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TAKDİM

CENEVRE’YE DEĞİL,
ALLAH’IN İPİNE SARILIN!

Köklü Değişim Dergisi “Cenevre’ye Değil, Allah’ın 
İpine Sarılın!” başlıklı Şubat sayısıyla okuyucularıyla 
buluşuyor. Suriye Devrimini çalamayan Batı, bitmez 
tükenmez entrikalar ile bu büyük derdini çözmenin 
yollarını aramaya devam etmekte ve kirli oyunlarını 
kurgulamaktadır. Yazarımız Osman YILDIZ konunun 
detaylarını siz değerli okuyucularımıza tekrar 
hatırlattı. Yazısı “Cenevre’ye Değil, Allah’ın İpine 
Sarılın!” başlığını taşıyor.

İslâm coğrafyasında namluların küfür devletlerine 
çevrilmesi gerekirken, gitgide kardeşlerin birbirlerine 
çevirmesi üzerine “Kardeşlik Hukuku” isimli 
makalesiyle yazarımız Abdullah İMAMOĞLU bu 
konuda Müslümanın tavrına dair hatırlatmalarda 
bulundu. 

Yine maddi mücadeleyi savunan ve cihad! cihad! 
diye haykıran Müslümanların konuyu şer’î açıdan 
netleştirmeleri adına Esad MANSUR “Cihad ve 
Manası” başlığını attığı makalesinde konuya açıklık 
getirdi. 

Toplumumuzda gitgide yanlış anlaşılan bir konu 
olan Allah’a güven konusunu değerli yazarımız Mustafa 
KÜÇÜK “Tevekkül ve Hayat” başlıklı yazısında ele 
aldı.

Mehmet ÇETİNBUDAK günümüz Müslüman 
gençlerinin kendilerine edindikleri idollerin yerine 
gerçek idolleri gösterdi. Yazısı “Benim Adım Sahabe” 
başlığını taşıyor. 

Yine yazarımız Emrah AKAY İslam ümmetinin 
bir bütün olarak tekrar izzetli günlerine dönmesinin 
olabilirliğini sorguladığı yazısına “İslami Toplumun 
Yeniden İnşası Mümkün Mü?” başlığını attı. 

Köklü Değişim bu ayda birbirinden ilgi çekici 
konularıyla sizlerle buluşuyor…  
 

Köklüdeğişim

Suskunluğun Kırılma Noktası...
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Cenevre’ye Değil, Allah’ın İpine Sarılın!
Osman Yıldız

Emrah Akay

Murat Altın

Hakan Bolat

Abdullah İmamoğlu

Mehmet Çetinbudak

Esad Mansur

Mustafa Küçük

Esad Mansur

İslami Toplumun Yeniden İnşası Mümkün Mü?

Davetin Topluma Etkin ve Hızlı Ulaştırılması

Cihad ve Manası 

Benim Adım Sahabe

Fetih Senbolü Ayasofya Kimin Mabedi?

Kardeşlik Hukuku

Tevekkül ve Hayat

Âli İmran Suresi 151-155. Ayetler [2. 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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Suriye devrimini diğer ayaklanmalardan ayıran en önemli 
konu; mücrim Beşşar rejimine alternatif olarak halkın, Hilafet 
talep etmesiydi. Uluslararası toplum Beşşar’ın yedeğini oluş-
turabilmek için ona zaman üstüne zaman verirken, Birleşmiş 
Milletler’in gönderdiği gözlemci heyetinin kulakları, Hilafet 
sloganlarıyla çınlıyordu. Oluşacak en ufak bir boşlukta Müslü-
manların bu boşluğu doldurma endişesi Batı’yı çok korkuttu. 
Bunun üzerine Amerika önderliğindeki kâfir Batı, farklı isimler 
adı altında aynı amaç için konferans üstüne konferans düzen-
lemeye başladı. Cenevre 1-2 Konferansı, Moskova 1-2 Konfe-
ransı, Kahire Konferansı ve Riyad Konferansı gibi. Hâlâ aynı 
amaç için konferanslar serisi devam ediyor. Şimdi de Cenevre 
3 Konferansı düzenleniyor. Amaç; Suriyeli Müslümanların Hi-
lafet’in kuruluşuna doğru emin adımlarla yürüyüşlerine engel 
olmak ve yeni ajanları iktidarda tutarak Amerika’nın dini hayat-
tan ayıran laik bir devlet kurma projesini dayatmaktı. 

Tüm bu konferanslar, çözüm için Cenevre 1 Konferansı’nın 
temel alınmasında hemfikirdi. Çünkü Cenevre 1 Konferansı’na 
göre güvenlik ve askeri kurumlar korunarak sözde muhalefet 
ile rejim arasında ortak geçici hükümet kurmak hedefleniyor-
du. Böylece Batı, devrimi kontrol altına alabilecek. Nübüvvet 
metodu üzere Hilafet’i ilan ederek, Müslümanlar tarafından 
doldurulacak siyasi bir boşluğun oluşmasına izin verilmeye-
cekti. Bu çözüme direnenlerİ ise “terörizm” ve “radikal” yafta-
sıyla yaftalayarak, onları rahat bir şekilde vuracak, öldürecek 
ve böylece Hilafet’in kurulması projesi ve İslam’la savaşmanın 
bir aracı olarak kullanacaktı. Batı’nın ve bölge devletlerinin 
propagandasını yaptığı sivil ve çoğulcu devlet kavramı ise sa-
dece gözleri boyamak, hak ile bâtılı birbirine karıştırmak içindi. 

CENEVRE’YE DEĞİL,
ALLAH’IN İPİNE SARILIN!

OSMAN YILDIZ
o.yildiz@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/osmaanyildiz

twitter.com/OYildiz99

Tüm bu konferanslar, 
çözüm için Cenevre 1 
Konferansı’nın temel 
alınmasında hemfikirdi. 
Çünkü Cenevre 1 
Konferansı’na göre 
güvenlik ve askeri 
kurumlar korunarak 
sözde muhalefet ile 
rejim arasında ortak 
geçici hükümet kurmak 
hedefleniyordu
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Yarım milyon Suriyeli Müslüman katledildikten, on mil-
yondan fazla Müslüman mülteci konumuna düştükten son-
ra, yine İran, Lübnan’daki partisi ve Rusya, fiili olarak Ame-
rika adına vekâlet savaşı yürütmek üzere Suriye sahasına 
sürüldükten sonra Cenevre masası İsviçre kentinde üçüncü 
kez tekrar kuruldu.

Cenevre 3 Konferansını anlamak için Cenevre 1 ve 2 Kon-
feranslarına bakmak gerekir. Böylece Batı’nın adım adım 
“Ortadoğu’da laikliğin son kalesiyim.” diyen Esed’in, tekrar 
bir seçenek olarak “Esed’li geçiş” noktasına nasıl getirdiğini 
anlayabiliriz. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika’nın, 
kendisine göre formatladığı Birleşmiş Milletler, Suriye’de 
yaşanan soykırıma, masum sivillerin katledilmesine ve aç-
lıktan öldürülmelerine bile sessizliğini korudu. Hatta bu 
durumu Amerikan mutfağında hazırlanan plana boyun bük-
meleri için istismar etti. İşte aynı Birleşmiş Milletler sözde 
Suriye’deki bu kanı durdurmak için yine kendi belirlediği mu-
halefet ile rejimi bir masada uzlaştıracak. Yüzler farklı olsa 
da her birisi kendisini ispatlamış Amerika’nın sadık kulu olan 
Kofi Annan (Cenevre 1), İbrahimi (Cenevre 2) ve De Mistura 
(Cenevre 3) tüm bu Konferanslar yoluyla uluslararası siste-
min razı olacağı, Suriye halkının da eğer razı olmazsa cebren 
razı edileceği bir çözümü, çapsız muhalefet eliyle imzalat-
mak istemektedir. Şimdi sırasıyla bu Konferanslara bakalım:

Cenevre 1Konferansı:

Cenevre 1 Konferansı, 30 Mart 2012’de BM Güvenlik Kon-
seyi’nin daimi temsilcilerinin yanı sıra Suudi Arabistan, Ka-
tar ve Türkiye’nin katılımıyla toplanmış ve “Siyasal çözüm 
önerileri.” adıyla yayınlanan sonuç bildirisi, başta Esed rejimi 
ve koalisyon tarafından olumlu karşılanırken, İslami talepleri 
olan gruplar tarafından reddedilmişti. 

Gerek Arap Birliği gerekse BM düzeyinde sürdürülen, bir 
dizi girişimin başarısız olmasının ardından, BM ve Arap Birli-
ği’nin eski Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan’ın davetiyle bir 
araya gelen Eylem Grubu 30 Haziran 2012 tarihinde Cenev-
re’de toplandı. Cenevre II Konferansının zeminini oluşturan 
Cenevre I Konferansı, 6 Maddelik Annan Planı’na ve 2042, 
2043 Nolu BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) ka-
rarlarına dayanmaktaydı. Bildirge kararları aşağıdaki gibidir:

• Geçişi mümkün kılacak tarafsız bir ortam yaratılabilme-
si için bir geçiş hükümetinin kurulması gerektiği,

• Söz konusu geçiş hükümetinin mevcut yönetimin, mu-
haliflerin ve diğer grupların üyelerini içerebileceği, ortak rıza 
temelinde oluşturulabileceği; ülkenin geleceğine Suriye hal-
kının karar vereceği; Suriye’de toplumun tüm kesimlerinin, 
ulusal diyalog sürecine dâhil edilmesi gerektiği,

• Bu temelde anayasal düzenin ve adalet sisteminin göz-
den geçirilebileceği; sonucun halkın onayına sunulacağı; 
anayasal düzen kurulduğunda, özgür ve çok partili seçimler 
için hazırlanılması gerektiği,

Yarım milyon 
Suriyeli Müslüman 
katledildikten, 
on milyondan 
fazla Müslüman 
mülteci konumuna 
düştükten 
sonra, yine İran, 
Lübnan’daki 
partisi ve Rusya, 
fiili olarak 
Amerika adına 
vekâlet savaşı 
yürütmek üzere 
Suriye sahasına 
sürüldükten sonra 
Cenevre masası 
İsviçre kentinde 
üçüncü kez tekrar 
kuruldu
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• Kadınların geçiş sürecinin tüm safhalarında tam anlamıyla temsil edilmeleri 
gerektiği,

• Geçiş sürecinde güvenlik, istikrar ve sükûnetin büyük önem taşıdığı; tüm ta-
rafların şiddetin kalıcı biçimde durmasının temini için geçiş hükümetiyle işbirliği 
yapmak zorunda olduğu,

• Suriye’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve birliğine saygı gösterilmesi gerek-
tiği; Eylem Grubu’nun üyeleri dâhil olmak üzere uluslararası toplumun, bu ülkedeki 
tarafların varacağı anlaşmanın uygulanmasına önemli destek vermeye hazır oldu-
ğu,

• Eylem Grubu’nun, Suriye’de süregelen ve artan ölümler ile yıkım ve insan hak-
ları ihlallerini kınadığı, bu durumun sona erdirilmesi ve Suriyelilerin liderliğinde ge-
çiş hükümetine yönelik sürecin başlatılması için ivedilikle ve yoğun biçimde çalış-
maya kararlı olduğu dile getirilmiştir.

Eylem Grubu; BM ve Arap Birliği Genel Sekreterleri Ban ve El Arabi, BM Güvenlik 
Konseyi beş daimi üyesinin (ABD, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya) Dışişleri Bakanları, 
Türkiye Dışişleri Bakanı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, 
Arap Birliği Zirvesinin Başkanı sıfatıyla Irak Dışişleri Bakanı, Arap Birliği Dışişleri 
Bakanları Konseyi Başkanı sıfatıyla Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Arap Birliği Suriye 
İzleme Komitesi Başkanı sıfatıyla Katar Dışişleri Bakanı tarafından oluşmaktadır.

Cenevre 1’de alınan en somut karar bir geçiş hükümetinin kurulmasıydı. Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi devletler ve bölge devletlerinin katılımıyla ya-
pılan konferansta bu karar alınmış ama bunun nasıl ve ne zaman olacağı muğlâk 
bırakılmıştı. Bu zaman diliminde Esed’in geçiş sürecine liderlik edip etmeyeceği 
Cenevre 1 Konferansına dayandırılarak taraflar arasında savunulmuştu. Ama hem-
fikir oldukları bir nokta vardı ki o da, rejimi koruyarak bir geçiş sürecinin yaşan-
masıydı. Amerika’nın bu husustaki tek endişesi ise Irak’ta yaptığı hatayı burada 
tekrarlamamaktı. Bu yüzden Amerika için ister Esed olsun, isterse başka bir Esed 
olsun fark etmiyor. Onun için önemli olan sistemin, muhaberatın ve ordunun par-
çalanmadan korunması ve Baas rejiminden ve Suriye Koalisyonundan olan kim-
selerin olacağı bir geçiş hükümeti kurulması ve uluslararası baskı ile birlikte bunu 
Suriye devrimcilerine ve halkına kabul ettirilmesiydi.

ABD, Rusya, Suud ve Türkiye Dışişleri Bakanları 1. Sergey Lavrov 2. John Kerry 3. Adel bin Ahmed Al-Jubeir 4. Feridun Sinirlioğlu
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İşte Cenevre 1 Konferansının asıl amacı, alınan kararlar doğ-
rultusunda Suriye’yi gözetleyip yardımları kontrol etmek, aynı 
zamanda İslami devlet isteyen grupları zayıflatıp, devşirdikleri 
gruplarla üstünlük sağlamak ve Baas rejiminden de temsilcilerin 
olduğu sözde “Eli kana bulaşmamış.” ya da eli kana “Çok fazla bu-
laşmamış.” kişilerin de olacağı bir geçiş hükümetinin kurulmasını 
sağlamaktı.

Cenevre 2 Konferansı:

Cenevre 1 konferansı, tam idari yetkisi olan geçiş yönetimi 
hükümeti kurulmasını talep etmekteydi. Bu yönetim modeli, mez-
hep ve etnik dağılım açısından Irak Yönetim Konseyi gibi olacak-
tı. Bunun işaretleri olarak Kürtler askeri olarak harekete geçtiler. 
Hristiyan tarafının Müslümanlar ile sanal kriz çıkarmaya yönelik 
demeçleri yoğunlaştı ki siyasi istekleri ve konseydeki temsil talebi 
için haklı bir gerekçe olsun. Bu yüzden geçiş yönetimine meşrui-
yet kazandırmak için Cenevre 2 Konferansı düzenlenmek zorunlu 
olmaktaydı.

Amerika, Cenevre 2 Konferansı için gerekli şartları oluşturmak 
için aylarca uğraşmış, belirlediği tarihleri ertelemiş ve son olarak 
22 Ocak tarihinde karar kılmıştı. Amerika, Cenevre 2 konferansı-
na katılmak için Ulusal Koalisyon muhalefetine ciddi baskı yaptı. 
Amerika’nın yönlendirmesi ile Suriye özel temsilcisi Lahdar İbra-
himi, Amerikan misyonunu eda etmek üzere harekete geçti. Bu 
yüzden bölgedeki bazı ülkelere mekik ziyaretlerine başladı. Daha 
sonra da 30.10.2013 Çarşamba günü mücrim Beşşar ile bir araya 
geldi. Bölge turunu 02.11.2013 Cumartesi günü Tahran ile sona 
erdirdi. Amerika, Rusya, İran ve mücrim Beşşar Esed rejimi konfe-
rans konusunda anlaşmıştı. Daha önce Müslümanlara karşı kim-
yasal silah kullanan Esed rejimine uluslararası soruşturma başla-
tılmasına engel olunmuştu. Yine Amerika, askeri olarak Beşşar’ın 
konumunu güçlendirmek için İran liderliğindeki ajanları yoluyla 
para, adam ve silah ile yardım elini uzattı. Hatta uluslararası ko-
numunu güçlendirmek için Yahudi varlığının çıkarına bu silahtan 
vazgeçmesi nedeniyle Esed’e övgüler yağdırdı. Böylece Beşşar 
konferansa eli güçlü gidecek diğer taraf ise zayıf olacaktı. Şüp-
hesiz Cenevre 2 Konferansı, ABD Dışişleri Bakanlığı mutfağında 
pişirilmiş, bir yan kuruluşu olan BM koridorlarında yürürlüğe kon-
muş ve Ban Ki-Moon’un siyasi danışmanı olarak çalışan eski ABD 
Dışişleri Bakan yardımcısı Jeffrey Feltman liderliğinde yürütülen 
ihanet projesiydi. İşte Amerika, bunun için müzakerelerde Müslü-
manları temsil etmek için “Suriye Ulusal Koalisyonu” olarak bili-
nen yapıya laik şahsiyetlerden en düşük seviyede olanları seçti. 

25.11.2013 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban 
Ki-Moon, Cenevre 2 konferansının 22.01.2014’te yapılacağını bil-
dirdi ve “Amacımız açıktır. 30.06.2012 yılında yayınlanan Cenevre 
bildirisini tümüyle uygulamaktır. Cenevre bildirisi, askeri ve güvenlik 
kurumları da dâhil çatışan taraflar arasında karşılıklı anlaşmaya daya-
lı tam yürütme yetkilerine sahip geçici yönetim hükümeti kurulmasını 
içeriyor.” dedi. Aylardır gizli açık Cenevre ve eşdeğer konferansları 
yürüten ABD dışişleri bakanı John Kerry ise “Suriye’ye barış getir-
mek için konferans düzenleme çabasını” memnuniyetle karşıladı. 
Çünkü Amerika, bu konferans aracılığıyla güvenli bir şekilde otori-
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Konferansının 

asıl amacı, 
alınan kararlar 
doğrultusunda 

Suriye’yi gözetleyip 
yardımları kontrol 

etmek, aynı 
zamanda İslami 

devlet isteyen 
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tenin kendi eline geçişini garanti altına almayı amaçlıyordu. Askeri 
ve güvenlik kurumları dâhil tam yürütme yetkilerine sahip geçiş yö-
netimi hükümetini de bunun için biçilmiş bir kaftan olarak görüyor-
du. İşte bu, Cenevre 1 ve Cenevre 2 Konferanslarının temel öğesiydi.

Cenevre 3 Konferansı:

14 Kasım 2015 tarihinde Amerika öncülüğündeki uluslararası ak-
törler, Viyana’da geçiş süreci için bir yol haritası belirledi. BM “des-
tekli” yol haritası 1 Ocak’ta Suriye yönetimi ile muhaliflerin müza-
kere masasına oturmasını, 6 ayda geçiş hükümetinin kurulmasını 
ve 18 ayda seçimlere gidilmesini öngörüyordu. Bunun için Müslü-
manların akan bunca kanını ve onurunu satacak, midesi Esed rejimi 
ile müzakereyi kaldıracak heyetin belirlenmesi için Riyad Konferansı 
düzenlendi. Bu konferansta da tartışmanın yönünü mücrim Beşşar 
rejimi ile aynı masaya oturmaktan saptırıp, müzakere sürecinde han-
gi gruplar olacak, hangi gruplar olmayacak yönünde kamuoyunda 
bir tartışma başlattılar. Böylece gözler heyette kimlerin yer alacağı 
konusu üzerine odaklaştığı için kasapla müzakere çirkefliği örtbas 
edilmiş oldu.

Cenevre 1-2-3 ve benzeri konferanslar kutsal Suriye devrimini ku-
şatmak için yapılan Amerikan yapımı tuzaklardır. Amerika, devrim 
başlar başlamaz onu çepeçevre kuşatmak için hemen uluslarara-
sı özel temsilcilerini harekete geçirdi. Bu bağlamda devreye giren 
el-Dabi, Kofi Annan ve İbrahimi, Amerika’nın çizdiği planı gerçek-
leştirmekte başarısız olurken, daha çok katliam ve azgınlık yapsın 
diye Suriye tiranına zaman tanıdılar. Başarısız olanları çöpe atan 
Amerika, bu sefer de özel temsilci olarak De Mistura’yı gönderdi. De 
Mistura, “insani” söylemlerle uzun zaman Suriye’ye ilişkin gizli gün-
demini gizlemeyi başardı. Ancak çok geçmeden De Mistura’nın planı 
da ortaya çıktı. Bu plana göre maktül ile katil, kasap ile kurban eşitti. 
De Mistura yaptığı açıklamada; Kasap Beşşar’ın çözümün parçası 
olduğunu söyledi. Amerika, kimi zaman özel temsilcileri yoluyla kimi 
zaman da uşağı Koalisyon ve geçici hükümet aracılığıyla her vesile-
yi kullanarak devrimci Suriye halkına bu çözümü dayatmaya çalıştı. 
İşte bu bağlamda Koalisyon, Amerikan projesini uygulamanın maşa-
sı ve Amerika’nın elinde bir tüfek olmak için Cenevre 3 görüşmeleri-
ne katılmayı kabul etti. 

