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Suskunluğun kırılma noktası. . .
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TAKDİM

SÖMÜRGECİLER GİTSİN
TERÖR BİTSİN

Köklü Değişim Dergisi “Sömürgeciler Gitsin 
Terör Bitsin” başlıklı Mayıs sayısıyla okuyucularıyla 
buluşuyor. 

Terör canımızı yakmaya devam ederken çözüm 
arayışları çıkmaz bir sokakta yürümeye devam 
ediyor. Çözüm üretmeyen bağımlı siyaset ve 
çözüm üretemeyen bağımlı zihinler insanları terörle 
birlikte yaşamaya davet ediyor. İşte tam bu zaman 
diliminde Hizb-ut Tahrir Türkiye “Sömürgeciler 
Gitsin Terör Bitsin” başlıklı bir kampanya 
başlattı. Biz de gerçekten önemli bu kampanyayı 
dergimize taşıdık. Kampanya kapsamında ABD 
ve İngiltere Büyükelçiliklerine teslim edilen “Kan, 
Kaos ve Katliamdan Beslenerek Terör Estirdiğiniz 
Topraklarımızı Derhal Terk Edin!” başlıklı açık 
mektup özellikle siyasilerin ibret alması gereken bir 
içeriğe sahip. 

Yine Kocatepe Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirdiğimiz terör konferansı 
konuşmacılarından M. Hanefi YAĞMUR’un köklü 
çözümü anlatan konuşma metninin de siz değerli 
okuyucularımız için hayırlı olacağını düşündük. 

Köklü Değişim fikri, siyasi ve gündeme dair 
makaleleriyle bu ay yine sizlerle olacak. Bu 
bağlamda yazarımız Emrah AKAY’ın “Üniversitelerde 
İdeolojik Fraksiyonlar” başlıklı makalesini ilgiyle 
okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Yine âlimler ve yöneticiler konusuna değinen 
yazarımız Mustafa KÜÇÜK’ün başlığı “Ulema ve 
Yönetim İlişkisi” 

Fuad HAMİDOĞLU hocamız “Salih Olmak mı 
Daha Hayırlı Yoksa Islah Etmek mi?” konusunu 
ele alırken İsmail Gürbüz bilginin amellerimizle 
alakasını işlediği “İlim, Amel Etmek İçindir” başlıklı 
makalesini kaleme aldı.

Köklü Değişim bu ay da birbirinden ilgi çekici 
konularıyla sizlerle buluşuyor…  
 

Köklüdeğişim

Suskunluğun Kırılma Noktası...
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Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti’nden ABD ve İngiltere’nin 
Ankara Büyükelçilikleri’ne Açık Mektup

MUSTAFA KÜÇÜK

EMRAH AKAY

FUAD HAMİDOĞLU

ABDULLAH İMAMOĞLU

MEHMET KAVAL

İSMAİL GÜRBÜZ

MEHMET ÇETİNBUDAK

ESAD MANSUR

M.Hanefi Yağmur’un “Terör Meselesi, Gerçek Failler
ve Köklü Çözüm” Konferansı Konuşma Metni

Üniversitelerde İdeolojik Fraksiyonlar

Tek Düzen Hesap Planı

Ukba Kaygısı Ameli Koordine Etmeli

Ulema ve Yönetim İlişkisi

Salih Olmak mı Daha Hayırlı Yoksa Islah Etmek mi?

İlim, Amel Etmek İçindir

Ümmetin Derdiyle Dertlenmek

Âli İmran Suresi 156-160. Ayetler [1. Bölüm]
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Bu mektubu Türkiye halkı ve tüm Müslümanla-
rın ortak fikir ve duygularına tercüman olmak için 
Amerika’nın Ankara Büyükelçisi John Bass’a, onun 
aracılığıyla ABD Başkanı Barack Obama’ya ve diğer 
Amerikalı yöneticilere, İngiltere’nin Ankara Büyükel-
çisi Richard Moore’a ve onun aracılığıyla Kraliyet 
ailesine, Başbakan David Cameron’a ve diğer yöne-
ticilere hitaben yazıyoruz.

Ey Sömürgeci Devletlerin Elçileri! Ülkenize dönün 
ve sözlerimizi azgınlaşmış yöneticilerinize iletin!

Kapitalist ideoloji sizleri insanlıktan uzaklaştırdı. 
İnsana, hayata ve kâinata menfaat gözüyle bakma-
nızı sağladı. Gözünüz o kadar kör oldu ki Afrika’daki 
insanları kendinize köle yaptınız. Bölge halkını aç-
lığa ve sefalete mahkûm ederek, yeraltı ve yerüstü 
zenginliklerini ülkelerinize taşıdınız. Ekonominiz 
büyüdükçe insanlığınız küçüldü. İnsanlığınız kü-
çüldükçe zulümleriniz arttı ve yeryüzünü kapladı. 
Nereye dokunduysanız orayı ifsat ettiniz. Nereye 
ayakbastıysanız orayı yok ettiniz!

Yetmedi İslâm beldelerine gözünüzü diktiniz. 
Sizin sömürgeci zihniyetinize karşı durabilen tek 
gücü, yani Osmanlı Hilâfet Devleti’ni dünya sahne-
sinden şeytansı desiselerle indirdiniz. Sonra hem 
dünya, hem de tüm insanlık, sizin kendinizden baş-
kasını düşünmediğiniz ve sömürgecilik esası üze-
rine kurulu olan ideolojinizin tesiri altında kaldı. Bu 
kapitalist ideolojiniz bugüne kadar dünya üzerinde 
egemen olan tüm zulümlerin kaynağı olmakla bir-
likte, insanı, fıtratı, nesli, doğayı, ekini vb. birçok şeyi 
de ifsat etti. Yeryüzüne kan ve zulümden başka bir 
şey kazandırmadı.

Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti’nden 
ABD ve İngiltere’nin Ankara Büyükelçilikleri’ne 

Açık Mektup

Bu mektubu Türkiye halkı 
ve tüm Müslümanların 
ortak fikir ve duygularına 
tercüman olmak için 
Amerika’nın Ankara 
Büyükelçisi John Bass’a, 
onun aracılığıyla ABD 
Başkanı Barack Obama’ya 
ve diğer Amerikalı 
yöneticilere, İngiltere’nin 
Ankara Büyükelçisi 
Richard Moore’a ve 
onun aracılığıyla Kraliyet 
ailesine, Başbakan David 
Cameron’a ve diğer 
yöneticilere hitaben 
yazıyoruz.
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Demokrasi yalanınız, insan hakları aldatmacanız ve sa-
mimiyetten uzak barışçıl iddialarınızla gerçek yüzünüzü 
her zaman gizlemeye çalıştınız. Ancak maskeleriniz düşeli 
çok oldu. Sizin bu ikiyüzlü tutumunuzu ve gerçek niyetinizi 
biz Müslümanlar çok iyi biliriz. Zira Allah Subhanehu ve 
Teâlâ sizin durumunuzu bize şöyle bildirmektedir:

 َوإَِذا قِيَل لَُهْم الَ تُْفِسُدواْ فِي األَْرِض قَالُواْ إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحون أاَل إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن
-Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği za“   َولَِكن الَّ يَْشعُُروَن
man, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. İyi bilin ki onlar bozguncu-
ların ta kendileridirler. Fakat farkında değildirler” [Bakara 11-12]

Ey Sömürgeci Devletlerin Büyükelçileri! Ülkenize dönün 
ve azgınlaşmış yöneticilerinize sözlerimizi iletin!

Sizler Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ola-
rak, gerek Türkiye’de, gerekse Türkiye dışında meydana 
gelen savaş ve terör olaylarının azmettiricisi ve elebaş-
larısınız. Özellikle soğuk savaş döneminden sonra insani 
hiçbir değer taşımayan bu vahşi üslubu benimseyen ve 
çıkarları için kullanan sizlersiniz. Hassaten İslâm beldele-
rinde yıllardır kan, kaos ve katliamlardan beslenerek terör 
estiren de sizlersiniz.

Biz sizin bu yaptıklarınızı kesinlikle unutmayacağız. 
Dolayısıyla gerek Türkiye gerekse halkı Müslüman olan ül-
kelerin başındaki yöneticilerin sizi dost ve müttefik olarak 
görmesi sakın sizi aldatmasın. Ne Türkiye halkı nezdinde, 
ne de diğer İslâm beldelerindeki Müslümanlar nezdinde 
hiçbirinizin dost ve müttefikliği yoktur. Açgözlü siyasetiniz 
nedeniyle bundan sonra da olmayacaktır! Zira kibir ve küs-
tahlıkta sınır tanımayan iki devlet olduğunuzu, terörden 
beslenerek zenginliklerimizi sömürdüğünüzü, Müslüman 
halklar arasında fitne ateşini yakıp körüklediğinizi, insanlı-
ğı adeta bir köle olarak gördüğünüzü ve şeytani bir devlet 
olduğunuzu artık herkes biliyor.

Ey Sömürgeci Devletlerin Büyükelçileri! Ülkenize dönün 
ve azgınlaşmış yöneticilerinize sözlerimizi iletin!

Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki; Osmanlı Hilâfet Devleti’ni 
yerli işbirlikçilerle birlikte ilga eden, yerine laik Türkiye Cum-
huriyeti’ni kurduran, kendi halkına karşı yaptıkları zulümler-
de hükümetlere tam destek veren sizlersiniz. Yine Osman-
lı’nın sadık tebaasından olan ve Osmanlı Devletinde yaşa-
yan diğer Müslüman kardeşlerini seven Müslüman Kürtleri 
PKK eliyle İslâm’dan uzaklaştırmaya çalışan, dolaylı ve do-
laysız olarak PKK’nın oluşmasını sağlayan kimseler sizler-
siniz. Türkiye üzerindeki siyasi ve ekonomik çıkarlarınız için 
fitne kışkırtıcılığı ve katliamlar yapan, kan akıtan ve bomba-
lar patlatanlar da sizlersiniz. Türkiye’de meydana gelen tüm 
katliamların, göçlerin, yakılan köylerin, basılan karakolların, 
asimilasyonun, köyleşen şehirlerin, asit kuyularının, ölüm 
tarlalarının, faili meçhullerin, katledilen on binlerce gencin, 
yüz milyarlarca dolarlık güvenlik harcamalarının ve bugün 
harabeye çevrilen şehirlerin asıl suçlusu da yine sizlersiniz.

Sizler Amerika 
Birleşik Devletleri 
ve Birleşik Krallık 
olarak, gerek 
Türkiye’de, 
gerekse Türkiye 
dışında meydana 
gelen savaş ve 
terör olaylarının 
azmettiricisi ve 
elebaşlarısınız. 
Özellikle soğuk 
savaş döneminden 
sonra insani hiçbir 
değer taşımayan 
bu vahşi üslubu 
benimseyen 
ve çıkarları için 
kullanan sizlersiniz. 
Hassaten İslâm 
beldelerinde 
yıllardır kan, kaos 
ve katliamlardan 
beslenerek terör 
estiren de sizlersiniz
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Bu nedenle sizler, terörü besleyen ve destekleyen 
terör devletlerisiniz. Suruç’ta, Ankara’da ve İstan-
bul’da patlayan bombaların üzerinde sizin parmak 
izleriniz var. Siz bu türden terör eylemleri ile varlığını 
sürdüren taşeronların perde arkasındaki patronla-
rısınız. Onları menfaatlerinize göre kullanan, çıkar-
larınız uğruna destekleyen ve sonrada sanki onlara 
karşı mücadele ediyor görüntüsü veren ikiyüzlü bir 
siyasetin sahiplerisiniz.

Bizler, 11 Eylül hadisesini bahane ederek be-
raberce işgal ettiğiniz Afganistan ve Irak’ta neler 
yaptığınızı unutmadık. Bazen BM bazen de NATO 
müdahalesiyle katliamlarınıza tüm Batılı yandaşla-
rınızı ortak ettiğinizi de unutmadık. Bunu bir “Haçlı 
Savaşı” kabul ettiğinizi ve Müslümanları “terörist” 
olarak yaftaladığınızı da unutmadık. Başını ABD 
ve İngiltere’nin çektiği bu Haçlı Koalisyonu bıra-
kın canlılarımıza saygı göstermeyi, Müslümanların 
ölmüş bedenlerine dahi saygı göstermedi. Adeta 
içinde biriktirdiği kini kusarak ölülerimize hakaret-
te bulundu. Kutsallarımıza saldırdı ve ayaklar altına 
aldı! Ancak izzeti sizin yanınızda arayan, İslâm’a ve 
Müslümanlara ihanet eden işbirlikçi hükümetlere 
rağmen buralarda tutunamadınız. Müslümanların 
nefretinden ve düşmanlığından başka bir şey kaza-
namadınız! Müslümanlar sizi hiçbir zaman sevmedi 

ve sevmeyecek! Sizden hiçbir zaman razı olmadı ve 
olmayacak!

Ayrıca bizler, Müslümanlara karşı düşman oldu-
ğunuz tüm bu ortak cürümlerinizin yanında, esasen 
birbirinize olan dostluğunuzun çıkarlar üzerine bina 
edildiğini, gerektiği zaman azılı iki düşman olduğu-
nuzu da biliyoruz. Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da, Ye-
men’de, Türkiye’de nasıl karşı karşıya geldiğinizi de 
çok iyi biliyoruz.

Bizler, Suriye’deki İslâmî devrimin uykularınızı 
nasıl kaçırdığını, planlarınızı nasıl ters yüz ettiği-
ni biliyoruz. Özelde Hilâfet isteyen Suriyeli Müslü-
manları, genelde ise tüm Müslümanları Hilâfet’ten 
soğutmak için, Hilâfet’in adını karalaması amacıyla 
cürüm üstüne cürüm işleyen ve böylece İslam’a ve 
Müslümanlara zarar veren çeteyi desteklediğinizi de 
biliyoruz. Biliyoruz ki, Amerika Esed rejiminin ömrü-
nü uzatmak ve Suriye’deki çıkarlarına hizmet etmek 
için PYD’ye silah ve mühimmat desteği sağlarken, 
İngiltere ise PKK içindeki bazı gruplar aracılığıy-
la Türkiye’de kaos ve terör eylemleri yaptırmakta-
dır. Ancak tüm bunlar beyhude olacak ve inşaAllah 
korktuğunuz ile karşı karşıya geleceksiniz. Allah’ın 
izni ile Râşidî Hilâfet Devleti’nin kurulmasına engel 
olamayacaksınız.
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Ey Sömürgeci Devletlerin Büyükelçileri! Ülkenize dönün 
ve azgınlaşmış yöneticilerinize sözlerimizi iletin!

Bu mektup Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti’nden size 
ve yöneticilerinize yönelik bir uyarı ve ikazdır. Kan, kaos 
ve katliamdan beslenerek terör estirdiğiniz topraklarımızı 
derhal terk edin! Terör yuvası halini alan elçiliklerinizi ka-
patın. Yaptığınız zulümleri sonlandırın. Zira İslâm beldeleri 
sizin terör eylemlerinizden, çıkardığınız kaos ve kargaşa 
ortamında yaşamaktan çok çekti. Artık sizi bu topraklarda 
istemiyoruz.

Maalesef ve maalesef ki mevcut yöneticiler sizi toprak-
larımızdan kovacak gücü kendilerinde göremiyorlar. Zira 
İslâm ümmetinin başındaki yöneticiler Allah’ı razı etmeyi 
unutalı çok oldu. Onlar sizi razı etmenin peşindeler! Oysa 
bizler Müslümanlar olarak sadece Allah’ı razı etmenin pe-
şindeyiz. Dolayısıyla bunu size açıkça ifade etmekten çe-
kinmiyor ve sizlerden korkmuyoruz.

İslâm, bize merhamet edene merhamet etmeyi, merha-
met göstermeyene de adil bir şekilde haddini bildirmeyi öğ-
retti. Sizler İslâm ümmetine merhamet etmediniz ve mer-
hametsiz davranmaya devam ediyorsunuz. Ayrıca İslâm 
mayasıyla mayalanmış bu kadim toprakları terk etmeniz, 
bugüne kadar yaptığınız zulümlerin hesabının kapanacağı 
anlamına da gelmeyecektir. Zira Allah’ın izniyle kurulacak 
olan Râşidî Hilâfet Devleti, bugüne kadar yaptıklarınızın 
hesabını sizlere adil bir şekilde soracaktır. Ancak Allah Su-
bhanehu ve Teâlâ’nın hesabı ise daha çetindir ve Rabbimiz 
bunu bir müddet daha ertelemektedir.

ُرُهْم ِليَْوٍم تَْشَخُص فِيِه األَْبَصاُر ا يَْعَمُل الظَّاِلُموَن إِنََّما يَُؤّخِ   َوالَ تَْحَسبَنَّ اللّهَ َغافِالً َعمَّ
“Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak Al-
lah onları (cezalandırmayı) korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir 
güne erteliyor.”[İbrahim 42]

Bu mektup Hizb-
ut Tahrir Türkiye 
Vilayeti’nden size 
ve yöneticilerinize 
yönelik bir uyarı ve 
ikazdır. Kan, kaos 
ve katliamdan 
beslenerek terör 
estirdiğiniz 
topraklarımızı 
derhal terk edin! 
Terör yuvası halini 
alan elçiliklerinizi 
kapatın. Yaptığınız 
zulümleri 
sonlandırın. Zira 
İslâm beldeleri 
sizin terör 
eylemlerinizden, 
çıkardığınız kaos ve 
kargaşa ortamında 
yaşamaktan çok 
çekti. Artık sizi 
bu topraklarda 
istemiyoruz

H. 12 Recep 1437

M. 19 Nisan 2016
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بسم هللا الرحمن الرحيم

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun…

Değerli Misafirler! Bugün burada “terör” konulu bir gündem hakkın-
da konuşmak üzere bir araya geldik. Benden önceki konuşmacılar terör 
meselesini değişik boyutlarıyla ele aldılar ve önemli tespitlerde bulun-
dular. Ancak bu konferansın düzenlenmesindeki asıl murad, atılması 
gereken adımların belirlenmesi ve köklü bir çözümün ortaya konulma-
sıdır. Dolayısıyla inşaallah ben de bu konular üzerinde duracağım.

Bir konuda sağlıklı bir çözümün ortaya konulabilmesi için, öncelikle 
sorunun doğru şekilde analiz edilmesi ve müsebbiplerinin ortaya çıka-
rılması gerekir. Zira doğru teşhis, doğru çözümü beraberinde getire-
cektir.  

Kerim ve Kerime Kardeşlerim! Değerli bir fikir adamı ve siyasetçi, bu 
hafta içerisinde yapmış olduğum bir görüşmede bana şunları söyledi: 
“Terör meselesi belki de yöneticilerimizin 3 saatte çözebileceği kadar 
kolay bir mesele! Ancak neden bu irade gösterilmiyor, anlamakta zor-
lanıyorum.” Kimilerine göre abartılı gelebilecek olan bu söz, esasen çö-
züm iradesine sahip olan yöneticiler için belki de çokta abartılı değil! 
Zira terör meselesini gerçekten çözmek isteyen yöneticilerimiz olsaydı, 
acaba bu mesele bu kadar uzun sürer miydi? Bakınız PKK’nın silahlı 
saldırılara başladığı 1984 yılından bugüne kadar 6 cumhurbaşkanı, 19 
hükûmet, 9 genelkurmay başkanı, 27 içişleri bakanı görev yapmasına 
ve bu süre zarfında olağan üstü hal, sınır ötesi operasyonlar ve benzeri 

ARAŞTIRMACI YAZAR M.HANEFİ YAĞMUR’UN 
KONFERANS KONUŞMA METNİ

Bir konuda sağlıklı 
bir çözümün ortaya 
konulabilmesi için, 
öncelikle sorunun 
doğru şekilde 
analiz edilmesi ve 
müsebbiplerinin 
ortaya çıkarılması 
gerekir. Zira 
doğru teşhis, 
doğru çözümü 
beraberinde 
getirecektir

Terör Meselesi, 
Gerçek Failler

ve Köklü Çözüm

KONFERANS



KÖKLÜ DEĞİŞİM

www.kokludegsimdergisi.com

mayıs 
201611

tüm uygulamalar gerçekleştirilmesine rağmen, bu sorun çö-
zülememiş, aksine bugün olduğu gibi artarak devam etmiş-
tir. Çünkü sorunun asıl kaynağı olan demokratik esaslar ve 
milliyetçi politikalar halen devam etmektedir. Cumhuriyet ta-
rihi boyunca meselenin halli konusunda; “terör sorunu, de-
mokrasi, insan hakları, özgürlüklerin korunması, çoğulculuk, 
anayasal vatandaşlık, sivil toplum, hukukun üstünlüğü” gibi 
kavramlar üzerinde durularak, çözüme yönelik birçok adım-
lar atılmıştır. Bu çözümleri incelediğimizde ise, esasta öne 
sürülen iki temel noktada değerlendirildiğini görmekteyiz:

1-Meseleyi sömürgeciler tarafından kısıtlanmış güvenlik 
politikaları açısından ele alıp, askeri tedbirlerin ön plana çı-
kartıldığı çözümler…

2-Sorunu demokratik bir düzlemde ele alıp, demokratik 
esaslar çerçevesinde çözüm üreten yaklaşımlar…

Ancak her iki yaklaşım neticesinde de istenilen sağlıklı 
çözüme ulaşılamamıştır ki, bugün halen terör canımızı yak-
makta, masum insanları katletmekte ve şiddetli bir şekilde 
devam etmektedir. Bu mesele sadece son otuz senenin me-
selesi değildir. Meseleyi doğru bir şekilde anlayabilmemiz 
için, cumhuriyetin kuruluş dönemini ve bu kuruluş aşama-
sındaki Kemalist ideolojiyi kapsamlı bir şekilde incelememiz 
gerekmektedir. 

Bu bağlamda terörün nedenlerini şu dört hususta topar-
lamak mümkündür. Bunlar:

a- Osmanlı Hilâfet Devleti’nin yıkılması sonucunda İslâmî 
hükümlerin uygulamadan kaldırılması, 

b- Kurulan cumhuriyetin demokratik bir rejim olması, 

c- Sömürgeci devletlerle, özelikle de Amerika ve İngiltere 
ile dostluk(!) ilişkilerinin kurulması ve birçok alanda anlaş-
maların imzalanması.

d- Terörle mücadelenin sadece taşeron örgütlerle yapıl-
ması ve bu örgütlere destek veren devletleri kapsamaması-
dır.

