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Âlimlerin yeri İslâm ve Müslümanlar için bir başkadır. Kul, ilmi kuşandıkça 
Allah’la olan bağını kuvvetlendirir ve ilmi onu, dinin emirlerinde itaate ve hü-
kümleri yaşamada hassasiyete ulaştırır. İşte olması gereken âlim modeli de bu-
dur; ilminin kendisini takva merdiveninde zirveye doğru zorladığı âlim; ilmiyle 
amil olan âlim…

نَْوٌم َعَل ِعلٍْم َخْيٌ ِمْن َصَلٍة َعَل َجْهٍل 

“Âlimin uykusu cahilin namazından hayırlıdır.” [Ebu Nuaym, Hilye] hadisinin 
işaret ettiği hakikat, ibadet ve itaatte elzem olan hususun bilmekten, bilinenle 
amil olmaktan; âlim olmaktan geçtiğini ifadede eşsizdir. 

İlmini takva ile süslemiş olan âlim ile onu dünyalık zevklere uzanmada bir 
yükselti olarak ayakları altına koymuş “âlim” arasında elbette uçurumlar vardır.

Âlimler nebilerin varisleri olarak, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
konumlandırdığı çok mühim bir mevkie mevzilenmişlerdir. Hiç şüphesiz onla-
rın dikkatli ve rikkatli söz, tavır, davranış ve kıyamları ümmetin izzet membaı 
olurken; fütursuz, tutarsız, çıkarcı ve kaypak tutumları da ümmetin zillet ba-
taklığında boğulmasına sebep olacaktır. 

ِصْنَفاِن ِمْن النَّاِس، إَذا َصلََحا َصلََح النَّاُس ، َوإَِذا فََسَدا فََسَد النَّاُس، الُعلََمُء َواألَُمرَاء

“İnsanlardan iki sınıf vardır ki; onlar bozulduğunda bütün insanlar 
bozulur. Onlar düzeldiğinde bütün insanlar da düzelir. Bunlar; âlimler 
ve yöneticilerdir.” [Ebu Nuaym, Ahmed Bin Hanbel]

Âlimlerin/ulemanın, toplumların helak olmasına ve helakten kurtulmasına 
etkisi yadsınamaz. Zira hadiste de ifadesini bulduğu üzere; toplumun helakinin 
kendisine bağlı olduğu iki zümreden biri yöneticiler iken diğeri de âlimlerdir/
ulemadır.

İçinde bulunduğumuz konjonktür âlimlerimizin önemini ve onların üzerine 
düşen görevleri gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla bu sayımızda âlimleri, 
ulemayı konuşmak, anlatmak elzem olmuştur. 

Dergimizin içeriğinde Nebilere varis olan ulema karakterini ve bu verasetin 
hangi minvalde gerçekleşmesi gerektiğini, geçmiş ulema ile günümüz uleması 
arasında benzer ve farklı yönleri göreceksiniz. 

Yine, İslâm’ın güncellenmesi tartışmalarının yapıldığı bir dönemde ulemanın 
görevinin ne olduğuna, Diyanet gibi bir kurumun bugün, ilmiyle amil ulema-
nın eksikliğini doldurmada yeterli olup olmadığına ve “Saray mollası” yaftasına 
müstahak olan ulemanın resmedildiği zengin açıklamalara şahit olacaksınız.

Bu sayımızda Köklü Değişim yazarlarının yanı sıra İslâmi bilinç ve batıl kar-
şısında izzetli duruşlarıyla tanınmış, alanlarında yetkin konuk yazarların kaleme 
aldıkları makaleleri de ilgiyle okuyacaksınız. 

Şimdi siz değerli okuyucularımızı Köklü Değişim Dergisi yazarlarımızın yanı 
sıra makaleleriyle sayfalarımızı onurlandıran; Ahmed KALKAN, Mustafa ÇE-
LİK, Mehmet GÖKTAŞ ve Yalçın İÇYER gibi misafir yazarlarımıza teşekkür 
ederek; ilim ve ulemaya dair ana hatların çizildiği sayımızla baş başa bırakıyoruz. 

Köklü Değişim Dergisi Gn. Yay. Yön.
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6 Köklü Değişim

Âlimler Nebilerin Varisleridir

Efendimiz SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem buyurdu ki:

اْلُعلََمُء َورَثَُة األنِْبيَاِء 

“Âlimler Nebilerin varisleridir.”1 

Öyleyse hatemü’l enbiya olan Rasu-
lullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den son-
ra yolunu şaşıran insanları yeniden sırat-ı 
müstakime davet edecek olanlar, kutlu 
Nebi’nin kutlu varisleridir. Günümüz-
de olduğu gibi İslâm ahkâmının hayattan 
uzaklaşması durumunda İslâm’ı yeniden 
hayata hâkim kılacak olanlar, hayırlı Ra-
sul’ün hayırlı varisleridir. Çünkü Allahu 
Teâlâ’nın dininin yeryüzünde hâkim olma-
ması ve indirmiş olduğu hükümlerin uygu-
lanmamasının ne kadar vahim bir durum 
olduğunu en iyi âlimler bilmektedir. Do-
layısıyla âlimler Rabbimizden layıkıyla kor-
kanlardır. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

َا يَْخَش الله ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلََمُء  إِنَّ

“Allah’tan, kulları içinde, ancak 
âlimler korkar.”2

Nebiler nasıl ki vahyin aydınlığından 
cahiliyenin karanlığına düşen ümmetlere 
bir uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönde-
rilmişlerse, Nebilerin varisleri olan âlim-
lerin de asli görevi, vahiyden uzaklaşan 
insanları yeniden vahye çağırmak, onları 
hikmetle uyarmak ve müjdelemektir. İn-
sanlara dosdoğru olan yolu göstermek 
ve öğüt vermektir. Zira Rabbimiz şöyle 
buyurmaktadır: 

َا يَتََذكَُّر  قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال يَْعلَُموَن إِنَّ

أُْولُوا األَلْبَاِب 

“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyen-
ler bir olur mu? Doğrusu ancak 
akıl sahipleri öğüt alırlar.”3

Öyleyse bugün âlimlerin yapması ge-
reken bellidir. Nebilerin varisleri olarak 
onlara düşen görev, dinin ikame edilme-
sinde en ön safta yer almaktır. Vasıfları 
itibariyle âlimlerin bu saflarda olmaları 
kaçınılmazdır. Sahip oldukları makamlara 
layık bir şekilde yerlerinde oturmamala-
rı, İslâm’a ve Müslümanlara yönelik bu 
kadar saldırının olduğu bir zamanda sus-
mamaları ve ümmeti aydınlatan kandiller 
gibi olmaları gerekmektedir. Âlimlerimiz 
üzerlerindeki mesuliyetin farkında olarak 
dinin ikame edilmesi ve Müslümanların 
birleştirilmeleri için ümmeti teşvik ede-
cek ve bu büyük hayırdan nasiplenecek 
önemli bir güruhtur. 

Ancak bugün etrafımızda, omuzların-
daki bu büyük görev ve vebalin varlığın-
dan bihaber olan âlimler bulunmaktadır. 
Her ne kadar ilim yüklü olsalar da bunlara 

NEBİLERİN VARİSİ OLAN ÂLİMLER 

HİLÂFET KONUSUNDA 
İTTİFAK EDİYORLAR

Hakkı Eren
hakki_eren@hotmail.com



7Suskunluğun Kırılma Noktası

âlim demeye dilimiz varmaz! Çünkü bun-
ların dimağları sömürgeci Batı’nın ürettiği 
fasit fikirlerle, dilleri süslü ve zehirli sözler-
le, karınları ise hakkı gizlediklerinden do-
layı önlerine konulan payelerle doludur. 
Allah’tan en çok korkması gerekenler, 
Allah’a karşı isyanda neredeyse başı çek-
mektedirler. Dolayısıyla bunların ne izzet-
leri, ne gönülden sevenleri, ne de ahirete 
yönelik kazançları vardır. Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır: 

“Kıyamet günü insanların 
en şiddetli azap çekeni, Allah’ın 
ilmiyle kendisine bir menfaat 
vermediği âlimdir.” [Beyhaki]

Fakat bu olumsuz örneklere 
rağmen ilmin namusuna sahip çı-
kan, gözümüzü ve gönlümüzü ay-
dınlatan, kınamacıların kınamasına 
aldırmayan, zalimlerin tehditlerine 
boyun eğmeyen ve her şeyden 
önce hakkı üstün tutan âlimlerimiz 
de vardır. Allah onlardan razı olsun 
ki ilimleri ve söylemleriyle asrımız-
daki zifiri karanlığı aydınlatmakta ve 
Müslümanların hakikati görmeleri-
ne vesile olmaktadırlar.  

Bilindiği üzere Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem Medine’den 
istediği nusreti bulunca oraya hic-
ret etti ve bir devlet kurdu. Zira 
bir devlet olmaksızın İslâm’ın kâmil 
olarak tatbik edilmesi imkânsızdı. 
O bir Nebi olmanın yanı sıra ku-
rulan İslâm Devleti’nin de başkanı 
oldu. İnsanların heva ve hevesine 
uymadan Allah’ın indirdiği vahiy 
ile bu devleti yönetti. Her fani gibi 
vefat eden Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’den sonra İslâm Devle-
ti’ni yönetmesi için halifeler seçildi. Çün-
kü halife olmadan İslâm’ın hükümlerinin 
uygulanamayacağı konusunda icma eden 
Sahabeler, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in cenazesini defnetmeden önce 
bir halife seçtiler. Zira hepsi de bu işin ne 
kadar önemli olduğunun idrakindeydi-
ler. İmam Maverdî “Ahkâmu’s Sultaniyye” 
isimli eserinde şöyle demektedir: 

“İmâmet/Hilâfet din ve dünyaya ait 
işlerinin yürütülmesi için nübüvvete halef 
olarak konulmuş, kabul edilmiş bir müesse-
sedir. Devlet başkanlığı vazifesini yürütene, 
bütün Müslüman topluluğunun uyması ge-
rektiği hususunda icma vaki olmuştur.” 

Dolayısıyla bir imam yani bir halife 
olmadıkça İslâm’ın hükümlerinden olan 
hadler ikame edilemez, fetihler gerçek-
leştirilemez ve İslâm’ın şerefi korunamaz. 

1924’te İngilizler ve yerli işbirlikçileri eliy-
le yıkıldı. Müslümanlar da o tarihe kadar 
İslâm ile hükmeden bir devletleri olduğu 
için Rableriyle güçlü ve dinleriyle izzetli 
oldular. Söyledikleri bir söz dünyanın 
dört bir tarafında yankı bularak kâfirlerin 
kalplerine korku salardı. Ancak 3 Mart 
1924’ten sonra Müslümanlar zayıfladılar 
ve kâfirler tarafından parçalara ayrıldılar. 
Hilâfetlerini, devletlerini, vahdetlerini, iz-

zetlerini ve servetlerini kaybettiler. 
İki asır boyunca Hilâfet’i yıkmak 
için çalışan sömürgeciler, onun tek-
rar kurulamaması adına da o gün-
den sonra hummalı bir şekilde ça-
lışmaya devam ettiler. Ancak bugün 
Müslümanlar Hilâfet’in yeniden ku-
rulması gerektiğini, bunun farzların 
tacı olduğunu öğrenerek gerçekleri 
görmeye başladılar. Çünkü etraf-
larında zalim yöneticilerden kork-
madan bu hakikati haykıran âlimler 
ve kitleler bulunmaktadır. Bu âlim-
ler Müslümanları yeniden Hilâfet’i 
ikame etmeye ve bunun ne kadar 
önemli bir mesele olduğunu anlat-
maya çalışmaktadırlar. 

İşte bu güzide âlimlerden ba-
zılarının Hilâfet ile ilgili söylemleri 
şöyledir:   

- Hizb-ut Tahrir’in Emîri 
Şeyh Ata İbnu Halil Ebu Raş-
ta: “Emin olunuz ki Hizb-ut Tahrir’li 
kardeşleriniz; hak üzere sabit olup, 
Râşidî Hilâfet’in döneceğine dair 
Allahu Teâlâ’nın vaadinin ve Rasulü 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müj-
desinin gerçekleşmesi için bütün 
gücü ve ciddiyetiyle, Allah’tan baş-
ka hiçbir kınayıcının kınamasından 
korkmadan çalışmaktadır. Bundan 

emin olunuz! Onlar, bunun için Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem tarafından çi-
zilen yol üzerinde yürümektedirler. Sizinle 
birlikte Ukab sancağının, Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’in sancağının altında 
gölgelenmek üzere bu uğurda çalışmakta-
dırlar. Allah Subhanehu’nun izniyle de ne-
redeyse yolun sonuna geldiler. İşte böylece 
Hilâfet’in yeryüzünde doğacak eman, em-
niyet ve adaleti İslâm diyarına yayılacaktır.” 

Halife olmadan 
İslâm’ın hükümlerinin 

uygulanamayacağı 
konusunda icma eden 
Sahabeler, Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in cenazesini 
defnetmeden önce 

bir halife seçtiler. 
Zira hepsi de 

bu işin ne kadar 
önemli olduğunun 

idrakindeydiler. 

NEBİLERİN VARİSİ OLAN ÂLİMLER HİLÂFET KONUSUNDA İTTİFAK EDİYORLAR

Bu hususta Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurmaktadır:

َا اإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه   إِنَّ

“İmam (halife) ancak bir kalkan-
dır, onun arkasında savaşılır ve onun-
la korunulur.”4

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
Medine’de kurmuş olduğu İslâm Devleti 
14 asır boyunca hayat sürdü ve 3 Mart 

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ 



8 Köklü Değişim

Âlimler Nebilerin Varisleridir

- Endonezyalı Âlim el-Hac 
el-Sıddık el-Cavi: “Hilâfet Devleti’nin 
gölgesinde İslâm şeriatını tatbik etmek bu 
ümmetin yeniden dirilişinin tek yoludur ve 
kesinlikle bundan başka yolu yoktur. En-
donezya’da ve diğer İslâm beldelerinde uy-
gulanmakta olan laik sistem hiçbir surette 
düzelmeyi ve ilerlemeyi sağlamayacaktır. 
Çünkü bu sistem fasit bir sistemdir. Aynı 
zamanda İslâm akidesi ve şeriatıyla tama-
men çelişmektedir. Bu nedenledir ki bu üm-
metin bu sisteme desteği yoktur.” 

- Yemen el-İman Üniversitesi 
Rektörü Şeyh Abdülmecid Zinda-
ni: “Gençler! Size bazı şeyler söyleyece-
ğim, belki bunlar sizin kulaklarınıza farklı 
gelebilir. Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
kendisinden sonra gelecek siyasi dönemler 
hakkında şöyle demiştir: ‘Allah’ın olma-
sını dilediği kadar aranızda Nübüv-
vet olacak, sonra kaldırmayı diledi-
ğinde Allah onu kaldıracaktır. Sonra 
Nübüvvet minhacı üzere (Raşidî) 
Hilâfet olacaktır. Böylece Allah’ın 
olmasını dilediği kadar olacak, sonra 
kaldırmayı dilediğinde onu da kaldı-
racaktır. Sonra Isırıcı meliklik ola-
caktır. Böylece Allah’ın olmasını dile-
diği kadar olacak, sonra kaldırmayı 
dilediğinde Allah onu da kaldıracak-
tır. Sonra Zorba diktatörlük olacak-
tır. Böylece Allah’ın olmasını dilediği 
kadar olacak, sonra kaldırmayı dile-
diğinde onu da kaldıracaktır. Sonra 
(yeniden) Nübüvvet minhacı üzere 
(Raşidî) Hilâfet olacaktır.’ İşte bugün-

kü yönetimler, zorba olan yönetimlerdir. 
Bunlar demir çubuklarıyla Müslümanları 
yönetmektedirler. Hilâfet’i engellemeye 
çalışmaktadırlar. Hilâfet için davayı yükle-
nen insanları hapse atmaktadırlar… Tahrir 
Meydanı’nda on milyon insan toplanarak 
Mısır’ın kâfir rejimini devirmeye çalışmak-
tadır. Bunlar, Allah’tan başka kimseden 
korkmuyorlar. Bundan dolayı Nübüvvet 
minhacı üzere Hilâfet Allah’ın izniyle tek-
rar kurulacaktır. Amerika’nın Millî Güvenlik 
Konseyi şunu açıklıyor: ‘2025 yılında Müs-
lümanlar Hilâfet’i ilan edecekler.’ Rusya’nın 
Millet Meclisi, ‘2020 yılında Müslümanlar 
yeniden Hilâfet’i ilan edecekler’ diyor. 
Müslümanların zalim yöneticilere karşı koy-
ması ve bu ayaklanmaların Müslümanların 
çeşitli memleketlerinde meydana gelmesi 
Hilâfet’in yeniden kurulacağına dair ema-
relerdendir.”

- Hindistanlı Âlim Muhammed 
Faruk el-Nedvi: “İngilizlerin 3 Mart 
1924’te Hilâfet’i yıkmakta başarılı olma-
ları üzerine âlim Muhammed Ali Cevher 4 
Mart 1924 tarihli Times Dergisi’nde şun-
ları söylemişti: ‘Hilâfet’in ilga edilmesinden 
sonra Müslümanların akıllarındaki gerçek 
etkilerini tahmin etmek zordur. İslâm ve 
insanlık medeniyeti için birtakım kötü so-
nuçlara neden olacağından eminim. İslâm 
dünyasında çok özel bir yeri ve saygınlığı 
olan, İslâm birliğinin sembolü sayılan bir 
kurumun ortadan kaldırılması Müslüman-
ların parçalanmalarına neden olacaktır…’ 
Muhammed Ali Cevher sözünde ne kadar 
da isabet etmiş! Hilâfet’in yıkılmasından 
sonra İslâm dünyası birebir beklenenle kar-
şılaşmıştır. Hilâfet’in yıkılmasından sonra 
İngiltere İslâm beldelerindeki sömürgeciliği-
ni artırmış, iyice yerleşmiş, buralarda yaşa-
yan Müslümanlara zulmedilmiş ve binlerce 
âlimi de katletmiştir.”

- Pakistan Yüksek İslâm Üniver-
sitesi Usulu’d Din Fakültesi Bölüm 
Başkanı Prof. Ahmed Can: “Ülke-
lerimizde İslâm üzere bilinçli ve uyanık 

olmak yoluyla eski onurumuzu, izzetimizi 
geri kazanabilmek için düşünmemiz ve 
plan yapmamız gerekir. Mevcut nizamlar 
tarafından yağmalanan hakları konusunda 
ümmeti bilinçlendirmek ve Hilâfet’in gölge-
si altında yaşamadıkça bunu kesinlikle ger-
çekleştiremeyeceklerini onların akıllarına 
iyice yerleştirmek gerekir. Hilâfet izzet ve 
koruyucu demektir. Hilâfet, dinin ve dün-
yanın koruyucusudur. O hem asıldır hem de 
fasıldır. Hükümler onunla uygulanır, hadler 
yerine getirilir, fetihler gerçekleştirilir ve 
başlar onunla dimdik olur.”

- Mısırlı Âlim Muhammed Ali: 
“Müslümanların üzerine tatbik edilmesi 
gereken kanunların Allah’ın Kitabı’ndan 
ve Rasulü’nün Sünneti’nden alınması ge-
reklidir. Yeryüzündeki Müslüman âlimle-
rin tümünün, topraklarındaki kanunlara 
muvafakat etmeleri caiz değildir. Ülkesin-
deki yöneticiyle biatleşen ve onun ağzıyla 
konuşan bir âlim, bu tavrıyla bu yönetici-
nin İslâm’a muhalif  olan tüm kanunlarına 
da muvafakat etmiş sayılır… Bu nedenle 
anayasa ve kanunlar konusunda hazırlıklı 
olmalıyız. Çünkü Allah’ın kelimesi en yüce 
olandır ve Hilafet Devleti’nde Allah’ın şe-
riatı uygulanır. Hazırlıklı olalım ki mevcut 
kanunlar İslâm Hilâfet’i kurulduğunda bir 
engel olmasın.”
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- Filistinli Şeyh Hüseyin el-Yusuf: 
“Hilâfet’in dışında hiçbir şey Filistin’i koru-
yamaz. Hilâfet kaybolduktan sonra Filistin 
de kayboldu. 1897 yılında İsviçre’nin Basel 
şehrinde Teodor Hertzel başkanlığında ilk 
Yahudi kongresi yapıldı. Filistin’de Yahudi-
ler için milli bir yurt kurulması kararlaştırıldı. 
Bu kararlarını gerçekleştirmek üzere Yahu-
dilerin Filistin’e göç etmelerine izin vermesi 
için Osmanlı Halifesi Sultan Abdülhamid’i 
(Allah ona rahmet etsin) aldatmaya çalış-
tılar. Lakin Sultan Abdülhamid bunu kesin 
bir dille reddetti. Bunun üzerine devlet baş-
kanları ve elçiler aracılığıyla Sultan üzerin-
de baskı kurmaya çalıştılar. Allah rahmet 
etsin Sultan’ın onlara cevabı şu oldu: ‘…
Bu toprak benim şahsi mülküm değildir. 
Burası Müslüman halkımın kanlarıyla sula-
dığı topraklardır. Ben Müslümanların beni 
sorumlu tuttukları emanete hıyanet ederek 
mukaddes toprakların Yahudilere satılması 
suretiyle tarihte utanılacak kara bir lekeyi 
taşıyamam. Yahudilerin milyonları kendile-
rinin olsun. Devletim bir gün parçalanacak 
olursa o zaman Filistin’i herhangi bir bedel 
ödemeden alabilirler. Ancak ben yaşadığım 
sürece vücudumun doğranması Filistin’in 
İslâm dünyasından koparıldığını görmekten 
bana daha hafif  gelir.’ Nitekim fiilî olarak 
da Hilâfet paramparça edilip İslâmi hüküm 
ortadan kalkınca Filistin de kayboldu.”

- Ürdün Jadara Üniversitesi 
Mühendislik Fak. Dekanı Prof. Dr. 
Muhammed Malkavi: İslâm Hilâfe-
ti’nin kurulmasının zorla gerçekleşecek 
olan bir eylem olmadığının veya güçlü ve 
zayıf  kimselere rağmen yapılacak bir iş ol-
madığının kesinlikle bilinmesi gerekir. Bila-
kis Hilâfet’in kurulmasındaki İslâmi metot, 
siyasi ve fikrî çalışmaya dayanır. Şiddete ve 
zor kullanmaya dayanmaz! Yani düşünce-
nin kuvvetine, nizamın sağlıklı olmasına, 
topraklar ve yöneticiler üzerinde hâkimiyet 
kurmadan önce, otoritenin nefislerde ve dü-
şüncede gerçekleştirilmesine dayanır.

- Sudanlı Şeyh Muhammed Ab-
dullah el Ğabsavi: “Nebi SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem zamanından Hilâfet’in 
yıkıldığı 3 Mart 1924 tarihine kadar ge-
çen süre zarfında Müslümanlar bir husus 
üzerinde; Hilâfet’in İslâm’daki yönetim için 
tek şer’î nizam olduğunda kesinlikle ihti-
laf  etmediler. Dolayısıyla Hilâfet’in düşü-
rülmesinden günümüze kadar geçen süre 
zarfında Müslümanların görevi, ümmetin 
fakihlerinin fıkıh eserlerinde belirttikleri gibi 
Hilâfet’in iadesi için çaba ortaya koymak-
tır. Müslümanlar bu şer’î vacibi yerine getir-
mekte kusur ettikleri zaman hep birlikte gü-
nahkâr olurlar. Şer’î bir özre sahip olmadan 
bundan uzak bir hâlde ölen kimseler, Hilâ-
fet kurulmadıkça ve bir halifeye biat edil-
medikçe cahiliye ölümü ile ölmüş olurlar.”

- Cezayirli Âlim Dr. Muham-
med Abdurrahman: “Hilâfet, Nübüv-
vet metodu üzere bir devlettir. Onun esası 
İslâm’dır ve görevi Muhammed SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in hidayeti üzere Allah 
yolundaki cihad ve davet ile İslâm’ı tüm 
insanlara taşımaktır. Hilâfet, en ufak bir 
şüpheye yer bırakmadan dünyanın şeklini 
değiştirecek ve dünyayı kula kul olma ka-
ranlığından kurtarıp kulların Rabbine kullu-
ğa çıkartacak olan devlettir.”

NEBİLERİN VARİSİ OLAN ÂLİMLER HİLÂFET KONUSUNDA İTTİFAK EDİYORLAR
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Hilâfet ile alakalı dünyanın farklı coğ-
rafyalarındaki değerli âlimlerin ve üstatla-
rın düşünceleri bunlardır. Türkiye’den ise 
bu konudaki değerli âlimlerin görüşleri 
şöyledir: 

- Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nu-
rettin Yıldız Hoca: “Ben 15 yaşında 
iken Hilâfet kelimesi literatürde dahi yoktu. 
Daha sonra tek tük Hilâfet kelimesi duyul-
du. Şimdi ben 50 yaşındayım ve Hilâfet 
olmazsa biz nasıl oluruz diyorum. Binlerce 
genç ise buna yüreklerinden âmin ya Rabbi 
diyorlar… Allah’a itimadım o kadar yük-
sektir ki, bi on sene ömrüm olsa Hilâfet’i 
göreceğime iman ediyorum. Ve Allah’ın izni 
ile küfür çatlasa da kudursa da bu Hilâfet 
Kudüs’te olacaktır. Çünkü Peygamberim 
öyle vaat ediyor.”    

- Kalem Der Başkanı Ahmet 
Kalkan Hoca: “Hilâfet ‘Allah’ın dinini 
hâkim kılmak’ özünü taşır. Bu öz Hilâfet’in 
sosyal alanda da hissedilir olup, gerçek-
leşmesiyle ve teşkilatlanmasıyla siyasi bir 
görünüm kazanır. Hilâfet demek; laiklik, 
demokrasi ve muhafazakârlık gibi tuzak-
lardan kurtulup Kur’ânî ilkelere sarılmak 
demek. Yol uzun ve aşılması gereken dağ-
lar yüksek olabilir. Ama unutmayalım; zor-
luklar başarının değerini arttıran süslerdir. 
Hedefin zorluğudur insanı kahraman ya-
pan. Sınavın zorlu olmasıdır kişiye dünyada 
devleti, ahirette cenneti armağan ettiren.”   

- Mustafa Çelik Hoca: “Hilâfet; Müslümanlar için lüks ve fantezi değil, İslâmi 
kimlik ve varlıklarını koruyabilmeleri için vazgeçilmez bir zarurettir. Hilâfet, imanı kalbinde, 
ölümü sırtında taşıyan ve bir tek Allah için yaşayanların yönetim biçimidir. Hilâfet’in ilgası, 
aklın, dinin ilgasıdır. Allah’ın mülkünde Allah’ın dininin yürürlükten kaldırılmasıdır. Hilâfet 
İslâm ümmetinin değişmeyen hayat eksenidir.” 

Allah’a itimadım o kadar yüksektir ki,
bi on sene ömrüm olsa Hilâfet’i göreceğime 

iman ediyorum.
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- Vahdet Vakfı Başkanı Âlim 
Hüsnü Aktaş Hoca: “İslâmi siyasetin 
temel rükünlerini ‘vahiy ile sabit olan ha-
kikatleri dikkate almak, adaleti sağlamak, 
emanetleri ehline vermek, herhangi bir 
ayrım yapmadan (kavmi, rengi, dini ve dili 
ne olursa olsun) tebaasının saadetine vesi-
le olmak’ şeklinde ifade edebiliriz. Hesap 
gününe hazırlanan Müslümanların; mo-
dern-seküler siyaset nazariyelerini ve ‘hik-
met-i hükümet’ anlayışını reddetmeleri za-
ruri olduğu gibi, Hilâfet nizamının ihyası için 
birbirleri ile yardımlaşmaları da zaruridir.” 

- Şahı Merdan Sarı Hoca: “Tattığı-
mız her acı, döktüğümüz her gözyaşı, Müs-
lümanlar arasında yerleşmiş her fasit fikir 
bizlere Hilâfet’in hayat memat meselesi 
olduğunu hatırlatmalıdır! Zira Hilâfet İslâm 
ümmetinin birlikteliğinin nişanesidir. İslâm 
ümmeti bir vücuttur, Hilâfet bu vücudun 
başıdır. Baş olmadığı vakit gövde ne kadar 
büyük olursa olsun bir kıymeti harbiyesi 
olamaz. Tarihin sayfalarında bir zaman 
yeryüzüne hükmetmiş olduğu muazzez ve 
ihtişamlı dönemine kavuşabilmesi için bu 
gövdenin başa kavuşturulması şarttır.”

Allah’a hamdolsun ki bu konuda mu-
teber kabul edilen âlimler arasında bir 
ihtilaf  yoktur. Usûl ve fıkıhta farklı görüş-
leri olan âlimler, Hilâfet konusunda ittifak 

etmektedirler. Rabbim bunun için gayret 
eden ve Nebilerin varisi olmaya namzet 
olan tüm âlimlerden razı olsun! Ayrıca 
küçücük dünya malına tamah edip bile-
rek hakkı gizleyen, susarak bu fasit siste-
min işlediği her türlü cürme ortak olan, 
İslâm ile hükmetmeyen yöneticilere hak 
sözü haykırmayan, İslâm’ı güncellemek 
isteyenlere iki çift laf  edemeyen, İslâm 
düşmanları ile dostluk kuranlara yaren 
olmaya çalışan, tehditlerden korkan ve 
teşviklerle yozlaşan sözde âlimlere de bu 
yanlışlarından dönmeyi nasip etsin! 

Bugün tüm âlimlere büyük bir gö-
rev düşmektedir. Çünkü onlar diğer in-
sanlardan daha büyük bir sorumluluğa 
sahiptirler. Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in varisi olan onlardır. Aleyhis 
Salatu ve’s Selam’ın buyurduğu [ورثة  إنهم 

-Onlar Nebilerin varisleridir“ [األنبياء
ler” kavli, her ne kadar haber sigasıyla 
gelmiş olsa da, teklife yani sorumluluğa 
delalet etmektedir. O hâlde bu teklifi 
yüklenmeye muttaki ve muhlis olan âlim-
lerden daha evla kim vardır? Mesuliyet 
ne kadar büyükse, karşılığı olan ecir de o 
kadar büyüktür! Öyleyse ümmetin gören 
gözü, işiten kulağı ve yolunu aydınlatan 
kandil misali olan âlimlerin gayreti dün-
yaya yönelik değil, ahirete yönelik olma-
lıdır. Muhakkak ki ilim; ne saygın olmak, 

ne ihtiram kazanmak, ne statü ve ün elde 
etmek, ne dünya malına ve itibara kavuş-
mak, ne de teorisyen ya da filozof  olmak 
içindir. Bilakis amel etmek, hakkı ve sabrı 
tavsiye etmek, emr-i bi’l maruf  nehy-i 
ani’l münker farziyetini layıkıyla yeri-
ne getirebilmek içindir. Dolayısıyla ilim; 
dünya da meşakkati, zorluğu ve sıkıntıyı 
yanında getirecektir. Çünkü yeryüzünde 
en çok sıkıntı ve zorluk çekenler Nebiler 
olmuştur. Nebilerin varisi olan âlimlere 
kalan miras da, işte rahmeti bol olan bu 
zahmettir! 

Selam ve dua, Allah’ın dini için zah-
mete girenlerin üzerine olsun…

1- Ebu Davud, Tirmizi
2- Fatır Suresi 28
3- Zumer Suresi 9
4- Müttefikun Aleyh
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OSMANLI DEVLETİ'NDE 
ULEMANIN ROLÜ

Muhammet Hanefi Yağmur
muhay06@yahoo.com.tr

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in Mekke’den Medine’ye 
hicret etmesiyle kurulan İslâm 

Devleti’nin ilk günlerinden Osmanlı Hilâ-
feti’nin ilga edildiği 3 Mart 1924 tarihine 
kadar geçen sürede kaim olan İslâm dev-
letlerinin tümü İslâm ile hükmetmiştir. 
Yaklaşık olarak 13 asır boyunca Müslü-
manların hayatında her daim İslâm ile 
hükmeden yöneticiler ve devlet var ol-
muştur. Asr-ı Saadet ve raşit halifeler dö-
neminde İslâm ile hükmedildiği tüm İslâm 
ulemasının ittifak ettiği bir husustur. Ra-
şit halifeler döneminden sonra Emeviler, 
Abbasiler, Selçuklular, Fatimiler ve niha-
yetinde Osmanlılar döneminde de İslâmi 
hükümler devletin ve Müslümanların ha-
yatında varlığını her daim sürdürmüştür.

On üç asırlık süre boyunca var olan 
İslâm devletlerinde İslâm ile hükmedilip 
hükmedilmediği hususunda tarih kitap-
larında yer alan ifadeler ise doğrulukla-
rı bakımından sağlıklı bir şekilde tetkik 
edilmeye muhtaçtır. Tarih kitaplarında 
yer alan ve kimi zaman kafa karışıklığına 
neden olan ifadelerden öte özellikle mu-
amelatta, yargı ile ilgili hususlarda ve ti-
carette İslâmi hükümlerin geçerli olduğu, 
günümüz devletlerinde olduğu gibi insan 
hayatını ilgilendiren hususlarda İslâm 
dünyası dışındaki devletlerin kanunların-
dan herhangi bir kanun alındığına dair 
hiçbir kayıt söz konusu değildir. 

Zira bu süre zarfında yaşayan Müs-
lümanlar günlük hayatlarında karşı kar-

şıya kaldıkları problemlerini çözmek 
için İslâm’ın dışında bir başka kültüre 
ait kanunlara ve çözümlere hiçbir za-
man ihtiyaç duymamışlardır. Yaşadık-
ları dönemler itibariyle Müslüman tüc-
carlar Endonezya’ya varıncaya kadar 
dünyanın çok uzak beldelerine yolcu-
luk yapmalarına, o bölgelerde yaşayan 
devletlerin kanunlarına, yönetimlerine 
aşina olmalarına rağmen hiçbir surette 
onların kültürlerinden ve kanunlarından 
etkilenmemişlerdir. Tam tersine gittik-
leri bölge insanlarını İslâm akidesi ve 
hükümleri ile etkilemişler ve Müslüman 
olmalarına vesile olmuşlardır. Yani İslâm 
dışı kültürlerden hiçbir surette etkilen-
memişler tam tersine etkilemişlerdir.
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Çünkü Müslümanlar kendi dinlerine, 
akidelerine ve akidelerinden çıkan hü-
kümlere kayıtsız bir şekilde inanıp teslim 
oluyorlar ve hayatlarını da buna 
göre şekillendiriyorlardı. Onlar 
hayatları boyunca İslâm dışı kül-
türlerden hayatlarını şekillendire-
cek, günlük hayatlarını daha farklı 
kılacak bir şeyler almaya ihtiyaç 
duymuyorlardı. Zira İslâm tarihi 
boyunca Müslümanların yaşamış 
oldukları devletlerdeki hayat İs-
lâm dışı devletlerde var olan ha-
yattan çok çok üstün ve huzurlu 
bir hayattı. Batı’nın kendi ifadesiy-
le “aydınlanma dönemi” dedikleri 
1700’lü yıllara kadar geçen süre 
içerisinde Batı toplumunun hayatı 
daima sıkıntı ve zulümle dolu bir 
hayattı. Bu hâlleri itibariyle Batı’nın Müs-
lümanlara verebileceği herhangi bir şey 
olmadığı gibi Müslümanlar da onlardan 
herhangi bir şey almayı düşünmüyorlardı.

İslâm tarihinde önemli bir yeri olan 
Osmanlı Devleti de her daim İslâm ile 
hükmeden bir devlet olmuştur. Bu devle-
tin kurucusu olan Osman Bey’e ait olan 
şu meşhur kıssa takdire şayan bir olaydır:

“Osmanlı Devletinin kurucusu Osman 
Gazi, Şeyh Edebali’nin evine misafir olmuş-
tu. Yatsı namazını kıldıktan sonra, misafir 
odasına çekildi. Sedirin üzerinde serili bu-
lunan pamuk yatağın üzerine uzanacağı 
sırada, gözüne duvarda asılı duran bir kitap 
ilişti. Hemen ayağı kalktı. Kitabın Kur’an-ı 
Kerîm olduğunu anlayan Osman Gazi yat-
maktan vazgeçti. Şeyh Edebali, sabah 
namazına çağırmak için Osman Gazi’nin 
odasına girdiği zaman, onu diz çökmüş hal-
de Kur’ân’ı Kerîm okuyor vaziyette buldu. 
Şeyh Edebali ayrıca yatağın tertibinin hiç 
bozulmamış olduğunu da hayretle müşahe-
de ettikten sonra, serilen döşeği beğenme-
diği zannıyla üzüntülü bir şekilde, Osman 
Gazi’ye, yatağa neden girmediğini sordu. 
Osman Gazi, ev sahibine şu cevabı verdi: 
Asılı duran kitabın Kur’ân-ı Kerîm olduğunu 
anladıktan sonra, bu odada uzanarak yat-
maktan hayâ ettim. Benim Kur’ân-ı Kerîm’e 
karşı beslediğim hürmet ve saygı onun bu-
lunduğu odada yatmama engeldir.”

Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubat 
Dönemi’n de yaşayan ve yazdığı Siyaset-
nameyi muhtemelen hüküm dara sunan 

Necmeddin Daye, eserinde sultanların 
devlet yönetirken dikkat etmesi gereken 
hususlara değinmişti. Bunların bazılarını 
şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1) Sultan hükümdarlığın kendisine Al-
lah’ın bir lütfu olduğu bilincinde olmalıdır. 

2) Saltanatı veren Allah, bunu birin-
den alıp kendisine vermiştir. Birgün ken-
disinden de alıp başka birine verecektir. 
Bu geçici saltanat aracılığı ile ebe di olan 
mülk ve saltanatı elde etmeye çalışmalıdır. 

3) Dün yada Allah’ın halifesi ve vekili 
olduğunu bilmelidir. 

4) Hü kümdar devleti vekil tayin etme-
den kendisi yönetmelidir. Çünkü vekil ta-
yin edilen kişi kendisi kadar şefkatli ola maz. 

5) Devleti hakkaniyet ve adaletle yö-

netmeli, zulüm yapmamalıdır. 

6) Yönetimi Allah’ın emriyle ve Hak 
için yapmalıdır. 

7) Hükümdar nefsî arzularına 
göre hareket et memelidir.1

Böylesi bir anlayışla kurulan Os-
manlı Devleti’nin ve devlet yöneti-
cilerin hayatında İslâmi hükümlerin 
son derece önemli bir yeri vardır. 
Öyle ki Osmanlı sultanları küçük 
yaştan itibaren sürekli olarak İslâm 
kültürü ile yetiştirilirler, İslâm eğitimi 
alırlardı. Osmanlı sultanlarının yetiş-
mesinde daima dönemin âlimlerin-
den birisinin yeri vardır. 

Arapça, kıraat (güzel Kur’an oku-
ma), fıkıh, hadis, tefsir, kelam gibi 

dini dersler yanında; edebiyat, hat (güzel 
yazı), tezhip (süsleme), musiki, matema-
tik, astronomi, mimarlık, mühendislik, si-
yaset, tarih, coğrafya gibi kültür dersleri 
de görmüşlerdir. Osman Gazi’den baş-
layarak bütün padişahlar, Şeyh Edebali, 
Dursun Fakih, Molla Fenari, Emir Sultan, 
Molla Hüsrev, Akşemseddin, Aziz Mah-
mud Hüdai, Hoca Saadeddin gibi devrin 
manevi şahsiyetlerinden aldıkları dinî 
derslerle, daha çocuk denecek yaştan 
itibaren kalp, ruh ve kişilikleri manevi de-
ğerlerle dokunmuştur. 2

Sultan II. Murad, geleceğin Fatih’i 
Şehzâde Mehmed’i, sancağa çıkma dö-
nemini geçirmesi için Manisa’ya gönder-
di. Yanına, devrin tanınmış bilginlerinden 
Molla Gürani verildi. Şehzâde Mehmed 
gündüzleri ata biniyor, ok atıyor, savaş 
tekniklerini öğreniyor; akşamları da ho-
casından gerekli dersleri alıyordu. Kesin 
olarak tahta çıkacağı 1451 yılına kadar 
Manisa’da kaldı ve sancak beyi olarak 
görev yaptı. Yalnızca Molla Gürani’den 
değil, devrin meşhur bilginlerinden din 
ve fen ilimlerini üst seviyede öğrendi. 
Kendisine danışmanlık yapan ünlü hoca-
lar şunlardı: Molla Akşemseddin, Molla 
Hüsrev, Molla Güranî, Hocazâde, Hızır 
Bey Çelebi, Ali Tûsî, Molla Zîrek, Si-
nan Paşa, Molla Lütfi, Fahreddin Acemî, 
Hoca Hayreddin.3
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Osmanlı tarihine ait kaynaklar dik-
katli bir şekilde okunduğu zaman Os-
manlı şehzadelerinin eğitiminde İslâmi 
eğitimin ilk sırada yer aldığı çok açık ve 
net bir şekilde görülür. Zira Osmanlı 
sultanlarının hayata bakış açılarında şu 
anlayış egemen olmuştur: “Bu cihanda 
halka idarecilik yapanlar, mahşer günü 
huzura elleri bağlı getirilirler. Şayet 
âdil imiş ise adalet onun ellerini çö-
züverir ve cennete ulaştırır; yok eğer 
zalim imiş ise zulmü ellerini bağlar 
ve elleri boynundan zincire bağlı bir 
şekilde onu cehenneme götürür.”4

Osmanlı şehzadelerinin yetiş-
mesi ile ilgili olarak sayfalar dolusu 
bilgi aktarmak mümkündür. Ancak 
şimdilik bu kadarı ile yetinmek isti-
yorum. Burada önemli olan husus, 
Osmanlı’nın devleti yönetecek 
olan şehzadelerin eğitimine özel 
bir önem verdiği, özellikle de bu 
eğitimde İslâmi eğitimin özel bir 
yeri olduğudur. Çünkü Osmanlı 
sultanları hiçbir zaman İslâm dışı 
herhangi bir kanun ve kuralla dev-
leti yönetmeyi düşünmemişlerdir. 

Osmanlı sultanları şehzadelik-
leri döneminde İslâmi eğitim aldık-
ları gibi, sultan olduktan sonra da 
devlet yönetimi ile ilgili işlerinde 
İslâm’ın hükümlerini daima dik-
kate almışlardır. 1424’lü yıllarda 
ihdas edilen Şeyhülislâmlık müessese-
sinin kurulduğu tarihten Hilâfet’in ilga 
edildiği tarihe kadar geçen süre içeri-
sinde Osmanlı Devleti’nde 175 tane 
Şeyhülislâm yer almıştır. Molla Şem-
seddin Fenari 1424 yılındaki Osman-
lı’nın ilk Şeyhülislâm’ı olmuştur. Bundan 
önceki dönemlerde de sultanların ya-
nında daima âlimler yer almıştır. Ancak 
kurumsal kimlik itibari ile Şeyhülislâm 
konumunda bir yapıya sahip değildi.

Osman Bey’den itibaren tüm Os-
manlı sultanları uygulamaya koyacakları 
herhangi bir hususla ya da alacakları her-
hangi bir kararla ilgili olarak önce âlim-
lerin görüşlerini alır, meselenin hükmünü 
öğrenir ardından da uygulamaya koyar-
lardı. Âlimlerden caiz olduğuna, haram 

olmadığına dair görüş almadıkça uygu-
lamaya koymazlardı. Bu açıdan âlimlere 
karşı da ayrı bir saygı gösterirlerdi. Öyle 
ki âlimlerin devlet hiyerarşisinde özel bir 
yeri bulunurdu. Osmanlı âlimleri kimi za-
man sultanların yaptığı uygulamaları doğ-
ru bulmayıp onların yanına çıkar ve yap-
tıkları uygulamadan onları sakındırırlardı.

Osmanlı’nın en sert sultanlarından bi-
risi olan Yavuz Sultan Selim’in hayatında 
yaşanan şu olay bunun en güzel örnekle-
rinden birisidir:

“Sultan Selim bir gün suiistimal sebe-
biyle hazine memurlarından yüz elli kişinin 
birden katlini emretmişti. Bunu haber alan 
ve felaketin önlemesi kendisinden rica edi-
len Ali Cemali Efendi (Zenbilli Ali) usûl ve 
kanuna mugayir olarak derhal saraya diva-
nı hümayuna gelmiş, sultana maruzatı ol-
duğunu söylemiş, içeri girmesine müsaade 
olunarak Sultan Selim’in huzuruna girmiş 
ve ziyareti sebebini arz ederek bu biçare-
lerin katledilmelerine muvafık olmadığını 
ve müftülerin vazifelerinden birisinin de 
hükümdarların uhrevi mesuliyetlerini nazarı 

dikkate almak olduğunu söylemiştir. Yavuz 
Sultan Selim bu mütalaaya kızarak: Sizin 
bu sözünüz saltanat umuruna müdahale ve 
taarruz olup sultanlarla bu hususlarda gö-
rüşmek edebe ve terbiyeye aykırı hareket-
tir, sözleriyle mukabele ile müftüyü tekdir 
etti. Bunun üzerine Ali Efendi: Filhakika sul-
tanların işlerinde müstakil olmaları ve mü-

dahaleden azade kalmaları lazımdır. 
Fakat işlerinde müdebbir tecrübeli 
kemal ehli olanlarla müşavere et-
meleri zaruridir. Aksi ise memleketin 
zararınadır. Benim müracaatım sal-
tanat işine müdahale değildir. Belki 
umuru ahiretinize hizmet olup bunu 
böyle söylemek bana lazımdır ve 
benim vazifendir. Bunların kanından 
vazgeçerseniz ne âlâ. Geçmezseniz 
Allah indinde sorumlusunuz, cevabı-
nı verdi. Şedid bir hükümdar olmakla 
beraber ismi gibi aklıselimi olan Ya-
vuz bu doğru sözü kabul etti ve af-
fettim dedi. Ali Cemali Efendi buna 
teşekkür ettikten sonra veda edeceği 
sırada vazifesi harici olarak zarif  bir 
ima ile: Bu adamların günahlarını 
af  buyurdunuz. Bu ahiretiniz içindi. 
Bu defa bunların memuriyetlerine 
iade buyurursanız o zaman şanı 
saltanata layık olan mürüvvet ve şef-
kati yapmış olursunuz, dedi. Bunu 
üzerin Sultan Selim: Ben, senin bu 
muradında şefaatini kabul eyledim. 

Fakat hizmetlerindeki kusurlarından do-
layı tazir ederim, deyince Ali Efendi: Ora-
sı size aittir. Bizim muvaffak olduğumuz 
husus bize yeter, diyerek çıkıp gitmiştir.

Yine bu cümleden olarak Ali Cemali 
Efendi, Edirne’ye giden sultanı teşyi edip 
dönerken ipek alınmasını yasaklayan sul-
tanın emrine muhalif  olarak ipek alan 
dört yüz kişinin elleri bağlı olarak sevk 
edildiklerini görüp sebebini sorup öğren-
dikten sonra hemen geri dönerek sultan-
la buluşmuş ve bu hâlin zulüm olduğunu 
söyleyip ipek veren memurun bunlara 
ipek vermesinin hükümdarın rızası oldu-
ğuna delildir diyerek itiraz etmiş ve sözü-
nü bitirdikten sonra sultanı selamlamağa 
lüzum bile görmeden geri dönmüştür.”5

Osmanlı sultanlarının işleri ile ilgili ola-

1424’lü yıllarda ihdas 
edilen Şeyhülislâmlık 

müessesesinin 
kurulduğu tarihten 

Hilâfet’in ilga edildiği 
tarihe kadar geçen 

süre içerisinde Osmanlı 
Devleti’nde 175 tane 

Şeyhülislâm yer 
almıştır. 



15Suskunluğun Kırılma Noktası

rak daima âlimlerle irtibat hâlinde oldukla-
rının en önemli örneklerinden birisi Kanu-
ni Sultan Süleyman’a ait sandık kıssasıdır: 

Kanuni Sultan Süleyman Han’ın, vefat 
ettiğinde yerine getirilmesini istediği bir 
vasiyeti vardı. Bu vasiyet, şahsına ait özel 
küçük bir sandığın kendisi defnedilirken 
mezarda yanına konmasıydı.  Hayatı se-
ferlerde geçen Sultan Süleyman yine bir 
seferde iken vefat etti. Cenazesi İstan-
bul’a getirilince derhal defin işlemlerine 
başlandı. Bu vasiyeti üzerine sandık mey-
dana çıkarıldı ve hazır tutuldu. 

Büyük hükümdarın cenaze töreninde 
şüphesiz bütün devlet erkânı hazır idi. 
Şeyhülislâm Ebussuud efendiye, Sultan 
Süleyman’ın böyle bir vasiyeti bulunduğu 
söylendi. Ebussuud efendi “Zinhar böyle 
bir vasiyeti yerine getirmeyesiz, dini mübine 
yani İslâm’a uymaz” dedi.