Müslümanların 
akan bunca 
kanını ve onurunu 
satacak, midesi 
Esed rejimi ile 
müzakereyi 
kaldıracak heyetin 
belirlenmesi için 
Riyad Konferansı 
düzenlendi

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları John Kerry ve Sergey Lavrov
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Steffan De Mistura Planı: 

De Mistura planı, Amerikan araştırma merkezleri tarafın-
dan hazırlanmıştır. Amerika, planın kendi çıkarını gerçekleştir-
diğini gördüğü için bu planı benimsedi. Ardından da BM planı 
kisvesi altında pazarlamak üzere De Mistura’yı görevlendirdi. 
Böylece Birleşmiş Milletler Suriye’deki durumla alakalı iki yıl 
içerisinde ilk defa bir planla geldi. İşte o planda tekrar “Esed’li 
geçiş” önerildi. 

Kofi Annan ve İbrahimi’den sonra De Mistura da Ameri-
ka’nın misyon adamıdır. Onu bu göreve BM Genel Sekreteri 
Ban Ki-moon’un Siyasi İşler Yardımcısı Jeffrey Feltman getir-
di. Bu misyon, Amerikan çıkarlarına hizmet etmek için De Mis-
tura’ya tevdi edilen ilk misyon da değildir. 2010 ile 2011 yılları 
arasında BM’nin Afganistan ve 2007 ile 2009 yılları arasında 
da BM’nin Irak misyonu heyetine başkanlık etmiş, 2001-2004 
yılları arasında da BM Genel Sekreteri’nin Güney Lübnan Özel 
Temsilcisi olarak görev yapmıştı. 

Peki, “De Mistura planı” adı altında dayatılan, Amerika’nın 
Suriye planı nedir? 

İşte o plan:

 PYD Tartışmaları:

Ak Parti hükümeti; “PYD’nin Cenevre’ye katılması durumun-
da boykot edeceğini” açıklaması, tartışmayı “kasap ile müza-
kereden” daha çok PYD’nin katılıp, katılmayacağı noktasına 
çekti. Gerekçe ise PYD’nin de “terör” örgütü olduğu ve rejim 
ile işbirliği yapması gösterildi. Hâlbuki daha bir yıl öncesine 
kadar hükümetin kendisi PKK ve uzantılarıyla müzakere yürü-
tüyordu. PYD’nin başkanı Salih Müslim’i, Türkiye’de ağırlıyor-
lardı. Kobani düşmesin diye Peşmerge güçlerine sınırları aça-
rak, PYD’yi dolaylı olarak destekliyordu. Şimdi ise Türkiye’deki 
fiili durumdan dolayı PYD Cenevre’ye gitmesin deniyor. Daha 
önceki siyasetini Esed’in, başka bir Esed ile değişmesi üzerine 
kuran Ak Parti hükümeti, bu çıkışıyla hem “Esed ile müzakere” 
edilmesinin, hem de PYD’nin de içerisinde bir bileşen olarak 
temsil edildiği “Suriye Demokratik Meclisi”nin katılmasını ört-
bas etmiş oluyordu. Böylece PKK ile içeride mücadele eder-
ken, Suriye kolu PYD’ye Amerika’nın hatırına göz yumulmuş 
oldu. Kaldı ki; konu hakkında açıklama yapan Salih Müslim, 
ilerleyen zamanlarda PYD’nin de müzakerelere katılacağına 
dair güvence aldıklarını ifade etti. 

Sözde Suriye Muhalefeti SMDK (Suriye Muhalif ve Devrim-
ci Güçler Ulusal Koalisyonu):

Sözde Suriye muhalefeti SMDK, Cenevre 2 öncesi yaptığı 
taktiğin aynısını Cenevre 3 öncesi de tekrarladı. Sivillere yöne-
lik bombardımanın sonlandırılması, kuşatmaların kaldırılması 
ve insani yardımın ulaştırılması gibi konuların BM Güvenlik 
Konseyi’nin 2254 sayılı kararının 12 ve 13. Maddeleri olduğu-
nu ve müzakere edilmeden yerine getirilmesini istedi. Bunlar 
yerine gelmediğinde sanki Cenevre’ye gitmeyecekmiş gibi 
yaptı. Verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyen rejim ve Birleşmiş 
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Milletler sanki bu defa getirecekti. Cenevre 2 öncesinde de Cenevre’ye katıl-
ma kasıtlarını cezaevindeki kadın ve çocukları kurtarmak ve Suriye’deki kanı 
durdurmak olarak ifade etmişlerdi. Ancak o günden bugüne bahsi geçen 
konular artarak devam etti. Hiçbirisi yerine getirilmedi. Açlıktan ölen Fua 
ve Madaya halkına gıda yardımı yapılması için başvurulan ve “noel tatilin-
de” olduğunu belirten bir Birleşmiş Milletler’den ne beleyebilirsiniz!? Ancak 
SMDK, De Mistura ile yaptıkları görüşmeden “pozitif mesaj” aldıklarını ifade 
ediyor. Oysa rejim ve Rus uçakları Suriye halkına hiç de “pozitif” yaklaşmı-
yor. Suriye semalarında gece ve gündüz bomba yağdırıyor. Diğer taraftan bir 
“pozitif” mesaj da ABD Dış İşleri Bakanı John Kerry’den geldi.

Cenevre’de bulunan ve muhalefeti destekleyen üst düzey bir bölge dip-
lomatı, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada: “ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 
muhalefeti Cenevre’ye gelmek için ikna etmeye çalışırken muhalefete şu 
mesajı verdi: Bunların gerçekleşeceğine dair söz veremem ama elimden ge-
leni yapacağım.” 

İşte tüm bu gelişmeler altında Cenevre 3, önce Suriye rejimi ve rejimin 
sevdiği İran destekli Muhalefet olan Suriye Koordinasyon Hareketi ile baş-
lamış oldu. İlginçtir! De Mistura rejim heyeti ile görüşmeye başladığı aynı 
dakikalarda SMDK’da, Cenevre’ye gelme kararı verdiklerini açıkladı.

SONUÇ:

Kasap Beşşar ile müzakere için Cenevre’ye gidenler bilmeli ki; “siville-
rin bombalanmasının durdurulması” şeklinde yaptıkları çağrı onların aklını 
Batı’ya satmış ajanlar olduklarını perdelemez. Cenevre’ye gidenler gerekçe 
olarak ne sunarlarsa sunsunlar her şeyden önce laik devlet çatısı altında ya-
şama, kasap Esed’in de katılacağı bir seçime razı oluyorlar, demektir. Çünkü 
De Mistura planı bunları kapsıyor. Böylece Şam devrimi çalınmış ve tasfi-
ye edilmiş olacak. Tıpkı Tunus, Mısır, Libya, Yemen devrimini çaldıkları gibi. 
Ümmeti parçalayan Sevr anlaşması gibi. Hilafet’i yıkan Lozan anlaşması 
gibi.

Amerika, Suriye devrimine kendi çözümünü dayatmak için hangi seçene-
ği kullanacağına şaşırıyor: Scud füzelerini mi? Varil bombalarını mı? Kimya-
sal silah mı? İran ve Partisini mi? Rusya’yı mı? Ya da açlık kartını mı? 

Amerika, Cenevre 3 konferansında Suriye halkı dâhil hiç kimseye danış-
madan, temellerini Cenevre 1’de attığı siyasi çözümünü dayatmak için çalı-
şıyor. Diğer taraftan ise Amerika, IŞİD’le mücadele koalisyonu özel temsilci-
si Brett McGurk’u Kobani’de PYD’lilerle,  Bağdat’da Merkezi hükümet ve Kürt 
yönetiminin başbakanları ve askeri yetkilileriyle IŞİD’le mücadelede atılacak 
yeni adımları ve Musul operasyonunu konuşuyor.

Cenevre 1 temelinde Cenevre’ye gidenler, Batı projelerinin maşaları ol-
mak için aklı çelinenler ve Amerikan siyasi çözümü yolunda yürüyenler, çok 
büyük bir cürüm işlediklerini fark edeceklerdir. Çünkü bu, ilk önce İslam’a, 
sonra da Müslümanlara, onların kanlarına ve kurbanlarına karşı büyük bir 
ihanettir. Son pişmanlık ise fayda vermez. Kâfir Batı, hedeflerine ulaştıktan 
ve koşullar kendi lehine istikrara kavuştuktan sonra öncekileri bir kenara 
attığı gibi bunları da kaldırıp bir kenara atacaktır.

Öyleyse köklü çözümü, Batı’nın kurduğu Cenevre masasında aramak ye-
rine Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın katında aramamız gerekmez mi? Çözümü, 
uluslararası hukukta aramak yerine dinimiz İslam’da aramamız gerekmez 
mi? Zayıf olduğumuza yönelik söylemler bizleri kandırmamalı. Müslüman-
lar Rableriyle güçlü, dinleriyle izzetlidir.
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Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

َعلَى  أَِذلٍَّة  َويُِحبُّونَهُ  يُِحبُُّهْم  بِقَْوٍم  الّلُ  يَأْتِي  فََسْوَف  ِدينِِه  ِمنُكْم َعن  يَْرتَدَّ  َمن  آَمنُواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 
ةٍ َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهدُوَن فِي َسبِيِل الّلِ َوالَ يََخافُوَن لَْوَمةَ آلئٍِم ذَِلَك فَْضُل الّلِ يُْؤتِيِه  اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ
َكاةَ  َمن يََشاء َوالّلُ َواِسٌع َعِليٌم إِنََّما َوِليُُّكُم الّلُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُواْ الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَةَ َويُْؤتُوَن الزَّ
َوُهْم َراِكعُوَن َوَمن يَتََولَّ الّلَ َوَرُسولَهُ َوالَِّذيَن آَمنُواْ فَإِنَّ ِحْزَب الّلِ ُهُم اْلغَاِلبُوَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ 
َن الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب ِمن قَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر أَْوِليَاء َواتَّقُواْ  الَ تَتَِّخذُواْ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِدينَُكْم ُهُزًوا َولَِعبًا ّمِ

ْؤِمنِيَن الّلَ إِن ُكنتُم مُّ

“Ey müminler, içinizden kim dininden dönerse bilsin ki, ya-
kında Allah öyle bir grup ortaya çıkaracak ki, Allah onları sevdiği 
gibi onlar da O’nu severler. Bunlar müminlere karşı alçak gönül-
lü, kâfirlere karşı onurlu davranırlar, Allah yolunda cihad ederler, 
hiç kimsenin yergisinden ve kınamasından çekinmezler. Bu Al-
lah’ın bağışıdır, onu dilediğine verir. Allah’ın lütfu geniştir, O her 
şeyi bilir. Bu, Allah’ın, dilediğine verdiği lütfutur. Allah’ın lütfu ve 
ilmi geniştir. Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah’tır, Rasûlüdür ve 
iman edenlerdir. Onlar ki Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı 
kılar, zekâtı verirler. Kim Allah’ı, Rasûlü’nü ve iman edenleri dost 
edinirse (bilsin ki) üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah’ın tarafını 
tutanlardır. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap veri-
lenlerden dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kâfirleri dost 
edinmeyin. Allah’tan korkun; eğer müminler iseniz.” (Maide Suresi 
54-57)

CENEVRE’YE DEĞİL,
ALLAH’IN İPİNE SARILIN!
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Geçen ay İslami toplumun nasıl ifsat edildiğinden, fikirlerin ve 
duyguların nasıl değiştiğinden hareketle bir iç muhasebe yapmıştık. 
Yaptığımız bu muhasebenin ardından Müslümanlara asla yakışma-
yan yeis ve yılgınlık gibi duygulara kapılmaması gerektiğini söylemiş-
tik, yine söylüyoruz. Zira biliyoruz ki Müslümanlar 13 asır boyunca 
dünyanın zirvesinde ve dünyaya örnek bir hayat yaşadılar. Onları 
böylesi bir hayata ulaştıran temel dinamiklerin de neler olduğunu bi-
liyoruz. Bize lazım olan tek şey cesaretimizi toplayarak bildiklerimizi 
hayata indirmektir. Neticede “13 asırlık koskoca bir çınarın yıkılma-
sı mümkün müdür?” sorusuna zor da olsa “evet” yanıtı vermek ne 
kadar doğalsa, “Bu çınarın yeniden kökleri sağlam, gövdesi heybetli 
bir şekilde dikilerek yükselmesi mümkün müdür?” sorusuna da “Ta-
bii ki mümkündür.” demek o kadar doğaldır. İşte Müslümanlar bütün 
amellerini bu ihtimali gerçekleştirecek fiiller ile süslemeli ve hedefe 
kilitlenmelidir. Aksi takdirde çöküş daha derinleşerek artacak ve so-
nunda yeniden yükselişe olan umutlar da sönüp gidecektir. 

19. yüzyılın başından beridir çöküşte olan Müslümanları yeniden 
hayat sahasına itmek üzere birçok hareket baş gösterdi. Bu hareket-
lerin ekseriyeti ümmetin evlatlarına karamsarlık aşılamaktan başka 
bir işe yaramadı. Doğru metotları uygulamadıkları gibi yanlış metot-
ları da tek çözüm olarak gösterdi. Sonuçta ümmetin kalkınma ham-
leleri boşa çıktı ya da çıkartıldı. Hâlbuki doğru çalışmalar gösterilmiş 
olsaydı, ümmetin evlatları o yolda var güçleriyle çalışacaklardı.

Peki, şimdi ne yapmalıyız diyeceksiniz…

İlk olarak bu iddiaya delilleri ile birlikte inanmak zorundayız. Çün-
kü buna inanmadan kılınızı dahi kıpırdatamazsınız. Bu tez ayakları 
yere sağlam basan, içi dolu, ihmale gelmeyen, ciddi tefekkür sonu-
cu ortaya çıkan ve basiret üzere yürüyen insanların tezi olmalıdır. Bu 
yönüyle Komünal toplumların yeniden yükselişinin neden mümkün 
olmadığı araştırılmalıdır. 

İSLAMİ TOPLUMUN YENİDEN İNŞASI 
MÜMKÜN MÜ?

EMRAH AKAY
e.akay@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/emrahakayy

twitter.com/emrahakay34

Biliyoruz ki 
Müslümanlar 
13 asır boyunca 
dünyanın 
zirvesinde ve 
dünyaya örnek bir 
hayat yaşadılar



KÖKLÜ DEĞİŞİM

www.kokludegsimdergisi.com

şubat 
2016 15

Sosyalizmin ilk kuruluşu da, ilk yükselişi de insanların emek-
leri sonucunda gerçekleşti. Fakat o da tıpkı İslam’ın dünya sah-
nesinden uzaklaştığı gibi sahneleri terk etti ve siyasal bir figür 
olarak kaldı. Toplumları da kapitalistleşerek ifsat oldu. Şimdi ise 
yeniden yükselişine iman eden insanların bu tezi güçlendirecek, 
ciddi bir tefekküre dayanan, basiret üzere hareket eden bir duru-
mu olmadığından dolayı ona duyulan özlem, kuru bir iç geçirme-
den öteye geçmeyecektir. Fakat İslam akidesi asla böyle değildir. 
Zira onun ilk kurucusu ve ilk yükselişinin mimarı Allah Subhanehû 
ve Teâlâ’dır. Her şeyden önce bu akidenin yeniden yükselişini en 
güçlü şekilde vadeden de O’dur. O’na iman edenler, İslam’ı kuru bir 
iç geçirme olarak görmemekte, yaşadıkları kâbusun son bulma-
sı için hedeflerinin en başına koymaktadırlar. Onun eksikliğinin 
hayatlarındaki en önemli eksiklik olduğunun farkındalar. Onun ol-
mayışının ölüm olduğunun, yeniden yükselişi için geç kalınan her 
günün kendilerini nasıl tükettiğinin bilincindeler. Zira servetlerin 
üzerinde yaşamalarına rağmen açlığa ve yoksulluğa terk edilmiş 
olmaları, savaşacak milyonlarca asker gücüne rağmen ellerinin 
ve gözlerinin bağlanarak yaşananlara tepkisiz bırakılmaları hep 
İslam akidesinin üzerinde bulundukları topraklardan sökülüp atıl-
masından dolayıdır.  

Şimdi bu topraklardan koskoca İslam çınarının yeniden filiz-
lenmesi için bir ab-ı hayat gerekmektedir. Zira bunun tek yolu 
Müslümanların akıllarını ve duygularını resetleyerek gerçek bir İs-
lam tasavvurunu yüklenmeleridir. Sömürge artığı fikirlerin İslam 
beldelerinden arındırılması ne kadar önemliyse onu taşıyan, pa-
zarlayan ve tatbik ettiren lider ve kanaat önderlerinin de bu top-
raklardan atılması o kadar önemlidir. Bunun yolu ise eskilerinin 
yerine feraset ve ihlâs sahibi yenilerinin çıkarak bu sorumluluğu 
taşımasıdır.

Hiç şüphesiz ki, İslamî Hilafet’in ilgasından hemen sonra İs-
lam toplumuna enjekte edilen “Modernite”, toplumu oluşturan 
unsurları bir bütün olarak değiştirmiş, batıl(ı)laştırmıştır. Bu yö-
nüyle Batılı sömürgeciler sadece toprakları sömürmekle kalma-
mış, zihin dünyalarını da sömürmüşlerdir. Hatta duyguları bile 
sömürerek istedikleri duyguları kazımışlardır. Demokrasi ve öz-
gürlüğü zihniyetin temel öğesi haline getirmekle kalmamış, ah-
laksızlık ve haddi aşmayı nefsiyetin olmazsa olmazı kılmıştır. Bu 
bozulma içtimai hayattan iktisadi yaşantıya, kültürel birikimden 
devlet yönetimine kadar birçok alanda bozulmayı tetiklemiştir. İs-
lam’ın izzeti ve şerefini koruyacak her ne varsa tersyüz etmişler, 
kum saatinin son kum tanesi de delikten düşene kadar ters vazi-
yette nöbet beklemişlerdir. 

İşte İslami toplumun yeniden inşası için izlenecek yol da böyle 
olacaktır. Zira Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 

إِنَّ الّلَ الَ يُغَيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِّرواْ َما بِأَْنفُِسِهْم

“Bir kavim nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah o kav-
min halini değiştirmez.” (Rad 11) Toplumun yeniden inşası onu 
oluşturan unsurlardan birinin ya da bir kaçının değil tamamının 
değişmesi ile mümkündür. Bu ise modernitenin hâkim kılınma-
sındaki en önemli faktör olan otorite gücüne dayanmaktadır. Top-
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Müslümanların 
akıllarını ve 
duygularını 
resetleyerek 
gerçek bir İslam 
tasavvurunu 
yüklenmeleridir



www.kokludegsimdergisi.com

KÖKLÜ DEĞİŞİM
şubat
201616

lumu kontrol eden otoritenin yeniden inşası, toplumun 
yeniden inşası için öncelikli şarttır. Zira ancak bir devlet, 
tebaası olan halkın zihinsel süreçlerini düzenler, somut 
yaşantılar oluşturur ve bu sosyal yapıyı koruyabilir. Peki, 
otorite gücü olmaksızın İslami toplumun yeniden inşası 
mümkün değilse bunu gerçekleştirecek otorite nasıl inşa 
edilecektir? Bu iki konu birbirinden farklı süreçlere muh-
taçtır. Zira otoritenin inşası halkların taleplerine ve bu ta-
leplere ulaşma kararlılığına bağlıdır. Örneğin kalkınmak 
isteyen bir toplum, bu isteğine engel teşkil eden otoriteyi 
değiştirmeden kalkınamaz. Tersine düşünüldüğünde de 
bir devlet otoritesi ne kadar güçlü olursa olsun toplumun 
desteğine muhtaçtır, toplumun tasvip etmediği bir şekil-
de ömrünü uzun uzadıya sürdüremez. Kısacası devletin 
bekası onu anlamlı kılacak bir toplumun istek ve taleple-
rine cevap vermesi, onun itminanını sağlamasıyla doğru 
orantılıdır.

Batı kendi tebaası için seçtiği özgürlük fikrinin altında 
ezildi. Batı toplumları bu fikir ile maddi refahı, hayat stan-
dartlarındaki iyileşmeyi ve maddeden lezzet alma anlayı-
şını benimsedi. Dolayısıyla özgürlük fikirlerini hayatının 
ölçüsü haline getirdi. Ama bu fikirler neticede ahlaksız-
lığı, fuhşiyatı, aile mefhumunun ortadan kaldırılması, 
haddi aşmayı, intiharları, cinayetleri vb… tetikledi. Artık 
fikren çökmüş fakat madden hayatta tutunmaya çalışan 
toplumlar oluştu. İşte bu şekilde modern devlet anlayışı 
ürettiği özgürlükler fikrinin altında ezildikçe ezildi. Buna 
rağmen karşılarında kalkınmış bir toplum görememiş ol-
maları, alternatif bir devlet yapısının bulunmaması tüm 
bu ezilmişliğe rağmen modernitenin ayakta durmasını 
sağlamaktadır. Hatta öyle ki Müslümanlardan bazıları 
tüm bu çürümüş ve kokuşmuş fikirlerin farkında olma-
sına rağmen Batılı hadarata ayak uydurmakta, onlara 
özenmekte ve onları taklit etmektedir. Çünkü başka bir 
toplumsal yapıyı tahayyül edememektedirler. Buradan 
hareketle böylesi bir toplumu yeniden inşa etmeye çalış-
mak oldukça zor olmasına rağmen birkaç konuya dikkat 
edildiğinde bu zorluğun üstesinden gelmek de bir o ka-
dar kolay olacaktır. Peki, bu inşayı gerçekleştirebilmek 
için dikkat edilecek önemli hususlar nelerdir?