Değerli Misafirler! İslâm; Nasranîlik ve Musevilik gibi aslı 
tahrif edilmiş bir din değildir. Allah’ın izniyle Kıyamet’e ka-
dar da hem biz Müslümanların, hem de Rabbimizin koru-
ması altında olacaktır. İslâmî hükümler de Kıyamet’e kadar 
geçerliliğini sürdüren, zamana ve mekâna göre değişmeyen 
hükümlerdir. Öyleyse çözümlerimizi tam bir teslimiyetle Al-
lah’ın Kitab’ından ve Rasulü’nün Sünneti’nden yani İslâm 
şeriatından almalı, olaylara bu açıdan bakmalıyız. Zira çöz-
mek istediğimiz meselelerde bize ışık tutmak üzere Rabbi-
miz şöyle buyurmaktadır:

ِخِرۜ  ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ُسوِل اِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاللّٰ ِ َوالرَّ اِلَى للاّٰ فَِاْن تَنَاَزْعتُْم ۪في َشْيٍء فَُردُّوهُ 
ٰذِلَك َخْيٌر َواَْحَسُن تَأْ۪ويالً۟ …

“Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdir-
de, Allah’a ve Ahiret Günü’ne gerçekten inanıyorsanız, onu 
Allah ve Rasulü’ne arz edin. Bu daha iyidir, sonuç bakımın-
dan da daha güzeldir.”1

Bakınız PKK’nın 
silahlı saldırılara 
başladığı 
1984 yılından 
bugüne kadar 6 
cumhurbaşkanı, 
19 hükûmet, 9 
genelkurmay 
başkanı, 27 içişleri 
bakanı görev 
yapmasına ve bu 
süre zarfında olağan 
üstü hal, sınır 
ötesi operasyonlar 
ve benzeri tüm 
uygulamalar 
gerçekleştiril-
mesine rağmen, bu 
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olduğu gibi artarak 
devam etmiştir. 
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  ِ َوَما اْختَلَْفتُْم فِيِه ِمن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى للاَّ

“Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah’a mahsustur…”2 

Bu ayetler çözümün mutlaka Allah’ın şeriatından alınması gerektiğini bildirmektedir. Çözümün Allah ve 
Rasulü’nden alınması halinde ise başarıya ulaşacağımızı Rabbimiz şöyle bildirmektedir: 

َ يَْجعَْل لَُكْم فُْرقَاناً  يَٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُٓوا اِْن تَتَّقُوا للاّٰ

“Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız o size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış 
verir (başarı ve zafer nasib eder)….”3

 ًۙ َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجا ِخِرۜ َوَمْن يَتَِّق للاّٰ ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ٰذِلُكْم يُوَعُظ بِ۪ه َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاللّٰ

“… İşte bununla Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah’a karşı gelmek-
ten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar.”4

İşte Müslümanlar olarak meseleye bu zaviyeden bakmalıyız. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurmaktadır:

 ِ  اتَّقُوا فَِراَسةَ اْلُمْؤِمِن فَإِنَّهُ يَْنُظُر بِنُوِر للاَّ
“Müminin ferasetinden korkun, zira o baktığı zaman Allah’ın nuru ile bakar.” Öyleyse terör meselesinin 

çözümüne yönelik atılması gereken adımları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1-Teröre Destek Veren Sömürgeci Ülkelerle İlişkilerin Kesilmesi: Bugün PKK’nın, PYD’nin, DHKP-C ve 
benzerlerinin arkasında Amerika, İngiltere, “İsrail” ve bazı Avrupa devletlerinin olduğu tüm delilleri ile or-
tadadır. O halde bu örgütleri bitirmek isteyen iradenin onu destekleyen devletlerle ilişkilerini kesmesi akli, 
siyasi ve şer’î açıdan kaçınılmazdır. Bu devletlerin büyükelçilikleri ve konsoloslukları, şirketleri ve bunlarla 
birlikte çalışan STK’lar yaptıkları faaliyetler ve yüklendikleri misyon gereği terör sorununun çıbanbaşlarıdır. 
Bunlar Türkiye’de olduğu sürece, terör sorunu asla köklü bir çözüme kavuşmayacaktır.
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Irak’ta yaşanan birtakım olayların bahane edilmesiyle Güneydoğu’ya yerleşen ÇEKİÇ GÜÇ denilen yapı 
aracılığıyla Amerika’nın PKK’ya silah ve mühimmat yardımı yaptığı herkesin bildiği bir gerçektir. 

Suriye olaylarının ardından PKK, PYD, TAK, IŞİD ve benzeri yapılar üzerinden Türkiye’ye silah sokulduğu, 
değişik yerlerde büyük çaplı bombalamaların yapıldığı da bir başka gerçektir.

 Yine Amerika’nın PYD’yi terör örgütü olarak kabul etmediği, aksine stratejik ortak olarak kabul ettiği de 
açık ve net bir gerçektir. 

ABD tarafından terör örgütü olarak ilan edilip dünya çapında kendisine karşı “savaş” ilan edilen, fakat 
aynı zamanda Amerikan yapımı silahlarla desteklenen IŞİD’in kime hizmet ettiği de açık ve net olarak orta-
dadır. 

DHKP-C ve türevlerinin Avrupa’da nasıl cirit attıkları malumdur. Yani terör örgütlerinin arkasındaki güç, 
sömürgecilerdir. Öyleyse taşeron ile patron arasındaki ilişkiyi sonlandırmak kaçınılmazdır. 

2-Müslümanların Aleyhine Olan Tüm Anlaşmaların Yok Hükmünde Sayılması: Sömürgecilerle yapılan 
Lozan, Sykes-Picot, Montrö gibi tüm anlaşmaların bilinen ve gizlenen tüm maddeleri, Müslümanların aley-
hinedir. Bu nedenle bu devletlerin planlarını uygulama ve sömürülerini devam ettirmeye dönük tüm an-
laşmalar tek taraflı iptal edilmelidir. Boğazların, köprülerin, yeraltı ve yerüstü zenginliklerin ve diğerlerinin 
kullanım haklarını dahi yasaklayan bu gibi anlaşmalar var olduğu sürece bağımsızlıktan, milli iradeden ve 
çıkarlarımızdan bahsetmek abesle iştigaldir. 

3-NATO ve BM Gibi Sömürgecilere Hizmet Eden Uluslararası Kuruluşlardan Uzaklaşılması: Hâlihazırda 
Amerika’nın dünyayı sömürmek için kendi lehine kullandığı uluslararası bir takım kuruluşlar bulunmaktadır. 
Amerika askeri açıdan NATO’yu, siyasi açıdan BM’i, iktisadi açıdan da IMF ve Dünya Bankası’nı kullanmak-
tadır. Tüm farklılıklarına rağmen bu uluslararası kurumların tek ortak noktaları, İslâm düşmanlığı ve sömü-
rüdür. Bu yüzden bu ve benzeri tüm kuruluşlarla ilişkilerin devam etmesi, terör örgütlerinin yok edilmesinin 
önündeki en büyük engeldir. Daha birkaç gün önce BM başkanı Ban ki Moon: “Müslümanlar hedef durum-
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da.” diyerek bu hakikati bir kez daha gözler önüne sermiştir. 
İşte onların gerçek yüzlerini ise Rabbimiz bize şöyle bildir-
mektedir: 

يَٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا بَِطانَةً ِمْن ُدونُِكْم اَل يَأْلُونَُكْم َخبَاالًۜ َودُّوا َما َعنِتُّْمۚ قَْد بََدِت 
يَاِت اِْن ُكْنتُْم تَْعِقلُوَن  اُء ِمْن اَْفَواِهِهْمۚ َوَما تُْخ۪في ُصُدوُرُهْم اَْكـبَُرۜ قَْد بَيَّنَّا لَُكُم ااْلٰ اْلبَْغَضٓ

“Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş 
edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. 
Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşma-
larından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise 
daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetleri açıkladık.”5

4-Laiklik, Demokrasi vb. Tüm Beşeri Sistemlerin Hayat 
Sahasından Kaldırılması: Yeryüzündeki tüm sorunların ana 
kaynağı; insanoğlunun, âlemlerin Rabbi olan Allah’ın hü-
kümlerinin yerine sınırlı, aciz ve eksik olan aklı ile hükümler 
koymasıdır. Vahyin ölçü alınmadığı tüm anayasalar ve ya-
salar insanlığı mutlu etmeyecektir. Bunun en acı tecrübesi-
ni özellikle son bir asırda tüm dünya yaşayarak görmüştür. 
Dini yeryüzünden kaldıran ve aslında dinsizlik olan laikliğin, 
Allah’ın hâkimiyetini insana veren ve sınırsız özgürlük ya-
lanları ile aldatan demokrasinin esas alındığı tüm beşeri sis-
temlerden vazgeçilmeli ve yerine yeniden İslâmî bir sistem 
kurulmalıdır.

5-Sömürgecilerden Bağımsız Olan Sahih Bir Ekonomik 
Sistem Geliştirilmesi: Bir ülkenin ideolojisinden sonraki en 
önemli güç kaynaklarından birisi de ekonomik durumudur. 
Dışa bağımlı olan hatta kendi düşmanlarına bağımlı olan 
bir ekonomi, nasıl olur da terörle mücadele edecek ve ken-
di sorunlarını çözebilecektir? Unutulmamalıdır ki ekonomik 
bağımsızlık, siyasi bağımsızlık ile mümkündür. Özellikle 
sermaye sahiplerinin ülkemize müdahale etmelerinin aracı 
olan borsa sistemi kaldırılmalı, para sisteminde altın stan-
dardına dönmek suretiyle Amerikan dolarına endeksli para 
sisteminden uzaklaşılmalıdır. Sömürünün bir aracı haline 
gelen kapitalist şirketlerin faaliyetlerine izin verilmemeli ve 
özelleştirme adı altında kamuya ait olan mallar sömürgeci 
devletlere peşkeş çekilmemelidir.

6-Irkçılık Esasına Dayalı Olan STK ve Siyasi Partilere İzin 
Verilmemelidir.

7-Teröre Destek Olan Medya Kurumlarına Müsaade Edil-
memelidir.

8-Müslümanlar Arasında İslâm Kardeşliğinin Yeniden 
Tesis Edilmesi: Bugün İslâm ümmetinin oluk oluk kanı akı-
yor ve gözyaşları dinmiyorsa, insanlar arasında fitne ve 
kargaşa zuhur etmişse, etnik kimlikler inancımızın önüne 
geçmişse, tüm bunlar İslâm kardeşliğinin gerektiği gibi tesis 
edilemediğinden dolayıdır. Ümmet anlayışının yerini millet 
anlayışının aldığı, aklın değil duyguların harekete geçtiği ve 
zihinlerin tel örgülerle çevrildiği bu zulüm çağında, tüm bun-
lara şifa olacak yegâne unsur İslâm kardeşliğidir. Milliyetçi-
lik zehrinin panzehri, İslâm kardeşliğidir. Müslümanları bu 
sorunlardan kurtaracak olan İslâm kardeşliğidir. Rasulullah 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
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َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه اَل تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َحتَّى تُْؤِمنُوا َواَل تُْؤِمنُوا َحتَّى تََحابُّوا أَفاََل أُنَبِّئُُكْم بَِما يُثَبُِّت َذاُكْم لَُكْم أَْفُشوا السَّاَلَم بَْينَُكْم  
“Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, iman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz. Birbirinizi sevme-

dikçe de iman etmiş olamazsınız. Size yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey göstereyim mi? Aranızda 
selamı yayınız.”6

 Değerli Misafirler! Muhtemelen bazı kişiler burada sıralamış olduğum çözüm önerilerinin gerçekleş-
mesinin hayal olduğunu ve “reel politik” denilen şeyin buna imkân vermeyeceğini düşünecektir. Ancak biz 
bu önerileri kendi kişisel kanaatlerimize göre söylemiyoruz. “Reel politik” kavramı çerçevesinde itirazda 
bulunan ve günümüz Türkiye’sinde bunları gerçekleştirmenin imkânsız olduğunu düşünenler için ise şunları 
söylemek isterim:

Real politik şu şekilde açıklanmaktadır: “Herhangi bir ideale veya kurama bağlanmaksızın tamamıyla 
mevcut gerçeklere uyum sağlayarak amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmak.” Yani içerisinde bulunduğunuz 
ve size dayatılan şartlara teslim olun ve “öğretilmiş çaresizlik” düşüncesiyle hareket edin demektir. Şimdi 
burada soruyorum: Görüneni ve görünmeyeni, kalplerde olanı ve açığa vurulanı bilen Allah’ın sözleri ve va-
atleri mi gerçektir? Yoksa reel politiğe sığınılarak ileri sürülen iddialar mı? 

Gerçek ve doğru olan şey; “reel politik” kurgusuyla bileklerimize kelepçe, ayaklarımıza pranga vuran be-
yinlerde de akıl durgunluğu meydana getirmek suretiyle Amerika ve İngiltere başta olmak üzere Batı’nın bizi 
mahkûm ettiği şartlara teslim olmak mıdır? 

Gerçek ve doğru olan şey “reel politik” denilen çaresizlik algısıyla düşmanının kurmuş olduğu tuzağa 
doğru gitmek midir? Yoksa  ًاِنَّ اْلَكافِ۪ريَن َكانُوا لَُكْم َعُدواًّ ُم۪بينا “Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır”7 sözüyle 
kâfirlerin bizim hakiki düşmanımız olduğunu haber veren Rabbimizin ayeti midir?
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Gerçek ve doğru olan meseleleri çözmek için Allah’ın düşmanınızdır dediği kimseleri dost edinerek, on-
larla işbirliğine girerek ve anlaşmalar yaparak güçlü ve kuvvetli olacağını zannetmek midir yoksa onlar ta-
rafından kurulan örgütlerde yer alınmasına karşı çıkan Rabbimizin şu sözü müdür? 

 ًۜ ِ َج۪ميعا ةَ لِلّٰ ةَ فَِانَّ اْلِعزَّ اَلَّ۪ذيَن يَتَِّخذُوَن اْلَكافِ۪ريَن اَْوِليَٓاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِم۪نيَنۜ اَيَْبتَغُوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزَّ

“Onlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet mi arıyorlar? Hâlbuki 
bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.”8

Gerçek ve doğru olan, düşmanlarımızla birlikte hareket ettiğimiz zaman güçlü ve kuvvetli olacağımız, 
aksi halde ise zayıflayıp sıkıntılara düşeceğimizi kulaklarımıza üfüren sihirbazların sözleri midir? Yoksa 
âlemlerin Rabbi olan Allah’ın  ًيَْجعَْل لَهُ ِمْن اَْمِر۪ه يُْسرا َ  Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona“ َوَمْن يَتَِّق للاّٰ
işinde bir kolaylık verir.”9 sözü müdür?

Hayır, gerçek ve doğru olan tek şey her konuda olduğu gibi terör meselesinde de çözümü Allah’ın Ki-
tab’ından ve Rasulü’nün Sünneti’nden almaktır. Mutlak surette Allah’a güvenmek, dayanmaktır. Onun emir-
lerine kayıtsız ve şartsız bir şekilde teslim olmaktır. Çünkü Allah’a güvenip onun belirlediği sınırlar içinde 
kalındığında zafer mutlaka gelecektir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

ُ ِلُكّلِ َشْيٍء قَْدراً  َ بَاِلُغ اَْمِر۪هۜ قَْد َجعََل للاّٰ ِ فَُهَو َحْسبُهُۜ اِنَّ للاّٰ  َوَمْن يَتََوكَّْل َعلَى للاّٰ

“Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye 
bir ölçü koymuştur.”10

ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن  ُ فاََل َغاِلَب لَُكْمۚ َواِْن يَْخذُْلُكْم فََمْن َذا الَّ۪ذي يَْنُصُرُكْم ِمْن بَْعِد۪هۜ َوَعلَى للاّٰ اِْن يَْنُصْرُكُم للاّٰ

“Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yar-
dım edebilir? Mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsinler.”11

Kıymetli Misafirler! Her meselede olduğu gibi bu sorunun da köklü çözümü; İslâm’da ve İslâmî bir hayatı 
başlatacak olan İslâmî bir yönetimdedir. Ecdadımız İslâm ile üç kıtaya hükmetmiş ve yeryüzünde adaletin 
temsilcisi olmuştur. Öyleyse İslâm’ı hayatımıza hâkim kılacak olan Râşidî Hilâfet Devleti’nin yeniden tesis 
edilmesi gerekmektedir. Yeniden Allah’ın indirdikleri ile hükmedilmesi gerekmektedir. Bugün güce ve kuvve-
te sahip olanlar için en büyük hayır, bunun ikamesi için çalışmak olacaktır. 

Öyleyse buradan yetkinin kendilerinde bulunduğu yöneticilere seslenmek istiyorum! Analar ağlamasın 
diyorsanız, akan kardeşkanının durmasını istiyorsanız, tebaanızın can ve mal güvenliğini sağlamayı üzeri-
nizde şer’î bir yükümlülük olarak hissediyorsanız, bu samimi davetimize icabet edin. Bu önerilerimizi dikka-
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te alın. Unutmayın ki dostu Allah olanın yanında her daim Müslümanlar olacaktır! Dostu sömürgeci Batılılar 
olanların ise bir gün yanında kimse kalmayacaktır! 

Yine buradan terör saldırılarının ilk muhatabı olan asker ve polislere sesleniyorum! Sizler belki de şehit 
olma arzusu ile mücadele ediyor ve canınızı feda etmekten çekinmiyorsunuz. Sadece taşeronlarla mücade-
le ederek bu sorunun çözülemeyeceğini yakinen biliyor ve görüyorsunuz. NATO’nun değil Allah’ın askerleri 
olun! Sömürgecilerin çıkarları için değil, Müslümanların maslahatları için yurt dışı görevlere katılın! İslâm’ın 
hayata hakim olmasına destek verin! Böylece büyük bir hayır işlemiş olursunuz ve bunun mükâfatı Allah 
indinde çok büyüktür. 

Sözün hitamında terör başta olmak üzere sorunları çözmek istiyorsak:

-Mutlak surette çözümü İslâm’dan almalıyız.

-Müslümanların düşmanı olan devletleri dost, müttefik edinmemeli, onların kurduğu; siyasi, iktisadi ve 
kültürel tüm kuruluşlardan çıkmalıyız.

-Uygulayacağımız çözümlerde mutlaka ve mutlaka öncelikli olarak Allah’a güvenmeliyiz. Gücün ve kuv-
vetin Allah’ın yanında olduğuna inanmalıyız.

-Allah ve Rasulü’nün emirlerinin uygulanmasında İslâm ümmetine dayanmalıyız.

-Bizim Amerika’ya değil tüm sömürgecilerin Müslümanlara muhtaç olduğunu unutmamalıyız.

-Bu topraklarda Hilâfet sancağını yeniden dalgalandırmak, Râşidî Hilâfet Devleti’ni yeniden kurmak sure-
tiyle sadece terör sorunu değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik ve sosyal tüm sorunları, tüm Müslüman-
ların sıkıntılarını da sona erdireceğimizi, İslâm dünyasına liderlik edebileceğimizi unutmayalım. 

1  Nîsa Sûresi: 59
2	 	Şûra	Sûresi:	10
3  Enfâl Sûresi; 29
4  Talak Sûresi: 2
5	 	Âl-i	İmrân	Sûresi:	116
6	 	Müslim
7	 	Nîsa	Sûresi:	101

8  Nisa Sûresi: 139
9	 	Talak	Sûresi:	65
10	 	Talak	Sûresi:	3
11	 	Âl-i	İmrân	Sûresi:	160
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Hayat sosyal bir vakıa, insan ise fıtratı gereği sosyal bir var-
lıktır.  İnsanın varlığında mündemiç maddi ve manevi bütün po-
tansiyeller sosyal hayat içinde ortaya çıkar. Bunun için de sağ-
lıklı, erdemli bir toplumun inşa edilmiş olması gerekmektedir.

Yaratılış amacına uygun sağlıklı bir toplumun inşası ve sağ-
lıklı bir şekilde işlemesi İslam’ın egemenliği ile doğrudan ilişki-
lidir. Diğer bir ifade ile İslam’ın hayata egemen olmasıyla ancak 
sağlıklı bir toplum inşa edilebilir. İşte gerek İslami bir hayatın in-
şasında ve gerekse sağlıklı işlemesinde ulemanın kilit bir görev 
ve sorumluluğu vardır. Zira hayatı ve hayata inmiş olan İslam’ı 
en iyi idrak edecek durumda olanlar âlimlerdir. İslami bir hayatın 
inşasının ve sağlıklı işlemesinin yegâne yolu olan İslam’a davet 
ve marufu emredip münkerden nehyetme farziyetinin başlıca 
muhatabı da yine âlimlerdir.  

Nitekim ilk emri َخلََق الَِّذي  َربَِّك  بِاْسِم  -Yaratan Rabbinin adıy“ اْقَرأْ 
la oku.”1 olan İslam ulemaya hayati bir konum biçmiştir. Kerim 
olan kitapta:

إِنََّما يَْخَشى اللَّهَ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماء

“…Kulları içinden ancak âlimler, Allah’tan gereğince kor-
kar…”2 diye buyrularak ulema onurlandırılmıştır. 

قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن

“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ?”3 denilerek de 
görev ve sorumluluk bazında bilenlerle bilmeyenlerin bir olama-
yacağı ilam edilmiştir. Bir hadisi şerifte ِإنَّ اْلعُلََماَء َوَرثَةُاألَْنبِيَاِء “Âlimler 
nebilerin varisleridir.”4 diye buyrularak âlimler değer ve sorum-
luluğun zirvesine yerleştirilmişlerdir.

ULEMA VE YÖNETİM İLİŞKİSİ

Yaratılış amacına 
uygun sağlıklı bir 
toplumun inşası ve 
sağlıklı bir şekilde 
işlemesi İslam’ın 
egemenliği ile 
doğrudan ilişkilidir. 
Diğer bir ifade ile 
İslam’ın hayata 
egemen olmasıyla 
ancak sağlıklı bir 
toplum inşa edilebilir

MUSTAFA KÜÇÜK
m.kucuk@kokludegisimdergisi.com
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Ulemanın kendi zamanındaki yönetimle ilişkisine gelince: 
Gerçek şu ki, yönetimin vakıası ulemanın yönetimle gireceği 
ilişkinin keyfiyetini belirleyecektir. Bu bağlamda âlim kişinin 
karşı karşıya kalabileceği temelde iki farklı yönetim vakıası 
vardır. 

1) İslami Yönetim

2) Gayri İslami Yönetim

Âlimin İslam nizamı ile yöneten Emir El-Mü’minin / Ha-
life ve yönetimin diğer unsurlarıyla girişeceği ilişki temelde 
müspet bir ilişkidir. Böyle bir vakıa ile karşı karşıya kalan bir 
âlimin başlıca iki görevi vardır. Birincisi: Marufta Halifeye 
itaatle birlikte onu desteklemek ve ona yardımcı olmak. İkin-
cisi: İslam ile yönetmekten uzaklaştığında onu muhasebe 
etmektir.