Nihayet vasiyetin yerine getirilme-
mesi kararlaştırıldı. Küçük sandık mezara 
konulmadı ama içinde ne vardı, dünyanın 
en büyük hükümdarının mezarına kon-
masını istediği şey neydi? Herkesi bunun 
merakı sarmıştı. Bu vasiyet yerine getiril-
mediğine göre sandık açılmalıydı. Nite-
kim öyle yapıldı. Sandığın içi, Kanuni’nin 
yapacağı işlerin, vereceği kararların dine 
uygun olup olmadığı hakkında Şeyhülis-
lâm’dan aldığı fetvalarla dolu idi. Bunun 
üzerine Ebussuud efendi, “Hey büyük sul-
tan, sen Allah katında kendini temize çıkar-
dın, mesuliyeti bize yıktın, biz nasıl bunun 
altından kalkacağız bakalım” diye ağladı. 

Yukarıda Yavuz Selim ile Zenbilli Ali 
Efendi kıssasında olduğu gibi Osmanlı 
Devleti’nde Şeyhülislâmlar sultanlar tara-
fından alınan kararlara ya kendi istekleri 
ile ya da kendilerinden istenen fetvaya bi-
naen görüş belirtirlerdi. Özellikle Şeyhü-
lislâmlık makamının ihdas edilmesinden 
sonra bu kurum daha farklı bir nitelik 
kazanmış, Şeyhülislâmlar aynı zamanda 
Kazaskerlik makamına da getirilmiş, bu 
göreve getirilmelerinden sonra ikamet 
ettikleri evler tüm insanların rahatça ge-
lip İslâm ile ilgili hususlarda sorular sorup 
cevap almalarına imkân tanıyacak şekle 
getirilmişti. Osmanlı Şeyhülislâmlarının 

sultanların iç ve dış siyasetleriyle ilgili 
hususlardaki müdahalelerine ait bazı ör-
nekler şunlardır:

Ebussuud’un Kıbrıs’ın Venedik’ten 
alınmasıyla ilgili fetvası İslâm’ın ve devle-
tin menfaatlerinin korunması konusunda 
ilginç bir örnektir.6 Burada devlet siya-
setiyle şer’î hukukun nasıl bağdaştırıldığı 
görülmektedir. Osmanlı gibi çok dinli ve 
kültürlü, yeni fetihlerle toprak kazanım-
larının veya daha sonra kayıplarının oldu-
ğu, dış dünya ile devamlı irtibat hâlinde 
bulunan bir devlet için Ebussuud Efen-
di’nin fetvaları zaruri açılımlardı. 

VI. asırdan itibaren padişah ve sad-
razamlar, Dîvân-ı Hümâyun üyesi olma-
makla birlikte giderek artan bir şekilde 
Şeyhülislâm’ın görüşüne müracaat etmiş, 
XVII. yüzyıldan itibaren Şeyhülislâmlar 
idarenin fiilen içinde bulunmuştur. I. Ah-
med’in vefatı üzerine ehlü’l-hal’ ve’l-akd 
olarak Sadâret Kaymakamı Sofu Mehmed 
Paşa, Şeyhülislâm Hocazâde Esad Efendi 
ve diğer devlet erkânı sabah namazından 
önce Şeyhülislâm’ın evinde toplanarak 
Şehzade Mustafa’nın cülûsuna karar ve-
rip biat etmişlerdi. Yine Sadrazam Ke-
mankeş Ali Paşa, Şeyhülislâm Zekeriy-
yâzâde Yahyâ Efendi, ulema ve devlet 
erkânı Sultan Mustafa’nın hal’ine ve IV. 

Murad’ın cülûsuna karar vermişlerdi.

Meşveret meclislerinde Şeyhülis-
lâmlar etkili bir görev icra etmişlerdir. 
Dîvân-ı Hümâyun’un önemini kaybettiği 
XVIII ve XIX. yüzyıllarda savaş ilanı, barış 
akdi, padişah hal’i, İstanbul ve taşradaki 
huzursuzluklar gibi konularda meşveret 
meclisleri daha sık toplanmış, daha geniş 
katılımlı, daha yetkili bir kurum özelliği 
kazanmış, Şeyhülislâmlar burada en güç-
lü üye olarak baş sırayı almıştır. Zaman 
zaman bu meclisler Şeyhülislâm konağın-
da toplanmıştır. 

Dürrîzâde Mehmed Atâullah Efen-
di’nin Şeyhülislâmlığı sırasında devleti 
meşgul eden Osmanlı-Rus harbiyle ilgili 
olarak Şeyhülislâm’ın konağında yapılan 
meşveret meclisinde Şeyhülislâm sert 
konuşmalar yapmış, yetkililerin Rusya 
ile savaş konusundaki tereddütleri kar-
şısında, “Moskoflu Kırım’ı açıktan açığa 
zapt etti, sükût mu edelim?” diyerek sa-
vaş açılmasını teşvik etmiştir. Meşveret 
meclislerinde görüşülen siyasi, askerî ve 
idari konuların dinî ve hukuki meşruiye-
tini sağlamlaştırmak için Şeyhülislâm’dan 
ayrıca fetva alınırdı. Nitekim karantina 
uygulamasıyla ilgili meşveret meclisinde 
Şeyhülislâm Mekkîzâde Mustafa Âsım 
Efendi’den fetva alınmıştır.7 
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Yunanistan’ın bağımsızlığı hakkında 
1830’da toplanan meşveret meclisinde 
bağımsızlık kararı Şeyhülislâm’ın fetvası-
na dayandırılmıştır. Kurulacak yeni askerî 
teşkilât için 1826’da Şeyhülislâm Kadızâ-
de Mehmed Tâhir Efendi’nin konağında 
üç gün arayla yapılan iki meşveret mec-
lisinde ulemâ fıkhî açıdan konuyu değer-
lendirmiş, Şeyhülislâm’ın hazırladığı birin-
ci fetvada askerî eğitimin zarureti, ikinci 
fetvada ise askerden kaçanlara verilecek 
cezalar konu edilmiştir.8

Fenârî ilk Mısır seyahatinden Bursa’ya 
dönüşünde Manastır Medresesi’ne mü-
derris, sonra da Bursa kadısı olmuştur. 
Bursa kadısı iken zamanın Osmanlı Padi-
şahı Yıldırım Bayazid, bir hususta şahitlik 
yapmak üzere mahkemeye gelmiş, ancak 
Fenârî padişahın şahitliğini kabul etme-
miştir. Yıldırım Bayezid, “Ben bu işi biliyo-
rum, bu böyledir” dediyse de, Fenârî, “Siz 
namaz için cemaate gelmiyorsunuz, ben 
sizin şehadetinizi kabul edemem” şeklinde 
cevap verdiği kaynaklarda yer almaktadır.9

Tarihî birçok kaynakta yer alan bu ha-
disede, padişahla sıradan bir tebaası ara-
sında fark gözetmeyen kadıların adalet 
anlayışı ne kadar övgüye değer ise diğer 
taraftan kendi raiyyesinden bir hâkimin 

aleyhinde verdiği hükme ses çıkarmaksı-
zın itaat eden padişahın da en az o kadar 
yüce ve övgüye layık olduğu aşikârdır.

Molla Fenârî, Karaman’dan Bursa’ya 
döndüğünde yine saygı ve hürmet gör-
müş, müderrislik ve kadılık görevleri ye-
niden kendisine verilmiştir. Bu arada yaşı 
hayli ilerlediği ve tecrübe sahibi olduğu 
için, ilmi sahada olduğu kadar siyasi iş-
lerde de kendisine danışılan bir mevkie 
gelmiştir. Kendisine bir konu soruldu-
ğunda, çekinmeden fikrini beyan ediyor, 
adalete aykırı işlerin de önüne geçiyordu. 
Bu bakımdan halk tarafından da oldukça 
seviliyordu. 

Güçlü İslâm hukuk bilginlerinin oldu-
ğu dönemlerde padişah fermanı bile olsa 
şer’î şerife muhalif  ise reddediliyordu. Bu 
konuda Kanuni’nin bir fermanı münase-
betiyle Ebussuud Efendi’nin verdiği ceva-
bı hatırlayalım. Padişah vakıf  malların kira 
bedellerinin bu senelik arttırılmaması için 
ferman verdiğinde Şeyhülislâm Ebussuud 
Efendi, fermanı hukuka aykırı bularak şu 
tarihî cevabı vermiştir:

“Padişah fermanıyla kira bedellerinin ol-
duğu gibi bırakılması olmaz. Zira Padişahın 
emriyle nâ-meşrû’ olan şey meşrû’ olmaz; 

haram olan nesne helâl olmak yoktur. Bu 
hususlarda emr-i şer’î şerif  budur. Bir tür-
lü dahi değildir. Şer’î hükümlere vâkıf  iken 
onları ketmetmek, Kur’an’daki bir ayetin 
tehdidine maruz kalmaktır.”

Mesela Ayasofya vakıfları kiracılarının, 
kira bedellerini ecr-i misle yükseltmek-
ten kaçınarak vakıf  dükkânların mevcut 
gelirlerinin giderlere fazlasıyla yettiğini, 
bu sebeple kira bedellerinin ecr-i mis-
le yükseltilmesine ihtiyaç bulunmadığını 
padişaha arzetmeleri ve padişahın da 
gerekli meşverette bulunarak kiracıların 
istekleri doğrultusunda ferman vermesi 
üzerine Ebussuud Efendi şöyle demiştir:

“Olmaz! Emr-i sultânî ile, nâmeşrû olan 
nesne meşrû olmaz; haram olan nesne 
helâl olmak yokdur.”10

Rivayete göre Zenbilli Ali Efendi bir 
defasında Yavuz Sultan Selim’e “ahkâm-ı 
şer’iyyeye mugayir” infazda bulunacak 
olursa hal’ine fetva vereceğini açıkça 
söylemişti. Padişah yönetimle ilgili vere-
ceği kararlara karışmamasını sert bir dille 
bildirince Zenbilli Ali Efendi izin almadan 
hiddetle padişahın yanından ayrılmıştı. 
Bu davranışının yanlışlığını daha sonra 
anlayan Yavuz Sultan Selim ona iltifatta 
bulunmuş, Anadolu ve Rumeli kazasker-
liklerini vermeyi teklif  etmişti. Zenbilli Ali 
Efendi ile Yavuz Sultan Selim hakkında 
anlatılan bu tür rivayetlerin, aslında yeni 
bir resmî kurum hâlinde teşekkül etmek-
te olan Şeyhülislâmlık makamının önemi-
ni vurgulamaya yönelik olma ihtimali çok 
yüksektir. 

Osmanlı Devleti’nde sultanların İslâm 
ile hükmettikleri hususu çok açık ve net 
olan bir husustur. Onların bu makama 
gelmeleri ehl-i hal ve’l akd’in onayı ile 
olduğu gibi Hilâfet’ten azledilmelerin de 
onların halifelik şartlarını kaybettiklerinin 
Şeyhülislâm’ın fetvasıyla tescillenmesi 
sonrasında gerçekleşebilmektedir. Ni-
tekim sultam Abdülhamid’i devirmek 
için her türlü oyunları ortaya koyan İn-
gilizler ve onların içerideki uşakları tüm 
yolları denemiş olmalarına rağmen ba-
şarılı olamamışlar son çare olarak Şey-
hülislâm’dan fetva almak suretiyle bunu 
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yapmak istemişlerdir. Ancak Şeyhülislâm 
onların bu niyetlerini bildiği için bir baha-
ne ile makamına gitmemiş fakat onlar bir 
başka hile ile Elmalılı Hamdi Efendi ara-
cılığı ile bu fetvayı almak suretiyle Sultan 
Abdülhamid’i hâl edebilmişlerdir.

Tek başına bu olay dahi İslâmi hü-
kümlerin Osmanlı Devleti’nde ne kadar 
önemli olduğu, sultanların İslâm hüküm-
lerine bağlı olmakta ne kadar hassas ol-
duklarını gösteren örneklerdendir.

Ancak tarih kitaplarında Osmanlı sul-
tanlarının İslâm’a mugayir hare-
ketlerde bulunduklarına dair yer 
alan bilgilere gelince, bu bilgile-
rin şu şekilde değerlendirilmele-
ri gerekir:

a- Bunlar tarih kitaplarında 
yer alan bilgiler olup tetkik edil-
meye muhtaç bilgilerdir. Doğru 
olma ihtimalleri olduğu gibi ol-
mama ihtimalleri daha yüksektir. 
Bu nedenle güvenilir tarihçiler 
tarafından belgelere dayalı ola-
rak ortaya konulması gerekir.

b- Osmanlı sultanları olsalar 
da insandırlar ve yanlış yapabilir-
ler, günah işlemiş olabilirler. Bun-
lar melek veya masum peygam-
ber değildirler. Ancak sultanların 
İslâm’a mugayir hareketleri ile 
ilgili olarak tarih kitaplarında yer 
alan bilgilerin büyük bir kısmının; 
içki içtikleri, ibadetlerinde kusur 
ettikleri hususlar gibi bunların 
şahsi hayatlarına ait hususlar ol-
duğu görülür.

c- Osmanlı’nın son dönem-
lerinde özellikle devlet yöne-
timine ait birtakım hususlarda 
İslâm’a mugayir gerçekleşen 
hususların asıl sebebi şu ya da 
bu şekilde devlet yönetimine sızan dön-
meler ve onlarla birlikte işbirliği hâlinde 
olan İttihatçılar gibi şahsiyetlerden kay-
naklanmıştır. Bunlar kimi zaman tehditle, 
kimi zaman yalanla, kimi zaman farklı yol 
ve yöntemlerle bilerek İslâm dışı uygu-
lamalara ve kararlara imza atmışlardır.

d- Osmanlı Devleti’ni yıkmayı, Hilâ-
fet’i kaldırmayı hedefleyen İngilizler ve 
yerli işbirlikçileri tarafından Osmanlı 
sultanlarının karalanmasını hedefleyen 
çalışmaların ürünüdür. Çünkü Osmanlı 
tebaası Müslüman ve İslâm’a bağlı ol-
dukları için sultanlarına itaatten hiçbir 
zaman ayrılmamışlar, onlara dua etmişler 
ve onları sevmişlerdir. Toplum nezdin-
de sultanların itibarının düşürülmesi için 
onların İslâm’a mugayir harekette bulun-
duklarına dair haberlerin yayılmasını bir 
üslup olarak kullanmışlardır.

etkilenmiş olarak geri dönmeleri, di-
ğer taraftan ise İngilizler ve işbirlikçileri 
tarafından devlet içerisinde Batı kültü-
rünün yayılması için ortaya konulan ça-
balar sonucunda Batı tarzı kanunların 
hazırlanması talepleri nedeniyle Mecelle 
hazırlanmıştır. Batı muhipleri tarafından 
ortaya konmaya çalışılan tüm çabalara 
rağmen kanunlar yine Batı’dan alınma-
mış, dönemin âlimleri tarafından Hanefi 
fıkhı esas alınarak Mecelle Ahkâm-ı Şe-
riyye hazırlanmıştır.

Netice itibariyle Osmanlı sul-
tanları hataları ve sevaplarıyla İs-
lâm ile hükmetmişler, İslâm’a bağlı 
kalmışlardır. Devlet yönetimlerin-
de İslâm dışı kanunları aldıklarına 
veya uyguladıklarına dair herhangi 
bir kayıt söz konusu değildir. İn-
san olmaları hasebiyle elbette ki 
hatalarının olması kaçınılmazdır 
ve onlar masum değildirler.

Osmanlı Devleti’nde 
sultanların İslâm ile 

hükmettikleri hususu 
çok açık ve net olan 
bir husustur. Onların 

bu makama gelmeleri 
ehl-i hal ve’l akd’in 
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de onların halifelik 
şartlarını kaybettiklerinin 
Şeyhülislâm’ın fetvasıyla 
tescillenmesi sonrasında 
gerçekleşebilmektedir.

1-Osmanlı’da Şehzade Eğitimi, Doç. Dr. 
Cevdet Kırpık, Ötüken yayınları
2-Somuncu Baba Dergisi,  204.Sayı. 
İsmail Çolak.  Cihan Sultanlığına Hazırlık: 
Osmanlı’da Şehzâde Eğitimi
3-Somuncu Baba Dergisi,  204.Sayı. 
İsmail Çolak.  Cihan Sultanlığına Hazırlık: 
Osmanlı’da Şehzâde Eğitimi
4-Osmanlı’da Şehzade Eğitimi, Doç. Dr. 
Cevdet Kırpık, Ötüken yayınları
5-Osmanlı Tarihi, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2. 
Cilt, S: 667-668
6-Peçuylu İbrâhim, II, 486-487
7-BA, Cevdet-Sıhhıye, nr. 347
8-Cevdet, XII, 148-150; Yakut, s. 156-157)”. 
(TDV, ŞEYHÜLİSLAM MD.
9-Beylikler Döneminde Anadolu’da Ulema 
Umerâ Münasebetleri, Prof. Dr. Mustafa 
Baktır
10-Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 1036, 
vr. 48a-49b

Ancak tüm bunlar bir yana Osman-
lı’nın İslâm ile hükmettiği, İslâm’a bağlı-
lıkta hassasiyet gösterdiğinin en önemli 
göstergelerden birisi Mecelle-i Ahkâm-ı 
Şeriyye’dir. Bir taraftan Batı’da başlayan 
Sanayi Devrimi’nin ardından teknik ko-
nularda eğitim almaları için Avrupa’ya 
gönderilen talebelerin Batı kültüründen 
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Şüphesiz bütün insanlık, kıyamet 
gününe kadar İslâm ile muhatap 

ve mükelleftir. Hitaba olumlu anlamda 
cevap verenler “Müslüman” olup, İslâm 
ile mesuldür. Ancak bütün Müslümanlar, 
İslâm’ı öğrenme ve anlamada birbirinden 
farklılık arz ederler. İslâm, öğrenildikçe 
onun değeri ve nasıl bir nimet olduğu 
daha iyi anlaşılmakta ve anlaşıldıkça da 
daha iyi rağbet edilmektedir. Bu anlamda 
Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın:

َا يَْخَش اللََّه ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلََمء إِنَّ

“Allah’tan hakkı ile ancak âlim-
ler sakınır.”1 ifadesi ile Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’in: 

إِنَّ الُْعلََمَء َورَثَُة األَنِْبيَاِء

“Âlimler nebilerin varisidir.”2 ifade-
si bu durumu yeterince açıklamaktadır. 

İslâm’da âlimlerin önemli bir konuma 

sahip olmaları, onların farklı bir zümre-
yi teşkil ettikleri anlamına gelmez. Zira 
İslâm’da “din adamı” veya “ruhban sını-
fı” gibi farklı bir statüye sahip bir zümre 
olmadığı gibi bütün inananların İslâm ile 
mükellefiyet durumları aynıdır. “Çok bilen 
hakkıyla sakınır” anlayışı ile birçok ayet ve 
hadiste âlimlerin önemi açık bir şekilde 
ifade edilmiştir. Meseleye aklen de bakıl-
dığında aynı sonuç çıkarılır.

Âlimin İslâm’daki konumu veya Müs-
lümanlar için önemi, hayatın diğer alan-
larındaki, kendi alanlarında uzman olan 
kişilerin önemi gibidir. Bir toplumda 
insanları idare edecek kabiliyetli yöne-
ticilerin, tedavi edecek doktorların, mi-
marların, mühendislerin, zanaatkârların,  
komutanların varlığı nasıl önemli ve ge-
rekli ise âlimlerin de varlığı o kadar ge-
reklidir. Hatta âlimlerin önemi saydığım 
bu uzmanlık alanlarından çok daha fazla 

gereklidir. Çünkü âlimler, dünya haya-
tının saadeti ile birlikte ahiret hayatının 
saadeti için de önemli bir konumdadırlar.

Asıl konuma başlamadan önce âlim-
lerin önemine dikkat çekmek istedim. 
Çünkü günümüzde olduğu gibi özellikle 
Müslümanlar arasında İslâmi fikirlerin 
zayıfladığı, İslâm’dan uzaklaşıldığı yani 
cehaletin arttığı dönemlerde âlimlerin 
varlığı çok daha fazla önem arz eder. 
Böylesi zamanlarda insanları uyaracak, 
hakkı anlatacak âlimlere, toprağın suya 
olan ihtiyacı gibi insanların ihtiyacı var-
dır. Herkesin sustuğu zaman susmayan, 
korktuğu zaman korkmayan, herkesin 
sindirildiği zaman ayağa kalkan âlimlere 
ihtiyaç vardır. Âlim sadece bilen değildir. 
Âlim, Allah’tan korkan ve ne pahasına 
olursa olsun hakkı ortaya koymak zo-
runda olandır. İmam Şafi’nin dediği gibi 
“âlimlere takiyye ruhsatı yoktur.”

CUMHURİYET DÖNEMİ 
ÂLİMLERİN İMTİHANI

Aydın Usalp
ausalp@gmail.com



19Suskunluğun Kırılma Noktası

İslâm’ın yönetim nizamı olan Hilâfet, 
ümmet içindeki bazı hainlerin yardımı ile 
kâfirler tarafından kaldırıldığı dönemde, 
ümmette İslâm fikriyatı oldukça düşmüş-
tü. Ancak İslâmi duygular hâlen canlı idi. 
Hilâfet’in kaldırılması ile İslâm coğrafya-
sında tesis edilen küfri dikta rejimlerin bü-
tün baskılarına rağmen birçok âlim orta-
ya çıkıp hakkı haykırmıştır. Fikren gerilese 
de sahip olduğu İslâmi duygular ile ortaya 
çıkıp yürüyen bu âlimlerin peşinden gi-
den Müslümanların sayısı oldukça çoktur.

Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. 
Âlim konuştu mu hak izhar olur. 
Âlim yürüdü mü halk peşinden 
gider. Âlim elini silaha attı mı 
halk kıyam eder. Ancak eğer ki 
âlim sustu mu cehalet ve zulü-
mat artar. Âlim korktu mu top-
lumu zillet kaplar. Âlim bozuldu 
mu toplum bozulur ve âlim öldü 
mü âlem ölür.

Âlimlerin öneminde dair bu 
genel girişten sonra Cumhuriyet 
Dönemi âlimlerinden bazı âlim-
lerin hayatlarına ve mücadele-
lerine dair bazı kesitler sunmak 
istiyorum.

Cumhuriyetin hemen önce-
sinde, yaşadığımız belde de her-
kes Sütçü İmam’ın hadisesini duy-
muştur. Maraş’ta işgalci Fransız 
askerleri ve onlar ile birlikte hare-
ket eden bazı Ermeniler, sokakta 
yürüyen bayanlara sarkıntılık edin-
ce bu durumu gören Sütçü İmam, 
tereddüt etmeksizin silahını alıp o 
sarkıntılık eden kâfiri vurur. İşte 
bu doğru ve cesur hareket, işgalci 
kâfirleri def eden hareket için bir 
kıvılcım olur. Tıpkı, Beni Kaynu-
ka’da bir Yahudi’nin Müslüman bir kadının 
örtüsüne el uzattıktan sonra bunu gören 
bir Müslümanın ölümü pahasına Yahudi’yi 
öldürmesi gibi ve akabinde Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in Kaynuka oğulları 
Yahudileri üzerine ordu ile yürümesi gibi. 
Yine şunu da biliyoruz ki Rum diyarında 
bir kâfir, Müslüman bir kadının iffetine el 
uzatmış ve bunu Halife Mu’tasım duydu-
ğunda Rumlar üzerine ordu kaldırmıştı.

Yine herkesin en azından ismini duy-
duğu, Cumhuriyet Dönemi âlimlerinden, 
mümtaz şahsiyet İskilipli Atıf  Hoca, duru-
şu ve mücadelesi ile Müslümanların kal-
binde taht kurmuştur. İslâm adına doğru-
ları ifade ettiğinden dolayı birçok sürgün-
ler yaşamış, ilmî ve irşat çalışmalarının 
yanında gerektiği gibi siyasi çalışmalarda 
da bulunmuştur. Kâfir devletlerin işgali-
ne karşı Müslümanların ayaklanması için 
mücadeleye teşvik etmiştir. O dönemde 
tanınan âlimlerin üyesi olduğu “Müder-
risin Cemiyeti”ni kurmuş, Mustafa Sabri 

Efendi’nin Şeyhu’l İslâm’lığa getirilmesin-
den sonra cemiyetin başkanlığı görevini 
üstlenmiştir. Cemiyet, başlangıçta bir ule-
ma meclisi iken daha sonra Anadolu’nun 
itilaf  devletleri tarafından işgal edilme-
sinden sonra ismini Teal-i İslâm (İslâm’ın 
Yükselişi) Cemiyeti olarak değiştirir.

İzmir’in işgal edilmesine karşı ilk kar-
şı beyanname hazırlayan cemiyet, Teal-i 
İslâm Cemiyeti’dir. Bu beyannamede iş-

galciler eleştirilmiş, yurdun her sathında 
mücadele edilmesi için çağrı yapılmıştır. 
cemiyet, kurtuluş olarak halifeye bağlı 
kalmayı, Hilâfet’i kurtarmayı esas almıştı. 
Çünkü Hilâfet, cemiyete göre İslâm’ı ve 
Müslümanları temsil eden bir makamdı. 
Hilâfet’in işgal kuvvetlerin hâkimiyetine 
geçmesi, Müslümanlar için bir felaket 
olurdu, bu nedenle işgalcilere karşı Müs-
lümanlar Hilâfet şemsiyesi altında tek vü-
cut olmalıydılar.

Atıf  Hoca, özellikle ittihatçıların Batı 
hayranlığını eleştirmiş ve bu konuda bir-

çok neşriyat yayınlamıştır. “Frenk 
Mukallitliği ve Şapka” isimli ese-
rinde yabancı mukallitliği ve bun-
lardan biri olan şapka giymeyi 
eleştiren eseri, 1 Kasım 1925’te 
yürürlüğe giren Şapka Kanunu’n-
dan bir buçuk yıl önce yayımlan-
mıştır. Yayımlamış olduğu “Frenk 
Mukallitliği ve Şapka” risalesinde 
Müslümanları amel-iman bütün-
lüğüne davet ediyordu. Müslü-
manların Müslüman olmayanların 
kılık kıyafet ve kültürel alışkan-
lıklarına benzemeye çalışmasının 
caiz olmadığını söylüyordu. Bir 
Müslüman ile Hristiyan’ın veya bir 
Yahudi’nin kılık kıyafetinden ayırt 
edilebileceğini hatta edilmesi ge-
rektiğini savunuyordu.

“Gayrimüslimleri Taklit Etmek 
Şer’ân Yasaktır!” risalesinde, Av-
rupa’nın ilim ve fennini almanın 
caiz hatta lüzumlu bulunmasına 
rağmen, Batı’nın yaşam tarzına 
karşı çıkıyordu. Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’in:

 َمْن تََشبََّه ِبَقْوٍم فَُهَو ِمْنُهْم 

“Bir kavme benzemeye çalışan 
onlardandır”3 hadisini kaynak göstere-
rek izah etmeye çalışıyor ve şu hükmü 
veriyordu: “Bir Müslüman, şiar ve alâ-
met-i küfür addolunan bir şeyi zaruretsiz 
giymek ve takınmak sûretiyle Gayrimüslim-
leri taklîd etmesi ve kendini onlara benzet-
mesi şer’ân memnû ve yasaktır.”

Hilâfet kaldırılıp yerine Batı’nın yöne-
tim nizamı olan “Cumhuriyet” kurulduk-

CUMHURİYET DÖNEMİ ÂLİMLERİN İMTİHANI
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tan sonra yeni sistem öncelikle kendi-
sine muhalefet eden Müslüman âlim ve 
şahsiyetlere yöneldi. Şapka hakkındaki 
kitabını yazdıktan bir buçuk yıl sonra 
“Şapka Devrimi”ne muhalefet etmek su-
çundan tutuklanır. Şevket Süreyya Ayde-
mir, Tahirül Mevlevi, Hasan Tahmilci, kızı 
Melahat Hanım, Atıf  Hoca’nın şapkaya 
muhalefet etmekten tutuklandığını be-
lirtmişlerdir. İskilipli Atıf  Hoca, 4 Şubat 
1926 Perşembe günü sabaha karşı eski 
meclis binasının yakınındaki çarşıda asıla-
rak idam edilmiştir. Allah Subhanehû ve 
Teâlâ şahadetini kabul etsin.

Cumhuriyet Dönemi âlimlerinden, 
büyük bir takdir ile anılmaya değer olan 
bir diğer âlim, şüphesiz Şeyh Muhammed 
Said Efendi’dir. Şeyh Said, ikamet ettiği 
yerde ilim ile uğraşıp talebe yetiştirirken, 
Ankara hükümetinin Hilâfet’i kaldırıp ye-
rine İslâm dışı kanunları uyguladıklarını 
duyduktan sonra buna karşı bir şeyler 
yapılması gerektiğini düşünür ve hareke-
te geçer.  

Muvahhit, âlim ve mücahit kişiliği ile 
Şeyh Said Efendi ve dava arkadaşları:

َا اإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه إِنَّ

“İmam (Halife) kalkandır, ümmet 
onun arkasında savaşır ve onunla ko-
runur.”4 mealindeki hadisi ve yine yöne-
ticinin İslâm’dan vazgeçip küfür ile hük-
mettiği zaman, kendisine karşı savaşılma-
sı gerektiğini ifade eden hadislere riayet 
ederek, şer’î anlamda olması gereken bir 
kıyamı gerçekleştirdiler.

Hilâfet’in kaldırılması ile memlekette-
ki İslâm âlimleri, süreci kaygı ile izleyip, 
yeni yönetimin İslâm’a olan düşmanlığını 
fark ederek bir hâl çaresini düşündüler. 
Dönemin ileri gelen İslâm âlimlerinden 
olan Şeyh Said Efendi de cumhuriyetin 
kuruluş ve Hilâfet’in kaldırılması süreci-
ni takip etmiş, sürecin İslâm ve Müslü-
manlar aleyhine ilerlediğini görmüştür. 
Yaşadığı Kürdistan beldelerindeki âlimler 
ile bir araya gelmiş ve birçok istişarede 
bulunmuştur. Bunun için aylarca yolculuk 
etmiştir. Bu istişareler için yaptığı seyaha-
ti daha bitmemiş iken, ileride gerçekleş-
tirmek istediği kıyamın hazırlıkları içinde 

iken, bir provokasyon sonucu kıyam er-
kenden Piran’da patlak vermiştir.

Devlet, söz konusu bu kıyamı diğer 
Müslümanlardan destek bulmaması için, 
iç kamuoyuna Kürtçü bir hareket olarak 
hatta yabancı devletler ile işbirliği içinde 
olup, bir Ermeni devleti kurma iddiası 
ile karalarken, dış dünyaya da bu hare-
keti dinci bir hareket olarak propaganda 
ettirmiştir. Bir taraftan devletin oynadı-
ğı bin bir türlü entrikalar, diğer taraftan 
kendisi ile yüzyıllarca mücadele edip kal-
dırdıkları Hilâfet’in tekrar vücut bulma-
ması için devlete yardım eden kâfir Batı 
ve bazı yerel hainlerin ihanetleri sonucu 
kıyam başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Şeyh Said Efendi ne yabancı devletle-
rin, ne ırkçı cemiyetlerin ne de herhangi 
bir yerin adamı değildi. O, davasının ada-
mı idi. Davası da İslâm’dan başka bir şey 
değildi. Darağacına doğru giderken şun-
ları söyledi: 

“Eğer Allah ve din için kavga vermişsem, 
basit dallarda asılmaktan perva etmem.” 

Şeyh Said, İslâm şeriatının kendisi ile 
uygulandığı Hilâfet için kıyama kalkmıştır. 
Yayınladığı bir bildirisinde şöyle diyordu: 

“Halife sizi bekliyor. Hilâfet’siz Müslü-
manlık olmaz. Şiarınız dindir, şeriat isteyiniz.” 
Yargılandığı mahkemede şöyle diyordu: 

“Kitaplarda geçiyor, ne vakit imam şe-
riat ahkâmını icra etmezse, bu ayaklanma-
nın meşruluğuna, cevazına delildir.”

Şeyh Said Efendi’nin davası da yolu da 
küfürden uzak sadece İslâm idi ve Şeyh 
şöyle haykırıyordu; 

“Hayır! Andolsun Allah’a ki, yalnız ben 
ve elimdeki asa bile kalsa bâtılın karşısına 
çıkıp kıyam edeceğim. Şehit olana kadar da 
mücadelemden de asla dönmeyeceğim.”  

Şeyh, İslâm’ın otoritesiz yaşanama-
yacağını biliyordu. Hilâfet’in kaldırılması 
ile Müslümanları koruyan “kalkanın” kı-
rıldığını biliyordu. Öyle ki ailesini bırakıp 
yollara düştüğünde hanımı “Bizim namu-
sumuzu kim koruyacak” dediğinde Şeyh, 
“İslâm’ın namusu ayaklar altındadır” diye-
rek hanımına çıkışmıştır.

Takdir ile anılmaya 
değer olan 

bir diğer âlim, 
şüphesiz Şeyh 

Muhammed Said 
Efendi’dir. Şeyh 

Said, ikamet ettiği 
yerde ilim ile 

uğraşıp talebe 
yetiştirirken, 

Ankara 
hükümetinin 

Hilâfet’i kaldırıp 
yerine İslâm 

dışı kanunları 
uyguladıklarını 

duyduktan sonra 
buna karşı bir 

şeyler yapılması 
gerektiğini 
düşünür ve 

harekete geçer.  
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Evet, Şeyh Said, İslâm akidesine ina-
nan ve bu akideden doğan şeriata ina-
nıp teslim olan bir âlim, bir mücahit, 
bir önder ve feraset sahibi mümtaz bir 
şahsiyettir. Mevcut vakıa karşısında İslâm 
şeriatı gereğince ne yapması gerektiğini 
bilen ve üzerine düşen sorumluluğu ye-
rine getirerek bize güzel bir örnekliği mi-
ras bırakmış ve âlim olma sorumluluğunu 
yerine getirmiştir.

Şeyh Said, içinde bölge âlimlerinin de 
bulunduğu 46 kıyam eden arkadaşı ile 
birlikte 29 Haziran 1925’te idam edildi. 
Şeyh ve arkadaşlarını rahmetle yâd edi-
yor ve Rablerinin katında nimetlerin en 
güzeli ile karşılanmalarını niyaz ediyorum.

Dönemin ileri gelen âlimlerinden 
Saidi Nursi’den de bahsetmek gerekir. 
Birçok açıdan tenkit edilecek eylem ve 
fikirleri olmasına rağmen, ömrünü çile ile 
geçirmiş bir âlimdir. Önceleri meşrutiye-
tin hararetli savunucularından olan Saidi 
Nursi, Ankara’daki yeni yönetimin niyeti-
ni geç anlamıştır ve anladıktan sonra on-
lardan uzaklaşmış ve inzivaya çekilmiştir. 
Ancak yeni rejimin İslâm ve uleması ile 
mücadelesinden fazlası ile nasibini almış 
ve vefat ettiği 1960 yılına kadar ömrü 
hep sürgün ve hapishanelerde geçmiştir.

Ankara hükümetinin daveti üzerine 
9 Kasım 1922 Perşembe günü TBMM’ye 
gelen ve akabinde meclis çalışmalarına 
katılan Saidi Nursi’nin, özellikle mebusla-
rın namaza karşı ilgisizliği dikkatini çeker 
ve bunun üzerine bir beyanname kaleme 
alarak vekillere dağıtır. Bu beyanname 
hemen tesirini göstermiş ve altmış mil-
letvekili daha namaza başlamıştır. Bu du-
rum M. Kemal’e bildirildiğinde aralarında 
bir tartışma başlar. Mustafa Kemal, kız-
gınlığını ifade eden bir ses tonu ile “Biz 
senin yüksek fikirlerinden faydalanmak için 
buraya çağırdık, sen ise gelip, namaza dair 
şeyler yazarak aramıza ihtilaf  soktun” der. 
Bunun üzerine Saidi Nursi, hiddete ge-
lir ve iki parmağını M. Kemal’e uzatarak, 
yüksek bir ses tonu ile şöyle cevap verir: 
“Paşa Paşa! İmandan sonra en yüksek ha-
kikat namazdır, namaz kılmayan haindir, 
hainin hükmü ise merduttur.” der.

Gelinen noktada fikren gerilemiş bir 
ümmet iken, yeni rejimin İslâm’a karşı bi-
lim adı altında dinsizliği aşılama çabaları 
ve dünyaya yayılan sosyalizmin etkisi ile 
İslâm’dan uzaklaşan yeni nesillere, imanı 
akli olarak vermek için büyük bir çaba 
harcamıştır. 

Hilâfet’in kaldırılması akabinde İslâm 
ümmeti ikinci bir sarsıntı ile daha karşı-
laştı. İslâm toprakları üzerinde gasıp Ya-
hudi varlığı “İsrail”in kurulması akabinde 
ortaya koyduğu mücadele ile Filistinli 
bir âlim olan müçtehit, mütefekkir Şeyh 
Takiyyuddin en-Nebhani’den de bahset-

mek gerekir. Şeyh Takiyyuddin en-Neb-
hani, bir ilim yuvasında doğup büyüdü. 
Osmanlı’nın gözde âlimlerinden olan bir 
dedenin torunu, bir fıkıh âlimi ve mü-
derris olmasının yanı sıra aynı zamanda 
Filistin ve Şam’da şeriat kadılığı yapmış 
bir babanın oğlu idi. Geniş İslâmi bilgiye 
sahip olması münasebeti ile bayanların 
kendisine fetva için başvurdukları bir an-
nenin evladı olarak, Filistin’de dünyaya 
gelmiştir. Ezher üniversitesinden mezun 
olan Nebhani, Ezher’in eski programı-
nı okuduğu gibi Ezher’de okutulan yeni 
programa göre de okudu. Üstünlük 
gösterip bütün dersleri birincilikle geçen 
Takiyyuddin en-Nebhani, hocalarının ve 
okul arkadaşlarının dikkatini çekti. Fikir-
leri derin, görüşleri olgundu. Bu özelli-
ğinden dolayı Kahire’de yüksekokullarda 
fikrî münazaralara ve münakaşalara katı-
lıyordu. Böylece etrafında delilleri kuv-
vetli bir kişi olarak tanındı.

Tahsilini bitirdikten hemen sonra Fi-
listin’de bulunan Hayfa’daki devlet lisele-
rine şer’î ilimler hocası olarak tayin edil-
di. Daha sonra farklı yerlerde şer’î mah-
kemelerde kadılık, ardından şer’î mah-
kemeler müdürü ve şer’î yargıtay üyeliği 
yaptı. 1950’ye kadar yargıtay kadısı ola-
rak görev yaptı. 1950 yılında bu görevin-
den istifa ederek 1951 yılından itibaren 
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Âlimler Nebilerin Varisleridir

İslâmi ilimler fakültesine bağlı okullarda 
dersler vermeye başladı. Nablus’un en 
büyük camii olan Mescid-i Kebir’de bir 
hutbe verdikten sonra dönemin Ürdün 
Kralı Abdullah (bugünkü Kral Abdul-
lah’ın dedesi olan Kral Hüseyin’in babası) 
O’nu Amman’daki sarayına çağırdı. Kral 
Abdullah, dedesi Şeyh Yusuf  hakkın-
da olumlu ve övücü şeyler söyledikten 
sonra Nablus’ta yaptığı konuşmasından 
dolayı Şeyh’e sitem etti. Bunun üzerine 
Nebhani, Kral Abdullah’a şu cevabı ver-
di: “Allah’ı dost edineni dost edineceğime, 
Allah’a düşmanlık yapana düşmanlık ya-
pacağıma dair Allah’a söz verdim.” Bu ce-
vaba sinirlenen Kral Abdullah tarafından 

hapse atıldı. Lakin araya bölgenin etkili 
âlimlerinin girmesi ile hapisten çıkartıldı. 

Akabinde şeyh Takiyyuddin en-Neb-
hani sorunun sadece Filistin’in, Yahudiler 
tarafından işgal edilmesi veya Arap dün-
yasının içinde bulunduğu çalkantılı siya-
si meselelerden müteşekkil olmadığını 
görerek yeni bir fikir ile siyasi bir oluşu-
mun hazırlıklarına başladı. Hazırlıklarına 
1948’den sonra başladığı projesini 1953 
yılında olgunlaştırıp açığa çıkardı. Böylece 
Rasululah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in ri-
saletini inceleyerek, İslâmi hayatı yeniden 
başlatmak gayesi ile fikrî ve siyasi bir me-
todu takip eden Hizb-ut Tahrir’i kurdu. 

İslâmi hayatı yeniden başlatmak ve 
Müslümanları sömürgeci kâfir devletle-
rin tasallutundan kurtarmak için kurduğu 
Hizb-ut Tahrir’den sonra hayatında zor-
luk ve sıkıntılar giderek artmıştır. Şeyh 
Takiyyuddin, 1955’de Ürdün’de gözaltına 
alınmak için aranıyordu ve o yüzden Su-
riye’ye geçti. Lakin daha sonra 1956’da 
Suriye’ye girişi engellendi ve o da bunun 
yerine Lübnan’a gitti. 1957’de yakalana-
rak tutuklandı ve 3 ay Beyrut’taki Raml 
Hapishanesi’nde kaldı. İlk dava duruşma-
sından sonra Lübnan’ın önde gelenleri-
nin kefil olması karşılığında serbest bıra-
kıldı. Çünkü Şeyh Lübnan’da çok meşhur 
ve sevilen biriydi. 
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Şeyh Takiyyuddin en-Nebhani daha 
sonra Lübnan’da yayın yapan “Hadarah 
(Kültür)” adlı bir gazete çıkarmaya başladı. 
Fakat gazetenin yayınlanması durduruldu. 
O günlerde yüz felci geçirdi ve tedavisine 
devam edemedi. Çünkü bir gazetede is-
tihbarat tarafından arandığını okuduğunda 
anladı ki, bir kaç gün içinde tutuklanacaktı. 
Bu yüzden gizlenmek zorunda kaldı. 1959 
yılından vefat ettiği 1977 yılına kadar hep 
yasaklı bir hayat yaşamak zorunda kaldı. Bir 
yandan istihbarattan gizlenip, diğer yandan 
yasaklanmış bir parti liderliğini sürdürdü. 
Bir yandan parti gençlerinin kültürlenmele-
rini sağlamak için kitaplar kaleme alıyor bir 
yandan partili gençleri kültürlendiriyordu. 

Bu mücadele içinde Şeyh, kendi ismi 
ile değil hizipli bir şahıs olarak tutuklanır 
ve aylarca işkence görür. İstihbaratın bun-
ca işkence ve hilelerine rağmen gözaltına 
aldıkları kişinin kim olduğunu öğreneme-
diler. Şayet öğrenselerdi onu asla serbest 
bırakmazlardı. Daha sonra Şeyh Takiy-
yuddin’i Suriye sınırına götürerek serbest 
bıraktılar. Şeyh Takiyyuddin en-Nebhani 
bu işkencelerden dolayı felç geçirmişti 
ve vücudunun bir tarafını hareket ettire-
miyordu. Onu en son Bağdat’a giderken 
gören oğlu, 90 kiloluk bir adamın 45 ki-
loya kadar düştüğünü görünce ağlamak-
tan kendini alıkoyamadığını söylüyordu.

Gördüğü işkenceler sonucunda Şeyh, 
çok ağır bir gribe yakalanır ve bu hasta-
lık onu yatağa mahkûm eder. Yapılan bir 
enjeksiyondan sonra komaya girer. Has-
taneye başka bir isimle yatırılmıştı ama 
tedavi eden doktorun Baas sempatizanı 
olmasında dolayı, Şeyh’in ölümünün nor-
mal olduğuna inanmadığını söylüyordu 
yanında kalan oğlu. Böylece Şeyh Takiy-
yuddin en-Nebhani 11 Aralık 1977 günü 
vefat etti. Rabbim kendisinden razı olsun 
ve geniş merhameti ile kendisine mua-
mele etsin.

Diğer taraftan günümüz Müslümanla-
rın zihin dünyasının yeniden şekillenme-
sinde önemli katkıda bulunan diğer bel-
delerden de birçok âlim ortaya çıkmış-
tır. Âlim olmanın yanında birer hareket 
önderleri olan Hasan El Benna, Mevdudi 
ve Seyyit Kutup gibi şahsiyetler de ortaya 
koydukları mücadele ile âlim olmanın ne 
demek olduğunu göstermişlerdir. Rab-
bim hepsine merhamet etsin. 

Burada bahse konu olan bütün âlim-
lerin bir takım fikir veya eylemleri bir 
başkası tarafından eleştirilebilir. Ancak 
değerlendirilmesi gereken husus “âlim 
olma” sorumluluğu ile hareket etmedir. 
Fikren düşmüş bu ümmete yol açabil-
mektir. İslâm âlimi olmanın müşterek 
ve asgari özelliklerini ortaya koymaktır. 
Objektif  bir bakış açısı ile tarihi kişilikleri 
değerlendiren bir insan, değerlendirme-
ye tâbi tuttuğu şahsiyeti, bir bütün olarak 
ve o şahsiyetin kendi değerleri ile ele alır. 
“Yiğidi öldür ama hakkını teslim et” kavli 

ile hareket edildiğinde adil bir yaklaşım 
olur. Aksi takdirde taassup ve tarafgirlik 
ile insanların zulmetmesi kaçınılmazdır.

Cumhuriyet dönemi âlimlerinin imti-
hanı gerçekten büyüktü. Buraya almadı-
ğımız ve kendilerinden kısa da olsa bah-
settiğimiz bu tanınan âlimlerin dışında, 
pek meşhur olmuş veya olmamış daha 
nice âlimlerin olduğunu da biliyoruz. İs-
lâm adına hakkı haykıran ve bundan do-
layı gayri İslâmi rejimler tarafından zulüm 
görmüş nice âlimler, hareket önderleri 
gelip geçmiştir. Günümüzde olduğu gibi 
âlim olup rejim ile iyi geçinmek adına 
“âlim” sıfatı ile bağdaşmayan eylem ve 
söylemlerde bulunanların sayısı da maa-
lesef  az değildir. 

Bir yandan kendilerine “fıkıhta otori-
te” denilen, “profesör” unvanlarına sahip 
nice “bilen” anlamında âlim olup ancak 
İslâm’ın kendisinden istediği refleksi 
gösteremeyen âlimler var günümüzde. 
Kâfirler ve uşaklarının yaptıkları münker 
ve zulümlere sessiz kalan, müsteşriklerin 
metotları ile işi gücü İslâm’ı ve Müslü-
manları tenkit eden, milyonlarca insanı 
kapılarında kul eden sözüm ona âlimler 
var günümüzde. Birçoğu “saray mollası” 
konumunda olup hakkı gizlemek veya 
saptırmakla meşgul olmaktadır maalesef. 

1- Fatır Suresi 28
2- Ebu Davud
3- Ebu Davud
4- Buhari
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Hak ile batılın, doğru ile yanlı-
şın birbirine karıştığı, karan-
lığın alabildiğine yayıldığı gü-

nümüzde Müslümanların en çok ihtiyaç 
duyduğu şey, yolu aydınlatacak bir ışık 
ve ayırıcı bir furkandır. İnsanoğlu her ne 
zaman karanlığa gömülüp, yolunu şaşırsa, 
Allah Subhanehu ve Teâlâ insanlar için bir 
hidayet, bir nur ve bir furkan olarak, ki-
taplarını ve rasullerini göndermiştir. On-
larda, kendilerine indirilenlerle insanları 
uyarmaya başlamışlar ve onların yolları-
nı aydınlatmışlardır. Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’den sonra ise Kitap ve 
Rasul dönemleri son bulmuştur. Zira 
Rabbimiz, son Kitabını tahrife karşı koru-
maya almış, onu kıyamete kadar bir nur, 
hidayet ve furkan kılmıştır. Yüzyıllar bo-
yunca halifeler, Kitap ve Sünnet ile hük-
metmiş, İsrailoğullarının peygamberleri 

gibi insanları İslâm fikri ve hükümleri üze-
rine siyase etmişlerdir. Ümmetin âlimle-
ri ise peygamberlerin varisleri gibi, hem 
hidayeti ve nuru yaymak için uğraşmışlar 
hem de Allah’ın indirdikleri ile hükmet-
menin garantörü olmuşlardır. Ancak sö-
mürgeci kâfirlerin oyun ve desiseleri ile 
Hilâfet’i kaldırıp yerine laik, demokratik 
sistemlerini inşa etmeleri ile 14 asırlık ulu 
çınar yerle yeksan olmuş, artık Allah’ın 
hükümleri yerine tağutun hükümleri söz 
sahibi olmuştur. O da sadece zulmü, fe-
sadı ve zilleti getirmiş, insanlığı yeniden 
kesif  bir karanlığa mahkûm etmiştir. 