Batı kendi tebaası 
için seçtiği özgürlük 
fikrinin altında ezildi. 
Batı toplumları 
bu fikir ile maddi 
refahı, hayat 
standartlarındaki 
iyileşmeyi ve 
maddeden lezzet 
alma anlayışını 
benimsedi. 
Dolayısıyla özgürlük 
fikirlerini hayatının 
ölçüsü haline getirdi. 
Ama bu fikirler 
neticede ahlaksızlığı, 
fuhşiyatı, aile 
mefhumunun ortadan 
kaldırılması, haddi 
aşmayı, intiharları, 
cinayetleri tetikledi
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Birinci ve en önemlisi içlerinde bulunduğu ha-
yatın aslında düşündükleri gibi bir hayat olmadığı 
bilincini kazandırmaktır. Günümüzde İslami bel-
delerde yapılan çalışmaların başında şüphe yok 
ki Batı kültürünün iyi, güzel ve doğru olduğu, ona 
ulaşmanın zirve olduğu algısını hâkim kılmaktır. 

Öncelikle beyinlerdeki bu 
önyargıyı kırmak gerekir. 
Bu ise kapitalizmin teh-
likeli mefhumlarını, sinsi 
planlarını, kirli çamaşırla-
rını ve haince emellerini 
gün yüzüne çıkarmadan 
mümkün olmaz. Bunu ger-
çekleştirecek bireylerin iç-
lerinde bulundukları vakıa-
yı iyi etüt eden, kuvvetli çı-
karımlar yapan, güçlü birer 
tahlilci olmalarının yanın-
da ikna edebilen, sosyal ve 
sabırlı bireyler olması ge-
rekmektedir. Bu toplumla 
ilişki kuracak kişinin aynı 
zamanda o toplumun da 
bir parçası olduğunu bil-

mesi yönündendir. Zira elitist, tepeden bakmacı 
bir zihniyet ile toplumsal ilişkiler kurması oldukça 
zordur. Bu kişilerin toplumları inandırabilecek hiç-
bir yönü yoktur. Toplumun yeniden inşası için ça-
lışacak bireylerin yöneticilere ve kanaat önderle-
rine bakışı, toplumun kalkınmasına katkıda bulu-
nup bulunmadığını, toplumun taleplerini gözetip 
gözetmediğini kavrayacak bir bakış olmalıdır. Bu 
kişiler toplumun göremediklerini gören, hissede-
mediklerini hisseden ve tasavvur edemediklerini 
tasavvur eden kişiler olmalı, topluma bütüncül bir 
şekilde bunu anlatmalı, hissettirmelidir. 

Örneğin içinde yaşadıkları toplumun memnu-
niyetlerinin bir sonunun olduğu düşüncesi bile 
toplulukları harekete geçirmeye yeterlidir. Statü-
kocu, istikrarcı zihniyetler bu durumdan rahatsız 
edilene kadar çalışılmalıdır. “Bana dokunmayan 
yılan bin yaşasın” diyenlere korktukları yılan ya-
vaşça yaklaştırılmalıdır. Toplumun refahının fert-
lerin ya da zümrelerin refahından çok daha önemli 
olduğu düşüncesi asla unutulmamalıdır. O halde 
toplumun kalkınması için gerekirse fertlerin men-
faatlerinden taviz verilmeli, verdirilmelidir. Yine 
bu konu ile ilgili kafa yormayan, düşünmeyen, te-
fekkürden üşenen bireylerin kafaları karıştırılmalı, 
tabiri caizse akıllarına çomak sokulmalıdır. Böyle-
ce tefekkür etsinler ve aldanmasınlar.

Günümüzde İslami 
beldelerde yapılan 

çalışmaların başında 
şüphe yok ki Batı 

kültürünün iyi, güzel 
ve doğru olduğu, 

ona ulaşmanın zirve 
olduğu algısını hâkim 

kılmaktır. Öncelikle 
beyinlerdeki bu 

önyargıyı kırmak 
gerekir 
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İkinci önemli husus içinde bulunduğu halden 
razı olmayan topluma razı olacağı alternatifleri 
sunmaktır. Fakat bu sunma biçimi eskisi ile ye-
nisi arasında kıyas yaptırtacak, analize tabi tut-
turacak şekilde olmalıdır. Asla dayatma, benim-
setme ve zorlama şeklinde olmamalı bilakis ikna 
ettirmeli, sorgulatmalı ve araştırmaya teşvik et-
tirmelidir. Bu şekilde fertler alternatif üzerinde 
yoğunlaşacak, doğal bir benimseme vuku bula-
caktır. Sonra alternatif fikirler toplumu kaynayan 
kazan haline getirecek, fikirlerde derinleşme art-
tıkça kaynama oranı artacak ve değişim sesleri 
yükselecektir. Fakat bunun yanında değişimi is-
temeyen bir takım karanlıkçılar ya da yöneticiler 
bu sesi kısmak için var güçleriyle çalışacaklar-
dır. Bu noktada değişimin öncüleri devreye gire-
rek toplumu böylesi bir karşı koymaya dirençli 
hale getirmelidir. Bunun için halkçı örgütlenme 
de dâhil olmak üzere fikrî ve siyasi bir kitlenin 
de güçlenerek toplum için kaynaşmayı oluştur-
ması zaruridir. Bu kitle hem adımlarını daha hızlı 
atarak ilerleme, hem de ilerleme karşısında ya-
pılacak savunma için mekanizma oluşturacaktır. 
Daha sonra kitleye dâhil etmek üzere basiret ve 
feraset sahibi kimselerin davet edilmesi gere-
kecektir. Uyanık zümrelerden müteşekkil olmak 
zorunda olan bu kitle, yeniden inşa faaliyetlerini 
disiplini elden bırakmadan, planlı-programlı ve 
dikkatli bir şekilde yürütmelidir. Kendisine atıl-
ması muhtemel iftiralara, uzatılan hain ellere ve 
tavizlere rağmen her olumsuz durumdan lehine 
sonuçlar çıkartacak bir kitle olmalıdır. 

Üçüncü ve nihai husus toplumun yeniden in-
şası için gerekli zamanı ve zemini takip ederek 
sonuca ulaşmaktır. Buradaki en önemli mesele 
toplumu yeise, ümitsizliğe sürükleyecek hamle-
lerden kaçınmaktır. Zira yeniden inşa işi oldukça 
hassas bir iştir. Bir kez hata ile sonuçlandığında 
toplumu buna yeniden hazırlamak çok zordur. 
Tıpkı Türkiye toplumunda olduğu gibi bir takım 
partiler tarafından hedefleri boşa çıkarmak, 
enerjileri sonuçsuz bir şekilde deşarj etmek ve 
“Artık olmaz.” dedirtene kadar yıldırmak, bıktır-
mak… Bu süreçten sonra artık değişim öncüleri 
de, toplumun parçaları olan fertler de hiçbir şey 
olmamış gibi davranamazlar. Siyasi manevraları 
gözetmek, politik kurgulara alet olmamak, stra-
tejik düşmanlıklar arasında sıkışmamak için en 
uygun süreç yönetimini hayata indirmek gerek-
mektedir.

Üçüncü ve nihai 
husus toplumun 

yeniden inşası için 
gerekli zamanı ve 

zemini takip ederek 
sonuca ulaşmaktır. 
Buradaki en önemli 

mesele toplumu 
yeise, ümitsizliğe 

sürükleyecek 
hamlelerden 

kaçınmaktır. Zira 
yeniden inşa işi 

oldukça hassas bir 
iştir
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Tüm bunların ışığında tekrar söyleyebiliriz ki; İslami 
toplumun yeniden inşası tıpkı onun ifsat edilmesi gibi 
mümkündür. Yeter ki ona iman eden öncüler o toplu-

mun içinde filizlensin, serpilsin, büyüsün ve vü-
cut bulsun. Sonra öncülük yarışında yarışarak 
birbirlerine ivme kazandırsın ve hayır yolunda 
yürüsünler. Artık bu öncülerin en kritik vazifesi 
ümmet içerisinde kopmaz bir güven bağı oluş-
turmaktır. Ümmetin karşısına doğru sözlü, ada-
letli, cesur ve tebaasına hoşgörü besleyen lider-
leri çıkarmaktır. 

َعلَْيُكْم  الّلِ  نِْعَمةَ  َواْذُكُرواْ  قُواْ  تَفَرَّ َوالَ  َجِميعًا  الّلِ  بَِحْبِل  َواْعتَِصُمواْ   
إِْذ ُكنتُْم أَْعدَاء فَأَلََّف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوُكنتُْم َعلََى َشفَا 

ْنَها َكذَِلَك يُبَيُِّن الّلُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْهتَدُوَن َن النَّاِر فَأَنقَذَُكم ّمِ ُحْفَرةٍ ّمِ

“Hep birlikte Allah’ın ipine (kitabına, dinine) 
sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah’ın 

üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirini-
ze düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. 
İşte O’nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştu-
nuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken 
oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini 
böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz.” (Al-i İm-
ran 103)

Artık bu öncülerin en 
kritik vazifesi ümmet 

içerisinde kopmaz 
bir güven bağı 
oluşturmaktır

İSLAMİ TOPLUMUN YENİDEN İNŞASI 
MÜMKÜN MÜ?



www.kokludegsimdergisi.com

KÖKLÜ DEĞİŞİM
şubat
201620

İstanbul eşsiz güzelliği ve stratejik önemiyle tarih boyunca birçok medeniyet için karşı konula-
maz bir cazibe merkezi olmuştur. Keza boğazın incisi İstanbul’un İslam medeniyeti için çok daha 
özel bir yeri vardır. Çünkü İstanbul Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem efendimizin Ashabına 
hicretin beşinci yılı (M.627) Medine hendeklerinden fethini müjdelediği Konstantin’iyledir. 

لَتُـْفتََحنَّ  اْلقُْسَطْنِطينِيَّةُ . فَـلَنِْعَم اْلَِميُر أَِميُرَها، َو لَنِْعَم اْلَجْيُش ذَِلَك اْلَجْيُش
“Kostantiniyye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan; onu 

fetheden ordu ne güzel ordudur.”   

Müslümanlar Ahmet b. Hanbel’in müsned ettiği bu hadisi şerife mazhar olabilmek için, İstan-
bul’u onlarca defa kuşatmışlardır. 29 Mayıs 1453’te Rasulullah’ın hadisi şerifinin sırrına mazhar 
olan Fatih Sultan Mehmet Han, Hristiyan kralların taç giydiği Ayasofya kilisesini fetih mührü ola-
rak camiye çevirir. Ebu’l Fetih karadan yürüttüğü gemilerle fethettiği İstanbul’un simgesi Ayasof-
ya’yı bedeli karşılığı satın alıp adına bir^de vakıf kurar. 

FETİH SENBOLÜ AYASOFYA
KİMİN MABEDİ?
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“İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirir-
se, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir da-
lavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna 
itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf 
yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut 
onu kendi bâtıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse; ifade ediyorum ki hu-
zurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse, 
Allah’ın, Peygamberlerin, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve 
onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten 
sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah’ın azabı onlaradır. 
Allah işitendir, bilendir.” Fatih Sultan Mehmet Han

MURAT ALTIN
m.altin@kokludegisimdergisi.com

twitter.com/ Altin12345Murat
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Ebu’l Fetih tarafından yazdırılan bu esrarengiz vakıfnamenin gizemi,  13 Kasım 1918’de İngilizlerin İstanbul’u işga-
liyle açığa çıkar. İşgalcilerin Amerikalısı, Avrupalısı ve Rus’u Osmanlıya dayattıkları Mondros Ateşkes Antlaşması ile 
Ayasofya’nın kubbesindeki hilalin yerine haç dikme “şerefi” için adeta yarışıyorlardı. Lakin işgale rağmen Osmanlı Hila-
fet’i zillet içeren Mondros’u imzaya yanaşmıyor, direniyordu. Velakin dönemin haçlı ordusu İtilaf devletlerinin generali 
konumundaki İngilizler, dünyaya nam saldıkları sinsi siyasetleriyle Lozan’da işi bitireceklerdi. Lozan’da bizi temsil eden 
delege başkanı İsmet İnönü; “Ne istedilerse verdim.” diyerek sözde baldıran zehri içecekti. 

Galip itilaf devletleri Lozan’da İnönü’den ne istemişlerdi ki? Lozan öncesi İngiliz Lordu Curzon bu hususta düşünce-
lerini şöyle sıralıyordu; “…Türkler İstanbul’dan kovulmalı, Hilafet kaldırılmalı ve Ayasofya İmparator Jüstinyen’in muhteşem 
Bizans mabedi tabiatıyla aslî dini Hristiyanlığa geri dönmelidir. Öte yandan Müslümanlara yetip de artacak miktardaki İstan-
bul’un muhteşem camilerinin varlığı garanti edilecektir.” (Robert S. Nelson)  

Nitekim taraflar Lozan’da Osmanlı İslam Devleti’nin sonu anlamına gelen halifeliğin ilgasını karara bağlayacaklardı. 
Böylece İngilizlerin yaklaşık beş yıl süren İstanbul işgali 6 Ekim 1923’te tek kurşun bile atmadan bir anda sona erecekti. 

Hilafet’in ilgası karşılığında zahiren sona eren işgal gerçekten sona mı eriyor, yoksa daha da perçinleniyor muydu? 
Maalesef Lozan imzalandığı günden bu güne hala bu soru güncelliğini korumaktadır. Çünkü o dönem bazı entelektü-
eller eliyle taçlandırılıp bir zafer abidesi haline getirilen Lozan’da, İngilizler ne Türkleri İstanbul’dan sürmüş, ne de Aya-
sofya’nın kubbesine hilal yerine bir haç takmışlardı. Evet, bu anlayış demokrasi havarisi oryantalist entelektüeller için 
bir kazanç olabilir. Velakin 3 Mart 1924’te kilise olmaktan kurtulan Ayasofya Camii 1930’da ibadete kapanıp 1 Şubat 
1935’te müze olarak açılacaktı.  

FETİH SENBOLÜ AYASOFYA
KİMİN MABEDİ?
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Hala güncelliğini koruyan Ayasofya Camii’nin kilise olmasındansa müze olması evladır tartışmaları yine Müslü-
manların önüne koyulan buz dağının görünen kısmıdır. Oysa Ayasofya nezdinde uzayıp giden bu kifayetsiz tartışmalar 
İslam ümmeti üzerinde henüz son bulmayan sinsi işgalin bir göstergesidir. Bilahare devam eden bu esaretin tek sebebi 
ise Müslümanların zihninde oluşan anlayış erozyonudur. Zira Müslümanların şeri hüküm ekseninden kayan yeni dünya 
görüşü,  ne halifeliğin kaldırılma şartını ne de Ayasofya’yı kilise yerine müzeye çeviren zihniyeti doğru okutmayacaktır.

نََع َمَساِجدَ الّلِ أَن يُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ َوَسعَى فِي َخَرابَِها أُْولَئَِك َما َكاَن لَُهْم أَن يَْدُخلُوَها إِالَّ َخآئِِفيَن لُهْم فِي الدُّْنيَا ِخْزٌي َولَُهْم فِي اآلِخَرةِ َعذَاٌب َعِظيٌم ن مَّ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

“Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim 
vardır! Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları yoktur. Bunlar için dün-
yada rezillik, ahrette de büyük bir azap vardır.” (Bakara 114)

Teşbihi beliğ mukabilinden bir sualle; bugün Yahudi tutsağı ilk kıblemiz mescidi Aksa’nın esareti ile İslam Devleti’nin 
son başkenti İstanbul’un gözdesi Ayasofya’nın esareti arasında ne fark vardır? Elbette hiçbir fark yoktur. Her iki mabet 
de parçalanmış ümmetin son yüzyılına vurulan esaretin nişaneleridir.  

İslam ümmetinin son yüzyılına damga vuran bu zilletten kurtulması için tek çare, kahreden zihin bulanıklığından 
derhal kurtulmaktır. Aksi halde hüzün camii Ayasofya’nın asırlık ezan, kamet ve salah özlemi asla dinmeyecektir. Filha-
kika fetih sembolü Ayasofya Camii’nin özgürlüğü ancak ve ancak yeniden doğacak fetih ruhunun teminatı ile mümkün 
olacaktır.  

ِلِمثِْل َهذَا فَْليَْعَمْل اْلعَاِملُوَن

“Çalışanlar işte böylesi bir kurtuluş için çalışsınlar.” (Saffat 61)

Hala güncelliğini koruyan Ayasofya Camii’nin kilise 
olmasındansa müze olması evladır tartışmaları yine 
Müslümanların önüne koyulan buz dağının görünen 

kısmıdır. Oysa Ayasofya nezdinde uzayıp giden bu 
kifayetsiz tartışmalar İslam ümmeti üzerinde henüz 

son bulmayan sinsi işgalin bir göstergesidir
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Sanayi Devrimi’nin ya da diğer bir adı ile Endüstri Devrimi’nin Avrupa’da 18. 
ve 19. yüzyıllarda yeni icatlarla üretime ve toplumsal hayata etkisi yadsınamaz 
bir vakıadır. Yenidünyanın bu değişimini okuma noktasında Müslümanların zi-
hinsel savrulmaları da aşikârdır. Batı hadaratının İslam dinini Müslümanların 
şahsiyetlerinde hızlıca ruhbanlaştırması sayesinde Müslümanların dünyaya 
dair tefekkürlerinden hızlıca uzaklaşması da kaçınılmaz bir son idi. Müslüman-
ların insan, hayat, kâinata dair yüzyıllardır yaptığı tefekkür bir anda dumura uğ-
radı ve yaşamı hakkında birçok hususta düşünmeyi bıraktı! Hayat boşluk kabul 
etmez hakikati, boş bıraktığımız her alanı Batılı değer ve ölçüler ile doldurdu. 

Kapitalist yaşam kodları yaşamlarımızın niçin nasıl olması gerektiği hakkın-
da her konuyu “aydınlattı”. Bizlere, Müslümanca düşünme fırsatını hiç bırak-
mazcasına hayatın anlamının sadece kendisinde olduğu gerçeğini pazarladı. 
İslam’ı hayata hâkim kılmamızdan, salih bir kitleyi nasıl desteklememiz gerekti-
ğine kadar her işimize karıştı. İslam davetinin taşınması hususunda türlü türlü 
zorluklar karşımıza çıkardı. Bu zorluklardan birisi de davetin taşınma keyfiye-
tindeki zaman yokluğu algısıdır. Zaman mefhumunu bize öyle anlattı ki sadece 
kâr etmeyi ve maddi kazanımı idrak etmemiz gereken bir hakikat olarak sundu. 

Bu makalede kapsamlı bir şekilde davetçi kardeşlerimize zaman olgusu-
nu doğru ve verimli kullanıldığı takdirde davetlerinin topluma etkin ve hızlı bir 
şekilde yayılmasına katkı sağlayacak bir unsur olduğunu anlatmaya çalışaca-
ğım. İnşaAllah 

Şu an hepinizin mırıldanmalarını duyar gibiyim. Bu bilgiler, teknikler iyi hoş 
da kardeşim hayatın zorlukları karşısında daveti taşımaya zaman mı kalıyor…? 
Daveti taşımak için yeterince zamanınız var mı? Sorusuna kesinlikle hayır di-
yeceğinizi biliyorum.

Peki o zaman hiç İslam davetini hayata hâkim kılmak için dünya hayatında-
ki vaktinizi verimli kullanmayı ve amellerinizi kıymet dercesine göre sıralamayı 
denediniz mi? 

Zaman kayıplarınızın hangileri sizden kaynaklanıyor ya da dış faktörlerden 
oluşuyor? Bunları hiç düşünüp neler olduğunu belirlediniz mi? Peki bu zaman 
kayıplarında sizlerin ne kadar zaman savurganlığı var. Sizin için önemli olan 
şeylerin kıymet derecelendirmesini düşündünüz mü? Hiç zaman konusunda 
aklın hissettiği alanda bir çalışma yaptınız mı?.