İslam ile yönettiği sürece ona karşı çıkmamak ve halkı 
ona itaat etmeye yönlendirmek, Kitap ve Sünnet, icm’a ve 
kıyas ile ve hatta sahih İslam mezheplerinin şer’i delil olarak 
kabul ettikleri sair delillerden bir delil ile amel ettiği sürece 
ona itaat etmek durumundadır. Zira Allah Celle Celâlehû:

ُسوَل َوأُْوِلي األَْمِر ِمنُكْم أَِطيعُواْ اللّهَ َوأَِطيعُواْ الرَّ

 “Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan 
ulu’l-emre / idarecilere de itaat edin...” diye buyurmuştur. 

Söz konusu icraatlar âlimin fıkhi içtihatlarına uymaması 
veya hoşuna gitmemesi onu itaatten alıkoyamaz. Nitekim 
Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem:

  َمْن َكِرهَ ِمْن اَِميِرِه َشْيئاً فَْليَْصبِْر فَإنَّهُ َمْن َخَرَج ِمَن السُّْلَطاِن ِشْبراً َماَت ميتةً 
َجاِهِليَّةً  

 “Emirinizin beğenmediğiniz işlerine sabredin! Çünkü ce-
maatten bir karış ayrılan cahiliyye ölümü ile ölmüş olur.”5

َوِإْن َوأُِخَذ َمالَُك فَاْسَمْع َوأَِطْع
“Malını zorla alsa da emirin sözünü dinle ve ona itaat 

et!”6 diye buyurarak Halifeye veya yönetimin sair unsurla-
rına isyan etmeyi men ederken yargı mercilerinde hakkını 
aramaya yönlendirmektedir. Nitekim günümüz seküler yö-
netimlerinde de durum aynıdır. Siyasi başkaldırı ve isyan ka-
bul edilmezken devletin yargı mercilerinde hakkını aramak 
erdem sayılmıştır. Yöneticiye itaatte yöneticinin etnik köke-
ninin baz alınması tamamen reddedilerek:

اْسَمعُوا َوأَِطيعُوا َوِإْن اْستُْعِمَل َعلَْيُكْم َعْبٌد َحبَِشيٌّ َكأَنَّ َرأَْسهُ َزبِيبَةٌ
“Emiriniz başı siyah Habeşli bir köle de olsa O’na itaat 

edin!”7 diye buyrulmuştur.

Bununla birlikte Halifeye itaat mutlak manada bir itaat 
değildir. Halifenin İslam’la yönetmeye devam etmesiyle ka-
yıtlıdır. Zira Halife la yüs’el yani kendisinden hesap sorulma-
yan bir konumda değildir. O da her Müslüman gibi İslam ile 
kayıtlıdır. Bir Müslüman olarak gündelik hayatında ve kişisel 
tasarruflarında İslam’a uygun hareket etmek durumundadır. 
Tıpkı bunun gibi yönetme işinde de İslam ile mukayyettir. İs-
lam’ın dışına çıkmama gibi bir sorumluluğu vardır. Zira Müs-
lümanlar kendilerini İslam ile yönetsin diye biat etmişlerdir. 

Âlimin İslam 
nizamı ile 
yöneten 
Halife ve 
yönetimin diğer 
unsurlarıyla 
girişeceği ilişki 
temelde müspet 
bir ilişkidir. 
Böyle bir vakıa 
ile karşı karşıya 
kalan bir âlimin 
başlıca iki görevi 
vardır. Birincisi: 
Marufta 
Halifeye itaatle 
birlikte onu 
desteklemek ve 
ona yardımcı 
olmak. İkincisi: 
İslam ile 
yönetmekten 
uzaklaştığında 
onu muhasebe 
etmektir.
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İcraatlarında İslam’ın dışına çıktığı vaki olursa ule-
manın onu uyarması ve onu bundan vazgeçmeye 
zorlaması başta gelen görevleridir. Nitekim Resul 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem:

أَْفَضَل اْلِجَهاِد َكِلَمةُ َحّقٍ ِعْنَد ُسْلَطاٍن َجائٍِر  
“Cihadın en faziletlisi, zalim sultan karşısında 

hakkı ve adaleti söylemektir.”8 buyurmuştur. Vaz-
geçmediği taktirde hukuki yola başvurulur. Bu aşa-
mada mezalim mahkemesine gidilir. Hukuken azle-
dilmesi sağlanır. Halife mezalim mahkemesinin ka-
rarına karşı geldiğinde ümmetin bundan haberdar 
edilmesi yine ulemanın sorumluluğundadır. Böylece 
ümmet eliyle Halifenin kuvvet kullanılarak azledil-
mesi yoluna gidilir. İşte bütün bu süreci ümmet ile 
birlikte başlatacak ve aşa-
ma aşama yönetecek olan 
başlıca ümmetin bağrından 
çıkan âlimlerdir. 

Hulasa İslam nizamı ile 
yöneten yönetici ve yöne-
timle olan ilişkisinde ulema-
nın tavrında itaat ve muha-
sebe at başı bir seyir izler. 
Marufta itaat, münkerde 
uyarma ve muhasebe etmek 
esastır.

Gelelim gayri İslami yö-
netime karşı ulemanın giri-
şeceği ilişkiye:

İslam ülkesi sayılmayan 
devletlerde hüküm süren 
yönetimleri bu makalemi-
zin dışında tutarak konu-
yu sınırlandırmakta fayda 
mülahaza ediyorum. İslam 
ülkelerinde hüküm süren 
yönetimleri incelediğimizde 
bunların hiçbirinin İslam ni-
zamı ile yönetmediği sonucuna varırız. Zira bu ül-
kelerin hiçbirinde yönetim nizamları cihanşümul bir 
Hilafet olmadığı gibi, dış siyasetleri de İ’lai Kelime-
tullah üzerine kurulu değildir. Bu yönetimlerin tümü 
İslam’a rağmen birbirinden bağımsız ve fakat siya-
si, kültürel, iktisadi olarak büyük küfür devletlerine 
bağımlıdırlar. Birçoğunda eğitim politikası ve mede-
ni hukuk Batı kaynaklıdır. Birçoğunda liberal kapi-
talist bir ekonomi hâkimdir. İşte bütün bu gerçekler 
onlarca İslam ülkesinden hiçbirinin İslam ile yöne-
tilmediğini bize söylemektedir. Bu acı gerçeklerden 
sonra varacağımız nihai nokta şudur: Yeryüzünde 
İslam nizamı ile yönetilen ve yöneticisinin bütün 

dünya Müslümanlarının Halifesi olduğunu ilan eden 
herhangi bir İslam ülkesi yoktur.

İşte bu nedenle ulemanın İslam dışı yönetim ve 
yöneticilerle şer’i çerçevede girişeceği ilişkiyi yegâ-
ne İslam yönetim nizamı olan Hilafetin ilga olmuş 
olduğu ve henüz ikame edilmediği gerçeğinin göl-
gesinde irdeleyeceğim.

Herkesten daha çok böyle bir gerçeğin farkın-
da olan İslam âlimi, yaşadığı ülkede hüküm süren 
yönetimle ilişkisini, bir an önce nübüvvet metodu 
üzere Hilafeti ikame etme stratejisi üzerine kurmak 
durumundadır. Ülkenin bir zamanlar Hilafet sanca-
ğı altında olmuş olması, halkın büyük bir çoğunlu-
ğunun ve yöneticinin Müslüman olması ve bireysel 

manada İslami kurallara 
göre yaşıyor olmaları, yö-
netimin İslam dışı olduğu 
gerçeğini değiştirmez. Bu 
yüzden âlim; bütün okuma, 
plan, davet ve çalışmalarını 
olabilecek en kısa zaman-
da Hilafeti ikame etme te-
melinde yapar. Üç günden 
fazla Hilafetsiz yaşamanın 
caiz olmadığını en iyi o bilir.  
Hilafetin bütün farzların tacı 
olduğunun, Hilafetin ilga-
sıyla Allah’ın şeriatının yü-
rürlükten kalktığının, kurul-
masıyla Allah’ın şeriatının 
yürürlüğe gireceğinin en iyi 
o farkındadır. Çünkü İslam 
ahkâmı İslam Devleti eliyle 
tatbik edilebilir. Zira birey, 
cemaat ve örgütlerin İslam 
ahkâmını uygulamaya hak-
ları yoktur. 

İşte Müslüman âlimin 
İslam ülkelerinde hüküm 

süren İslam dışı yönetim ve yöneticilerle kuracağı 
ilişkiyi yukarıya aldığımız gerçekler belirleyecektir. 
O halkı İslam’ın yegâne uygulayıcısı olan Hilafeti 
yeniden kurmaya çağırırken doğal olarak mevcut 
yönetimi karşısında bulacaktır. Allah’ın emri doğ-
rultusunda İslam düşüncesine ve İslami çözümlere 
davet için fikri ve siyasi faaliyetler yürütürken, mev-
cut yönetimin istihbarat ve güvenlik güçleri onu her 
türlü rahatsız edeceklerdir. Nübüvvet metodu üzere 
Raşidi Hilafet Devletini ikame etmeye davet ederken 
mevcut yönetici ve avenesi ona her türlü engeli çı-
karacaktır. Gayri İslami yönetimlerin ülkeyi sömür-
geleştirdiğini, ümmetin doğal ve beşeri kaynaklarını 

Herkesten daha çok 
böyle bir gerçeğin 

farkında olan İslam 
âlimi, yaşadığı 

ülkede hüküm süren 
yönetimle ilişkisini, 

bir an önce nübüvvet 
metodu üzere Hilafeti 
ikame etme stratejisi 

üzerine kurmak 
durumundadır
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büyük küfür güçlerinin talan etmesi için yasalar ve kanunlar vazettiğini söylerken rejim karşıtı ilan edilerek 
yargılanacaktır. Hedefine ulaşmak için örgütlü, fikri, kültürel ve siyasi bir faaliyet yürütecek olsa terörist 
muamelesi görmesi işten bile değildir. Kaba kuvvet, güç ve şiddet kullanmayı şer’i delilleriyle ortaya koya-
rak reddetmiş olması ve fiilen de buna tevessül etmemiş olması bir şey değiştirmez. Mevcut gayri İslami 
yönetim nazarında terör listesine alınmaktan kurtulamaz.  

İşte bir İslam âlimi ve İslam dışı bir yönetimin kendi doğal mecrasında yürüyen ilişkisi!.. Tarihin şehade-
tiyle bu ilişki hep böyle yürümüş ve İslam’ın zaferiyle noktalanmıştır. Zira hak ve batılın uzlaşması eşyanın 
tabiatına aykırıdır. 

Ancak bu iki taraftan birinin kendi doğal mecrasını terk etmesiyle ilişkinin boyut değiştirebilir. Bu bağ-
lamda kurulu devletin kendi varlığını sürdürme refleksi ve ondan beslenen yerli ve küresel sermayedarların 
/ kapitalistlerin doğal mecrasını değiştirdiği pek vaki olmamıştır. Ne var ki; kendini ve amentüsünü ciddiye 
almayan, Müslüman âlim sıfatını hak etmeyen nice âlim müsveddelerinin bu ilişkiyi Allah’ın rızasına aykırı 
bir şekilde yürüttüğü çokça vakidir. Bunlar Allah Celle Celâlehû ve Resulü tarafından uyarılmışlardır.

Öncelikle İslam dışı bir sistemle hükmeden yöneticilerin Allah’ın kitabında:

َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أَنَزَل اللّهُ فَأُْولَئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن

“Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.”9 

َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أنَزَل اللّهُ فَأُْولَئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن

“Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.”10 

َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أَنَزَل اللّهُ فَأُْولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُوَن

“Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir.”11  diye buyrularak kâfirlik, zalimlik ve 
fasıklıkla nitelendirilmiş olması ulemanın göz ardı edemeyeceği ağır bir kınama ve reddiyedir. İslam âlimi 
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böyle bir yönetimle içli dışlı bir ilişkiye giremez. Böyle bir yö-
netimin içinde yer alamaz. Nitekim böyle bir yönetici en hafif 
tabiriyle zalim ve fasıktır. İslam ile yönetmeyi istediği halde 
buna güç yetirmediği için geçici olarak İslam dışı hüküm-
lerle yönettiği vaki ise kâfir olmaktan kurtulabilir. Ancak bu 
halde bile zalim ve fasık olmaktan kurtulamaz. Kendisinden 
hoşnut olmayı hak etmez. Nasihate ve İslam ile yönetmeye 
davet edilme konumundadır. Nitekim zulüm İslam dışı hü-
kümlerin tabiatında vardır. İslam dışı bir nizamla hükmeden 
yönetici her halükarda zalimdir ve günahkâr bir fasıktır. Kal-
dı ki Allah Celle Celâlehû:

ن ُدوِن اللِّه ِمْن أَْوِليَاء  َوالَ تَْرَكنُواْ إِلَى الَِّذيَن َظلَُمواْ فَتََمسَُّكُم النَّاُر َوَما لَُكم ّمِ

“Sakın zalimlere meyletmeyin, yoksa size ateş dokunur. 
Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur…”12 diye buyurarak 
son noktayı koymuştur. 

Zalimin zulmüne yardımcı olunamaz, devam ve bekası 
için dua edilemez. Çünkü bekasında zulmünün daimi olma-
sını istemek söz konusudur. Hadis-i Şerifte:

“Zalimin bekası için dua eden kimse Allah’ın mülkünde 
O’na asi olunmasını istemiştir.”13 diye buyrulmuştur.

Diğer bir ifadeyle İslam ulemasının İslam dışı cahiliye hü-
kümleriyle hükmeden yöneticilerle girişeceği ilişki; İslam’a 
davet ve emri bil maruf ve nehyi anil münker temelinde kuru-
lacak bir ilişkidir. Dahası bu farziyetin örgütlü bir yapı tara-
fından yerine getirilmesi emredilmiştir. Zira gayri İslami yö-
netim devlet aygıtını kullanarak halkı cahiliye hükümleriyle 
fesada sürüklerken, bireysel olarak harcanacak bir mesainin 
kayda değer bir etkisi olmayacaktır. Nitekim ayeti kerimede 
şöyle buyrulmaktadır:  

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَئَِك  نُكْم أُمَّ َوْلتَُكن ّمِ
ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten 
men’eden bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenler-
dir.”14

Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem ümmetin İslam dışı hü-
kümlerle yönetileceği bu günleri haber vererek şöyle buyur-
muştur: 

“Onları inkâr edip onlarla mücadele eden kurtulur. Onlar-
dan uzaklaşan selâmet bulur veya selâmete yaklaşır. Dün-
yalıklarında onların arasına katılıp, onlarla düşüp kalkanlar 
da onlardandır.”15 

Diğer taraftan Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem sözlü 
uyarmanın ehemmiyetini takdir ederek şöyle buyurmuştur:  

الشَُّهَداِء َحْمَزةُ ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ، َوَرُجٌل قَاَم ِإلَى ِإَماٍم َجائٍِر فَأََمَرهُ
“Şehitlerin efendisi Hamza’dır. Sonra da, zalim yönetici-

ye gelerek ona iyiliği emredip kötülükten alıkoyması üzerine 
sultanın katlettiği kişidir.”16
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İslam uleması; Hilafetin ilga edildiği bir düzlemde İslam dışı rejimlerle yöneterek zulmeden yöneticilere 
karşı girişeceği mücadelede Hilafet Nizamını yeniden ikame etmek için çalışarak ancak netice elde edebi-
lir. Başka değil!.. Bu konuda takip edeceği metot ise Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Mekke’de İslam’a 
davetle başlattığı ve Medine’de İslam Devleti’yle taçlandırarak zaferle sonuçlandırdığı metottur. Nitekim bu 
metot analiz edildiğinde baştan sona fikri ve siyasi bir mücadeleden ibaret olduğu görülecektir.

Gerçek şu ki İslam uleması gayri İslami yönetimlerin içinde yer alarak ümmetin yerel ve evrensel sorun-
larını halledemez. Bu yüzden tıpkı Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem gibi müstakil bir duruş sergileyerek 
organizeli, fikri ve siyasi bir çalışmayı yürüterek sonuç alabilir. Nitekim günümüz dünyasında içinde şiddet 
olmayan örgütlü fikri ve siyasi çalışmalar makbul ve erdemli faaliyetler olarak addedilmişlerdir.

İşte İslam ulemasının İslam ülkelerinde kurulu gayri İslami yönetim ve yöneticileri ve yaptıkları zulmü 
bertaraf etmelerinin yegâne yolu Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in takip ettiği bu davet yoludur.  

Mevcut gayri İslami yönetimlerle dirsek teması halinde rejim içinde kalarak ümmetin sorunlarına çözüm 
arayan âlimlerin varlığı ve bunların sayıca çok olmaları ümmeti oyalamaktan başka bir işe yaramamaktadır.

Kaldı ki Resul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’ın izinden giderek Raşidi Hilafet Devleti’ni yeniden kurmak için 
örgütsel fikri ve siyasi bir çalışmayı yürütecek ulemaya ne kadar da muhtacız. 

ن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِميَن مَّ َوَمْن أَْحَسُن قَْواًل ّمِ

“Salih amel işleyerek insanları Allah’a davet eden ve ‘Ben Müslümanlardanım’ diyen kimseden daha 
güzel sözlü kim olabilir?”17 

1  Alak Suresi 1

2	 	Fatır	Suresi	28

3	 	Zumer	Suresi	9

4	 	Tirmizî

5  Buhari

6	 	Muslim

7  Buhari

8	 	Tirmizî,	Fiten	13

9	 	Maide	Suresi	44	

10	 	Maide	Suresi	45

11	 	Maide	Suresi	47

12	 	Hud	Suresi	113

13	 	Tefsîr-i	Zemahşerî,	c.2,	s.433

14	 	Al-i	İmran	Suresi	104

15	 	Camiu’s	Sağir,	c.1,	hds:452

16	 	İbn	Mâce,	Fiten	20

17  Fussilet Suresi 33

ULEMA VE YÖNETİM İLİŞKİSİ



www.kokludegsimdergisi.com

KÖKLÜ DEĞİŞİM
mayıs
201624

Üniversiteler, doğuşundan günümüze kadar, 
belirli bir toplumsal örgütlenmenin belirlediği algı-
layış biçimi ile şekillenmiş ve toplumsal süreçlerin 
her zaman örnek olmayan beklentileri, yönelimle-
ri ve yaşam deneyimleri ile karşılıklı bir etkileşim 
içerisinde olmuştur. Bu yönüyle üniversiteler hem 
gerekli iş gücünü temin etmek hem de gereken fi-
kir üretme potansiyelini artırmak adına sosyal bir 
görev üstlenmiştir. Avrupa ve Amerika kıtalarında 
bu kurum ciddi anlamda ideolojik eğilimleri ve top-
lumsal problemleri odak noktası olarak belirlemiş-
tir. Bu durum ideolojik devletlerin üniversiteye olan 
bakışlarını etkilemiş ve bu konuda üniversite için 
yeni uygulamaları gündeme getirmiştir. Örneğin ilk 
öğrenci ayaklanmasına şahit olmuş Amerika’da ik-
tidarın nasıl toplumsal bir başkaldırı ile eleştirildiği 
düşünüldü ğünde üniversite-öğrenci eksenli politi-
kalar üzerinde durmak anlam kazanmıştır. 

ABD’nin Vietnam’da yürüttüğü savaşa muhale-
fet etmek bütün Batı ülkelerinde en yaygın ve etkili 
meseleydi. Bu bağlamda öğrenci ayaklanması-
nın geliştiği ilk ülkenin ABD olması gayet doğaldı. 
Amerika’nın öğrenci gençliği savaş sorunlarıyla 
doğrudan yüzleşiyor, “özgür dünyayı” savunmak 
için yurtdışına gönderiliyorlardı. On binlerce genç 
hükümetlerinin politikasını canlarıyla ödedi, yüz 
binlercesi Vietnam’dan yaralı ve sakat döndü, ya-
şadıkları dehşet milyonlarcasında hiçbir zaman 
silinmeyecek izler bıraktı. Her savaşta olduğu gibi 
koskoca bir zihinsel yara oluşan Amerikan toplu-
munda “Vietnam’da ne yapıyoruz?” sorusu öğrenci 

ÜNİVERSİTELERDE
İDEOLOJİK FRAKSİYONLAR

EMRAH AKAY
e.akay@kokludegisimdergisi.com

isyanlarını tetikleyen en makul gerekçe idi. Hükü-
metçe yapılan açıklamalar “demokrasiyi”, “özgür 
dünyayı” ve “medeniyeti” savunmak için askerle-
rin orada olduklarını söylüyordu. Fakat yaşadıkları 
gerçek, bu açıklamaları paramparça etti. Koruma-
ya çalıştıkları Saigon rejimi “demokrasi” ile alakalı 
olmadığı gibi hayli yozlaşmış askeri diktatörlükten 
başka bir şey de değildi. Savaşan Amerikan asker-
leri, onlardan barbarca davranmaları, fakirleri, silah-
sız köylüleri, kadınları, çocukları ve yaşlıları terörize 
etmeleri ve katletmeleri istendiğinde “medeniyeti” 
savunduklarına inanmakta güçlük çekiyorlardı. Bu 
sebeple savaştan rahatsızlık duyan sadece askerler 
değil bütün Amerikan gençliğiydi. Genç erkekler sa-
vaşa gitmekten, genç kadınlar eşlerini kaybetmek-
ten korkuyordu, fakat rahatsızlık bunlarla sınırlı da 
değildi. Medya hükümetin kontrolünden çıkmış gibi 
yaralı ve ölüleri toplumun karşısına getiriyordu.1 
ABD hükümetinin “demokrasinin savunuculuğu” 
çığlıkları ile Vietnam’daki eylemlerinin arasındaki 
aleni çelişki, yetkililere ve Amerikan burjuvazisinin 
geleneksel değerlerine karşı isyancı hisleri besleye-
cekti. Böylesi bir durum İkinci Dünya Savaşı’nda bile 
görülmemişti: ABD askerleri yine aynı şekilde, özel-
likle 1944’te Avrupa’nın işgali sırasında cehennemi 
yaşamışlardı. Öte yandan, yetkililerin Nazi rejiminin 
barbarlığını ifşa etmeleri sayesinde kurban edil-
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meleri hem kendilerince hem de toplumun büyük bir 
kesimince kabul edilmişti. Bu isyan, öncelikle “Çiçek 
Gücü” ve “Savaşma Seviş” gibi pasifist ve şiddet-kar-
şıtı sloganlar kullanan  hippy hareketinden gelecekti. 
Bu bağlamda ciddi boyuttaki ilk öğrenci hareketi San 
Fransisko’nun Berkley Üniversitesinde, hippylerin kut-
sal yerlerinde gerçekleşmişti. Yine Amerika merkezli 
olarak siyahi vatandaşların gördüğü muamelelerde 
öğrenci ayaklanmalarını tetikleyen unsurlar olmuştur. 
Eşit vatandaşlık, kölelere özgürlük, hümanizm ve sos-
yal adalet çığlıkları üniversitelerin avlularını inletmiş 
ama gereğince karşılık bulamamıştır. Sonraları üni-
versiteler etkin bir algı oyunu neticesinde siyahilerin 
Müslüman olan ve olmayanlarına farklı muamelelerin 
gösterilmesine kapı aralamış ve Müslüman siyahilerin 
tüm toplumca ötekileştirilme süreci başlatılmıştır. 