Evet, bugün artık Allah’ın indirdikleri 
ile hükmedecek halifemiz yoktur. Ancak 
yıldızlar gibi olması gereken âlimler var-
dır. Zira Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurmaktadır:

يُْهتََدى  َمِء  السَّ ِف  النُُّجوِم  كََمثَِل  اأْلَرِْض  ِف  الُْعلََمِء  َمثََل  إِنَّ 

ِبَها ِف ظُلَُمِت الَْبِّ َوالْبَْحِر فَِإَذا انْطََمَسْت النُُّجوُم أَْوَشَك أَْن تَِضلَّ 

الُْهَداُة

“Yeryüzünde âlimlerin misali, 
gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Kara 
ve denizin karanlığında onlarla yol 
bulunur. Yıldızlar kaybolduğunda hi-
dayet bulanlar neredeyse sapıtırlar.”1

İşte böylece âlimler, karanlık çöktü-
ğünde yolun kendileri ile bulunacağı yıl-
dızlar gibidirler. Onlar hidayetin öncüleri 
ve yeryüzünde Allah’ın hüccetidirler. Fik-
rî ve ameli sapmalar ancak onlarla gideri-
lir. Kalplerde doğan şüphe bulutları ancak 
onlarla dağıtılır. Onlar, şeytanın öfkesi, 
imanın sığınağı ve ümmetin dayanağıdırlar. 

Peki, günümüzde âlimlerin durumu 
nedir? Onlar; ışığında insanların yolunu 
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bulduğu kandiller midir? Ümmetin önün-
de yürüyen liderler midir? Maalesef  ha-
yır! Zira onlar İslâm’ın çizdiği âlim çerçe-
vesinin dışına çıkmışlar. Kimlik ve kişilik-
lerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmışlardır. İslâm’a ait birçok kavram ve 
mefhumun içi boşaltılıp saptırıldığı gibi 
maalesef  “âlim” mefhumu da saptırılmış, 
gerçek anlamda âlimler neredeyse par-
makla sayılacak kadar azalmıştır. Bunun 
başlıca sebebi ise âlim-siyaset ilişkisinin 
tahrif  edilmiş olmasıdır. Peki, âlim-siya-
set ilişkisi nedir? Günümüz âlimlerinin 
siyasetle ilişki ve imtihanını iki yönde ele 
almak gerekir. Bunlardan birincisi âlimle-
rin siyasi kişilik ve kimliklerini kaybetmiş 
olmalarıdır. İkincisi ise siyasi iktidarların 
elinde oyuncak hâline dönmeleridir. Şim-
di bu iki önemli hususu biraz daha açalım.

Âlim, Siyasi Bir Kişiliktir

 İslâm âlimlerinin en mühim görevle-
ri, İslâm davetini insanlara ulaştırmak ve 
hayatın her alanında Allah’ın hükümlerini 
açıklamaktır. Ayrıca, yöneticileri hesaba 
çekmek, mesuliyet sahiplerini murakabe 
ve kontrol etmek, onlara öğüt ve nasi-
hatlerde bulunmak, iyiliği emredip kötü-
lükten alıkoymak da onların görevlerin-

dendir. Bu vazifelerin tümü siyasi amel-
lerdendir. Zira İslâmi siyaset, İslâm fikri 
üzerine insanları sevk ve idare etmektir. 
Bundan dolayı İslâm tarihinde gerçek 
âlimlerin, siyasi kişilikler olduklarını gö-
rürüz. Onlar, İslâmi ilimlere geniş vakıf 
olmaları ile birlikte siyasi amellerle iştigal 
eden kişilerdir. Her ortamda İslâm’ın ko-
runmasına ve hükümlerinin eksiksiz tat-
bikine davet ederler. Yöneticileri, İslâm 
ile muhasebe etmek en bariz vasıflarıdır. 
Yeri geldiğinde camide vaiz ve müder-
ris, yeri geldiğinde şura meclisinde yol 
gösterici, yeri geldiğinde ise savaş mey-
danında kahraman bir komutandır. İşte 
bundan dolayı Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in bir hadisinde belirttiği gibi 
melekler ile sudaki balıktan, yuvasındaki 
karıncalara varıncaya kadar, yer ve gökte 
bulunan bütün mahlûkat, gerçek âlimlere 
hayırla dua ederler. 

İşte siyasi bir kimliğe sahip olan bu 
âlimler, insanlar içerisinde Allah’tan en 
çok korkanlardır. İslâm’ı koruyan emin 
bekçilerdir. Zulmü ve fesadı yakıp yok 
eden ateş gibidirler. Bütün bunları yapar-
ken hiçbir kimseden korkmazlar. Kınaya-
nın kınamasından da çekinmezler. 

İşte günümüz âlimlerinin kaybettiği 
siyasi kimlik budur. İstisnalar hariç nere-
deyse büyük bir çoğunluğu İslâmi bir mef-
hum ve kişilik olan “âlim” görünümün-
den ziyade, Batılı bir mefhum ve kimlik 
olan “din adamı” statüsündedirler. Bilin-
diği gibi din adamı mefhumu, sömürgeci 
kâfirlerin Batı kültürü yoluyla yaymaya 
çalıştıkları tehlikeli bir mefhumdur. Zira 
Batı, dini hayattan ve devletten tamamen 
uzaklaştırdıktan sonra, sadece din işlerini 
yürüten, dinî hizmetleri, ayinleri, okuyuş 
ve duaları yönetmek için tahsis edilmiş 
kişiler ihdas ettiler. Onlara da din adam-
ları dediler. Din adamlarının yönetimde, 
siyasette, devlet-millet ilişkilerinde ve 
devlet reisinin hareketlerini kontrolde ve 
icraatında herhangi bir fonksiyonları yok-
tur. Onların bütün fonksiyonu sadece, 
ibadet ile ilgilidir. İşte Batıya ait bu bozuk 
mefhum, eğitim ve kültür faaliyetleri yo-
luyla Müslümanlara da sirayet etti. 

Böylece İslâm ümmeti içerisinde, si-
yasetten Allah'a sığınan(!), siyasi amel ve 
faaliyetlerden şeytandan kaçar gibi ka-
çan(!), sadece ibadetler, ahlaki vaaz ve 
irşatlarla uğraşan “ulema” tipleri zuhur 
etti. Hatta âlim bir kişinin siyasi mesaj-

ULEMA VE SİYASET
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lar vermesi, yöneticilerin siyasi işlerine 
müdahale olarak algılanacak herhangi 
bir söz söylemesi, bir âlime yakışmayan 
tavırlar olarak kınanmaya başladı. Ülke-
mizde özellikle 15 Temmuz’dan sonra 
oluşturulan atmosfer, âlim ya da cema-
at önderleri konumundaki kişilerin, ikti-
darın faaliyetlerine karşı İslâmi anlamda 
bir eleştiri yöneltmesini dahi neredeyse 
imkânsız hâle getirdi. Buna yeltenen ki-
şiler ise linç edilmekle karşı karşıya kaldı. 
Böylece, gerçek anlamda bir İslâm âlimi-
nin siyasi bir kişilik olma mefhumu nere-
deyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya-
dır. Eğer âlimler bu tuzak ve saptırmalara 
karşı uyanık olmaz ve siyasi kimliklerine 
sahip çıkmazlarsa işte bu, İslâm ümme-
tinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
kalmasına yol açacak en büyük tehditler-
dendir. Çünkü siyasi kişiliğe sahip âlimler, 
vücuttaki nabız gibidir. Nasıl ki, bedende 
canlılığın olup olmadığı nabzın atmasıyla 
anlaşılıyorsa, İslâm ümmetinin canlılığı da 
siyasi kişiliğe sahip gerçek âlimlerin faali-
yetleri ile anlaşılır. 

Âlim, Siyasi İktidarların Oyun-
cağı Değildir

Ulema ve siyaset ilişkisini irdeledi-
ğimiz bu yazımızda ele alacağımız ikinci 
husus; ulemanın siyasi iktidarların payan-
dası ve oyuncağı hâline dönüşme tehlike-
sidir. Eğer bir âlim, yukarıdaki satırlarda 
bahsettiğimiz siyasi kimliğini muhafaza 
edemezse, yöneticileri İslâm’a göre mu-
hasebe etme ve insanları sadece Allah’ın 
dinine ve hükümlerine çağırma görevini 
yerine getirmezse, bir müddet sonra 
yöneticilerin payandası hâline dönüşür. 
Çünkü âlimler, insanlar arasında kanaat 
önderleridir. İnsanların büyük bir kısmı 
âlimlere teveccüh ederler. Bu durum, 
âlimlerin her zaman yöneticilerin hede-
finde olmasını gerektirmiştir. Zira haktan 
sapmış bir yönetici için en büyük tehdit 
âlimlerdir. Eğer âlimler, gayri İslâmi faali-
yetlerinden dolayı kendilerini muhasebe 
ederlerse, iktidarlarının zayıflama ihtimali 
vardır. Bundan dolayı yöneticilerin zin-
danları her zaman için âlimlere kapılarını 

15 Temmuz’dan sonra oluşturulan atmosfer, 
âlim ya da cemaat önderleri konumundaki 
kişilerin, iktidarın faaliyetlerine karşı İslâmi 

anlamda bir eleştiri yöneltmesini dahi 
neredeyse imkânsız hâle getirdi.
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açmıştır. Zira onların istedikleri âlimler; 
karşılarında susan, kendilerini tenkit et-
meyen, onlara öğüt vermeyen, tek keli-
meyle de olsa açıklamada bulunmayan, 
herhangi bir dava karşısında dudağını kı-
pırdatmayan, gönül rahatlığıyla bütün iş-
lere razı olan, yöneticilerin yaptıkları için 
mazeretler bulan, ayet ve hadisleri kon-
jonktüre göre tevil eden, kısacası siyasi 
iktidarlara her daim destek olan kişilerdir. 
Böyle olduğu takdirde bu tarz âlimler, hep 
el üstünde tutulmuş, yöneticilerin gittiği 
her yere beraberinde götürülmüş, ken-
dileri veya yakınları en yüksek makam-
lara getirilme ile mükâfatlandırılmıştır. 

İşte günümüz âlimleri için yol ayırımı 
budur. Ya yöneticilerin taltif  ve övgüle-
rine mazhar olmak ve yemekli toplantı-
larda protokolde yer almak için iktidar 
payandası ve oyuncağı hâline dönüşe-
cekler ya da zindanlara düşme pahasına 
İslâm’dan zerre kadar taviz vermeyecek-
ler. Eğer birinci yolu tercih ederlerse, bel-
ki nefislerini dünyevi arzu ve makamlarla 
geçici olarak tatmin edeceklerdir. Ancak 
yöneticilerin yalanlarını doğrulayan, zu-
lüm yapmada onlara yardımcı olan, nefsî 
arzularına boyun eğen ve işlerini temize 
çıkaran kötü âlimler ve fitneci hatipler 
olarak, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in bildirdiği şu akıbetle karşı karşıya 
kalacaklardır:

قَُهْم  َستَُكوُن أَُمرَاُء َمْن َدَخَل َعلَيِْهْم فَأََعانَُهْم َعَل ظُلِْمِهْم َوَصدَّ

ِبَكِذِبِهْم فَلَيَْس ِمنِّي َولَْسُت ِمْنُه َولَْن يَرَِد َعَلَّ الَْحْوَض...

“Benden sonra (fasit ve zalim) 
yöneticiler çıkacaktır. Kim onların 
yalanlarını doğrular, zulümlerinde 
de onlara yardım ederse o benden 
değildir. Ben de ondan değilim. On-
lar cennette havz’ın başında katiyen 
bana gelemeyeceklerdir…”2

Bir diğer sözlerinde Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Ben ümmetim hakkında ne mü-
min, ne de müşrikten korkmam. Mü-
mini imanı (kötü şey yapmaktan) ko-
rur. Müşrike küfrü yeter ve artar. Fa-
kat ben ümmetim hakkında söz söy-
lemesini bilen münafık kişiden kor-
karım. Bilmedikleri şeyleri söyler ve 
nehy olundukları şeyleri de yaparlar.”3

Maalesef  ülkemizde iktidarların pa-
yandası ve oyuncağı hâline dönmüş ule-
ma örnekleri bir hayli boldur. Demok-
rasi, laiklik cumhuriyet, milliyetçilik vb. 
İslâm dışı küfür fikirlerini, İslâm’danmış 
gibi göstermek için çırpınan zevattan 
tutun da, yöneticilerin fısk ve zulüm içe-
ren her bir amelini, hikmetli ameller(!) 
olarak savunan şahıslara kadar geniş bir 
âlim yelpazesi vardır. “Maslahat, ehveni 
şerreyn ve zamanın değişmesiyle hüküm-
lerin değişmesi inkâr edilemez” gibi sihirli 
değnekleri ellerinden düşürmeyen bu 

kişiler, her türlü münkeri normal görme 
ve gösterme noktasında maharetli sihir-
bazlar gibidirler. Bu tarz âlimlerin varlığı, 
yöneticileri daha da cesaretlendirmek-
tedir. Nasıl olsa her yaptıklarına bir kılıf 
bulacak, her söylediklerini tevil edecek 
kişiler vardır. En azından eleştirel bir mu-
hasebe duymayacaklardır. Kimileri ise 
halka karşı olan vaazlarında mangalda kül 
bırakmazken, bir mendubu terk etmele-
rinden ya da bir mekruhu işlemelerinden 
dolayı insanları üst perdeden azarlarken, 
yöneticilerin en büyük münkerlerine ve 
tağuti hükümleri tatbik etmelerine karşı 
söyleyecek tek bir sözleri yoktur. 

İşte tüm bunlar ve benzerlerini sıkça 
gördüğümüz örnekler, maalesef  payan-
da ve oyuncak hâline gelmiş âlimlerin 
örnekleridir. Âlim gerektiğinde İslâm’ın 
hakikatini açıklamayıp susar, yöneticinin 
tasarrufu hakkında şeriatın hükmünü 
açıklamaz ve şeriatı ketmeder, hayat mü-
cadelesine dalmaz, yöneticinin İslâm’a 
muhalefetine aldırış etmez, herhangi 
birinin haramları işlemesine göz yumar 
ya da ümmete zulüm ve haksızlık yapıl-
masına aldırış etmezse, bu kişilerin sahip 
oldukları ilim onları ancak dünyada zillete 
ve ahrette de acıklı bir azaba duçar eder. 

كَلَّ، َواللَّه لَتَأُْمرُنَّ بالْمْعُروِف، َولَتَْنهُونَّ َعِن الُْمْنَكِر، ولَتَأُْخُذنَّ 

الَْحقِّ  َعَل  ولَتْقُصُنَُّه  أَطْراً،  الَْحقِّ  َعَل  ولَتَأِْطرُنَُّه  الظَّالِِم،  يَِد  َعَل 

لَيَلَْعنُكْم  ثُمَّ  بَْعٍض،  َعَل  بَْعِضُكْم  بُقلُوِب  اللَّه  بَنَّ  لَيَْضِ أَْو  قَْصاً، 

كََم لََعَنُهْم 

“Hayır! Ya iyilikle emreder, kötü-
lükten nehyeder, zalimi zulmünden 
alıkoyar onu hakka çevirir ve hak 
üzerinde sabit kılarsınız yahut da Al-
lahu Teâlâ kalplerinizi birbirine dü-
şürür. Sonra sizi de onları (Benî İsra-
il’i) lânetlediği gibi lânetler.”4

1-Ahmet Bin Hanbel
2-Ahmed Bin Hanbel
3-Taberi-Bezzar
4-Ebu Davud-Tirmizi

Maalesef ülkemizde iktidarların payandası 
ve oyuncağı hâline dönmüş ulema 

örnekleri bir hayli boldur. Demokrasi, laiklik 
cumhuriyet, milliyetçilik vb. İslâm dışı küfür 
fikirlerini, İslâm’danmış gibi göstermek için 
çırpınan zevattan tutun da, yöneticilerin fısk 

ve zulüm içeren her bir amelini, hikmetli 
ameller(!) olarak savunan şahıslara kadar 

geniş bir âlim yelpazesi vardır. 
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Genelde bir şeyin kıymeti kay-
bedildiğinde anlaşıldığı gibi 
âlimlerimizin değerini de eli-

mizden yitirdiğimizde anladık. Adil ve râ-
şit yöneticilerin kıymetini de aynı şekilde 
kaybettiğimizde anladık. Ama tüm bunlar 
ümmete o kadar pahalıya mâl oldu ki bu-
nun tarifi imkânsızdır. İşte bugün belde-
lerimiz tarumar edilip Müslümanların her 
türlü zulme maruz kalmaları kalemi hak 
yazan, dili kınayıcının kınamasına aldırış 
etmeden İslâm’ı haykıran âlimlerin ve 
tebaasını Allah’ın emaneti olarak gören 
ve yönetirken sadece Allah’ın hükmünü 
murat eden yöneticilerin eksikliğindendir.

Bizim bugün, Müslümanları düşmüş 
oldukları karanlıklardan aydınlığa çıkma-
larında çok etkin bir rol oynayan muttaki 
âlimlere ve de yöneticilere ihtiyacımız; 
ekmeğe, suya duyduğumuz ihtiyaçtan 
nerdeyse farksızdır. Âlimler ve yönetici-

ler arasında kopmaz hayati bir bağ vardır. 
Bu iki faktörün toplumun salih ve bed-
baht olmasındaki belirleyiciliği aşikârdır. 
Altı çizilmesi icap eden bir gerçek ki;  
âlimler ve yöneticiler toplumun koruyu-
cu kimyasalıdırlar. Zira toplumun koru-
yucu değerleri o ikisindedir. Bozulurlarsa 
toplum bozulur. Hatta yöneticilerin isti-
kamet üzere olmalarında âlimlerin etkisi 
ve tesiri tartışılmazdır. Tuz kokarsa bir 
şeyleri kokuşmaktan ve çürümekten ne 
alıkoyabilir ki? Şüphesiz ki Allah’ın Rasulü 
doğru söylemiştir: 

فََسَد  فََسَدا  َوإَِذا  النَّاُس  َصلََح  َصلََحا  إَذا  النَّاِس  ِمْن  ِصْنَفاِن 

النَّاُس، الُعلََمُء َواألَُمرَاء

 “İnsanlardan iki sınıf vardır ki; 
onlar bozulduğunda bütün insanlar 
bozulur. Onlar düzeldiğinde bütün 
insanlar da düzelir. Bunlar; âlimler 
ve yöneticilerdir.”1

Âlim

Âlimler; Allah’ın insanlara birer ikra-
mıdır. Onlar gecenin zifirî karanlığında 
parlayan yıldızlar, hidayetin öncüleri ve 
yeryüzünde nebilerin varisleridirler. Üm-
meti zehirleyeme çalışan sapkın fikirlere 
birer kalkandırlar. Gönüllere ve dimağ-
lara sirayet eden şüpheli bulutlar ancak 
onlarla dağıtılır. Onlar ki, şeytanın ken-
dilerine öfkelendiği kimselerdir. İslâm’ın 
muhafızı ve ümmetin dayanağıdırlar. Kim-
senin konuşmaya cesaret edemediği bir 
zamanda sessizliği yırtan münadidirler. 
Çıkmaz sokaklarda hapsolmuş ümmete 
yol göstericidirler. Çünkü biliyoruz ki; yıl-
dızlar doğduğunda ya da karanlık yerini 
sabaha bıraktığında ancak yol alınabilir. 

Rasulullah SallAllâhu Aleyhi ve Sellem 
bize âlimleri şöyle anlatmıştır: 

َمِء يُْهتََدى ِبَها ِف  إِنَّ َمثََل الُْعلََمِء ِف األَرِْض كََمثَِل نُُجوِم السَّ

TARİHTE
ÂLİMLER VE YÖNETİCİLER

Abdullah İmamoğlu
abdullahimamoglu06@gmail.com
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ظُلَُمِت الَْبِّ َوالْبَْحِر فَِإَذا انْطََمَسِت النُُّجوُم يُوِشُك أَْن تَِضلَّ الُْهَداُة

 “Yeryüzündeki âlimlerin misali, 
gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Kara 
ve denizin karanlığında onlarla yol 
bulunur. Yıldızlar kaybolduğunda hi-
dayet bulanlar nerdeyse sapıtırlar.”2

Onlar, nebilerin vârisleridirler. Ra-
sulullah SallAllâhu Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyuruyor:

األَرِْض  ِف  َوَمْن  َمَواِت  السَّ ِف  َمْن  لَُه  لَيَْستَْغِفُر  الَْعالَِم  َوإِنَّ 

َوالِْحيتَاُن ِف َجْوِف الَْمِء َوإِنَّ فَْضَل الَْعالِِم َعَل الَْعاِبِد كََفْضِل الَْقَمِر 

لَيْلََة الْبَْدِر َعَل َسائِِر الَْكَواكِِب َوإِنَّ الُْعلََمَء َورَثَُة األَنِْبيَاِء

“Sudaki balığa varıncaya 
kadar yerde ve gökte bulunan 
her şey âlim için istiğfar eder. 
Âlimin âbide (ibadet edene) üs-
tünlüğü ayın geceye/yıldızlara 
üstünlüğü gibidir. Âlimler nebi-
lerin gerçek vârisleridirler.”3

Hadislerde âlimlerle alakalı ola-
rak zikredilen bu üstünlükler; hak 
kervanın yolcusu, hayrı seven, iyi-
liği emreden, kötülükten sakındı-
ran, yöneticileri muhasebe eden 
ve onlardan hiçbir vakit nasihatini 
esirgemeyen, ilmi ile âmil kimse-
ler içindir. Ayrıca Müslümanların 
maslahatı için, gerektiğinde rahatı-
nı terk edebilen, ümmetin işlerine 
eğilen ve bu yolda her türlü işkence 
ve zorluğa katlanan âlimler içindir.

Nasların işaret ettiği bu fazilet; 
İslâm’ı koruyan, Allah Azze ve Cel-
le’nin dininin bekçiliğini yapan, hak 
söz ve sabırla yöneticileri İslâm şe-
riatını uygulamaya çağıran âlimlere 
aittir. Onlar, rasullerin ahlâkıyla ah-
laklanmışlardır. Bahsettiğimiz bu âlimler, 
hiç çekinmeden zalimlere “zalimsiniz”, 
ifsat edenlere “müfsitsiniz”, günahkârlara 
“âsisiniz” derler. İslâm’a aykırı hususları 
tashih ederler. Bütün bunları yaparken 
hiç kimseden korkmazlar. Kınayanın kı-
namasından da çekinmezler. Bütün in-
sanlara ister yönetici olsun isterse halk 
olsun “İslâm’ın yoluna, selâmet yurduna, 
Aziz ve Hamîd olan Allah’ın yoluna koşu-
nuz”, derler. 

Muttaki âlimler hakkı söyleme ce-

saretini ve her şeye rağmen istikamet 
üzere olmayı kuşkusuz İslâm’dan almak-
tadırlar. Onlara güç veren İslâm’ın ve din 
gününün sahibi Allah’a olan teslimiyetler-
dir. Gücünü, yüklendiği “hak davasından” 
alan Ahmed Bin Hanbel’in örneğinde 
olduğu gibi. 

Biliyorsunuz, Ahmed Bin Hanbel 
“Kur’an mahlûktur” tartışmalarından ötü-
rü bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı; hap-
sedildi, eziyet ve işkence gördü. Oğlu 
anlatıyor ve diyor ki: 

“Babamdan, ‘Allah’ım Ebu Haysem’i 
bağışla, affet’ şeklinde dua ettiğini çok du-
yardım. Bu kişiye çokça dua ederdi. Bir gün 
Ahmed Bin Hanbel’in oğlu Abdullah sor-
du: Ey babacığım kimdir bu Ebu Haysem? 
İmam anlatmaya başladı; hapiste olduğum 
bir gün yine beni kırbaçlamaya götürüyor-
lardı ve arkamdan birisi omuzumdan tut-
tu ve asıldı. Sonrasında sordu dedi ki; beni 
tanıyor musun? İmam dedi hayır. Ben Ebu 
Haysem’im. Namı diğer hırsız, arsız, ka-
çakçı Ebu Haysem. Müminlerin emîrinin 

divanında benim toplamda 18 bin kırbaç 
yediğim yazılıdır. Farklı farklı aralıklarla 18 
bin kırbaç yedim ama ben bu kırbaçları “ba-
tıl yol” uğrunda yedim, şeytana itaatte ye-
dim, Allah’a masiyette yedim ama yine de 
vazgeçmedim. Dünya nimeti hatırına sab-
rettim. Sen ki Allah yolundasın, hak dava 
uğrundasın öyleyse sen haydi haydi sabret 
ey İmam. Ebu Haysem’in bu sözlerini kır-
baç yediğim sıralarda hep hatırladım ve ha-
tırıma getirdim, sabrımı ve azmimi artırdı.” 

Makalemizin asıl konusu olan “Tarih-
te Âlimler ve Yöneticiler” konusuna 
geçmeden önce günümüz âlim-
lerinin yöneticilerle olan ilişkisine 
dair bir pencere açmak istiyorum. 
Maalesef  bugün âlimler ve yöneti-
ciler arasındaki ilişki tarihte aşina 
olduğumuz gibi değil. Yöneticilerin 
fasitliğini muhasebe eden âlim bul-
mak neredeyse imkânsız. “Kaht-u 
ulemâ var” desek yeridir. Sultan-
ların etrafında toplanmış; onların 
yaptıklarına ses etmeyen, fetvala-
rıyla onların işledikleri zulümlerin 
önünü açan âlim(!) ise haddinden 
fazla. Bugün yöneticilerin icra et-
tikleri zulmü konuşmak yerine 
abdesti bozan şartları konuşmayı 
tercih eden âlimlerle dolu etrafı-
mız. Sohbetlerinde “ey Amerika” 
diye kâfire olan düşmanlığını beyan 
edip de kâfirlerle sıkı sıkıya dost-
luk içerisinde olan yöneticileri mu-
hasebe etmeyen âlimlerle çevrili 
sağımız-solumuz. Beldelerimizde 
katliam gerçekleştiren sömürgeci 
kâfirler ile dostluk kuran yöneti-
cilerin ahvalini konuşmak yerine 

yeme-içme adabından bahseden hocalar 
gırla gidiyor…

Kısacası bugün sultanların âlimi çok 
ama sultanları muhasebe edecek âlim 
nerdeyse hiç yok. Yöneticilere yaklaşmak, 
onlarla yakınlık tesis etmek, âlimler için 
büyük bir fitne olabilir hâlbuki. Böyle bir 
hâl, şeytanın, insanı nifaka düşürmek için 
kullandığı en büyük vesilelerdendir. Hele 
bir de yöneticilere yaklaşan/yakın olan 
âlimler, konuşmalarıyla yöneticilere mak-
bul ve hoş görünmeye çalışırlarsa... Vay 
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Hadislerde âlimlerle 
alakalı olarak zikredilen 

bu üstünlükler; hak 
kervanın yolcusu, hayrı 
seven, iyiliği emreden, 
kötülükten sakındıran, 
yöneticileri muhasebe 

eden ve onlardan 
hiçbir vakit nasihatini 
esirgemeyen, ilmi ile 
âmil kimseler içindir.
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bunların hâline!.. Şeytan, böyle konuşma-
larını fısıldamıştır kulaklarına… Yönetici-
lerle içli-dışlı olan oğlunun, aşını dahi ye-
mekten imtina eden Ahmed Bin Hanbel’in 
tutumu nasihat almaya değer türden. 
Şöyle rivayet olunur tarih kitaplarında: 

“Oğlu Salih Bin Ahmed, bir sene 
Isfahan’da kadılık yaptı. Gündüz 
oruç tutar, gece sabaha kadar iba-
det ederdi. Gecede iki saatten faz-
la uyu mazdı. Kendi evinde, kapısı 
görünmeyen bir oda yaptırdı. Gece 
orada bu lunurdu. Bir kimsenin, ge-
celeyin bir iş için gelip de, kapısını 
kilitli bulma sını istemezdi. Böyle 
bir kadı idi. Bir gün İmam Ahmed 
için ekmek pişir diler. Bu ekmeğin 
hamurunun mayasını, oğulları Sa-
lih’ten almışlardı. Ekmeği önüne 
getirdikleri zaman; bu ekmek nere-
dendir? diye sordu. Hamu run ma-
yası, oğlunuz Salih’tendir, dediler. 
Buyurdu ki, o bir sene Isfa han’da 
kadılık yapmıştır, bu ekmeği biz yi-
yemeyiz. Sonrasında peki bu ekme-
ği ne ya palım? diye sorduklarında 
cevaben şöyle dedi İmam: Şuraya 
koyunuz. Bir dilenci gelirse, hamuru 
Salih’tendir, isterseniz alın, dersiniz. 
Ekmek kırk gün orada kaldı. Bir di-
lenci gelip almadı. Orada küflendi. 
Küflenmiş olunca da o ekmek par-
çasını Dicle nehrine attılar. İmam 
Ahmed, o ekmeği koydukları yerde 
göremeyince ne yaptınız? diye sor-
du. Küflenmiş olduğu için Dicle’ye attık de-
diler. İmam bun dan sonra Dicle nehrinden 
çıkan balıklardan yemedi.” 

Beyhakî´nin rivayetine göre oğlu Sa-
lih, Halife Mütevekkil Alallah´ın arma-
ğanını/verdiği bir takım hediyeleri kabul 
ettiği için İmam Ahmed Bin Hanbel onun 
tandırında pişirilen (ve ondan gelen) ek-
meği yememişti.

Bugün iftiharla ismini andığımız, o bü-
yük âlimler; ilim, amel, takva, züht, hakkı 
söylemekte cesaret, adalete sarılmak, 
şer’î hükümlere uymada kuvvetlilik, şe-
riatın kanunlarını korumak, yeryüzünde 
şeriat kanunlarını tatbik etmek için İslâm 
davasını sırtlanmak ve Allah’tan yüz çe-

viren ve Allah’ın da kendilerinden yüz 
çevirdiği zalim yöneticilere karşı durmak 
gibi tutumlarla barizleştiler.  

İşte bugünün âlimleri için de ihtiyacı-
mız olan şey budur. 

Tarihte Âlimler ve Yöneticiler

İslâm toplumunda âlimin en önemli 
vazifelerinden birisi de iyiliği emretmek 
kötülükten de nehyetmektir. Âlimin top-
lumda Allah’ın emir ve yasaklarının tam 
anlamıyla uygulanıp uygulanmadığını, 
yöneticilerin Allah’ın hükümlerini uygu-
lamada titiz davranıp davranmadıklarını 
murakabe edip bu hususta yöneticileri 
uyarması gerektiği gibi; bu konuda halkı 
da bilinçlendirmesi gerekmektedir. Âlim, 
ümmetin ileri gelen şahsiyeti demektir. 
Âlim, her hususta İslâm’ın izzetini koru-
yan, İslâm’ın hâkimiyeti için gayret sarf 
eden, Allah’ın dinini uygulama hususun-
da ihmalkâr davranan yöneticileri muha-

sebe etmekten hiçbir zaman geri durma-
yan kimse demektir. Âlim; yöneticiler zu-
lüm ve adaletsizliğe sapınca onlara karşı 
İslâmi bir tavır takınan kimsedir. 

Âlimler Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in şu sözlerini şiar edinmişlerdir:

كَلَّ َواللَّه لَتَأُْمرُنَّ بالْمْعُروِف َولَتَْنهُونَّ َعِن الُْمْنَكِر 

أَطْراً  الَْحقِّ  َعَل  ولَتَأِْطرُنَُّه  الظَّالِِم  يَِد  َعَل  ولَتَأُْخُذنَّ 

بُقلُوِب  اللَّه  بَنَّ  لَيَْضِ أَْو  قَْصاً  الَْحقِّ  َعَل  ولَتْقُصُنَُّه 

بَْعِضُكْم َعَل بَْعٍض ثُمَّ لَيَلَْعنُكْم كََم لََعَنُهْم

“Hayır! Ya iyilikle emre-
der, kötülükten nehyeder, za-
limi zulmünden alıkoyar, onu 
hakka çevirir ve hak üzerinde 
sabit kılarsınız yahut da Alla-
hu Teâlâ kalplerinizi birbirine 
düşürür. Sonra sizi de onları 
(Benî İsrail’i) lânetlediği gibi 
lânetler”4

Kendini, İslâm’ın gerçeklerini 
ne pahasına olursa olsun söyle-
meye adamış muttaki âlim Ebu 
Hanife zikrettiğimiz hadisin ci-
simleşmiş hâlidir bir nevi… İbni 
Hubeyre, Emevi Devleti aleyhine 
gelişen olaylara engel olabilmek 
için âlimleri kalkan olarak kullan-
mak istiyordu. Nitekim Irak böl-
gesi fakihlerinden İbni Ebi Leyla, 
İbni Şübrüme ve Davud Bin Ebi 
Hind’i vilayete çağırarak her biri-
ne devlet idaresinde önemli gö-
revler verdi. Vilayete gelmesi için 
Ebu Hanife’ye de haber gönderdi. 

Mührü onun eline vermek istiyordu. Her 
emir Ebu Hanife’nin onayıyla yürürlüğe 
girecekti. İmam-ı Azam bu görevi kabul 
etmekten imtina etti. İbni Hubeyre kabul 
etmemesi durumunda onu döveceğine 
yemin etti. Diğer fakihler araya girip gö-
revi kabul etmesi için Ebu Hanife’ye bas-
kı yaptılar. O, arkadaşlarına şöyle dedi: 

“Vali benden Vasıt Mescidi’nin kapıla-
rını saymak gibi basit bir işi talep etse onu 
dahi kabul etmezken nasıl olur da böyle 
bir teklife rıza gösterebilirim. O benden 
başını vuracağı bir adamın idam fermanı-
nı yazmamı isteyecek ben de buna onay 
vereceğim öyle mi? Allah’a yemin olsun ki, 
asla böyle bir sorumluluğun altına girmeye-

Âlim, ümmetin ileri 
gelen şahsiyeti 

demektir. Âlim, her 
hususta İslâm’ın izzetini 

koruyan, İslâm’ın 
hâkimiyeti için gayret 

sarf eden, Allah’ın dinini 
uygulama hususunda 

ihmalkâr davranan 
yöneticileri muhasebe 
etmekten hiçbir zaman 
geri durmayan kimse 

demektir. 
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ceğim.” Bu cevap üzerine İbni Ebi Leyla 
diğer fakihlere:

“Ebu Hanife’yi bırakın çünkü o doğru 
söylüyor.” dedi.

Vali, Ebu Hanife’nin sağlam irade-
si karşısında çaresiz kaldı. Onu, hapse 
atarak isteğini kabul ettirmeyi denedi. 
Cellatların kırbaç darbeleri başını şişirdi. 
Cellat vurmaktan usandı; fakat İmam, 
zulme “evet” demeye yanaşmadı. O hâlâ 
ilk durduğu yerdeydi; vali ile arasında git-
gel yapanlara: 

“Değil devlet idaresinde görev almak, 
caminin direklerini saymayı bile kabullen-
mem.” demeye devam ediyordu.

İbni Hubeyre, Ebu Hanife’ye, görevi 
kabul etmemesi durumunda ölünceye 
kadar başına kırbaç vuracağını söyle-
di. İmam-ı Azam tam bir kararlılıkla “O 
bir defalık ölümdür” diye karşılık verdi. 
Bunun üzerine Vali başına yirmi kır-
baç vurdu. İmam-ı Azam Valiye, “Allah 
Teâlâ’nın huzurundaki yerini düşün, benim 
senin yanındaki durumumdan çok daha 
zelil olacaktır. La ilahe illallah dediğimden 
dolayı beni tehdit etme. Allah sana ben-
den soracak ve haktan başka hiçbir şeyi 
cevap olarak kabul etmeyecek.” dedi. 

Selef  âlimlerimizden yöneticilere kar-
şı hakkı söyleme cesaretine dair örnek-
ler saymakla bitmez. Emr-i bi’l ma’ruf  ve 
nehy-i ani’l-münker’in günümüzde nasıl 
yapılması gerektiğini yaşayarak öğreten 
nadir âlim numunelerinden birisini pay-
laşmak istiyorum şimdi... Âlim, şeyh Ab-
dulAziz el-Bedrî kırk yaşında hakkı söyle-
diği için idam edilen muasır âlimlerdendir, 
kendisi. Şeyh, hem halka, hem de otorite-
ye karşı marufun emredilmesinde taviz-
sizdi. Zikredeceğim hadise el-Bedrî’nin 
bu özelliğinin/duruşunun gösterilmesi 
ve günümüz âlimlerine nasihat olması 
bakımından burada ele almaya değerdir:

AbdulAziz el-Bedrî, 1963 senesinde 
Hac’dan döndüğünde Irak’ta AbdulKe-
rim Kasım devrilmiş onun yerine Ab-
dusSelam Arif  devlet başkanı olmuştur. 
AbdusSelam Arif; İslâm’ın bir kısmını 
alıp diğer kısmını bırakan, İslâm’la sos-
yalizmi birleştirmeye çalışan garip bir 
yönetim benimsedi. Şeyh, böyle bir 
uygulamanın hakla batılı birbirine ka-
rıştırmak olduğunu ve açıkça karşı çı-
kılması gerektiğini haykırmaya başladı. 
Hatta bir defasında Şeyh, Adile Hatun 
Camii’nde hutbe verirken (1964 veya 
1966), AbdusSelam Arif; İçişleri Baka-
nı ve İstihbarat Şefi’yle beraber camiye 
girerler. Onların camiye girişini gören 

AbdulAziz el-Bedrî; hemen anlattığı ko-
nuyu bırakıp onlara yönelir ve şöyle der: 

“Dinle ey AbdusSelam! AbdulKerim Ka-
sım’ı alaşağı eden bu halktır, sen değilsin! 
AbdulKerim’i alaşağı eden bu halk, bir gün 
AbdusSelam’ı da alaşağı eder! Ey AbdusSe-
lam! Eğer sen, İslâm’a bir karış yaklaşırsan 
biz de sana bir kulaç yaklaşırız, sen bir kulaç 
yaklaşırsan biz sana bir arşın yaklaşırız.”5 

Şeyh hutbesini bu şekilde devam ettirir 
ve “İslâm şeriatı” ile hükmedilmesi gerek-
tiğini, İslâm’ın dışındaki bütün sistemlerin 
“cahiliye sistemleri” olduğunu ve kesin-
likle karşı çıkılması gerektiğini vurgular. 
Hutbe ve namazdan sonra cumhurbaş-
kanı ve beraberindekiler camiden çıkıp 
gidinceye kadar da yerinden kalkmaz. 

Şeyh AbdulAziz el-Bedrî bir İslâm âli-
mi olarak bir zalim karşısında hakkı söy-
lemekten çekinmemiş ve o asil duruşun-
dan taviz vermemiştir. Bu karşılaşmanın 
akabinde cumhurbaşkanı hemen Şeyh’in 
hitabetten ve tedrisattan alıkonulup 
evinde mecburi ikamete tâbi tutulmasını 
yani ev hapsini emreder.

İslâm ümmeti bağrından “batılda baş 
olmaktansa, hakta kuyruk olmayı tercih 
ederim” şiarıyla hakikate ulaşmayı ve 
hakikat ile amel etmeyi hayatının gaye-
si hâline getiren, heybesini haktan baş-
ka bir şey ile doldurmayan Ahmed Bin 
Hanbeller, İmam Ebu Hanifeler, İmam 
Şafiler, Şeyh İbni Teymiyyeler ve Abdul-         
Aziz el-Bedrîler gibi âlimler çıkartmasını 
bilmiştir evelAllah. 

Yine bağrından dün “Ey Müminlerin 
Emîri! Allah sana bu kadar mal-mülk ve 
böyle bir saltanat vermiş. Biraz daha iyi 
giyinip kuşansan olmaz mı?” diyenlere 
üzerinde yamalı bir elbise olduğu halde: 
“En faziletli iktisat, bollukta yapı-
lan ve en faziletli af, muktedirken 
olandır” diyen Ömer Bin AbdülAziz 
gibi yöneticiler çıkartmasını bilmiştir. 
Yakın gelecekte de İslâm’la şeref  bu-
lan, bununla izzetlenen âlimleri; Allah’ın 
hükümlerinden başkasıyla hükmetme-
yen, İslâm’ı yücelten küfrü ise zelil kı-
lan râşit yöneticiler olacaktır, biiznillah.

1-Ebu Naim, Ahmed Bin Hanbel
2-Ahmed Bin Hanbel
3-Ebu Davut-Tirmizi
4-Ebu Davut-Tirmizi
5-bkz; Âlimler ve Yöneticiler Arasında İslam, 
Köklü Değişim Yayıncılık
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Eğer işin içinde âlimler varsa, şûra 
varsa, görüş alışverişi varsa İslâm 
adına yürütülen çalışmaların, ya-

pılan faaliyetlerin isabetli olduğuna dair 
insan daha çok mutmain oluyor, güven 
duyuyor.

En azından yarın Rabbimize hesap 
vereceğimiz zaman elimizde bir hüccet 
oluyor:

“Ya Rabbi, sadece kendi aklımıza ve nef-
simize uyarak değil, ulemanın yol göstermesi 
neticesinde yapıp ettik.” dersek bu hesap 
daha kolay bir hesap olacaktır inşallah.

Biliyor musunuz; tarih boyunca İslâmi 
çalışma ve hareketlerde yapılan hataların 
büyük bir kısmı, o hareketin tek kişiye 
dayanıyor olmasıdır.

Çünkü adı üstünde, bir tek kişiye da-
yanmaktadır. O bir tek kişiyi oradan çe-
kip aldığınız zaman geride hiç kimse kal-
mıyor. O harekete, o vakfa, o derneğe 
nereden bakarsanız bakın sadece o bir 
tek kişi görünüyor.

Bütün kararlar o bir tek kişi tarafın-
dan alınıyor, bir tek kişinin ağzına ve gö-
züne bakılıyor.

Onu eleştirecek, ona dur diyecek 
başka birileri yoktur. Öyle olunca Müslü-

manların nice enerjileri, nice vakitleri ve 
nakitleri heba olup gidiyor.

Peki, söz konusu hareketler niçin tek 
kişi olarak kalıyor?

Genellikle o hareketi başlatan lider 
başkalarına müsaade etmiyor. Dışardan 
gelip gireceklere müsaade etmediği gibi 
özellikle hareketin içinden yetişip gelen-
lere de bir noktadan sonra tahammül 
edemiyor.

Zaten tek kişiye dayanan hareketlerin 
özelliklerinden biri de, ikide bir bölün-
melerin, ayrılmaların gerçekleşmesidir. 
Çünkü o hareket içinde çok âlime, çok 
bilene yer olmamasıdır; fazladan boş 
kadro yoktur. Böyle olunca sık sık buda-
ma hareketi yapılır, büyüyen dallar buda-
nıp dışarı atılır.

Aslında o hareketi başlatan lider akıllı 
olsa, arkadan gelenlerin önünü açsa, ya-
pının bir ulema hareketi olmasına mü-
saade etse, arkadan gelenler bazı ilim 
dallarında kendisini geçmiş olsa da kendi 
değerinden hiçbir şey kaybetmeyeceği 
gibi, kazanan kendisi olur, ümmet olur.

Bu arada hesabı, sorumluluğu ve 
omuzundaki yük de azalmış olur.

Her şeyden önce yanlışlıklar azalır, 

hatalar azalır, insanlığın hasretle beklediği 
istişarenin, şûranın ve beraberliğin mey-
velerini tadarlar.

Bu arada Müslümanların savruluşu 
son bulur, başta demokrasi gibi putlar-
dan medet umma hastalığı da son bulur.

Biliyor musunuz; peygamberlerin en 
büyük özelliklerinden biri, kendisine ina-
nan ve tâbi olan insanları koruması, üzer-
lerine kol kanat germesidir. Hatta sade-
ce kendisine iman edenleri değil, iman 
etmeyenleri, düşmanlarını bile korumuş, 
bir savaş ne kadar az ölümle neticelenir-
se öyle yaparlardı.

Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın en 
büyük başarılarından birisi, yirmi üç yıl 
içerisinde sıfırdan başlayarak bir din, bir 
devlet, bir medeniyet kurmuş, defalarca 
savaşmış, sonunda kimseye nasip olma-
yan bir zaferle neticelenmiş, fakat bütün 
bu esnada hem Müslümanlardan şehit 
olanlar hem de düşman taraftan ölenlerin 
sayısı toplam yedi yüz elliyi geçmemiştir.

Çünkü peygamberler aynı zamanda 
en ideal siyasetçilerdi. Siyasetin en büyük 
ölçüsü de bu olmalıdır.

Bir sohbet esnasında Yahudilerin bü-
yük siyasetçiler olduğunu söylemiştik de 

ULEMÂNIN KONUMU
VE KANATLARININ ALTI

Mehmet Göktaş
ebussafiye@hotmail.com
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hocalarımız buna itiraz etmişler, onların 
tarihin çeşitli dönemlerinde ikide bir kat-
liama uğradıklarını, bunda siyasilerinin 
büyük rol oynadıklarını örnekleriyle sıra-
lamışlardı.

İslâm’a göre ulemanın konumunu 
ideal bir çıta olarak kabul ederek bugün 
bu çıtanın neresinde olduğumuzu daha 
kolay anlayabiliriz. Nedir bu çıta? Pey-
gamber varisi olmak. Daha açıkçası Pey-
gamberin olmadığı yerde Peygamber gibi 
olmasıdır. Peki, bundan daha yukarıda 
bir konum, bir makam var mıdır? Elbet-
te hayır. Yani ulemanın olduğu bir yerde 
onun üzerinde başka birileri bulunamaz, 
bulunmamalı.

Şimdi bu çıtayı ölçü alarak bir değer-
lendirme yaptığımızda İslâm toplumu 
olarak nerelerde bulunduğumuzu daha 
kolay görebiliriz.

Çokça dile getirdiğimiz bir cümlemiz 
vardır: Ulema meydanlara inmelidir veya 
meydanlar ulemasını çıkarmalıdır. Bu 
aslında peygamber varisliğinin bir başka 
tarifidir. Peygamberin eli hangi taşın altın-
daysa ulemanın eli de aynı taşın altında 
olmalı, peygamber nereye omuz vermiş-
se âlimler de aynı noktaya omuz koy-
malı, peygamber halkın neresinde hangi 
derdiyle dertleniyorsa ulema da orada 
olmalıdır diyoruz.

Ulema peygamberin bıraktığı yerden 
başladığı için varistir. Onun bıraktığı ko-
nularla uğraştığı için varistir diyoruz ya, 
burada bir başka unsur daha vardır; halk 
da ulemasına sahip çıkmalıdır. Yoksa bu 
miras sahipsiz kalır, bu bayrak yerde kalır. 
Sadece sofra duacısı olarak yer bulabilir.

Kanatlarınızın altı ne kadar sıcak? 
İslâm tarihini biraz genişçe ele alan 

bütün kaynaklarda şu sahneyi görüyoruz: 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 

Efendimizin hastalığı ilerlemiş, Rabbine 
kavuşma vakti yaklaşmış, artık bu dün-
yadaki son saatlerini yaşıyor. Namaz kıl-
mak için mescide toplanan Ashabı’nı son 
olarak bir daha görmek için kaldığı hücre 
ile mescit arasındaki örtünün açılmasını 
istiyor, yanındakiler de açıyorlar. Bir de 
ne görsün, Ashab-ı Kiram saf  saf  olmuş 
toplanmış, Hz. Ebubekir RadiyAllahu Anh 
öne geçmiş ve onlara namaz kıldırmakta. 
Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
mübarek yüzüne öyle bir tebessüm ge-
liyor, yüzü öyle bembeyaz oluyor, göz-
lerinin içi öylesine parıldıyor ki, namaz 
kılmakta olan Sahabe-i Kiram’ın bile dik-

katini çekiyor. Birinci safta O’nu yakından 
görenler şaşırıyorlar, heyecanlanıyorlar. 
Allah Rasulü’nün hastalığının tamamen 
geçtiğini, artık iyileştiğini zannediyorlar. 
Hatta kalkıp geleceğini, namazı kendi-
sinin kıldıracağını zannediyorlar ve elle-
rini çırparak Hz. Ebubekir’in mihraptan 
çekilmesini istiyorlar. Fakat Allah Rasulü 
Aleyhisselam işaret ederek namazlarını bu 
şekilde tamamlamalarını istiyor. 

Şimdi iyice düşünün, bir peygamberin 
bu dünyada görebileceği bundan daha 
muhteşem tablo ne olabilirdi? Bundan 
daha büyük bir mutluluk resmi ne ola-
bilirdi? Gerçi bu sahneden altı ay kadar 
önce kendisine inanan yüz binden fazla 
Müslümanla Arafat Vadisi’nde buluşmuş, 
onlara son söyleyeceklerini söylemiş ve 
arada bir “Elâ hel bellağtü/dikkat edin 
size tebliğ ettim mi?” diye sormuş, 
mahşeri Arafat Vadisi tek ses olmuş ve 
“Evet, ey Allah’ın Rasulü! Tebliğ ettin” diye 
cevap vermiş, sonra mübarek parmağını 
önce gökyüzüne kaldırmış ve sonra yüz 
binlerin üzerine indirmiş ve “Allahüm-
meşhed/Allah’ım şahid ol!” buyurmuş.