Eminim zaman hususunda hiçbir zaman aklî bir hesaplama yapmıyorsunuz. 
Çünkü zamanın ilminin Allah Subhanehû ve Teâlâ’da olduğuna iman ediyoruz. 
Doğal olarak insanın zamanı yönetmesi de imkânsız. Evet, akrep ve yelkovanın 
hareketi irademizin dışında olduğu bir hakikattir. İslam da bizlerden zamanı 

DAVETİN TOPLUMA ETKİN
VE HIZLI ULAŞTIRILMASI

HAKAN BOLAT
h.bolat@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/fikir.fikret

twitter.com/hak_anbolat
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yönetmemizi talep etmiyor. Allah’ın bizlere takdir ettiği zamandan kıl 
kadar ayrılamayız. Fakat Allah Subhanehû ve Teâlâ bizlere takdir ettiği 
zamanda neler yaptığımızı nasıl değerlendirmemiz gerektiğini soruyor, 
sorguluyor. Aynı rızık ve ölüm hadiselerinde olduğu gibi nasıl kazandığı-
mızı nereye harcadığımızı, ne uğurda feda ettiğimizi sorguluyor.

Peygamber Efendimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in aşağıdaki hadisi 
bu konunun anlaşılmasında bizlere destekleyici olacaktır:

‘’Âdemoğluna Kıyamet Günü şunlar sorulmadıkça asla yerinden ayrılmaz: 
Ömrünü nerede ve ne şekilde geçirdiğinden, ilmi ile ne yaptığından, malını 
nerede kazanıp nereye harcadığından ve bedenini nerede yıprattığından.”  
[Tirmizi, Kıyamet, 1]

İslam ümmetinin zulme ve sömürüye düçar olduğu şu zamanda, 
Müslümanın vaktini verimli kullanama ması ve öncelik sırasını belirleye-
memesi gerçekten ürkütücü ve çok hüzünlü bir durum. Öyleyse davetin 
taşınmasında zaman sorunu mazeret olmamalıdır. Muhakkak ki Allah 
Subhanehû ve Teâlâ gerekli zamanı takdir etmiş, yaratmıştır. Meselenin 
zamanı yönetmek değil, İslami hayatı başlatmak için kendimizi ve amel-
lerimizi öncelik sırasına göre zaman içinde doğru yerlere koyabilmektir. 
Bununla ilgi ufak bir deney konuyu telakki etmemize yardımcı olacaktır:

Günün birinde bir profesör dünyanın en seçilmiş öğrencilerine kısa 
bir süre baktıktan sonra “Bugün zaman ve öncelik yönetimi konusunda de-
neyle karışık bir sınav yapacağız.” der. Kürsüye doğru yürür ve kürsünün 
altından kocaman bir kavanoz çıkarır.

Sonra yine kürsünün altından bir düzine yumruk büyüklüğünde taş 
alır ve taşları büyük bir dikkatle kavanozun içine yerleştirmeye başlar. 
Kavanozun içine başka taş almayacağına emin olduktan sonra öğrenci-
lerine dönüp “Bu kavanoz doldu mu?” diye sorar. Öğrenciler hep bir ağız-
dan “Doldu.” derler... Profesör sorgulayıcı bir ses tonu ile “Öyle mi?” deyip 
kürsünün altından bir kova küçük çakıl taşı çıkartır. Sonra kavanozun 
ağzından yavaş yavaş döker. Kavanozu sallayarak çakılların yumruk bü-
yüklüğündeki taşların arasına yerleşmesini sağlar. Sonra öğrencilerine 
bir kez daha sorar: “Doldu mu?” Öğrenciler “Dolmadı herhalde…” derler... 
Profesör taş dolu kavanoza kum ekleyip tekrar sorar: “Doldu mu?” Öğ-
renciler “Hayır.” derler... “Haklısınız.” der profesör ve kavanozun kalan 
boşluklarına masasındaki sürahiden su ekleyerek deneyi tamamlar… 
Öğrencilerine “Bu deneyin amacı neydi sizce?” diye sorar. Öğrencilerden 
biri “Zamanımız ne kadar dolu görünürse görünsün daha ayırabileceğimiz 
zamanımız mutlaka vardır.” diyerek cevap verir. “Hayır.” Der profesör “Bu 
deneyin esas anlatmak istediği, eğer büyük taşları baştan yerleştirmezsen, 
küçüklerden sonra büyüklere yer kalmaz.”

İslam 
ümmetinin 
zulme ve 
sömürüye 
düçar olduğu 
şu zamanda, 
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vaktini verimli 
kullanamaması 
ve öncelik 
sırasını 
belirleyeme-
mesi gerçekten 
ürkütücü ve 
çok hüzünlü bir 
durum 
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anne babaya ihsanda bulunmak, çocukların ve eşi-
nin nafakasını kazanmak, akrabalarınıza ve sev-
diklerinize yardımcı olmak, sağlığınız, ticaretiniz, 
meskenleriniz ve malınız, hayalleriniz, kariyeriniz, 
İslam’a hizmet etmek, ümmete faydalı olmak vb… 
Onları kavanoza öncelikle koymazsanız bir daha 
yerleştirmeye fırsat bulamayabilirsiniz…

Konuyu İslam’ın bizlere aktardığı bilgiler ışığın-
da incelediğimizde zamanı verimli kullanmanın ve 
öncelik sırasını belirlemenin ne demek olduğunu 
anlayacağız. Böylece zaman ve amellerin önem 
sırasını belirlemek; dakik olmak, her günün ta-
mamını planlayıp programlamak, yapılan plan ve 
programlara kesinlikle sadık kalmak, her fırsatta 
“hayır” demek plan dışı aktivitelere fırsat verme-
mek, birazcık “bencil” ve “küstah” olmak, sihirli 
değnekle bir şeyleri değiştirmek demek olmadığı 
anlaşılacaktır.

Naslar incelendiğinde Müslümanların yaşam-
larında vakitlerini Allah’ın rızası ve şer’i hükümler 
dâhilinde kullanması gerektiği sübutu ve delaleti 
kati şekilde görülüyor. Zamanın yaratıcısı olan Al-
lah, İnşirah Suresi’nde davet ameliyesini hayatın 
zorluklarına rağmen yaşamlarımıza uygulamamız 
gerektiğini bildirilmektedir: 

فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا فَإِذَا فََرْغَت فَانَصْب َوإِلَى َربَِّك 
فَاْرَغْب

“Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 
Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık 
var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine 
koyul. Ve yalnız Rabbine yönel.”  [İnşirah /5-6-7-8]

Ayetlerde zamanın değerlendirilmesi gerektiği, 
işlerin önem sırasına göre yapılaması gerektiği 
kesin bir şekilde açıkça belirtilmektedir. Taberî ve 
Râzi tefsirlerinde derler ki: 

“Bize göre İbn Âşûr’un, ayeti ‘Herhangi bir özel iş 
ve ibadetle sınırlamadan, önemli işlerden birini ta-
mamlayınca ardından başka bir işe yönel ki böylece 
bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın.’ 
şeklindeki açıklaması isabetli görünmektedir.”

Bu yoruma göre izahımızı şu kasta bina etme-
mizde bir sakınca bulunmamaktadır. Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e ve O’nun şahsında 
Müslümanlara bütün vakitlerini hayırlı ve yarar-
lı faaliyetlerle değerlendirmeleri gerektiği bildi-
rilmektedir. Daveti merkeze alarak diğer bütün 
önemli amellerinin, faaliyetlerinin hakkını verme-
leri emredilmiştir. Son ayette ise kişinin, amelleri-
nin merkezine aldığı davet çalışmasının yalnızca 
Allah’a yönelmesi, her işini öncelikle O’nun rızasını 
gözeterek yapması, ne diliyorsa O’ndan dilemesi, 
ne istiyorsa O’ndan istemesi emredilmiştir.



KÖKLÜ DEĞİŞİM

www.kokludegsimdergisi.com

şubat 
2016 27

İsterseniz bu konuyu Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen bir anlatım tekniği ile ifade edelim. Peygam-
ber efendimiz Sahabesine bir mesele anlattığında çizim yöntemini kullanarak çubukla toprağa çizip konuyu 
zihinlerinde anlaşır hale gelmesi için görsel öğretimi kullanırmış. Bu yöntemi kullanarak merkeze Allah Celle 
Celâlehû’nun rızasını ve O’nun dininin hayata hakim kılınmasını alarak hayatımızdaki bütün önemli amelleri-
mizi onun etrafında döndürmemiz gerektiğini gösteren bir şema çizebiliriz.    

Allah Celle Celâlehû’nun rızasını ve daveti hayatımızın merkezine alarak bizim için önemli diğer amelle-
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önemli amellerimizi onun etrafında döndürmemiz gerektiğini gösteren bir şema çize 
biliriz.     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah C.C rızasını ve Daveti hayatımızın merkezine alarak bizim için önemli diğer 
amelleri onun merkezinde döndüre biliyorsak zamanı iyi kullanıyoruz, davetin 
etrafımıza hızlı ve etkin yayılmasını sağlıyoruz demektir.  Eğer bu döngüyü doğru 
yönetemiyorsak o zaman davetimizi de bizim için önemli olan şeyleri de Allah ile 
aramızda birer fitne haline getiriyoruz demektir. Böyle bir yaşamdan ne biz razı 
olacağız ne sevdiklerimiz nede Âlemlerin Rabbi Allah(s.v.t.) razı olacaktır.    

Beşer olan Nebi (s.a.v.)’in zaman ve öncelik yönetimi konusunda yaşamı boyunca 
oldukça başarılı olduğunu bize ulaşan rivayetlerden görmekteyiz. Hüseyin (r.a)’dan 
rivayet edildiğine göre Allah Rasülü’nün zaman ve öncelikleri konusunda ne kadar 
hassas davrandığı açıkça zikredilmektedir.  
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İSLAMA 
DAVET 

ri onun merkezinde döndürebiliyorsak zamanı iyi kullanıyoruz, davetin etrafımıza hızlı ve etkin yayılmasını 
sağlıyoruz demektir.  Eğer bu döngüyü doğru yönetemiyorsak o zaman davetimizi de, bizim için önemli olan 
şeyleri de Allah ile aramızda birer fitne haline getiriyoruz demektir. Böyle bir yaşamdan ne biz razı olacağız 
ne sevdiklerimiz ne de âlemlerin Rabbi Allah Subhanehû ve Teâlâ razı olacaktır.   

Beşer olan Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in zaman ve öncelik yönetimi konusunda yaşamı boyunca 
oldukça başarılı olduğunu bize ulaşan rivayetlerden görmekteyiz. Hüseyin RadiyAllahu Anh’dan bir rivayette 
Allah Rasülü’nün zaman ve öncelikleri konusunda ne kadar hassas davrandığı açıkça zikredilmektedir. 

“Babam Ali b. Ebi Talip’e: Peygamber Efendimiz evine girdiği zaman ne yapıyordu, diye sordum. Dedi ki: Ra-
sulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem, evine girdiği zaman vaktini üçe böler; bir kısmını Allah‘a ibadete, bir kısmını 
ailesine, bir kısmını kendisine ayırırdı. Kendine ayırdığı kısmını da insanlar arasında taksim eder, herkesi ondan 
faydalandırırdı. Onlardan hiç bir şeyi esirgemezdi. Kiminin, yalnız bir işi, kiminin iki işi kiminin de birçok işleri olur 
ve ona göre onlarla ilgilenir, gerek onlara ve gerekse umuma yararlı olan görüşlerini ihtiyaç ve sorularına göre 
söylerdi. Burada olanlar burada olmayanlara iletsinler ve bana işini iletmeye gücü yetmeyen kimselerin işlerini siz 
iletin. Zira kim, bir emir sahibine ihtiyacını iletmeye gücü yetmeyen kimselerin ihtiyacını iletirse Cenâb-ı Allah Kı-
yamet Günü o kimsenin ayaklarına kuvvet verir, buyururdu. Yanına, hayır ve iyilik umarak girerler, bir şey yemeden 
meclisinden ayrılmazlar, ayrılırken de fazilet ve üstünlükte birer örnek, kılavuz olurlardı.” [Tirmizi, Beyhaki]
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Peygamber Efendimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem Müslümanları zaman ve öncelik yönetimi konusunda 
dakik (akide merkezli) olmaya alıştırmak için bazen uyarırdı.  Kimi zaman kınar ya da överdi. Bazen de 
müjdeler ve korkuturdu. Bu hususta ravilerin bize aktardığı sayısız nakil bulunmaktadır. Konumuzla alakalı 
zaman tanzimine referans olması için birkaç rivayeti hatırlatmak gerekirse:

İbn-i Abbas’tan aktarılan bir rivayette Resulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem bir kimseye nasihat edip bu-
yurdu ki: 

‘’Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil: İhtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, hastalıktan önce sıhhatinin, 
fakirlikten önce zenginliğinin, meşguliyetten önce boş vaktinin kıymetini bil.”

“İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini bilmez, aldanır. Onlar, sıhhat ve boş vakittir.” [Buhârî, 
Müslim, Tirmizi]

Zamanı verimli kullanma ve öncelikli ameller ile ilgili nasları incelediğimizde Peygamber Efendimiz Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in bu hususta davranışlarını ve Sahabesini bizlere örnek olacak şekilde geliştirdiğini 
görmekteyiz. Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bu hususta başarıyı nasıl sağladığını ya da nasıl 
formüle ettiğini davetçiler olarak iyi anlamamız gerekir. Peygamber Efendimizin zamanı verimli kullanmak 
ve öncelik yönetimi hakkında rivayet edilen hadislerinin devletçi için kasıtlarının matrisini çizmemiz gerekir 
ise:
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Kareleri şu şekilde ifade ediyoruz; 

1.Karede; Aciliyet karesidir. İşlerini son ana erteleyenler, önceliği bulunan 
(2.kardedeki) işleri yapmadıklarında zaman konusunda sıkışırlar. Her işini çok acil 
olduğunu düşünür ve umutsuzluğa kapanır. Agresifleşir, telaşlı bir hale içinde aceleci 
davranarak hatalar yapmaya başlar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); Hayırlı 
işlerinizde acele ediniz! Ta ki; bir şer gelip ona mani olmasın. Şeytan davetçiye 
öncelikli yapması gereken işlerinde daima vesvese verir, engeller çıkarır. 

"Onu yapmak için daha çok zaman var", "Nereden başlayacağımı bilmiyorum", 
"Öncelikle yapmam gereken birçok başka iş var" 

Bu karede yapılacak işler çoğaldığında amellerini son ana erteleyen davetçilerin 
zamanı verimli kullanma becerilerinin zayıf olduğu görülmektedir. Çok acil işler bizi 
geçerli, popüler biri haline getirir. Aynı zamanda hayatımızdaki önemli işlerle 
ilgilenmememiz için de iyi bir bahanedir. Hadiste işaret ettiği gibi yapacağı işi öncelik 
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Gereksiz İşler 
Gereksiz Telefonlar 
TV İzlemek 
Boş Muhabbetler 
Sonuç Vermeyen İşler 
Fazla Uyku 
Zaman Hırsızları 
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Krizler 
Acil Çözüm Bekleyen İşler 
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Davet İçin Temas Yapın 
Sohbetler Oluşturun 
Kişisel Gelişiminize Özen Gösterin 
Aile ile ilgilenin 
Allah’a ibadet edin 
Akraba ziyareti yapın 
Sağlınıza Dikkat edin 
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Rutin İşler 
Habersiz Gelen Misafirler 
Telefon Görüşmeleri 
Sosyal Medya  
Dinlenme 
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Kareleri şu şekilde ifade ederiz:

1. Kare aciliyet karesidir. İşlerini son ana erteleyenler, önceliği 
bulunan (2. Karedeki) işleri yapmadıklarında zaman konusunda sı-
kışırlar. Her işinin çok acil olduğunu düşünür ve umutsuzluğa kapılır. 
Agresifleşir, telaşlı bir hal içinde aceleci davranarak hatalar yapma-
ya başlar. Peygamber Efendimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem: “Hayırlı 
işlerinizde acele ediniz! Ta ki; bir şer gelip ona mani olmasın.” buyurur. 
Şeytan davetçiye öncelikli yapması gereken işlerinde daima vesve-
se verir, engeller çıkarır. 

“Onu yapmak için daha çok zaman var.”, “Nereden başlayacağımı 
bilmiyorum.”, “Öncelikle yapmam gereken birçok başka iş var.” gibi.

Bu karede yapılacak işler çoğaldığında amellerini son ana ertele-
yen davetçilerin zamanı verimli kullanma becerilerinin zayıf olduğu 
görülmektedir. Çok acil işler bizi geçerli, popüler biri haline getirir. 
Aynı zamanda hayatımızdaki önemli işlerle ilgilenmememiz için de 
iyi bir bahanedir. Hadiste işaret ettiği gibi yapacağı işe öncelik ta-
nımadığından daha kötü durumlar ile karşılaşır. Bu karede en fazla 
%15-20 bir iş birikimi olmalıdır.

2. Kare rıza karesidir. Bir başka ifade ile inşirah (ferahlık) karesi-
dir. “O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul.” Bu kare-
deki işler layıkıyla, daimi bir şekilde yapıldığında, ihmalkâr olunma-
dığında 1. kare yani hemen yapılması gereken işler azalır. Bu karede 
planlama, hazırlanma önem arz eder. İkinci karedeki sorumlu oldu-
ğunuz görevleri hakkıyla yaptığınızda Allah Celle Celâlehû sizden 
hakkıyla razı olur.

Âişe RadiyAllahu Anhâ’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

“Amellerin, Allah Teâlâ’ya en sevimli olanı, az da olsa onların en de-
vamlı olanıdır.”

“İki günü eşit olan aldanmış; bu günü dününden kötü olan ise lanet-
lenmiştir.” [Beyhaki]

Kur’an’dan ve hadisten okuyunuz, okuduğunuzu da uygulayınız ki 
yaşayan Kur’an olasınız. İnsanlar ile bol bol temas edin ki öğrendik-
lerinizi tecrübe etme fırsatı bulasınız. Ailenizi iyi idare ediniz, erkek-
ler hanımlarıyla hanımlar da eşleriyle iyi geçinsinler. Evinizde İslam’ı 
uygulayın ki çocuğunuza da yansısın. İslamî sohbetler oluşturun, 
Müslümanların İslami hayatı başlatmaları için davetlerde bulunun. 
Kendinizi ve etrafınızdakileri ümmetin sorunları ile dertlenme, so-
runlarını çözme azmi gayretinde bulunmasını sağlayın. Ümmetin 
kalkınmasını sağlayacak bilgileri edinin ve toplum içinde savunun.

Bu karede zamanınızın %75-85’ini harcamaya gayret edin. Sizin 
için en önemli ve zamanınızı verimli kullanarak önceliklerinizi belir-
lediğiniz kare burasıdır. Son bir misal ile bu karedeki bahsi kapat-
mak gerekirse;  ufak bir diş ağrısı sağlınız ile alakalı bir konudur. 
Eğer ihmal edip zamanında bir doktora gidip muayene olmazsanız, 
emin olun ki bu karede ayıracağınız zamanın, zararın ve maliyetin 
kat kat fazlasını 1. Karede harcamak durumunda kalacaksınızdır. 
Bu karedeki işleriniz bu sebeple hayati bir önem taşımaktadır. Sakın 
unutmayın bu karedeki işler acil olmadıkları için sizin üzerinize gel-
mez. Siz onların üzerine gitmelisiniz.

İşlerini son ana 
erteleyenler, 
önceliği 
bulunan (2. 
Karedeki) işleri 
yapmadıkların-
da zaman 
konusunda 
sıkışırlar. Her 
işinin çok acil 
olduğunu düşünür 
ve umutsuzluğa 
kapılır. 
Agresifleşir, 
telaşlı bir hal 
içinde aceleci 
davranarak 
hatalar 
yapmaya başlar. 
Peygamber 
Efendimiz 
SallAllahu 
Aleyhi ve 
Sellem: “Hayırlı 
işlerinizde acele 
ediniz! Ta ki; bir 
şer gelip ona 
mani olmasın.” 
buyurur
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3. Kare yanıltma karesidir. 1. Karenin hayaletidir. 
Birçok telefon, çat kapı gelen ziyaretçiler, kişisel ba-
kım, sosyal medya vb. rutin işlerin olduğu bir karedir. 
Hayatta bazı işler vardır ki bunlar sizinle beraber baş-
kalarının da yapabileceği işlerdir. Bu işleri başkaları 
ile paylaşın. Yani sorumluğu üzerinizde tutun işin ya-
pılmasını başkasına delege edin.

Aynı zamanda bu kare uzvi ihtiyaçların da görül-
düğü işlerdir. Yemek yeme, dinlenmek, uyumak vb. 
işleri bu karede fazla vaktinizi çalmayacak şekilde 
planlamak evla olanıdır.