Öğrenci ayaklanmalarının Kapitalist Amerika’ya 
etkileri en çok da Latin Amerikalı Che Guavere’nin ve 
Fidel Castro’nun Marksist, sosyalist, devrimci hare-
ketlerinden kaynaklanmıştı. Zira ideolojik bir çarpıklık 
içerisinde kalan Amerika bölgenin en etkin yeri olan 
Guantanamo’yu baskı ve işkencelerin üssü haline ge-
tirmiştir. 1967’de Abbie Hoffman ve Jerry Rubin tara-
fından şiddet-karşıtlığından uzaklaşan Uluslararası 
Gençlik Partisi’nin kurulması ile isyan hareketi kapita-
lizm karşıtı “devrimci” bir perspektif edinmişti. Hare-
ket, özgürlük kültü, özellikle cinsel özgürlük ve uyuştu-
rucu kullanımının serbest olması gibi anarşist ögeler 
taşıyordu ama aynı zamanda Küba ve Arnavutluk’un 
örnek ülkeler olarak görülmesi gibi Stalinist ögelere de 
sahipti. Eylem yöntemleri büyük ölçüde anarşistlerden 
devşirilmişti. Şiddet-karşıtı eylemlerin yerini alay etme 
ve provoke etme gibi yöntemler almıştı. Dolayısıyla 
Hoffman-Rubin kanadının ilk eylemlerinden biri New 
York borsasında sahte banknotlar fırlatıp insanları on-
ları almak için kapışmaya itmekti. Benzer bir biçimde, 
68 yazındaki Demokrat Parti kongresinde bu hareket 
bir yandan polisle şiddetli bir çatışmaya hazırlanırken 
diğer yandan da adı Pigasus olan bir domuzu ABD 
Başkanlığına aday olarak sunuyordu.

Benzer özellikler gösteren ilk öğrenci ayaklanma-
larından biri de Fransa’da 1968 yılında “Mayıs olayla-
rı” olarak bilinen üniversite ayaklanmasıdır. Fransa’da 
tutucu De Gaulle iktidarına karşı Sorbonne Üniversite-
si’nde başlayan öğrenci hareketi, giderek büyümüş ve 
işçi kesimin desteğini alarak ülke çapında ayaklanma-
ların, fabrika işgallerinin ve genel grevin yaşanmasına 
yol açmıştır. Olaylar, meclisin lağvedilerek seçimlerin 
yeniden yapılmasıyla sonuçlandı. De Gaulle bu seçim-
den eskisine göre daha güçlü bir biçimde çıktı. 

1968 Mayıs Olayları, üç aşamada meydana geliş-
miştir. İlk olarak öğrenci hareketleri yaşanmış, ikin-
ci aşamada işçiler eylemlere destek vermiş ve son 
olarak siyasi sonuçlar görülmüştür. Birkaç aydır Pa-
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ris’in Nanterre Üniversitesi’nde öğrenciler ve yöne-
tim arasında süregelen anlaşmazlıklar sonucunda, 
üniversitenin dekanı Pierre Grappin 2 Mayıs 1968 
günü üniversitenin kapatılmasına karar verir. Bunun 
üzerine 3 Mayıs günü, yaklaşık 400 öğrenci, Nan-
terre Üniversitesi’nin kapatılmasını protesto etmek 
için Paris Sorbonne Üniversitesi’nde toplanır. Gös-
tericiler, herhangi bir uyarı yapılmadan polis tarafın-
dan dağıtılır ve emniyet güçleri üniversiteye yerle-
şir. 6 Mayıs günü, 
Fransa Öğrencileri 
Ulusal Birliği’nin 
(UNEF-Union Na-
tionale des Étu-
diants de France) 
çağrısı üzerine, 
20.000 kadar öğ-
renci, üniversite 
hocası ve diğer 
destekçileri, Sor-
bonne’a doğru yü-
rüyüşe geçer. Cop 
ve göz yaşartıcı 
gaz kullanan polis 
ile barikatlar kuran 
ve kaldırım taşı fır-
latan göstericiler 
arasında çatış-
malar yaşanır ve 
yüzlerce kişi tutuklanır. Ertesi gün, Zafer Parkı’nda 
toplanan öğrenciler üç temel istekte bulunurlar: Tu-
tuklanan öğrencilere karşı suçlamaların geri alın-
ması, polislerin üniversiteden ayrılması, Nanterre ve 
Sorbonne üniversitelerinin yeniden açılması.

Batı ülkelerinin çoğunda, 60’larda öğrenci dün-
yasının içerisinde faal olan hareketler ve ABD’deki 
hareket arasında güçlü benzerlikler vardı. Bunlar 
Vietnam’daki Amerikan işgalinin reddi, genel ola-
rak ve özellikle üniversitelerde otoriteye başkaldırış, 
geleneksel ahlaka ve özellikle cinsel ahlaka baş-
kaldırıştı. İşte bu yüzden otoriterliğin simgesi olan 
Stalinist partiler, ABD’nin Vietnam’ı işgalini protes-
to etseler, ABD’nin Vietnam’daki düşmanlarını des-
tekleseler ve kendilerine “anti-kapitalist” deseler de 
bu hareketler içerisinde yankı bulamadılar. Şüphe-
siz SSCB’nin imajı 1956 Macar İşçi Ayaklanmasının 
bastırılmasıyla bir hayli zedelenmişti ve Brezhnev 
resminin asılmasını mümkün kılacak görüntüden 
yoksundu. Özellikle hem Vietnam karşıtı, hem de 
“özgürlükçü” olan bu biçim özellikle Almanya’da 
güçlüydü. Bu ülkede hareketin temel sözcüsü olan 
Rudi Dutschke Doğu Almanya’dan gelmişti ve çok 
genç bir insan olarak bile Macaristan Ayaklanma-

sı’nın bastırılmasına karşı çıkmıştı. Alman “parla-
mento-dışı muhalefeti” Mayıs 68’in şafağında, bü-
tün Avrupa’da öğrenci ayaklanmasının temel daya-
nak noktasıydı.

İşte Türkiye de dâhil olmak üzere Ortadoğu ve 
Orta Asya genelinde üzerinde Müslümanların yaşa-
dığı birçok bölgede öğrenci ayaklanmalarının temel 
felsefesi Avrupa ve Amerika’daki fraksiyonlarla aynı 
fikriyatın içinden çıkmıştır. Hatta İslâmî olmayan 

her öğrenci ayak-
lanmasında Ba-
tı’dan esinlenerek 
şu sloganlar nida 
edilmiştir.

-Yasaklamak 
yasaktır

-Özgürlük bü-
tün suçları bastı-
ran bir suçtur.

-Seçimler, ah-
maklar için tuzak-
tır.

-Kabalık, devri-
min yeni koludur.

-Kahrolsun tü-
ketici toplumu.

-Kahrolsun meta toplumu.

-Yabancılaşmayı ortadan kaldırın.

-Asla çalışma.

-Açıktan ölmenin kesinliğinin yerini sıkıntıdan 
ölme ihtimalinin alacağı bir dünya istemiyoruz.

-Sıkılmak karşı-devrimcidir.

-Zaman öldürmeden yaşa ve engellenmeden 
oyna.

-Gerçekçi ol, imkânsızı iste.

Bu sloganlarda genel özellikleri itibariyle sınırsız 
özgürlük, kanunsuzluk, doyumsuzluk ve sınıfsızlık 
üzerinden hareket eden istek ve arzuların varlığını 
anlıyoruz. Bu istekler ise neticede ahlaksızlığı ve 
gayri insani davranışları doğurmaktan başka bir işe 
yaramamaktadır. Böylesi şerli taleplerin İslâm coğ-
rafyasında dile getirilmesi beraberinde Müslüman 
gençliği de içine çeken kirli bir girdap oluşturuyor. 
Bu girdap kendisine yaklaşan birçok genci de içi-
ne çeken bir sarmala dönüyor. İşte bu sarmal 70’li 
ve 80’li yıllarda Türkiye’de “Devrim”  Ortadoğu’da 
“BAAS” adı altında en büyük halini alıyor. Peki, üni-

Türkiye de dâhil olmak 
üzere Ortadoğu ve Orta 

Asya genelinde üzerinde 
Müslümanların yaşadığı 
birçok bölgede öğrenci 

ayaklanmalarının temel felsefesi 
Avrupa ve Amerika’daki 

fraksiyonlarla aynı fikriyatın 
içinden çıkmıştır.
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versitelerde İslâm ile taban tabana zıt olan Marksist 
fikirler nasıl vücut buluyor? 

Psiko-sosyal bir gerçeklik olarak gençleri belli bir 
fikir üzerinde ikna edip, o fikir uğrunda canhıraş mü-
cadele etmesini sağlamanın yolu muhakkak ki o fikrin 
yüksek idealler taşıyan, ulaşılması zor ve hatta ütopya 
derecesinde bir fikir olmasıdır. Zira 17-25 yaş aralığın-
daki bireyler zorlu işlerin arkasından başarı ile ayrıl-
mayı, kolay işlere tercih eder. Bu gençler takdir edilme-
yi, popüler olmayı, liderliği, alkışlanmayı hatta efsane 
olmayı hedefler. Bir gruba ait olma, sorumluluk alma, 
dava edinme duygusunu yoğun olarak yaşar. Daha da 
ilerisi için diyebiliriz ki bu gençler taşıdıkları davadan 
dolayı aileleri ve arkadaşları tarafından dışlanmayı 
isteyerek kendilerinin üstün bir fert olduğunu kanıtla-
mayı düşünür. Bu sebeple üniversiteler farklı ideolojik 
grupların ya da ideolojik olmayan yapıların av merkezi 
haline gelir. Artık bu grupların hedefi davalarını daha 
çok kişiye ulaştırmak değil, daha çok kişiyi o gruba dâ-
hil etmek olur. 

Saydığımız bu sebeplerden dolayı Türkiye’de en is-
tikrarlı ve en hareketli öğrenci yapılanması solcu diye 
tabir edilen sosyalist düşünceli gençlerdir. Taşıdıkları 
fikir çelişki icat etmeyi, kargaşa çıkarmayı ve oluşan 
zıtlıklardan yeni bir evrimsel süreci oluşturmayı savu-
nur. Dolayısıyla en istikrarlı dönemlerde dahi yaptıkları 
şiddet eylemleri ile kendilerinden bahsettirmeyi başa-
rırlar. Siyasi bir parti olarak çalışmak yerine özellikle 
üniversiteli gençlerin oluşturduğu “örgüt”, “cephe” 
veya “sendika” gibi isimler altında faaliyet gösterirler. 
Her zaman muhalif olmayı, eleştirmeyi ve çatışmayı 
prensip edinirler. Bu yüzden de elleri tetikte başka bir 
yapının herhangi bir çalışma içerisine girmesini bek-
lerler. Şiddet bu ideoloji için mutluluk kaynağı, zarar 
verme ise haz almanın ön koşuludur.

Türkiye’de ideolojik diyebileceğimiz fraksiyonların 
başında Sosyalist grupların geldiğini söy-
ledik. Zira onlar kadar aktif olan diğer grup-
ların ideolojik olmadığı gerçeği ile karşı 
karşıyayız. Fakat bu aktifliğine rağmen ül-
kenin toplumsal yapısı, genel kamuoyu ve 
fikri bütünlük içerisinde sosyalizm hedef-
lediği yere ulaşamadı ve ulaşması da söz 
konusu değil. Fakat milliyetçi akımlar her 
ne kadar ideolojik olmasa da vatancılık ba-
ğının bir uzantısı olarak üniversiteli gençli-
ği ağına alan bir başka faktör olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Belli yörelerde milli duy-
guların yoğun olması o yörelerin gençlerini 
üniversitelerde daha kolay etkileme imkânı 
veriyor. Yine her ne kadar ideolojik olarak 
tasavvur edilmese de İslâmî bir takım grup-

Psiko-sosyal bir 
gerçeklik olarak 
gençleri belli bir 
fikir üzerinde ikna 
edip, o fikir uğrunda 
canhıraş mücadele 
etmesini sağlamanın 
yolu muhakkak ki o 
fikrin yüksek idealler 
taşıyan, ulaşılması 
zor ve hatta ütopya 
derecesinde bir fikir 
olmasıdır. Zira 17-
25 yaş aralığındaki 
bireyler zorlu işlerin 
arkasından başarı ile 
ayrılmayı, kolay işlere 
tercih eder
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lar gençlerin manevi değerleri ve ailevi geçmişinden dolayı aynı yaştaki gençleri gruplarına dâhil edebiliyor. Bu 
yönüyle devlet bu grupların asla sivrilemeyeceği, bağımsız  ve başına buyruk hareket edemeyeceği tedbirler 
alıyor. Neredeyse her bir grup belli başlı demokratik partilerin kanatları altında faaliyet yürütmektedir. Bu şe-
kilde hem varlıklarını legalleştiriyorlar, hem de sistemin kontrolü altına giriyorlar. Hatta öyle ki İslâm’ı ideolojik 
bir tasavvurla taşımak isteyen gençlerin önünü kesmek için onlara bir arada yürüyecekleri cemaatler, tarikat-
lar ve yahut oluşumlar belirliyor, İslâm’ı yeryüzüne hâkim kılmak yerine gönüllere hapsediyorlar. Maalesef ki, 
temelleri sağlam olmayan böylesi oluşumlar devletin bu imkânlarını nimet addedip muhalefet yerine destek 

k ı s -
mı da gelenekçi 
ve gömlek değiştirmediklerine inandık-
ları önceki partileri ile devam etmektedirler. İslâmcı 
gençler üniversitelerde farklı isimler altında öbek 
öbek toplanarak ciddi bir birlikteliği imkânsız hale 
getirmektedirler. Bir de bu gruplara ek olarak kro-
nik bir şekilde laik, Kemalist çizgiden çıkamayan 
statükocu, karanlıkçı zümreler mevcuttur. Bunla-
rın varlığı Atatürk ilke ve inkılaplarının muhafazası 
içindir. Her ne kadar sosyalist fikirleri savunsalar da 
ideolojik olarak taşımadıklarından dolayı şiddet ve 
kaos yanlısı olan cenahtan üsluplar açısından farklı 
hareket etmektedirler. 

Hangisi olursa olsun iktidarlar asla üniversiteli 
gençlerin bir ideoloji taşımasını istemezler. Kolektif 
bir şekilde toplumsal bir probleme odaklanmaları-
nı ve bunu çözmek için adım atmalarını istemez-
ler. Zira kendi iradeleri ile grupları şekillendirmeye 
çalışsalar bile belli bir zamandan sonra kontrolden 
çıkması ihtimal dâhilindedir. Artık kontrolden çıkan 
gruplar için yapılacak bir şey yoktur, iş işten geç-
miştir. Ya onları imha etmek için baskı ve cebir uy-
gulayacak ya da taleplerinin bazılarını karşılamak 
zorunda kalacaktır. Üniversiteden mezun olan bu 
gibi grupların üyeleri kritik kurumlara yerleşerek 

o l -
maya başlı-
yorlar. Sonuçta ideolojik olma-
yan her grup ve kitle ilk kurulduğundan çok farklı 
fikirlere ve mecralara sapmak durumu ile karşı kar-
şıya kalıyor. Birçoğu dönemin hükümeti ile birlik-
te hareket ederken, kimileri ise iktidarın çıkarlarını 
kendi çıkarları olarak görüyor. 1980 ihtilaline kadar 
üniversiteler siyasal düzene çomak sokmak üzere 
dizayn edilmişlerdi. O dönemlerin gençliği siyaseti 
takip eden, toplumsal problemlerin çözümüne ça-
lışan duyarlı gençlerdi. Çözümlerinin doğruluğu ve 
yanlışlığını düşünmezsek en azından buna niyetli 
olduklarını söyleyebiliriz. 80 darbesinden sonra ne 
yazık ki üniversite gençliğinde böylesi bir duyarlılık 
da kalmadı. Artık siyasal düzen üniversitelere mes-
lek edindirmek, kariyer planlaması yaptırmak gibi bir 
takım misyonlar yükledi. Böylece bekasını temin et-
miş oldu.

Şimdilerde üniversitedeki etkisini iyice kaybet-
miş görünen Gülen Cemaati’nin yerini AK Gençlik 
diye tabir edilen ve demokrasi talebi ile yola çıkan 
iktidar yanlısı güruh aldı. Bu gençliğin en önemli gö-
revi iktidara karşı çıkarılan çatlak sesleri susturmak 
ve gerekirse bu sesleri çıkaranların istihbaratlarını 
toplamak... Tıpkı Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi… 
Aynı şekilde 80 ihtilalinden önce oldukça güçlü olan 
milliyetçi-ülkücü gençlik de liderlerinin telkini doğ-
rultusunda kabuklarına çekildiler. İslâmcı gençliğin 
bir kısmı (Türgev gibi) AK Gençlik’e dâhil olurken bir 
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oralarda etki ve tesir bırakacak faaliyetler yürütebi-
lirler. Örneğin AK Parti hükümeti, Gülen Cemaati ile 
ters düştüğünde cemaat üyesi savcıların hükümeti 
devirmek için giriştiği faaliyetler dün gibi aklımızda-
dır. 

Hülasa diyeceğimiz o dur ki; üniversiteler ideo-
lojik bir takım fraksiyonların yarış pistine dönmüş-
ken, İslâm’ı ideoloji olarak taşıyan ve benimseyen 
Müslüman gençlerin bu pisti rakiplerine bırakma-
maları gerekir. Hatta asıl olan üniversite okumayan 
gençlerin kendilerini ciddi bir hazırlık içine sokarak 
üniversiteye girmeleri, hali hazırda üniversite oku-
yanların da sahip olduğu fikirleri bu saha içerisinde 
aktif ve etkili bir şekilde tartıştırmalarıdır. Üniver-
siteler Allah’ın dinine muhalif ve düşman olanların 
cirit attığı bir kurum olmaktan çıkarılıp, O’nun dini-
ni davet ve cihad yoluyla âleme taşıyacak güçlü bir 
devletin kurulmasına hizmet eden kurumlar haline 
getirilmelidir. Bu eğitim kurumları laik, demokra-
tik hükümetlerin bekasını koruyan bir yapı olmak-
tan çıkarılıp, İslâm ümmetine ışık tutacak, basiret 
ve feraset ehli gençlerin yetiştiği bir kurum haline 
getirilmelidir. Teorilerle, felsefik bir takım bilgilerle 
öğrendiklerini hayatına aktaramayan bireyler yerine 
hayata dair köklü çözümler üreten âlimleri yetiştir-
meyi hedefleyen medreseler haline getirilmelidir. 
Yine bu kurumlarda fışkıran ahlaksızlığı, fuhşiya-
tı ve her türlü fitneyi ortadan kaldıracak adam gibi 

ÜNİVERSİTELERDE
İDEOLOJİK FRAKSİYONLAR

adamları yetiştirilmelidir. Kariyer sevdası ile yola 
çıkarak kalemşorluk yapan, yalakalığı ve yardakçı-
lığı para kazanmanın ön koşulu haline getiren aka-
demisyenleri, yazar-çizerleri ve kanaat önderlerini 
hiçbir izi kalmamacasına silip atarak ümmete layık, 
hakkaniyetli, dürüst ve adil liderlerin çıkması için 
çalışan kurumlar haline getirilmelidir. Bu yüzden 
Müslüman gençlere çok ulvi görevler düşüyor. Bu-
nun için çalışmak kendilerinden sonraki nesillerin 
kurtulması için zaruridir. Bunun için 

َوقُِل اْعَملُواْ فََسيََرى اللّهُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم 
اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ فَيُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن

“De ki; Çalışın, çalışmanızı Allah da Resul de 
müminler de görecektir. Sonra gizliyi de açığı da bi-
len Allah’a döndürüleceksiniz. O sizi yaptıklarınız-
dan hesaba çekecektir.”2

َوأَْحِسنَُواْ إِنَّ اللّهَ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن 

“İşinizi güzel yapın; Allah işini güzel yapanları 
sever.”3 

1	 	Vietnam	savaşı	sırasında	ABD	medyası	o	kadar	sıkı	
kontrol	edilmiyordu.	ABD,	hükümetinin	bu	“hatasını”	1991	
ve	2003	Irak	savaşlarında	düzeltti.

2	 	Tevbe	Suresi	105

3  Bakara Suresi 195
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

Salih ve Islah Kavramları

Kullanımı çok yaygın olmakla beraber İslam lite-
ratöründe oldukça önemli yer alan ‘Islah’ kavramı 
farklı formlar ve şekillerle Kur’an’ı Kerim’in ve Sün-
net’in birçok yerlerinde geçmiştir. Meşhur İbni Men-
zur El-Ensari’nin Lisanül Arap kitabında sayfa 294-
 »الصَّالح: ضد :salaha” bölümünde şöyle diyor“ َصلََح 295
 الفساد. واإلصالح: نقيض اإلفساد. وأَْصلَح الشَئ بعد فساده: أَقامه. وأَْصلََح
-Islah olmak bozukluğun ter“ الدابة: أَحسن ِإليها فََصلََحْت.« 
sidir. Islah etmek ise bozgunculuk çıkarmanın ter-
sidir. Bozulduktan sonra bir şeyi ıslah etmek onu 
düzeltmektir. Bineği düzeltmek -bakımını yapmak- 
ıslah olması için ona iyilik yapmaktır.”