Bu da müthiş bir fotoğraf, yeryüzün-
de başka hiç kimsenin, hiçbir peygambe-
rin şahit olamayacağı muazzam bir mut-
luluk fotoğrafı. 

Fakat biz yine sonuncusuna dönelim, 
Hz. Ebubekir’in arkasında saf  saf  olmuş 
Sahabe’nin fotoğrafına. Rasulullah’ın 
mübarek yüzünü ay gibi parlatan o fo-
toğrafa. İşte o anda Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem Efendimizin mübarek ruh 
dünyasına girip, yüreğinde olup bitenleri 
bilmeyi, en azından hissetmeyi ve yazıya 
dökmeyi öyle çok isterdim ki. Ne ilmi-
miz, ne çapımız, ne de yüreğimiz bunu 
idrak edecek büyüklükte değil. 

Fakat biz O’nun yerine, kendi dünya-
mızdan bazı sorular soralım kendi ken-
dimize: 

En dalgın anınızda bile, evinizin bah-
çesindeki serçelerin topluca ötüşü, fakat 
bu arada içlerinden birisinin biraz değişik 
ötüşü, feryat edercesine ayrı bir ses to-
nuyla ötüşü sizin hiç dikkatinizi çeker mi? 
Sonra başınızı kaldırıp dikkatlice baktığı-
nızda o serçenin yuvasına ve yavrularına 
bir kedinin musallat olduğunun farkına 
varır mısınız? 

Veya duvardaki yuvasına bir yaramaz 
çocuğun elini uzatmakta oluşunun farkı-
na varır mısınız? Yani, en dalgın hâlinizde 
bile sürüdeki serçelerden birisinin ötü-
şündeki o farklılığı duyar mısınız? 

Siz hiç koyun güttünüz mü, sürünüz-
den ayrılıp uzaklaşan koyunlarınız olur 
muydu? Başına bir tehlike gelmesi hâ-
linde sizin hiçbir şey yapamayacağınız 
mesafede sürüden uzaklaşan koyunları 
gördükçe neler hissederdiniz? 

Aksam sofraya oturduğunuzda ne ka-
dar dalgın olursanız olun, çocuklarınızın 
yüz hattı dikkatinizi çeker mi? Sofraya 
uzanan kaşıklardan birisinin yavaşlığının 
veya ortadaki tabağa hiç gelip gitmediği-
nin farkına varır mısınız? 

Oyun oynayan çocukların yanından ge-
çerken onlardan birinin mahzunca kenara 
çekilmiş olduğunu, oyuna katılmadığını, 
yüzünde bir burukluk olduğunu en dalgın 
anınızda bile görebildiğiniz olur mu hiç? 

Bir sohbette, bir toplantıda, bir dü-
ğünde, bir cenazede, bir namaz çıkışında 
birbirlerine yakın akraba olan insanlardan 
bazılarının bazılarına soğukluğunu, birbir-
leriyle tokalaşmadıklarını veya yalandan 
tokalaştıklarını fark eder misiniz hiç? 

Sizin hiç civcivleriyle birlikte anne ta-
vuğu dikkatlice izlediğiniz oldu mu? Bir 
yiyecek bulduğunda tek bir sesle bütün 
yavrularını birkaç saniye içinde toplayı-
verdiğini ve özellikle bir tanesini dışarıda, 
açıkta bırakmaksızın hepsini kanatlarının 
altına alışını hiç izlediniz mi?

Sizin de merhamet kanatlarınız var 
mıdır? Kendi kendinizi hiç yokladınız mı? 
Merhamet kanatlarınızın uzunluğu ne 
kadardır? Kanatlarınızın altı kaç kişi ala-
bilir? Hiç düşündünüz mü, hiç denediniz 
mi, kanatlarınızın altında kimlere yer var? 
Evet, kimleri alabilirsiniz merhamet ka-
natlarınızın altına? Sonra, sizin kanatları-
nızın altı ne kadar sıcak?

Bu kanat meselesi üzerinde iyi dü-
şünmelisiniz. Çünkü peygamberlerin en 
büyük vasıflarından birisi, onların merha-
met kanatlarının olmasıdır. Allahu Teâlâ 
Kitabı’nın birçok yerinde Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’e müminler üze-
rine merhamet kanatlarını germesini, 
müminleri merhamet kanatları altına al-
masını emretmiştir. 

Eğer siz hayatınızda her an cereyan 
etmekte olan şu sahneleri yaşıyorsanız, 
hissediyorsanız, bu sahnelerde sizin yü-
reğinizin de bir nasibi varsa, elhamdülillah 
sizler Müslümanların birliğinden beraber-
liğinden mutluluk duyan, yüzleri parlayan, 
gözleri ışıldayan kişilersiniz, ne mutlu size.

ULEMÂNIN KONUMU VE KANATLARININ ALTI
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İslâm kültürünün kaynakları Kuran, 
Sünnet, Sahabe’nin icmaı ve şer’î 
kıyastır. Müslümanlar bu kaynaklara 

bağlı kaldıkları, hayat nizamı olarak tatbik 
ettileri sürece asla mağlup olmadılar ve 
izzetli yaşadılar. Kâfirler, Müslümanların 
bu gücünün İslâm’dan kaynaklı olduğu-
nun farkına vardılar ve Müslümanlar ile 
İslâm arasına engel çekmek için hareke-
te geçtiler. Savaş meydanlarında yene-
medikleri Müslümanları bâtıl fikirler ile 
etkileyip yenebileceklerini düşündüler. 
Bu yüzden başta hadis, usûl, fıkıh, tefsir, 
tarih, dil gibi birçok konuda çalışmalar 
yaptılar. Bu çalışmaların neticesinde Al-
lah katından Kur’an’dan başka bir va-
hyin inmediğini, Sünnet veya hadislerin 
uydurulduğunu, Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in sıradan bir insan ol-
duğunu, Kur’an’ın Sünnet olmadan da 
anlaşılabileceğini, hadis, usûl, fıkıh, siyer, 

tefsir, tarih gibi İslâm kültürlerinin ve bu 
kültürü bizlere ulaştıran Sahabe, Tabi-
in ve diğer nesillerin gerekli olmadığını, 
Kur’an’ın ahlak kitabı olduğunu, geçmişte 
uygulanan hükümlerin bugün uygulana-
mayacağını iddiları ederek iftiralar attılar. 

Müslümanlar bu saldırılara karşı dik-
katliydiler ve İslâmi hayatın etkisi ile bun-
lardan etkilenmediler. Ancak ne zaman 
Müslümanların birliği dağıldı, Osmanlı 
Hilâfet Devleti yıkıldı, kâfirler tüm değer-
lerimize pervasızca saldırdı, değerlerimizi 
koruyacak bir güç kalmadı. İşte bundan 
sonra bu iftiralar Müslümanlar içinde et-
kili olmaya başladı. Bu etkinin bir sonucu 
olarak İslâmi kültür kaynaklarını kabul 
eden gelenekçilere karşı bu kültürü kabul 
etmeyen modernistler ortaya çıktı. Ge-
lenekçilik, İslâm kültürünü kabul eden, 
geçmişi yok saymayan, Kur’an, Sünnet, 
icma, kıyas, usûl, fıkıh, tefsir, siyer gibi 

kaynakların İslâm’dan olduğunu, gele-
neğe bağlı kalmanın kurtuluş olduğunu, 
bunun dışında bir anlayışın İslâm’a ay-
kırı olduğunu, İslâm’ın ancak bu şekilde 
yaşanabileceğini söyleyen kesimdir. Bu 
anlayış Müslümanların geneli tarafından 
kabul edilen ve sahiplenilen bir anlayıştır. 

Modernizm ise Avrupa’da ortaya çık-
mış, geleneksel kültürün ve sosyal hay-
atın artık ömrünü tamamladığını, bundan 
dolayı sanattan edebiyata, dinden huku-
ka kadar her şeyde, eskiye ait olanı bir 
kenara bırakıp yeni bir kültür inşa etme-
nin gerekliliği esasına dayanır. Modernist 
kültür ve bu kültür üzerine bir toplum 
inşa etmenin öncelikle insanların, tarih ve 
gelenekle tüm bağlarının koparılması ge-
rektiğini, bunun ancak böyle gerçekleşe-
ceğini savunurlar. Modernizm esaslarını 
oryantalizmden alır. Oryantalizm, Doğu 
toplumlarının kültür, dil, din ve halklarının 
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incelendiği Batı kökenli ve Batı merke-
zli araştırma alanlarının tümüne verilen 
ortak isimdir. Genel olarak oryantalizm, 
tüm Doğu toplumlarını kapsamakla bir-
likte, özelde İslâm dünyasının kültürel ve 
toplumsal kodlarını çözmek ve bu kodlar 
üzerine toplumların nasıl dönüştürüle-
ceğine dair çalışmalar yapmaktadır. 
Özellikle 19. yüzyılda, çoğunluğu Yahu-
di ve Nasrani din adamlarından ve Batılı 
ülkelerin istihbarat elemanların-
dan oluşan oryantalist kadronun, 
İslâm aleyhine yapmış oldukları 
çalışmalar ve ortaya koydukları 
tespitler, günümüz modernistleri-
nin ve Sünnet inkârcılarının lojistik 
deposu görevi görmüştür. Son 
yıllarda bu çalışmalar bazı entel-
lektüeller tarafından sahiplenilmiş 
ve bazı devletlerinde desteğiyle 
tüm Müslüman halk üzerinde uy-
gulanan sosyal/toplumsal bir pro-
je hâline dönüştürülmüştür. 

Yaklaşık yüz yıldır devam 
eden gelenkçiler ile modernistler 
arasındaki tartışmaların arasında 
kaybolan ilim ve unutturulan İslâ-
mi hayat konusu toplumun gerçe-
kleri görmesinin önünde büyük 
bir engel olarak duruyor. Bu öyle 
bir tartışma hâline geldi ki insanlar 
İslâm’ı tartışmalar üzerinden öğr-
enir oldu. Akli çıkarımlar, mantık 
veya kural ve kaideler üzerinden 
yapılan bu tartışmalar insanların 
İslâm’ı anlamasına katkı sunmadı. 
Toplumlar bu tartışmalardan hay-
at sorunlarına dair bir çözüm de 
bulamadı. Felsefe, mantık, yorum 
üzerinden yapılan bu tartışmalar-
da amaç her ne kadar diğer kesi-
mi ikna etmek olsa da ilmin ortaya 
çıkmasına, bu ilim ile amel edilmesine, İs-
lâmi çözümlerin tespit edilmesi ve tatbik 
edilmesine değil, kısır tartışmalar yoluyla 
gayri İslâmi düşüncelerin yerleşmesine  
vesile oldu. 

Modernistler, geleneksel düşünceye 
sahip olduğunu söyleyen bazı kesimlerin 
ifrat ve tefrit diyebileceğimiz yaklaşım-
larını sıçrama tahtası yaptılar. Onların 

zayıf  delillerini, yorumlarını, tahrif  boyu-
tuna ulaşmış uydurmalarını İslâm kültürü 
gibi göstererek geleneğin tamamına 
saldırdılar. Bu kesimlerin varlığı onları 
insanlar nezdinde meşrulaştırdı. Mesela; 
tövbe alarak veya el öperek cennete gir-
meyi, kurtarıcı bekleyen ama dünyadan 
elini eteğini çeken anlayışı, mezarlardan 
medet umanları, teknolojiye karşı çıkan-
ları örnek göstererek geleneğin yanlış ol-

zümler. asıl gündem olması, konuşulması 
gereken şeyler konuşulamadı.

Modernistler İslâmi kültür kayna-
klarını inkâr ettiler. Bunun yerine oryan-
talizmin hazırlamış olduğu, Batı’nın tatbik 
ve telif  ettiği kaynakları aldılar. Moder-
nistler kültür kaynaklarını kabul etmedi-
ler, gelenekçiler kültür kaynaklarının ka-
bul edilmesi için deliller getirdiler ancak 
bu kaynakların sadece varlığının kabul 

edilmesi ile yetindiler. Yapılması 
gereken sadece bir metnin varlığı 
ve doğruluğu değil bu metnin hay-
atla bağının kurulmasıydı. Tefsir, 
usûl, fıkıh, hadis kaynaklarını mo-
dernistlerin saldırılarına karşı sa-
vundular ancak bu kültürün hay-
atta olmamasına rağmen hayatta 
olması için aynı hassasiyeti göster-
mediler. Aslında gelenekçilerin 
çoğu bir hadisin, usûl kaidesinin, 
mezhebin doğruluğunu metin 
üzerinden ıspatlamaya çalıştılar. 
Doğruluğu tespit edilmiş bir ha-
disin, usûl kaidesinin, ayet ma-
nasının hayatla bağını kurmadılar. 
En azından metne verdikleri 
önem kadar metinde yazan esasın 
hayatta uygulanmasının önemine 
aynı derecede değer veremediler. 
Böyle olunca metinlerin ıspatı hiç-
bir şeyi değiştiremedi. Geleneğe 
bağılı olanlar da olmayanlar da ka-
pitalizmin hayata bakışından ve ni-
zamından etkilendiler. Her geçen 
gün biraz daha eridiler ve zamanla 
kayıpları artarak devam etti. İlim 
onların hayatlarına etki etmedi.

Modernistler Asr-ı Saadet 
yerine Batı’nın ortaçağ reform 
dönemini, Sahabe yerine ezilen 

sınıfları, Buhari, Muslim yerine Goldzier, 
Spenger’i, İbni İshak, İbni Haldun yerine 
Marks’ı ve onların çözümlerini örnek 
aldılar. Gelenekçiler ise Asr-ı Saadeti, 
Sahabeleri, Buhari, Muslim, İbni Ishak’ı 
örnek aldı ve konuştular. Ancak bu ör-
neklikler hep tarihî süreç içinde örne-
klik olarak kaldı. Modernistler Batılı fi-
lozofların, aydınların seküler örnekliğini 
çağdaşlık olarak öne çıkararak insanları 

Yaklaşık yüz yıldır 
devam eden gelenkçiler 

ile modernistler 
arasındaki tartışmaların 
arasında kaybolan ilim 
ve unutturulan İslâmi 

hayat konusu toplumun 
gerçekleri görmesinin 

önünde büyük bir engel 
olarak duruyor. Bu 

öyle bir tartışma hâline 
geldi ki insanlar İslâm’ı 
tartışmalar üzerinden 

öğrenir oldu. 

duğunu ıspatlamaya çalıştılar. Gelenekçi-
lerin çoğunluğu ise onları İslâmi esasları 
kabul etmemeleri ve oryantalizmden 
beslenmelerinden dolayı ret etti, eleşti-
rdi. Bu şekilde bu tartışmalar devam etti. 
Bu tartışmalar pratik vakıanın çözümleri 
değil teorinin tartışması şeklinde devam 
etti. İnsanlar bu tartışmalar üzerinden İs-
lâm’ı anlamaya ve taraf  olmaya yöneldi. 
İslâm’ın anlaşılması, kabul edilmesi, çö-
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kandırdı. Gelenekçilerin çoğu ise âlimle-
rin, ulemanın ibadetlerini örnek alsa da 
hayat sahasında insanlığın sorunlarını çö-
zecek yönetimde, siyasette, mücadelede 
örnek almadılar. Onların tarihî süreçte 
kendi dönemlerinde yaptıkları bugüne 
taşınamadı. Tarihî kahraman misali örnek 
gösterildiler ancak yollarından gidilmedi. 
Kabul ettikleri hâlde onların hayatlarına 
zıt hayat yaşadılar. Mesele Sahabeleri 
sadece örnek kabul etmek değil onların 
hayatlarını da bugün yaşayabilmektir. İşte 
o zaman farklılık ortaya çıkar ve bilgilerin 
bir anlamı, ilmin kişi için anlamı olur. Yok-
sa bugüne ışık tutmayan örnekler 
sadece anılır, ancak anlaşılmazlar. 
Anlamayanların zaten onları an-
maları da çok makul değildir. 

Modernistler İslâm’dan değil 
Batı kültüründen beslendiler. 
Düşünme biçiminden, çözümlere 
kadar her şeyde Batı’nın değerleri 
ile hareket ettiler. Onlar Kur’an, 
Sünnet ve diğer kültür kaynaklarını 
eleştirirken çok cesur davrandılar. 
Tüm enerjilerini geleneksel an-
layışı ve bu anlayışın sahipleri olan 
Sahabeleri, âlimleri, muhaddisleri, 
tefsircileri, usûlcüleri kötülemek, 
karalamak için harcadılar. Allah 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem için dahi olmadık iftiralarda 
bulundular. Ancak modernistler 
bugün bütün insanlığı kaos, kar-
gaşa ve huzursuzluğa sürükleyen 
kâfirlere, zalimlere, fasıklara karşı 
sessiz kaldılar. Kabul ettiklerini 
söyledikleri Kur’an’ın açık, tartış-
masız hükümlerinin dahi tahrif  
edilmesine, uygulanmamasına iti-
raz etmediler. İslâm’ı sürekli güya 
eksikler üzerinden anlatmaya çabaladılar. 
Onların çok büyük bir kısmı, kapitalizmin 
ürettiği beşerî sistemler, laik, demokratik 
rejimler ile sorun yaşamadılar. Aksine bu 
rejimlerin Batı’dan aldığı bâtıl nizamları 
modernizm olarak kabul ettiler. Bunlara 
karşı geleneği savunanlar ise esas itibari 
ile Batı ve değerlerine karşı olduklarını 
söylemiş olsalar da bu sadece zihinlerde 
bir inanç olarak kaldı. Kapitalizm ide-
olojisinin uygulanmasına ciddi manada 

itiraz edemediler.  İslâm bütün hayat 
sorunlarını çözen bir ideoloji olduğu hâl-
de modernistlere gösterdikleri tepkileri 
modernistlerin söylediklerini tatbik eden 
rejimlere karşı göstermediler. Moder-
nistlerin âlimlere olan cesaretini zalimle-
re karşı gösteremediler. Laik, demokra-
tik beşerî rejimlere karşı duruşlarını 
ortaya net bir şekilde koyamadılar. Bir 
çoğu bu beşerî rejimleri kabul ettiler, 
desteklediler, içinde yer aldılar. Öyle 
oldu ki modernistler ve gelenekçiler ta-
ban tabana zıt görüşlere sahip olmalarına 
rağmen beşerî ideolojinin, bu ideolojiyi 

savunan güç sahiplerinin desteklenme-
si konusunda aynı şeyleri tekrarladılar. 
Yolları, varolan rejimleri temsil eden ik-
tidarlarda sürekli birleşti. Bu tavırları da 
modern beşerî sistemleri her zaman razı 
etti. Onlara inanan insanlar ise çaresizliği 
çare olarak gördü ve beşerî sistemlerin 
kirli ağında hayatlarını tüketti. 

Modernistler, gelenekçileri ve on-
ların cemai yapılarını eleştirdiler. İnsanları 
ferdiyetçiliğe sürüklediler, birlik ve be-

raberliği zayıflattılar. Kapitalizmin özgür, 
sorumsuz, sınırsız, seküler birey an-
layışını desteklediler. Gelençilerin büyük 
kısmı ise ya onlar gibi ferdî hareket et-
meyi tercih etti ya da cemai olarak ha-
reket etmenin gerekliliğini savundukları 
hâlde bir türlü birleşemediler. Daru’l 
Erkamlar kurulamadı. Kurulduğunda ise 
daru’l Erkam’dan daru’l İslâm’a yürümeyi 
şiar edinemediler. İslâm kardeşliği, vah-
det maalesef  bir türlü sağlanamadı. Bila-
kis bu değerlerin önünde vatancılık, mil-
liyetçilik, ırkçılık her iki kesim tarafından 
da savunuldu. Ümmet bilinci bir türlü an-

laşılamadı. Suni sınırlar belirleyici 
ölçü olarak kabul edildi. Ensar ve 
Muhacir örnekliği, ölçüsü hayata 
taşınamadı.

Modernistler usûl, kaide ve 
kuralları reddederek usûlsüz, 
kaidesiz bir zihniyet oluşturdular. 
En belirgin vasıfları usûlsüzlük ve 
tutarsızlık olan bu görüş sahi-
plerinin fikirlerini desteklemek 
noktasında, bazen en uç ve şaz 
görüşlere sahip çıktığını, bazen 
uydurma rivayetlere sarıldığını, 
kimi zaman da kendi görüşlerini 
desteklediğini düşündükleri hadis-
leri delil olarak aldıklarını sıklıkla 
görürüz. Yine Kur’an ayetlerinde 
geçen bazı kavramlara, Arap lüga-
tini hiçe sayarak son derece keyfî 
ve gelişigüzel anlamlar yükledikle-
rine de şahit oluruz. Bütün bunlarla 
birlikte Kur’an hükümlerini beyan 
ve açıklama yetkisini Allah Rasulü 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e ver-
medikleri hâlde, bu yetkiyi sınırsız 
olarak kendilerinde görmeleri en 
ilginç ve ironik yanlarıdır. Hâliy-

le hiçbir konuda net bir duruş ortaya 
koyamadılar. Zamana, şartlara, şahıslara 
göre sürekli evrimleştiler. Gelenekçilerin 
bir çoğu ise usûl ve kaideleri kabul ettiği 
bu usûl ve kaidelere sadece teoride bağlı 
kaldılar. Mesela bütün usûl kitaplarında 
hâkim Allah iken, Allah’tan başkasının 
kanun koyması kabul edilemez iken in-
sanların kanun koymasına sessiz kaldılar. 
Şer’î hükümlere bağlanmada menfaati, 
ehven-i şeri, zaruretler kaidelerini mo-

Modernistler, 
gelenekçileri ve 

onların cemai 
yapılarını eleştirdiler. 

İnsanları ferdiyetçiliğe 
sürüklediler, birlik ve 

beraberliği zayıflattılar. 
Kapitalizmin özgür, 
sorumsuz, sınırsız, 

seküler birey anlayışını 
desteklediler. 
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dernistlerin usûlsüzlüğü ile yorumladılar. 
Usûlü kabul edenler ve reddedenler aynı 
sorunları vakıa, şartlar, menfaat, akli çı-
karımlar, yanlış kıyas usûlsüzlüğü ile aynı 
şekilde yorumladılar ve amel ettiler. 

Modernistler gayri metluv vahyi inkâr 
ederek sadece metluv vahyi kabul ettiler. 
Ancak aklı vahyin önüne geçirerek va-
hyi akıl ile yorumladılar. Aklı din için ha-
kem hâline getirdiler. Bu şekilde seküler, 
deist, hümanist, laik, demorat akımlara 
destek verdiler. Geleneksel anlayışa sa-
hip olanların bir çoğu ise vahyi hakem 
kabul ettiğini söylese de aklı kullanmayı, 
içtihat yapmayı, tecrübeye dayalı ilimlere 
değer vermeyi ihmal ettiler. Akıl, Allah’a 
iman, Kur’an’ın Allah’ın kitabı olduğu, 
Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
rasüllüğü konularında ve şer’î hükümle-
ri anlamak için kullanılmadı. Birçoğu aklı 
reddeden veya liderlerini, cemaatleri, 
kendi yorumlarını aklın ve vahyin önü-
ne geçiren bir mantık ile hareket etti. Bu 
ise iman konusunda bile akideye zıt şey-
lerin kabul edilmesine sebep oldu;  te-
vhidin anlaşılmasını, Allah’a kulluğu, şer’î 
hükümlere bağlanmayı engelledi. Böyle-
ce insanları el-etek öptürerek cennete 
götüreceğine inandıran sahtekârlar or-
taya çıktı. Vakıa ve kendi şahsi yorumları 
vahyi ölçü edinemeyen modernistleri ve 
gelenekçileri etkiledi. 

İslâm’ı, inanç ve ahlak olarak gören 
modernistler İslâm’ın hayat nizamlarını 
reddettiler veya Batı’ya göre şekillen-
dirdiler. Kur’an’ın hayat nizamından bir 
kırıntı dahi bulunmayan beşerî nizamları 
savundular. Son bir asırda İslâm’ın değil 
modernistlerin savunduğu Batı’nın icat 
ettiği hayat nizamı tatbik edildiği hâlde 
onlar sürekli İslâmi hayatın yaşandığı 
zamanları eleştirdiler. Geçmişe söz söy-
leyenler bugüne dair ölüm sessizliği-
ni korudular. İslâm’ın bir hayat nizamı 
olduğunu kabul eden gelenekçilerin 
birçoğu ise bu konunun konuşulmasını, 
anlatılmasını, savunulmasını tehlikeli, ha-
talı, gereksiz,  aceleci hatta fitneye vesi-
le olarak gördüler. Önce iman ve ahlak 
mantığı ile aslında modernistlerin inandı-
klarını tekrar ettiler. Bu şekilde İslâmi 

bir hayatın varlığından her iki kesim de 
bahsetmedi. Biri inanmadığı hâlde diğeri 
inandığı ancak anlamadığı ya da korktuğu 
için bu şekilde davrandı. Bu yönüyle de 
aslında modern ulus-laik demokratik 
cumhuriyetler, krallıklar insanlara meşru 
gösterildi. 

Ölçümüz ne vahyi geri planda bırakan 
akıldır, ne de tarihi, bireyleri vahyin önü-
ne geçiren anlayıştır. Tarihte yaşananlara 
hapsolmak değil, tarihten ibret alarak 
vahyin gösterdiği şekilde hayatı inşa et-
mektir ölçümüz. Bunu yaparken de teo-
rik çalışmalardan, gündemlerden ziyade 
pratik çözümler, gündemler ile hayatın 
akışını sorumluluk bilinci ile değiştirmek-
tir. Vahiy nasıl indirilmiş ve yaşanmış ise 
bugün biz Müslümanlara düşen sorum-
luluk da o vahyi anlamak ve yaşamaktır. 
Vahyin öncülüğünde aklı kullanan, vahyi 
hakim kılan bir anlayış ile hareket et-
mektir. Geçmişi inkâr etmek de kabul 
ederek bugüne taşımamak da hatadır. 
Geleneği ve selefleri yok saymak zulüm 
olduğu gibi gelenek ile sadece övünmek, 
geçmişte yaşananları bugüne taşımamak 
da zulümdür. Allah’ı kabul edip hüküm-
leri modern bâtıl Batı’dan almak da 
zulümdür. Aynı şekilde Allah’ın hüküm-
lerinin modern, uydurulan hükümlerden 
daha üstün olduğunu bildiği hâlde İslâmi 
bir hayat için çalışmamak da zulümdür.  

Hilâfet’in kaldırılmasından sonra bir 
asırdır tatbik edilen kapitalizm hem mo-
dern hem de gelenekçi anlayışa sahip 
olan insanları etkiledi. Hâşâ “Allah var an-
cak hükümleri yok” inancında olan kapita-
lizm bir asırdır tatbik edilerek insanlara 
dayatıldı. İslâm’ı bir hayat nizamı olarak 
tatbik etmedikleri sürece ne modernist-
ler ne de gelenekçiler kapitalizmi rahatsız 
etmedi. Aksine bu tartışmalar sistemin 
tartışılmasının önünde bir set olarak 
Müslümanları oyaladı. Bunlar bir türlü 
çözülemediği için çözümsüzlük zihinleri 
iyice bulandırdı. 

Bugün Müslümanlar için tek kurtuluş 
reçetesi14 asır önceki gibi İslâm’a bağlan-
mak, İslâm için yaşamak ve mücadele 
etmektir. Dün Ebu Hureyreler, İmam 
Zuhriler, İmam Buhariler vardı ve onlar 

Kur’an ve Sünnet’e sahip çıkıyorlardı. 
Onlar İslâm’a sahip çıktılar, Allah da on-
lara yardım etti. İslâm bu şekilde 13 asır 
boyunca dünyaya hükmetti. Müslüman-
lar bunu ancak Kur’an ve Sünnet’e olan 
bağlılıkları ve tefsir, usûl, fıkıh, siyer gibi 
kültür kaynaklarına bağlılık ile başardılar. 
Bugün sıra bizde ve biz en değerli şeyleri 
korumak için Allah’ın dinini kıtalara taşı-
mak isteyen, bu yolda fedakâr davrana-
cak dava adamlarına ihtiyaç duyuyoruz. 
Yoksa ümmetin değerleri çalınırken 
susanlar, seyredenler, amel etmeyenler, 
bahane üretenler bu vebalin yükünü bu 
dünyada taşıyamaz ve ahirette de bunun 
bedelini ödeyemezler. 



Mutlu bir hayatı garanti eden, ahlaki değerleri gerçekleştiren hüküm-
leriyle, temeli ruhi yön, ölçüsü şer’î hükümler olan tabii bir düzen ile erkek 
ve kadın arasındaki ilişkileri düzenleyen yegâne nizam, İslâm’ın içtimai 
nizamıdır. Bu nizam, kadın olsun erkek olsun duyguları, içgüdüleri, eğilimleri 
ve aklı ile insana insan olarak bakar. Dünyanın nimet ve lezzetlerinden 
yararlanmayı insana mubah kılar. Dünyanın nimetlerinden en büyük nasibi-
ni almasına karşı koymaz. Ancak bunu yaparken cemaati ve toplumu koru-
mayı dikkate alır. İnsanın saadetini gerçekleştirme yolunda gerekli adım-
ları atma imkânını insana verir. İslâm’dan başka içtimai nizamların varlığı 
farazi olarak kabul edilse dahi, doğru olan tek nizam İslâm’daki içtimai 
nizamdır. Çünkü bu nizam beka içgüdüsünü, insan türünün devamlılığını 
sağlayan bir içgüdü olarak ele alır. Erkek ve kadın arasındaki erkeklik ve 
dişilik ilişkilerini çok ince bir düzen içerisinde düzenler. Bu içgüdünün seyri-
ni kendi doğallığı içerisinde sınırlandırarak onu, Allah’ın insanda kendisi için 
yarattığı gayeye ulaştırır. Kadın ile erkek arasındaki ilişkileri düzenlerken, 
erkeklik ve dişilik ilişkisine ait düzenlemeyi aralarındaki ilişkinin bir parçası 
olarak tanzim eder. Bu düzenlemeyi erkek ve kadın arasındaki birlikteliği, 
yardımlaşmayı garanti edecek, cemaatin, toplumun ve ferdin hayrına bir 
yardımlaşmayı tahakkuk ettirecek şekilde gerçekleştirir. Bununla aynı 
zamanda ahlaki değerlerin tahakkukunu garanti altına alır. Allah’ın rızasını 
kazanmanın en yüksek ideal olması için hayatta bu iki cins arasındaki 
ilişkilere ait yolun, takva ve temizlik yolu olduğunu beyan eder. 
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Âlimler Nebilerin Varisleridir

Allah Celle Celâlehû şöyle buyurdu: 

َا يَْخَش اللََّه ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلََمء  إِنَّ

“Şüphesiz ki Allah’tan hakkıyla 
korkanlar ancak âlimlerdir.”1

Bu ayet ilme ve ilim sahibi olan-
lara yüksek değer vermektedir. 
Burada usulü fıkıhta geçtiği gibi 

“tedemmun delaleti” vardır. Yani zımnen 
veya içerik olarak insanların ilmi tahsil 
etmelerine ve âlim olmalarına teşvik var-
dır, cahil kalmak kötülenmektedir. Daha 
doğrusu, insanların ilim sahibi, âlim ve 
bilen kimselerin olmalarını talep ediliyor. 
Yoksa gerçek şekilde Allah’tan korkmaz-
lar, belki geçici olarak duygusal hâllerde 
korkarlar, sorunları ve sıkıntıları gidince 
eski durumlarına dönerler, gaflete düşer-
ler denmektedir.

İnsan düşündükçe ve öğrendikçe Al-
lah’ın hakikatini daha fazla idrak eder. 
O’ndan gerçek manada ve daimi şekilde, 

gizli ve aşikâr, keder günlerinde ve sevinç 
durumlarında korkar. O’nunla karşılaş-
mayı hep düşünür ve o günden korkar. 
O’na nasıl hesap vereceğini, verdiği ni-
metlerin hesabını nasıl vereceğini, sıkıntılı 
hâllerde sabredip sabredemediğini bildiği 
hâlde O’na ne diyeceğini sorgular. Kendi-
sine kıldığı farzların tümünü hakkıyla eda 
edip etmediği hususunda nasıl kendisini 
savunacağını, kıldığı haramlardan sakınıp 
sakınmadığını bildiği hâlde O’nun karşı-
sında kendisini nasıl savunacağını sorgu-
lar. İnsanın, bunları hep aklında tutarak 
ve içinden geçirerek kendini kontrol et-
mesi ve kendi kendisini muhasebe etme-
si gereklidir. İşte bu, ancak ve ancak ilim-
le ve fikirle olur, cahillikle ve bilgisizlikle 
gerçekleşmez.

Bir ayette Allah Celle Celâlehû şöyle 
buyurdu:

ٍء َعلِيٌم َواتَُّقواْ اللَّه َويَُعلُِّمُكُم اللُّه َواللُّه ِبُكلِّ َشْ

“Allah’tan korkun ve Allah size 

öğretsin, Allah her şeyi bilir.”2 Bu-
radaki “َو” “va” atıf  harfi değil, sözü baş-
latan bir harftir. Bu ayette Arapça ve 
usulde geçen takdim ve te’hir meselesi 
söz konusudur. Yani “Allah size öğrettikçe 
ondan korkarsınız, takva sahibi olursunuz.” 
denmektedir. Rasululalh SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in dediği gibi: 

يِن ْهُه ِف الدِّ َمْن يُرِِد اللَُّه ِفيِه َخْيًا يَُفقِّ

“Allah kimde hayır kılmak  (kimi 
hayırlı kimse hâle getirmek) istiyorsa 
onu dinde fakih kılar (dini ona kav-
ratır).”3 Gerçek manada fakih olan veya 
dini kavrayan kimse hayırlı olur; İslâm hâ-
kimiyetine davet eder, marufu emreder 
ve münkeri nehyeder. Zira fıkhın tarifi 
şöyledir: “Pratik meseleler için şer’î delil-
lerden çıkartılan şer’i hükümlerin ilmidir.” 

Allah’ın hakikatlerini bilip ona inan-
mak, emir ve nehylerini bilmek, bunlara 
bağlanmak ve çağırmak için birçok ayet 
vardır. Bu ayetlerde şöyle ifadeler geçer:

İLMİN İZZETİ
HAKKI HAYKIRMAKTIR

Esad Masur
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لَْنا اآليَاِت لَِقْوٍم يَْعلَُموَن  فَصَّ

“Bilen bir toplum için ayetleri 
ayrı ayrı açıkladık.”4

آليَاٍت لَِّقْوٍم يَْعِقلُوَن

“Düşünen bir kavim için ayetler 
vardır.”5 

ُ اللُّه آيَاتِِه لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتَُّقوَن كََذلَِك يُبَيِّ

“Böylece Allah kendi ayetlerini 
açıklıyor ki insanlar takvalı olsun-
lar.”6 

ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتََذكَُّروَن َويُبَيِّ

“Böylece Allah kendi ayetlerini 
açıklıyor ki insanlar hatırlasınlar.”7

 İnsan Allah Celle Celâlehû’nun ayetle-
rini düşündükçe takva sahibi olur. 
Allah’tan korkar, ona bağlanır ve 
davet eder.

ُ اللُّه لَُكُم اآليَاِت لََعلَُّكْم تَتََفكَُّروَن كََذلَِك يُبَيِّ

“Böylece Allah kendi ayet-
lerini size açıklıyor, umulur ki 
düşünesiniz.”8 Bu ifadelerle bi-
zim düşünmemiz talep ediliyor. 

İnsan düşünürse ve öğrenirse 
Allah Celle Celâlehû’nun gerçeğini 
öğrenir, O’ndan korkar, böylece 
O’nun emirlerine ve nehylerine 
uyar ve diğerlerinin bunlara bağ-
lanmaları için mücadele eder. Dü-
şünmeyenler ve öğrenmeyenler 
cahil kalırlar, pasif  ve zayıf  olurlar.  

Zira birçok ayette kâfirlere cahillik 
damgası vuruldu, düşünmediklerinden 
ve Allah Celle Celâlehû’nun dinini öğren-
meye yanaşmadıklarından dolayı birçok 
ayette onlar kınandı ve kötülendi.

فَُهْم الَ يَْعِقلُوَن 

“Onlar düşünmezler.”9 

َوإَِذا ذُكُِّروا اَل يَْذكُُروَن

“Onları hatırlatsan onlar hatır-
lamazlar.”10 

الُْمَناِفِقَي اَل يَْفَقُهوَن

“Fakat münafıklar anlamazlar.”11

الُْمَناِفِقَي اَل يَْعلَُموَن

“Fakat münafıklar bilmezler.”12 

Çünkü Allah Celle Celâlehû’nun hakika-
tını idrak etmezler, kendilerini kuşattığı, 
ne konuştuklarını ve yaptıklarını bildiğini 
düşünmezler veya kabul etmezler. Zan-
nediyorlar ki Allah onları görmüyor ve 
işitmiyor. Ya da onların akıllarına böyle 
şeyler gelmez, bundan gafil olurlar, bun-
dan dolayı Allah Celle Celâlehû’dan kork-
mazlar. Sadece gördükleri güçten kor-
karlar. Bu nedenle onları korkutmak için 
Allah Celle Celâlehû bizim güçlü olmamızı 
ve korkutucu gücü hazırlamamızı istedi. 

İşte zalim ve münafık yöneticilere 
karşı dikilip hakkı haykırmazsak onlar 
istediklerini yaparlar, haramları helal kı-
larlar ve her türlü ihaneti yaparlar. Zira 
Allah Celle Celâlehû’dan korkmazlar. Sa-

dece zulümlerine, hain ve haram icraatla-
rına karşı insanlardan korkarlar ve onları 
hesaba katarlar.

Bundan dolayı Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in asrında olduğu gibi bu 
asırda da onlar Allah’ın dinini bir nizam 
ve bir şeriat olarak kabul etmezler. Al-
lah’ın emir ve nehylerini kabul etmezler, 
onları öğrenemeye yanaşmazlar. Tersine 
bunların hepsini ret ederler ve kendile-
rinin daha iyi bildiklerini iddia ederek, 
insanlara; “emir ve nehyi biz gösteririz, la-
iklik ve demokrasi üstündür, dincilik ve dine 
bağlılık gericiliktir, İslâm hükümleri mazide 
kaldı, yenilenmesi gerekir, laikliği seçtik, bu 
iyi sistemdir, biz demokratız” derler!

Şüphesiz ki demokrasi ve laiklik dine 
zıttır, iddia edilenin aksine tam anlamıy-

la gericilik ve karanlıktır. Onlar Yunan 
filozofu Eflatun’un sözlerine inanırlar. 
Demokrat insan dine ve kanuna uyma-
yıp iradesini serbestçe kullanır. Batılılar 
bundan etkilenerek dine karşı devrim 
yaptılar, dini hayattan, devletten ve siya-
setten ayırdılar, hürriyet istiyoruz dediler 
ve böylece laik ve demokratik devletler 
kurdular. Oysa bu küfrün ta kendisidir. 
Dini yalnız ibadethanelerde ve vicdan-
da hapsettiler, şahsi ve özel alanda sı-
nırlandırdılar. Genel hayatta ve devlette 
dinin rol oynamasını ise yasakladılar. 
Dini sadece istismar için yararlı gördü-
ler. Eğer laik devlet insanlara bir siyaset 
veya bir kanunu kolayca kabul ettirmek 
veya karşıtlarını susturmak istiyorsa dini 

istismar eder. Siyasetçiler din-
den bir şey bulmaya çalışırlar, 
böylece dine aykırı siyasetleri-
ni veya kanunlarını uygulamaya 
koyabilirler. Sahte âlimleri de 
bu anlamda kullanırlar. Kendi-
lerine karşıt âlimleri ise ezer-
ler veya korkutup sustururlar.

Allah Celle Celâlehû Kur’an’da 
İsrailoğulları’nın sahte âlimlerine, 
hahamlara ve Hristiyan rahip-
lere çattı. Menfaat ve çıkar için 
Allah’ın Kitabı’nın manalarını de-
ğiştirdiler. Allah Celle Celâlehû bu 
ayetlerle Müslümanları uyarıyor; 
bize, aranızda sahte âlimlerin çı-

kışını önleyin şeklinde hitap ediyor. Zira 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem Dö-
nemi’nde böyle âlimler yoktu, bütün Sa-
habeler tertemizdi, Allah ve Rasulü onla-
rı tezkiye etti. Bazı münafıklar âlim kisve-
si giymeye çalıştılar ve bir mescit yaptılar 
ama Allah Celle Celâlehû Rasulü’ne bunu 
bildirdi. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem onlar dırar (zararlı) mescitlerinde 
bulunurken o mescidi ateşe verdi, yaktı. 
Münafıklar oradan kaçıp uzaklaştılar, böy-
lece sahte âlimlerden ümmet kurtuldu. 
Ancak asrımızda vahiy gelmiyor ki bize 
münafıkları bildirsin! Fakat mevcut vahiy, 
yani Allah’ın Kitabı ve Rasulü’nün Sünne-
ti, sahte yöneticilerin sıfatlarını gösterdiği 
gibi sahte âlimlerin sıfatlarını göstermiştir. 
Bu cenah şu ayette geçtiği gibi yaparlar:

İLMİN İZZETİ HAKKI HAYKIRMAKTIR

Şüphesiz ki demokrasi 
ve laiklik dine zıttır, iddia 

edilenin aksine tam 
anlamıyla gericilik ve 

karanlıktır
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Âlimler Nebilerin Varisleridir

الَْحقَّ  َوتَْكتُُموَن  ِبالْبَاِطِل  الَْحقَّ  تَلِْبُسوَن  لَِم  الِْكتَاِب  أَْهَل  يَا 

َوأَنتُْم تَْعلَُموَن

“Ey ehl-i kitap hakkı batılla ni-
çin karıştırıyorsunuz, hakkı ve ger-
çeği niye gizliyorsunuz.”13 Onlar 
ayetteki gibi sahte sözlerle ve fetvalarla 
hakkı örterler. 

ِمَن  لِتَْحَسبُوُه  ِبالِْكتَاِب  أَلِْسَنتَُهم  يَلُْووَن  لََفِريًقا  ِمْنُهْم  َوإِنَّ 

الِْكتَاِب َوَما ُهَو ِمَن الِْكتَاِب َويَُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِد اللِّه َوَما ُهَو ِمْن 

ِعنِد اللِّه َويَُقولُوَن َعَل اللِّه الَْكِذَب َوُهْم يَْعلَُموَن

“Onların bir kısmı Kitap’tan ol-
madığı hâlde sizin Kitap’tan zan-
netmeniz için Kitap’a bakarak 
kendi dillerini eğip bükerler. O 
Allah’ın katından olmadığı hâlde 
Allah’ın katından derler, bile bile 
Allah hakkında yalan söylerler.”14

Allahu Teâlâ gelecekte Müslümanlar 
arasından çıkacak sahte âlimler ve bilen-
lerden hakkında ise şöyle uyardı:

إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنزَلَْنا ِمَن الْبَيَِّناِت َوالُْهَدى ِمن بَْعِد َما 

ِعُنوَن بَيَّنَّاُه لِلنَّاِس ِف الِْكتَاِب أُولَِئَك يَلَعُنُهُم اللُّه َويَلَْعُنُهُم اللَّ

“Biz Kitap’ta insanlara beyyine-
ler ve hidayeti gösterdikten sonra 
onu gizleyenler; Allah ve lanetle-
yenler tarafından lanetlenirler.”15 
Bu lanetli âlimler için ölmeden önce töv-
be etmek için fırsat verildi. Allahu 
Teâlâ şöyle buyurdu: 

َوأَنَا  َعلَيِْهْم  أَتُوُب  فَأُْولَِئَك  َوبَيَُّنواْ  َوأَْصلَُحواْ  تَابُواْ  الَِّذيَن  إاِلَّ 

التَّوَّاُب الرَِّحيُم

“Ancak tövbe edip bozdukları 
şeyi düzeltirlerse ve gerçeği açık-
larlarsa onların tövbelerini kabul 
ederim, onları af ederim. Muhak-
kak ki tövbeleri kabul eden ve rah-
met sahibi olan benim.”16 

Allahu Teâlâ sonra bu sahte âlimleri 
ve bilenleri tekrar şiddetle uyarıyor ve 
tehdit ediyor. Allahu Teâlâ şöyle buyur-
du:

إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنزََل اللُّه ِمَن الِْكتَاِب َويَْشَتُوَن ِبِه َثًَنا 

يَْوَم  اللُّه  يَُكلُِّمُهُم  النَّاَر َوالَ  إاِلَّ  يَأْكُلُوَن ِف بُطُونِِهْم  َما  أُولَِئَك  قَلِيلً 

الِْقيَاَمِة َوالَ يَُزكِّيِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم

“Allah’ın indirdiği Kitap’tan bir 
şeyi gizleyip onu az pahaya satan-
lar, işte onlar karınlarına ateşten 

başka bir şey doldurmazlar. Kıya-
met günü Allah onlarla konuşmaz 
ve onları temize çıkartmaz. Onlar 
için acı bir azap vardır.”17   

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
birçok sahih hadiste sahte âlimlere karşı 
Müslümanları uyardı ve bu sahte âlimlere 
sert bir şekilde çattı. Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“Benden sonra öyle emirler(yöne-
ticiler) olacak ki kim onların yanına 
gelip onların yalanlarını doğrular-
sa ve zalimliklerine yardımcı olur-
sa bunlar benden değiller ve ben de 
onlardan değilim. Onlar (Kevser) ha-
vuzunda benim yanıma yanaşmaya-
caklar. Kim o yöneticilerin yanında 
yer almazsa ve zulümlerine yardımcı 
olmayıp yalanlarını doğrulamazsa 
onlar bendendir ve ben de onlarda-
nım. Onlar havuzda benim yanıma 
gelecekler.”18

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurdu: 

“Âlimler sultanlarla beraber ol-
madıkça Rasullerin emin kimseleri 
(güvendikleri ve vekilleri) olurlar. 
Eğer yöneticilerle beraber olurlarsa 
Rasullere ihanet etmiş olurlar. On-
lardan sakının ve uzak durun.”19

Bu âlimler yöneticilerle beraber olur-
larsa hakkı söylemezler ve gerçeği açık-
lamazlar, onların arkadaşı olurlar veya 
onlardan faydalanmaya çalışırlar. Bunu 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem baş-
ka bir hadiste bunu gösterdi. Şöyle bu-
yurdu:

“Bir adam Kur’an’ı okur, dinde 
fakih ve âlim olur, ondan sonra sul-
tanların ellerinde var olan mallardan 
ve başka şey isteyerek onların (yö-
neticilerin) kapılarına gelip onlara 
yağ çekerek ve dalkavukluk yaparsa 
yaptığı günahlar kadar cehenneme 
girecektir.”20

İbni Abbas yoluyla Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 

فََسَد  فََسَدا  َوإَِذا  النَّاُس  َصلََح  َصلََحا  إَِذا  ِتي  أُمَّ ِمْن  ِصْنَفاِن 

لْطَاُن َوالُْعلََمُء النَّاُس السُّ

“Ümmetimde iki sınıf vardır ki; 
salih ve düzgün olurlarsa insanlar sa-
lih ve düzgün olurlar. Eğer bu iki sı-
nıf fasit olur ve bozulurlarsa insanlar 
fasit ve bozuk olurlar. Bu iki sınıf ise 
sultan(yöneticiler) ve âlimlerdir.”21 
Başka rivayette “onlar emîrler (yöneti-
ciler) ve fakihlerdir” şeklinde geçti. Bu 
da bir gerçektir, vakiaya tam intibak eder. 
Genellikle insanaları yönlendiren bu iki 
sınıftır. Bu nedenle Allah Celle Celâlehû 
Kitabı’nda bunlarla ilgili birçok ayet indir-
di. Her kavmin ileri gelenleri Rasullere ve 
Nebilere karşı geliyorlardı. Bu anlamda 
en çok İsrailoğulları’nın âlimlerine çattı. 
Hatta onları kitapları taşıyan merkepler 
gibi tasvir etti.22 Allah, Kitabı onlara ulaş-
tırdı, onu öğrendiler ama onu hakkıyla 
taşımadılar, onun hükümlerini olduğu 
gibi anlatmadılar, tersine kelimelerin ma-
nalarıyla oynadılar, çevirdiler, dünyevi bir 
mala karşı onu sattılar. İnsanların heva 
ve heveslerine göre fetva verdiler. Allah 
onların durumunu kötüledi; onları kâfir, 
fasık ve zalim olarak niteledi. 

Tâbi olunanlar veya takip edilen kim-
seler (yöneticiler ve âlimler), kıyamet 
günü kendilerine tâbi olup uyan kimseler 
onlardan beri, uzak olacaklar.23 Yönetici-
ler kendilerine uyan kimselerden kaçma-
ya çalışacak, fakat her grup insan imamla-
rı(önderleri)yle beraber çağırılacaklar.24 

Onların misali Eski Mısırlıların kralı gibidir.

يَْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم الِْقيَاَمِة فَأَْورََدُهُم النَّاَر 

“Firavun kıyamet gününde ken-
di kavminin önüne geçerek onları 
cehenneme götürecektir.”25

Müslüman âlimler bu duruma düş-
mesinler, zalim yöneticilerin muavinleri 
olmasınlar, yoksa aynı yere giderler, ce-
hennemde zalimlerle beraber yanarlar.  

Yine de ayette geçtiği gibi Allah’ın di-
nini uygulamayan yöneticilere uyan, tâbi 
kimseler şu durumda bulunup da şöyle 
diyecekler: 

اللََّه  أَطَْعَنا  لَيْتََنا  يَا  يَُقولُوَن  النَّاِر  ِف  ُوُجوُهُهْم  تَُقلَُّب  يَْوَم 

فَأََضلُّونَا  وَكَُبَاءنَا  َساَدتََنا  أَطَْعَنا  إِنَّا  َربََّنا  الرَُّسواَل َوقَالُوا  َوأَطَْعَنا 

أَيَُّها  لَْعًنا كَِبيًا يَا  َوالَْعْنُهْم  الَْعَذاِب  ِبيَل َربََّنا آتِِهْم ِضْعَفْيِ ِمَن  السَّ

الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَُكونُوا كَالَِّذيَن آَذْوا ُموَس فََبَّأَُه اللَُّه ِممَّ قَالُوا وَكَاَن 
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ِعنَد اللَِّه َوِجيًها يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوقُولُوا قَْواًل َسِديًدا 

يُْصلِْح لَُكْم أَْعَملَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َورَُسولَُه 

فََقْد فَاَز فَْوزًا َعِظيًم

“Cehennemde yüzleri çevri-
lip kızartılırken şöyle diyecekler: 
keşke Allah’a ve Rasulü’ne itaat 
etseydik. Rabbimiz seyitlerimize 
(efendilerimiz, yöneticilerimiz) ve 
büyüklerimiz (âlimlerimiz)e itaat 
ettik, uyduk, onlar bizim yolumu-
zu şaşırttılar, bizi saptırdılar. Rab-
bimiz onlara iki kat azap ver ve 
onların üzerine büyük lanet indir. 
Ey iman edenler Musa’ya (İsrailo-
ğulları’ndan zalim kimseler) ezi-
yet edenler gibi olmayın. (Onları 
hakka davet ettiğinden dolayı kötü 
ithamlarda bulundular) Allah O’nu 
ithamlardan temize çıkarttı. O Al-
lah indinde ileri gelenlerdendir. Ey 
iman edenler Allah’tan korkun ve 
dosdoğru söz söyleyin ki Allah iş-
lerinizi düzgün hâle getirsin, salih 
amel olarak kabul etsin ve sizin 
günahlarınızı affetsin, silsin. Kim 
Allah’a ve Rasulü’ne itaat ederse 
büyük kazanç elde etmiş olur.”26 

Bütün bu delilleri gösteriyor ki; bir kişi 
ilim sahibi olup takvalı olmazsa, zalimle-
rin yüzlerine hakkı haykırmazsa onda hiç 
hayır yoktur. O gerçek âlim değildir, o 
bilgili kimsedir, o “dilsiz şeytandır”. Kü-
für sistemi, küfür kanunları, her haramı 
mubah kılan, içki, kumar, zina, riba, lut 
kavminin fiili, kadınların açık saçık sokağa 
çıkmasına müsaade veren, Müslümanla-
rın katili olan Rusya’yla ortak olan, cani 
Beşşar Esad’ın rejimini savunan İran’la 
yardımlaşma yapan, Müslümanların ve 
İslâm’ın düşmanlığının liderliğini üstlenen 
Amerika’yı dost ve müttefik olarak sayan 
yöneticilere karşı çıkmayan âlim denilen 
kimselerin vay hâline!

Âlim ve yani bilen kimse şeytandan 
korkmadığı gibi onun dostlarından da 
korkmazlar. Allah Teâlâ müminleri ve 
özellikle âlimleri şöyle uyarıyor: 

ُف أَْولِيَاءُه فَلَ تََخافُوُهْم َوَخافُوِن  يْطَاُن يَُخوِّ َا َذلُِكُم الشَّ    إِنَّ

ْؤِمِنَي إِن كُنتُم مُّ

“İşte şeytan sadece dostlarını 
korkutur. Öyleyse onlardan kork-
mayın. Eğer (gerçek) mümin ise-
niz sadece benden korkun.”27 

Müminim, Müslümanım iddiasında 
bulunan kimselere bundan daha büyük 
bir meydan okuma var mıdır?! “Eğer 
mümin iseniz sadece benden kor-
kun” diyor Rabbimiz! Zira şeytan sa-
dece kendisini dost edinenleri korkutur, 
gerçek müminleri korutamaz. 

َا  إِنَُّه لَيَْس لَُه ُسلْطَاٌن َعَل الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعَل َربِِّهْم يَتَوَكَّلُوَن إِنَّ

ُسلْطَانُُه َعَل الَِّذيَن يَتََولَّْونَُه َوالَِّذيَن ُهم ِبِه ُمْشِكُوَن

“Allah’a tevekkül eden mümin-
ler üzerine şeytanın otoritesi ve 
gücü yoktur. Ancak onu dost edi-
nen ve onu ortak kılanların üzeri-
ne otoritesi ve gücü vardır.”28

Oysa Allah’ın gücüne ve tuzaklarına 
karşı şeytanın gücü ve tuzağı zayıftır.29 
Mümin Allah’a hakkıyla tevekkül ederse 
ve dayanırsa güçlü olur, şeytanı ve dost-
larını yener. Çünkü Allah ona yardım 
eder, şeytana ve onu dost edinenlere 
karşı galip getirir. 

وا اللََّه يَنُصْكُْم َويُثَبِّْت أَقَْداَمُكْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِن تَنُصُ

“Ey iman edenler! Eğer Allah’a 
(dinine) yardım ederseniz, Allah 
size yardım eder ve ayaklarınızı 
sabit kılar.”30

Kim, İslâm dışında herhangi bir fikri 
benimserse o Allah’ın düşmanı, şeytanın 
dostudur. Demokrasi, laiklik, komünizm 
ve sosyalizm vb. fikir ve sistemleri benim-
seyenler; hepsi şeytanın dostlarıdır. Zira 
İslâm yegâna hak din ve sistemdir. Onun 
dışında tüm fikir ve sistemler batıldır; 
şeytanı fikir ve sistemidir. Âlimler baş-
ta olmak üzere buna karşı gelinmeli ve 
bunları yıkmak için mücadele edilmelidir.

أاَل إِنَّ أَْولِيَاء اللِّه الَ َخْوٌف َعلَيِْهْم َوالَ ُهْم يَْحزَنُوَن الَِّذيَن آَمُنواْ 

تَبِْديَل  الَ  اآلِخرَِة  َوِف  نْيَا  الدُّ الَْحياِة  ِف  الْبُْشَى  يَتَُّقوَن لَُهُم  وَكَانُواْ 

لَِكلَِمِت اللِّه َذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم

“Allah’ın dostları için korku yok-
tur ve onlar üzülmezler. Onlar ki 
iman edip Allah’a tevekkül eden-
lerdir. Dünyada ve ahirette onlara 
müjde vardır. Allahın sözü değiş-

mez, işte büyük kazanç budur.”31

Allah’ın velisi ve dostu budur; Allah’a 
iman ve tevekkül eder, yalnız Allah’tan 
korkar, Allah dışında hiç bir güçten kork-
maz, şeytanın dostu olan laik ve demok-
rat sistem sahiplerinden ve zulümlerin-
den korkmaz. Allah için hakkı söyler ve 
mücadele eder. O, Rasul’ün varisi, vekili 
ve emini olur. Yalnız İslâm için yaşar ve 
ölür. O izzetlidir, zalimlerin yüzüne hak-
kı haykırır. Dünyayı ve ahireti kazanan 
odur. Dünyada ve ahirette mutlu olur. 
Hakkı söyleyip, dini uğrunda mücadele 
edince mutluluğu hisseder. Oysa hakkı 
söylememek zillettir. Hakkı söylemeyen 
dünyada zelil yaşar, ıstıraplı olur ve mut-
luluğu tadamaz, ahirette zelil olarak haş-
rolunur ve azap görür.

Hakkı söyleyen kimselerin tarafı dün-
yada er ya da geç zaferi elde edecekler. 
Ahireti de kazanacaklar. Allah’ın verdiği 
müjdeler bunların.  

يَُقوُم  َويَْوَم  نْيَا  الدُّ الَْحيَاِة  ِف  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  رُُسلََنا  لََننُصُ  إِنَّا 

اأْلَْشَهاُد

“Muhakkak ki, Rasullerimize ve 
iman edenlere hem dünya hayatın-
da hem şahitlerin kalktığı gün (kı-
yamet günü)de zafer vereceğiz.”32
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Âlimler dirilmeden ümmet di-
rilmez. Âlimlerin dirilişi aynı 
zamanda zalim ve zorbalar 

karşısında ümmetin de direnişidir. Yer-
yüzünde “hakkı söyleme”, “hakkı gizleme-
me”, “hakkı söylemekten geri durmama” 
gibi hususlar bağlamında “Allah âlimlerden 
ahit aldı.” Allahû Teâla buyuruyor: 

َوالَ  لِلنَّاِس  لَتُبَيُِّننَُّه  الِْكتَاَب  أُوتُواْ  الَِّذيَن  ِميثَاَق  اللُّه  أََخَذ  َوإَِذ 

تَْكتُُمونَُه 

“Allah, kendilerine kitap veri-
lenlerden, onu mutlaka insanlara 
beyan edecekleri ve hiçbir şekilde 
gizlemeyecekleri hususunda söz 
almıştı.”1 Dikkat edilirse, Allahû Teâlâ 
kendini bilen âlimlerden söz ve misak al-
mıştır: Allah onları kitabı açıklamak için 
seçmiş, onun manasını onlara açmış, on-
ları nice öz beyanlarına mazhar kılmış ve 
en büyük emanetlerini vermiştir. Onlar-
dan kitabını insanlara açıklamaları, onu 
gizlememeleri huşusunda söz almıştır. 
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurur: 

الَِّذيَن  النَِّبيُّوَن  ِبَها  يَْحُكُم  َونُوٌر  ُهًدى  ِفيَها  التَّْوَراَة  أَنزَلَْنا  إِنَّا 

بَّانِيُّوَن َواألَْحبَاُر ِبَا اْستُْحِفظُواْ ِمن كِتَاِب  أَْسلَُمواْ لِلَِّذيَن َهاُدواْ َوالرَّ

تَْشَتُواْ  َوالَ  َواْخَشْوِن  النَّاَس  تَْخَشُواْ  فَلَ  ُشَهَداء  َعلَيِْه  وَكَانُواْ  اللِّه 

ِبآيَاِت َثًَنا قَلِيلً َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَا أَنزََل اللُّه فَأُْولَِئَك ُهُم الَْكاِفُروَن

“Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. 
İçinde bir hidayet, bir nur vardır. 
(Allah’a) teslim olmuş nebiler, 
onunla Yahudilere hüküm verir-
lerdi. Kendilerini Rabbe adamış 
kimseler ile âlimler de öylece hük-
mederlerdi. Çünkü bunlar Allah’ın 
kitabını korumakla görevlendiril-
mişlerdi. Onlar Tevrat’ın hak oldu-
ğuna da şahit idiler. Şu hâlde, siz 
de insanlardan korkmayın, benden 
korkun ve ayetlerimi az bir karşı-
lığa değişmeyin. Allah’ın indirdiği 
ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta 
kendileridir.”2  

َوأَكْلِِهُم  اإلِثَْم  قَْولِِهُم  َعن  َواألَْحبَاُر  بَّانِيُّوَن  الرَّ يَْنَهاُهُم  لَْوالَ 

ْحَت لَِبئَْس َما كَانُواْ يَْصَنُعوَن السُّ

“Rabbânî âlimler ve bilginler, 
onları günah söz söylemekten ve 
haram yemekten nehyetmeli de-
ğiller miydi?”3 Âlimler; Allah’ın arzında 

zaman çarkı dönüp durdukça, ebediyete 
kadar devam edecek olan tevhîd sanca-
ğının davetçileridir. Âlimliklerine ihanet 
edenlere “Ulemâ-i sû’” yani kötü âlimler 
denildiği gibi, “Saray Molları” da denilmiş-
tir. Saray mollaları; ilim sahibi olmakla bir-
likte bu ilmini Allah için ve O’nun yolun-
da değil de dünyalık menfaatler, makam, 
mevki için öğrenen ve yine dünyalık için 
kullanan ve insanları sırat-ı müstakimden 
saptıran kimselerdir. Bundan dolayı ha-
ramlara ve bid’atlara fetva veren ve ta-
raftar olan âlimlerin hepsi buna dahildir. 
Bu tarz insanlar her zaman olmuştur ve 
olacaktır. Zalim ve zorbaların nezdinde 
itibar görmek hesabına ilmin ketmedil-
mesi, dünyevi çıkarlar uğruna satılma-
sı neticesinde “Saray Mollaları” diye bir 
zümre ortaya çıkmıştır. Zalim ve zorbala-
rın rızasını kazanmayı Allah’ın rızasını ka-
zanmaya tercih eden ilim sahipleri, hakiki 
manada birer saray mollalarıdır. İlimleriy-
le, fetvalarıyla zalim ve zorba idarecileri 
destekleyen ilim sahipleri, ilmin namu-
suna tecavüz eden saray mollalarıdır.

SARAY MOLLALARININ 
TEMEL VASIFLARI

Mustafa Çelik
sine1@mynet.com
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Saray mollaları; Hilâfet’ten saltanata 
geçiş esnasında ortaya çıkmışlar, saltanat 
devrinde ise rüştlerini ispatlamış saltanat 
bekçileridir. Tarih sahnesine baktığımızda 
saray mollalarının hep Hilâfet düşmanları 
olduklarını görürüz. Bakınız bir hayli ilmi 
olan İzmir Mebusu Adliye Vekili Seyyid 
Bey, “Bugün Hilâfet’i kaldırarak İslâm ta-
rihinde büyük bir inkılâp yapıyoruz.” diye-
rek başladığı konuşmasında; “Hilâfet’in 
dinî değil, siyasi bir konu olduğunu” ifade 
etmişti. Teklif  lehinde uzun bir ko-
nuşma yapan Seyyid Bey, konuyla 
ilgili bir kitap kalem aldığını da söz-
lerine eklemişti.4 Saray mollaları, 
Hilâfet düşmanları olarak hayat 
sahnesinde yerlerini almışlardır. İs-
lâm ümmetinin Hilâfet’siz ve hali-
fesiz kalmasında saray mollalarının 
rolü, tağutların rolünden farksızdır. 
Âlim postuna bürünmüş şeriat ve 
Hilâfet düşmanı saray mollaları-
nın birçok vasıfları vardır. Bunlar-
dan önemli olan bazılarını şöylece 
özetlemek mümkündür.

Saray Mollaları Güce Ta-
parlar

Saray mollaları, Allah’a değil 
güce iman ederler. Haklıdan de-
ğil, kuvvetli olandan yana olurlar. 
Onların her dönem taptıkları ilah-
ları farklı olur. Onlar her dönemin 
güçlü olanlarından yana olurlar. 
Onlar İslâm ümmetinin akidesine 
ihanet ederek köpekleşenlerdir. 
Rabbimiz buyuruyor:  

ِمْنَها  فَانَسلََخ  آيَاتَِنا  آتَيَْناُه  الَِّذَي  نَبَأَ  َعلَيِْهْم  َواتُْل 

لَرَفَْعَناُه  ِشئَْنا  الَْغاِويَن َولَْو  ِمَن  فََكاَن  يْطَاُن  الشَّ فَأَتْبََعُه 

إِن  الَْكلِْب  كََمثَِل  فََمثَلُُه  َهَواُه  َواتَّبََع  األَرِْض  إَِل  أَْخلََد  َولَِكنَُّه  ِبَها 

بُواْ  الَِّذيَن كَذَّ الَْقْوِم  َمثَُل  تَْتُكُْه يَلَْهث ذَّلَِك  أَْو  يَلَْهْث  َعلَيِْه  تَْحِمْل 

ِبآيَاتَِنا فَاقُْصِص الَْقَصَص لََعلَُّهْم يَتََفكَُّروَن

“Kendisine ayetlerimizi verdiği-
miz hâlde, onlardan sıyrılıp da şey-
tanın kendisini peşine taktığı, bu 
yüzden de azgınlardan olan kimse-
nin haberini onlara anlat. Dilesey-
dik o ayetlerle onu elbette yücel-
tirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp 
kaldı da kendi heva ve hevesine 
uydu. Onun durumu köpeğin duru-

mu gibidir: Üzerine varsan da di-
lini sarkıtıp solur; kendi hâline bı-
raksan da dilini sarkıtıp solur. İşte 
bu, ayetlerimizi yalanlayan top-
lumun durumudur. Şimdi onlara 
bu olayları anlat ki düşünsünler.”5

Bu ayet-i kerimede gündeme gelen 
Belâm Bin Baura’dır. Bel’am, pek ehem-
miyetli olmadığı düşünülse de aslında 
şeytani-tâğûti sistemin en önemli aya-
ğıdır. Tabanın sesini kısmakla görevlidir. 

Allah ile aldatır. Hz. Ali, İbni Ömer, İbni 
Abbas, Mücâhid, İkrime ve müfessirle-
rin büyük çoğunluğu, yukarıdaki ayette 
geçen adamın, Beni İsrail ulemasından 
işte bu Bel’am Bin Baura olduğu görü-
şündedirler. Başka bir görüşe göre de 
ayette anlatılan adam, din bilgini Mekkeli 
Rahip Ebu Amir’dir. Mücâhid, Abdullah 
bin Amr ve Kelbî ise Ümeyye bin Ebi’s-
Salt’tır derler. Said Bin Müseyyeb ise Ebû 
Âmir olduğu görüşündedir.6 İsimlere ta-

kılmayın, çünkü bunların hepsinin 
ortak özelliği “devrin zalim egeme-
nine yanaşan” işbirlikçi ve yalaka 
din âlimi tiplemesidir. Örneğin, 
Bel’am Bin Baura Moav kralının 
sarayında ağırlandığı gibi, Mek-
keli Rahip Abu Amir de Bizans 
saraylarında ağırlanmıştır. Çünkü 
o da “sonsuzluk ağacını” ve “yı-
kılmayacak hükümranlığı” orada 
görüyordu. Şeytan onun da aya-
ğını böyle kaydırmış ve hırsı ak-
lını geçerek “egemene yanaşma” 
yolunu seçtirmişti. Mekkeli Rahip 
Ebu Amir, Suriye’ye gidip “arslan-
lı yollardan” geçerek Bizans “derin 
devleti” ile anlaştı. Bizans ordu-
larını Medine’yi işgale davet etti. 
Böylece Hz. Muhammed SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem’den ebediyen 
kurtulmuş olacak ve Medine’yi 
Bizans adına yönetecekti. Adam-
larına haber salarak Medine’de 
peygamber mescidinin karşısına 
kendi “tapınağını” diktirdi. Bizans 
ordusu ile geldiğinde orada kar-
şılanacaktı. Peygamberimiz bu-
nun üzerine ünlü Tebük Seferi’ni 
başlattı. 30 bin kişi ile Suriye’de 

Ebu Amir’in ağırlandığı Bizans saraylarına 
doğru yürüyüşe geçti. Tebük’e gelindi-
ğinde Bizans’ın işgal planından vazgeç-
tiği duyuldu. Peygamberimiz Medine’ye 
döner dönmez ilk iş olarak Ebu Amir’in 
tapınağını yıktırdı. İnsanlara zarar ver-
mek için açılan bu yere “Mescid-i Dırar”7 
denerek Müslüman bilincin dimağına ka-
zındı. O gün bugündür bu tür yerler bu 
isimle ve genellikle de “Bel’am” ile birlikte 
anılır. Bel’am; Firavun, Hâmân ve Kârun 
ile işbirliği hâlindedir ve o üçü Bel’am’a 
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Saray mollaları, Allah’a 
değil güce iman ederler. 
Haklıdan değil, kuvvetli 

olandan yana olurlar. 
Onların her dönem 

taptıkları ilahları farklı 
olur. Onlar her dönemin 

güçlü olanlarından 
yana olurlar. Onlar 
İslâm ümmetinin 

akidesine ihanet ederek 
köpekleşenlerdir. 

Fakat bunu zorlama ile değil, duygusal 
ve dinî sömürüyle yapar. Dinin bilgisini 
bilir sadece. Ahlâk-amel-eylem yönünü 
bilmez, bilse de zinhar yerine getirmez 
ve zaten görevi de budur: Halkın mey-
dana çıkmasını önlemek. “Bel’am” ismi 
Tevrat’ta geçen bir din âlimine dayanı-
yor. Hz. Musa’yı satarak düşman kralı-
nın sarayına yanaşır. Orada ağırlanır, bol 
bahşişlere boğulur ve Hz. Musa aleyhine 
Allahu Teâlâ’ya dualar ederek insanları 
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muhtaçtırlar. Bel’am, “kader” der, “sabır” 
der, “günah” der, “manası başka” der, 
“farklı bir anlamı var” der ve milletin ta-
savvurunu, düşüncesini değiştirir. Halkı, 
eleştiri, itiraz ve isyan edemez hâle ge-
tirir. Halk, yanlış öğrendiği din nedeniyle 
“yeter artık” diyemez duruma gelir. Çün-
kü öğrendiği yanlış bilgi buna engel olur. 
Bel’am’ın görevi tüm zamanlarda, Fira-
vun, Hâmân ve Kârun’un direktifleri ve 
istekleri doğrultusunda, din yoluyla “hal-
kın gazını almak”, “sesini kısmak”, 
“sivri yerlerini törpülemek” olmuş-
tur.  Bel’am’ın köpeğe benzetiliş 
sebebi, köpeğin yüreksiz oluşun-
dan dolayıdır. Te’vil ilmini bilen 
çoğunun görüşüne göre bu misal, 
kendisine Kur’an verildiği hâlde 
gereğince amel etmeyen herkes 
hakkında umumidir.8 Bel’am hal-
kın dinini-imanını hatta ilahını de-
ğiştirir ve onları şirk, küfür ve tuğ-
yan yollarına sevk eder. Bel’am, 
küfür cephesine, keyfi, küfri ve 
cebri idarecilere dini istismar 
ederek Müslümanlardan köleler 
kazandırmaya çalışan melundur.

Saray mollaları, iktidar ve muk-
tedir olan zalim ve zorbaların kar-
şısında kuyruk yerine kendi başla-
rını sallarlar. “Sallabaşını, al maa-
şını” onların birbirlerine ve takip-
çilerine en mühim tavsiyeleridir. 

Güçlüden yana olma ve zayıf-
tan kaçma saray mollalarının en 
belirgin vasıflarıdır. Saray molla-
larının en büyük marifetleri gücün 
sesine ayetlerin sesini boğdur-
maktır. Zorbalığa ve zora niyet-
lenmiş olanlara cevaziyet fetvaları teda-
rik etmektir. 

Saray mollaları; haramları mubah kılan 
mazeretlere mukabil, zalimlerin zulmünü 
mubah kılmak için fetva tedarik etmeye 
çalışan ilim sahipleridir. Günümüzde bun-
ların örnekleri çoktur. Bakınız bunlardan 
biri sözde Kur’an ayetlerini tefsir eder-
ken aniden kükreyerek şöyle haykırıyor: 
“O bizim Hocamız, o bir âlim. Yetiştirin de 
göreyim, hadi bakalım. Bir Fethullah Hoca 
yetiştirin, alnınızdan öpeyim. Fethullah 

Hoca’nın ayakkabısını yetiştirin, göreyim!” 
Her hâlde burada “yapın” demek isti-
yor; çünkü ayakkabı “yetiştirilmez”, “ya-
pılır”. Bu şekildeki uçuk mudahaneler/
yağcılıklar, güce ve güçlüye tapanların ifa-
deleridir. Adam güçlü olunca ayakkabısı-
nı kutsallaştırıyor, çevresindeki insanlara 
kıble diye gösteriyor. Aynı adam güçten 
düşünce bu sefer öbür güçlüden yana 
olup ihanetle suçluyor. Bu sözlerin sahibi 

mollaları; Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem ve Sahabesi’nin İslâm’ı anlamala-
rına, tebliğ ve temsil etmelerine rağmen 
Allah’ın muradına muhalif  bir din algısı 
oluşturmak için küresel bir yapılanma ve 
bu yapı üzerinden çaplı bir tahrif  hedef-
lenmekteler. Allah’ın dinini yeniden yo-
rumlama, amaca giden yolda örtülü bir 
tanımlama, bizim referanslarımızı bize 
karşı kullanmak için irdeliyor ve sorgulu-
yorlar. Geliştirdikleri söylemlerinde isa-

betleri olsa bile, istikametlerinden 
söz etmek asla ve kat’a mümkün 
değil. Onlar sırat-ı müstakime 
kastetmiş katillerdir. 

Saray Mollaları Seyyar 
Kıblelidirler

Saray mollalarının kıblele-
ri seyyardır. Onlar hayatlarında 
Hıristiyanlaşma ile Yahudileşme 
temayülünü birleştirmiş olan dö-
neklerdir. Onlar günün evvelinde 
inandıklarını günün ahirinde inkâr 
ederler. Rabbimiz haber veriyor:

ْن أَْهِل الِْكتَاِب آِمُنواْ ِبالَِّذَي أُنزَِل  َوقَالَت طَّآئَِفٌة مِّ

لََعلَُّهْم  آِخرَُه  َواكُْفُرواْ  النََّهاِر  َوْجَه  آَمُنواْ  الَِّذيَن  َعَل 

يَرِْجُعوَن

“Kitap ehlinden bir grup, 
‘Mü’minlere indirilene gü-
nün başlangıcında inanın, 
sonunda da inkâr edin, belki 
onlar (size bakarak) döner-
ler.’ dedi.”9

Saray mollaları; itikaden hünsa 
ve amelen de hasta olan ilim sa-
hipleridir. Onlar ilimleriyle amel 
etmedikleri için yüklü merkeplere 
dönüşmüşlerdir. Allahu Teâlâ ha-

ber veriyor: 

الِْحَمِر  كََمثَِل  يَْحِملُوَها  لَْم  ثُمَّ  التَّْوَراَة  لُوا  ُحمِّ الَِّذيَن  َمثَُل 

اَل  َواللَُّه  اللَِّه  ِبآيَاِت  بُوا  كَذَّ الَِّذيَن  الَْقْوِم  َمثَُل  ِبئَْس  أَْسَفاًرا  يَْحِمُل 

يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِمَي

“Tevrat’la yükümlü tutulup da 
onunla amel etmeyenlerin duru-
mu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin 
durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini 
inkâr eden topluluğun hâli ne kö-
tüdür! Allah, zalimler topluluğunu 
hidayete erdirmez.”10

Güçlüden yana olma 
ve zayıftan kaçma 

saray mollalarının en 
belirgin vasıflarıdır. 

Saray mollalarının en 
büyük marifetleri gücün 
sesine ayetlerin sesini 

boğdurmaktır. Zorbalığa 
ve zora niyetlenmiş 
olanlara cevaziyet 

fetvaları tedarik 
etmektir.

her iki durumda da Allah’a değil, güce ta-
pıyor. Saray mollalığının tipik bir örneğini 
ortaya koyuyor. Kendilerini nasıl isimlen-
dirirlerse isimlendirsinler, ilkelerinden ta-
viz vererek güçlüden yana olanlar korkak 
ve kaypak olurlar, güç merkezi değiştikçe 
onlar da tekrar tekrar dönerler.

Saray mollaları; İslâm ümmetinin çı-
karı ile kendi çıkarları çatışsa, tereddüt-
süz olarak beklemeksizin ümmetin çıka-
rını değil, kendi çıkarını önceleyen ilim 
sahibi olmuş çakallardır. Asrımızda Saray 
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Saray mollaları; hak ve hakikat kür-
süsünde, başkalarını da zülâm köşkünde 
gören ahmaklardır. Saray mollalarının 
Peygamber varisi âlimlerden en büyük 
farklarından birisi kendi içinde tutarlı bir 
akidelerinin ve de usullerinin olmayışıdır. 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem bu-
yuruyor: 

“İlim iki türlüdür. Kimi ilim kalp-
tedir. İşte, fayda veren ilim budur. 
Kimi ilim de dil üzerindedir. İşte, yüce 
Allah’ın Âdemoğluna karşı de-
lili de budur.”11 Bu hadis-i şerifin 
şerhinde İmam-ı Kurtubî Rahime-
hullah der ki: 

“İşte Bel’am ve benzerlerinin 
ilmi de bu kabildendir. Böyle bir ilim-
den Allah’a sığınır ve bize Hakka 
ulaşma muvaffakiyetini ve tahkik 
üzere ölmeyi lütfetmesini dileriz.”12 

Saray mollaları, akide yetim-
lerinden sayılırlar. Onların sabit 
bir kıbleleri olmaz. Onların her 
dönemde farklı kıbleleri olurlar. 
Onlar, ilimleriyle İslâm ümmetini 
kıblesiz kılmaya çalışan kökten 
kötü âlimleridir. Döneklik, onla-
rın en büyük performanslarıdır. 
Saray mollaları, Müslümanlık id-
diasında bulunmakla birlikte bâtı-
lın her çeşidinden istifade etme-
ye çalışırlar.

Saray Mollaları İbareyi 
İdareye Tercih Ederler

Âlimlerin düşüşü, ümmetin 
düşüşüdür. Cahillerden reisler 
edinen, edindikleri cahil reisler-
den ilimsiz fetvalar alan bir üm-
metin sapıklığı ve sapkınlığı garantilidir. 
Bu hususta Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyuruyor: 

إِنَّ اللََّه اَل يَْقِبُض الِْعلَْم انِْتزَاًعا يَْنتَِزُعُه ِمْن الِْعبَاِد َولَِكْن يَْقِبُض 

رُُءوًسا  النَّاُس  اتََّخَذ  َعالًِم  يُبِْق  لَْم  إَِذا  َحتَّى  الُْعلََمِء  ِبَقبِْض  الِْعلَْم 

ُجهَّااًل فَُسِئلُوا فَأَفْتَْوا ِبَغْيِ ِعلٍْم فََضلُّوا َوأََضلُّوا

“Allahu Teâlâ, ilmi kullardan soy-
mak suretiyle çekip almaz. Ancak 
ilmi, âlimleri almak suretiyle orta-
dan kaldırır. Allah hiçbir âlim bırak-
mayınca da, insanlar bir takım cahil 

başlar edinirler ve onlara sorular so-
rarlar, onlar da ilimsiz fetva verirler. 
Bu yüzden de hem kendileri saparlar 
hem de başkalarını saptırırlar.”13 Sa-
ray mollaları; hep ibareyle uğraştılar 
idare ile hiç uğraşmadılar. Müslümanlara 
hep şu telkinde bulundular: “Bize lazım 
olan idare değil, ibaredir. Biz medresele-
rimizde ibarelerimizi çözelim. İdaremizi 
kim ele geçirirse geçirsin önemli değildir.” 
Bunlara tepki olarak bazı Müslümanlar 

idare eden birer idareci olmaya çalışanlar 
da ümera değil, ukalalardır! Ulu âmâlar 
ile ukalalardan bu ümmete hayır gelmez. 
Ulema yerine ulu âmâlara, ümera yerine 
de ukalalara yenik düştüğümüz gün Hilâ-
fet-i Şeriyye’yi kaybettik.

Saray Mollaları Ümmetin Gün-
demini Çalmaya Çalışırlar

Saray mollaları; egemen zorbaların 
tespit ve tayin buyurdukları takvime ve 

gündeme göre çalışırlar. Egemen 
müstekbirler ne buyuruyorlarsa, 
neye işaret ediyorlarsa onlar için 
doğru odur. Rabbimiz haber ve-
riyor:

لَيْتََنا  يَا  يَُقولُوَن  النَّاِر  ِف  ُوُجوُهُهْم  تَُقلَُّب  يَْوَم 

أَطَْعَنا  إِنَّا  َربََّنا  الرَُّسواَل َوقَالُوا  َوأَطَْعَنا  اللََّه  أَطَْعَنا 

ِبيَل َربََّنا آتِِهْم ِضْعَفْيِ ِمَن  َساَدتََنا وَكَُبَاءنَا فَأََضلُّونَا السَّ

الَْعَذاِب َوالَْعْنُهْم لَْعًنا كَِبيًا

“Yüzlerinin ateşte bir 
yandan bir yana döndürü-
leceği gün ‘Keşke Allah’a ve 
Rasul’e itaat edeydik’ diye-
cekler. Yine şöyle diyecek-
ler: Ey Rabbimiz! Biz önder-
lerimize ve büyüklerimize 
itaat ettik de bizi yoldan sap-
tırdılar. Ey Rabbimiz! Onla-
ra iki kat azap ver ve onları 
büyük bir lânete uğrat.”14  

Saray mollaları, laklakan âlim-
leridir. Onların en büyük maha-
retleri, ümmetin gündemiyle oy-
namaktır. İslâm âlemi ne zaman 
zayıf  düşse, ne zaman işgallere 
maruz kalsa Saray mollaları “Tev-
hid ümmetini” fer’i fıkhi meseleler 
üzerinden bir münazaraya gark 

ediyorlar. Hemen her asırda ümmet 
buna tanıklık etmiştir. Geçen asırlarda 
Müslümanlar kendi içindeki basit mese-
leleri büyük meseleler yapmış ve cühela 
ulema takımı da bu meselelere çözüm 
bulmak için kafa patlatmıştı(!).  Bugün 
basit güncel meseleleri tartışmıyor sözde 
laklakan uleması, aynı zamanda, Batı’nın 
tartışmamızı istediği konulara da kafa 
yormayı bayağı seviyor. Geçen asırda “İs-
lâm Terakki’ye manidir” dediler ve bir asır 
vakitlerimizi işgal ettiler. Bugün de “İslâm 
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Saray mollaları, laklakan 
âlimleridir. Onların en 

büyük maharetleri, 
ümmetin gündemiyle 

oynamaktır. İslâm âlemi 
ne zaman zayıf düşse, ne 

zaman işgallere maruz 
kalsa Saray mollaları 

“Tevhid ümmetini” fer’i 
fıkhi meseleler üzerinden 

bir münazaraya gark 
ediyorlar.

da ibareyi inkâr ederek “Bize ibare değil, 
idare lazımdır. Biz ibareleri çözemesek de 
olur. Ne ile idare ettiğimiz önemli değil, 
önemli olan bizim idareci olmamızdır.” id-
diasında bulundular. Altını çizerek diyo-
ruz ki; ilimleri, rütbeleri ve unvanları ne 
olursa olsun, dinde ibareyi gerekli, idare-
yi ise gereksiz bularak ümmetin idaresini 
firavunlara terk edenler ulema değil, ulu 
âmâlardır. Hakeza egemenlik ihtirasına 
kapılarak dinde idareyi gerekli, ibareyi ise 
gereksiz görerek beşerî kanunlarla sevkü 
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ve terör” üzerinden bir asrımızı çalmak 
istiyorlar. Cakarta’dan Tanca’ya yine 
sözde laklakan ulema taifesi basit halkın 
sorularını ümmetin asli meselesiymiş gibi 
tartışıyor ve Batı’nın gündemimize sok-
tuğu soruları bir hayli severek mülayim-
ce tartışıyor. Görüldüğü üzere sadece 
toprakları değil, zihnimizi ve vakitlerimi-
zi de işgal ediyorlar. Tarihte de aynı şey 
olmuştur. Moğol orduları, Abbasi Hilâ-
feti’nin merkezi olan Bağdat’ı kuşatmış 
ve halifenin teslim olmasını istiyorlardı. 
Müslüman filozof  Nasırüddin Tusi de 
Moğolların safına katılmış ve Bağdat’ın 
işgal edilmesini bekliyordu. Bağdat’taki 
ulema ise işgali tartışması gerekirken, asıl 
meseleyi bırakıp “sineğin kanının abdesti 
bozup bozmayacağı” gibi çok mühim(!) 
bir konuyu tartışıyordu. Bir müddet son-
ra olan oldu ve Bağdat işgal edildi. Yüz 
binlerce Müslüman, kadın-çocuk denil-
meden kıyımdan geçirildi ve on binlerce 
tarihî el yazması Fırat ve Dicle nehirleri-
ne atıldı. Birçok İslâm âliminin kitabı ki, 

bunlar arasında İmam Gazali’nin kayıp 
tefsiri de bulunuyor, bu nehirlerde yok 
olup gitti. Müslüman olarak gündemsiz 
kalmak veya münkir ve müşriklerin tespit 
ve tayin buyurdukları gündemlerle meş-
gul olmak, baştanbaşa bir kayıptır.

Saray mollalarının en büyük arzuları, 
ümmeti malayani işlerle meşgul ettir-
mektir. Bugün Fas’tan Malezya’ya, Tür-
kiye’den Endonezya’ya İslâm dünyasının 
gündemini işgal etmek için ortaya atılan 
konuların kahir ekseriyeti saray molla-
larına aittir. Pakistan’da bir müftü “selfi 
çekmek ve sosyal medyada paylaşmak 
haramdır” diye fetva veriyor. Başka bir 
müftü “sakala şekil vermek haramdır” 
diyor. Hindistan’ın Kerala eyaletinde bir 
kadın toplu namaz kıldırıyor, ulema bunu 
tartışıyor. Başka bir tartışma konusu ise 
karı-koca aynı dizide oynar ve rol icabı 
dizide boşanırlar ise bu boşanma sa-
yılır mı? Bir başka tartışma konusu da, 
bir kadından babası ve eşi aynı anda bir 

şey isterse kadın hangisini tercih etmeli? 
Aylarını aldı bu sorunun cevabı laklakan 
ulemasının… Malezya ve Endonezya’da 
ulema LGBT’yi tartışıyor, bunlara “sis-
ters” denir mi? Perlis eyaletinde hocalar 
“bir kadın kocasının izni olmadan geziye çı-
kabilir mi?” sorusunu tartışıyor. Suudi’de 
kadın araba sürebilir mi, tartışması futbol 
maçı izleyebilir mi ve maçta slogan ata-
bilir mi sorusuna dönüşmüş. Mısır’da bir 
zer/zevat çıkıp diyor ki, aynı iş yerinde 
mahremi olmayan biri ile çalışan kadın, 
adamı 5 kez emzirirse sütkardeşi olaca-
ğı için mahremi olur diye çıkış yapıyor. 
Fas’ta namazda eller serbest mi bırakıl-
malı yoksa bağlanmalı mı meselesinin 
yanı sıra ünlü hadis kitabı Buhari tartışma 
konularının başında geliyor. Hasıl-ı kelam 
İslâm dünyasında öyle meseleler tartışı-
lıyor ki, bunları kaleme almaya veya ko-
nuşmaya hayâ edersiniz. Gayrimüslimler 
bile bu tartışmalara bakıp bakıp gülüyor 
bu ulu hoca(!)lara. Klasik İslâmi metinleri 
okumak veya anlamaktan aciz ya da an-

Saray mollalarının en büyük arzuları, ümmeti malayani işlerle meşgul ettirmektir. 
Bugün Fas’tan Malezya’ya, Türkiye’den Endonezya’ya İslâm dünyasının gündemini 
işgal etmek için ortaya atılan konuların kahir ekseriyeti saray mollalarına aittir.
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ladığını iddia edenlerin ise onları bugüne 
taşımaktan tamamen yoksun bir güruh 
var. İslâm âleminin hakiki krizi burada 
başlıyor. Kimisi eski fetvalara sarılıyor, 
kimisi şaz fetvalar bulup ortaya çıkarı-
yor, kimisi de daha tanımadığı dünyanın 
Batı’dan neşet etmiş söylemlerine sarı-
lıp kendince yeni fetvalara ihdas ediyor. 
Hakikatte hepsi birbirinin aynısı. Düşün-
senize 2 asırdır ulema, Kur’an’daki “D 
R B” sözcüğünün dövmek mi, 
yoksa ayrılık manasına mı geldi-
ğini tartışıyor. Hâlbuki yapılması 
gereken her iki taifeyi de “D R 
B” etmek değil mi? Ruhsuz kü-
çük beyinler… Bugün gelenekçi 
veya modernist olduğunu iddia 
eden laklakan taifesi de bu girda-
bın içinde. Her iki taife de birbi-
rine olan karşıtlıktan besleniyor 
ve ümmetin asli meselelerinden 
ümmeti fersah fersah uzaklaştı-
rıyor. Gelenekçi-modernist kav-
gası tipik Şii-Vahabi kavgası gibi 
bir tartışma ve maalesef  ikisi de 
birbirinden besleniyor. 

كُلُّ ِحزٍْب ِبَا لََديِْهْم فَرُِحوَن

“Her hizib elinde bulu-
nanla iftihar ediyor…”15

Saray Mollaları Hareket 
Fıkhını Bırakıp Evrak Fıkhı-
na Sarılanlardır

İslâm, bir hareket ve bereket 
dinidir. İslâm fıkhı, bir hareket 
fıkhıdır. Harekete geçirmeyen fı-
kıh sahifeler arasında saklı kalan 
bir evrak fıkhıdır. Saray mollalarının en 
önemli vasıfları hareketle ilişkisi olmayan 
bir evrak fıkhı oluşturmaya çalışmalarıdır. 
Sadece kitapların yaprakları arasında ka-
lan fıkha evrak fıkhı diyoruz. İslâm bizden 
hareket fıkhını istiyor. Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem buyuruyor:

الِْعلُْم َخْيٌ ِمَن الَْعَمِل َوِملُك ِديِنُكُم الَْوَرُع  والعامل من يعمل 

بعلمه وان كان قليل

“İlim amelden hayırlıdır, dinin 
kuvvetlenmesi ise takva iledir. Âlim, 
az da olsa ilmiyle amel edendir.”16

“Size mükemmel bir fıkıh âlimini 
haber vereyim mi? Allah’ın rahme-
tinden insanların ümidini kesmeyen 
ve merhametinden onları ümitsizli-
ğe götürmeyen, Allah’ın tuzağından 
onları emin kılmayan ve dünyaya 
rağbet için Kur’an’ı bırakmayan kim-
sedir. Haberiniz olsun anlaşılmayan 
bir ibadette, üzerinde düşünülmeyen 
ilimde hayır yoktur.”17

Saray mollaları, antik fıkıh tüccarları-
dır. Onlar, ümmetin firavunlar karşısında 
diri kalan hücrelerini ölümcül kılmak için 
uğraşırlar. Onlara göre fıkıh, Allah yolun-
da Allah için cihad meydanına inmiş Müs-
lümanları attan indirip tabuta bindirme 
ilmidir. İşte evrak fıkhı budur. Oysaki İs-
lâm fıkhı; tabuta bindirilmek istenen Müs-
lümanları ata bindirip cihada gönderen 
fıkıhtır. Hareket fıkhına göre Müslüman 
gece ruhban, gündüz fürsandır. Yani gece-
leri zahid, gündüzleri mücaddir.  Hareket 
fıkhının merkezinde “İhsan” vardır. “İh-
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san” mertebesine ulaşmak için çalışan in-
san, geceleri zahid gündüzleri mücahiddir. 

Saray Mollaları Çok İlahlı Olan-
lardır

Saray mollaları; Allah’ın kendilerine 
nasip ettiği ilimle Allah’a başkaldıran sah-
te ilahları razı etmeye çalışan âlimlerdir. 
İslâm coğrafyasında çok ilahlı olmak ma-
nasına gelen laikliğe, demokrasiye dinde 

yer bulmaya çalışmaları, bunun 
en büyük alâmetidir. Onlar sü-
rekli ehl-i bâtılın ehl-i İslâm’dan 
daha doğru, daha üstün olduk-
larını savunurlar. Rabbimiz haber 
veriyor:

َن الِْكتَاِب يُْؤِمُنوَن  أَلَْم تََر إَِل الَِّذيَن أُوتُواْ نَِصيبًا مِّ

َهؤاُلء  كََفُرواْ  لِلَِّذيَن  َويَُقولُوَن  َوالطَّاُغوِت  ِبالِْجبِْت 

أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنواْ َسِبيلً

“Kendilerine Kitap’tan 
bir nasip verilmiş olanları 
görmüyor musun? Onlar 
cibte ve tâğûta inanıyorlar. 
İnkâr edenler için de, ‘Bun-
lar, iman edenlerden daha 
doğru yoldadır’ diyorlar.”18 

Saray mollaları kalpleriyle ve 
kılıçlarıyla gâvurlardan yana olan-
lardır. İlim sahipleri olarak gâvur-
lar karşısında eziklik kompleksine 
kapılanlar, fiilen saray mollalarına 
katılanlardır. Saray mollaları; ti-
poloji görseli itibariyle, kuvveti 
delaletiyle, kuzu postuna bürün-
müş dost görünen, kalbi gâvur-
dan yana olan İslâm’ın kisvesini 
taşırken, fiiliyle Rabbani yolu 

temsil etmeyen, teslimiyetini Rabbine 
değil, Allah’ın dışında edindiği müteferrik 
mürebbilerine yapan ilim sahipleridir.

Saray mollası; Müslümanların kültü-
ründe “Bel’am” muhalif  Müslüman bi-
linçte “saray ahundu (mollası)”, “zalimle-
rin âlimi”, “sultana yaltaklanan din adamı” 
karakterine tekabül ediyor. Saray molla-
ları, Müslüman toplumda rahip ve haham 
muamelesi görmek isteyen kimselerdir. 
Onların icra ettikleri misyon da haham 
ve rahiplerin misyonudur. Allahû Teâlâ 
buyuruyor:

Saray mollaları, antik 
fıkıh tüccarlarıdır. Onlar, 

ümmetin firavunlar 
karşısında diri kalan 
hücrelerini ölümcül 

kılmak için uğraşırlar. 
Onlara göre fıkıh, Allah 

yolunda Allah için 
cihad meydanına inmiş 

Müslümanları attan 
indirip tabuta bindirme 

ilmidir.
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ن ُدوِن اللِّه َوالَْمِسيَح ابَْن  اتََّخُذواْ أَْحبَارَُهْم َورُْهبَانَُهْم أَْربَابًا مِّ

َمْريََم َوَما أُِمُرواْ إاِلَّ لِيَْعبُُدواْ إِلًَها َواِحًدا الَّ إِلََه إاِلَّ ُهَو ُسبَْحانَُه َعمَّ 

يُْشِكُوَن

“(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, ha-
hamlarını; (Hıristiyanlar ise) rahip-
lerini ve Meryem oğlu Mesih’i Rab-
ler edindiler. Oysa bunlar da ancak, 
bir olan Allah’a ibadet etmekle 
emrolunmuşlardır. O’ndan başka 
hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak 
koştukları her şeyden uzaktır.”19 

Allah’tan başka Rabler edinmek, sa-
ray mollalarının temel vasfıdır. 
Saray mollaları hem kendilerinin 
Allah’tan başka bir takım Rabler 
edinmeleri ve hem de kendileri-
nin de başkaları tarafından Rabler 
edinmelerini arzu etmektedirler.  

Saray mollaları; İslâm dinini 
farklı isimler altında mecrasından 
saptırma, özünü değiştirme ve 
çağdaş birtakım siyasi projelere 
alet etme maksadıyla icat edilmiş 
oluşumların başında bulunan ilim 
sahipleridir. Allah’ın dinine para-
lel bir din oluşturma gayreti için-
de olan ilim sahiplerinin cümlesi 
saray mollalarıdır.