“Kendine yetecek kadar gıdası olan ve kimseye muh-
taç olmadan sabahlayan kişi, dünyanın en bahtiyar in-
sanıdır.” (Malik bin Dinar)

Yine Rasul-i Ekrem, gecenin bir bölümünü ibadet 
için ayıranların gündüz kaylûle yaparak geceye zin-
de girmelerini 
tavsiye etmiş-
tir. (İbn Mâce, 
Sıyâm, 22)

Bu kareye 
%5-10 bir za-
man ayırmak 
kâfidir. Çok faz-
la ihmale gel-
memesi gerekir. 
Aksi takdirde 
birinci kareye 
y a n s ı m a s ı n a 
neden olacak sonuçlar ile karşı karşıya kalınması 
mümkündür.   

4.Kareyi israf karesi olarak isimlendirebiliriz… Bu 
karede hiç zaman harcamamak gerekir. Mü’minûn 
Suresi 3. ayette Rabbimizin bildirdiği gibi:َوالَِّذيَن ُهْم َعِن  
-Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözler“اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن 
den yüz çevirirler.” Bu sebep ile bu kareye %1’lik bir 
zaman ayırılması gerekmektedir. Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem söyle buyurdu: 

“Her yeni gün şöyle seslenir: Ey insanoğlu! Ben yeni 
bir ânım. Yaptığın işler konusunda senin şahidinim. Öy-
leyse beni hayır işleyerek iyi değerlendir ki lehine şa-
hitlik edeyim. Çünkü ben bir daha geri gelmeyeceğim. 
Gece de aynen böyle söyler.” [Hindî, Kenzü’l-Ummâl]

“Yedi (engelleyici) şey(gelme)den önce iyi işler yap-
makta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz, unutturan fa-
kirlik, azdıran zenginlik, (her şeyi) bozup perişan eden 
hastalık, saçma-sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın 
geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerli-
si Deccâl, belâsı en müthiş ve en acı olan kıyametten 
başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz.” [Tirmizî, 
Zühd 3]

Hadisin tefsirinde denilmektedir ki: “Fertler ve 
toplumlar için hayat, bir düz çizgiden ibaret değildir. 
Zikzakları, pürüzleri, yazı kışı, hastalığı sağlığı, gençliği 
ihtiyarlığı vardır. Pek karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu 
sebeple fırsat elde iken yapılabilecek hayırlı işleri erte-
lemek, akıllıca bir davranış değildir. Zira hadis-i şerifte 
sayılan yedi engelleyiciden birine veya birkaçına birden 
takılmak kaçınılmazdır. O halde bunca engelleyici hayat 
sahnesinde iken ilk fırsatta iyi işler yapmaya çalışmak 
bilinçli bir uyanıklık ve iradedir.”

İslam dini mümin ve müminelerin vasıflarını anla-
tırken zamanın kıymetini idrak edebilen, boş işlerden 
yüz çevirebilen ve amellerinin önem sırasını idrak 
eden mümin ve müminelerin kurtuluşa erebileceği 
hakikatine vurgu yapmaktadır. Tekasür Suresi ve Hü-
meze Suresi’nin arasındaki Asr Suresi Müslümanlara 
zaman mefhumunu, öz bilinç ve öz denetiminin na-

sıl olması gerektiğini 
çok çarpıcı bir şekil-
de anlatmaktadır. 

Bildiğiniz üzere 
sure adını 1. ayette 
geçen ve “zaman, 
çağ, ikindi vakti” gibi 
anlamlara gelen asr 
kelimesinden almış-
tır. Asr kelimesi lü-
gatte, sıkıp suyunu/
özünü çıkarıp posa-
sını atmak anlamına 

gelmektedir. Konumuzla ilintili olarak lügat mana-
sından hareket ettiğimizde Müslümanlar “Zamanı 
değerlendirme açısından mutlaka zarardadır.” Bu 
minvalde Rabbimiz Asr’a yemin ederek yani insanın 
kendi duygularını okuyup etkilerini fark etmesi ge-
rektiğini, güçlü yanlarını ve sınırlarını bilmesi, aynı 
zamanda yetenekleri konusunda sağlam bir anla-
yışa sahip olması vurgusunu yapmaktadır. Böylece 
disiplin sahibi olabilsin. Yine davranışlarını kontrol 
etmesi gerektiğini, rahatsız edici duygu ve dürtülerini 
kontrol ederek değişen durumlara uyum sağlama ve 
engellerin üstesinden gelme esnekliğini, olayların iyi 
taraflarını görebilme becerisini artırmasının önemini 
vurgulamaktadır.

Ashâb-ı kiramdan iki kişinin karşılaştıkları zaman 
biri diğerine Asr Suresi’ni okumadan ve ardından se-
lam vermeden ayrılmadıkları rivayet edilerek surenin 
faziletine vurgu yapılmaktadır. 

Fahreddin Razî’nin tefsirinde zikrettiği şu hadise, 
zaman konusunda insanın aldanışını anlatması bakı-
mından pek mühimdir:

“Yüce Allah’ın ‘Asr’a yemin edişini Bağdat çarşısında 
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gördüğüm buz satıcısının durumu ile daha iyi anladım. Adam, güneşin yakıcı sıcağı altında tablasına 
buzları koymuş dolaşıyordu. Eriyen buzlar adamın üzerine damlıyor ve onu ıslatıyordu. Adam şöyle 
bağırıyordu: Buz alarak sermayesi eriyip tükenen adamı kurtaracak yok mu?”

Sonuç: Müslümanların zamanı kötü kullanması ve amellerinin önem sırasını belirleyeme-
mesinden dolayı şu an İslam ümmeti ürkütücü ve çok hüzünlü bir durum içerisindedir. Rabbi-
miz Allah Subhanehû ve Teâlâ bu durumu Tekasür, Hümeze, İnşirah, Âdiyât ve Asr surelerinde 
geçen ayetlerde Müslümanların akledebilmeleri için çarpıcı bir şekilde bildirmektedir.

İslâm davasını taşıyan Müslümanların, bu davanın yüklenilmesi ile ilgili işlerin hepsinin ön-
celikli-önemli ve zaman ayırması gerektiğini idrak etmesi gerekmektedir. İslâm davasını yük-
lenmek için bir program oluşturulmalıdır. Bu hususlardaki gevşeklik, ihmalkârlık günahtır.

ُسوِل الّلِ َوالَ يَْرَغبُواْ  َن األَْعَراِب أَن يَتََخلَّفُواْ َعن رَّ اِدقِيَن َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِدينَِة َوَمْن َحْولَُهم ّمِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ الّلَ َوُكونُواْ َمَع الصَّ
بِأَنفُِسِهْم َعن نَّْفِسِه ذَِلَك بِأَنَُّهْم الَ يُِصيبُُهْم َظَمأٌ َوالَ نََصٌب َوالَ َمْخَمَصةٌ فِي َسبِيِل الّلِ َوالَ يََطُؤوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َوالَ يَنَالُوَن ِمْن َعدُّوٍ نَّْيالً 
إِالَّ ُكتَِب لَُهم بِِه َعَمٌل َصاِلٌح إِنَّ الّلَ الَ يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن َوالَ يُنِفقُوَن نَفَقَةً َصِغيَرةً َوالَ َكبِيَرةً َوالَ يَْقَطعُوَن َواِديًا إِالَّ ُكتَِب لَُهْم ِليَْجِزيَُهُم الّلُ 

أَْحَسَن َما َكانُواْ يَْعَملُوَن

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun (şer’î hükümlere sarılın) ve sadıklarla beraber olun. Me-
dine halkı ve onların çevresinde bulunan Bedevi Arapların Allah’ın Rasulü’nden geri kalmaları 
ve O’nun canından önce kendi canlarını düşünmeleri yakışmaz. Şöyle ki; Allah yolunda on-
lara bir susuzluk, bir yorgunluk ve bir açlığın erişmesi, kâfirleri öfkelendirecek bir yere ayak 
basmaları ve düşmana karşı başarı kazanmaları, ancak bunların karşılığında kendilerine salih 
bir amel yazılması içindir. Çünkü Allah, ihsanla iş (güzel-kâmil iş) yapanların mükâfatını zayi 
etmez. Allah’ın onları yapmakta olduklarının en güzeli ile mükâfatlandırması için küçük-büyük 
her masraf ve geçtikleri her vadi mutlaka onların lehine yazılır.” (Tevbe 119-121)

Müslüman olarak İslâm davasını taşırken zamanı verimli kullanmalı ve amellerimizin ön-
celik sırasını önemseyerek kendimizi hayırdan mahrum etmemeliyiz. Toprağa birkaç tohum 
atıp arkamıza bakmadan çekip gider, canımız ne istiyorsa onu yaparsak, geri döndüğümüzde 
bakımlı, şahane bir bahçeden sepetimize ürünlerin doluşmasını bekleyemeyiz. Hasadın keyfini 
çıkarmak istiyorsak düzenli bir şekilde toprağı sulamamız, işlememiz, ayrık otlarını ayıklama-
mız gerekir

َوأَْحِسنَُواْ إِنَّ الّلَ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن

“İhsan ile iş yapın (bir işi tam-noksansız, güzel-dürüstçe yapın) Allah ihsan ile iş yapanları 
sever.” (Bakara 195)

DAVETİN TOPLUMA ETKİN
VE HIZLI ULAŞTIRILMASI



www.kokludegsimdergisi.com

KÖKLÜ DEĞİŞİM
şubat
201632

KARDEŞLİK HUKUKU

ABDULLAH İMAMOĞLU
a.imamoglu@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/abdullahimamoglu.kd
twitter.com/a_imamoglu_

İslam etnik 
farklılıkları bir 
kenara atmış, 
bütün farklılıklara 
rağmen tek bir 
potada eritmiş 
ve kardeş olmayı 
öğretmiştir. 
İslam’ın 
gelmesiyle 
sadece ırkçılık 
değil bütün gayri 
insani ve ahlaki 
adetler tedavi 
edilmiştir

İslam’ın gönderildiği günleri gözden geçirdiğimiz vakit toplumda 
gayri insani ve ahlaki kabul edilen ne varsa o topluma hâkim olduğunu 
kolaylıkla görebiliriz. O dönem, adıyla müsemma olduğu üzere cahiliye-
dir.  Cahiliye adetlerinin en yaygınlarından bir tanesi de kuşkusuz kav-
miyetçilik/ırkçılık/milliyetçilikti. İslam etnik farklılıkları bir kenara atmış, 
bütün farklılıklara rağmen tek bir potada eritmiş ve kardeş olmayı öğret-
miştir. İslam’ın gelmesiyle sadece ırkçılık değil bütün gayri insani ve ah-
laki adetler tedavi edilmiştir. Bu da o dönemin insanlarını karanlıklardan 
aydınlığa gark olmalarına vesile olmuştur. Dahası İslam gelmezden ev-
vel insanlık dışı bütün davranışlar ile hem hal olmuşken İslam ile birlikte 
gerçekleştirdikleri değişim ile dünyada iken Cennet’le müjdelenmişler-
dir. Daha dünyadayken Allah onlardan razı olduğunu haber vermiştir. Bü-
tün bu değişim İslam ile mümkün olmuştur. İşte değişen ve tabir yerinde 
ise yerin yedi kat altına gömülen cahiliyeye ait adetlerden bir tanesi de 
ırkçılık/milliyetçiliktir. 

Irkçılığın cahiliye adetlerinden olduğunu anlatan bir hadiste Rasulul-
lah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

“Bir gün Ebu Zer, Bilal-i Habeşi’ye kızmış ve haddi aşarak ‘siyah kadının 
oğlu’ diye hakaret etmişti. Bilal onu Rasul-ü Ekrem’e şikâyet etti. Hz. Pey-
gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Zerr’e dedi ki: Onu anasının zenci 
olmasıyla mı ayıpladın? Sen öyle bir adamsın ki sende hala cahiliye kokusu 
var. Bak, sen takva ile daha üstün olmadığın takdirde, beyaz veya siyah de-
rililerden daha hayırlı değilsin.” (Ahmed ibn Hanbel, Müsned, Mısır 1313, 
V, 158.)
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İslam üstünlüğü 
takvaya 
bağlamıştır. 
Allah bizi 
kardeş kılmıştır. 
Bunu Hucurat 
Suresi’nde 
sarahaten 
beyan etmiştir. 
Kimsenin 
kimseye üstün 
olmadığını 
bir rivayetle 
zenginleştirmek 
istiyorum. Bu 
rivayet bile başlı 
başına ırkçılığın 
haram olduğunu 
bilakis kardeş 
olduğumuzu 
anlatmak adına 
yeterlidir

Bu rivayet milliyetçiliğin/ırkçılığın cahiliye adetlerinden ol-
duğunu anlatması adına yeterlidir. Evet İslam bunları tedavi 
etmiştir. Farklı ırklara sahip olmalarına rağmen tek bir çatı 
altında yaşamayı öğretmiştir. Her şeyden öte İslam kavmi-
yetçiliğin radikallikte zirve yaptığı bir dönemde düşmanlıkları 
kardeşliğe dönüştürebilmiştir. Yıllardır süren husumete son 
vermiştir. Gece ile gündüz bir araya gelir ama Evs ve Hazreç 
bir araya gelmez denilen düşmanlığı İslam nimeti ile sonlan-
dırmış ve onları kardeş kılmıştır. Bunu durumu bakınız ayette 
Allah Azze ve Celle nasıl tarif ediyor: 

ا أَلَّفَْت بَْيَن قُلُوبِِهْم َولَِكنَّ الّلَ أَلََّف بَْينَُهْم إِنَّهُ َعِزيٌز َحِكيٌم   لَْو أَنفَْقَت َما فِي األَْرِض َجِميعاً مَّ

“Eğer yeryüzünde olan her şeyi sarf etsen bile, sen onların 
kalplerini uzlaştıramazdın ama Allah onları uzlaştırdı. Doğru-
su O güçlüdür, Hakim’dir.”  (Enfal-63)

O Allah ki bizlerin nazarında olmayacak şeyleri oldurma-
ya kadirdir. Allah olmaz denilen şeyi oldurmuş, düşmanlıkla-
rı kardeşliğe dönüştürmüştür. Rasulullah’ın Ebu Zer’e dediği 
gibi takvaca üstün olunmadığı müddetçe beyaz tenli olmanın 
siyah tenli olana üstünlüğü yoktur. İslam üstünlüğü takvaya 
hasretmiştir. Yoksa üstünlük ne siyahtadır ne beyaz olanda… 
Ne Türk’ünde ne de Kürt’ünde ne de Arap’ında… …

İki zenci genç nasıl beyaz oluruz diye düşünürlerken karşı-
larına bir güzellik merkezi çıkar. Dükkânın camında “Zencileri 
beyaz yapıyoruz hem de sadece 5 dolara.” yazısı asılıdır. Ar-
kadaşlar önce inanmaz fakat daha sonra bir deneyelim derler 
fakat birisinin 3 doları diğerinin 7 doları vardır. 7 doları olan 
zenci: Önce ben gireyim gerçekten beyaz olursam sana 2 do-
lar borç veririm, sen de beyaz olursun, der ve dükkâna girer. 
Aradan uzun bir süre geçtikten sonra dükkândan çıkar ve ger-
çekten beyaz olmuştur artık. Arkadaşı koşar yanına ve der ki: 
Hey dostum 2 dolar borç versene… Cevap oldukça manidardır: 
Hadi oradan pis zenci.

Kısaca ten farklılığının Allah katında bir değeri yok. Allah 
katında kişiyi saygın kılan şey İslam kimliğinden başkası de-
ğildir. Üstünlük sadece ama sadece takvadadır. Azim olan Al-
lah ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: 

َ َعِليٌم َخبِيٌر  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ اللَّ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعندَ اللَّ

“Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en 
çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla 
haberdar olandır.” (Hucurat-13)

Dolayısıyla İslam üstünlüğü takvaya bağlamıştır. Allah bizi 
kardeş kılmıştır. Bunu Hucurat Suresi’nde sarahaten beyan 
etmiştir. Kimsenin kimseye üstün olmadığını bir rivayetle zen-
ginleştirmek istiyorum. Bu rivayet bile başlı başına ırkçılığın 
haram olduğunu bilakis kardeş olduğumuzu anlatmak adına 
yeterlidir. 
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Bir ırkçı Arap, Evs ile Hazrec kabilelerine mensup Arapların 
başka ırktan insanlarla oturup kardeşçe sohbet ettiklerini gö-
rünce öfkelenerek şöyle der: Evs ile Hazrec Peygamber’e hizmet 
eden Araplardandır. Ama şu Habeşli Bilal, şu Rum memleketin-
den gelme Suheyb, şu da Farslı Selman. Bunlar Arap değiller 
ki? Nasıl oluyor da Arap olmayan bu yabancılar Araplarla eşit 
şekilde oturup sohbete kabul ediliyorlar? Bunlar bu eşitliği ne-
reden kazandılar? Muaz bin Cebel, bu beklenmedik değerlen-
dirme üzerine oturduğu yerden kalkarak adamın yakasını tutar 
ve şöyle der: Seni Rasulullah’ın huzuruna götüreceğim, bu söy-
lediklerinin İslam’daki yerini soracağım. İslam’da böyle bir ırkı 
yüceltip ötekini aşağılamak var mı göreceğiz. Hz. Muaz, adamı 
alıp doğruca Peygamberimizin mescidine götürür ve bulduğu 
ilk fırsatta da hemen sorusunu şöyle sorar: Ya Rasulullah, bu 
ırkçı Kays için ne buyurursunuz? Biz Araplar oturmuş Arap ol-
mayan kardeşlerimizle tatlı sohbetler yapıyorduk. Gelip aramı-
za ırkçılık fitnesi soktu. Arapların üstün ırk olduğunu ileri sürdü. 
İranlı Selman’ı, Rum’dan gelen Suheyb’i, Habeşistan asıllı Bilal’i 
aşağı ırktan kabul ederek onların Araplarla eşit şekilde sohbe-
te layık olmadıklarını iddia etti. Bizimle eşit şekilde oturup da 
sohbet edemezler mi? Bu değerlendirmeyi dinleyen Rasulullah 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in yüzünde derin bir üzüntü meydana 
geldiği görülür. Irklar arasında ayrım yapan insanlara şöyle uya-
rıda bulunur: Ey insanlar! Sizin Rabbiniz birdir! Babanız, ananız da 
birdir! Araplık ne babanızda vardır, ne de ananızda. O sadece sizin 
verdiğiniz isimden ibaret bir tanıtımdır. Arap’ın Arap olmayanlardan 
üstünlüğü yoktur. Üstünlük, Allah’a iman ve itaattedir. Allah’a iman 
ve itaat edenler hep birlikte üstündürler. Bunu herkes böyle bilmeli, 
aranıza ırka dayalı üstünlük ayrımcılığı sokmamalısınız! Bu durum-
da ne yapacağını bilmeyen Muaz bin Cebel sorma gereği duyar: 
Ya Rasulullah, öyle ise aramıza ırkçılık fitnesi sokmak isteyen bu 
adamı ne yapayım? Efendimiz, bu soruya pek kullanmadığı ağır 
bir cümleyle cevap verir. Bu ırkçı adama ne der biliyor musunuz? 
“Da’hu ilennar!” Yani “Bırak o ırkçı adamı, cehenneme kadar yolu 
var!” (İmam Malik, Muvatta)

Ya Rasulullah, 
öyle ise aramıza 
ırkçılık fitnesi 
sokmak isteyen bu 
adamı ne yapayım? 
Efendimiz, bu 
soruya pek 
kullanmadığı 
ağır bir cümleyle 
cevap verir. Bu 
ırkçı adama ne der 
biliyor musunuz? 
“Da’hu ilennar!”
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İslam gelmiş ve ırkçılığı tedavi etmiştir. Müslü-
manlar yıllarca İslam Hilafet çatısı altında kardeş-
lik bilinciyle yaşamışını başarmışlardır. Ne zaman 
ki kâfirler Müslümanları cihad meydanlarında ye-
nemeyeceklerini anladılar Müslümanların arasına 
ayrılık tohumları saçılması gerektiğine karar ver-
diler. Ne hazindir ki Müslümanların devleti Hilafet 
yıkıldı, bununla birlikte Müslümanlar elli küsur par-
çaya bölündüler. 

Şu an soluduğumuz havanın adı cahiliyedir, de-
sem sanırım abartmış olmam. Bugün dün olduğu 
gibi bizlerin ırkçılığı bir kenara atıp kardeşçe yaşa-
maya ihtiyacımız var. Hem de ekmek gibi su gibi… 
Nasıl ki Hilafet’in yıkılmasında kardeş kavgası, 
ırkçılık tohumları etkin faktör oynadıysa bugün de 
İslam hayata tekrar hâkim olmasın, Hilafet Devleti 
yeniden ikame edilmesin diye aynı faktörler dev-
reye sokulmuştur. Hâlbuki Allah bizi kardeş ilan 
etmiştir. Kardeşçe yaşayabilmek İslam nimetiyle, 
yani İslam’ın hâkimiyeti ile mümkündür. 

