedi: 

“Allah size olan zaferle vadini yerine getirdi. Şöyle ki; O’nun izniyle onlara dokunarak onları öldü-
rüyordunuz ama Allah size sevdiğinizi (zaferi) gösterdikten sonra ne zaman siz isyan edip çekişmeye 
başladınız ve savaştan kaçtınız o zaman size hezimet geldi. Sizden dünyayı isteyen var, ahireti de isteyen 
vardır. Ondan sonra sizi imtihan etmek için ellerinizi onların üzerinden kaldırdı. Yine de Allah sizi af-
fetmiştir. Allah müminlere karşı çok lütufkârdır.” İ�şte Allah müminlere sözünü yerine getirdi. Fakat oradaki 
müminler Uhud Dağı’ndan inerek Rasul’ün emrine isyan edip çekişmeye başlayınca onlara hezimet geldi. Oysa 
kâfirlere dokunarak onları kolayca öldürüyorlardı.

Bunun manası müminlerin hezimete veya yenilgiye uğramalarının baş sebepleri; Allah’a ve Rasulüne isyan 
etmek, dünyayı ahirete tercih etmek ve çekişmektir.  Bundan dolayı daha önce müminler kâfirlere dokunarak 
onları kolayca öldürdükten sonra Allah müminlerin ellerini kâfirlerin üzerinden kaldırdı. Artık onları kolayca 
öldüremiyorlar, zor duruma düşerek savunmaya geçtiler. Dünyayı ahirete tercih edenler savaş meydanını terk 
etti, Rasulullah’ı yalnız bırakıp kaçtılar. Ancak ahireti dünyaya tercih eden bir grup mümin müstesnadır. Bu şe-
kilde Allah müminleri imtihan etti. Dünyayı ahirete tercih eden ile ahireti dünyaya tercih eden, sebat gösteren ile 
göstermeyenler, Rasul’e itaat eden ile isyan edenleri birbirinden ayırdı. Zaferle ve hezimetle denedi. Zafer olunca 
bazıları Rasul’ün emrine muhalefet ederek ganimetlere göz diktiler. Bazıları da düşmanın saldırısını görünce 
kaçtılar. Bunlar böylece imtihan edildiler. 

Buna rağmen Allah müminleri affetti. Çünkü Allah müminlere lütufkârdır. Allah pek merhametlidir, onlar suç 
işlese de onlara belli cezalar vererek onların günahlarını siler, böylece de onları affetmiş olur.  Fakat onları imti-
han ettikten ve hezimetle cezalandırdıktan sonra affetti. Artık cezalarını aldılar. Onlara daha ağır ceza vermeden 
ve belli bir ceza ile yetinerek affetti. Bu da Allah’ın lütfudur. Nitekim Allah Celle Celâlehû Şura Suresi 30. ayette 
şöyle buyurdu:

ِصيبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكْم َويَْعفُو َعن َكثِيٍر ن مُّ َوَما أََصابَُكم ّمِ

“Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle (suç) işlediklerinizdendir. Allah çok şeyden 
affeder.”  Her şeye ceza vermek isteseydi herkesi helak ederdi. Nahl Suresi 61 ve Fatır Suresi 45. ayetlerde bu 
hakikat, gösterdi.

ÂLİ İMRAN SURESİ
151-155. AYETLER -1- BÖLÜM
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