Saray Mollaları Allah İle 
Aldatırlar

Saray sultanları, meşruiyet-
lerini dinden almak için “yalaka 
din adamlarına” ihtiyaçları vardır. 
Onlar “ulu’l-emr” ayetleri oku-
yarak, “Allah ile aldatarak” halkı 
keyfi, küfri ve cebri egemene ita-
ate çağırırlar. Saray mollası, “Al-
lah ile aldatanın önde gideni”dir. 
Allahu Teâlâ buyuruyor: 

يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَْوًما الَّ يَْجِزي َوالٌِد َعن َولَِدِه 

َواَل َمْولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدِه َشيْئًا إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فََل تَُغرَّنَُّكُم 

نْيَا َواَل يَُغرَّنَُّكم ِباللَِّه الَْغُروُر الَْحيَاُة الدُّ

“Ey insanlar! Rabbinize karşı 
gelmekten sakının. Hiçbir babanın 
çocuğuna hiçbir yarar sağlayama-
yacağı, hiçbir çocuğun da babasına 
hiçbir yarar sağlayamayacağı gün-
den korkun! Şüphesiz Allah’ın vaa-
di gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi 

aldatmasın. O aldatıcı şeytan da 
Allah hakkında sizi aldatmasın.”20 

Hasan el-Basrî talebelerine Basra 
Mescidi’nde ders verirdi. Ders esnasın-
da oturma düzeni Hasan el-Basrî orta-
da, önünde de bizzat ders verdiği talebe 
olacak şekilde halka düzeniydi. Halkanın 
içinden dışına doğru talebeler Hasan 
el-Basrî’nin derslerini takip derecesine 
doğru yer alırdı. Yani düzenli talebe-
ler içte, sadece dinlemek için gelen “Bir 
bakıp çıkacağız”cılar halkanın en dışında 

layıp salih amel diye ümmete pazarlayan-
lar”dır. Haşviyyeciler o günden bugüne 
kadar varlıklarını çeşitli ekoller vasıtasıyla 
sürdürmüştür. Bugün de mebzul miktar-
da ve hatta Müslümanlık iddiasında olan-
lar arasında bariz çoğunluğu oluşturacak 
sayıda “dini yenileme meraklıları” vardır. 
Bunların en ayırt edici özelliği yukarıdaki 
tanımda da belirtildiği gibi Allah’ın dinini 
keyfi, küfri ve cebri olanların arzularına 
göre yorumlamak, Allah’ın diniyle idare 
olunmayı bırakıp kul kaynaklı beşerî ide-
olojilerle ilgilenmeleridir. Bunlara göre 

devletin dini, imanı olmaz. İslâm 
devleti diye bir şey de olmaz. 
Bunların en önemli iddialarından 
birisi de şudur: “Devletin dine da-
yanması, dine bağlanması önemli 
değildir, önemli olan adaletli olma-
sıdır. Adaletli olduktan sonra devlet 
dinsiz de olabilir, bizi idare edenler 
gayrimüslim de olabilirler.”

Tevrat’ı taşıma ve yaşama 
sorumluluğu kendilerine yükle-
nip de bu sorumluluğu yerine 
getirmeyen Yahudilerin durumu, 
“kitap yüklü eşeğe” benzetilir.21 
Aslında bu, Kur’an’a benzer mu-
ameleyi yapacak olanlara bir uya-
rıdır. Saray mollaları, Firavunların, 
sırtlarına bindikleri merkepleridir. 
Onlar aynı zamanda Nemrud’un 
ateşine odun taşıyan katırlardır.

Saray Mollaları Hakka 
Bâtılı Karıştırırlar

Hakka batıl elbisesi giydirmek, 
batılı hakka, hakkı da batıla karış-
tırmak, saray mollalarının temel 
vasfıdır. Allahu Teâlâ uyarıyor: 

َوالَ تَلِْبُسواْ الَْحقَّ ِبالْبَاِطِل َوتَْكتُُمواْ الَْحقَّ َوأَنتُْم تَْعلَُموَن

“Hakka bâtılı karıştırmayın, 
bildiğiniz hâlde hakkı gizleme-
yin.”22 Elmalılı M. Hamdi Yazır Rahime-
hullah şu açıklamayı yapar: “Bu ayetin 
anlamı çok kapsamlıdır; ilme ve amele 
dair hususları kapsar. Bilgiçlerin hilelerine, 
yalan dolanlarına ve bozgunculuklarına, 
hatta ticaret ehlinin karışık işlerinden ve 
hâkimlerin haksız hükümlerine varıncaya 
kadar hepsine şümulü vardır.” “ İnsanları 

Allah’tan başka 
Rabler edinmek, saray 

mollalarının temel 
vasfıdır. Saray mollaları 

hem kendilerinin 
Allah’tan başka bir takım 

Rabler edinmeleri ve 
hem de kendilerinin 

de başkaları tarafından 
Rabler edinmelerini arzu 

etmektedirler.

olurdu. Bir seferinde o, rivayetin otori-
tesini hakikatin otoritesine tercih eden, 
bu yüzden de sahih-sakim demeden her 
rivayete sarılan, bulamayınca da uydu-
ran lehvel hadis meraklılarını kastede-
rek, “Bunları halkanın haşvine/en dış kat-
manına atın.” demişti. Bu tarihten sonra 
bu eğilimin mensupları “Haşviyye” olarak 
anılacaktır. Haşviyye, “İlmi, zalimlerin sal-
tanatının bekasının malzemesi olarak kulla-
nanlar, zalim ve zorbaların icraatlarını top-
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SARAY MOLLALARININ TEMEL VASIFLARI

1-Âl-i imran Suresi 187
2-Maide Suresi 44
3-Mâide Suresi 63
4-TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:2, Cilt: 7, Sh: 40-61
5-A’raf Suresi 175-176
6-El- Cami-u Li Ahkâmi’l Kur’an (İmam Kurtubî) C: 7, 
Sh: 319-321, Beyrut/ 1965
7-Bkz.Tevbe Suresi 107
8-El- Cami-u Li Ahkâmi’l Kur’an/İmam Kurtubî, C:7, Sh: 
321, Beyrut/ 1965)
9-Âl-i İmran Suresi 72
10-Cuma Suresi 5
11-es-Siracu’l Munir Şerhu’l Camiu’s-Sağir/el- Azizî, 
C: 2, Sh: 439
12-El- Cami-u Li Ahkâmi’l Kur’an/İmam Kurtubî, C:7, 
Sh: 321, Beyrut/ 1965)
13-Buhari, İlim, 34; Müslim, İlim, 13, 14; Müsned, 2/162
14-Ahzab Suresi 66-68
15-Rum Suresi 32
16-Kenzu’l-ummal, 10/28657
17-Kenzu’l-ummal, 10/28943; Darimi, Mukaddime, 29 
18-Nisa Suresi 51
19-Tevbe Suresi 31
20-Lokman Suresi 33
21-Cuma Suresi 5
22-Bakara Suresi 42
23-Hak Dini Kur’an Dili/ M. Hamdi Yazır, C: 1, Sh: 335-
336, İst/ 1971
24-Hak Dini Kur 'an Dili (Muhammed Hamdi Yazır) C: 
lV, Sh: 2513; İst/1971
25-Rağıb el-İsfehanl, Müfredat fi Garibi 'l-Kur 'an, 
Sh:307-308, Beyrut/1422/2001; Hak Dini Kur 'an Dili 
(Muhammed Hamdi Yazır) C: lV, Sh: 2513; İst/1971

aldatmayın, sahtekârlık yapmayın.” me-
alinde bir genellemeyi ifade eder. Bu-
nunla beraber (kelâmın) sevki, özellikle 
ilmî değeri hedef  alıyor. Nice kimseler 
vardır ki, ilmî gerçekleri bozarlar, kötüye 
kullanırlar, onları kendi heveslerine göre 
evirip çevirerek aslından çıkarırlar; bakırı 
yaldızlarlar, altın diye satarlar.”23 

İlmi gerçekleri kabul, âlimlere itaat 
ve saygı Allah’ın emridir. Âlimin emrine 
itaat, Allah’a itaattir. Böyle olunca âlimin 
değeri, ilim zihniyetine ve hassasiyetine 
bağlılıklarıyla ölçülür. Âlim, bilgi sahibi ol-
ması bakımından hiçbir şeyin değil, sade-
ce Hakk’ın kuludur. Delillerin ve Hakk’ın 
ayetlerinin emrindedir. Delilin şerefi, biz-
zat kendinden değil, medlulü olan Hakk’a 
delalet etmesindendir.24 İlme ve ilmi ve-
rilere itaat, Allah tarafından yaratılmış 
gerçekler olması bakımındandır. Âlimin 
görevi bu ilmî gerçekleri iyi keşfedip özü-
nü değiştirmeden yaşadığı dönemin sos-
yal ve kültürel şartları içerisinde insanlara 
sunabilmektir. Aksi halde hevalarına tâbi 
olarak, haramı helal, helali haram yapan-
lar, hak ile bâtılı birbirine karıştıranlar, 
âlim değil birer tağutturlar. Böyle âlim-
lerde cüzi de olsa hüküm koyma yetkisi 
bulunduğunu kabul etmek, onlara ilahlık 
hissesi vermektedir.25 Onlar tağuti rejim-
lerin, İslâmsız idarecilerin bekası için fet-
va tedarik etmeye çalışanlar, âlim sıfatını 
kaybetmiş birer tağutturlar, birer samîri-
dirler.  Samîri, Kur’an-ı Kerim’in 20. Sure-
si olan Ta-Ha Suresi’nde bahsi geçen ve 
son derece sembolik bir hüviyet taşıyan 
bir kişiliktir. Ta-Ha Suresi’nin 85 ile 97. 
ayetleri aralığında aktarılan konunun baş 
aktörü olan Samîri, Hz. Musa’nın belli bir 

süre için kavminden ayrılmasının ardın-
dan, Hz. Musa’nın kavmine Allah’ın vaat-
lerini ve hükümlerini unutturarak tekrar 
geleneksel şirk dinine ait ritüellerin uygu-
lanmasına yol açan isimdir. İlmi, bilimi in-
sanları çok ilahlı kılmak için istismar eden 
bir melundur. Kur’an’da bildirilene göre 
Samîri, Hz. Musa’nın yokluğunda, tevhid 
inancının hükümlerini çiğneyerek eski 
putperest anlayışın bir ürünü olarak al-
tın buzağıya tapınmayı tüm kavme telkin 
etmiştir. Bu durum, asırlar boyu bir zincir 
misali süregelen tevhid dininin en önemli 
ve etkili düşmanının şirk olduğu gerçeği-
ni ortaya koymaktadır. Dolayısıyla saray 
mollaları, İslâm ümmeti arasında ellerin-
de Kur’an, ellerinde Kur’an meali olduğu 
hâlde dolaşan diplomalı, üniformalı şirk 
simsarlarıdır.

Saray mollalarının ana vatanları daru’l 
harbtir. Saray mollalarının daru’l İslâm’da 
icra-i faaliyette bulunacak bir imkânları 
olmaz. Müslümanların küfri kanunlarla 
idare olunmalarından memnuniyet du-
yarlar. Küfür ve iman mücadelesi, Hz. 
Âdem Aleyhi’s Selam’dan beri devam et-
mektedir ve kıyamete kadar sürecektir. 
Bu mücadelede; hakla bâtılı, doğruyla 
yanlışı karıştıran ve hakikatleri ters yüz 
ederek insanları saptırmaya çalışanlara; 
İslâm literatüründe “deccaliyet vasfı sa-
hipleri” denmektedir. Bu manada dec-
cal gibi adamlar olup İslâm’a, Kur’an’a, 
Peygamber Efendimiz SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’e, mukaddesatımıza iftiralar 
etmektedirler. Hakkı bâtıl, bâtılı da hak 
olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Sa-
ray mollaları tuğyan ehlinden sayılırlar. 
Tuğyan ehlinden zalim olur ama âlim ol-

maz. İlme, âlime ve ilmin namusuna sahip 
çıkmak isteyenler için anın vacibi, saray 
mollalarını tanımak, şeytandan kaçındık-
ları gibi onlardan kaçınmak, kuduz olmuş 
köpeklerden kendilerini korudukları gibi 
saray mollalarından kendilerini ve nesille-
rini korunmaktır. 
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Toplumların, zulüm yönetimle-
ri altında, tarihte görülmemiş 
zorbalık, ifsat ve saptırmalara 

maruz kaldığı; insanlık, onur ve haysiye-
tinin, kanı ve canının, eman ve güvenliği-
nin, mal ve servetlerinin, ahlak ve şere-
finin, din ve değerlerinin adeta hiçe sa-
yılıp ayaklar altına alındığı şu yaşadığımız 
dönemden bahsediyorum. Bu ifadeleri 

kullanırken değindiğim hususları ekstrem 
bazı örneklerden yola çıkarak genelleş-
tirme yapmadığım gibi, yaşanan bir ta-
kım olumsuzlukları da mübalağa etmek 
suretiyle ifade etmediğimi belirtmek 
istiyorum. Düşünme yetisini kaybetme-
miş, gözünün önüne perde çekmemiş, 
elleriyle kulaklarını kapatmamış, ağzına 
batılın gemini vurmamış her akıl sahibinin 

anladığı, gördüğü, duyduğu, dillendirdi-
ği ve de yaşadığı hakikatlerden bahset-
mekteyiz. Hâl böyle olup toplumu idare 
edenler, her türlü zorbalık ve küfür hü-
kümleriyle birey ve toplumları uçurumun 
kenarına sürükleyip hem dünya, hem de 
ahiretlerini yıkmaya dönük çabalar sergi-
lerken onların bu zulmüne dur deyip fert 
ve toplumu uyandırıp harekete geçirme-

ÂLİM BİRLİKLERİ
NE İŞE YARAR, NE YAPARLAR?

Ahmet Sapa
sahmet23@gmail.com
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si gereken Peygamberlerin varisleri olan 
âlimler, acaba ne yapmaktadırlar?

2 milyara yakın Müslümanın yaşadığı 
yer küre üzerinde Asya’dan Afrika’ya, 
Avrupa’dan, Avusturalya’ya uzanan coğ-
rafyada sözüm ona Müslümanların prob-
lemlerini çözecek ve onların temsilciliği-
ne soyunmuş binlerce âlimi bünyelerinde 
farklı isimlerle toplamış yüzlerce birlik ve 

platformlardan bahsediyorum. Bu bir-
likler ve platformların isimlerini sayacak 
olsak emin olun şu makaleye sığdırama-
yacağımız kadar uzun bir liste karşınıza 
çıkar. Şimdi bu birlik ve platformların 
bazılarını konumuza örnek teşkil etmesi 
amacıyla zikredeceğim.

Bunlar; Türkiye Âlimler Birliği, Endo-
nezya Âlimler Birliği, Irak Âlimler Birliği, 
Ürdün Âlimler Birliği, Lübnan Âlimler 
Birliği, Şam Âlimler Birliği, Mağrib Âlim-
ler Birliği, Sudan Âlimler Birliği, Yemen 
Âlimler Birliği, Hindistan Âlimler Birliği, 
Cezayir Müslüman Âlimler Birliği, Filistin 
Âlimler Birliği, Ehl-i Sünnet Âlimler Bir-
liği, Afrika Kuşağı Âlimler Birliği, Avrupa 
Âlimler Birliği, Dünya Müslüman Âlim-
ler Birliği, İslâm İşbirliği Teşkilatı şeklin-
de liste uzayıp gitmektedir. Şüphesiz bu 
saydıklarımızın dışında daha küçük plat-
formlarda bir araya gelmiş yüzlerce yapı 
olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bu 
birliklerin her birinin bünyesinde yüz-
lerce âlimin olduğunu göz önünde bu-
lundurduğunuzda ki sadece Irak Âlimler 
Birliği bünyesinde 500’e yakın, Lübnan 
Âlimler Birliği bünyesinde ise 200’e yakın 
âlim olduğu ifade edilmektedir. Toplam 
da ise sadece zikrettiğim bu birliklerin 
bünyesinde binlerce âlim mevcut iken bir 
de daha yerel birlikler ve bu birliklerin dı-
şında olan âlimler göz önüne alındığında 
kemiyet olarak çok büyük bir sayıyı teş-
kil ettiğini görebiliriz. Yukarıda saydığım 
birliklerin birçoğunun isimlerini muh-
temeldir ki duymamışsınızdır. Bu kadar 
birlik var mıymış şeklindeki şaşkınlığınızı 
hisseder gibiyim. Bunca birlik ve bunların 
bünyesinde bulunan binlerce âlim bunca 
küfür, tuğyan ve zulme karşı ne yapıyor 
ne yapmaları gerekiyor?

Öncelikle bu birliklere baktığımızda 
her birinin ulus devlet mantığı içeresinde 
sınırları belirlenmiş topraklar dahilinde 
hareket ettikleri görülecektir. Yine bu 
mantık çerçevesinde belirli meseleleri 
kendilerine esas yapmak suretiyle tep-
kilerini belirledikleri hususların dışına 
çıkaramamaktalar. Yine bu birliklerin 
bir kısmının da süreç içerisinde faz de-
ğiştirerek bulundukları ülkedeki siyase-

te angaje olmak suretiyle bambaşka bir 
hâle büründüklerini görebilmekteyiz. 
Yine İslâm İşbirliği Teşkilatı ve Dünya 
Müslüman Âlimler Birliği gibi platformlar 
her ne kadar yerel ve bölgesel olmaktan 
uzak organizasyonlar olsa da ele aldıkları 
konu ve bu konuların çözümü için işaret 
ettikleri odaklar onları, tüm Müslüman-
ların sorunlarını, esaslı meselelerini ele 
almaktan uzak, kuruluş felsefelerine uy-
gun darlık ve sığlıkta kalmalarına sebep 
olmuştur.

 Nitekim bu darlık ve sığlığa, İslâm 
İşbirliği Teşkilatı ve Filistin Âlimler Birli-
ği’nin, Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırılara 
karşı kurulmuş olması, yine diğer belde-
lerdeki kuruluşların da benzer bir veya 
birkaç meseleyi bayraklaştırmak suretiy-
le kendilerine hedef  yapmaları bu kastı-
mızı özetlediği kanaatindeyim. Hâl böyle 
olunca her birlik, bulunduğu yerde bir ya 
da birkaç meseleyle oyalanırken ümme-
tin diğer meseleleri unutulup gitmekte-
dir. Gerçekte kendilerine esas kıldıkları 
problemi dahi çözmekten aciz olmaları 
ümmetin gazının alınmasından başka bir 
şeye hizmet etmediklerini ortaya çıkar-
maktadır. 

Yine bu yapıların, zamanla bulun-
dukları ülkedeki siyasete veya yönetime 
yamanmak suretiyle kuruluş amacından 
sapmaları da bu platformların bir başka 
handikabıdır. Örneğin Hollanda sömür-
gesi döneminde ortaya çıkan “ moder-
nist dini hareketlere” karşı geleneksel 
İslâmi değerleri öne çıkartmak amacıyla 
1926 yılında kurulan Endonezya Âlimler 
Birliği 1945 yılında ülkenin bağımsızlığını 
ilan etmesiyle birlikte siyasi parti kurarak 
faaliyetlerine devam etti. İlk süreçteki 
reformist hareketlere karşı gelen yapı, 
zamanla ülkenin seküler yapısının garan-
tisi hâline gelmesiyle birlikte devlet ka-
demelerinde epey yer edinmek suretiyle 
de çalışma ve değişimleri ödüllendirilmiş 
oldu. 92 yıllık zaman zarfında nasıl bir 
savrulma yaşandığının görülmesi açısın-
dan örneği teşkil etmektedir. Elbette bu 
durum sadece Endonezya’daki bu birliğe 
has bir şey değil, bu şekilde olmasa da 
diğer ülkelerdeki birliklerin de bu doğ-
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rultuda yani bulundukları ülkedeki siyasi 
yapıya, iktidara angaje olmak suretiyle 
onların siyasetlerine uygun bir dil ve fiil 
içerisinde olduklarını görebilirsiniz. Bun-
ların, mevcut iktidarların yönetimlerde 
kalması için halka psikolojik baskı yap-
mak suretiyle “bu iktidar giderse ümmet 
kaybeder, bunlar kalırsa ümmet kazanır, 
bunlar devam ederse Filistin, İslâm Coğraf-
yası kurtulur” şeklinde duygusal baskılarla 
ilimlerini, az bir dünya menfaatine sata-
rak ortaya çıktıklarına şahit olmaktayız.

Gerçekte âlim sıfatını alan şahsiyetler 
yöneticilerin, iktidarların, hükümetlerin, 
sarayların âlimi mi yoksa Allah Rasu-
lü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in belirttiği 
peygamberlerin varisi olarak tabir edilen 
ümmetin, hakkın, âlimleri mi olmaları 
gerekir? Madem âlimlerin mürekkepleri 
kıyamet günü şehitlerin kanlarıyla tartıla-
cak; hakkı gizleyerek, zulme sesiz kalarak, 
yöneticilerin fetva makamına dönerek bu 
şerefli makama ulaşılmayacağının bilin-
mesi gerekir. Yöneticilerin yaptıkları her 
icraatı desteklemek, onaylamak, dini me-
selelerine uydurmak maalesef  âlimlerin 
değişmez âdeti hâline geldi. Bu durumun 
tehlikesini yani toplumu idare edenlerin 
bozulmasıyla bunlara sesiz kalan hatta o 
yöneticilerle birlikte bozulan âlimlerin, 
toplumları nasıl bir yıkıma maruz bırak-
tığını gözler önüne seren şu hadis-i şerife 
kulak verelim. Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem şöyle buyurdu:

اثَْناِن ِمَن النَّاِس إَِذا َصلََحا َصلََح النَّاُس َوإَِذا فََسَدا فََسَد النَّاُس  

الُْعلََمُء َواألَُمرَاُء

“İnsanlardan iki sınıf var ki, onlar 
salaha ererse insanlar da salaha erer, 
onlar fesada uğrarsa insanlar da fe-
sada uğrar: âlimler ve amirler/yöne-
ticiler.”1

 Yine âlimlerin yöneticilerle münase-
betlerinin hangi boyutta ve nasıl olması 
gerektiği ile alakalı İmam-ı Azam Ebu Ha-
nife’nin birkaç öğüdüne göz atalım:

“Ancak ilmi bir ihtiyaçtan dolayı dev-
let başkanı ile yakın ilişki içinde ol. Onun 
yanında ateş içerisindeymiş gibi ol. Çünkü 
sultan kendisi için istediğini başka hiç kimse 
için istemez. Devlet başkanı sana bir me-
sele arz ettiğinde, söylediklerini kabul ede-
ceğine kanaatin yoksa o meseleyi çözmeyi 
kabul etme. Hakkı söyleme konusunda sul-
tan dahil hiç kimseden korkma.” 

Âlimin işi, ilminin ona yüklediği so-
rumluluk gereğince hareket edip yapması 
gereken işleri, hayrı, iyiliği, vakit kaybet-
meden hemen yerine getirerekten, top-
lumlarına yol gösterici kandil olmak du-
rumundalar. Hz Ömer’in dediği gibi “Bir 
iyiliğin şerefi geciktirilmeden yapılmasıdır.”

Şimdi, bu birlik, platform ve onların 
bünyelerindeki âlimlere şu soruları sor-
manın hakkımız olduğu düşünüyorum:

Gerek yerel, gerek bölgesel, gerek-
se de küresel düzeyde yüzlerce birlik ve 

bünyelerinde binlerce âlimi barındıran bu 
platformların görevi her birinin kendisine 
bir meseleyi esas almak kastıyla bulun-
dukları yerde kendi küçük dünyalarında 
bu meselelerle oyalanmak bu birliklerin 
hedefi midir?

Bu platformlar ve bünyelerindeki 
şahsiyetler, gerçekte bir araya gelme ge-
rekçeleri olan esaslara saldırı olduğunda 
dahi örneğin Mescid-i Aksa’ya yönelik 
saldırılarda bile esaslı bir çözümü sun-
maktan aciz kalarak otel odalarında top-
lanarak kınamaktan, temenniden öteye 
gitmeyen ifadelerle görevlerini ifa mı et-
miş olmaktalar?

Yine ümmetin değerlerini, ilimleri ile 
korumakla mükellef  olan bu birlikler ve 
âlimler ümmetin değerlerine saldırı ger-
çekleştiren kâfirler ve onların organizas-
yonu olan BM’yi göreve çağırarak onlar-
dan yardım istemek suretiyle acaba üm-
metin hangi sorununu çözmüş olacaklar?

Bu birlikler, bulundukları ülkelerdeki 
yönetimlerin tamamı, küfür hükümleri 
ile toplumu siyaset ettikleri hâlde -ki bu 
da zulmün en büyüğü olmasına rağmen- 
ilimlerinin gereği olarak dilleri, bu yöne-
ticilere karşı, yalın kılıç gibi keskin olması 
gerekirken onların zulmüne sesiz kalma 
ve hatta bu zulümlerini onaylayacak fet-
va ve açıklamalarda bulunmayı hangi şer’î 
hükümlerle açıklamaktalar?

Allah’ın kulları içerisinde Allah’tan en 
fazla korkanlar âlimler olması gerekirken 
hangi dünyalık menfaat, hangi beşerî kor-
ku, onları hakkı söylemekten alıkoymak-
tadır?

Zalimin, zulmün yanında olmaktansa 
ateşlere girmeyi yeğlemesi gereken âlim-
ler tüm ümmeti bir araya getirecek bü-
tün sorunlarını siyasi ve askerî yollardan 
halledecek farzların tacı olan İslâm’ın yö-
netim şekli olan Hilâfet çağrısında neden 
bulunmazlar, yoksa tedris ettikleri ilimde 
bu mevcut değil mi?

Ümmetin evlatları her gün katledilip, 
ırzları kirletilip, değerleri ayaklar altına 
alınırken, kıllarını dahi kıpırdatmayan 
yöneticilerin, ihanetlerini görmezler mi, 
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onları hakka davet etmezler mi, hakka 
tâbi olmayan bu zalimlere karşı, topluma 
öncülük edip o yöneticilerin hakka tâbi 
olasıya kadar onlarla mücadele etmeleri 
üzerlerine farz değil mi?

Beldelerimiz işgal edilirken, kutsal 
mekânlar ayaklar altına alınırken, kanlar, 
canlar, ırzlar, mallar heder edilirken hâlâ 
bu yöneticilere sesiz kalıp, kâfirlerin oluş-
turduğu birliklerden mi yoksa Allah’tan 
ve ona iman etmiş muhlislerden mi yar-
dım bekleyecekler?

Âlim sıfatına sahip kişilerin ilimleri-
nin gereği olarak hakkı hâkim kılmak için 
tüm dünyevi menfaatleri, korkuları, bek-
lentileri, endişeleri bir tarafa bırakarak 
sadece Allah’tan ittika edip, takva elbise-
sini giyip toplumun önüne geçerek hakkı 
hâkim kılma ya da bu yolda şehit olana 
kadar mücadele etmeleri, hem topluma 
karşı bir görev ve sorumluluk hem de Al-
lah’a karşı mesuliyet değil midir?

Size yakışan Allah Rasulü’nün elçileri 
gibi olmaktır. O SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
Dıhye Bin Kelbî RadiyAllahu Anh’ı Hırakl’e 
elçi olarak gönderdiğinde şunlar yaşandı:

“Hirakl, Dıhye’ye dedi ki: Vallahi çok iyi 
biliyorum ki, senin arkadaşın Allah tarafın-

dan gönderilmiş bir peygamberdir. O, bizim 
beklediğimiz, kitabımızda niteliklerini oku-
duğumuz zattır. Ama ben nefsim hesabına 
Rumlardan korkuyorum. Bu endişem olma-
saydı derhâl ona ittibâ ederdim. Piskopos’a 
git, arkadaşının durumunu ona anlat. Rum-
lar katında o benden ulu, onun sözü daha 
geçerlidir. Bunun üzerine Dıhye piskoposa 
gitti, durumu haber verdi. O da: Vallahi 
arkadaşın Allah tarafından gönderilmiş bir 
elçidir. O’nu sıfatları ve adıyla tanıyoruz 
biz, dedi. Piskopos daha sonra içeri girdi, 
sırtındaki elbiseleri çıkardı, beyaz bir elbise 
giyerek Rumların karşısına çıktı ve kelime-i 
şehâdet getirdi. Rumlar da üzerine çullanıp 
onu oracıkta öldürüverdiler.”2

Burada, elbette hakkın hâkimiyeti için 
mücadele eden hayatını ortaya koymak-
tan çekinmeyen hakkı her daim haykıran 
âlimlerimizi, yine sesleri duyulmazsa da 
sayıları çok az da olsa bu birlikler içerisin-
de mücadele eden âlimlerin olduğunu da 
belirtip onları yukarıda ifade ettiğimiz hu-
suslardan beri tuttuğumuzu ve onlara du-
acı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.

Son söz; madem bu kadar çok birlik 
ve platform var ve bunların bünyelerinde 
binlerce âlim bir araya gelebiliyor o hâal-
de ilimlerinin gereği olarak mevcut dü-

zenlerin batıllığını ortaya koyup onlardan 
beri olduklarını ifade edip toplumları da 
bu düzenlerden sakındırmaları gerekir. 
Böylece ilimlerinin gereği olan İslâm’ın 
yönetimini açık bir şekilde talep ederek 
toplumları bu doğrultuda teşvik etmeleri 
üzerlerindeki en büyük sorumluluktur. 
Bunu yapmaları yerel birtakım mesele-
leri ele alarak sadece iş olsun diye top-
lanıp dağılmaktan daha kolay olduğu gibi 
bütün meseleleri kökten çözecek yegâne 
çözüm olduğunu tekrar hatırlatmak isti-
yorum.

Hz. Ömer’in şu sözü ile makalemi 
sonlandıracağım: 

“İnsanların en şerlisi dünyası için ahireti-
ni yıkandır, ondan daha şerlisi başkalarının 
dünyası için ahiretini yıkandır.” Rabbim-
den, hem kendi, hem de kardeşlerimizin 
ahiretini imar edenlerden eylemesini ni-
yaz ederim. Selam ve dua ile…

1-Ebu Nuaym
2-İbni İshak, İbni Hacer

Beldelerimiz işgal 
edilirken, kutsal 

mekânlar ayaklar 
altına alınırken, 

kanlar, canlar, ırzlar, 
mallar heder edilirken 

hâlâ bu yöneticilere 
sesiz kalıp, kâfirlerin 

oluşturduğu 
birliklerden mi yoksa 
Allah’tan ve ona iman 

etmiş muhlislerden mi 
yardım bekleyecekler?
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كِْر  َوَما أَرَْسلَْنا ِمن قَبْلَِك إاِلَّ رَِجاالً نُّوِحي إِلَيِْهْم فَاْسأَلُواْ أَْهَل الذِّ

إِن كُنتُْم الَ تَْعلَُموَن 

“Senden önceki peygamberle-
rimiz de kendilerine vahiy indirdi-
ğimiz birer insandı. Eğer bilmiyor-
sanız, daha önce kendilerine kitap 
verilenlere sorunuz.”1

I- ULEMA ANLAYIŞIMIN SE-
RÜVENİ

Bize akletme ve tefekkür gücünü ve-
rerek aramızda mütefekkir kişilerin çık-

masının yolunun açan vahyin sahibi âlem-
lerin Rabbine sonsuz hamd-u senalar ol-
sun. Salat ve selam, yeryüzünü imar eden 
insanlık önderleri Rasullere, ehlibeytleri-
ne ve havarilerine olsun. Rabbim onların 
yolunda olanlardan razı olsun. Bizleri on-
lardan eylesin. Rabbim zalimlerin yeryü-
zünün fesadını mazlumlar eliyle kaldırsın. 
Allah ümmete şuur versin ve ulemasına 
sorumluluklarını görmeyi nasip etsin.

Yıllar önce “Muttaki Ulemamız” baş-
lığında bir yazı hazırlamayı planlamış-

tım. Özellikle ilahiyat yıllarında, ulema 
hakkında ifrat ve tefrit noktasına varan 
tartışmaların olduğu dönemde... Kimi 
ulemayı hiçe sayıyor, kimi onlara verilen 
değeri aşırı noktalara götürüyordu. 

ن ُدوِن اللِّه َوالَْمِسيَح ابَْن  اتََّخُذواْ أَْحبَارَُهْم َورُْهبَانَُهْم أَْربَابًا مِّ

َمْريََم َوَما أُِمُرواْ إاِلَّ لِيَْعبُُدواْ إِلًَها َواِحًدا الَّ إِلََه إاِلَّ ُهَو ُسبَْحانَُه َعمَّ 

يُْشِكُوَن 

“(Yahudiler) Allah’ı bırakıp ha-
hamlarını; (Hristiyanlar ise) rahip-
lerini ve Meryem oğlu Mesih’i Rab 
edindiler. Oysa bunlar da ancak, 
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bir olan Allah’a ibadet etmekle 
emrolunmuşlardır. O’ndan başka 
hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak 
koştukları her şeyden uzaktır.”2 Bu 
ayette Rabbleştirme ve diğer taraftan da 
ulemamızı değerlendirme söz konusu. 
Başka bir izahla; kimileri “şu ulema veya 
müçtehitler haktır, diğerleri batıldır” anla-
yışı ile birçok ulemayı itham altında bıra-
kıyordu. Veya ulemayı hatasızlaştırıp (K.K. 

33/67-68’teki gibi) Rabbleştirmeyi günümüze 
getiriyordu. Yine ulemayı, mezhebi izah 
ederek dar bir bakış açısı ile bir kısım 

ulemayı Rableştirirken bir kısmını itham 
altında bırakıyorlardı. Bu kargaşalar hâ-
len devam ediyor. Tarihimizde -son Ra-
sul’den sonraki tarihi kast ediyorum- de 
bu ifrat ve tefriti görüyoruz. Şii çizgide, 
Ashab-ı Kiram’ın RadiyAllahu Anhum ka-
hir ekseriyeti –haşa- “sapıtmış” kabul 
ediliyor. Diğer taraftan kimilerince de 
Sahabi, hatasız görülüyor. Rasulullah’tan 
sonra çıkan tüm kargaşalar -yaşayıp ya-
şamadığı kesin olmayan- Yahudi İbni 
Sebe’ye bağlanıyordu.3 Ben de ister iste-
mez bu düşüncelerden etkileniyordum. 

Rabbime hamd ederim ki bana okuma 
aşkını ve merakını vermişti. Dolayısı ile 
okuyarak belli bir noktaya vardım ve bu 
bana çok faydalı oldu. Bu konu ile ilgili 
yaşadığım serüveni sizlerle paylaşmayı 
faydalı görüyorum. 

İlahiyatta bu çalkantıları yaşarken Şey-
ho Duman hocamla tanıştım ve onunla 
Arapçaya başladım. Tabii, o zaman ona 
derse gidenler, vahhabi ve mezhepsiz 
oluyordu. Bir gün ona derse giderken, 
otobüs durağında sınıf  arkadaşım Van 
Müftüsü’nün oğlu ve Üstad Necip Fazıl 
Kısakürek’in şeyhinin torunu ile karşı-
laştım. Nereye gittiğimi sorunca; “Şeyho 
Duman’a derse gidiyorum.” dedim. “Ne 
o, müçtehit mi olacan?” deyince benim 
de canım sıkıldı. “Evet, müçtehit olacam!” 
dedim. Bana Van lehçesi ile şunu söyledi: 
“Kuro, ehlisünnet ve’l-cemaat -dört mezhe-
bi- haktır. İmam Gazali mezheb kurmak 
istemiş. Rüyasında Rasulullah ona dört yol 
göstermiş ve birisini tutmasını istemiş. Böy-
lece mezhep kurmaktan vazgeçmiş. Sen 
yapmak istiyorsun? …” Tabi müçtehit ol-
mak ulaşılmayan zirve şartlarla izah edil-
miş. Bir taraftan da mealle içtihat edenler 
olmuş. Bir şey söylemedim ve dersime 
devam ettim.

İlahiyatta Mezhepler Tarihi olan Pro-
fesör hocamız, “Hanefilik benim ırkımın 
mezhebidir.” demişti bir derste. Hayret 
etmiştim. İmtihanda, “sadece dört mez-
hep hak değil; diğer ulema da haktır ve 
tüm âlimlerimizin kendisinden istifade edi-
lir.” yazdığım için bana “pek zayıf ” ver-
mişti, yani iki. Evet, bu hocamız profesör 
idi ve mezheplerle ilgili kitap yazmıştı: Et-
hem Ruhi Fığlalı… Kendisinden istifade 
de ettik tabii…

Evet, okumak, sevgili hocamın evren-
sel bakış açısı ve şüphesiz Kur’an bu has-
talıklardan kurtardı beni. O günlerde Mu-
hammed Ebu Zehra’nın “İslâm’da İtikadî 
ve Fıkhî Mezhepler Tarihi” kitabı küçük 
ciltler hâlinde yayınlanıyordu. Hemen al-
dım ve okudum. Birçok müçtehit imamın 
hayatını anlatıyordu. Aklıma şu soru geldi: 
Bu imamların hepsi büyük âlim iken nasıl 
oluyor, batıl olarak nitelendiriliyor? Ho-
cama bir gün sordum: “Hocam bu kitapta 
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birçok âlim anlatılıyor. Hepsi muttaki ve gü-
zel âlimler. Neden dördü hakk diğeri batıl 
kabul edilmiş?” Hocamın cevabı şu oldu: 
“Yalçın okumaya devam et sen kendin an-
larsın.” Allah razı olsun Hocamdan. Belki 
o gün bunun dışında cevap verse idi, ben 
de ondan ders almayı bırakır ve evren-
sel ve vasat bir düşünceye varamazdım.

Özellikle, son çağın uleması, İbni 
Teymiyye, Muhammed b. Abdulvehhab, 
Mevdudi ve Seyyid Kutublarla ilgili yazılan 
kitaplar kafaları bu konuda karma karışık 
hâle getiriyordu. O gün çıkan, bazı gaze-
teler ehlisünnet dışı ile bir sürü müçte-
hit imamı itham ediyordu. O günlerde 
Hüsnü Aktaş abimizin, “Emanet ve Eh-
liyet” adlı kitabı çıkmıştı. Hanefi fıkhının 
ilmihali. Ama ilmihal konusuna da güzel 
bir anlam getiriyordu. İlmihal kitabında 
“Cihad”ın işlenmesi bir devrimdi. He-
men aldım ve okudum. Oradaki ulema 
tabakalarını Sahabeden başlayarak gayet 
güzel sınıflandırması çok hoşuma gitmiş-
ti ve şu cümlesi de çok hoşuma gitmişti: 
“Dört mezhep haktır diğerleri batıldır” de-
mek onlarca müçtehit imamı itham altında 
bırakmaktır.”4 Canlı bir misal, o zaman 
“Büyük Gazete” diye bir haftalık dergi 
çıkıyordu. Orada, Mehmet Şevket Eygi 
makalesinde özellikle ehlisünnet ve’l-ce-
maat dışındaki ulemaya çok ağır ifadeler 
kullanıyordu. O dergide Mevdudi ile ilgili 
Ahmed Davudoğlu’nun bir röportajı ya-
yınlanmıştı. (Bu Davudoğlu, şeyhülislam-
lık yapmış ve “Buluğ el-Meram”5 adlı fıkıh 
kitabını şerh ederek Türkçeye çevirmiş 
Bulgaristanlı Davudoğlu) O röportajda 
yer alan şu ifadesi beni dehşete düşür-
müştü: “Ben okumadım ama Mevdudi 
kaderi inkâr ediyormuş, bir kitabında.”6 
Kitabı gittim, Hilal Yayınları’ndan aldım 
ve okudum. İmanın şartlarını anlatıyor, 
Mevdudi… Kader konusuna geldiğinde 
bir boş sayfa bırakmış ve orada kader 
konusuna çok önem verdiği için bununla 
ilgili özel bir risale yazıldığını ifade etmiş. 
Düşünün, Şeyhülislam Davudoğlu kitabı 
okumadan hakkında hüküm veriyor.

Yine ilahiyat yıllarında, “Muhammedî 
Sünnet’in Aydınlanması” adlı kitapla ule-
mamızın ilk tabakası olan Ashab-ı Kiram’a 

ve özellikle Ebu Hureyre’ye atılan iftiralar, 
beni çok etkilemişti. -Allah’a hamd-u se-
nalar olsun ve tekrar Hocam’dan Allah 
razı olsun- O zamanlarda Kuveyt’te çıkan 
bir dergiyi sürekli alıyor ve okuyordum. 
El-Mücteme; İhvan’ın bir dergisi. O dergi-
de Ebu Reyye’nin kitabını eleştiren üç ma-
kale okumuştum ve o makalelere dayana-
rak o adama “müfteri” diyorum. Maalesef 
hâlen o kişi kaynak gösteriliyor ve Ashab-ı 
Kiram hakkında iftiralar atıyorlar. Burada 
yine Hocam’ın bir güzel sözünü vermek 
istiyorum: “Yalçın, biz Kur’an’ı Ashab’tan 
aldık şayet onları zan altında bırakırsak, 
Kur’an’ı zan altında bırakırız.” Özelikle, 
Batılı oryantalistlerden etkilenerek ulema-
nın ilk tabakası başta olmak üzere onlar-
dan sonraki tabakalara da ithamlarda bu-
lunuluyordu. Bu minvalde, -Allah rahmet 
etsin- Ali Arslan hoca da, Seyyid Kutub’u 
savunmak için özel bir çalışma yapmış.7

Ve yine İhlas Yayınları’nın “Dinde Re-
formcular” ismiyle yayınladıkları kitap-
larda birçok ulema itham edilerek zan 
altında bırakılıyordu. Bu kitapların birin-
de, Seyyid Kutub’la ilgili bir yazı okumuş-
tum.8 Hikmet-i ilahi; kaynak verdikleri 
kitabın Türkçesi çıkmıştı da onu da alıp 
okudum. Gördüm ki, bir önceki sayfa 
ile sonraki sayfanın bağlamını koparıp 
tamamen farklı çıkarımlara varmışlar. 
Bu çıkarımlarla da bir takım ithamlarda 
bulunmuşlar. Kitabı aldım ve doğru Hacı 
Bayram’a gittim. “Ben sizin yayın müdürü-
nüzle görüşmek istiyorum.” dedim. “Bek-
le” dediler, bekledim, bekledim… ama 
kimse gelmedi. Durumu oradaki kişiye 
anlattım ve geldim.

“Fıkhu’s-Sunne” adlı kitabın yazarı, ki-
tabının girişinde özellikle müçtehit imam-
ların değeri ve usulleri ile ilgili güzel bir giriş 
yapmış. Hemen her müçtehit, “bizim de-
lillerimizi bilmeyen, içtihadımızı almasın”9 
derken, Kerhi adlı âlimin; “Bizim mezhe-
bimize uymayan ayet müevvel, hadis mer-
dut’tur/Mezhebimize uymayan ayet tevil 
edilmeli ve hadis de uydurma kabul edilme-
li.” sözü, ulema hakkındaki toplumsal gö-
rüşleri anlatma açısından çok önemlidir 
ve beni bu konuya eğilmeye teşvik eden 
noktalardan olmuştur. Müçtehit imam 

delilinin bilinmesini isterken aynı mez-
hebin âlimi ne dar bir çerçeve çiziyor…

Ve son bir misal vereyim… Anka-
ra’da MTTB (Milli Türk Talebe Birliği) 
olarak üstat Necip Fazıl Kısakürek için 
Ankara Maltepe sinema salonunda bir 
toplantı düzenledik. Gece afiş asarken 
bizi tutukladılar. İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk olduğu için bizi bıraktılar. Sadece 
ellişer lira ceza verdiler, belediye direk-
lerini kirlettik diye. Üstadın konuşmasını 
dinlerken bin pişman oldum, böyle bir 
gece düzenlediğimize. İbni Teymiyye’ye 
“İslâm’ın materyalisti”, Mevdudi’ye “Mer-
dudi (dinden uzaklaşmış)”, Hamidullah’a 
“Beidullah (Allah’tan uzak)” demişti. Ya-
rıda terk ettim salonu.

Evet, tüm bunları niçin anlattım? Ken-
di gelişmemi anlatırken, aşağı yukarı aynı 
olan İslâm dünyasındaki ulemaya bakış 
açısını anlatmayı da hedefledim. Oku-
duğum ve yaşadığım bu olaylar ve tarih-
sel tartışmalar ve hatta mezhepler arası 
savaşlar bana, “Muttaki Ulemamız” adlı 
bir makale yazmamı gerektirmişti. Bu 
ihtiyacın hâlâ var olduğu kanaatindeyim. 
Diyanet’in iki aylık dergisinde Hayreddin 
Karaman’ın Hanefi ve Şafii mezhepleri 
arasındaki savaşları anlatan makalesini 
hiç unutmuyorum. “Çağımız gençleri bu 
olup bitenlerden ders almalı” demiştim. 
Ve her konuda olduğu gibi bu konuda da 
vasatı yakalamalı. 

النَّاِس  َعَل  ُشَهَداء  لِّتَُكونُواْ  َوَسطًا  ًة  أُمَّ َجَعلَْناكُْم  وَكََذلَِك 

َويَُكوَن الرَُّسوُل َعلَيُْكْم َشِهيًدا

“Böylece, sizler insanlara bi-
rer şahit (ve örnek) olasınız ve 
Peygamber de size bir şahit (ve 
örnek) olsun diye sizi orta bir üm-
met yaptık…”10

Yazın Ankara’da Radyo Denge’den 
Osman Yıldız kardeşim yedi soru hâlinde 
canlı bir yayın teklifi yapmıştı ve şimdi de 
Sevgili Ahmet Sivren kardeşim Köklü De-
ğişim Dergisi’nin böyle bir konuda maka-
le istediğini bana iletti. Benden makalemi 
teslim etmem için talep edilen zaman 
dardı ama Allah’ın izniyle; gerek birikim-
lerim ve gerekse de kaynaklardan hare-
ketle bir çaba ortaya koymaya çalıştım. 
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Ayrıca Köklü Değişim’in böyle bir ko-
nuyu ele almasını takdire şayan buluyor; 
kendilerini tebrik ediyor ve Rabbimin bu 
işlerinde kendilerine kolaylık vermesi-
ni diliyorum. Bu mühim konunun halen 
boşlukta olduğuna ve derli-toplu bir ça-
lışmayı hak ettiğine inandığımı da bu vesi-
le ile ifade etmek istiyorum. 

II- BAKIŞ AÇISI VE KONU-
NUN ÖNEMİ

Yukarıda ifade ettiğim olaylar gibi bin-
lerce olay, tarih boyunca -özellikle Rasu-
lullah’tan sonraki tarihimizde- yaşanmış-
tır. O sebepten bu meseleye bakışın çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bu 
konuda, bir kaç çalışmamda kendi ba-
kış açımı ve olması gereken bakış açısını 
anlatmaya çalıştım.11 Önce konuya dair 
olması gereken bakış açısına değinmek 
istiyorum.

a- Ulemaya Bakış Açısı

Yukarıda da zikrettiğim Bakara Suresi 
143. ayet, benim için tüm alanlarda bir 
ölçüdür; ifrat ve tefritten uzak, vasat bir 
bakış açısı; ne ulemayı Rableştirmek ve 
ne de hiçleştirmek… Rabbimiz, ulema-
nın toplumdaki fonksiyonlarını hem pozi-
tif  ve hem de negatif  yönleri ile anlatmış. 

Ulemaya İsrailiyattan, mezhepçilikten 
uzak Kur’anî bir perspektifle bakmamız 
gerekiyor; evrensel bir bakış açısı kazan-
dırmamız gerekiyor. 

Çok ana hatları ile ulemanın tabaka-
ları şöyle zikredilebilir: Sahabe, tabiin, et-
bai tabiin, mutekaddimin ve müteahhirin. 
Buna bir de 16. asırdan sonraki ve bu-
günkü ulemayı katıyorum.

Alan olarak da; muhaddisin/hadisçiler, 
muverrihin/tarihçiler, fukaha/fakihler, mü-
tekellimin/kelamcılar, müçtehidin/mezhep 
imamları, mutasavvıfin/tasavvuf  uleması, 
müfessirin/tefsirciler. 

Bu değerlendirmemde tüm alanlar-
daki ulema arasında ayrım yapmadan bir 
bakış açısı kazandırmak istiyorum. Mese-
la, genelde Mutezile sapık ve Şia uleması 
da toptan batıl kabul edilmiştir. Ancak, 
Mutezile ile ilgili okuduğum “Mutezile ve 
Hadis”12 adlı kitap, bakış açımı daha da 
genişletirken, Hüseyin Nasr’ın hazırladığı 
dört ciltlik kitap da tasavvuf  alanında batıl 
ilan edilen birçok ulema hakkındaki bakış 
açımı değiştirdi.13 Bununla birlikte Ehli-
sünnet’i toptan temize çıkaran ve Şia’yı 
toptan batıl kabul eden anlayışın da doğ-
ru bir anlayış olmadığını düşünüyorum. 

b- Ulemanın Önemi

Âlim ve ulemanın önemi ile ilgili 
Kur’an-ı Kerim’de bir hayli ayetler vardır. 
Bu ayetler geniş açıklama ister fakat ben 
burada sadece konumla ilgili kısmını ifade 
etmeye çalışacağım.

1- Ehli’z-Zikir Kavramı Ne Anlatıyor?