Buna ek olarak İslam, Müslümanların birbirle-
riyle olan alakasını düzenlemiş, kardeşlik hukuku 
tanzim etmiştir. Başka bir tabirle kardeş olmanın 
bazı gereklilikleri vardır. Gereklilikler yerine getiril-
diği vakit kardeş olmaktan söz edilebilir. 

Müslümanın derdiyle dertlenebilmek lazımdır. 
Suriyeli Müslüman kardeşimizin derdi ne zaman ki 
bizim de derdimiz olmuştur işte o zaman hakkıy-
la bir kardeşlikten bahsedilebilir. Yine aynı 
şekilde ne zaman ki Filistin’den yükselen 
feryat ve imdat çığlıkları bizim uykularımız 
kaçırdı o zaman kardeşlikten bahsedilebilir. 
Aslında anlatmaya çalıştığım şudur; kar-
deşlik “kardeşiz” demekle olmuyor. Kardeş 
olmanın gereklilikleri yerine getirildiği tak-
dirde kardeşlikten bahsedilebilir. Gereklilik-
ler; kardeşlerimizin dertleriyle dertlenerek 
sabahlamaktır. Vahdetin emaresi bir vücut 
ve vücudun azaları gibi olmaktır. Birbirlerine 
kenetlenmiş bir binanın tuğlaları gibi sarıl-
maktır. 

Kardeş olmanın gereklilikleriyle alakalı 
bazı rivayetler şöyledir; Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنيَاِن يَُشدُّ بَْعُضهُ بَْعًضا َوَشبََّك بَْيَن أََصابِِعِه
“(Parmaklarını birbirine kenetleyerek) Mü-

minler birbirlerine kenetlenmiş bir binanın 
tuğlaları gibidirler.” (Buhari) 

Şu an 
soluduğumuz 
havanın adı 
cahiliyedir, desem 
sanırım abartmış 
olmam. Bugün 
dün olduğu gibi 
bizlerin ırkçılığı 
bir kenara 
atıp kardeşçe 
yaşamaya 
ihtiyacımız var. 
Hem de ekmek 
gibi su gibi…
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Başka bir hadiste Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurmuştur:

 َمْن أْصبََح َولْم يَْهتَّم بِأْمِر اْلًمْسِلِميَن فَلَْيَس ِمنَّا 
“Kim Müslümanların işlerini, dertlerini önemsemeksizin sa-

bahlarsa bizden değildir.” Ve yine şöyle buyurmuştur:

ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتَعَاُطِفِهْم َمثَُل اْلَجَسِد ِإذَا اْشتََكى ِمْنهُ ُعْضٌو تَدَاَعى  َمثَُل اْلُمْؤِمنِيَن فِي تََوادِّ
ى لَهُ َسائُِر اْلَجَسِد بِالسََّهِر َواْلُحمَّ

“Birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet etmekte ve bir-
birlerine sımsıkı sarılmakta müminler bir vücut gibidirler. Vücu-
dun herhangi bir uzvu rahatsızlandığı zaman diğer azalar da ateş-
lenerek ve uykusuzlukla ona icabet ederler.” (Buhari, Muslim)

Allah Azze ve Celle Müslüman’a kardeşinin derdiyle dertlen-
meyi farz kılmıştır. Ayrıca Müslümanın sıkıntısını giderme gay-
reti içerisinde olmanın çok büyük sevabı vardır.  Kardeşlerimi-
zin sıkıntısı bizi kederlendirmelidir. Bu hassasiyeti kazanmalı 
ve bunlar için kaygılanmalıyız. 

İbn Abbâs RadiyAllahu Anh bir gün Peygamberimizin mes-
cidinde itikâfta iken bir kimse yanına gelerek selâm verdi. İbn 
Abbâs RadiyAllahu Anh: “Kardeşim, seni yorgun ve kederli görü-
yorum. dedi. Adam: Evet, ey Rasulullah’ın amcaoğlu, kederliyim! 
Falan şahsın benim üzerimde hakkı var/ona borcum var, fakat şu 
kabrin sâhibi (Allah Rasûlü) hakkı için söylüyorum ki, onun hakkı-
nı/borcumu ödeyemiyorum, deyince ibn Abbas RadiyAllahu Anh: 
Senin için o şahısla konuşayım mı? diye sordu. Adam: Olur deyin-
ce de hemen ayakkabılarını alıp mescitten çıktı. Adam: İtikâfta 
olduğunu unuttun mu, niçin mescitten çıktın? diye ardından ses-
lendi. İbn Abbâs RadiyAllahu Anh: Hayır! Ben, şu kabirde yatan ve 
henüz aramızdan yeni ayrılmış olandan duydum ki (bunları söyler-
ken gözlerinden yaşlar akıyordu): Her kim, din kardeşinin bir işini 
takip eder ve o işi görürse/sıkıntısını giderirse, bu kendisi için on 
yıl itikâfta kalmaktan daha hayırlıdır. Hâlbuki bir kimse Allah rı-
zası için bir gün itikâfa girse, Cenâb-ı Hak o kimse ile Cehennem 
arasında üç hendek kazar ki, her hendeğin arası doğu ile batı arası 
kadar uzaktır.” (Taberani)

Allah Azze ve 
Celle Müslüman’a 
kardeşinin derdiyle 
dertlenmeyi farz 
kılmıştır. Ayrıca 
Müslümanın 
sıkıntısını giderme 
gayreti içerisinde 
olmanın çok büyük 
sevabı vardır.  
Kardeşlerimizin 
sıkıntısı bizi 
kederlendirmelidir
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Biz merkezli bakmayı bir örnekle zenginleştirmek istiyorum. Tarihten şöyle bir rivayet aktarılır:

“Seriyy-i Sakatî Rahimehullah ders esnasında talebelerine: Müminlerin dertleriyle dertlenmeyen, onlar-
dan değildir.” hadis-i şerifini izah ediyordu. Bu sırada, bir talebesi heyecanla içeri girdi ve Üstadım! Sizin 
mahallede yangın çıktı, her yer kül oldu. Yalnız sizin ev kurtuldu, dedi. Seriyy-i Sakatî, sevinç içinde: Elham-
dülillâh!. deyiverdi. Fakat tam otuz sene sonra bir dostuna: Ben o gün “Elhamdülillâh!” demekle bir anlık 
da olsa sırf kendimi düşünmüş (ben merkezli bakmış), felâkete uğrayanların ıstırabından uzak kalmış 
oldum. İşte, otuz senedir o hâlimin tövbesi içindeyim!.. dedi.” (Zehebi, Tarih)

Gelişen olaylara “ben” merkezli değil “biz” merkezli bakabilmek duasıyla…

KARDEŞLİK HUKUKU

Ezcümle, İslam bize “bananecilik” zihniyetinden 
uzak durmamızı emrediyor. “Diğerlerine ne olursa 
olsun ama benim ülkeme olmasın, benim milletime 
olmasın.” anlayışından kaçınmamızı istiyor. “Ben” 
merkezli değil “biz” merkezli bakmamızı talep ediyor. 
Dolaysıyla kardeşlik hukukunun gereği Suriye’de 
yanan ateşi evimde yanan ateş gibi hissedebilmeliyim. 
Açlıktan kaburgaları sayılabilen Madaya’daki 
çocukları gördüğümde açlık sıkıntısı çeken kendi 
evladımmışçasına kederlenmeliyim. Yani kardeş 
olmanın gereği onların derdiyle dertlenebilmeliyim. 
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Peygamber Efendimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in mübarek zatını tanıyan, O’nunla birlikte yaşama şerefi-
ne erişmiş mü’minlerden oluşan Sahabe-i Kiram’ın yaşamları, İslam tarihi boyunca yaşamış tüm Müslüman-
lar için büyük şevk kaynağı olmuştur. Hanım ya da erkek fark etmeden, cesaretleri, azim ve kararlılıkları, iman 
kuvvetleri, gördükleri tüm baskı ve zulme karşın Allah Subhanehû ve Teâlâ’ya ve Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e olan sadakatleri ve Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in nefsini kendi nefislerinden üstün tutma-
ları ile yüzyıllardır İslam tarihinde hayırla yâd edilmektedirler.

Yüce Allah Subhanehû ve Teâlâ, Sahabe-i Kiram’ın ihlaslı tavırlarını tarih boyunca yaşamış olan tüm Müslü-
manlar için bir örnek kılmıştır. Onların o dönemin çok zor şartları altında verdikleri halisane mücadele, yaşa-
dıkları derin iman coşkusu ve sadakat, Allah Subhanehû ve Teâlâ’ya olan sevgileri, Peygamberimiz SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e olan düşkünlükleri Allah’ın izniyle İslamiyet’in kısa sürede tüm dünyaya yayılmasına ve 
insanların geniş kitleler halinde hak dine yönelmesine vesile olmuştur.

Allah yolunda verdikleri bu kutlu mücadeleleri boyunca baskı, eziyet ve zulme maruz kalan değerli Sa-
habeler gibi,  ثَُل الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلُكم ا يَأْتُِكم مَّ َولَمَّ اْلَجنَّةَ   Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza“ أَْم َحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُواْ 
gelmeden Cennet’e gireceğinizi mi sandınız?” (Bakara Suresi 214) ayetinin bir tecellisi olarak tarih boyunca 
diğer mü’minlerin de başından benzer olaylar geçmiştir. Ancak tüm bu görünürdeki olumsuz koşullara ve 
engellemelere sabır ve kararlılık gösterip direnen mü’minler, Allah’ın izniyle çok şerefli bir hayat yaşayarak 
bugün tüm Müslümanların hayırla andıkları birer şevk kaynağı olmuşlardır.

Peki, içinde bulunduğumuz zaman diliminde ben kimim, kim olmalıyım, kime benzemeliyim?

Benim adım Bilâl. Habeşlî Bilal (RadiyAllahu Anh). Ümeyye b. Halef’in kölesiyim. Ümeyye benim boynuma 
ip bağlatır, sokaklarda gezdirir, ücretle tuttuğu çocukları peşime takar, beni onlara sürüklettirir ve taşlattırır. 
Ümeyye bazen beni tam bir gün aç bırakır, bir yudum su vermez, sonra da kızgın kumların üzerine yatırır ve 
üzerime de büyük bir taş koyar. “Ehad, Ehad” derim, başka da bir şey demem, putlara inanmayacağımı, sade-
ce ve sadece tek bir Rabb’in önünde boyun eğeceğimi yüzlerine haykırırım.  

Benim adım da Bilal. Suriyeli Bilal. Kâfirler, Esad’ın kölesi olduğumu düşünür, ancak ben yalnız ve yalnız 
Allah’ın kuluyum. Habeşli Bilal kardeşime yapılanların benzerlerini bana da Şebbihalar yapar. Benden, Esad’ın 
posterine secde etmemi isterler, ben de sadece ve sadece tek bir Rabb’in önünde boyun eğeceğimi yüzlerine 
haykırırım, beni diri diri gömerler, ben ağzıma kumlar dolmadan hemen önce “La ilahe illAllah” derim.

BENİM ADIM SAHABE

MEHMET ÇETİNBUDAK
m.cetinbudak@kokludegisimdergisi.com
facebook.com/mncetinbudak
twitter.com/MNCetinbudak
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Benim 
adım Mus’ab 
b. Umeyr (RadiyAllahu 
Anh), Mekke’nin en zengin ailesinin 
biricik çocuğuyum. Ben sokaklardan geçerken 
genç kızlar pencerelere üşüşür ve bana mendil sallarlar. Ben 
yememe ve giyinmeme itina gösteren biriyim. On yedi yaşımda İslâm’a 
girdim. İslâm’a girdikten sonra ailemden hiç yakınlık görmedim. Medine’ye giderken 
üzerimde sadece bir elbisem var ve başka da eşyam yok. Allah Rasulü’nün verdiği daveti taşıma 
görevini yerine getirmek için zaten eşyaya değil, Allah’a imana ihtiyacım var. Kur’an zaten kalbimde. Medi-
ne’yi Allah’ın yardımıyla, İslam Devleti olmaya hazırladım. Uhud’da şehid düştüm, kardeşlerim üzerimi örtmek için 
bir kefen bezi dahi bulamadılar.

Benim adım da Mus’ab. Genç ve yakışıklıyım. Kendimi Allah’ın davasına adadım. Beni bu yoldan döndürmek 
için dünya tüm güzelliklerini ayaklarımın altına seriyor, ben sırtımı dönüyorum. Dava adamı olarak, bir görevle 
görevlendirildiğimde Medine’ye giderken sırtına dünya dertlerinin hiçbirini yüklemeyen Mus’ab kardeşim gibi, ben 
de ayağıma ağırlıklar takmıyorum. Ailem çok şükür Allah’a iman eden insanlar. Ama bazen daveti idrak edemeyip, 
sen gitme başkası gitsin, ön plana çıkma, arkalarda kal diyebiliyorlar. Adımın Mus’ab olduğunu hatırlıyorum, en 
öne ben geçiyorum.

Benim adım Haris b. Hişam, İkrime b. Ebu Cehil ve İyâs b. Muâviye ile Yermuk Savaşı’nda ağır yaralar alarak 
yere düşsem de Müslüman kardeşimi kendi nefsime tercih ediyorum. Bizleri, birbirimize suyu ikram etmemizle ve 
hiçbirimizin suyu içemeyip şehadet şerbetini içmemizle bilirsiniz.

Benim adım da Haris, İkrime ve İyâs. Dünyanın birçok yerinde ben varım. Bir Müslümanın diğer bir Müslüman 
kardeşinin nefsini kendisininkine tercih ettiği her yerde ben varım.

Benim adım Evs, benim adım Hazrec. Birbirimizi gördüğümüz yerde öldürürken, İslam ile şereflenince kardeş-
ler olmuştuk. Bizi, İslam’dan başkasının bir araya getirmesi mümkün değildi.

Benim adım da Evs ve Hazrec. Hepimiz dinde kardeşiz ama bazen bir kesimin daha üstün olduğu düşündü-
rülüyor, bu da ayrışmaya, bölünmeye, gücün azalmasına sebep oluyor. Oysaki Allah Subhanehû ve Teâlâ ne güzel 
buyurmuş:

Benim adım da Mus’ab. Genç ve yakışıklıyım. 
Kendimi Allah’ın davasına adadım. Beni bu 

yoldan döndürmek için dünya tüm güzelliklerini 
ayaklarımın altına seriyor, ben sırtımı dönüyorum
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إِْذ ُكنتُْم أَْعدَاء فَأَلََّف بَْيَن  َعلَْيُكْم  الّلِ  نِْعَمةَ  َواْذُكُرواْ  قُواْ  تَفَرَّ َجِميعًا َوالَ  بَِحْبِل الّلِ  َواْعتَِصُمواْ 
ْنَها َكذَِلَك يُبَيُِّن الّلُ لَُكْم  َن النَّاِر فَأَنقَذَُكم ّمِ قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوُكنتُْم َعلََى َشفَا ُحْفَرةٍ ّمِ

آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْهتَدُوَن

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin 
ve Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize 
düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de O’nun nimetiyle 
kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Al-
lah sizi ondan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini 
size böylece açıklıyor.” (Al-i İmran Suresi 103.)  

Benim adım Umeyr b. Ebî Vakkâs. Sa’d b. Ebi Vakkas benim 
abim. Bedir muhârebesi öncesi, Peygamber Efendimiz SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem, küçük yaşta olanları ordudan ayırarak geri çevi-
riyor. Bunlardan birisi de benim. Ağladım, Allah Rasulu SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem müsaade etti. O gün, Bedir’de şehid oldum.

Benim adım da Umeyr. Ben, ümmet-i Muhammed’in küçük 
oğluyum, minik kızıyım. Beni, tankın önünde dimdik ayakta, elim-
de taş ile görürsünüz. Ben ümmetin evladıyım. Çoğu zaman ise 
kâfirlerle karşılaşmıyorum bile, artık bombalarını gönderiyorlar 
kastetmek için canımıza.

Benim adım Ömer (RadiyAllahu Anh). Ben öfkeli bir adamım. 
Zulmeden zalimler beni çok öfkelendirir.  Bu duyguyu bana Rab-
bim verdi. Ben de bunu en doğru şekilde yönlendirmeye çalışıyo-
rum. Müslümanın hakkını çiğnetmemeye çok özen gösteririm. 
Bu da beni dinde adil bir adam yaptı. Hatta benim lakabım ada-
letli Ömer oldu. Benim olduğum yerde zalimler bir mümine zul-
metmeye cesaret edemez.

Benim adım da Ömer. Ben de öfkeli bir adamım. Öfkemi, Müs-
lüman kardeşlerime değil, kâfirlere yöneltmenin hazzını yaşıyo-
rum. Onların sistemlerini başlarına yıkıp, Râşidî Hilâfet Devleti’ni 
kurmak için bu öfkem beni motive ediyor. Müslümanların üzerin-
deki işgal ve zulüm hali beni çok öfkelendiriyor. Gece gündüz, bu 
zulmü ortadan kaldırma yolunda İslami hayatı başlatmak üzere 
gayret ediyorum.

Benim adım Sa’d b. ebi Vakkas. İslam dini, yeteneklerimi Allah 
rızası için hayra çevirebilmemi öğretti. Ben büyük dikkat ve titiz-
likle ok atarım. Attığımı Allah’ın izni ile isabet ettiririm. 

Benim adım da Sa’d. Benim de yeteneklerim var. Allah’ın bana 
verdiği yetenekleri, yine Allah rızası için davet yolunda kullana-
rak, bu yeteneklerin şükrünü eda etmeye gayret gösteriyorum. 
Yoksa Allah’ın beni bu konuda da hesaba çekeceğini çok iyi bi-
liyorum.

Benim adım Ummu Seleme. Ailem beni kocamdan ve bebe-
ğimden ayırdı. Bu çok zor bir imtihandı benim için. Ben onlardan 
İslam’ın hâkimiyeti uğrunda ayrı düştüm. Allah’a dua ettim. Cen-
net’te bana dünyadayken kaybettiklerimi geri versin diye. Çünkü 
biliyorum ki bir Müslüman hiçbir şeyi Allah’ı sever gibi sevemez. 
Bana Rabbim yeter ve sonsuz merhametli Rabbim bana eşimi ve 
yavrumu daha dünyadayken geri verdi elhamdülillah.

Benim adım da 
Ömer. Ben de 
öfkeli bir adamım. 
Öfkemi, Müslüman 
kardeşlerime 
değil, kâfirlere 
yöneltmenin 
hazzını yaşıyorum. 
Onların sistemlerini 
başlarına yıkıp, 
Râşidî Hilâfet 
Devleti’ni kurmak 
için bu öfkem beni 
motive ediyor. 
Müslümanların 
üzerindeki işgal ve 
zulüm hali beni çok 
öfkelendiriyor. Gece 
gündüz, bu zulmü 
ortadan kaldırma 
yolunda İslami 
hayatı başlatmak 
üzere gayret 
ediyorum
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Benim adım da Ummu Seleme. Ben Filistin’de yaşayan genç bir anneyim. 
Yahudilerin yaşlılarımıza, gençlerimize, eşlerimize, bize ve bebeklerimize yap-
madığı zulüm kalmadı. Yahudiler bizim sınır kapılarımızı kapattı. Dışarı ile 
hiçbir irtibatımız yok. İstedikleri zaman gelirler evlerimizi yıkarlar,  sularımızı 
keserler, erkeklerimizi esir alırlar. Öldürürler. Biz de onlara taş atarız. Allah’ın 
bize verdiği iman kuvveti bize yetiyor. Kâfir Yahudiler bizim imanımızı asla esir 
alamazlar. Onlardan korkmuyoruz. Korksaydık onların hükmüne esir olurduk. 
Ama biz taş atıyoruz. Çünkü başka karşılık vereceğimiz silahımız yok.

Benim adım Ali(RadiyAllahu Anh 
ve Kerram Allahu Vechehu). Ben 
Allah’ın Rabb oluşunu istediklerimi 
vermemesinden anladım. O ne tayin 
etmiş ise en güzeli odur.  Ben buna 
iman ettim. Eğer Rabbim bir arzumu 
yerine getirirse yahut bir sıkıntımı 
kaldırırsa, bu onun lütfudur. Benim 
duam beni alacaklı yapmaz

BENİM ADIM SAHABE

Benim adım da Ali. Ben de aralıksız dua ederim Allah’a. Tevekkül ederim 
Rabbime. Sonra da, ümmetin tekrardan izzetli, şerefli haline, şahit ümmet 
olma vasfına dönebilmesi için Allah Rasulu SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
bize gösterdiği metot üzere Râşidî Hilâfet Devleti’ni kurma ve İslami hayatı 
yeniden başlatma amacıyla siyasi ve fikri çalışma yapan Hizb-ut Tahrir ile 
çalışırım. Sanki dünya üzerinde kimse bu amaç için çalışmıyormuş gibi var 
gücümle çalışırım. Diğer taraftan, dünya üzerinde aynı benim gibi çalışan 
kardeşlerim olduğunu bilip, gücümün katlandığını bilirim. Yapılması gereken 
çalışmayı, Allah’ın yardımı ile gücümün üstünde performans sergileyerek, yal-
nızca Allah’ın rızasını gözeterek ve yalnızca O’nun kınamasından korkarak 
devam ettiririm. Ve bilirim ki Nusret çok yakında Allah’tan gelecektir.