Nitekim Kur’an-ı Kerim mana itibarıyla zıt olan 
“ıslah” ve “bozgunculuk” kavramlarını şöyle kullan-
mıştır:

َواَل تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض بَْعَد إِْصاَلِحَها َواْدُعوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا إِنَّ َرْحَمةَ 
ِ قَِريٌب ِمَن اْلُمْحِسنِيَن للاَّ

“Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgun-
culuk yapmayın. Allah’a korkarak ve (rahmetini) 
umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere -hem 
Allah- hem O’nun rahmeti çok yakındır.”1

َوإَِذا قِيَل لَُهْم اَل تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن. أاََل إِنَُّهْم 
ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولَِكْن اَل يَْشعُُروَن

“Onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın.’ denildi-
ği zaman, ‘Biz ancak ıslah edicileriz.’ derler. Şunu 
bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin 
hissetmiyorlar.”2

َ َعلَى َما فِي قَْلبِِه  ْنيَا َويُْشِهُد للاَّ َوِمَن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاةِ الدُّ
اْلَحْرَث  َويُْهِلَك  فِيَها  ِليُْفِسَد  اأْلَْرِض  فِي  َسعَى  تََولَّى  َوإَِذا  اْلِخَصاِم.  أَلَدُّ  َوُهَو 

ُ اَل يُِحبُّ اْلفََساَد  َوالنَّْسَل َوللاَّ

“İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hak-
kında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böyle-
si kalbinde olana -samimi olduğuna- Allah’ı şahit 
tutar. Hâlbuki o, hasımların en yamanıdır. O, dönüp 
gitti mi -yahut bir iş başına geçti mi- yeryüzünde 
ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri 
bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.”3

Ayrıca “ıslah” kavramı yukarıda belirttiğimiz 
mana ile Kur’an-ı Kerim’in farklı yerlerinde geçmiş-
tir. Misal olarak Allah-u Teala Şuayb Aleyhi’s Selam 
hakkında şöyle buyurmuştur:

قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكْنُت َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِّي َوَرَزقَنِي ِمْنهُ ِرْزقًا َحَسنًا 
ْصاَلَح َما اْستََطْعُت  إِْن أُِريُد إِالَّ اإْلِ َوَما أُِريُد أَْن أَُخاِلفَُكْم إِلَى َما أَْنَهاُكْم َعْنهُ 

ِ َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب َوَما تَْوفِيِقي إِالَّ بِاللَّ

“(Şuayb) Dedi ki: Ey kavmim! Eğer benim, Rab-
bim tarafından (verilmiş) apaçık bir delilim varsa ve 
O bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne 
dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yapa-
rak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece 
gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat 
başarmam Allah’ın yardımı iledir. Yalnız O’na da-
yandım ve yalnız O’na döneceğim.”4

SALİH OLMAK MI DAHA HAYIRLI
YOKSA ISLAH ETMEK Mİ?

FUAD HAMİDOĞLU
f.hamidoglu@kokludegisimdergisi.com
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Kur’an-ı Kerim ıslah olmak ve ıslah etmek her iki kavra-
mı farklı değerlendirir. Islah olan kişi sadece kendisindeki 
kötülüğü değiştiren kimsedir. Islah eden kişi ise bununla 
yetinmeyip başkasının kötülüğünü değiştiren kimsedir. 
Diğer bir ifade ile ıslah olan Müslüman şer’î hükümlere 
uyan kimsedir. Islah eden Müslüman ise, uymak ile birlik-
te başkasını şer’î hükümlere uymaya davet eden/çağıran 
kimsedir. Biri uyuyor, diğeri ise uymaya çağırıyor. Mesela 
beş vakit namazını kılan bir Müslüman salih bir kimsedir. 
Ama kılmak ile beraber başkasını namaz kılmaya davet 
eden Müslüman ise ıslah edici bir Müslümandır. Yani salih 
olmak ve İslam’ı yaşamak güzel ve üstün bir meziyet oldu-
ğu kadar ıslah etmek ve İslam’ı yaşatmak daha güzeldir. 
Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

اِلِحيَن اِلَحاِت لَنُْدِخلَنَُّهْم فِي الصَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

“İman edip salih amel işleyenleri, muhakkak salihler 
içine katarız.”5 ve şöyle buyurmuştur:

اَلةَ إِنَّا اَل نُِضيُع أَْجَر اْلُمْصِلِحيَن ُكوَن بِاْلِكتَاِب َوأَقَاُموا الصَّ َوالَِّذيَن يَُمّسِ

“Kitab’a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var 
ya, işte biz böyle ıslah edenlerin ecrini zayi etmeyiz.”6

Buna göre ıslah olan Müslümanın Allah katında büyük 
bir ecri ve mükâfatı vardır. Ancak ıslah eden Müslümanın 
ise derece bakımından Allah katında daha büyük ecri ve 
mükâfatı vardır. Sıralama bakımından ise Kur’an’a göre ıs-
lah eden Müslüman önce gelir, yani ıslah eden Müslüman 
olmadan salih kimselerden bahsetmek yanlış olur. Müslü-
manın salih kişi olması yeterli değildir. Bu gerçeği Kur’an-ı 
Kerim ve peygamberlerin hayatı ispatlıyor. Çünkü insanla-
rın durumu ıslah eden kimselerin varlığıyla olur. Diğer bir 
deyiş ile ıslah olan kimse ıslah eden kimseye bağlıdır. Yani 
ıslah eden bir topluluk olmadığı sürece insanlar ıslah ola-
mazlar. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

َوَما َكاَن َربَُّك ِليُْهِلَك اْلقَُرى بُِظْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحوَن

“Halkı ıslah eden olduğu halde Rabbin, haksızlıkla 
memleketleri helak etmez.”7

Allah-u Teala salihleri övdüğü halde, fakat bu ayette 
salihlerden değil ıslah edenlerden söz etmiştir. Neticede 
sayısı ne kadar çok olursa olsun salih kimselerle insan-
ların durumu değişmez. Fakat sayısı az da olsa ıslah eden 
kimseler ile bu kötü durum değişebilir. Aşağıdaki şu hadis 
bu gerçeği çok güzel açıklamaktadır:

اِلُحوَن ؟ قَاَل: نَعَْم،  ِ، أَنَْهِلُك َوفِينَا الصَّ قَالَْت َزْينَُب بِْنُت َجْحٍش: فَقُْلُت: يَا َرُسوَل للاَّ
ِإَذا َكثَُر اْلَخبَُث

“Zeyneb bintu cahş Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e: Aramızda salih kimseler olduğu halde yine helak 
olacak mıyız? diye sordu. Dedi ki: Evet, eğer pis ve kötülük 
çoğalırsa.”

Diğer taraftan da الفاسد “bozuk” ile المفسد “bozgunculuk 
çıkaran” arasında fark vardır. الفاسد “bozuk” haram işleyen 
kimsedir. المفسد “bozgunculuk çıkaran” ise; haram işlemekle 

Kur’an-ı Kerim 
ıslah olmak ve 
ıslah etmek her 
iki kavramı farklı 
değerlendirir. Islah 
olan kişi sadece 
kendisindeki 
kötülüğü değiştiren 
kimsedir. Islah 
eden kişi ise 
bununla yetinmeyip 
başkasının 
kötülüğünü 
değiştiren kimsedir. 
Diğer bir ifade 
ile ıslah olan 
Müslüman şer’î 
hükümlere uyan 
kimsedir. Islah 
eden Müslüman 
ise, uymak ile 
birlikte başkasını 
şer’î hükümlere 
uymaya davet 
eden/çağıran 
kimsedir. Biri 
uyuyor, diğeri ise 
uymaya çağırıyor.
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beraber başkasını onu işlemeye davet eden/çağıran 
kimsedir. Yani içki içen kişi bozuk ise, onu içmeye 
ve bu kötülüğü yaymak için davet eden kişiye de 
bozgunculuk çıkaran kişi denir. Dolayısıyla kötü-
lüklerin yayılmasını sağlayan aktör bozuk kişi değil 
bozgunculuk çıkaran kimsedir. Mesela; Firavn’un 
sihirbazları Mısır toplumunda bozgunculuk çıkaran 
bir topluluk idi ve asıl bozgunculuğu yayan onlar idi. 
Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

ا َجاَء السََّحَرةُ قَاَل لَُهْم ُموَسى  َوقَاَل فِْرَعْوُن ائْتُونِي بُِكّلِ َساِحٍر َعِليٍم. فَلَمَّ
َ َسيُْبِطلُهُ  ْحُر إِنَّ للاَّ ا أَْلقَْوا قَاَل ُموَسى َما ِجئْتُْم بِِه الّسِ أَْلقُوا َما أَْنتُْم ُمْلقُوَن. فَلَمَّ

َ اَل يُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن  إِنَّ للاَّ

“Firavun dedi ki: Bilgi-
li bütün sihirbazları bana 
getirin! Sihirbazlar gelince 
Musa onlara: Atacağınızı 
atın, dedi. Onlar (iplerini) 
atınca, Musa dedi ki: Sizin 
getirdiğiniz sihirdir. Allah 
onu boşa çıkaracaktır. Çün-
kü Allah bozgunculuk çıka-
ranların işini düzeltmez/ıs-
lah etmez.”8 

Aynı şekilde Salih Aley-
hi’s Selam da kavmini ken-
disine davet ederken şöyle 
dedi:

الَِّذيَن  اْلُمْسِرفِيَن.  أَْمَر  تُِطيعُوا  َواَل 
يُفِسدون في األرِض واليُصلحون

“Haddı aşanların emrine 
uymayın ki onlar yeryüzün-
de ıslah etmeye değil boz-
gunculuk çıkarmaya çalışır-
lar.”9

Bu konu hakkında tef-
sirde güzel bir latife geçer, 
şöyle ki; neden Salih pey-
gamberin ismi muslih değil? 
Çünkü kendisi peygmber ve 
Allah’ın elçisi olduğu için 
ismi salih ve kavmini salih amellere çağırdığı için 
kendisi muslih oluyor. Yani o iki güzelliği bir arada 
toplamıştır. 

Şu bir gerçektir ki insanlar ya hayırda yarışırlar 
ya da şerde. Hayırda yarış yukarıdan aşağıya ıslah 
edenler ile başlayarak salih olanlara doğru gelişir. 
Şerde yarış ise bozgunculuk çıkaranlar ile başlaya-
rak fasit olanlara doğru geriler. Yarışın istikametini 
belirleyen ise her iki grubun yukarıdaki kanaat ön-
derleri, yani “ıslah edenler” ve “bozgunculuk çıka-
ranlar”dır.

Özetlemek gerekirse “ıslah olmak” “bozulmak” 
karşılığı, “ıslah etmek” ise “bozgunculuk çıkarmak” 
karşılığı olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda oto-
matikman salih olanlar ıslah edenlerden etkilenirler. 
(Bozuk) Fasit olanlar ise (bozgunculuk çıkaranların) 
ifsat edenlerin etkisi altında kalan kimselerdir. Bu 
gerçeği gözler önünde seren Kur’an-ı Kerim insan-
lar arasında frekans benzerliği olunca her zaman 
“tabandaki olanlar tavandaki olanlara tabi olmuş-
lardır.” diye anlatmıştır:

بِِهُم  َوتَقَطَّعَْت  اْلعََذاَب  َوَرأَُوا  اتَّبَعُوا  الَِّذيَن  ِمَن  اتُّبِعُوا  الَِّذيَن  أَ  تَبَرَّ إِْذ 
ُءوا ِمنَّا  أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ اأْلَْسبَاُب. َوقَاَل الَِّذيَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ

“İşte o zaman kendile-
rine uyulup arkalarından 
gidilenler, uyanlardan hızla 
uzklaşırlar ve -her iki taraf 
da- azabı görmüş, nihayet 
aralarındaki bağlar kopup 
parçalanmıştır. Başkası-
na uyanlar şöyle derler: Ah, 
keşke bir daha dünyaya geri 
gitmemiz mümkün olsay-
dı da, şimdi onların bizden 
uzaklaştıkları gibi biz de 
onlardan uzaklaşsaydık!”10

Dolayısıyla tarih boyun-
ca ıslah edenler salihlere, 
bozgunculuk çıkaranlar ise 
bozuk kimselere öncülük 
ederek onların hayattaki gi-
diş istikametini belirlemiş-
lerdir. Çünkü ıslah edenler 
salih olanların, bozgunculuk 
çıkaranlar da bozuk olanla-
rın kanaat önderleridirler.

Bir diğer gerçek ise ıslah 
edenler kendileri gibi salih 
kimseleri üretirken bozgun-
culuk çıkaranlar rahat dur-
madığı gibi, bozgunculuk 
çıkaranlar da kendileri gibi 

bozuk kişiler üretirken ıslah edenler seyirci kalma-
malıdırlar. Çünkü hak-batıl mücadelesi kıyamete 
kadar devam edecektir.

ِمْن  اْلَحقَّ  اتَّبَعُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َوأَنَّ  اْلبَاِطَل  اتَّبَعُوا  َكفَُروا  الَِّذيَن  بِأَنَّ  َذِلَك 
َربِِّهْم 

“Bu, inkâr edenlerin batıla uymaları ve iman 
edenlerin Rablerinden gelen hakka uymalarından 
dolayıdır.”11

Konu ile alakalı olarak işlenmesi gereken tek bir 
kavram kaldı ki o da “Değişim” kavramıdır. İslam 

tarih boyunca ıslah 
edenler salihlere, 

bozgunculuk 
çıkaranlar ise 

bozuk kimselere 
öncülük ederek 

onların hayattaki 
gidiş istikametini 

belirlemişlerdir. Çünkü 
ıslah edenler salih 

olanların, bozgunculuk 
çıkaranlar da bozuk 

olanların kanaat 
önderleridirler.
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literatüründe yer alan fakat mana olarak ıslah ke-
limesine yakın olan “Değişim” kavramının günlük 
konuşmada her ikisi de eş anlamlı olarak kullanıl-
maktadırlar. Fakat dünya toplumları nüfus ve yerle-
şim olarak büyüdükçe, oranla da toplumsal ilişkiler 
genişledikçe her iki konu ile ilgili kullanılan bilgiler 
ve kavramların manası da daha kapsamlı olarak 
genişlemiştir. Çünkü bilim ve ilim uzmanları/âlimler 
ilgili hususu açıklarken belli kavramlar kullanırlar. 
Kullanılan her kavrama belli bir mana kazandırılır, 
bu ilim alanı hakkındaki bilgiler çoğaldıkça ve uz-
manların ufku genişleyerek daha derin tecrübeler 
kazandıkça kullanılan kavram ilkel manasında kal-
mayıp ona daha geniş ufuk ve pencereler açılır. Mi-
sal olarak Abdullah bin Abbas’ın bize gelen Kur’an-ı 
Kerim tefsiri ile Hicri olarak 7. yüzyılda ölen Kurtubi 
tefsiri arasında çok büyük farklılıklar vardır. Aynı şe-
kilde Arapça dil bilgisi hakkında Ebu-l Esved Eddüeli 
(H.Ö 16- 69 H.) tarafından kaleme alınan ilk eser ile 
İbni Cinni’nin (322 H.-392 H.) yazdığı eser bir de-
ğildir. Her âlim zamanın adamı olarak ilgili ilmi ele 
alarak eser yazar ve kavramları açıklar. Bu perspek-
tiften bakacak olursak “Değişim” kavramını da bu 
çerçeve içinde oturtabiliriz. Genelde “Değişim” kav-
ramı günümüzde toplum ve insanların durumunu 
kötü bir düzeyden daha iyi bir düzeye getirmek an-
lamında kullanılır. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim’de 
“Değişim” sözcüğü iki yerde geçmiştir; biri Ra’d Su-
resi 11, diğeri de Enfal Suresi 53’tedir:

َ اَل يُغَيُِّر  ِ إِنَّ للاَّ لَهُ ُمعَقِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه يَْحفَُظونَهُ ِمْن أَْمِر للاَّ
ُ بِقَْوٍم ُسوًءا فاََل َمَردَّ لَهُ َوَما لَُهْم  َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم َوإَِذا أََراَد للاَّ

ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل 

“Onun önünde ve arkasında Allah’ın emri ile onu 
koruyan takipçiler -melekler- vardır. Bir toplum 
kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, 
onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kö-
tülük diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye bir 
şey yoktur. Onların Allah’tan başka yardımcıları da 
yoktur.”12 

َ لَْم يَُك ُمغَيًِّرا نِْعَمةً أَْنعََمَها َعلَى قَْوٍم َحتَّى يُغَيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم  َذِلَك بِأَنَّ للاَّ
َ َسِميٌع َعِليٌم  َوأَنَّ للاَّ

“Bu da, bir toplum kendilerinde bulunanı değiş-
tirinceye kadar Allah’ın onlara verdiği nimeti değiş-
tirmeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten Allah işiten-
dir, bilendir.”13

Kurtubi’nin bu iki ayet hakkında yazdığı tefsir 
belki iki sayfayı geçmez. Belki Kurtubi şimdiki ya-
şadığımız derin acı ve uzun sancıları yaşasaydı çok 
farklı analiz ve tefsiri olacaktı ve daha detaylı açık-
lamalar yapacaktı. Oysa günümüzde çok önem arz 
eden ve bu iki ayetin içinde barındırdığı “Değişim” 
kavramı üzerinde uzun uzun durulmalı, hakkında 
kamuoyu oluşturularak ciddi konferanslar ve fay-
dalı programlar düzenlenmeli, aydınlatıcı ve ışık 
tutucu araştırmalar yapılmalı ve en önemlisi “Deği-
şim” kavramına doğru mana kazandırılarak doğru 
“Değişim”i arzulayan bir nesil yetiştirilmelidir. Çün-
kü “Değişim”in doğru olarak anlaşılmasının ilk adı-
mı toplumdaki kanaat önderlerinin öncülük yaparak 
samimi ve doğru bir şekilde onu açıklamasıdır. Eğer 
içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın Müslümanları 
olarak bir takım kavramları doğru bir şekilde anla-
mazsak, onlar bizi kavurup kesecektir. Yukarıda ge-
çen her iki ayette bulunan “Değişim” kelimesi; bir 
toplum halini değiştirmek için gerçek değişimi için-
den samimi olarak geçirip harekete geçmediği sü-
rece Allah ona layık olduğu “Değişim”i nasip etmez, 
başarılı kılmaz manasını taşımaktadır. Dolayısıyla 
fikri olarak “Değişim” kavramı “ıslah” kavramı ile 
kesiştiği gibi daha kapsamlı ve temel bir kullanıma 
sahiptir. 

1	 	A’raf	Suresi	56
2  Bakara Suresi 11-12
3	 	Bakara	Suresi	204-205
4	 	Hud	Suresi	88
5	 	Ankebut	Suresi	9
6	 	A’raf	Suresi	170
7	 	Hud	Suresi	117
8	 	Yunus	Suresi	79-81.
9	 	Şuara	Suresi	151-152
10	 	Bakara	Suresi	166-167
11	 	Muhammed	Suresi	3
12	 	Ra’d	Suresi	11
13  Enfal Suresi 53

SALİH OLMAK MI DAHA HAYIRLI
YOKSA ISLAH ETMEK Mİ?
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İlahiyatçıların belli başlı dini konuları(!) konuşmak 
üzere TV programlarına çağrıldıklarına son dönemler-
de daha çok rastlar olduk. Ne ilginçtir ki programlarda 
ameli yönü olmayan konular itina ile seçilip üzerin-
de tartışılmaktadır. Bu programlarda Müslümanların 
ameli bir meselesine merhem olalım kastından çok 
afaki meseleler ile kamuoyunu meşgul etmek amaç-
lanmaktadır. Programlarda ilahiyatçıların sıkça ko-
nuştuğu/tartıştığı konulardan bir tanesi de Cennet 
ve Cehennem konusudur. Lakin ne ilginçtir ki, prog-
ramlara konuk olan ilahiyatçılar/hocalar Cennet ve 
Cehennem konusunu somut mu soyut mu tartışması-
nın ötesine taşımamışlardır. Ya da kıyamet alametleri 
hocalara sıkça sorulan soruların zirvesinde olma ye-
rini halen korumaktadır. Kıyamet ne zaman kopacak? 
Nasıl kopacak? Koparken bizler neler hissedeceğiz? 
Cennet nasıl bir yer? Cehennem azabının şiddeti ne 
denlidir? Bu ve buna benzer sorular programların vaz-
geçilmez sorularından sadece bazıları. Lakin bu so-
rular ne kadar muhtelif olursa olsunlar ortak bir pay-
daları vardır ki o, ameli yönü kapsamıyor olmalarıdır.  
Ben de bu makalemde özellikle Cennet ve Cehennem 
konularını tartışma konularına mevzu olmak yerine 
ameli koordine eden bir esas olması gerektiğini ele 
almaya çalışacağım. Evet, Cennet-Cehennem amel-
lerimizi koordine etmelidir. Başka bir deyişle sevap 
ve günah amellerimizin tayinini belirleyen ölçü olma-
lıdır. Peki, biz kendisine ulaşacağımızdan zerre mik-
tarı şüphe duymadığımız o günü/din gününü ne denli 
ciddiye alıyoruz? Müslümanların şeri hükümlere tabi 
olmak konusunda ortaya koymuş oldukları tavır se-
vap ve günah meselesini ne kadar ciddiye aldığımızın 
en güçlü ispatıdır. Sevap ve günah merkezli bakan ve 
ciddiye alan bir kimse nasıl olur da Allah’ın hükmüne 
muhalefet edebilir ki? Mümkün değildir. Sevap ve gü-
nah dolaysıyla Cennet ve Cehennem konusu ciddiye 
alınmalıdır ki kullukta başarı gelsin. Ukba kaygısı ta-
şımayan bir kimsenin kullukta başarı sağlaması mu-
haldir. Kullukta başarı ancak ukbayı ciddiye almakla 
gerçekleşecektir. Buradan hareketle eğer ki sevap ve 
günah yani Cennet ve Cehennem konuşulacaksa bu 
amellere tesiri bakımından ele alınmalı yoksa tartışma 
konusunun objesi bakımından değil… 

UKBA KAYGISI
AMELİ KOORDİNE ETMELİ

ABDULLAH İMAMOĞLU
a.imamoglu@kokludegisimdergisi.com
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İşin bir de hafife alınması meselesi var. Kardeş-
lerimizle sohbet ettiğimiz zaman niçin namaz kıl-
madığı sorusuna yakın bir zamanda başlayacağı 
cevabını vermesi ukbayı çok ciddiye almadığının en 
bariz göstergesidir. Hâlbuki ki namaz ya da Allah’ın 
emirlerinden herhangi birisini ihmal etmesi halin-
de günahkâr olacağı korkusu onu harekete geçir-
meli ve kaygılandırmalıdır. İhmalkârlığından ötürü 
günaha duçar kalacağı endişesi onu sarmalı ve bir 
an evvel emri yerine getirmelidir.  Maalesef toplu-
mumuzda bu hassasiyetin zail olduğunu üzülerek 
de olsa görebiliyoruz. Asıl olan sevap bilinci doğru 
amele sevk etmeli, günah bilinci ise yanlış ameli iş-
lemekten korumalıdır. Uzun lafın kısası ukba kaygısı 
kullukta başarı getirecektir. “Din günü” gerçeği bi-
zim amellerimizi koordine etmelidir. 