Kur’an-ı Kerim’de bir kaç yerde eh-
li’z-zikr/zikir ehli kavramı geçmekte-
dir. Bunlardan birisi de konumun başına 
aldığım ayettir. İki kavramdan oluşan bu 
isim tamlamasını güzel kavramak gereki-
yor. “Ehil olmak” ve “ehli olmak”, bir şey-
de veya alanda yetkili olmak veya oralı ol-
maktır. Türkçede de kullanırız: “falan bu 
işin ehlidir”, “filan buranın ehlidir”; yetkili 
olmak veya ondan olmak. “Zikir”, kavra-
mı da hatırlatmak, hatırlatabilmek, uyar-
mak, uyandırmak, gündeme getirmek 
gibi anlamlara gelir. Nitekim Kur’an’ın 
isimlerinden biri de zikirdir. Kur’an’da 
sıkça, “İbrahim’i zikret”, “Yahya’yı 
zikret”, “İsa’yı zikret” (19/16,41,51,54,56), 
“Allah’ı zikret” (4/103, 7/74) gibi ifadeler 
geçer. O hâlde bu isim tamlaması, ha-
tırlatma yetkisi olan, hatırlatabilen, ana-
bilen anlamlarına gelir. Tüm bu anlamlar 
onların hatırlatma konularında doğru bil-

İSLÂM TOPLUMUNDA ULEMA, ULEMAMIZ İLAHİ BİR RAHMETTİR
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Âlimler Nebilerin Varisleridir

giye sahip olmalarını da beraberinde ge-
tirir. Zira bilmiyorsa, haberi ve malumatı 
yoksa nasıl hatırlatabilir? Bu konudaki 
ayetler de bunu anlatıyor. Mesela; … 
Bilmiyorsanız, zikir ehline sorun… 
(16/43, 21/7) ayeti, “o halde bilenlere sorun” 
demektir. Bu ayetlerden anlıyoruz ki Al-
lah Celle Celalehu bilmediğimiz konularda 
ulemaya başvurmamızı bize tavsiye edi-
yor. Böylece kendi heva ve hevesimizden 
konuşmamış oluruz. Allah Celle Celalehu 
onlar için saygın bir ifade kullanıyor. Bu, 
onların Allah’ın katında önemli olduğunu 
ifade ediyor. Onun için Rabbimiz bizi bil-
meye ve öğrenmeye âdeta teşvik ediyor. 
Tabii bu kavram bozulduğu için bir şey 
öğrenmek, âlim olmak anlamına getiril-
miş ve ulaşılmaz bir makam olmuş. Bu-
rada vurgulanmak istenen; öğrenmektir, 
bilmektir, ilim ehli olmaktır. 

Ayrıca ehli zikir, gerçekleri korkusuz-
ca savunduğu gibi, zalim karşısında da 
canları pahasına mücadele verirler. “Âlim 
ve Tağut” adlı kitapçıkta, anlatılan Said b. 
Cübeyr ve çağının zalimiyle olan mücade-
lesi bunun en güzel örneklerinden biridir. 

2- Ulemaya İtaat Allah’ın Emridir

Yukardaki ayetlerde “… onlara so-
run…” emri geçiyor. Şunun altını çizelim 
ve unutmayalım: bizim kastettiğimiz ule-
ma, Allah’ın övdüğü ve tavsiye ettiği ule-
madır. Nisa Suresi’nde çokça okunan bir 
ayet vardır. O ayette Allah Celle Celalehu 
şöyle buyuruyor: 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَِطيُعواْ اللَّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأُْوِل األَْمِر 

كُنتُْم  إِن  َوالرَُّسوِل  اللِّه  إَِل  فَرُدُّوُه  ٍء  َشْ ِف  تََنازَْعتُْم  فَِإن  ِمنُكْم 

تُْؤِمُنوَن ِباللِّه َوالْيَْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْيٌ َوأَْحَسُن تَأِْويلً 

“Ey iman edenler! Allah’a itaat 
edin. Rasul’e itaat edin ve sizden 
olan ululemre (idarecilere) de. 
Herhangi bir hususta anlaşmazlığa 
düştüğünüz takdirde, Allah’a ve 
ahiret gününe gerçekten inanıyor-
sanız, onu Allah ve Rasulü’ne arz 
edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakı-
mından da daha güzeldir.”14 Dikkat 
ederseniz üç şeye itaat isteniyor: Allah’a, 
Rasulü’ne ve ululemre… Ululemr kim-
dir? Emir sahipleri. Emri yüklenenler. Bir 
de şart konuyor: “sizden olan.” Yani 
Müslüman olanlar. Yani Allah’a ve Rasu-

lü’ne göre emir verenler. Emir sahipleri 
ifadesine, “âlimler ve yöneticiler” anlamı 
verilmiş. İkisi de aynı noktaya çıkar. Emir 
sahibi, âlim olmalı; âlimler, emir sahibi 
olmalı… İlmi olmayan, bir konuda bilgisi 
olmayana işi teslim etmek beraberinde 
felaketler getirir. Burada da yine bir sınıf-
tan bahsedilmiyor. Herhangi bir alanda 
yetki sahibi olan, yani bilgisi ve ehliyeti 
olan. Ona itaat gerekir. Konunun anlaşıl-
ması için bir örnek vereyim. Bugün “bilir-
kişi” diye bir alan var. Onların tespitlerine 
uyulur veya onların tespiti itibarlıdır. Bu 
ayette bilmenin, öğrenmenin ve okuma-
nın önemi bir kez daha bizzat Allah Celle 
Celalehu tarafından bildiriyor. Müfessirler 
bu ayette geçen “ululemr” kavramını 
Müslüman idareciler ve ulema olarak yo-
rumlamışlar.15

3- Ulema Hidayete Ulaştırır

Biz hidayetin genelde Allah’a ait oldu-
ğunu biliriz. Bu doğrudur. Ancak, kelime 
anlamı ile “hidayet”, yol göstermek, reh-
berlik yapmak ve doğruya iletmektir. İşte 
bu anlamda Allah Celle Celalehu imamların 
da hidayete götüreceğini bize hatırlatıyor: 
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ِبآيَاتَِنا  وَكَانُوا  َصَبُوا  لَمَّ  ِبأَْمرِنَا  يَْهُدوَن  أَِئًَّة  ِمْنُهْم  َوَجَعلَْنا 

يُوِقُنوَن 

“Sabrettikleri ve ayetlerimize 
kesinlikle inandıkları zaman, on-
ların içinden, buyruğumuzla doğ-
ru yola götüren önderler yaptık.”16 
İmam, önder, rehber, yol gösteren ve 
emir olandır. Ayette çoğul geçiyor. Bu-
rada da yine bunun ilim sahipleri oldu-
ğunu bir kez daha belirtelim. Bilmeyen, 
ilahi sınırları tanımayan nasıl imam ola-
bilir? Onlar sapıklığa götürürler. Oysaki 
burada anlatılanlar, ilahi sınırları tanıyıp 
insanlara yol gösterenler olarak anlatı-
lıyor ve övülüyor. Bir kez daha bizi bir 
yarışmaya davet ediyor. Bilelim, öğrene-
lim, ilim sahibi olalım ki hem kendimize 
ve hem de insanlara doğru yolu göste-
relim. Hidayet rehberleri olalım. Bugün 
bir sürü rehberler çıkmış ve insanları sa-
pıklığa götürüyor. İlimsiz kalan insanlar 
onlara uyuyor ve yarın bunlar bundan 
pişman olacaklar. 

4- Ulema Olanlar Allah’a Karşı Saygılı 
Olur ve Sorumluluklarını Bilirler

Rabbimiz kitabında bilenlerin takva-
ya sahip olduklarını bize anlatıyor. Allah 
onlar için özel bir ifade kullanıyor: “Al-
lah’ın kulları.” Normal olarak tüm in-
sanlar ve cinler, Allah’ın kuludurlar. Ama 
ayette özellikle bu ifade onlar için kullanı-
lıyor. Ve insan bu ayeti okudu mu, içinde 
bir öğrenme aşkı ve şevki oluşuyor; “ben 
de öğreneyim, ben de ilim sahibi olayım ve 
Allah’ın kulları arasına gireyim.” Şu ayet 
bunu çok güzel anlatıyor:

َا  إِنَّ كََذلَِك  أَلَْوانُُه  ُمْختَلٌِف  َواأْلَنَْعاِم  َوابِّ  َوالدَّ النَّاِس  َوِمَن 

يَْخَش اللََّه ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلََمء إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َغُفوٌر

“İnsanlardan, hayvanlardan ve 
davarlardan da renkleri böyle deği-
şik olanlar vardır. Kulları içinde ise 
Allah’tan ancak âlim olanlar ‘içleri 
titreyerek korkar’. Hiç şüphe yok 
Allah, üstün ve güçlü olandır, bağış-
layandır.”17 Bunlar, öğrendiklerini yaşa-
yan ulemadır ve bunlar sürekli İslâm top-
lumunda hem yaşantıları ve hem de da-
vetleri ile örnek olmuşlar; toplumu yön-
lendirmişler, toplumda etkin olmuşlardır.

5- Ulema Boş Tartışmalar Girmez ve 
Münakaşadan Uzak Kalırlar

Son olarak Rabbimiz yine ilim sa-
hiplerini öven bir alanı bize hatırlatıyor. 
Ayetlerin tartışıldığı ve münakaşa edildiği 
bir alanda onlar bundan uzak kalırlar ve 
“gerçeği Allah bilir” deyip münakaşaya gir-
mezler. Görüşlerini belirtirler ama onları 
mutlak doğrular, nasslar olarak insanlara 
sunmazlar. Eski kitaplarımızda şu ifade sık 
sık okunurdu: “Vallahu a’lem/ve Allah en 
iyi bilendir” veya “vallahu a’lemu bimura-
dihi/Allah buradaki gerçek hedefi en iyi bi-
lendir”. Onlar yenmek için değil, gerçeğin 
ortaya çıkması için konuşurlardı. Çokça 
tartışan âlimlerden İmam Ebu Hanife oğ-
lunu tartışmadan sakındırırdı. Oğlu bir 
gün, “Babacığım sen de çok tartışıyorsun. 
Peki, neden bize yasaklıyorsun?” deyince 
“Biz kardeşimizi yenmek ve onu kâfir yap-
mak için tartışmıyoruz. Çok dikkatli hareket 
ediyoruz. Ama siz, yenmek ve arkadaşınızı 
tekfir etmek için tartışıyorsunuz” der. On-
lar için yine Allah, “rasihune fi’l-ilmi/
ilimde ruhsat sahibi olanlar” diye 
buyuruyor ve onları adeta övüyor. Tüm 
bu örneklerde ilim sahiplerinin övüldü-
ğünü ve değerli olduklarını okuyoruz. 
Ama hepsinde de ölçülü ve vasat bir du-
ruş görüyoruz. Kitabımız böylece bizi öğ-
renmeye çağırarak davet ediyor. Bilenle-
re de ayrıca değer vermemizi istiyor. Bu 
çabayı bizim de göstermemizi istiyor. 

أُمُّ  ُهنَّ  ْحَكَمٌت  مُّ آيَاٌت  ِمْنُه  الِْكتَاَب  َعلَيَْك  أَنزََل  الَِّذَي  ُهَو 

َما  َزيٌْغ فَيَتَِّبُعوَن  الَِّذيَن ف قُلُوِبِهْم  ا  ُمتََشاِبَهاٌت فَأَمَّ َوأَُخُر  الِْكتَاِب 

ِمْنُه ابِْتَغاء الِْفتَْنِة َوابِْتَغاء تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَُه إاِلَّ اللُّه  تََشابََه 

كَُّر  َربَِّنا َوَما يَذَّ ْن ِعنِد  ِبِه كُلٌّ مِّ َوالرَّاِسُخوَن ِف الِْعلِْم يَُقولُوَن آَمنَّا 

إاِلَّ أُْولُواْ األلْبَاِب

“O, sana Kitab’ı indirendir. 
Onun (Kur’an’ın) bazı ayetleri 
muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. 
Diğerleri de müteşabihtir. Kalple-
rinde bir eğrilik olanlar, fitne çı-
karmak ve onun olmadık yorum-
larını yapmak için müteşabih ayet-
lerinin ardına düşerler. Oysa onun 
gerçek manasını ancak Allah bilir. 
İlimde derinleşmiş olanlar, ‘Ona 
inandık, hepsi Rabbimiz katından-
dır’ derler. (Bu inceliği) ancak akıl 
sahipleri düşünüp anlar.”18

III-ULEMANIN VE İLMİN DE-
ĞERİ İLE İLGİLİ RİVAYETLER

a- Âlimin Değeri

1- Enes RadiyAllahu anh Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyur-
duğunu rivayet eder: “İlim talibi olarak 
yola çıkan kimse dönünceye kadar 
Allah yolundadır.”

2- Hamid İbni Abdurrahman da Ra-
sulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den 
şöyle rivayet etmiştir: “Allah kime ha-
yır dilerse onu dinde fakih kılar.” Söz 
konusu hadisi açıklayan İbni Hacer hadi-
sin üç hüküm ihtiva ettiğini söyler:

•Dinde tefekkuh/anlayış, ilim sahibi ol-
manın fazileti

•Bu ilmi verenin Allah olduğu

•Ümmetten bazılarının kıyamete kadar 
daima hak üzere olacağı… 

Hadisin Buhari’deki metni şöyledir:

“Allah kimin için hayır dilerse onu 
dinde anlayış sahibi kılar. Ben taksim 
ediciyim, esas veren Allah’tır. Bu üm-
met Allah’ın emrini yerine getirmeye 
devam edecektir. Allah’ın emri (kıya-
met) gelinceye kadar muhalifler üm-
metime zarar vermeyecektir.”

3- İşte Allah’ın Rasulü SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in kesin kanıtlar olan vahyi terk 
edip zannın peşine düşenlere karşı uyarı-
sı. Ukbe İbnu Amir RadiyAllahu anh’dan: 
“Zancılardan önce ilim öğrenin yani 
zanları ile hareket edenlerden önce.”

4- Geçmiş ümmetlerin başına ge-
lenleri bilen şerefli Nebi ümmetini şöy-
le uyarıyor: Ebu Hureyre RadiyAllahu 
anh’dan: “Feraizi (emir ve nehiyleri), 
Kur’an’ı öğrenin ve onları insanlara 
öğretin, ben şüphesiz öleceğim, ara-
nızdan ayrılacağım.” Hadisin başka bir 
kaynakta şu kısmı da mevcuttur: “Fera-
izi bilmeyen âlimin durumu, kafası 
olmayan birisi gibidir.” Hadisin başka 
bir versiyonunda Rasulullah’ın endişesini 
İbni Mesud şöyle bildiriyor: “Ben gidici 
bir kimseyim. Bu ilim kaldırılacak. 
Öyle ki iki kişi feraiz hususunda ih-
tilafa düşecek. Ancak aralarında ih-
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tilafı halledecek bir kimse bulama-
yacaktır.” Başka bir yerde: “Feraizi öğ-
renin. Zira o, ilmin yarısıdır. Bilesiniz 
ümmetimden ilk çekip alınacak ilim 
de odur.” Yukarıda verdiğimiz ayetle-
ri gayet açık bir şekilde tefsir ediyor bu 
hadis. Daha nice hadisler vardır ki hem 
teşvik hem de uyarı mahiyetindedir. 

5- Amr İbni Asım oğlundan Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 
“İlim üçtür, bunlardan başkası fazi-
lettir: muhkem bir ayeti öğrenmek, 
bir sünneti yaşamak, adaletli 
taksim yapmak.” Allah’ın Rasulü 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem ümme-
ti öğrenmeye, öğretmeye sürekli 
teşvik etmiştir. Onun için kısa za-
manda ölü bir toplumdan diri bir 
toplum doğmuştur. Bu toplum 
insanlık tarihini yeniden kurmuş-
tur. İşte âlimin cahile farkı ile ilgili 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in beyanı. Yukarıda adı verilen 
kaynakta, Kur’an’ı okumanın fazi-
leti ile ilgili bir hayli rivayet vardır.19 

b- İlmin Değeri

1- Ebu Hureyre’den şöyle riva-
yet edildi: “Rasulullah şöyle söylü-
yordu: Allah’ım bana öğrettiğini 
bana faydalı kıl. Bana faydalı 
olanı öğret, ilmimi artır, her 
hâl üzere Allah’a hamd olsun.”

2- Yine farklı bir yolla Ebu 
Hureyre’den şöyle rivayet edilir: 
“Kim Allah rızası aranacak bir 
ilmi, dünyaya ait bir makama 
(menfaate) ulaşmak için öğre-
nirse, cennetin kokusunu al-
mayacaktır.”

3- Yahya’nın oğlu Muhammed deği-
şik bir yoldan Abdullah’ın oğlu Cabir’den 
şöyle rivayet etti: “Âlimlerle yarışmak ve 
büyüklük tasarlamak için ilim öğren-
meyin. Yine sefihlere gösteriş yapmak 
ve münakaşa etmek için de öğrenme-
yin. Onunla meclislerde tercih yapma-
yın. Kim böyle yaparsa ateş, ateş....”

4- Ehzam’ın oğlu Zeyd değişik bir yol-
dan İbn Ömer’den şöyle rivayet etti: “Ra-
sulullah buyurdu ki: “Allah rızasından 

veya Allah’tan başkası için ilim öğre-
nirse ateşten yerini hazırlasın”20 Ebu 
Hureyre’den şöyle rivayet edildi: “Rasu-
lullah şöyle söylüyordu: “Allah’ım bana 
öğrettiğini faydalı kıl. Bana faydalı 
olanı öğret, ilmimi artır, her hâl üze-
re Allah’a hamd olsun.”21 Kur’an’da-
ki ayetler ve Nebevî rivayetler bize bir 
hakikati anlatıyor. İslâm dininde ve top-
lumunda ulema, nebilerin varisleridir. 
Onların sorumluluklarını yüklendiklerini 
anlatıyor. Bu sorumluluğu yerine getir-
meyenleri de Rabbimiz bize anlatıyor. 

IV- BEL’AM VEYA İLMİ KENDİ-
SİNE FAYDA VERMEYEN ULEMA

Gerek Kur’an ve gerek insanlık ve İs-
lâm tarihinde -ki ben bunun Hz. Âdem’le 
başladığı kanaatindeyim- öğrendiklerini 
yaşamayan ulema da mevcut olmuş. As-
lında bu, başlı başına ele alınması gere-
ken ciddi bir konudur. Mustafa Çelik bu 
konuyu kısmen de olsa işlemiş, “Saray 
Mollaları” adlı kitabında.22 Ben burada 
sadece kısa kısa örnekler vereceğim.23 

Bu misaller aynı zamanda Kur’an öncesi 
kitapları yüklenen ulemanın durumunu 
açıkladığı gibi, Kur’an’dan sonraki ulema-
nın da negatif  yönünü anlatıyor. Tarihte 
bunlara “ulema-i sû’/kötü ulema”, “saray 
uleması” veya Kur’an’ın tabiri ile “bel’am” 
olarak tanımlanmış. Bunları tek tek ve 
kısa kısa okuyalım.

a- Kendisini Rabbleştiren Ulema

Rabbimiz son kitabında bu tip ulema-
yı iki yerde zikretmekte ve son Rasul’un 
ümmetini “aynı duruma düşmeyin” diye 

uyarmaktadır. İki yerde canlı misal 
veriliyor. Birincisini yukarda zikir 
ettim. 

اللِّه  ُدوِن  ن  مِّ أَْربَابًا  َورُْهبَانَُهْم  أَْحبَارَُهْم  اتََّخُذواْ 

َوالَْمِسيَح ابَْن َمْريََم َوَما أُِمُرواْ إاِلَّ لِيَْعبُُدواْ إِلًَها َواِحًدا الَّ 

إِلََه إاِلَّ ُهَو ُسبَْحانَُه َعمَّ يُْشِكُوَن

“Allah’ı bırakıp, haham-
larını; (Hıristiyanlar ise) ra-
hiplerini ve Meryem oğlu 
Mesih’i Rab edindiler. Oysa, 
bunlar da ancak, bir olan Al-
lah’a ibadet etmekle emro-
lunmuşlardır. O’ndan başka 
hiçbir ilâh yoktur. O, onların 
ortak koştukları her şeyden 
uzaktır.”24 Dikkat edilirse ayet-
lerde “ahbar” ve “ruhban” 
diye iki sınıf  geçmektedir. Bura-
da onları Rableştirilenler sadece 
kınanmıyor, aynı zamanda kendi-
lerini Rableştirenler de kınanıyor. 
Ahbar; Yahudi uleması, ruhban; 
Hıristiyan uleması için kullanılmış. 
Bunların karşılığını son ümmette 
de bulmak mecburiyetindeyiz. 
Yoksa ayetleri hayattan çıkarmış 

oluruz. Rabbimiz de zaten -Allahu a’lem- 
onun için anlatıyor bize. İkinci misal çok 
daha canlı bir misal.

Kur’an-ı Kerim Ahzab Suresi 67. Bu 
ayet, oldukça aktüel tarifler getiriyor. 
Hem Rasulullah’tan önce hem Rasu-
lullah’tan sonra ve hem de günümüz 
yaşanan kültürünü anlatıyor. Özellikle, 
“sadât” ve “kubera”. Sadat: efendi-
ler, seyyidler, liderler. Kubera: büyükler, 
atalar, emirler, önderler… 

اللََّه  أَطَْعَنا  لَيْتََنا  يَا  يَُقولُوَن  النَّاِر  ِف  ُوُجوُهُهْم  تَُقلَُّب  يَْوَم 

Gerek Kur’an ve gerek 
insanlık ve İslâm 

tarihinde -ki ben bunun 
Hz. Âdem’le başladığı 

kanaatindeyim- 
öğrendiklerini 

yaşamayan ulema da 
mevcut olmuş. Aslında 

bu, başlı başına ele 
alınması gereken ciddi 

bir konudur.
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فَأََضلُّونَا  وَكَُبَاءنَا  َساَدتََنا  أَطَْعَنا  إِنَّا  َربََّنا  الرَُّسواَل َوقَالُوا  َوأَطَْعَنا 

ِبيَل َربََّنا آتِِهْم ِضْعَفْيِ ِمَن الَْعَذاِب َوالَْعْنُهْم لَْعًنا كَِبيًا السَّ

“Yüzlerinin ateşte bir yandan 
bir yana döndürüleceği gün, keşke 
Allah’a ve Rasul’e itaat edeydik, 
diyecekler. Yine şöyle diyecekler: 
Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve 
büyüklerimize itaat ettik de bizi 
yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz! 
Onlara iki kat azap ver ve onları 
büyük bir lânete uğrat.”25

b- Yüklendikleri Vahyî Gerçek-
lerin Hakkını Vermeyen Ulema

الِْحَمِر  كََمثَِل  يَْحِملُوَها  لَْم  ثُمَّ  التَّْوَراَة  لُوا  ُحمِّ الَِّذيَن  َمثَُل 

اَل  َواللَُّه  اللَِّه  ِبآيَاِت  بُوا  كَذَّ الَِّذيَن  الَْقْوِم  َمثَُل  ِبئَْس  أَْسَفاًرا  يَْحِمُل 

يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِمَي 

“Tevrat’la yükümlü tutulup da 
onunla amel etmeyenlerin duru-
mu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin 
durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini 
inkâr eden topluluğun hâli ne kö-
tüdür! Allah, zalimler topluluğunu 
hidayete erdirmez.”26 Bunlar da ki-
tap yüklü ulemadır. Tabii Tevrat ve İncil’e 
bağlı olarak bunu anlarsak “Kur’an yük-
lüler” kurtulur. Hâlbuki Rabbimiz, “siz 
bunlar gibi olmayın” diyor. Tarihimize ve 
günümüze bakarsak bunu çok güzel an-

larız. Nitekim nice tefsir, hadis, fıkıh ve 
kelam murahhaslarının, profesörlerinin 
otoriteye tâbi olup onların önünde te-
menna çektiklerini görmekteyiz. 

c- İnsanları Dalalete Götüren 
Ulema

Bu, üzerinde tez yazılabilecek olduk-
ça geniş bir alandır. Dini, gizleyen, tahrif 
eden, ilhad yapan ve tağuti otoritelere 
teslim eden ulema. Bunlarla ilgili sade-
ce ayetler vereceğim.

•İlahi Ayetleri Gizleyenler:

إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنزََل اللُّه ِمَن الِْكتَاِب َويَْشَتُوَن ِبِه َثًَنا 

يَْوَم  اللُّه  يَُكلُِّمُهُم  النَّاَر َوالَ  إاِلَّ  يَأْكُلُوَن ِف بُطُونِِهْم  َما  أُولَِئَك  قَلِيلً 

الِْقيَاَمِة َوالَ يَُزكِّيِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم

“Onlar ki, Allah’ın Kitap’tan 
inzal ettiğini (varlığın hakikati ve 
Sünnetullah bilgisini) gizleyip onu 
(hakikatlerini) az bir paraya (dün-
yasal değere) satarlar; işte onlar 
bâtınlarını (dünyalarını) ateşten 
(yakıcı) başka bir şeyle doldurmuş 
olmazlar. Kıyamet sürecinde Allah 
onlarla konuşmaz ve onları tezkiye 
etmez. Onlar için feci azap vardır.”27

•Dinde İlhad Yapanlar: 

ِف  يُلِْحُدوَن  الَِّذيَن  َوَذُرواْ  ِبَها  فَاْدُعوُه  الُْحْسَنى  األَْسَمء  َولِلِّه 
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أَْسَمئِِه َسيُْجزَْوَن َما كَانُواْ يَْعَملُوَن

“En güzel isimler Allah’ındır. 
O’na o güzel isimleriyle dua edin 
ve O’nun isimleri hakkında gerçeği 
çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıkla-
rının cezasına çarptırılacaklardır.”28

•Dini Tahrif Edenler: 

يثَاقَُهْم لَعنَّاُهْم َوَجَعلَْنا قُلُوبَُهْم قَاِسيًَة يَُحرِّفُوَن  فَِبَم نَْقِضِهم مِّ

مَّ ذُكُِّرواْ ِبِه َوالَ تَزَاُل تَطَّلُِع َعَلَ  َواِضِعِه َونَُسواْ َحظًّا مِّ الَْكلَِم َعن مَّ

يُِحبُّ  اللَّه  إِنَّ  َواْصَفْح  َعْنُهْم  فَاْعُف  ْنُهُم  مِّ قَلِيلً  إاِلَّ  ْنُهْم  مِّ َخآئَِنٍة 

الُْمْحِسِنَي

“Kesin sözlerini, taahhütlerini 
bozmaları sebebiyle onları lânet-
ledik, kafalarını kalınlaştırdık ve 
kalplerini katılaştırdık. Kelimeleri, 
ifadeleri, aslî manalarından uzak-
laştırarak tahrif ediyorlar, değişti-
riyorlar, maksadının dışında tefsir 
ediyorlar, gayesine aykırı te’viller 
yapıyorlar. Kendilerine öğretilen, 
tebliğ edilen Tevrat’ın hüküm-
lerinin önemli bir bölümünü de 
unuttular. İçlerinden pek azı hariç, 
onları taahhütlerini bozarak, da-
ima hainlik ederlerken görürsün. 
Yine de sen onları sorgusuz sualsiz 
affet. Azarlamadan, kınamadan 
hoşgörülü davran. Allah iyiliği, iyi 
niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu 
vicdanının emirlerini, devamlı 
davranışlarına, ilişkilerine, görev-
lerine, hayatlarına yansıtan, sami-
miyetle ibadet eden, aktif olarak 
iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirme-
ye örnek olan, işlerinde mükem-
mellik, dürüstlük ve başarı için 
dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, 
kalıcı hizmetler yapan Müslüman 
idarecileri, Müslümanları sever.”29

•Hakkı Batılla Karıştıranlar:

الَْحقَّ  َوتَْكتُُموَن  ِبالْبَاِطِل  الَْحقَّ  تَلِْبُسوَن  لَِم  الِْكتَاِب  أَْهَل  يَا 

َوأَنتُْم تَْعلَُموَن

“Ey geçmiş kitapları sahiple-
nenler, niçin gerekçeli, hikmete 
dayalı gelen hak kitaba bâtılı karış-
tırıyor, hakkı bâtıla âlet ediyor, bile 
bile hakikati, Muhammed’in hak 
Peygamber olduğu gerçeğini, ilâhi 
hükümleri gizliyorsunuz?”30
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d- Otoriteyi Ayakta Tutan ve 
Halkı İlmi İle Kandıran Ulema

Bu sınıf, bel’am sınıfıdır. İlahi ayetleri 
biliyorlar. Risalete dair ilimleri vardır an-
cak bunu heva ve heveslerine göre kulla-
nıyorlar ve bu şekilde halkı kandırıyorlar. 

فَأَتْبََعُه  ِمْنَها  فَانَسلََخ  آيَاتَِنا  آتَيَْناُه  الَِّذَي  نَبَأَ  َعلَيِْهْم  َواتُْل 

يْطَاُن فََكاَن ِمَن الَْغاِويَن َولَْو ِشئَْنا لَرَفَْعَناُه ِبَها َولَِكنَُّه أَْخلََد إَِل  الشَّ

األَرِْض َواتَّبََع َهَواُه فََمثَلُُه كََمثَِل الَْكلِْب إِن تَْحِمْل َعلَيِْه يَلَْهْث أَْو 

بُواْ ِبآيَاتَِنا فَاقُْصِص الَْقَصَص  تَْتُكُْه يَلَْهث ذَّلَِك َمثَُل الَْقْوِم الَِّذيَن كَذَّ

لََعلَُّهْم يَتََفكَُّروَن

“Kendisine ayetlerimizi verdi-
ğimiz, ilmî ve dinî bilgisi olan şu 
alçağın yaptıklarını da onlara, Ya-
hudilere oku. O menfaat karşılı-
ğı ayetlerimizden, kitabımızdan 
uzaklaştı, ihmal etti. Şeytan ve 
şeytanî güçler onu peşine taktı. 
Hain düşünceler taşıyanlardan, 
hak yoldan sapanlardan biri oldu. 
Sünnetimiz, düzenimizin yasaları 
içinde, irademizin tecellisine uy-
gun olsaydı, elbette onu bu ayetle-
rimiz sayesinde yüksek mevkilere 
getirirdik. Fakat o, dünyada ebe-
dîleşeceğini zannederek, mala ve 

zevke düşkünlüğü saplantı hâline 
getirdi. Şahsî arzu ve ihtirasları-
nın peşine düştü. Onun ibret verici 
hâli, tıpkı köpeğin hâline benzer. 
Sen onun üstüne varsan da havla-
yarak saldırır, kendi haline bırak-
san da havlayarak saldırır. Ayetle-
rimizi yalanlayan kavimler de ay-
nen böyledir. Bu tür kıssaları iyice 
anlat. Düşünmelerine vesile olur.”31 
Bunlar ilahi vahyi insanlara açıklamaları 
gerekirken, tam tersi şeyler yapıyorlar. 
Tefsir kitapları bu tiplere “bel’am” diyor-
lar. A’raf  Suresi’nin 175-176’ncı ayetleri 
münasebetiyle ismi çeşitli tefsir ve tarih 
kitaplarına girmiş olan Bel’am İbn Bâura 
(veya Bel’am İbn Eber)’nın; İsrâiloğulla-
rından, devler ülkesinden, Yemen diya-
rından veya Ken’an ilinden Allah’ın dinini 
öğrenmiş, ilim ve irfan sahibi, duası müs-
tecap, yanında Allah’ın ismi a’zamı bulu-
nan ve fakat sonradan itaatsizliğe düş-
müş bir kimse olduğu şeklinde rivayetler 
vardır. Her ne kadar Lût Aleyhi’s Selam’ın 
kızlarından biri ile evlenmiş olduğu söy-
lenirse de, bunun Yahudiler tarafından 
Müslümanlar aleyhine uydurulmuş bir 
iftira olduğu bilinmektedir.32

e- Dini Dünya Karşılığı Satan ve 
Kitapta Şirk Koşan Ulema

Bunlarda yazar aynı zamanda, yaz-
dıkları ile rableşen ve ilahlaşan ulemadır 

ِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن الِْكتَاَب ِبأَيِْديِهْم ثُمَّ يَُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعنِد  فََويٌْل لل

مَّ كَتَبَْت أَيِْديِهْم َوَويٌْل لَُّهْم  اللِّه لِيَْشَتُواْ ِبِه َثَناً قَلِيلً فََويٌْل لَُّهم مِّ

مَّ يَْكِسبُوَن  مِّ

“Asıl, kutsal kitaplardaki tah-
rifatı elleriyle yazılı hâle getiren-
lerin, kutsal kitap uyduranların; 
uydurduklarını servet, makam, 
mevki gibi geçici dünya menfaatle-
rine çevirmek, birkaç pula satmak 
için, bir de: ‘Bu Allah katındandır’ 
diyenlerin vay hâline! Elleriyle yap-
tıkları yazılı tahrifattan dolayı vay 
ehlikitabın başına geleceklere! 
Elde ettikleri kazançtan dolayı vay 
ki, vay onlara!”33 İşte bunlar, yazdık-
larını ilahi vahye eş tutan ve hatasız ol-
duğunu iddia eden ulema sınıfı…  İslâm 
toplumu bu ulema tipinden çok çekti ve 
hâlen de çekmektedir.

Bu ayetler, genel anlamları olduğu gibi 
birinci derecede ulemayı yani kitaptan 
haberi olanları anlatır. Halkı kandırırlar ve 
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1-Nahl Suresi 43
2-Tevbe Suresi 31
3-Bu konuda Abdulbaki 
Gülpınarlı’nın kısa da olsa 
güzel bir çalışması var.
4-Emanet ve Ehliyet, Yusuf 
Kerimoğlu, Giriş kısmı
5-Buluğ El-Meram Subul 
Es-Selam, Sönmez Yayın-
ları, Hacer el-Askalani
6-İslâm’ın Anlaşılmasına 
Doğru, Ebu Ala el-Mevdudi
7-Seyyid Kutub Savun-
ması, Ali Arslan, Arslan 
Yayınları, Seyyid Kutub’un 
İslam Dünya Görüşü adlı 
kitaba önsöz
8-Dinde Reforumcular, H. 
Hilmi Işık, İhlas Yayınları
9-Fıkhu’s-Sunne, Muham-
med Ali Sabuni
10-Bakara Suresi 143
11-Bir Hayırda Çalışmanın 
İlkeleri, Yalçın İçyer
12-Mutezile ve Hadis, Hü-
seyin Hansu, Otto Yayınları
13-İslam Felsefe Tarihi, 
Seyyid Hüseyin Nasr - 
Oliver Leaman
14-Nisa Suresi 59
15-Bir Hayırda Yarışmanın 
İlkleri, Yalçın İçyer ve 
tefsir kitaplarının (4/59) 
tefsiri
16-Secde Suresi 24
17-Fatır Suresi 28
18-Âl-i İmran Suresi 7
19-Fezail El-A’mal, Yusuf 
Kandehlevi, Risale ya-
yınları
20-İbn Mace, Es-Sünen, 
H. No: 251, 252, 254, 258. 

Ayrıca şu hadislere 
bakabilirsiniz: 256-260
21-İslami Şahsiyet Ders 
Kitapları (1. ve 2. Kitap), 
Yalçın İçyer, ve Kandeh-
levi age.
22-Saray Mollaları, 
Mustafa Çelik, Misak 
Yayınları
23-İslami Şahsiyet Ders 
Kitapları (2. ve 3. Kitap), 
Kitman, İlhad ve İsrailiyat 
bölümleri
24-Tevbe Suresi 31
25-Ahzab Suresi 66-68
26-Cuma Suresi 5
27-Bakara Suresi 174
28-Araf Suresi 180
29-(K.K. 5/13, 4/47, 
5/41,2/75)
30-(K.K. 3/71, 2/42)
31-(K.K. 7/175-176)
32-Taberî, Tefsiru’t-Ta-
berî, Mısır, 1373/1954, 
IX, 119-120; Fahruddin 
er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 
Mısır, 1308, XV, 54; D. B. 
Macdonald, İA, “Bel’âm 
İbn Bâura” Mad. Şamil 
İslam Ansk. Belam 
maddesi
33-Bakara Suresi 75
34-Muhammed Nasr ed-
Din Albani, Silsile Ed’Daif 
57.Hadis
35-Yalçın İçyer, “İhtilaf 
Kevni Bir Sünnetir” adlı 
hutbe
36-Abdullah Aydın, Tefsir-
de İsrailiyat veya Yalçın 
İçyer Şahsiyet kitapları 
İsrailiyat bölümü

İSLÂM TOPLUMUNDA ULEMA, ULEMAMIZ İLAHİ BİR RAHMETTİR

otoritelere tâbi kılarlar. Bizim için çok canlı 
ayetlerdir. Hilâfet’in saltanata dönüşme-
si dönemi olan Emevilerden günümüze 
kadar bu maddelerde anlattığı ulema tipi 
çokça görülmüştür. Yani, günümüz tabiri 
ile din ve devlet veya dünya ve devletin 
ayrım gördüğü laik anlayışın bizim dün-
yamıza girdiğinden itibaren bu felaketler 
yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bunların tek 
derdi; menfaat ve makam, ilahi ayet-
leri az bir dünya karşılığında satmaktır.

VII-SONUÇ VE DEĞERLEN-
DİRME

Ulemanın farklı görüşü -ki bu ihtilaf-
tır- ile ilgili bir rivayet vardır: “Ümme-
tin ihtilafı rahmettir.”34 Bu rivayetin 
uydurma ve zayıf  olduğu noktasında bir 
takım tespitler yapılmış. Muasır hadis 
âlimlerinden el-Albani, “aslı olmayan bir 
rivayettir”, diyor. İhtilaf, görüş farklılığı ve 
zenginliğidir. Bu anlamı ile ulemamızın 
farklı içtihatlarının olması bizim içi çok 
çözüm yollarının olmasıdır ve güzeldir.35 
Onların hepsinden de istifade etmemiz 
gerekiyor.

Ulemanın ve ilmin İslâm dininde, top-
lumunda yerinin ve değerinin çok yüksek 
olduğunu görüyoruz. Ebu Hanife, “el-Â-
lim ve’l-Müteallim” adlı eserinde bu konu-
da oldukça güzel kurallar veriyor. Bir hu-
susu burada bir kez daha vurgulamakta 
fayda var: Ulemaya, evrensel bir bakışla 
bakmamız, hepsinden istifade etme yak-
laşımı içinde olmamız gerekiyor. 

 “Bu Amerikan adamıdır”, “bu Siyo-
nist’tir” “şu İngiliz ajanıdır” gibi ucuz ka-
ralamalar adil değildir. Geçmiş ve aktüel 
birikimimizden istifade etmeliyiz ve gü-
nümüze getirerek faydalanmalıyız. Yani 
tahlil edici bir yöntem kullanarak almalı 
veya reddetmeliyiz. Bu Kur’an’ın İsraili-
yat’a veya kendisinden önceki ulemaya 
getirdiği bakıştır.36

RASULULLAH’TAN SONRA 
GÜNÜMÜZE KADAR ULEMA 

İslâm toplumunun hastalıklara başla-
dığı üç asırdan beri nerede bir uyanış var-
sa başında bir önder vardır. 18. yy’dan 
bu yana İslâm coğrafyasındaki İslâmi ha-
reketleri inceleyin, başında muttaki bir 

imam vardır. Sudan’da Mehdi hareketi, 
Afrika’da Senusi hareketi, Mısır’da İhvan 
hareketi, Lübnan, Ürdün, Irak’ta İhvan, 
Hizb-ut Tahrir, Cezayir’de Ulema hara-
keti, Hind Yarımadası’nda Cemaati İslâ-
miye, Türkiye’de ilk çıkışı ile Nurculuk, 
Süleymancılık ve Şeyh Said hareketleri-
nin başında muttaki onlarca imam vardır. 
Bunların hepsi incelenmeli, yanlış ve doğ-
ruları görülerek onlardan istifade edilme-
li. İran’da Şah’ı deviren İslâmi devrim… 
tüm bunlar bize ışık tutan çalışmalar ve 
hareketlerdir. Afganistan’da İhvan, Ule-
ma ve son Taliban hareketi. Avrupa’da, 
Bosna’da, Aliya İzzetbegoviç’in başında 
bulunduğu Müslüman gençler. İngilte-
re’de Kelim Sıddıki, ve daha nice müca-
delelerin başında ulema bulunmaktadır. 
Osmanlı’nın son dönemlerinde günde-
me gelen Afgani ve arkadaşlarının bile 
çabaları incelemeli ve faydalanılabilecek 
noktalar tespit edilmelidir.

Osmanlı’nın yıkılışından bu yana ku-
rulan, küçük ulusal, devletçikleri ayakta 
tutan da maalesef  yine ulemadır. Ab-
dunNasır, bağımsız olan, Ezher’i maaşa 
bağladı ve tağutiliğin emrine geçirdi. Su-
ud’un ve tüm Arap despotların ayakta 
durmasını sağlayan yukarda anlattığım 
ulema-i sû’dur. Kemalizm Türkiye’de ilan 
ettiği laik ve demokratik cumhuriyetin 
halk nezdinde kabulünü -laik akideye ay-
kırı olduğu bilindiği hâlde- dini ve ulemayı 
kullanarak sağlamaya çalışmıştır. Atatürk 
devrimlerini yanına Diyanet İşleri Başka-
nını alarak yaptığı gezilerle halka kabul 
ettirdi. Şapkayı başkanın başına geçirdi 
ve bu şekilde yanında gezdirdi. Ama kel-
lesi pahasına bunu reddeden yiğit ulema 
ipe gitti. İşte bu ulema bize ışık tutuyor. 
Bugün, dün de olduğu gibi onurlu ule-
maya ihtiyacımız çok ciddi boyutlarda-
dır. İslâm dünyasında, idam edilen ule-
mamız; Cezayir’de bin Badis, Libya’da 
Ömer Muhtar, Mısır’da Hasan El-Benna, 
Seyyid Kutup ve arkadaşları, Irak’ta Ab-
dulaziz el-Bedri, Türkiye’de İskilipli Atıf, 
Said-i Kürdi, Şeyh Said, Süleyman Hilmi, 
Suriye’de onlarca ulema, Bangladeş’te 
ve Suud’da idam edilen ulema ve İslâm 
toplumunu yani İslâm Hilâfeti’ni yeniden 
ikame etme mücadelesi canı pahasına 

veren ulemamız inşallah, şehadet şer-
betini içen İmam Ebu Hanife gibi onurlu 
ulema günümüz Müslümanlarını yeniden 
uyandıracaktır. İnanıyorum ki bu muhlis 
ulema, dini gizleyen ve onu dünyalık az 
bir bedel karşılığında otoritelere satan, 
tahrif  eden negatif  ulemaya karşı üstle-
rine düşen önderliği yapıp ümmete ışık 
olacaktır. Rabbim, bu özlemini duyduğu-
muz ulemayı bu ümmete nasip eylesin. 
Bize bu diriliş kervanında er olmayı nasip 
etsin. Bu makalemi yazmama vesile olan, 
Köklü Değişim çalışanlarının da bu ker-
vanın diriliş erlerinden olduğuna inanıyo-
rum. Teşekkür ediyorum. Bu yol şüheda 
yoldur. Rabbim onlardan eylesin.
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Egemenliği ellerinde bulunduran 
tâğutî güçler, İslâm’ın sosyal ve 
siyasal hayata hâkim olmaya 

kalkmasını daima kendi şeytani çıkarları 
için tehlikeli görmekte ve İslâm’ı günde-
me getiren Müslümanlara taviz vererek, 
onlardan bazı tavizler istemektedirler. 
Tâğutlar, tevhidî hareketi kontrol altı-
na almak ve asli çizgisinden saptırarak 
etkisiz hâle getirmek istedikleri için bu 
yola başvururlar. Başlarında Peygamber 
ve O’nun gerçek vârisleri olan, sadece 
Allah’a bağlı güvenilir liderlerin bulun-
madığı birçok tevhidî hareket, şeytan ve 
dostlarının bu taviz alışverişi ve bu müda-
halesiyle sapmış ve bağlılarını da saptır-
mıştır. Tarihte, Hristiyanlığın tevhid dini 
olma vasfından saparak, zalim güçlerin, 
şirkin emrine ve hizmetine girmesiyle 
sonuçlanan tahrifatına sebep, Kostantini-
us’un 325 yıllarında Hristiyanlıkla Roma 

despotizmini uzlaştırması olmuştur. Er-
kekçe mücadele ederek o zamanların 
tevhid dini Hristiyanlığı yok edemeyen 
Bizans’ın başındaki kral, Hristiyan olmuş 
bir dindar görüntüsüyle Hristiyanlığı iç-
ten yıkmaya çalışmış, onu devlet dini 
hâline getirerek, içine şirki, putperestliği 
katmıştır. Hristiyanlık, Pavlos’tan sonra 
ikinci olarak ve daha etkili biçimde devlet 
tarafından tahrif  edilmiştir. Hristiyanlığın 
başına gelenlerin bir benzerini İslâm için 
uygulamaya çalışıyorlar. 

Mekke müşrikleri de, Rasulullah ken-
dilerine Allah’ın ayetlerini okuyup tebliğ 
ettiği zaman, Allah’a kavuşmayı umma-
yanlar:

لُْه ائِْت ِبُقرْآٍن َغْيِ َهَذا أَْو بَدِّ

“Ya bundan başka bir Kur’an 
getir ya da bu Kur’an’ı değiştir!”1 
diyorlardı. Günümüzdeki egemen güç 
odakları da değiştirilmiş bir Kur’an iste-
mek veya “başka bir Kur’an” talep etmek 
yerine; İslâm’ın 14 asır öncesi hükümleri 

ile bugün uygulanamayacağını ileri süre-
rek İslâm’ın güncellenmesi gerektiğini, bu 
niyetlerle mi istiyorlar acaba? 

İslâm’ın istediği bir devlet olmadığı 
zaman, eğer uzlaşma veya müdahale var-
sa, devletin istediği İslâm ortaya çıkacak-
tır. Müslümanlar, tevhid yerine heykelle-
re saygı duruşuna alıştırılırsa, iman yerine 
vatan kabul ettirilirse, Kur’an hüküm-
lerinin her zamanda ve her coğrafyada 
geçerli olmayacağı kabul ettirilirse, dinin 
sadece adı kalmış olacaktır. 

Atatürkçü laik düzen, kendi insanını, 
kendi Müslüman tipini, kendi yöneticile-
rini yetiştirdi. Şimdi, bir adım daha ileri 
giderek; kendi İslâm’ını oluşturmaya 
çalışıyor. Düzen, dün Erbakan’a sarığı, 
çarşafı yasak ettiriyordu, bugün de onun 
talebesine daha ciddi görevler yüklü-
yor. Öyle ya, CHP iktidara gelse ve dini 
güncellemeye çalışsa, bu toplum kabul 
etmeyeceği gibi, düzene bile tepki gös-
terebilir. Başörtüsü ayağa düşürüldükten 
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sonra, işlevi çoğunlukla yok edildikten 
sonra devlet tarafından takılması câiz ilan 
edildi. Korkarım, şimdi değilse bile, hal-
kın % 30 civarında şeriat istediği bir za-
man diliminde şerli hayat “şeriat” adıyla 
bu ülkeye getirilmeye çalışılır. Güncelleş-
tirmeye uğrayan devlet dini, şeriat diye 
lanse edilir, cumhurbaşkanı da halife ilan 
edilir. İşte asıl o zaman İslâm’a en büyük 
darbe vurulmuş olur. 

Neyin İslâm, neyin İslâm dışı oldu-
ğuna, neyin hak neyin bâtıl olduğuna, 
Kur’an’ın ve ahkâmının güncelleşmeye 
ihtiyacı olup olmadığına laik ve Kemalist 
bir düzenin yöneticileri karar veremez. 
Hani, laiklik devletin dine karışmama-
sı idi! Dini devlete karıştırtmıyorsunuz, 
peki, devletin dine müdahale etme hak-
kını hangi ilkenizden alıyorsunuz? “Siz 
İslâm’ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün 
uygulayamazsınız.” Peki, haydi sen İslâm’ı 
güncelleştirerek olsun uygula. Nasıl gün-
celleştireceksen? Daha, İslâm’ın eskime-
yeceğini, güncellenme ihtiyacı hissetme-
yeceğini, kıyamete kadar geçerli olacak 
bir din olduğunu bilmeyen veya böyle 
olduğuna inanmayan kimse, nasıl ümme-

tin liderliğine soyunur? İçkici bir kimsenin 
“içki ayeti güncellenmelidir” demesiyle; 
Allah’ın hükümlerini kanun olarak kabul 
etmeyen, mahkemelerinde uygulatma-
yan, Allah’ın hükümlerine tümüyle ters 
hükümler, kanunlar çıkaran ve uygula-
yanların “İslâm güncelleştirilmeli” demele-
rinin ne farkı var? 

İslâm’ın Hiçbir Hükmü Eski-
mez, Eskiyip Güncellenmesi Ge-
reken İslâm Dışı Düzenler ve On-
ların Yöneticileridir 

Laik devlet yöneticilerinin ellerini 
Allah’ın dini İslâm’dan çekmeleri, dille-
rini İslâm’a yön verici ifadelerden sakın-
dırmaları gerekir. İslâm, eksiği ve fazlası 
olmayan, her zaman yaşanacak ve uy-
gulanacak olan, hükümlerinin kıyamete 
kadar geçerli olduğu Allah’ın bizim için 
razı olduğu yegâne dinin adıdır. Kimsenin 
ona müdahale etmesine, onu yönlendir-
mesine, güncelleme adıyla o hükümleri 
değiştirmesine müsaade edilemez. Bir 
yöneticinin, eğer Allah’tan korkuyorsa, 
yapacağı şey, kendisini ve yönettiği dev-
letini Kur’an’a göre güncellemesidir. Be-

şerî anayasaların güncellemeye ihtiyacı 
var, kanunların güncellenmeye ihtiyacı 
var, mahkemelerin, eğitim sisteminin, 
bankaların, meyhanelerin, kumarhane-
lerin güncellenmeye ihtiyacı vardır. Bu 
güncellemeler ya Kur’an istikametinde 
olur ya da başka istikamette. Yapılması 
gereken şey, her şeyimizi; inançlarımızı, 
beklentilerimizi Allah’ın istediği tarzda 
değiştirmek, güncellemek olmalı; tabii, 
bu arada bireysel ve sosyal yaşayışımızı 
büyük çapta yönlendiren devletin Al-
lah’ın istediği tarzda değiştirilip güncel-
lenmesi hedeflenmelidir. 