Ve bilirim ki, zulmedenler çok yakında nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını gö-
receklerdir. 



www.kokludegsimdergisi.com

KÖKLÜ DEĞİŞİM
şubat
201642

Cihad nedir? Hangi hallerde olur? İslam davetini yüklenmek cihad sa-
yılır mı? Suriye ve benzeri ülkelerdeki savaşa ne denilir? İşte tüm bu so-
rulara cevap verebilmek için önce cihadı ve manasını açıklamak gerekir. 

Cihad  ( جهاد) Arapça bir kelimedir ve lügatte manası; her cehdi veya 
çabayı harcamaktır. 

Cihadın şer’i manası ise; Allah’ın sözünü yükseltmek için doğrudan 
O’nun uğrunda savaşmaktır. Bu da her cehdi harcamak, malla yardım et-
mek veya kalabalığı çoğaltmak veyahut bu savaşı desteklemek için bir 
fikir söylemek, konuşmak, yazı yazmak ve benzeri şekilde yapılabilir. Yani 
tüm bunlar cihada dâhildir. Önemli olan bu savaşla ilgili doğrudan bir iş 
yapmaktır. Fakat doğrudan savaşla ilgili değilse, o zaman cihad sayılmaz.

Savaşın dışında İslam davetini yüklenmek, marufu emretmek, münke-
ri nehyetmek ve buna benzer sair farzları yerine getirmede her ne kadar 
büyük bir sevap olsa da, bunlar şer’i manada cihad olarak adlandırılmaz. 
Bunlar ayrı ayrı farzlardır. 

Kur’an’ı Kerim’de Cihad; kıtal ( قتال)  yani karşılıklı öldürmek, vuruşmak 
ve savaşmak manasında geçmektedir. İslam davetini yaymak için dave-
tin önünde duran maddi engelleri kuvvet kullanarak kaldırmaktır. Onlarca 
ayette kıtal kelimesi kullanılırken cihada davet edilir. Örneğin;

كتب عليكم القتال وهو كره لكم 

“Kıtal size farz kılındı, oysa siz ondan hoşlanmadığınız halde...” [Ba-
kara 216]

فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية هللا أو أشد خشية  

“Onlara kıtal farz kılınınca içlerinden bir grup, hemen Allah’tan korkar 
gibi hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar da: 
Rabbimiz! Niye savaşı bize farz kıldın, dediler.” [Nisa 77]

وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل 

“Fitne kalmayıncaya ve yalnız Allah’ın dini hâkim oluncaya kadar on-
larla kıtal yapın.” [Enfal 39]

İşte buna benzer pek çok ayet vardır. Ayrıca bu konuda hadisler de pek 
çoktur. Örneğin;

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا 

CİHAD VE MANASI 
ESAD MANSUR

e.mansur@kokludegisimdergisi.com

Cihad, İslam 
davetini yaymak 
için davetin 
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kıtal kelimesi 
kullanılırken 
cihada davet 
edilir
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“İnsanlar la ilahe ille Allah ve Muhammed Rasulullah deyinceye kadar… 
Onlarla savaşmaya emredildim.” [Buharı ve Müslim]

اغزوا باسم هللا في سبيل هللا، قاتلوا من كفر باهلل.. فادعهم إلى ثالث خصال .. ادعهم إلى اإلسالم 
المهاجرين وأخبرهم  إلى دار  التحول من دارهم  إلى  ادعهم  ثم  فاقبل منهم وكف عنهم،  فإن أجابوك 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، ... فإن هم أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم 

“Allah’ın uğrunda Allah’ın adıyla saldırın, Allah’a kâfir olanlarla kıtal ya-
pın (savaşın)… Üç şeye onları çağır... İslam’a davet et, eğer kabul ederler-
se onlardan bunu kabul et ve onların üzerinden elini kaldır (savaşma) ... 
Ondan sonra diyarlarını Muhacirlerin dârına (Dar’ul İslam’a) dönüştürmeye 
davet et, eğer bunu yaparlarsa onlara şunu bildir: Muhacirlerin lehine ne 
varsa kendi lehlerine da var, Muhacirlerin aleyhine ne varsa onların aley-
hine da vardır... Kabul etmezseler Allah’tan yardım dileyerek onlarla kıtal 
yapın.” [Müslim]

Görüldüğü üzere savaşın sebebi küfrün varlığıdır. Eğer kâfirler Müs-
lüman olurlarsa savaş yapılmaz. Eğer İslam’ı kabul etmezlerse, Dar’ul 
İslam’da İslam yönetimi altında yaşamaya çağırılırlar. Böylece Müslü-
manlar gibi haklara sahip olurlar. Ancak kabul etmezlerse, onlarla sa-
vaşılır. 

Cihad farz-ı kifâyedir. Bir grup Müslüman savaşa giderlerse ve ye-
terli gelirlerse diğerlerden bu farz sakıt olur. Allah Azze ve Celle şöyle 
buyurdu:

وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة، فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة…

“Müminlerin hepsinin toptan savaşa gitmeleri doğru değildir. Onla-
rın her kesiminden bir grup gitsin” [Tevbe 122]

Cihad Halifenin varlığına bağlı değildir. Kur’an’ı Kerim cihadı hali-
fenin varlığına bağlamadı. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurdu:

والجهاد ماض منذ بعثني هللا إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، ال يبطله جور جائر وال عدل عادل 
“Cihad Allah tarafından gönderildiğimden beri Ümmetim sonu Deccal’la 

savaşıncaya kadar geçerlidir. Zalimin zulmü veya adaletlinin adaleti onu 
durduramaz.” [Ebu Davut]

Halifenin varlığında ise ancak onun emriyle savaşılır. Halife orduları 
hazırlar, donatır, cephelere askerleri yerleştirir. Cihad Emîrini ve ordula-
rının komutanlarını tayin eder ve azleder, savaşı ve ateşkesi ilan eder.

Düşmanlar Müslümanların memleketlerine girerlerse, o memleket-
teki Müslümanlara cihad farz-ı ayn olur. Allah Azze ve Celle şöyle bu-
yurdu:

ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 

“Ey iman edenler! Size en yakın kâfirlerle savaşın, onlara karşı gü-
cünüzü gösterin.” [Tevbe 123]

Bu durumda Müslümana en yakın kâfir, kendi memleketini işgal 
eden kâfirdir. Onları defetmek ve çıkartmak ise farzdır. Allah Subhanehu 
Teâla şöyle buyurdu: 

ربنا  يقولون  الذين  والولدان  والنساء  الرجال  من  والمستضعفين  سبيل هللا  في  تقاتلون  ال  لكم  وما 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا 
يقاتلون في سبيل هللا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان 

كان ضعيفا 
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“Size ne oluyor ki Allah uğrunda kıtal yapmıyorsunuz savaşmıyorsunuz, oysa zaafa uğratılmış olan erkek, 
kadın ve çocuklar şöyle diyorlar: Ey Rabbimiz, yöneticileri zalim olan bu memleketten çıkart, bize katından bir 
(bize sahip çıkacak) veli gönder ve bize katından bir yardımcı da gönder. Nitekim iman edenler Allah uğrunda 
kıtal yaparlar ve kâfirler tağut (kâfir sistem) uğrunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın! Nitekim 
şeytanın hilesi zayıftır.”  [Nisa 75-76] 

Bu ayet Mekke’de küfür sistemi gölgesinde yaşayan Müslümanları kurtarmak için nazil olmuştur. Ayet hem 
bir memleketi fethetmekle ilgilidir, hem de bir memleket kâfirler tarafından işgal edilirse oradaki Müslümanları 
kurtarmakla ilgilidir.  

Yine bir kâfir memleketin halkı kendi küfür yöneticilerinden kurtulmak için Müslümanlara başvururlarsa, 
Müslümanlar o memleketi fethederler ve İslam adaletini uygularlar. Ayet Mekke’de küfür sistemi gölgesinde 
yaşayan ve zaafa uğratılmış olan Müslümanları kurtarmakla ilgili olsa da, buradaki lafız umumidir. Şer’i kaide-
ye göre itibar edilen münasebet değil, lafzın umumiliğidir. 

Böylece Halife olsa da olmasa da cihad durmaz. Fakat Halife varken ancak onun emriyle savaşılır. Eğer 
Halife yok ise Müslümanlar kendilerine bir emir seçip bu farzı yerine getirirler. Şu var ki Müslümanlar cihad far-
zını İslam Devleti ve Halife varken daha düzenli, daha güzel ve daha temkinli bir şekilde yerine getirirler. Halife 
güç, silah ve cihad için ne lazımsa onu hazırlar. O zaman devlet imkânları olur. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem ve ondan sonraki Halifeler orduları hazırlayıp cihad farzını yerine getirmeye çalıştılar. Ama Hilafet kâfir-
ler tarafından yıkılınca Müslümanlar şaşkın bir halde oldular. Memleketlerini işgal eden kâfirlerle savaşmaya 
başladılar. Örgütler kurarak ve kendilerinden bir emir seçerek bu savaşı sürdürmeye başladılar.

Kâfirler Müslüman memleketlerinden çekilince, bu memleketlerde kendilerine bağlı küfür rejimleri kurdular 
veya başlarına da kendi ajanlarını tayin ettiler. Bu rejimler kâfirlerden destek alarak İslam’la ve Müslümanlarla 
savaşmaya başladılar. Bu durumda Müslümanlar bu rejimleri ortadan kaldırmak için harekete geçtiler ve bu 
hususta değişik yollar izlediler. Bir kısım Müslüman bu rejimleri ortadan kaldırmak için cihad ilan ettiler. Ci-
hadla ilgili ayet ve hadisleri de delil olarak gösterdiler. Oysa bu deliller ya İslam davetini küfür memleketlerinde 
yaymakla ilgili, ya da kâfirlerin Müslüman memleketlerine saldırılarını çevirmekle ve bu memleketleri onların 
işgalinden kurtarmakla ilgiliydi. Oysaki İslam memleketlerinde kurulan küfür rejimlerini düşürmekle ilgili de-
liler farklıdır.

Ayrıca şu hadislere dayandılar;  

ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا يا رسول هللا! أفال نقاتلهم؟ قال ما صلوا 
“Öyle emirler olacak ki! Tanıyacaksınız ve inkâr edeceksiniz. Kim tanırsa beri olur, kim inkâr ederse kurtulur. 

Fakat kim onlara rıza gösterirse ve izlerse (beri olmaz ve kurtulmaz). Dediler ki, ya Rasulullah onlarla kıtal yapalım 
(savaşalım) mı?  Aranızda namazı ikame ettikçe hayır.” [Müslim]

Bu hadisin şerhi şöyledir: Yöneticilerin yaptıkları münkeri kim tanır ve bu münkerdir, yöneticiler münker işli-
yorlar diye kim derse, işte bu günahtan uzak olur. Kim onların yaptıkları münkeri inkâr eder, onları ondan nehy 
ederse, günahtan kurtulur. Fakat bu yöneticilere ve yaptıkları münkere kim rıza gösterirse ve uyarsa günahtan 
kurtulmaz. Sahabeler Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem‘e sordular: “Bu durumda yöneticilerle savaşalım mı? 
Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem “Namazı ikame ettikçe hayır.” dedi. Namaz ise yönetimden bir kinayedir. 
Zira yöneticiler dinin bütün hükümlerini uygularlar, en başta namazı kıldırırlar ve namazı kılmayana ceza ve-
rirler. Bunun manası, eğer ki münker dini uygulamamaya ulaşırsa, küfür olur ve bu durumda yöneticilerle sa-
vaşılır. Bazen münker İslam uygulanırken olursa küfür sayılmaz, günah sayılır. Misal olarak, eğer Halife İslam 
ahkâmını uygularken sadece akrabalarından veya partisinden görevlileri devlette tayin ederse, münker işlemiş 
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olur. Yani İslam’ı kötü bir şekilde uygulamış olur. Ama küfür ahkâmı uygulamış sayılmaz. Fakat halka hürriyet 
vererek zina, içki, kumar, faiz gibi haramları serbest bırakırsa veya bunları işleyenlere ceza vermezse, o zaman 
küfrü uygulamış olur.  

 خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل يا رسول هللا!
 أفال ننا بذهم بالسيف؟ فقال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة

“Hayırlı imamlarınız: onları seversiniz, onlar da sizi severler, onlar için dua edersiniz onlar da sizin için dua eder-
ler. Şerli imamlarınız ise; onlardan nefret edersiniz, onlar da sizden nefret ederler, onlara lanet edersiniz,  onlar 
da size lanet ederler. Denildi ki, ya Rasulullah onlarla kılıçla mı çekişelim? Aranızda namazı ikame ettikçe hayır!” 
[Müslim]

Her iki hadiste de namazı ikame etmek geçti. Bu ise dini uygulamaktan bir kinayedir. Zira namaz dinin dire-
ğidir. Nitekim bir şey adlandırılırken onda en bariz olan hususla adlandırılır. Örneğin; bir kişinin saçı sarımtırak 
olursa, ona sarışın adı verilir. Oysa saçlar vücutta küçük bir yeri kapsar. Fakat bariz olduğu için ona bu ad ve-
rilir. Öyleyse yöneticiler din ahkâmını uygulamadıkları zaman namazı ikame etmemiş olurlar. O zaman küfürle 
yönetmiş olurlar, onlarla savaşmak gerekli olur. Ancak önemli olan bir husus var ki altını çizmek gereklidir. 
Şayet devlet baştan İslamî değilse, o zaman savaşılmaz. Böyle olunca da İslam Devleti’ni kurmak için çalış-
mak farz olur. Örneğin içerisinde yaşadığımız ülke olan Türkiye İslamî değildir. Laik, demokratik bir devlettir ve 
küfür sisteme sahiptir. Yani İslam uygulanmıyor demektir. Bu durumda bu devleti değiştirmek için fikrî ve si-
yasi mücadele etmek gerekir. Toplumu İslamî topluma çevirmek ve halkı kazanmaya yönelik çalışma yapmak 
gerekir. Ama İslam Devleti olsaydı ve yöneticiler küfrü uygulamaya başlasalardı, o zaman onlarla savaşılırdı. 
Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke’de küfür sistemine karşı fikrî ve siyasi mücadele verdi. Ayrıca 
ayetler bu durumda savaşı yasakladı ve İslam’a daveti yüklenmeyi farz kıldı.

Suriye vb. ülkelerdeki durum ise farklıdır. Halk rejime karşı barışçı hareketlerle ve sözlü protestoyla sokakla-
ra döküldü. Bu doğru bir harekettir. Fakat rejim onlara karşı silah kullanmaya başladı, ırzlarına tecavüz etmeye, 
evlerini ve iş yerlerini yağmaya ve mallarını çalmaya başladı. Böylece Müslümanları kendilerini savunmaya 
ve silah taşımaya zorladı. Rejim onları eziyor ve küfründe azıyordu. Bu duruma fıkıhta “def’i sail” denilir. Def’i 
sail nefsi, ırzı ve malı haydutlara, gaspçılar ve eşkıyalara karşı savunmaktır. İslam, Müslümanın kendini, ırzını 
ve malını bunlara karşı savunmaya cevaz verdi. Hatta birçok sahih rivayetlerle Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem’in dediği gibi bunlara karşı kim canını, ırzını ve malını savunurken öldürülürse şehit olur. [Buharı, Müslim, 
Ebu Davut, Tirmizi, Nisai, İbni Mace]

Böylece şer’i manada cihad, İslam davetinin yayılması karşısında duran maddi engelleri kaldırmak için sa-
vaşmaktır. Kâfir güçler İslam memleketlerine girerlerse bunlarla savaşmak da cihad sayılır. Eğer İslam Devleti 
varken yöneticiler açık küfür gösterip İslam’la değil, onun dışında olan küfür hükümlerini uygulamaya başlar-
larsa, onlarla savaşılır ama buna cihad denilmez. Ama bu savaş haktır. Eğer İslam devleti yoksa küfrü uygula-
yan yöneticilere karşı mücadele etmek silahla değil, fikrî ve siyasi mücadeleyle yapılır. Şer’i manada cihad de-
nilmezse de bunun uğrunda mücadele eden Müslüman şehit sevabı kadar sevap alır. Zira Rasulullah Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem zalim yöneticilere karşı mücadele eden ve o yöneticiler tarafından öldürülenleri şehit olarak 
saydı, hatta şehitlerin efendisi olarak saydı. Def-i sail ise haktır; eğer bir kimse kendisine, ırzına veya malına 
saldırılırsa, bunu defetmek için kendisini savunması haktır. Müslüman kendini savunurken öldürülürse ahiret 
şehidi sayılır ve şehit kadar sevap alır. 

İşte bu şekilde cihatla ilgili bu hususlar vuzuha kavuşur. Müslümanlar bu hususlarda dikkatli olmalıdır ki bir 
hata işlemesinler. Zira bu hatanın akıbeti pek vahimdir.  

CİHAD VE MANASI 
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لُوَن َما لَنَا أاَلَّ نَتََوكََّل َعلَى الّلِ َوقَْد َهدَانَا ُسبُلَنَا َولَنَْصبَِرنَّ َعلَى َما آذَْيتُُمونَا َوَعلَى الّلِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ

“Hem bize yollarımızı dosdoğru göstermişken, neden Allah’a tevekkül etmeyelim? 
Bize yaptığınız eziyetlere de mutlaka sabredeceğiz. Tevekkül edenler ise, artık ancak 
Allah’a tevekkül etsin.” (İbrahim 12) 

Tevekkül; kayıtsız şartsız Allah’a güvenmeyi ifade eder. Doğru bir Allah tasavvuru 
doğru bir tevekkül anlayışına götürür. Doğru bir tevekkül anlayışı kişiye Allah’a kulluk 
yolunda bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji, güç ve kuvvet bahşeder. İslam’a davet 
yolunda, karşılaşılması kaçınılmaz zorluklara karşı göğüs germe kudretini verir.

Ümmetin fikren inhitata düşmesi beraberinde İs-
lam’ın temel mefhumlarının gerçek mahiyetinden 
uzaklaşmasını getirmiştir. Özellikle Hilafet’in ilgasıyla 
İslam’ın siyasal ve sosyal hayatı yönetme konumunu 
kaybetmesi, ümmetin tarihinde bir kırılmanın yaşan-
masına neden olmuştur. Hilafet’in ardından İslam 
coğrafyasında kurulan ve kendilerini İslam’a karşı 
konumlandıran siyasi rejimler, eğitim ve kültür politi-
kalarını İslam’la savaş ve temel mefhumlarını dejene-
re etme konsepti üzerine kurdular. Bu siyasi, fikrî ve 
kültürel saldırıdan olumsuz etkilenen temel kavram-
lardan biride kuşkusuz Allah’a tevekkül mefhumudur.

TEVEKKÜL VE HAYAT

MUSTAFA KÜÇÜK
m.kucuk@kokludegisimdergisi.com

Hilafet’in ilgasıyla 
İslam’ın siyasal ve 
sosyal hayatı yönetme 
konumunu kaybetmesi, 
ümmetin tarihinde bir 
kırılmanın yaşanmasına 
neden olmuştur
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Sözlükte; vekil edinmek anlamına gelen te-
vekkül mefhum olarak kayıtsız şartsız Allah’a 
güvenmeye karşılık gelmektedir. Bu tanımdaki 
kayıtsız ve şartsız kelimelerinin altını özellikle 
çizmek gerekir. Zira bu kelimeler; Allah Celle 
Celâlehû’ya güvenmenin O’na iman ile eşza-
manlı olarak ortaya çıktığını, dahası yer, zaman 
ve miktar bazında iman ve güvenin arasına hiç-
bir rezerv, ihtiyat ve çekincenin giremeyeceğini 
vurgulamak için sarf edilmişlerdir. Yani nasıl ki, 
Allah Celle Celâlehû mutlak manada her şeye kadirdir, O’na 
iman eden kul her zaman, her yerde ve her halinde tam ve 
eksiksiz bir güvenle O’na dayanır ve güvenir. İmanında şüp-
heye düşmediği sürece kulun hiçbir hali onu Rabbine tam 
bir güvenle dayanmaktan alıkoyamaz. Nitekim güven mer-
cii Allah Subhanehû ve Teâlâ olunca güvenmenin niteliğine 
ilişecek en ufak bir zaaf tevekkülü ortadan kaldıracaktır. Al-
lah Subhanehû ve Teâlâ bizden tam bir iman, teslimiyet ve 
tevekkül talep ederek şöyle buyurmaktadır: 

ْلنَا… ْحَمُن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه تََوكَّ قُْل ُهَو الرَّ

“De ki; O, Rahman’dır. Biz, O’na inandık ve O’na tevekkül 
ettik…” (Mülk 29) 

Diğer bir ifadede; 

ِ فَُهَو َحْسبُهُ َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى اللَّ

“Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter.” (Talak 3) diye buy-
rulmuştur.