Abdullah b. Ömer nakletmektedir: “Rasulullah 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem: İki büyük şeyi unut-
mayın, buyurdu. İki büyük şey nedir? diye sorduk. 
Cennet ve Cehennem, buyurdu. Sonra Allah Resulü 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem anlatacağı kadar anlat-
tı ve ağladı. Gözyaşları sakallarının iki yanına aktı 
–veya ıslattı-. Sonra: Muhammed’in nefsi kudret 
elinde olana yemin ederim ki, eğer benim bildiğim 
gerçekleri bilseydiniz, mutlaka araziye çıkar, başla-
rınıza toprak serperdiniz, buyurdu.”1 

Ukba bilincinin ameli koordine ettiğiyle alakalı 
bir rivayet ise şöyledir. Ebu Said RadiyAllahu Anh’ın 
rivayetine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sel-
lem şöyle buyurdu: 

“Surun sahibi (İsrafil), sur denen borusunu ağzı-
na dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfle-
me emrini beklerken benden gülüp eğlenmemi nasıl 
bekleyebilirsiniz?”2  

Yine başka bir hadis paylaşmak istiyorum ki bu 
hadis o günün şiddetini anlatmak adınadır. Başta 
da dediğim gibi yüzeysel bir bilgi aktarımından zi-
yade amelleri koordine etmesi gayesiyle bu hadis-
leri paylaştığımı tekrar hatırlatmak isterim.  Ayşe 
RadiyAllahu Anha, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem’i şöyle buyururken işittim demiştir: 

“İnsanlar Kıyamet Günü’nde, yalınayak, çıplak ve 
sünnetsiz olarak Allah’ın huzurunda toplanırlar. Bu-
nun üzerine ben: Ya Rasulullah! Kadınlar ve erkekler 
birlikte olunca, birbirlerine bakmazlar mı, dedim? 
Peygamber Efendimiz: Ayşe! Durum, onların bunu 
akıllarına getiremeyecekleri kadar ciddidir, buyur-
du.” Bir başka rivayette: “İş, birbirlerine bakamaya-
cakları derecede şiddetlidir, buyurdu. ”3

Kardeşlerimizle 
sohbet ettiğimiz 
zaman niçin namaz 
kılmadığı sorusuna 
yakın bir zamanda 
başlayacağı cevabını 
vermesi ukbayı çok 
ciddiye almadığının 
en bariz göstergesidir. 
Hâlbuki ki namaz 
ya da Allah’ın 
emirlerinden herhangi 
birisini ihmal etmesi 
halinde günahkâr 
olacağı korkusu onu 
harekete geçirmeli 
ve kaygılandırmalıdır. 
İhmalkârlığından 
ötürü günaha duçar 
kalacağı endişesi 
onu sarmalı ve bir 
an evvel emri yerine 
getirmelidir.  Maalesef 
toplumumuzda bu 
hassasiyetin zail 
olduğunu üzülerek de 
olsa görebiliyoruz. 
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Bütün bu hadisler bizlere hakikatte ukbayı, ukba da bizlere kulluğu hatırlatmalıdır. Sevap amelleri yap-
maya, günahta amellerden kaçmayı sağlamalıdır. Bunun en güzel öğretilerinden bir tanesi de Rasullah Sal-
lallahu Aleyhi ve Sellem’in konuyla alakalı sözleridir. Hz. Ali ve Mersed b. Ebî Mersed ile bir deveye nöbetleşe 
biniyorlardı. Yürüme sırası efendimize geldiğinde, diğer iki sahabe: “Ya Rasulullah! Sen bin; biz, senin yerine 
yürürüz.” diyorlardı. Ancak Peygamber efendimiz bunu kabul etmiyor, “Siz yürümekte benden daha kuvvetli 
olmadığınız gibi, ecir ve mükâfat hususunda da ben sizden daha müstağni ve zengin değilim.”4 diyordu.

Cennet vaadini ve müjdesini duydu mu koşmalı bir Müslüman… Cehennem tehdidini duyduğu vakit de 
ürkmeli ve o işten uzak durmalıdır. Müjde ve tehdit kişinin amellerindeki seyri tayin eden olmalıdır. Eğer ki 
amellerin tayinini belirleyen Rabbimizin müjdesi ve tehdidi olursa kullukta başarı gelecektir. Tıpkı Ebu Dah-
dah gibi… 

İbn- i Mesud RadiyAllahu Anh anlatıyor: 

“Kim Allah’a güzel bir borç verirse, Allah ona bunun karşılığını 
kat kat verir5 ayeti nazil oldu. Ayetin indiğini duyan Ebu Dahdah, 
vakit kaybetmeden hemen koşarak Rasulullah’ın yanına geldi. 
Ona:  Anam babam sana feda olsun ey Allah Rasulü, Allah hiçbir 
şeye muhtaç değilken bizden borç mu istiyor? diye sordu. Hz. 
Peygamber: Evet, bununla sizi Cennet’e koymak istiyor buyurdu. 
Ebu Dahdah: Şimdi ben Rabbime borç verirsem, bunun için beni 
ve çocuklarımı Cennet’e koyacağını taahhüt mü ediyor? diye sor-
du. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem: Evet, buyurdu. Ebu 
Dahdah elini Rasulullah’a uzatarak: Öyleyse elini bana uzat ey 
Allah Rasulü benim iki bahçem var, biri yukarıda diğeri aşağıda. 
Vallahi bunlardan başka da bir şeyim yok. İkisini de Allah’a borç 
vermek istiyorum, dedi. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem: 
Onlardan birini Allah için bağışla, diğerini kendin ve ailenin geçi-
mi için bırak, buyurdu. Ebu Dahdah: Büyük olan ve çok sevdiğim 
600 ağaçlı hurma bahçemi Rabbime borç veriyorum, dedi. Allah 
Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem: Öyle ise Allah buna karşılık 
sana Cennet’i verecektir, buyurdu.”6

Cennet vaadini ve 
müjdesini duydu 
mu koşmalı bir 
Müslüman… 
Cehennem tehdidini 
duyduğu vakit de 
ürkmeli ve o işten 
uzak durmalıdır. 
Müjde ve tehdit 
kişinin amellerindeki 
seyri tayin eden 
olmalıdır
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Ebu Dahdah hurma bahçesine gidip de olayı eşi-
ne anlatınca eşi yaptığı bu alışverişten dolayı çok 
memnun oldu, çok sevindi. Ebu Dahdah ona:  “Ey 
Dahdah’ın annesi! Hurma bahçesinden çık! Ben onu 
hurmalarıyla birlikte Cennet karşılığında Rabbime 
sattım, deyince, eşi onu tebrik ederek:  Kârlı bir ti-
caret yapmışsın ey Ebu Dahdah! Allah alışverişini 
mübarek kılsın, dedi. Sonra topladıkları hurmaları 
bahçede bırakıp, çocuklarını yanına alarak bahçeyi 
gönül hoşluğu içinde terk etti.”7

Belki ukba kaygısının ameli nasıl düzenlediğini 
anlatan nadir örneklerden bir tanesi de Abdullah ibn 
Revaha’nın şu muhteşem sözleridir. “Vallahi ben ne 
dünya sevgisinden dolayı ne de sizleri özleyeceğim 
diye ağlıyorum. Beni ağlatan şey, Rasulullah’tan 
işittiğim “İçinizden Cehennem’e uğramayacak yok-
tur! Bu, Rabbimin yapmayı üzerine vacip kıldığı bir 
gerçektir,8 ayetidir. Cehennem’e uğradıktan son-

ra oradan nasıl geri döneceğimi bilmiyorum. Ben, 
Rahman olan Allah’tan, kanları fışkırtıp köpürten bir 
kılıç darbesiyle yahut ciğer ve bağırsakları kasıp ka-
vuran bir kargı saplamasıyla şehit olmak isterim ki, 
kabrime uğrayanlar: Allah bu savaşçıya doğru yolu 
göstermiş, o da doğru yolu bulmuştur, desinler!”9

Sözün bitiği yer burası olsa gerek. Ukba kaygısı 
ameli koordine etmeli…

1	 	Ebû	Ya’lâ
2	 	Tırmizi
3	 	Buhârî,	Rikak	45;	Muslim,	Cennet	56-59
4	 	İbn	Sa’d
5  Bakara Suresi 245
6	 	Kurtubi
7	 	İbn’ül	Esir,	Üsdül	Gabe
8	 	Meryem	71
9  Sire

UKBA KAYGISI
AMELİ KOORDİNE ETMELİ
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Yazı başlığı ilk görüldüğünde aklınıza 
muhtemelen Türkiye’de uygulanan muhase-
be sistemi gelmiştir. Tanım olarak muhasebe 
işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, be-
lirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların 
yer aldığı listeye tek düzen hesap planı denir. 
Lakin benim bahsettiğim tek düzen hesap 
planı bundan çok farklı bir plan ve stratejidir.

Bilindiği üzere her geçen yıl Müslüman 
ülkeler Batıya entegre olma hususunda bir 
önceki yıla nazaran daha da ileriye yol kat 
etmektedir. Müslümanlara Batı güdümlü li-
derler tarafından sürekli onlara muhtaçmış 
edasında açıkça propaganda yapılmaktadır. 
Bu propaganda etkisini öyle bir göstermiş 
olmalı ki Müslümanlar en ufak bir kargaşa-
da bile gözünü kulağını Batıya çevirmiştir. Bu 
entegre Batıyı Müslümanlar nezdinde sadece 
kuvvet olarak değil aynı zamanda medeni ve 
insan haklarına riayet eden bir merkez haline 
getirmiştir. Öyle ya bu halk artık modasıyla, 
sanatçısıyla, kumarıyla, içkisiyle batının ne-
redeyse kopyası haline gelmiştir. Hatta iba-
detleri bile Hristiyan ruhani bir hale gelmiştir, 
mesela onlar Pazar günü kilise ye gidip iba-
detlerini yerine getirip günahlarını çıkarırlar… 
Bizim Cuma günkü atmosferimize ne kadar 
da benziyor değil mi? Maalesef aynı. Ailemize 
karşı olan davranışlarımız bile onlar ile aynı. 
Bu durumda sizin de aklınıza “Kim bir kavme 
benzemeye çalışırsa o da onlardandır.’’ hadi-
si geliyor değil mi?

Müslümanlara Batı 
güdümlü liderler tarafından 
sürekli onlara muhtaçmış 
edasında açıkça propaganda 
yapılmaktadır. Bu propaganda 
etkisini öyle bir göstermiş 
olmalı ki Müslümanlar en ufak 
bir kargaşada bile gözünü 
kulağını Batıya çevirmiştir. Bu 
entegre Batıyı Müslümanlar 
nezdinde sadece kuvvet olarak 
değil aynı zamanda medeni ve 
insan haklarına riayet eden bir 
merkez haline getirmiştir. Öyle 
ya bu halk artık modasıyla, 
sanatçısıyla, kumarıyla, 
içkisiyle batının neredeyse 
kopyası haline gelmiştir.

TEK DÜZEN HESAP PLANI

MEHMET KAVAL
m.kaval@kokludegisimdergisi.com
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Yukarıdaki paragrafta bahsettiğim benzerlikleri 
daha da sıralayabiliriz hatta tek tek yazmaya kalk-
sak eminim sayfa sayfayı kovalar. Bu bahsetmiş ol-
duğum benzerlikler kendi kendine gelişmiş olaylar 
değildir. Tam tersine gayet planlı, üzerinde çalışıl-
mış ve hayata hâkim kılınması için belli başlı müca-
deleler yapılmıştır. Bu mücadele Batı ve Müslüman 
ülkelerdeki aydın kesim diye adlandırılan bilirkişiler, 
sanatçılar, kanaat önderleri, akil insanlar eliyledir. 
Bu plan ve stratejinin başarıya ulaşması Batılı kâ-
firleri tatmin etmemiş asla da etmeyecektir. Çünkü 
esas mesele Müslümanların girmiş olduğu bu çu-
kurdan bir daha çıkmamasını sağlamak ya da bu 
çıkışı elinden geldiğince uzatmaktır. Bu hedeflerini 
de yerel ve ulusal medya ile gerçekleştirmektedir-
ler. Medya toplumun algısını yönetmede adeta en 
etkili rolü oynamakta ve maalesef medyanın bugün 
çoğunluğu Batılı kâfirler ve onun avenelerinin elin-
dedir. 

Onların en büyük korkusu ve uykularından kal-
dıran kâbusu tabii ki geçmişte edinmiş oldukları 
tecrübeleridir. Tarih onlara bir zamanlar İslam’ın 
dünyanın her tarafına yayıldığı gerçeğini asla unut-
turmayacaktır. 

Osmanlının yıkılmasıyla Batı geri çekilmemiş 
bundan sonraki adımlarını daha sağlam atmak ve 
kendini garantiye almak için İslam’ın toplum nez-
dindeki bakış açısını ters düz etmiştir. Toplum öyle 
bir hale getirildi ki İslam’ın bir yönetim nizamı oldu-
ğu unutturulmuş onun yerine sadece namaz, oruç, 
hac gibi ferdi ibadetlerle sınırlı kalınmıştır. Bu da 
yetmemiş kardeşi kardeşe kırdırmak için girişimler-
de bulunulmuş ve nihayetinde ırkçılık gibi bir fitne 
Müslümanların içine girmiştir. Bu fitne ve fesadın 
bitmemesi için de eğitim ve öğretim müfredatı ken-
dilerine göre ayarlanmıştır.

Tüm bu durumlar bize Tek düzen hesap planını 
nasıl da açıklıyor değil mi? 

َواللّهُ َخْيُر اْلَماِكِريَن

“…Allah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık 
verenlerin) en hayırlısıdır.”1 

Batılı kâfirler ne kadar tuzaklar kurarlarsa kur-
sunlar, ne planlar yaparlarsa yapsınlar yine de Rab-
bimizin kurmuş olduğu düzenden öteye geçemezler. 
Bununla ilgili tarih bize birçok örnek barındırmakta-
dır. Ben birkaçını aktarmaya çalışacağım inşallah. 

1-) Mekkeli Müşrikler ’in Hz. Peygamber SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’e Suikast Planı

Müşrik liderler, hicretle Hz. Peygamber’in Medi-
ne’de güçlenerek günün birinde Mekke’ye hücum 

Osmanlının 
yıkılmasıyla Batı geri 
çekilmemiş bundan 
sonraki adımlarını 
daha sağlam atmak 
ve kendini garantiye 
almak için İslam’ın 
toplum nezdindeki 
bakış açısını 
ters düz etmiştir. 
Toplum öyle bir 
hale getirildi ki 
İslam’ın bir yönetim 
nizamı olduğu 
unutturulmuş onun 
yerine sadece 
namaz, oruç, hac 
gibi ferdi ibadetlerle 
sınırlı kalınmıştır. Bu 
da yetmemiş kardeşi 
kardeşe kırdırmak 
için girişimlerde 
bulunulmuş ve 
nihayetinde ırkçılık 
gibi bir fitne 
Müslümanların içine 
girmiştir 
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edebileceğinden ve ticaret yolları için bir tehlike 
teşkil edeceğinden korkuyorlardı. Bu sebeple Mek-
ke müşriklerinden müteşekkil bir üst kurul Hz. Pey-
gamber’e ve Yesrib’e hicret eden ashabına karşı 
nasıl bir tavır takınacaklarını belirlemek için Daru’n 
Nedve’de toplandılar. İçlerinde Ebu Cehil, Ebu Süf-
yan, Utbe b. Rebia vs. gibi müşrik liderin bulunduğu 
Daru’n Nedve üyeleri Rasulullah ve davası aleyhin-
de fikirler ortaya atmaya başladılar. Bazıları O’nun 
zincire vurup hapsedilmesini, bazıları sürgüne gön-
derilmesini teklif ettilerse de, bu teklif reddedildi.  
Bu sırada Ebu Cehil: “İçimizden her aşiretten güçlü, 
kuvvetli, gözü pek, şerefli bir delikanlı alalım. Son-
ra onların her birine birer 
kılıç verelim. Onlar kılıçla-
rıyla Muhammed’i tek vu-
ruşla bir anda vursun. Bunu 
tüm kabileler yaparsa, kan 
tüm kabilelere dağılmış olur 
ve böylece Abdülmuttalib 
oğulları bütün aşiretlerle sa-
vaşmayacaktır.” teklifinde 
bulundu. Bu suikast planı 
genel kabul gördü. Ancak 
Mekkeli müşrik liderler, sui-
kast planını yapmakla duru-
mun Hz. Peygamber’e haber 
verilebileceğini akıllarına 
getiremediler. Allah’ın izni ile 
bunda başarıya ulaşamadı-
lar ve Peygamber yatağında, 
Hz. Ali’yi buluverdiler ve ara-
larından geçen peygamberi 
de fark edemediler. Bunda 
Rabbimizin yardımını açıkça 
görüyoruz.

2-) Müslümanların Mek-
ke müşriklerinin zulmünden 
kurtularak İslam’ın öngör-
düğü biçimde yasayabilmek amacıyla Habeşistan’a 
yaptıkları göç sırasında Mekke müşriklerinin ileri 
gelenleri buna engel olmak için Habeşistan kralı 
Necaşi’ye hediyeler götürüp Müslümanlara güven-
memelerini anlatmıştır. Lakin Allah’ın yardımı ile 
başarıya ulaşamamışlardır.  Necaşi Müslümanların 
yanlarında Kur’an’dan bir bölüm bulunup bulunma-
dığını sordu. Bunun üzerine Ca’fer hicretlerinden he-
men önce nazil olan Meryem Suresi’nin ilk otuz beş 
ayetini okudu. Rivayetlere göre, ayetleri gözyaşları 
içinde dinleyen Necaşi bunların Hz. Musa ve İsa’nın 
getirdikleriyle aynı kaynaktan geldiğini tasdik ede-
rek elçilere müminleri teslim etmeyeceğini bildirdi. 
Amr’ın, Müslümanların Hz. İsa hakkında çok kötü 

sözler kullandıklarını söyleyerek Necaşi’nin kararını 
değiştirme çabası da Ca’fer’in, “O, Allah’ın kulu, re-
sulü, ruhu ve O’nun, dünyadan ve erden geçerek Al-
lah’a bağlanmış bir bakire olan Meryem’e ilka ettiği 
kelimesidir.” şeklindeki cevabı Necaşi’nin bu konu-
daki gerçeği kavramasına yaradı.

Habeşistan muhacirleri uzun yıllar hayatlarını 
burada huzur ve güven içerisinde sürdürdüler. Bu 
süre içinde basta Necaşi olmak üzere birçok kişi-
nin Müslüman olmasına vesile oldular. Bunların bir 
bölümü, Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden 
önce Mekke’ye geri döndü. Basta Ca’fer b. Ebî Tâ-

lib olmak üzere büyük bö-
lümü ise Hicret’ten sonra, 
Hayber’in fethi (H. 7/628) 
sırasında Medine’ye gelerek 
Müslümanlara katıldı.

3-) Bir zamanlar Bizans 
İmparatorluğu´nun başken-
ti olan İstanbul‚ Fatih Sul-
tan Mehmet tarafından 53 
gün süren bir kuşatmadan 
sonra 29 Mayıs 1453´te fet-
hedilmiştir. Tarihin çeşitli 
dönemlerinde birçok devlet 
tarafından 28 defa kuşatıl-
malara karşı koyan İstan-
bul´un aşılması güç olan 
ünlü surları‚ 29 Mayıs 1453 
tarihinde aşılmış ve İstanbul 
fethedilmiştir. Bu fetih gelişi 
güzel bir şekilde top ve tü-
fekle yapılmış bir fetih değil-
dir. Kâfirlerin planlarına kar-
şılık Müslümanların planları 
galip gelmiş ve Allah’ın yar-
dımıyla gemiler karadan yü-

rütülerek fetih gerçekleşmiştir.

Ve daha bunlarla ilgili tarihte nice vakıalar var-
dır. Tüm bunlardan yola çıkarak diyebiliriz ki Allah’ın 
yardımı açık ve net bir şekilde görülmektedir. Öyle 
ise reçetesi belli ama eczanenin yolunu bilmeyen bir 
hasta gibi ortalıkta dolanan kişinin misali olmuşuz. 
Batı bütün çabalarıyla İslam’ın nurunu tamamen 
söndürmek istemekte, Müslümanlar ise maalesef 
kardeşlerinin dökülen kanları ile beslenen canavar-
ların peşinden adım adım gitmektedir. 

Ümmetin şu anki durumundan yani karanlıktan 
aydınlığa bir ışık misali çıkaracak tek çözüm nedir 
buna odaklanmalı ve çözüme giden yolda sebat ve 
mücadele gösterilmelidir.

Ümmetin şu anki 
durumundan 

yani karanlıktan 
aydınlığa bir ışık 

misali çıkaracak tek 
çözüm nedir buna 

odaklanmalı ve 
çözüme giden yolda 
sebat ve mücadele 

gösterilmelidir
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Bu son kısmı yani çözüm kısmını anlatırken yine yaşanmış bir örnek-
le yazıma son vermek istiyorum. Peygamber efendimiz ve Sahabelerinin 
yaşamış olduğu dönemi bu dönemden ayırmak tamamen yanlıştır çünkü 
değişen tek unsur eşya unsurudur. O dönemde var olan sistem bu günden 
çok da farklı bir düzen değildi, güçlü zayıfı ezer, içki hat safhada içilir, haya 
ve edep yerlerde ve ticarette her türlü hile yapılmaktaydı. Bu sadece birkaç 
örnekleme dahası da var. Bunca fitne ve bozgunluğun arasında öyle bir güç, 
öyle bir fikir filizlendi ki güç ve kudret ehli bu fikrin önünde duvar olması-
na rağmen engel olamadılar. Son Nebi ve rehberlik ettiği Sahabeler belli bir 
kültür aşamasından geçtikten sonra Rablerinin emriyle kitlelerini açığa vur-
dular ve toplumla kaynaşma gösterdiler bu kaynaşma esnasında sahip ol-
dukları fikirlerini hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayarak haykırdılar. 
Türlü türlü işkenceler çekseler de sonunda inandıkları ve tek gördükleri O 
İlah onlara Medine’nin kapılarını açtı ve gelen nusret ile Medine İslam Dev-
leti kuruldu. Sahih olan bu fikir onu sadece Medine sınırlarında tutmadı ve 
ta Endülüs’e kadar da uzattı. İşte tam da bugün ihtiyacımız olan bu büyük 
ve ilahi yardıma ulaşmanın yolu İslam’ın yeryüzüne hâkim kılınma fikri ve 
buna gönülden bağlı samimi ve Batı kültürü altında kalmamış etkili şahıslar 
yetiştirmektir. Rabbim bizlere Batı’nın kurmuş olduğu bu Tek Düzen Hesap 
Planından sıyrılıp onu yerle bir edecek salih gençler ve nihayetinde bütün 
Müslümanlara kalkan olacak Hilafet Devleti’ni kurmayı nasip etsin. (Âmin)

1	 	“Enfal	Suresi	30”

TEK DÜZEN HESAP PLANI
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Rabbimiz şöyle buyuruyor:

قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن إِنََّما يَتََذكَُّر أُْولُوا اأْلَْلبَاِب

“(Ey Rasulüm) de ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 
Ancak gerçek akıl sahipleri anlar, öğüt alır.”1

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” ifadesi, ilmin öne-
mine ve değerine işaret etmektedir. 

Yine Rabbimiz ّبِ ِزْدنِي ِعْلًما  Rabbim, ilmimi arttır!” ayeti ile“ رَّ
Allah’a dua etmemizi öğütlemektedir.

Fahreddin Râzî bu ayetler ile ilgili olarak şöyle söylüyor: 
“Burada ilmin üstünlüğüne, önemli bir şekilde dikkat çekil-
mektedir.” 

Naslar bir bütünlükte değerlendirildiğinde, ilmin öğrenilme-
si ve onunla amel etmenin ise esas olduğu vurgulanmaktadır.  

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “İman edenler ve salih amel iş-
leyenler.” ayeti değişik sigalar ile mutlak ve mukayyed olarak 
defalarca geçmektedir. 

Salih amel kavramı birçok ayette ise emir sigası ile geç-
mektedir. Emir sigası ile gelmesi, mükelleflerin mutlaka salih 
ameller yapması gerektiğini vurgulamaktadır. Mesela, namazı, 
orucu, zekâtı bunlara örnek olarak gösterebiliriz. 

Birçok ayette ise salih amel yapmanın önemine ve hayırlı 
neticelerine işaret edilmiştir. Ayetlerin bu şekilde gelişleri, mü-
kelleflerin bir an bile olsa, salih amellerden uzak kalmamaları-
nı temin içindir. İman ettikten hemen sonra Allah Subhanehû 
ve Teâlâ özellikle amel etmemiz gerektiğini bize bildirmiştir. 

İLİM, AMEL ETMEK İÇİNDİR
İSMAİL GÜRBÜZ
i.gurbuz@kokludegisimdergisi.com
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İman ettikten sonra bizden istenen, amelin ilmini 
öğrendikten sonra amel etmektir. Amelden yoksun 
bir şekilde ilimleri öğrenmek ve bu şekilde sadece 
ilmi amaç haline getirmek, kişinin amel etmek için 
değil de sadece bilgi sahibi olmak için okumasıdır. 
Kişi ilmiyle amel etmediği sürece, öğrendiklerini 
pratiğe geçirmediği sürece, öğrendiği ilim kendisine 
fayda vermez.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu-
yuruyor:

اْلِقيَاَمِة. فَيُْلقَى فِي النَّاِر. فَتَْنَدِلُق أَْقتَاُب بَْطنِِه. فَيَُدوُر  ُجِل يَْوَم  يُْؤتَى بِالرَّ
بَِها َكَما يَُدوُر اْلِحَماُر بَِرَحاهُ. فَيَْجتَِمُع إلَْيِه أَْهُل النَّاِر. فَيَقُولُوَن: أَْي فاُلُن ما 
َشأْنَُك ؟ أَلْيَس ُكنَت تَأُْمُر بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهى َعْن اْلُمْنَكِر؟ فَيَقُوُل: بَلَى. قَْد ُكْنُت 

آُمُرُكْم بِاْلَمْعُروِف وال آتِيِه َوأَْنَهاُكْم َعْن اْلُمْنَكِر َوآتِيِه
“Kıyamet Günü’nde bir adam getirilip Cehen-

nem’e atılır. Bağırsakları karnından dışarı fırlar ve 
o hâlinde değirmen çeviren merkep gibi döner. Ce-
hennemdekiler onun yanına toplanır ve: Ey filan, 
bu ne hâl? Bize iyiliği emreden ve bizden kötülüğü 
nehyeden sen değilmiydin? derler. O da: Evet, iyiliği 
emrederdim fakat onu ben yapmazdım. Kötülükten 
nehyederdim de onu kendim yapardım, diye cevap 
verir.”2

Kişinin ilmiyle amel etmemesi bu sonucu do-
ğurmaktadır. Amele dönüşmeyen ilim kişiye fayda 
vermediği gibi çok çetin bir akıbetle de karşı karşıya 
kalmasına sebep olmaktadır.

İslâmî fikirler sadece soyut, donuk bilgiler değil, 
pratik hayatta daima uygulanan mefhumlardır. İs-
lâm fikirleri, bu dünya hayatında insanın davranış-
larını kontrol altına alan, hidayet, rahmet ve öğüt 
olarak gelen, insanın yaptığı işlere çözümler getiren, 
davranışlarının nasıl olması gerektiğini belirleyen 
düşüncelerdir. Bu nedenle Müslümanlar şer’î nass-
ları amel etmek, özellikle de hayattaki hareketlerini 
düzenlemek amacıyla gelen nasslar olarak kavra-
malıdırlar. 

Yani Müslümanın, İslâm’ın dünya hayatında-
ki davranışlarını kontrol etmek için bir takım mef-
humlar getirdiğini, her İslâmî düşüncenin bir kanun 
olduğunu ve davranışlarının kontrol altına alınması 
için bu konular çerçevesinde hareket etmesi gerek-
tiğini kavraması gerekir. 

Onda eğitim yönünden ziyade pratik boyut daha 
belirgindir. Dolayısıyla yalnızca eğitim boyutunda 
ele alındığında İslâm’ın asli özelliğinin -pratik yönü-
nün- kaybolacağının unutulmaması gerekir. 

İslâm düşüncesinin pratik boyutu ve insan dav-
ranışlarını düzenleyen düşüncelerden meydana 
geldiği unutulacak olursa, hayattaki canlılığı kaybo-
lur. Teorik İslâmî bilgiler olmaktan öteye geçemez. 
İnsan davranışlarını düzenlemek maksadıyla gelen 
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özelliği, zihinlerden 
kaybolan ve 
sadece teorik ile 
bireysel ve zihinsel 
mutluluğa ulaştıran 
bilgiler haline gelir. 
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öğrenmekte aslolan 
amel etmek için 
öğrenilmesidir
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pratiğe yönelik hükümler olma özelliği, zihinlerden 
kaybolan ve sadece teorik ile bireysel ve zihinsel 
mutluluğa ulaştıran bilgiler haline gelir. Bu nedenle 
ilmi öğrenmekte aslolan amel etmek için öğrenil-
mesidir. 

Kişinin sözü ile davranışının birbirini yalanla-
maması gerekmektedir. Al-
lahu Teâla ayette şöyle bu-
yurmaktadır:

أَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِّرِ َوتَنَسْوَن أَنفَُسُكْم 
َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَب 

“Kitabı okuyup durduğu-
nuz halde kendinizi unutur 
da başkalarına mı iyilikle 
emredersiniz?”3 

Allahu Teâlâ başka bir 
ayette şöyle buyurmaktadır:

لَْم  ثُمَّ  التَّْوَراةَ  لُوا  ُحّمِ الَِّذيَن   َمثَُل 
يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا 

“Kendilerine Tevrat öğ-
retildiği halde, onun gere-
ğini yapmayanların duru-
mu, sırtına kitap yüklenmiş 
merkebin durumu gibidir.”4  
ayetinin muhatabı olma-
maya aşırı derecede özen 
göstermemiz gerekmekte-
dir. 

Fahreddin Râzi şöyle 
der: “İlmiyle amel etmeyen 
ve ilminden yararlanmayan 
kimselerin hali sırtında su 
kapları olduğu halde çölde 
susuzluktan ölen devenin 
durumu gibidir.”

Ebu Berze Nadle İbni Ubeyd el-Eslemî Radi-
yAllahu Anh’dan rivayet edildiğine göre Rasu-
lullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyur-
du: 

“Hiçbir kul, Kıyamet Günü’nde ömrünü nerede 
tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, ma-
lını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücu-
dunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulundu-
ğu yerden kıpırdayamaz.”5

Kıyamet Günü’nde, Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın 
huzurunda kişi öğrendiği ilim ile amel edip etmedi-
ğinin hesabını verecektir. Bu nedenle Allah’ın sevgi-
sini kazananlar ilmi ile amel edenlerdir. Allahu Teâla 
ayette şöyle buyurmaktadır:

َواللّهُ  ذُنُوبَُكْم  لَُكْم  َويَْغِفْر  اللّهُ  يُْحبِْبُكُم  فَاتَّبِعُونِي  اللّهَ  تُِحبُّوَن  ُكنتُْم  إِن  قُْل 
ِحيٌم َغفُوٌر رَّ

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Al-
lah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü 
Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”6

Ayette Allah’ın sevgi-
sinin kazanılmasının şartı 
Rasul SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e ittiba olarak bildi-
rilmiştir. Rasul SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e ittiba et-
mek ise O’nun gittiği yoldan 
gitmektir. Yani onun yürüdü-
ğü yoldan yürümektir. O’nun 
yaptığı ve uygulamalı ola-
rak gösterdiği amelleri yap-
maktır. Ona uymak ve onun 
emrini dinlemektir. İşte bu 
şekilde öğrenip amel eden 
Müslüman Allah’ın sevgisini 
kazanacaktır.   Nebî SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem’in şöyle 
dediği rivayet edilir: 

 “Sözleri toplayanlara ya-
zıklar olsun! Küfür üzerinde 
ısrarlı olanlara yazıklar ol-
sun!” Ki onlar sözü dinlemek 
isterler ancak onunla amel 
etmezler. 

Tıpkı Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’in şu 
hadiste söylediği gibi: 

 “Ümmetimden iki grup 
insan helak olmuştur: Facir 
bir âlim, cahil bir abid. De-
nildi ki: Ya Rasulullah hangi 
insan daha şerlidir? Dedi ki: 

Fesada uğradığı, bozulduğu zaman âlimler daha 
şerlidir.”

Ebu Derda dedi ki: “Allah’ın huzuruna çıkıldığı 
zaman korkunç olanların en korkuncu: Sen bildin, 
öğrendin... denmesi sonra da, bildiğinle amel ettin 
mi, diye sorulmasıdır.”

İslâmî düşünceler ve şer’î hükümler insanı kont-
rol altına alan ve amel edilmesi için sorumluluklar 
yükleyen konulardır. Bu nedenle, ihlâs ile amel et-
mek için öğrenilmeyen İslâmî ilimler, İslâmî düşün-
celer ve şer’î hükümler kişi için çok çetin bir hesapla 
karşı karşıya bırakacak bir durum ortaya çıkarmak-
tadır. Zira bu durumda İslâmî düşünce ve hükümler 
insanların davranışları üzerinde hiç bir etki meyda-

İslâmî düşünceler 
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bir durum ortaya 

çıkarmaktadır
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na getirmez hale geliyor. Ayrıca bu durum apaçık bir günahtır. Selim bir kalp ile Allah’a ulaşmanın dışında 
mal ve evlatların hiçbir fayda vermediği Kıyamet Günü’nde pek şiddetli bir azapla karşılaşmak demektir. Ebû 
Hüreyre RadiyAllahu Anh Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi:

فَهُ نِعََمهُ فَعََرفََها قَاَل: فََما َعِمْلَت فِيَها؟ قَاَل: قَاتَْلُت فِيَك َحتََّى اْستُْشِهْدت ُقَاَل: َكَذْبَت، َولَِكنََّك  َل النَّاِس يُْقَضَى يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعلَْيِه، َرُجٌل اْستُْشِهَد، فَأُتَِي بِِه فَعَرَّ ِإنَّ أَوَّ
فَهُ نِعََمهُ فَعََرفََها. قَاَل:  قَاتَْلَت ألَْن يُقَاَل: َجِريٌء، فَقَْد قِيَل، ثُمَّ أُِمَر بِِه فَُسِحَب َعلََى َوْجِهِه َحتََّى أُْلِقَي فِي النَّاِر.َوَرُجٌل تَعَلََّم اْلِعْلَم ََعلََّمهُ، َوقََرأَ اْلقُْرآَن، فَأُتَِي بِِه، فَعَرَّ
فََما َعِمْلَت فِيَها؟ قَاَل: تَعَلَّْمُت اْلِعْلَم، َوَعلَّْمتُهُ، َوقََرأُْت فِيَك اْلقُْرآَن. قَاَل: َكَذْبَت، َولَِكنََّك تَعَلَّْمَت اْلِعْلَم، ِليُقَاَل: َعاِلٌم، َوقََرأَْت اْلقُْرآَن ِليُقَاَل: ُهَو قَاِرٌئ، فَقَْد قِيَل، ثُمَّ 
فَهُ نِعََمهُ فَعََرفََها. قَاَل: فََما َعِمْلَت فِيَها؟ قَاَل:  أُِمَر بِِه فَُسِحَب َعلََى َوْجِهِه َحتََّى أُْلِقَي فِي النَّاِر.َوَرُجٌل َوسََّع اللهُ َعلَْيِه َوأَْعَطاهُ ِمْن أَْصنَاِف اْلَماِل ُكلِِّه، فَأُتَِي بِِه فَعَرَّ
َما تََرْكُت ِمْن َسبِيٍل تُِحبُّ أَْن يُْنفََق فِيَها، ِإالَّ أَْنفَْقُت فِيَها لََك قَاَل: َكَذْبَت، َولَِكنََّك فَعَْلَت ِليُقَاَل ُهَو: َجَواٌد، فَقَْد قِيَل، ثُمَّ أُِمَر بِِه فَُسِحَب َعلََى َوْجِهِه، ثُمَّ أُْلِقَي فِي النَّاِر 

“Kıyamet Günü’nde aleyhinde ilk önce hüküm ve-
rilmek üzere, şehit olduğu bilinen bir kimse getirilir. 
Allah ona olan nimetlerini anlatır. O da mazhar ol-
duğu nimetleri hatırlar. Allah: Ne amel işledin? diye 
sorar. Adam: Senin yolunda cihad ettim ve nihayet 
senin için şehit düştüm, der. Allah: Yalan söyledin. 
Bilâkis sen, cesaretlidir, desinler diye savaştın. Se-
nin için öyle de denilmiştir, buyurur. Başka bir hayırlı 
ameli bulunmadığından, emir verilir de yüzü üzeri-
ne sürüklenerek Cehennem’e atılır. Sonra ilim öğ-
renmiş, öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur’an 
okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini 
hatırlatır, o da itiraf eder. Sonra Allah ona: Ne amel 
işledin? diye sorar. O: Senin rızan için ilim öğren-
dim. Onu başkalarına öğrettim. Senin için Kur’an 

okudum. der. Allah: Yalan söyledin. Bilâkis sen 
âlim, denilmek için ilim öğrendin. Ne güzel okuyor 
desinler diye Kur’an okudun. Hakikaten senin hak-
kında bunlar da söylendi, buyurur. Başka bir hayırlı 
ameli bulunmadığından, emir verilir de, yüzü üze-
rine sürüklenerek Cehennem’e atılır. Sonra Allah’ın 
kendisine her çeşit maldan bolca verdiği bir kimse 
getirilir. Allah ona nimetlerini hatırlatır. O da hatır-
lar. Sonra Allah ona: Ne amel işledin? der. Adam: 
Verilmesini istediğin yerlere senin rızan için bolca 
verdim, der. Allah: Yalan söyledin. Benim için ver-
medin. Ne cömert bir kimsedir, desinler diye verdin. 
Nitekim hakkında böyle de denilmiştir, buyurur. Ni-
hayet, başka bir hayırlı ameli de olmadığından, emir 
verilir de yüz üstü sürünerek Cehennem’e atılır.”7
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Hadisi şerifte Rasul SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem, Cehennem’in kendisiyle tutuşturul-
duğu üç kişiden birinin âlim olduğunu ha-
ber vermiştir. Âlim olan kişiyi Cehennem’in 
kendisiyle tutuşturan üç kişiden biri kılan 
sebep ise öğrendikleriyle amel etmemesidir. 
İhlâsı öğrenmiş bunu başkalarına anlatmış 
ama kendisi bununla amel etmemiş, bu şe-
kilde de ateşin kendisiyle tutuşturulduğu üç 
kişiden biri olmuştur. İşte bundan dolayı İs-
lâm’da ilim, ihlâs ile ve mutlaka amel etmek 
için öğrenilir. Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem şöyle buyurdu: 

“Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni fay-
dalandır, bana fayda sağlayacak ilim öğret, 
ilmimi artır.”8

“Faydasız ilimden Allah’a sığınırım.”9 

Faydasız ilim, kişinin durumunu ve dav-
ranışlarını düzeltmeyen, bilinip 

fakat onunla amel edilmeyen 
ilimdir. İşte bu şekilde amel-

siz ilim öğrenmekten Rasul 
SallAllahu Aleyhi ve 

Sellem Allah Sub-
hanehû’ya sığın-

mış ve bize de 
bu şekilde dua 
etmeyi öğret-

miştir. 

El-Ezher Üniversitesi
[ األزهر الشريف]

975 yılından itibaren 
Kahire, Mısır’da İslam 
İlimleri ve fen bilimleri 
üzerine eğitim veren 

üniversite.
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Biliyoruz ki Kur’an-ı Kerim’in ilk emri “oku” ile başlamıştır. Bizler elbette bunu ciddi ciddi düşünmek 
zorundayız. Okumak ne demektir? Bu soruyu kendimize sormak zorundayız. Bu bize neyi anlatır? Bunun 
üzerinde düşünmek ve sebebini anlamaya çalışmak zorundayız. Okuma emri bununla kalmadı, devamında 
Rabbimiz buyurdu ki:

بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق 

“Yaratan Rabbinin adıyla oku.”10 Okuma işleminin Allah’ın ismiyle olunacağı söyleniyor. Okuma Allah 
adına olacak. Rab’dan gelen okunacak. İşte bu “oku” emri yalın bir okuma değil, tefekkürle bütünleşen, 
tedris ve amel ile hayata inen bir okumadır. Yani hayata intibak eden, hayatta uygulanan, uygulanma alanı 
olan, yani okuyandan amel isteyen, okuyucusunu amele sevk eden bir okumadır. Nitekim bu hususta Allah 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 

“Her kim Kur’an’ı okur, onu anlayarak ezberler ve helâlini helâl, haramını haram kabul eders, Allah bu 
Kur’an sebebiyle onu Cennet’e koyar.”11

Ebu Abdurrahman diyor ki: “Bize Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Ashabından birisinin anlattığına 
göre onlar Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den on ayet alıp onu öğrenip onunla amel edinceye kadar 
bir başka on ayet almıyorlardı. Dediler ki: Böylece biz ilmi ve amel etmeyi öğrendik.” 

Sahabenin büyüklerinden biri olan Abdullah İbn Mesud, Sahabe neslinin nasıl bir Kur’an anlayışına sahip 
olduklarını bize şöyle aktarır: “Bize Kur’an lafzını ezberlemek zor, onunla amel etmek ise kolay gelirdi; bizden 
sonrakilere ise Kur’an’ı ezberlemek kolay, onunla amel etmek ise zor gelmektedir. Kur’an, hükümleriyle amel 
edilsin diye indirildiği halde insanlar onun tilaveti ile yetinir oldular.”

İşte bizden istenen sadece mücerret olarak okumak değil, amel etmek için okumak, öğrenmek ve ilmi 
tahsil etmektir. 

Bu nedenle Allahu Teâla:

  ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل 

“Hanginizin daha güzel bir iş yapacağını denemek için.”12  demektedir. 

Rabbimiz şöyle buyurmuştur.

َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى اللّٰهُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن اِٰلى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ فَيُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن

“De ki: Çalışın, yapın. Amellerinizi Allah da, Rasulü de, mü’minler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görü-
len âlemi de bilen Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber 
verecektir.”13

Rabbimiz bizleri ilmi ile amil olanlardan eylesin.

İLİM, AMEL ETMEK İÇİNDİR

1	 	Zumer	Suresi	9
2  Buhari
3  Bakara Suresi 44
4	 	Cuma	Suresi	5
5	 	Tirmizi

6	 	Ali	İmran	Suresi	31
7	 	Muslim
8	 	Tırmizi,	Daavât,	128
9	 	Tırmizi,	Daavât,	68

10	 	Alak	Suresi	1
11	 	Tırmizi
12	 	Mülk	Suresi	2
13	 	Tevbe	Suresi	105
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Âlemlerin Rabbi Allah Celle Celâlehû şöyle buyuruyor:

إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ 

“Müminler ancak birbirlerinin kardeşidirler.”1 

Âlemlere rahmet olan, Hatem-ül Enbiya, Hz. Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem de buyurdular ki:

اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir.”2 

İslam inancına göre bütün insanlar bir tek aileden yani Hz. Adem ile Hz. Havva’dan yaratılmışlardır. Dola-
yısıyla bütün insanlar aynı insanlık ailesinin fertleridir. Bu büyük ailenin, Müslüman olanları ise ayrıca dinde 
de kardeştirler. Yukarıda okuduğumuz ayet-i kerime ve hadis-i şeriften böyle öğreniyor, böyle inanıyoruz. 
Çünkü Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem yemin ederek şöyle buyurmuşlardır: 

َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه اَل تَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّى تُْؤِمنُوا َواَل تُْؤِمنُوا َحتَّى تََحابُّوا 

“Fefsim elinde olana yemin ederim ki, iman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz ve yine Allah’a yemin ede-
rim ki, siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız.”3

Ve yine buyurdular ki: 

َمْن أَْصبََح َولَْم يَْهتَمَّ بِأُُموِر اْلُمْسِلِميَن فَلَْيَس ِمْنُهْم

“Müslümanların derdiyle dertlenmeden sabahlayan onlardan değildir.”

ÜMMETİN DERDİYLE DERTLENMEK

MEHMET ÇETİNBUDAK
m.cetinbudak@kokludegisimdergisi.com
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Böylece, görülüyor ki Müslümanların birbirlerine 
karşı görev ve sorumlulukları direk olarak imanla 
bağlantılıdır. İman ettim diyen bir Müslüman, başka 
bir Müslümanın başına gelenlere seyirci kalamaz, 
duyarsız olamaz.

Değerli müminler!

Yeryüzünde meydana gelen olayları yakından iz-
liyorsunuz. Hep birlikte görüyoruz ki, özellikle Müs-
lümanlar dünyanın birçok yerinde her türlü eziyete 
ve işkencelere maruz kalıyorlar. Böylesine insanlık 
dışı muamelelere karşı insanlık âlemi, dini, ırkı, rengi 
ve dili ne olursa olsun kesinlikle seyirci kalmama-
sı gerekirken, maalesef bunca zulüm ve işkenceler 
karşısında susuyor ve sadece seyretmekle yetini-
yor.