Nitekim Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte te-
vekkülü kuşanan sahabe RadiyAllahu Anhum İslam’a dave-
tin getirdiği zorluklara, işkence ve boykotlara direnmenin 
eşsiz örneklerini sergilediler. Sahabe-i kiram; Resul SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem’in yakın çevresinden ve kendi kabilesin-
den gelen sosyal ve fiziki baskılara nasıl sabrettiğini, daveti 
terk etme karşılığında vaat edilen mevki-makam ve dünya-
lık tekliflerini nasıl elinin tersiyle çevirdiğini görüyor, O’nun 
Rabbine olan bu kayıtsız şartsız bağlılığını örnek alarak 
karşılaştıkları eza ve cefaya minnetsiz göğüs geriyorlardı. 
Allah Azîmü’ş Şan’ın onları karanlıklardan aydınlığa çıkara-
cağına, onları yalnız bırakmayacağına, İslam’ı muhakkak 
hâkim kılacağına dair inançlarında şüpheye yer yoktu.

Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem işkence altında inim 
inim inleyen Yasir, Ammar ve Sümeyye RadiyAllahu An-
hum’ya uğrayıp; “Sabredin ey Yasir ailesi, yeriniz Cennet’tir.” 
dediğinde onların imanları pekişir, azimleri katmerleşirdi. 
Sahabelerin o katıksız iman ve kayıtsız şartsız tevekkülle-
riydi ki onları, Bedir Savaşı’nda kendilerinden üç misli daha 
büyük bir orduyla savaşmaktan geri bırakmadı. Hendek 
Savaşı’nda Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem elindeki balyoz 
ile sarp kayaları parçalarken bir avuç Sahabeye istikbaldeki 
fetihleri müjdelediğinde onlar bu müjdelere gönülden iman 
ediyor reel politik analizler o katıksız iman ve güvenlerine 
işlemiyordu. 

Resul SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem 
ile birlikte 
tevekkülü 
kuşanan sahabe 
RadiyAllahu 
Anhum İslam’a 
davetin getirdiği 
zorluklara, 
işkence ve 
boykotlara 
direnmenin 
eşsiz örneklerini 
sergilediler
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Kuşkusuz İslam tarihi buna benzer binlerce şeref tablolarıyla doludur. Tarık bin Ziyad’ın Cebeli Tarık’ta 
gemileri yakarak İspanya’yı ve Fatih Sultan Mehmed’in gemileri karadan yürüterek İstanbul’u fethetmeleri 
binlerce tablodan sadece iki örnektir. Allah’a iman ve güvenin ortaya çıkardığı bu şeref tabloları tarih boyun-
ca tekrarlanıp durdu. 

İslam’ı yaşama ve yaşatma noktasında bize sonsuz bir güç veren bu sahih anlayış yerini şarta ve kayda 
bağlı bir güven anlayışına bırakınca her şey ters yüz oldu. Rüzgârımız gitti, gücümüz kayboldu. 

Laik bakış açısının ümmete aşılamak için çırpındığı tevekkül anlayışı; “Elinden gelen her şeyi yaptıktan 
sonra Allah’a güven.” şeklinde ifadesini bulmaktadır. Rejim kendi varlığını sağlama almak adına güttüğü Din 
Eğitimi Politikasıyla bu anlayışı yaygınlaştırmayı ve tahrif ettiği İslam’ın diğer mefhumlarıyla birlikte fakülte-
lerde ilahiyat tahsili adı altında toplumsallaştırmayı bir görev addetmiştir. 

Allah’a iman ile güven arasına ihtiyatı yerleştiren bir anlayış! Düşüne biliyor musun? Allah’a inanacaksın 
ve fakat O’na güvenmen için bazı şartları yerine getirmen gerekecek! Olacak şey değil! 

Kaldı ki Allah’a iman ile eş zamanlı gerçekleşen 
tevekkülün yeri sebeplere tevessül etmekten önce-
dir. Bir iş hususunda daha henüz Allah’a güvenmeye 
karar vermemiş bir bireyin sebeplere başvurmakta 
isteksiz ve hantal olacağından kuşku yoktur. Buna 
karşılık Allah’ın kendisine yardım edeceğinden kuş-
ku duymayan kişinin sebeplere başvurma azim ve 
gayretinin şahlandığı bir vakıadır. Zira Allah’a kayıtsız 
şartsız güven; kişiyi daha bir aşk ve şevkle sebeplere 
başvurmaya sevk eder. Allah’a kayıtsız şartsız güve-
nen kişinin gündelik hayatın zorluklarına ve dünyanın 
bela ve musibetlerine karşı sağlam bir direnci olur. 
Bedeni yorulsa bile iç âlemi huzur doludur. “Hasbü-
nAllah” der her zorluğun hakkından gelir. Ne ki; te-
vekkülünde gevşeklik olan kişinin hayatı endişe ve 
kaygılarla doludur. Sebeplere başvuracak takati dahi 
kendinde bulamaz. Zira akıbetinden emin değildir.   

Özellikle günümüzde İslam’a daveti yüklenen ve 
onu Hilafet’i ikame etmekle taçlandırarak Allah’ın rı-
zasına nail olmanın peşinden koşan bir kulun yegâne 
güç kaynağı tevekkülden gayrısı olamaz. Davetçi Hi-
lafet’i ikame etmek için bir salih amel işlemeye dav-
randığında çoktan tevekkülü kuşanmıştır. O kayıtsız 
şartsız Allah’a güvendir ki davetçinin azim ve karar-
lılığını pekiştirir ve gayretini kat be kat artırır. Öyle 
ki herkes onda sıra dışı bir performans ve heyecan 
müşahede eder. İşte ondaki bu cevval ve faal halet-i 
ruhiye Allah’a sonsuz güvenin bir yansımasıdır. İşte 
bakın Rabb-ül âlemin mütevekkil kullarını şu sözlerle 
nasıl onurlandırmaktadır: 

إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر الّلُ َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوإِذَا تُِليَْت َعلَْيِهْم آيَاتُهُ َزادَتُْهْم 
إِيَمانًا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن

“Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı 
zaman yürekleri ürperir. O’nun ayetleri okunduğun-
da imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül 
ederler.“ (Enfal 2) 

ِليَن إِنَّ الّلَ يُِحبُّ اْلُمتََوّكِ

“…Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” (Al-i 
İmran 159)
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İşte; seküler rejimin elindeki devlet imkânlarını kullanarak, realist ve akılcı heze-
yanlarla zedelediği bir tevekkül anlayışını, Müslüman bir ülkede kamuoyu haline getir-
meye çalışıyor olması masumane bir teşebbüs ve icraat değildir.

Bu nedenle ilim erbabı tarafından rızık meselesi gibi tevekkül meselesinin de ima-
nın altı esasına ilhak edilmesi uygun görülmüştür. Gerçek şu ki; şeksiz, şüphesiz bir 
iman ile birlikte kayıtsız şartsız bir güven, İslami şahsiyete sahip birey, aile, cemaat, 
hareket, parti, devlet ve toplumun inşa ve ikamesinin teminatı olacaktır.

ا لَِّذيَن قَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُواْ لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فََزادَُهْم إِيَماناً َوقَالُواْ َحْسبُنَا الّلُ َونِْعَم اْلَوِكيُل

“Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine: İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, 
onlardan korkun, dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve: Allah bize yeter, O ne 
güzel vekildir! dediler.” (Ali İmran 173) 

TEVEKKÜL VE HAYAT
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Müminler suç işlemeden başlarına musibetler gelirse bu onlar için imtihan 
olur ve buna karşı sevap kazanırlar ve günahları silinir.  Uhud Savaşı’nda Resul 
ve onunla beraber sebat gösteren müminlerin başlarına aynı musibet geldi.  
Nitekim Allah Celle Celâlehû Bakara suresi 155. ayette müminleri biraz korku, 
açlık, mallardan, canlardan ürünlerden biraz azaltma ile deneceğini vurguladı. 
Müminler buna karşı sabredip Allah’ın mülkü olduklarını ve O’na döneceklerini 
idrak edip söylerlerse Allah onları bağışlar ve rahmetini onların üzerine indirir.

Allah Celle Celâlehû o günkü müminlerin durumunu şöyle vasfediyor: 

“Şöyleki; Resul arkanızdan çağırdığı halde siz savaş alanından uzaklaşı-
yorsunuz ve hiç biriniz dönüp bakmıyor. Bu nedenle Allah size keder üzerine 
keder verdi ki gerek elinizden gidene gerekse başını-
za gelene üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan ha-
berdardır.” 

Düşman birden dağın arkasından dolanıp arkala-
rından gelince Müslümanlar şaşırıp kaçtılar. Resul 
arkalarından çağırıyor: Ey Allah’ın kulları benim yanıma 
gelin. İşte o durumda müminlerin kederleri arttı, mu-
sibetleri arttı, kazandıkları zaferi ellerinden kaçırdılar, 
hezimete uğradılar ve bunun arkasından gelen zarar-
lar... Hamza ve Musa’b bin Umeyr gibi bir takım saha-
beler öldürüldü. Hatta bazıları Resulullah öldürüldü 
denilince çok üzüldü. Ganimetleri de kaybettiler. 

ÂLİ İMRAN SURESİ
151-155. AYETLER -2- BÖLÜM

ESAD MANSUR
e.mansur@kokludegisimdergisi.com
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Allah Celle Celâlehû müminlere sanki şöyle diyordu: “Bu kederler ve musi-
betlere rağmen kaçırdıklarınız fırsatlar ve başlarınıza gelen musibetlerden do-
layı üzülmeyin. Böyle bir şey oldu, onlardan haberdarım, hepsini biliyorum. Artık 
geleceğe bakın, bundan ders alın ve aynı hataya düşmeyin. Resule isyan etme-
yin. Yine Resul yerine geçen Allah’ın ve Resulün emrine ve nehyine uyan samimi 
lider veya komutan veya emir olursa ona itaat edin ve isyan etmeyin. Savaştan 
ve mücadeleden kaçmayın, samimi liderinize sarılın, onunla çekişmeyin, tek vü-
cud olun, ahireti dünyaya tercih edin. Bu şekilde zafer size gelir ve onu elinizden 
kaçırmasınız. Hezimete uğramazsınız.” İşte bu tüm asırlar için Müslümanlara 
bir mesajdır ve bu bir hakikattir. 

Sonra Allah o kederin arkasından müminlere emniyet indirdi,  uyuklama 
hali bir kısmını kapladı ve rahatça uyudular. Bu Allah’ın onlara indirdiği em-
niyetin neticesidir. Hiç korkuları kalmadı, olup bitenlere rağmen rahat ve sa-
kin oldular. Hatta şehitliği temenni ediyorlardı. Bu büyük bir nimettir. İşte 
müminler böyle olmalıdır, başlarına ne kadar musibet gelse de emniyetli, 
sabırlı ve sakin olurlar,  onlarda şaşkınlık ve panik hali olmaz, kendilerini 
tutarlar, akıllıca davranırlar, musibetler olunca bunların Allah’tan bir imtihan 
olduğunu idrak ederler. 

Aralarında kendi canının kaygısına düşmüş bir grup da vardı. Allah’a kar-
şı haksız yere cahiliye devrindekine benzer düşüncelere kapılıyorlar. Şöyle 
diyorlar: “Bu işten bize ne? Deki bu iş ve bütün işler 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 takdir edilmiş olanlar öldürülüp düşecekleri yer-
lere kendilerinden çıkıp giderlerdi. Allah içlerinizdekini yoklamak ve kalp-
lerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde ne varsa hepsini 
bilir.” 

Bu tip insanların imanı pek zayıftır. İman kalplerinde pek yerleşmedi, 
yakînî imana sahip değiller, sallanıyorlar, her an kayabilirler. Allah onları dü-
zeltmek ve tedavi etmek için düşündükleri ve söylediklerini ortaya çıkartıyor 
ve onlara cevap veriyor. Diyorlar ki bu işten bize ne? Biz ne kazanırız, bizi 
ilgilendirmez, oraya niye gidip savaşıyoruz, bizim orada işimiz ne? Bizim eli-
mizde olsaydı burada ölmezdik. Allah, Resulüne onlara söylemek için şöyle 
dedi: “Evlerinizde kalmış olsaydınız bile öldürülmesi takdir edilmiş olanlar 
öldürülüp düşecekleri yerlere kendilerinden çıkıp giderlerdi.” Öldürülecek 
kimse evlerinde olsaydılar hangi yerde öldürüleceklerse ölümleriyle karşı-
laşmak için o yere gideceklerdi. Uhud’da öldürüleceklerinden dolayı oraya 
gittiler. Çünkü evlerinde öldürülmeyeceklerdi. Kim onları öldürecekse o kişi-
ler onlara gelecekler ve onları öldürecekler. Öldürülecek kimse öldürüleceği 
yere gidecek ve onu öldürecek kimse onu öldürecektir. Allah bu hakikati in-
sanlara öğretiyor. Bu da kaza ve kader konusuna dahildir. İnsanın doğumu 
ve ölümü insanın elinde değildir, kendisine hâkim olan daire içerisindedir. 
Allah’ın elindedir. Bu nedenle Allah onlara bütün işler bana aittir diye cevap 
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veriyor. Böyle olunca müminler emniyet içerisinde olurlar, kalplerine 
korku girmez, başlarına bir musibet gelecekse Allah onu takdir ettiği 
için gelecektir, derler. Allah bizim hakkımızda ne takdir etmişse o ola-
caktır, derler. Nitekim Tevbe Suresi 51. ayette bunu Allah müminlere 
öğretiyor. Bu nedenle kendisine tevekkül etmelerini istedi, tam şekilde 
dayanmalı ve güvenmeliler.

İşte Allah bu musibetlerle kalplerde ne varsa onu ortaya çıkartır, 
bize hakikati gösterir ve böylece yanlış düşünceleri düzeltir. Onlara 
doğru düşünmeyi ve söylemeyi öğretmek ister. Bu nedenle şöyle dedi: 
“Allah içlerinizdekini yoklamak ve kalplerinizdekileri temizlemek için 
böyle yaptı. Allah içinizde ne varsa hepsini bilir.” İşte bu musibetler 
olmasaydı Müslümanlar bu gerçeği bilmeyeceklerdi. İnsan denenme-
dikçe içinde ne varsa pek bilinmez, böyle olaylar olmalıdır ki her şey 
ortaya çıksın, sadık ve samimi olan ile olmayanlar belli olsun ve bir-
birlerinden ayrı olsunlar. Nitekim Bakara Suresi 214, Al-i İmran 142 ve 
179, Tevbe 16, Enfal 37, Muhammed 31 ve benzeri ayetlerde mümin-
leri denemek ve içlerindekini yoklamak istediği beyan edilmiştir. Oysa 
Allah her an ve kesin şekilde insanın içinde ne varsa onu bilir, fakat bil-
diğini ortaya çıkartmak ister ki herkes belli olsun ve kalbi hasta olanlar 
tedavi edilsin.  

İnsanın içinde veya kalbinde olan husus ise düşündüğü şeydir. 
İnsanların düşünceleri düzeltilirse doğru şekilde düşünmeye ve dav-
ranmaya başlarlar ama bu düşünce veya fikir hissedilen vakıa ile il-
gili olmalıdır. Bu nedenle insana o vakıayı göstermek, hissettirmek 
veya tasvir etmek gerekir, onu idrak etsin, kavrasın ve ondan sonra 
onu tasdik etsin veya inansın. Böylece fikir mefhuma dönüşür. İnsan 
buna göre düşünmeye ve davranmaya ve meseleleri ölçmeye başlar. 
Tam yerleşirse kanaat oluşur, bu durumda bu fikri ondan sökmek zor 
olur. İnsan buna kani olur ve teslim olur. Akaidi mesele olunca bundan 
sonra her hangi bir şüphe olmadan kesin şekilde inanacak ve teslim 
olacaktır. Bu nedenle Allah Celle Celâlehû Nisa Suresi 65. ayette iman 
etmek için şu şartları gösterdi: İnsan Allah’ın ve Resul’ün hükmüne 
başvuracak, o hükmü kabul edecek, ona karşı herhangi bir sıkıntı duy-
mayacak veya şüphe duymayacak ve ona uyup teslim olacaktır. Bu 
nedenle Nisa Suresi 61. ayette de Allah’ın ve Resulü’nün hükmünden 
yüz çevirenlerin münafık olduklarını gösterdi. Bundan önceki ayette 
bunları “İman ettiklerini iddia ederler.” diye açıklıyor. Çünkü tağut hük-
müne yani; insanların veya şeytanın hükmüne başvuruyorlar, onunla 
muhakeme olunmak istiyorlar. Yine Nur Suresi 47, 48, 49, 50 ve 51. 
ayetlerde de bunu gösterdi. Allah’a ve Resulüne inandık ve itaat ettik 
demelerine rağmen Allah’ın ve Resulü’nün hükümlerine gelin denilin-
ce yüz çevirirler. Sanki onların kalplerinde hastalık var veya Allah’ın ve 
Resulü’nün hükümlerine karşı şüpheleri var. Ama müminler ise “İşittik 
ve itaat ettik.” derler. Onlar Allah’tan sakınıp korkarlar. Çünkü Allah’ın 
ve Resulü’nün hükmünün ne olduğunu kavradılar, bu hüküm mefhum 
oldu, ona göre meseleleri anlıyor, ölçüyor ve muhakeme olunmaya ha-
zır oluyorlar, tam kanaat getiriyor ve kesin olarak inanıyorlar. 

Uhud’da iki ordu karşılaştığı gün savaş meydanını bırakıp gidenleri 
sırf işledikleri bir kısım günahlar yüzünden şeytan yerlerinden kaydır-
dı. Şeytan onlara vesvese yapıp fikirlerini etkileyip karıştırdı. Fikirleri 
sabit olan kimseler şeytanın vesvesesini hissedince Allah’a sığınıp 
bunu zihinlerinden uzaklaştırmaya çalışırlar. Zira şeytan insana ves-
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vese ile güç sağlamaya çalışır. Şeytan daima insanı kötülüğe ve Allah’a isyan etmeye ça-
ğırır. Hem de bunu insana kötülüğü ve isyanı süsleyerek yapar. Allah Bakara Suresi 168 ve 
169. ayetlerde bunu gösterirken başka birçok ayette de gösterdi ve şeytandan sakındırdı.

Zira şeytan insanın baş düşmanıdır. İşte müminleri kaydırıp günah işletmeye sevk eder. 
Ama Nahl Suresi 99. ve 100. ayetlerde gösterildiği gibi Allah’a tevekkül eden müminlerin 
üzerlerinde şeytanın hiçbir gücü yoktur. Ancak şeytanı dost edinerek onun hükmü olan ta-
ğut hükmünü kabul edenler veya Allah’ın hükmüyle beraber karıştıranlar üzerlerine onun 
gücü vardır. Şeytan vesvesesiyle Allah’ın hükmünden cayıp heva ve hevese, nefsin arzuları, 
menfaati ve canlarını Allah’a ve emrine tercih ederler. İşlediği günah, hata ve kusur için 
bahane uydurmaya, kendi kendini yanlış fikirlerle kandırmaya başlar, icap ederse sahte fet-
vaları arayıp bunlara uyar. Bu nedenle savaştan kaçanlar “Bu işten bize ne?” dediler. “Men-
faatimiz yok, bu işle alakamız yok. Niye burada ölelim? Evlerimizde kalsaydık bizim başımı-
za böyle şey gelmezdi, kardeşlerimiz ölmezdi.” dediler. Hepsi şeytanın vesveseleridir. Allah 
onlara cevap verdi ve affetti ki bir daha aynı şeyi söylemesinler ve aynı hataya düşmesinler. 
Muhakkak Allah bağışlayıcı ve Halim’dir.

 Allah insanı defalarca affeder, ama insan günah işlemeye devam ederse ona ağır ceza 
verir ki dinine dönsün ve tövbe etsin. Hiç tövbe etmek istemiyorsa ona Cehennem’i hazır-
ladı, ahirette onu içine atar. Çünkü bunu hak etmiş oldu. Bu nedenle Allah kendi sıfatı olan 
Halim’den söz etti. Halim veya hilm sahibi olan kimse ağır başlı, hemen sinirlenmez, ileriye 
dönük düşünür, sabırlı, affedici, hemen cezalandırmaz, ta karşı taraf haddi aşıncaya kadar 
böyle devam eder. Ondan sonra karşı tarafa hilm yaramazsa ağır ceza verir. 

ÂLİ İMRAN SURESİ
151-155. AYETLER -2- BÖLÜM
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