Peki, ya biz Müslümanlar, her türlü zulme ve iş-
kenceye maruz kalan, din, can, akıl, nesil ve malla-
rına tecavüz edilen, hiçbir savunması ve savunanı 
kalmamış olan dindaşlarımıza karşı sorumlulukla-
rımızı yerine getiriyor muyuz?

Yukarıda okuduğumuz ayet ve hadislerin nere-
sindeyiz? Hani “Müslümanlar bir vücudun azaları 
gibiydi, azalardan birisi acıdığında bütün vücut onu 
hissedecekti.”

Bakınız Rasulullah efendimiz ne buyurmuşlar:

اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم اَل يَْظِلُمهُ َواَل يَْخذُلُهُ

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zul-
metmez, onu yardımsız bırakmaz.”4 

اْلُمْؤمُن لْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنيَاِن يَشدُّ بْعُضهُ بَْعًضا

“Mümin, mümin için bir binanın tuğlaları gibidir. 
Onlar birbirini tamamlarlar.”5

Muhterem Müslümanlar!

İşte ilahi ve nebevi emir gereği, yaptıklarımızla 
yetinmeyerek, sizleri, yeryüzündeki zulme uğrayan 
bütün insanlar ve Müslümanlar için İslami hayatı 
yeniden başlatmak amacıyla çalışmaya davet edi-
yorum. Günahlarımızın affı, mazlumların kurtuluşu, 
nefislerimizin ve nesillerimizin ıslahı ve geçmişleri-
mizin ruhu için, özellikle de asrın en zor şartlarında 
yaşam mücadelesi veren, hayatlarını kaybeden, ge-
ride dul ve yetim bırakmış, yıkılmış evlerinin enkazı 
altında feryat edenlerin sesini duyarak Allah için bu 
davete icabet edelim. Filistin’i, Irak’ı, Afganistan’ı, 
Doğu Türkistan’ı, Kırım’ı, Kerkük’ü, Moro’yu, Pata-
ni’yi, Arakan’ı, Suriye’yi kurtaracak tek çözüm İslam 
Devleti’dir.  Dünyanın çeşitli yerlerinde devam ede-
gelen zulüm ve feryatlar ancak böyle sona erer.

Yeryüzünde 
meydana gelen 
olayları yakından 
izliyorsunuz. Hep 
birlikte görüyoruz 
ki, özellikle 
Müslümanlar 
dünyanın birçok 
yerinde her 
türlü eziyete 
ve işkencelere 
maruz kalıyorlar. 
Böylesine insanlık 
dışı muamelelere 
karşı insanlık âlemi, 
dini, ırkı, rengi 
ve dili ne olursa 
olsun kesinlikle 
seyirci kalmaması 
gerekirken, 
maalesef bunca 
zulüm ve işkenceler 
karşısında 
susuyor ve sadece 
seyretmekle 
yetiniyor
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Ey Müslümanlar!

Şimdi neredesiniz diyen kardeşlerimizin feryatlarına icabet olacak şe-
kilde, Rabbimize karşı kulluk, Peygamberimize karşı ümmetlik, Müslüman 
kardeşlerimize karşı kardeşlik görevimizi gücümüz nispetinde yerine ge-
tirmiş olalım. Bilesiniz ki, bir kul, Müslüman kardeşinin (kurtuluşu için) ça-
lıştığı müddetçe, Allah Celle Celâlehû da o kulun muhtaç olduklarını gide-
recektir.

Şimdi soruyorum sizlere kardeşlerim:

Başımızdaki yöneticiler Allah’a karşı kulluk, Peygamberimize karşı üm-
metlik, Müslüman kardeşlerimize karşı kardeşlik görevlerini güçleri olma-
sına rağmen yerine getiriyorlar mı?

 Rasulu ne kadar doğru anlayabildiler? Özellikle kâfirlerin korkmadan 
çekinmeden, Rasule ve Rasulün getirdiği risaletin değerlerine, daha da öte-
si Müslümanların kanlarına, canlarına, vahşi hayvanların saldırmaları gibi 
saldırmaları karşısında, Rasulün yolunda olduğunu iddia eden yöneticilerin 
tepkileri hiç de Allah ve Rasulünü memnun edecek tarzda olmuyor... 

Bundan biz de sorumluyuz. Neden mi? Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’i kendi hayatımızda örnek alırken aynı zamanda Rasulullah’ı örnek 
almayan yöneticileri muhasebe etmemiz gerekiyor da ondan. Kimlerden 
mi bahsediyorum? Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Kur’an ve 
Sünnetle örnek olduğu ama onu örnek almayan bugünün yöneticilerinden.. 
Allah aşkına onlar Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i ne kadar anla-
dılar ki? Buna rağmen Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e iman eden bütün 
bir halk kendilerini başlarına vekil tayin etmiş!

Kâfirler korkmadan, utanmadan Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e ve 
her çeşit zulmün kol gezdiği Müslümanların ülkelerine vahşi hayvanlar gibi 
saldırırlarken, Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yolunda olduğunu iddia 
eden yöneticilerin tepkileri nasıl oluyor? KINAMAK! Biz Müslümanlar yolu-
muzdan şaşırdık mı ki Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yönetiminden 
ve metodundan mahrum olan bu insanlara, hangi şer’i gerekçeyle güve-
nelim?
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KINAMAK! Ne kadar da muğlak bir ifade. Bir Müslüman kesinlikle kardeşini, annesini, babasını, bacısını, 
eşini, çocuklarını, akrabalarını, hiçbir Müslümanı, hatta genelde hiçbir insanı zalime teslim etmez, zulmüne 
göz yummaz, ahval ne olursa olsun, gerekeni yapar ki bu fıtrattan gelen bir tavırdır. KINAMAK yaratılışa ay-
kırıdır, kabul edilebilir bir tavır değildir. Tavuk bile yavrusunu aldığınızda sizin peşinizi bırakmıyorsa hesabı 
siz yapın.

 Şimdi soralım. Başımızdaki yöneticiler, Müslümanların kanları akıtılırken neden KINAMAK’tan başka bir 
şey yapmıyorlar? İslam’ı anlamıyorlar mı? Kardeş olduğumuzu anlamıyorlar mı? Emanetin ne demek oldu-
ğunu anlamıyorlar mı?

Anlamıyor ve anlamamakta ısrar ediyorlarsa, harekete geçmesi gereken bizleriz. 

Onları, çivilendikleri koltuklarından söküp, tarih derslerinde “Raşid-i Hilafet Devleti kurulmadan önceki 
dönemler” başlığı ve “zalim diktatörler” alt başlığı altında çocuklarımıza anlatma zamanı gelmedi mi?

1	 	Hucurat	Suresi	10

2	 	Buhârî,	Mezâlim	3

3	 	Muslim,	İman	93

4	 	Muslim

5	 	Riyazu’s	Salihin

ÜMMETİN DERDİYLE DERTLENMEK
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- Ölümün sebebi

- Müslümanın farklılığı

- Müminlerin yumuşaklığı

- Temiz toplum

- Şura konusu 

- Halifenin güçlü olması

- Allah’a tevekkül etmek

- Allah’ın yardımı

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَُكونُواْ َكالَِّذيَن َكفَُرواْ َوقَالُواْ إِلْخَوانِِهْم إَِذا َضَربُواْ فِي األَْرِض أَْو 
ى لَّْو َكانُواْ ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما قُتِلُواْ ِليَْجعََل اللّهُ َذِلَك َحْسَرةً فِي قُلُوبِِهْم َواللّهُ يُْحيِي  َكانُواْ ُغزًّ
َن اللِّه َوَرْحَمةٌ َخْيٌر  َويُِميُت َواللّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر َولَئِن قُتِْلتُْم فِي َسبِيِل اللِّه أَْو ُمتُّْم لََمْغِفَرةٌ ّمِ
َن اللِّه ِلنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت فَظًّا  تُّْم أَْو قُتِْلتُْم إِللَى الله تُْحَشُروَن فَبَِما َرْحَمٍة ّمِ ا يَْجَمعُوَن َولَئِن مُّ مَّ ّمِ
واْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي األَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت  َغِليَظ اْلقَْلِب الَنفَضُّ
ِليَن إِن يَنُصْرُكُم اللّهُ فاَلَ َغاِلَب لَُكْم َوإِن يَْخذُْلُكْم فََمن َذا  فَتََوكَّْل َعلَى اللِّه إِنَّ اللّهَ يُِحبُّ اْلُمتََوّكِ

ِل اْلُمْؤِمنُوَن ن بَْعِدِه َوَعلَى اللِّه فَْليَتََوّكِ الَِّذي يَنُصُرُكم ّمِ

“Ey iman edenler! Kâfirlerin; ‘Kardeşlerinin yolculuğa çık-
tıkları veya savaşa gittikleri zaman bizim yanımızda kalsa-
lardı ne ölürlerdi ne de öldürülürlerdi.’ dedikleri gibi demeyin. 
Allah bunu kalplerinde yakıp kavuran bir dert kalması için or-
taya koydu. Oysa dirilten ve öldüren Allah’tır. Nitekim Allah 
yaptıklarınızı görmektedir. Eğer Allah uğrunda öldürürseniz 
veya ölürseniz Allah’tan bir mağfiret ve rahmet, onların top-
ladıklarından (mal ve paralardan) daha hayırlıdır. Eğer ölür-
seniz veya öldürülürseniz Allah huzurunda hasredileceksiniz. 
Allah’ın rahmetiyle en güzel şekilde onlara karşı yumuşak ol-
dun! Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın elbette senin etrafından 
dağılıp giderlerdi. Onları affet ve onlar için Allah’tan mağfiret 
iste. İşler hususunda onlarla şura yap. Eğer karar alırsan Al-
lah’a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri sever. 
Eğer Allah size yardım ederse hiç bir kimse size galip gelmez. 
Eğer size yardımı keserse ondan sonra kim size yardım ede-
cek?! Öyleyse müminler Allah’a tevekkül etsinler.” (Âli İmran 
Suresi 156-160)

ÂLİ İMRAN SURESİ
156-160. AYETLER [1. BÖLÜM]

ESAD MANSUR
e.mansur@kokludegisimdergisi.com
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Daha önceki ayetler münafıklar ile imanı zayıf 
olan kimselerin halini anlattı. Onlardan bir kısım 
öldürülünce; “Kardeşlerimiz savaş meydanına git-
meseydi öldürülmeyeceklerdi, bu işten bize ne gelir, 
bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik.” 
dediler. Allah onlara şöyle cevap verdi: “Evlerinizde 
kalmış olsaydınız bile öldürülmesi takdir edilmiş 
olanlar öldürülüp düşecekleri yerlere kendiliklerin-
den çıkıp giderlerdi.” Ondan sonra Allah şu ayetler-
de Müslümanları uyardı:  “Ey iman edenler! Kâfir-
lerin kardeşlerinin yolculuğa çıktıkları veya savaşa 
gittikleri zaman bizim yanımızda kalsaydılar ne 
ölürlerdi ne de öldürürlerdi dedikleri gibi demeyin”. 
Kâfirler insanın hayatı ve ölümünün Allah’ın elinde 
olduğuna inanmadıkları için böyle söylerler. Zanne-
diyorlar ki kendi kendilerini ölümden koruyabilirler. 
Hep şöyle derler: Filan kişi o yere veya o yolculuğa 
gitmeseydi ölmezdi, savaşa gitmeseydi öldürül-
mezdi, o şeyi yapmasaydı ölmezdi, o arabaya veya o 
uçağa binmeseydi ölmezdi, korunsaydı veya o yere 
gitmeseydi hastalığa yakalanmazdı ve ölmezdi vb... 
Bu olayları ölümün sebebi olarak gösterirler. Oysa 
bu olaylar ölümün sebebi değildir. Bunlar birer du-
rum ve hallerdir. İnsan o halde ölecekti, çünkü eceli 
geldi. Bu nedenle ölümün sebebi tektir; o da ecelin 
bitmesidir. Allah insanları yaratınca herkese hayat-
ta kalmak için bir müddet tayin etti, belli zamana 
kadar onu yaşatır. Buna ecel denilir. 

فَإَِذا َجاء أََجلُُهْم الَ يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوالَ يَْستَْقِدُموَن

“Ecelleri gelirse, ne bir an geri kalırlar ne de öne 
geçerler (Araf Suresi 34)

Ecel ise tayin edilen müddetin sona ermesidir. 
Bir insan için Allah’ın tayin ettiği hayatın müddeti-
nin sonu gelirse belirlenen şekilde ve yerde hayatı 
biter. Bu konuda pek çok ayet vardır; bu ayetlerde 
insanın ne zaman doğacağı, ne zaman öleceği, nasıl 
ve nerede öleceğiyle ilgili izahatlar vardır ki Müslü-
man ölümden korkmasın, cesaret göstersin, Allah 
uğrunda savaşsın ve mücadele etsin. Eceli gel-
mezse ölmez veya öldürülmez.  Zira dirilten, insanı 
meydana getiren ve öldüren veya canını alan yalnız 
Allah’tır.

Olaylar sebep olsaydı insanın kesin ölmesi ge-
rekirdi. Bir olay veya bir halde bir insan ölürken bir 
başkası ölmez, bir kazada bir insan ölürken yanın-
daki insan ölmez, bir hastalıkta bir insan ölür aynı 
hastalığa yakalanan diğer insan ölmez, savaş ala-
nında bir asker öldürülür yanındaki asker öldürül-
mez ve buna benzer binlerce misaller vardır.

Nitekim sebep kesin olarak neticeye götürür. 
Eğer savaşa gitmek veya yolculuğa çıkmak ölümün 

Kâfirler insanın 
hayatı ve 
ölümünün Allah’ın 
elinde olduğuna 
inanmadıkları için 
böyle söylerler. 
Zannediyorlar ki 
kendi kendilerini 
ölümden 
koruyabilirler. 
Hep şöyle derler: 
Filan kişi o yere 
veya o yolculuğa 
gitmeseydi ölmezdi, 
savaşa gitmeseydi 
öldürülmezdi, o 
şeyi yapmasaydı 
ölmezdi, o arabaya 
veya o uçağa 
binmeseydi ölmezdi, 
korunsaydı veya 
o yere gitmeseydi 
hastalığa 
yakalanmazdı ve 
ölmezdi vb... Bu 
olayları ölümün 
sebebi olarak 
gösterirler
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sebebi olsaydı her savaş veya yolculuğa giden kişi-
nin ölmesi gerekirdi. Bir hastalık veya kaza ölümün 
sebebi olsaydı o hastalığa yakalanan veya o kazada 
bulunan herkesin ölmesi gerekirdi.

Allah Celle Celâlehû diriltendir. İnsanı yaratan ve 
ona can veren, öldüren, hayata son veren ve canı 
alan yalnız kendisinin olduğunu birçok ayette vur-
guluyor. Bu bir akidedir. Buna kesin şekilde inanmak 
gerekir. Bunu inkâr eden kimse Müslüman değildir. 
Müslüman insanın iradesi dışında meydana gelen 
olayların kaza dairesine dâhil olduğuna inanır. İnsa-
nın doğumu, ölümü ve iradesi dışında başına gelen 
musibetler bu daireye dâhil-
dir, insanın hükmettiği daire 
dışındadır. İşte Müslüman 
kaza akidesine inanırken 
buna inanır. Bu şekilde Müs-
lüman güçlü olur. Onların 
halifesi ve liderleri de güçlü 
olur. Aynı anda mutlu olur-
lar, çünkü başına ne musibet 
gelirse gelsin bu Allah’tan 
bir imtihandır diyerek içi ra-
hat olur, ıstıraplı ve sıkıntılı 
olmaz.

İmanı zayıf olan bazı kim-
seler kâfirlerin söyledikleri 
gibi söylediklerinden dolayı, 
Allah Müslümanları uyardı 
ve kâfirler gibi söylemeyin 
dedi. Çünkü bunlar Müslü-
manlardan bir kısım olarak 
sayılırlar. Müslümanların 
bakış açısı ve düşünce tar-
zı kâfirlerinkinden tamamen 
farklı olur. Zira Müslümanla-
rın insana, hayata ve kâina-
ta bakışları farklıdır. Çünkü 
akideleri birbirine zıttır. 

Ayrıca kâfirler kendi baş-
larına böyle bir musibet 
gelirse bu onların kalple-
rini yakıp kavuran bir dert olur. Niye kardeşlerimiz 
oraya gittiler, keşke gitmeselerdi ne ölürlerdi ne de 
öldürülürlerdi der ve yanıp dert çekmeye başlarlar. 
Başka musibetlerde de aynı şekilde davranırlar. 
Müslümanlar böyle şey yapmaktan nehyedildiler. 
Başlarına bir musibet gelirse ne kadar büyük olursa 
olsun şöyle derler: 

ِصيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا ِللِّه َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعوَن الَِّذيَن إَِذا أََصابَتُْهم مُّ

“Onlar ki kendi başlarına bir musibet gelirse şöy-

le derler: muhakkak biz Allaha aitiz ve elbette ona 
döneceğiz”.  (Bakara Suresi 156) Zira Allah bu ayet-
ten önceki ayette başlarına korku, açlık, mallardan, 
canlardan ve ürünlerden eksiltmekle Müslümanları 
imtihan edeceğini kendilerine bildirdi. Ama biz Al-
lah’a ait ve mülkü olduğumuzu ve O’na döneceği-
mize inanıp bunu söylersek ve sabredersek ondan 
sonraki ayette şöyle büyük ödüllere sahip olacağı-
mızı bize müjdeledi:

بِِّهْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْهتَُدوَن ن رَّ أُولَئَِك َعلَْيِهْم َصلََواٌت ّمِ

“Onlara rablerinden bir mağfiret ve rahmet var-
dır. Hidayete ermiş olanlar 
da kendileridir.” (Bakara Su-
resi 157)

İşte; Müslüman musibet-
lerin Allah’tan bir imtihan 
olduğuna inanır, kâfir buna 
inanmaz. Bu nedenle Müslü-
man dert çekmez, kalbi yanıp 
kavurulmaz, sabreder. Zaten 
bu Allah’tan bir imtihandır, 
benim sabrımı ve imanımı 
deneyecektir, diyerek sabre-
der. Bu imtihan güçlü olup 
olmadığımızı ortaya çıkarta-
caktır. Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem bu tür Müs-
lümanları şöyle övmektedir: 

“Müminin durumu şaşıla-
cak bir şeydir (ne güzeldir); 
onun durumu veya tutumu 
hep hayırlıdır, başkalarının 
(kâfirlerin) tersidir. Kendini 
sevindirecek bir şey olursa, 
iyilik dokunursa Allah’a te-
şekkür eder, bu ise kendisi 
için hayırdır. Kendine bir za-
rar dokunursa sabreder, bu 
da kendisi için bir hayırdır.” 
(Sahih-u Müslim) 

Ayrıca Müslümanın başı-
na gelen musibetler kendi-

si için kefarettir, günahı silen şeylerdir. Allah Celle 
Celâlehû Şura Suresi 30. ayette “Başınıza gelen 
herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz-
den dolayıdır. Allah çoğunu affeder.” buyurdu. Ra-
sulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 

“Müslümanın başına ne musibet gelirse, ken-
disine bir diken dahi batsa ya kendisine hasenat 
(iyilik) yazılır ya da günahlarından bir günah silinir.” 
(Müslüm) 

İmanı zayıf olan bazı 
kimseler kâfirlerin 
söyledikleri gibi 
söylediklerinden 

dolayı, Allah 
Müslümanları 

uyardı ve kâfirler 
gibi söylemeyin 

dedi. Çünkü bunlar 
Müslümanlardan bir 

kısım olarak sayılırlar. 
Müslümanların bakış 

açısı ve düşünce 
tarzı kâfirlerinkinden 
tamamen farklı olur 
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Böylece Müslümanın durumu ve tutumu hep hayırlıdır, kâfirlerin tersidir, onlardan tamamen farklıdırlar. 
Kâfirler bu sıfata sahip olamazlar. Çünkü inançları, bakış açıları, düşünce tarzları Müslümanlardan tama-
men farklıdır. Başlarına bir musibet dokunursa feryat eder, kendisini sevindiren bir durumda kibirlenir ve 
şımarırlar. 

Allah insanın ne yaptığını görür, Müslüman buna kesin olarak inanır, böylece Müslüman hep iyilik yapma-
ya çalışır, kâfirler gibi insanlardan gizlenip kötülük yapmaya kalkışmaz. Çünkü kesin olarak Allah kendisini 
her yerde görür. Kıyamet Günü onları yaptıklarından hesaba çekecektir. Kâfirler buna inanmazlar. Bu neden-
le kâfirler gizlice istediklerini yapmaya çalışırlar. Devlet görmedikçe veya yasaklamadıkça her şeyi yapmaya 
kalkışırlar. Çünkü sadece devletin cezasından korkar, Allah’tan korkmazlar.

Kâfirler ölürse veya öldürülürse Cehennem’e giderler, bu şekilde hayatlarını kaybettikleri gibi ahireti de 
kaybetmiş oldular.

Ama Allah uğrunda öldürülürseniz veya ölürseniz Allah’tan bir mağfiret ve rahmet kâfirlerin topladıkla-
rından (mal ve paralardan) daha hayırlıdır. Zira kâfirin derdi budur, sadece dünyayı kazanmak, çok mal ve 
mülk elde etmek, eğlenmek, oynamak ve şehvetlerini tatmin etmektir. Ahireti, Allah’ın mağfireti ve rahmetini 
düşünmezler ve buna değer vermezler.

Zaten, eğer insan ölürse veya öldürülürse Allah huzurunda haşredilecektir.  Ayrıca geç olsa da bu dünya-
dan herhangi bir şekilde göç edecektir. Kıyamet Günü ise tekrar dirilecek ve haşredileceklerdir. Önemli olan 
o gündür, o hesap günüdür. O gün insanın geleceğini belirler. Ya Cennet ya Cehennem’dir. İnsan bu geleceği 
düşünmeli ve bunun için çalışmalıdır. Hayatını korumak için ne kadar çalışırsa çalışsın eceli gelirse sağlıklı 
olsa da en emniyetli yerde bulunsa da bu dünyadan göç edecektir. Bunu anlayan ve kesin şekilde tasdik 
eden Müslüman ölümden korkmaz, cesur olur, fedakârlık gösterir, insanlardan çekinmeden ve onların güç-
lerinden korkmadan hakkı söyler, yalnız Allah’tan korkar.

ÂLİ İMRAN SURESİ
156-160. AYETLER -1- BÖLÜM
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