Peki, haydi sen İslâm’ı 
güncelleştirerek olsun uygula. Nasıl 
güncelleştireceksen? Daha, İslâm’ın 

eskimeyeceğini, güncellenme 
ihtiyacı hissetmeyeceğini, kıyamete 

kadar geçerli olacak bir din 
olduğunu bilmeyen veya böyle 

olduğuna inanmayan kimse, nasıl 
ümmetin liderliğine soyunur?
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Güncellenip Kuşa Benzetilecek 
Şeriat Gelecekse, İstemiyoruz 
Aman Gelmesin!

Halktan bazılarının hiçbir delil olma-
dan net şekilde yöneticilere iftira atarak, 
“Şeriatı getirecekler!” diye kendilerini ve 
Müslümanları avutmasının, içi boş söz-
den ibaret olduğunu belirtelim. En yetkili 
yöneticinin; “İslâm’ın güncelleştirilmesi ge-
rektiğinden” ve “14 asır öncesi hükümlerin 
bugün uygulanamayacağından” bahset-
mesinden yola çıkarak, dememiz gere-
kiyor ki: Allah muhafaza etsin, bunların 
getireceği şeriattan. Güncellenen, 14 
asır önceki ahkâmdan farklı uygulanacak 
olan şeriat; güncel putlara dokunmayan, 
Atatürk’ün heykellerinin ve ilkelerinin 
gölgesinde, sadece adı şeriat olan, sah-
te ve muharref  bir din olacaktır; devlet 
dini. Dinin sahtesini asıl diye topluma 
kabul ettirmek, dinin aslına en büyük 
ihanet olur. Yetmedi mi düzenin İslâm’ı 
100 senedir güncelleştirdiği, dinden dev-
let gücünü çıkardığı, dini devletin emrine 
verdiği, Allah’ın hükümlerini değiştirip 
haramları helal (serbest) yaptığı? Daha 
ne kaldı güncelleşmedik de İslâm’ı gün-
celleştirelim deniyor? Atatürkçü ve laik 
okullarda güncelleştirip Batı tarzı oluş-
turduğunuz müfredatla bu gençleri, bu 
imamları siz yetiştirdiniz. Âlim olması ge-
rekenleri güncelleştirip din görevlisi diye-
rek devlet memuru hâline siz getirdiniz. 
Dini Diyanet’e bağlayarak siz güncelleş-
tirdiniz. Allah’ın hâkimiyetle ilgili ayetini 
güncelleyerek Allah’a ait olan egemenli-
ği, hem de kayıtsız şartsız ulusa vererek 
siz güncellediniz. Dinin esası olan tevhid 
ilkesini güncelleyerek “tek Allah” ye-
rine; “tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet”i iman ilkesi olarak halka siz 
benimsettirdiniz. Artık Allah için ölmek 
şehit sayılmayı gerektirmiyor; onu da 
güncelleştirerek sadece vatan için, dev-
let için ölenleri ölümsüz şehitler olarak 
halka da kabul ettirdiniz. İslâm’ı güncel-
leştirerek “Laiklikle İslâm’ın bağdaşaca-
ğına” hükmettiniz. Herkesi bankasız ve 
faizsiz yapamayacak hâle getirerek, faizin 
Allah’la savaş demek olduğu hükmünü 
güncelleştirdiniz. Kumarı haram olarak 
gündeme getirip karşı çıkmayı güncel-

leştirerek her caddede bir “İddaa bayii” 
açtırdınız, her kahveyi kumar oynanan 
mekân hâline getirdiniz. Allah’ın içki ya-
sağını güncelleştirerek isteyenin rahatça 
içebileceği ortamı siz oluşturdunuz. Allah 
sevgisi ve korkusunu güncelleştirerek in-
sanların reislerini ve partilerini Allah’tan 
daha fazla sevmelerini siz sağladınız. 
Haramlardan fazla suç ve yasaklardan, 
cehennemden fazla hapishaneden, ilâhî 
imtihandan fazla üniversite sınavı gibi 
sınavlarda başarısızlıktan korkmalarını 
siz sağladınız. Güncelleştirmediğiniz İs-
lâm’ın başka hangi hükmü kaldı da onu 
güncelleştireceksiniz? Diyebilirsiniz ki, 
bunları biz güncelleştirmedik. Siz veya 
izinden gittiğiniz sizden öncekiler; sahip 
çıktığınız ve hatta kutsallaştırdığınız “tek 
devlet” güncelleştirdi. Siz de bırakın bu 
güncelleştirmeye karşı çıkmayı, ilaveler-
de bulundunuz. Devletin güncelleştirme-
diği İslâm hükmü olarak ne kaldı ki, gün-
celleştirmeden bahsediyorsunuz? İslâm’ı 

en büyük oranda güncelleştiren, çağın en 
büyük tâğutu Atatürk idi. Onun izinden 
mi gidiyorsunuz? İkinci Atatürk olmayı mı 
düşünüyorsunuz?

Zeytindalı’ndaki zafer sarhoşluğuyla 
devlet dini, Allah’ın dinine daha açık-
tan saldırmaya başladı. Belki bazı kapa-
lı gözler açılır. Şimdi, burada açılmazsa 
korkarım bir daha hiç açılmaz. Devlet 
Baba, şirkle küfürle uğraşacak, onlara 
yol gösterecek değil ya; boy boyladı, soy 
soyladı ve gürledi: “İslâm’ın güncellen-
mesi gerekir!”; “Siz İslâm’ı 14 asır öncesi 
hükümleri ile bugün uygulayamazsınız.” 
Bu sözlerin izahı: Devletin, bu zamanın 
hükümleri esastır. İslâm Devleti, Kur’an 
ve Sünnet’teki İslâm, 14 asır öncesinde 
kaldı. O hükümlerin miadı doldu, değişti-
rilmesi gerekir. Ne o? Hâlâ faizi haram mı 
kabul edeceğiz? İçkiyi yasaklayacak mıyız? 
Heykelleri de mi kaldırmamız gerekiyor? 
Atatürk’ün bize emaneti olan laikliği terk 
mi edelim yani? Demokrasiden vaz mı 

Halktan bazılarının hiçbir delil olmadan 
net şekilde yöneticilere iftira atarak, 
“Şeriatı getirecekler!” diye kendilerini 
ve Müslümanları avutmasının, içi boş 
sözden ibaret olduğunu belirtelim. 

En yetkili yöneticinin; “İslâm’ın 
güncelleştirilmesi gerektiğinden” 

ve “14 asır öncesi hükümlerin 
bugün uygulanamayacağından” 
bahsetmesinden yola çıkarak, 

dememiz gerekiyor ki: Allah muhafaza 
etsin, bunların getireceği şeriattan.
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geçelim? Bayrak törenleri adıyla heykel-
lere öğrenciler saygı duruşunda bulun-
masınlar mı diyorsunuz? Bu uygulama-
larımızı yasaklayan hükümler eskidendi. 
Kutsadığımız devletin kanunlarını güncel-
leştirip değiştirecek değiliz ya! Değişmesi 
lâzım bu hükümlerin; Devletin hükümle-
rinin değil, Kur’an hükümlerinin. Bu es-
kimiş hükümleri bugün uygulayamazsınız. 
Uygulanmasına izin vermem! 

Bugün demokrasinin, laikliğin, muha-
fazakârlığın yön verdiği kuşa benzetilmiş 
bir din anlayışı var. Tek ilâh, tek Kitap; on-
lar eskidendi; Şimdi “tek millet, tek bayrak, 
tek vatan, tek devlet” var. “Biz böyle bir 
dini savunuyoruz…” diyor. Biz de diyoruz 
ki: Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize! 
Biz kıyamete kadar geçerli olan Allah’ın 
hükümlerini savunuyoruz; assanız da 
kesseniz de savunmaya devam edeceğiz.

İslâm’ın niye güncellenmesi gereksin? 
O, geçmişi de geleceği de bilen, hiç ya-
nılmayan Allah’ın dini. Beşerî devletler, 
beşerî düzenler, beşerî kanunlar beşerin 
zaaflarını taşıdığı için, insanlar geleceği 
bilemeyeceğinden ve ileride olacağını 
sandıkları şeylerde yanılacaklarından in-
sanların yaptıkları yasalar, devletler, dü-
zenler, yöneticileriyle birlikte güncellen-
meli değil mi?  

Bal Gibi (Değil, Zehir Gibi), Al-
lah’ın Hükmünü Değiştiriyorlar!

“Kur’an hükümleri değişmeli” diyen 
zat, bir gün sonra görüşünü değiştirmiş: 
“Kur’an kıyamete kadar aynı kalacaktır. 
Kur’an’ın hükümleri değişmeyecektir.” De-
ğişmeyecek, peki ne olacak? Kur’an’da 
değişmeden duracak. Allah, hükümleri-
ni niye gönderdi? Kur’an’da değişmeden 
dursun diye mi? Değişsin-değişmesin 
tartışmasıyla, sanırsınız ki, Kur’an hü-
kümlerini sosyal ve siyasal hayatta uygu-
lamak isteyen kişi, güncelleştirerek veya 
değişim çerçevesinde uygulayacak! Yok 
böyle bir şey. Peki, Rabbimiz bu Kitabı, 
yaşansın, uygulansın diye göndermedi 
mi? “Kur’an’ın hükümleri kıyamete kadar 
değişmeyecektir” diye nutuk atmak kolay. 
Gel, değiştirme, değiştirenlere engel ol o 
zaman. Allah’ın hükümlerini meclis de-

ğiştiriyor mu, değiştirmiyor mu? Devlet, 
devlet olarak Allah’ın hükümlerini kabul 
ediyor mu, etmiyor mu? Atatürk, şeriat 
denilen Allah’ın hükümlerini geçersiz kıl-
dı. Allah’ın hükümlerini tümüyle kaldırıp 
Batı kanunlarıyla değiştirdi. Şimdikiler de 
onun izinden giderek sadece Allah’ın ka-
nunlarını uygulamamakla yetinmiyorlar. 
Aynı zamanda ilahlık taslayarak Allah’ın 
hükümlerini yok sayıyor; yerine Kur’an’ın 
yasalarına ters kanunlar, hükümler koyu-
yorlar. Meclis kanun çıkarırken Allah’ın 
hükümlerini hiç değiştirmeden alıp uy-
guluyorsa, o zaman gönül huzuru ile 
“Kur’an’ın hükümleri uygulanıyor, onu 
kimse değiştiremez!” diyebilirsin. Meclis, 
Allah’ın kanunlarını tümüyle değiştiriyor, 
kendisi ilahlık taslayarak Allah’ın kanun-
larına alternatif  kanunlar yapıyor. Allah 
içkiyi yasaklıyor; meclis içkiyi serbest kılı-
yor. Allah faizi yasaklıyor, meclis serbest 
kılıyor. Allah, hırsızın elini kesin diyor, 
mahkemeler, devletin kanununu uygula-
yarak hırsıza sözgelimi iki yıl hapis veriyor. 
Bu uygulamalarla Allah’ın hükmü gerçek-

ten değişmemiş mi oluyor? Allah’ın hük-
mü, yasaları ve yasakları, meclis kanun 
çıkarırken en küçük çapta kâle alınmıyor. 
Allah’ın hangi kanunu değişmeden alınıp 
uygulanmış? Ceza hukuku mu, Miras hu-
kuku mu, Ticaret hukuku mu? Hangi hu-
kuk, olduğu gibi Kur’an’dan alınmış, hiç 
değiştirilmeden uygulamaya konulmuş? 

Bu yöneticinin Kur’an’ı övmesi, onun 
değişmediğini ve değişmeyeceğini söyle-
mesi, ihtimal ki bir gün önceki konuşma-
sına tepkiler yüzündendir, içyüzünü Allah 
bilir. Yöneticiler için 24 saat uzun bir za-
mandır. Onlar için dün dündür, bugün bu-
gündür. Politikacı koltuğu her tarafa rahat-
lıkla dönen bir koltuktur. “Kur’an hüküm-
leri değişmez, kıyamete kadar geçerlidir”; 
“Aslolan Kur’an’dır. Kur’an’a ters değilse 
olay bitmiştir” Böyle mi buyurdu? Kur’an 
hükümleri değişmemişse, değişmeye-
cekse, aslolan Kur’an’sa “Haydi uygula!” 
demek gerekmiyor mu? “Kur’an’a ters 
değilse olay bitmiştir.” Uygulanan kanunlar 
tümüyle Kur’an’a ters. Allah’ın hükümleri 
uygulanmıyor, Kur’an uygulanmıyor. 

Meclis, Allah’ın kanunlarını tümüyle 
değiştiriyor, kendisi ilahlık taslayarak 

Allah’ın kanunlarına alternatif kanunlar 
yapıyor. Allah içkiyi yasaklıyor; meclis 

içkiyi serbest kılıyor. Allah faizi 
yasaklıyor, meclis serbest kılıyor. Allah, 
hırsızın elini kesin diyor, mahkemeler, 

devletin kanununu uygulayarak 
hırsıza sözgelimi iki yıl hapis veriyor. 

Bu uygulamalarla Allah’ın hükmü 
gerçekten değişmemiş mi oluyor? 
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Elinde İçki Şişesiyle Sarhoş Biri-
nin Kur’an’ı Övmesi

Elinde içki şişesiyle sarhoş bir adam 
çıksa, nutuk atsa: “Kur’an’da içki ayetleri 
var. Bunlar değişmemiştir, kimse değiştire-
mez!” dese, “aferin!” mi demek gerekir? 
Puta tapan bir kimse, Kur’an’ın ayetlerini 
övse, “bu ayetler kıyamete kadar geçerli-
dir” dese sarhoş ve putperestten yana 
mı olmak icap eder, yoksa onu eleştirip 
suçlayanlardan yana mı olmak gerekir? 
İçki içen sarhoşa, putperest kimseye 
kimi benzettiğimi, arada ne ilgi olduğu-
nu merak edenlere, yani bu örneklerle 
ne demek istediğimi anlamamış olanla-
ra izah edeyim: Bir kimse, kendisi birey 
olarak puta tapmış olsa, kendi günahını 
yüklenir. Milyonlarca insanın bir heyke-
lin önüne dizilip ona saygı duruşunda 
bulunmaya onları mecbur eden kim-
senin durumu ondan daha vahim değil 
midir? İçki içilmesini kanunla serbest 
kılmak, içki içenlere yardımcı olmak, 
zina etmek isteyenlere kapısında bekçi 
ve Türk bayrağı asılı olan yerler yapıp 
bu işi kolaylaştırmak, yasallaştırmak ne 
demektir? Allah’ın hırsıza verdiği suçu 
uygulamayan, bununla da yetinmeyip 
mecliste hırsız için farklı hükümler ko-
yan kimseler, Allah’ın hükmünü değiştir-
miş olmuyor mu? Allah faizi yasaklamış, 
sen faizi serbest kılıp “faizsiz ekonomi 
olmaz” deyince O’nun hükmünü değiş-
tirmiş olmuyor musun? “Laiklikle İslâm 
bağdaşır” diyen kimse, Kur’an hükümle-
rini değiştirmeye kalkmış olmuyor mu? 

أَن  أَْمرًا  َورَُسولُُه  اللَُّه  قََض  إَِذا  ُمْؤِمَنٍة  َواَل  لُِمْؤِمٍن  كَاَن  َوَما 

َضلَّ  فََقْد  َورَُسولَُه  اللََّه  يَْعِص  َوَمن  أَْمرِِهْم  ِمْن  الِْخَيَُة  لَُهُم  يَُكوَن 

ِبيًنا َضَلاًل مُّ

“Allah ve Rasulü bir iş hakkın-
da hüküm verdiği zaman, hiçbir 
mü’min erkek ve hiçbir mü’min 
kadın için o işi kendi istediği gibi 
yapmak için tercih kullanma hak-
kı yoktur. Allah’ın hükmünü, ka-
nunlarını tercih etmek zorunda-
dır. Kim Allah’a ve Rasûlüne karşı 
gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir 
şekilde sapmıştır.”2 Bir konuda Al-
lah’ın bir hükmü varsa, insana düşen o 
hükme teslim olmak, yönetimde ve tüm 

işlerinde Allah’ın hükmünü uygulamaktır. 
Allah’ın hükümleri dışındakilere “câhi-
liyye hükmü” denir. Mü’minler, câhiliyye 
ile hükmetmezler.3 Bilirler ki, insanları 
kendi çıkardıkları Allah’ın hükmüne ters 
kanunlarla idare etmeye kalkıp Allah’ın 
indirdiğiyle hükmetmeyenler kâfir, zâlim 
ve fâsıktır.4 İman edenler, Allah’ın hü-
kümlerine teslim olurlar, kendileri kanun 
koyma küstahlığında bulunmayıp değiş-
meyen ve değişmeyecek olan Allah’ın 
kanunlarıyla insanları yönetirler.

Devletlerin Dini Güncelleştir-
mesiyle İlgili Bir Şema

Aslında küçük bir tablo, bir grafik, 
bazen bir karikatür; sayfalarca yazıyla 
verilecek bilgiden daha fazlasını, kestir-
me yoldan verir. Çizdiğim tablonun kolay 
anlaşılacağını umuyorum. Bununla birlik-
te, aşağıdaki tabloyu kısaca açıklayayım: 
Önce, unutmayalım ki; Hilâfet Devleti de 
denilen İslâm Devletiyle diğer dev-
let şekilleri birbirinden tümüyle 
farklı. Öncelikle, devlet ile din yer değiş-
tirmiş. İslâmî Devlet’te din ana çerçe-
vedir, devlet onun içindedir. Devlet dinin 
çerçevesi dâhilindedir. Din esastır, devlet 
dine bağlıdır. Saltanat Sisteminde 
ise devlet esastır, ana çerçevedir, din de 
devletin içinde yer edinmiştir. Devlete 

Elinde içki şişesiyle sarhoş bir adam çıksa, 
nutuk atsa: “Kur’an’da içki ayetleri var. Bunlar 

değişmemiştir, kimse değiştiremez!” dese, 
“aferin!” mi demek gerekir? Puta tapan bir kimse, 

Kur’an’ın ayetlerini övse, “bu ayetler kıyamete 
kadar geçerlidir” dese sarhoş ve putperestten 
yana mı olmak icap eder, yoksa onu eleştirip 

suçlayanlardan yana mı olmak gerekir? 
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belirli oranda bağlı, din onun kontrolün-
dedir. Komünist sistemde, din devlet 
tarafından dışlanmıştır. Devlet, dinin kü-
çük çapta bile müdahalesine izin vermez; 
ama devlet dine hücum eder. Batı tipi 
laik sistemde devlet, dinden bağını 
(uzun uğraşlar sonunda) koparmıştır. 
Din ayrı, devlet ayrıdır. Birbirlerine karış-
mazlar. Türkiye Cumhuriyeti tipi la-
iklikte ise devlet, merkezdedir. Devlet, 
dini ikiye bölmüştür. Bir kısmıyla uzlaş-
mış, resmî görevli dediği, kendi memuru 
kabul ettiği din görevlilerine, maaşlar (ve 
emirler) vermektedir. Dinin diğer kısmını 
(tevhidî esasları, şeriatı, Allah’ın hüküm-
lerini...) dışarıda, devletten uzakta tutar. 
Hem devlet ve hem de devletin hizme-
tindeki din, dışarıda tuttukları dine karşı 
hücum edip saldırırlar. Yani, dinin bir kıs-
mını, devlet içine alır, onu devlet dini hâ-
line getirir, hakla bâtılı bulamaç ettirir, o 
dini istediği gibi kullanır. Ama devletin dı-
şındaki dine, devlete müdahale hakkı ve-
rilmez. Devlet, sadece tek taraflı olarak 
müdahale etmekle yetinmeyip gözdağı 
verir, korkutur, içeriye atar, baskı uygu-
lar. Halk mı? Halkın çoğunluğu devletin 
safındadır. “Devlet dini”ni benimser. İşte 
yukarıdaki tablo, bütün bunları anlatıyor. 

İslâm, inanmak ve uygulanmak için 
gönderilmiştir. Uygulamadığın dinin hü-
kümleri veya içtihatları güncelleşse ne 
olur, güncelleşmese ne olur? “Ne dedi, 
öyle mi dedi, böyle mi dedi?” diye tartışa-
caklarına; Allah’ın indirdiği hükümleri uy-
gulamayanlar ve uygulanmadığı için şikâ-
yetçi ve rahatsız olmayanlar, verecekleri 
hesabı düşünsünler.

Birkaç Soru

Hak-bâtıl mücadelesi, bugün Allah’ın 
Dini ile devlet dini arasındaki mücade-
leye dönüşmüş durumda. Aşağıdaki so-
rulara verilen cevap, hangi dinin tercih 
edildiğini gösterecektir.

İslâm’ı güncelleştirmek mi, devleti İs-
lâmlaştırmak mı?

Dini baskı altında tutmak mı, devleti 
dinin emrine vermek mi? 

Kur’an ahkâmının değişmesini iste-
mek mi, kendini ve yönetimi Kur’an isti-
kametinde değiştirmek mi?

Müçtehitleri suçlamak mı, müçtehit 
olamıyorsa müçtehit yetiştirmek mi?

Bütün suçu, güncelleştirmeye karşı 
olan âlimlere yüklemek mi, Allah’ın in-

dirdiğiyle hükmetmemenin suçu altında 
ezilmek mi?

Bağımsız âlimleri emri altına almaya 
çalışmak mı, âlimlerin emrini tutmak mı? 

Davetçi âlimleri içeri atmak mı, ger-
çek âlimleri baş tacı etmek mi?

Hep ben konuşayım demek mi, Kur’an 
konuşsun, ilim konuşsun demek mi?

“Merdiven altı eğitim” diye bağımsız 
dinî faaliyetleri küçümsemek mi, onlardan 
tevhidi öğrenmek ve önlerini açmak mı?

Cemaatleri ve dernekleri Diyanet iş-
leri Başkanlığına bağlamak mı, Diyanet’i 
dine bağlamak mı?

Rabbim, dinimizi yaşayarak onu koru-
yanlardan eylesin. Güncelleştirme adına 
ona yön vermeye kalkanlardan dinimizi 
ve bizi korusun.

İslâm, inanmak ve uygulanmak için gönderilmiştir.
Uygulamadığın dinin hükümleri veya içtihatları güncelleşse ne olur, güncelleşmese ne olur?

1-Yunus Suresi 15
2-Ahzâb Suresi 36
3-Mâide Suresi 50
4-Mâide Suresi 44-45-47
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“Deizm Allah’a imanda samimi insan-
ların yoludur.”

“İki yüz elli, hadi bilemediniz üç yüz elli 
ahkâm ayetinin lafzî anlam sınırları dâhilin-
de, miladi 632 yılından kıyamet gününe ka-
dar dünya üzerinde ortaya çıkacak bütün 
beşerî, içtimai, hukuki, iktisadi olaylar ve 
sorunların çözüleceğini savlamak, Allah’ın 
biz müminlere bahşettiği akıl nimetiyle alay 
etmek değildir de nedir? Bundan da öte, 
Kur’an’daki birçok hukuki içerikli ayeti bu-
günkü hayat tecrübemiz içerisinde bir kez 
dahi tatbik etmediğimiz, üstelik tatbik ihti-
yacı hissetmediğimiz, dahası bundan hiçbir 
rahatsızlık da hissetmediğimiz hâlde, sade-
ce bizi ve bizim gibi düşünenlere tarihselci 
demek, gayr-i ahlakilik değil midir?”

“Âdem’in babası kimdi diye soruyorum 
ara sıra ya. Âdem’in babası da mı var diyor-
lar. Var ya Kur’an söylüyor. İnsan suresinin 
2. ayeti Âdem’in babasının olduğunu söylü-
yor. Öyle ya! Herhalde toprak değildi!”

“…Hayır, hayır arkadaşım! 1400 sene 

öncesindeki bir adama hitap ediyor. 1400 
sene öncesinin Mekke ve Medine’sinin so-
kağına hitap ediyor. Sana hitap etmiyor… 
Bugün Kur’an’ı okuyup da dinden çıkan bir 
sürü insan tanıyorum…”

“Saltanatçı ve Hilâfetçi güruhun Muavi-
ye’den feyz alarak inşa ettiği egemen dinsel 
paradigmanın dışına çıkıp İslâm’ın doğuşu-
na ve milli mücadeleye yalın bir bakışla bak-
mayı başarabilenler, Hz. Muhammed ve 
büyük Atatürk arasındaki şaşırtıcı ve inanıl-
maz benzerlikleri mutlaka göreceklerdir.”

Evet, “İlahiyat Fakülteleri Ne Ye-
tiştiriyor?” başlığımızın cevabı, 
yukarıda sıraladığımız, ilahiyatçı-

lara ait sözlerde cevabını bulmuş görü-
nüyor. Yukarıda sıralanan sözler ve bu 
sözlere muadil binlerce söz ve tavrı ila-
hiyatçıların hayatında müşahede edebil-
memiz mümkün. Bu sözlerin sahiplerinin 
çoğu ilahiyat fakültelerinden profesörlük 
unvanı almış. Söz sahiplerinin ismini “şa-
hıslardan ziyade düşünceleri-zihniyetleri” 
tartışmak ilkesinden ve söz konusu zihni-

yetin/camianın salt bu kimselerden mü-
teşekkil olmamasından dolayı zikretme 
gereği duymuyorum. Tabii ki içlerinde 
profesör olmayıp Ezher mezunu olanı da 
var. Şunu da insaf  ederek hatırda tutuyo-
ruz; İlahiyat hoca ve öğrencilerinin tama-
mını temsil etmiyor bu sözler ve sahip-
leri. İlahiyatta hoca ve öğrenci olup bu 
zihniyetten uzak, kendisini koruyabilmiş 
kimseler de var. Ancak onların korun-
maları genellikle ilahiyat sayesinde değil 
alternatif  okuma ve tedris süreçlerinden 
geçtiklerinden dolayıdır.

“İlahiyat Fakültelerinde Ne Yetişiyor?” 
sorusunun cevabını, ilahiyat okumuş bir 
kimse olarak vakıaya mutabık bir şekil-
de ortaya koyabileceğime inanıyorum. 
Bu yazıda ilahiyat fakültelerini/camiasını, 
kronoloji ve akademik çerçeveden ziya-
de “anlayış” ve “yaşayış” üzerinden bir 
değerlendirmeye tâbi tutacağım. Yani bu 
camianın yaptığı gibi salt akademik(!) bir 
perspektiften değil pratiğe bakan yönüy-
le yaklaşacağım meseleye.

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ

NE YETİŞTİRİYOR? 

İlyas Kösem
ilyaskosem33@hotmail.com
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Bilindiği üzere kültürün insan düşün-
cesi ve tavrı üzerinde birinci dereceden 
etkisi vardır. Kişi hangi kültür havzasında 
yetişmiş, hangi kültürden etkilenmişse, 
o yönde bir düşünme ve yaşama eğilimi 
gösterecektir. Bu gerçeği anlamadan ila-
hiyat ve ilahiyatçıları anlamamız mümkün 
değildir. Zira ilahiyat fakültelerine 
hâkim olan kültürün ilahiyatçıların 
bakış açıları ve düşünme tarzları 
üzerinde ciddi etkileri vardır ki 
o kültür de Batı’nın laik-seküler 
bakışıyla şekillenmiştir. Bu bakış-
tan mütevellit ilahiyatçılar dini 
anlamaya çalışmaktan ziyade, 
anlamlandırmaya çalışırlar. Dine 
göre pozisyon almaktan ziyade 
dini kendilerine göre konumlan-
dırmaya çalışırlar. Dini mevcut 
düzeni-gidişatı düzeltmeye çalış-
mak için ele almak yerine, mev-
cuda uyarlamak için ele alırlar. 
Her şeyin lafı edilir ancak mevcut 
kötü vakıayı düzeltmek için hiçbir 
şey yapılmaz. Yeni ve şu an olana 
olan hayranlıkları onları eski ama 
gerçek ve olması gereken şeylere 
karşı lakayt hâle getirmiştir. Bu 
hususla ilgili anısal ara bir dipnot: 
İlahiyatta okurken İslâmi bir cami-
aya mensup kardeşlerimiz fakülte 
girişine bir kitap standı açmışlardı. 
Kitaplar İslâmi kitaplardı ve içeri-
sinde merhum Seyyid Kutub’un 
Fi Zilal’il Kur’an isimli tefsir seti 
de vardı. Öğle molasıydı. Ben de 
kitaplara göz atıyordum. O sırada 
ilahiyatta doçent olan bir hocamız 
standın yanından geçerken kitap-
lara bakmak için durdu ve biraz göz gez-
dirdikten sonra şunları söyledi: “Hâlâ bu 
kitapları mı okuyorsunuz? Biz de okuduk 
bunları ancak artık bunların zamanı de-
ğil, millet (kâfirleri kastederek) çok ilerledi 
çok...” Bunları söylerken daha çok oku-
mamızı ya da o yazarları dahi aşıp Ku’ran 
ve Sünnet merkezli daha ciddi okumalar 
yapmamızı istemiyordu. Bizden istediği 
mevcuda güzelce(!) eklemlenip geçmişi 
unutmaktı. Yeter mi bu örnek ilahiyatlar-
da ne yetiştiğini anlamak için! Bu ve buna 
benzer onlarca hatta yüzlerce örnek sa-

dece benim okuduğum yıllarda, tecrübe 
ve müşahede ettiğim zaman diliminde 
gerçekleşti.

İlahiyat fakültelerini ve ilahiyatçıları 
daha net anlamak için meseleyi birkaç alt 
başlıkta ele almaya çalışalım:

1- Hâkim Zihniyet

Şunu belirtelim ki Türkiye’deki ilahi-
yat fakültelerinin tamamı birkaç nüans 
olsa da aynı içerik ve zihniyete sahiptir. 
Ankara İlahiyat gibi daha modernist-libe-
ral addedileninden Erzurum İlahiyat gibi 
daha muhafazakâr addedilenine kadar 
hepsi neredeyse temelde aynı bakış açısı-
na sahiptir. Sadece bizde değil Tunus’taki 
Zeytune ve Mısır’daki Ezher gibi kadim 
geçmişleri olan İslâmi üniversitelerde de 
durum farklı değildir. İhtilaf  fürudadır!

Hepsi aynıdır diyorum çünkü hepsine 
egemen olan zihniyet-fikir; bu dinin salt 
akademik bir çerçeveye indirgenmiş ol-
masıdır. Kürsülerde her şey tartışılır an-
cak maalesef  hiçbir şeyin hayat ile bağı 
kurulmaz. Hayati meseleler olarak ele 
alınan meseleler bireyi aşmayan mesele-

lerdir. Karşımızda bireyi dahi inşa 
etmekten aciz bir ilahiyat vardır. 
Hatta bireyi ıslah etmekten öte 
ifsat eden bir yer hâline gelmiştir. 
İlahiyat fakülteleri ve ilahiyatçılara 
bireyleri dine karşı cesur ve lau-
balileştiren bir zihniyet hâkimdir. 
Henüz daha ilahiyata başladığı ilk 
senesinde ne hadis ne tefsir ne de 
fıkıhta mukaddem ilimlerden olan 
bunların usulünden haberi olma-
yan genç kardeşimiz İmam Buha-
ri’yi, İmam Şafii’yi, İmam Ebu Ha-
nife’yi eleştirmeye başlamaktadır. 
Acı olanı, bunların hepsini eleştir-
diği imamların kıyısına dahi ulaşa-
mayan hocalarından öğrenmekte-
dir. Elbette eleştiri gereklidir an-
cak bir kimse cahili olduğu bir ko-
nuda kiminle neyi tartışabilir! Hele 
ki yapılan eleştiriler ıslah ve inşa 
etmekten ziyade ifsat ve itham 
etmek üzerine mebni ise… Kısa-
cası ilahiyat ve ilahiyatçılara hâkim 
olan zihniyet “âlemi kelam etme” 
teorik ve hermenötik zihniyetidir.

2- Hâkim Kültür

İlahiyat fakültelerine hâkim 
olan kültür laik-seküler kültürdür. 
İslâmi ilimlerin de tedris edilme-
sine mukabil bu dediklerim tuhaf 

karşılanabilir. Ancak maalesef  ki İslâm 
da dahil her şey ilahiyat fakültelerinde 
laik-seküler esas üzerinden ele alınmak-
tadır. Şöyle ki laik-seküler anlayış “dinin 
hayattan ayrılması” esasına mebnidir. Din 
ayrı, dünya işleri ayrıdır. Biri uhrevi diğe-
ri dünyevidir. Biri diğerinin alanına mü-
dahale edemez. Buradan hareketle din 
adına ne konuşulacaksa hayattan-devlet-
ten-toplumdan ayrı konuşulur. Beraber 
konuşulsa dahi her birinin hükmettiği alan 
farklıdır. Batı teolojisi ve toplumuna ege-
men olan bu laik-seküler kültür ilahiyata 
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da egemendir. İster Ezher olsun isterse 
bizdeki başka bir ilahiyat olsun durum 
budur. Örneğin tamamen amellerle ilgili 
pratiğe dönük olan şer’î hükümlerin ele 
alındığı fıkıh derslerinde (İslâm’da ceza 
hukuku, muamelat vb.) dahi meseleler 
salt teoriye indirgenir, hayatla bağı kopa-
rılır; bunların şu an tatbik edilmediğinden, 
dolayısıyla tatbik edilmesi için çalışılması 
gerektiğinden bahsedilmez. Bunların tıp-
kı namaz, oruç, zekât ve hac gibi 
şer’î hükümler olduğu, bağlayıcılık 
hususunda farklarının olmadığı en 
nihayetinde bunların da Allah’ın 
hükümleri olduğu ve tüm Müslü-
manları bağlayıcı olduğu üzerinde 
pek durulmaz hatta hiç durulmaz. 
Bunlar sadece tarihî birer veri gibi 
ele alınır, konuşulur, tartışılır ve 
ders biter! Dersten geriye sadece 
kültürün biraz daha artması kalır. 
Yoksa ne Allah’ın dini üzere titre-
me, ne de bu dini hayata egemen 
kılma bilinç ve kararlılığı kalmıştır 
derslerden. Konuşuldu, tartışıldı 
ve bitti. Dört duvarın dışına, in-
san ilişkilerine egemen kılınmak 
için öğrenilmiyor ya din, konuştuk 
yeter daha ne olacak! İşte bu la-
ik-seküler anlayıştan kastettiğimiz 
şeydir. Müslümansınız ama aynı 
sömürgeci kâfir Batı gibi dininizle 
hayatınızın arasını açıyor ve bir-
birinden koparıyorsunuz. Her 
meseleye bu temel üzerinden 
yaklaşıyorsunuz. En pratik mese-
leler dahi bugünü inşa etmek için 
ele alınmıyor. Ancak ilahiyatçılar 
tarafından edebiyat boyutunda 
büyüleyici, alayişli cümleler ku-
ruluyor. Batılı oryantalistlerin dü-
şüncelerinden mülhem fikirlerini orijinal, 
yeni, ilk defa kendileri ortaya atmış gibi 
görünmeye çalışıyorlar, ancak bilenler için 
taklit ettiklerini tekrar eden birer mukal-
litten ibarettirler. Yeni bir şey ortaya koy-
ma hevesleri onları mahvetmiş durumda, 
hoş koyamıyorlar da zaten… Yaptıkları 
şey Batı muhteviyatına sahip düşünceleri 
İslâmi forma sokmaya çalışmaktan ibaret. 
Oysa gerçekler eski oldukları için terke-
dilemezler. Gerçi gerçekler eskimez ki!

3- Hâkim Duruş

İlahiyat fakültelerine hâkim olan tavır 
ve duruş “geçmişe söv şimdiyi öv” tavır ve 
duruşudur. Öyle ki geçmiş zalimlerden, 
yönetimlerin kötü uygulamalarından, ule-
manın yanlışlarından bahsederler ancak 
günümüz gayri İslâmi sistemlerine ciddi 
hiçbir eleştiri yapmazlar. Yapsalar dahi 
bunu şer’î endişelerinden değil, daha 

sistemine tekrar geçtiğini iddia edenler 
dahi var. Yani mevcut sistemi eleştirmek 
şöyle dursun sahiplenmek hatta sahip-
lenmek şöyle dursun göklere çıkarmak 
vardır. O kadar ki bu ahvallerine rağmen 
kendilerinin Sahabe neslinden dahi daha 
dindar olduğunu iddia edenler vardır bu 
camiada. Hâkim duruş mevcuda dayan-
mak geçmişe atıp tutmaktır. Ölü zalim-
lere sövmek, diri zalimlere methiyeler 

düzmektir. Hoş zalim dedikleri 
kimseler sahiplendikleri zalimlerin 
yaptıklarının binde birini dahi yap-
mış değillerdir. Duruşlarında hep 
bir teslimiyet vardır. İslâm’ın yeni-
den Müslümanları kalkındırabile-
cek yegâne dünya görüşü olduğu 
inancını kaybetmişlerdir. O yüz-
den hep Batılı mefhum ve yaşam 
tarzlarından medet umar, çözüm 
getirir hâle gelmişlerdir. Efendim 
Batı şu meseleyi şöyle aşmıştır, bu 
meseleyi böyle kapatmıştır, şek-
linde dillerine pelesenk ettikleri 
çözüm önerileri vardır. Duruşları 
İslâm ümmetinin düşmanlarının 
yüreğine su serpen cinsten. Sö-
mür öldür, böl parçala ama birileri 
çıksın senin bakış açınla (laik-se-
küler anlayışla) inşa edilmiş olan 
sistemlere sahip çıksın hem de din 
adına! Böyle düşmana can feda 
demesinler de ne desinler. Aklı, 
fikri, tabiatı Batılı bâtıl mefhumlar-
la dolmuş, taşmış bu ilahiyatçılara 
Batı ve aveneleri sevinmesin de 
kim sevinsin. İslâm ile hükme-
dildiği zamanlarda dahi bir takım 
cürümlerinden dolayı halife, vali 
yahut komutanın karşısına geçip 

hakkı haykıran âlimler nerede? Bugün 
İslâm’ın tek bir hükmüyle dahi hükme-
dilmeyen bu sistemleri ve yöneticilerini 
sahiplenen ilahiyat profesörleri nerede? 
La havle ve la kuvvete illa billah.

4- Hâkim Öğrenim Metodu

İlahiyat fakültelerinde hâkim olan öğ-
renim metodu, mücerret-teorik öğrenim 
metodudur. Yani İslâmi meseleler san-
ki hayali bir felsefeymişçesine ele alınır. 
Oysa İslâm’ın öğrenim metodu; bireyin, 

İlahiyat fakültelerine 
hâkim olan tavır ve 
duruş “geçmişe söv 
şimdiyi öv” tavır ve 
duruşudur. Öyle ki 

geçmiş zalimlerden, 
yönetimlerin kötü 
uygulamalarından, 

ulemanın yanlışlarından 
bahsederler ancak 

günümüz gayri İslâmi 
sistemlerine ciddi hiçbir 

eleştiri yapmazlar.

iyisini düşündüklerini düşünmelerinden 
dolayı yapıyorlar genelde. Bu sistemlerin 
sökülüp atılmasının yerine İslâm akidesi 
üzerine mebni şer’î hükümlerin egemen 
olduğu bir düzenin-nizamın olmasından 
bahsetmezler. Etseler de ya kendilerini 
bu hususta hassas bir cenaha karşı akla-
mak için ya da salt teorik iyiden bahset-
mek için gündemlerine alırlar. Hatta uzun 
bir aradan sonra Müslümanların cumhu-
riyet ile birlikte ilk neslin ehliyete dayalı 
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toplumun ve devletin işleriyle ilgili me-
seleleri teoriye değil pratiğe dönük bir 
şekilde tatbik etmek için öğrenme meto-
dudur. Kısacası inanmak ve yaşamak üze-
re kurulu olan bir metottur. Heyhat! İla-
hiyatlar bu metottan ne kadar da uzaklar!

Sonuç itibariyle “İlahiyat fakülteleri ne ye-
tiştiriyor?” sorusuna cevaben diyebiliriz ki:

İlahiyat fakülteleri, laik-seküler esas 
üzerinden dini ele alan, dinin pratik ile 
bağını koparmış teori düşkünü, mevcut 
gayri İslâmi düzenle pek işi olmayan, hat-
ta onu ayakta tutacak istinat duvarları 
inşa eden, fıkıhçı olsa dahi meselelere 
tarihsel yaklaşıp hükümlerin tatbik edil-
mek üzere indirildiği gerçeğini pas geçen, 
dinin devlet ve toplum işlerine-ilişkileri-
ne egemen kılınması gerektiğini umursa-
mayan, şer’î naslara karşı laubali, onları 
dilediğince yorumlayan, Batılı düşünür-
lere karşı gösterdiği hilmi, geçmiş İslâm 
uleması-hükeması ve günümüz Müslü-
manlarına göstermeyen, Batı’nın izafiyet 
hastalığından mülhem en temel hakikat-
leri dahi göreceli hâle getirip bana göre, 
sana görecileştiren hermenötikçi, müs-
pet sorumluluk bilincini yitirmiş kayıtsız, 
duyarsız, karamsar, yeis düşkünü, umut 
tüketen, salt iaşe endişesiyle öğrenen ve 
öğreten kimseler yetiştirmektedir.

İlahiyat fakülteleri ne yetiştiriyor so-
rusuna cevap olarak güncel onlarca ör-
nek verilebilir. Ancak ben makalemi biri 
bir ilahiyat profesörüne diğeri ilkokul 
mezunu bir kardeşimize ait olan, iki alıntı 
ve iki ayet ile bitireceğim. Kimin İslâm’ı 
anladığına okuyucularımız karar versin.

“İç savaş, totalitarizm ve din istismarın-
dan bizi kurtaracak hiçbir şey yoktur karde-
şim! Tek bir şey vardır, o da laiklik!”(Pro-
fesör)

“Bu kötü manzaranın sebebi, Müslü-
manların dost düşman hak-batıl tespitinde 
İslâm akidesini esas almayışları, İslâmi ba-
kış ve İslâmi şahsiyetten ve bunların gerek-
tirdiği İslâmi tavırdan yoksun oluşlarıdır.”(İl-
kokul mezunu)

Rabbimiz şöyle buyuruyor: 

َوأَِن اْحُكم بَيَْنُهم ِبَآ أَنزََل اللُّه َوالَ تَتَِّبْع أَْهَواءُهْم َواْحَذرُْهْم 

َا يُِريُد  أَن يَْفِتُنوَك َعن بَْعِض َما أَنزََل اللُّه إِلَيَْك فَِإن تََولَّْواْ فَاْعلَْم أَنَّ

َن النَّاِس لََفاِسُقوَن اللُّه أَن يُِصيبَُهم ِببَْعِض ُذنُوِبِهْم َوإِنَّ كَِثيًا مِّ

“Aralarında, Allah’ın indirdi-
ği ile hükmet. Onların arzularına 
uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin 
bir kısmından seni şaşırtmaların-
dan sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil 
ki şüphesiz Allah, bazı günahları 
sebebiyle onları bir musibete çarp-
tırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu 
muhakkak ki yoldan çıkmışlardır.”1

Ve şöyle buyuruyor:

إِنَّا أَنزَلَْنا إِلَيَْك الِْكتَاَب ِبالَْحقِّ لِتَْحُكَم بَْيَ النَّاِس ِبَا أََراَك اللُّه 

ِّلَْخآئِِنَي َخِصيًم َوالَ تَُكن لل

“Allah’ın sana gösterdiği şekil-
de insanlar arasında hükmedesin 
diye sana Kitab’ı hak ile indirdik; 
hainlerden taraf olma!”2

1-Maide Suresi 49
2-Nisa Suresi 105
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Nazizm, Faşizm, Japon askerî 
gücü, Bolşevizm ve Sovyet 
İmparatorluğunu mağlup 

ettiğimiz gibi İslâm’ı mağlup edemeyiz. 
Çünkü İslâm 1400 yıl boyunca insanla-
rın benimsediği bir inanç olarak kalmayı 
başarmıştır. Bugün de 57 ülkenin halk-
ları üzerinde belirgin bir etkinliği vardır. 
Maddi açıdan Batı’nın üstün olduğu söy-
lenebilir. Lakin maddi üstünlüğü Sovyet-
ler Birliği’nin yıkılışına engel olamamıştır. 
Medeniyetler çatışmasında kaçınılmaz za-
ferin kimin lehine sonuçlanacağını inanç-
lar belirleyecektir. İslâm inancı aksiyonel 
ve mücadeleci iken Hristiyanlık inancı 
donuktur. Bu sebeple İslâm her geçen 
gün yeşerip gelişirken Hristiyanlık solup 
tükenmektedir… İslâm’ı hafife almayın. 
Avrupa’da en hızla yayılan din İslâm’dır.

Bu sözler ABD başkan adaylarından 
Patrick Buchanan’a ait. Buchanan “Me-
deniyetler Savaşı Alevlenecek mi?” başlıklı 

makalesinde Amerika’nın öncülüğünü 
yaptığı “teröre” karşı savaşta kesin zafe-
rin İslâm’ın olacağı tespitinde bulunuyor. 
Ona göre İslâm yenilmesi mümkün ol-
mayan bir güçtür ve bu gücünü akidesin-
den almaktadır. Bir inancı hezimete uğ-
ratmak için inanç sahibi olmak gerektiğini 
söyleyen Buchanan “Peki, bizim inancımız 
ne?” sorusunu soruyor ve cevabı kendisi 
veriyor: “Bencil eğilimlerimiz!”

Savaş Karşıtlığı Kuruluşu’nun yayın-
ladığı “Vakti Gelen Fikir” başlıklı maka-
lesinde Buchanan (23/6/2006) Fas’tan 
Endonezya’ya kadar bu geniş coğrafyada 
İslâm’la yönetme fikrinin Müslümanlar 
arasında hızla yayılmakta olduğundan ba-
hisle İslâm’ı, dünyayı yönetme vakti gel-
miş bir fikir olarak tanımlamakta ve vakti 
gelmiş hiçbir fikrin karşısında dünyanın 
en güçlü ordularının dahi duramayacağını 
söylemektedir. 

Bu öngörü, yakın bir 
gelecekte dünyanın mer-
kezî coğrafyasında İslâm’ın 
kesin kes siyasal hakimiye-
tine tanık olunacağına dair 

Batılı siyaset adamları ve stratejistlerin 
okyanus mesabesindeki öngörülerin-
den sadece bir zerredir. Bunların hepsini 
burada zikretmek bu makalenin hacmi-
ni fersah fersah aşacağından burada bu 
konuya girmeyeceğiz. Onların öngör-
düklerini bizim neden göremediğimizin 
cevabı birçok açıdan verilebilir. Sade-
ce şu kadarını ifade etmekle yetinelim. 
Hikmetli sözlerinden birinde atalarımız 
bunun şifresini çözmüş: “Bir şeyin şüyuu 
vukuundan beterdir.” Evet, bu hakikatin 
dillendirilmesi, bu ümmetin geleceğe dair 
ümitlenmesi sadece bu süreci hızlandıra-
caktır. Fakat sahneye çıktığında bir anda 
bir devleti siyasi dengeler içinde birinci 
devlet yapacak stratejik, ekonomik, de-
mografik vb. dinamiklere sahip bu üm-
metin bir türlü ilmihal düzeyini geçmeyen 
klişe din edebiyatı ile oyalanması medya 
cambazları için daha tercih edilir bir se-
çenek olmaktadır. 

MEDYATİK HOCALARA 

BİRKAÇ SORU 

Abdurrahim Şen
abdurrahimsen@hotmail.com
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Yaşadığımız şehirleri, binaları, gör-
kemli tünelleri, çılgın projeleri yapan, 
planlayan mühendisler olduğu gibi dün-
yaya, hayata, siyasete ve devletlerarası 
siyasi dengelere ve dahi geleceğe bakışı-
mızı şekillendiren algı mühendislerinin de 
olduğu bilinmesi gerekiyor. Bu bağlamda 
dördüncü kuvvet medya ümmetimizin 
algılarını şekillendirmek için profesyonel-
ce kullanılıyor. Küresel sömürü düzenine 
entegre sermaye ve baronların elinde 
olunca, kameranın merceği ümmetimizin 
sadrına şifa olabilecek esaslı meselele-
rin çözümlerine odaklanmıyor. Hususen 
dinsel figürler, özel gün ve aylar fırsata 
dönüştürülüyor. Ramazan ayının vaz-
geçilmezi hâline gelen televizyon prog-
ramları ve medyatik hocalar üzerinden 
ümmetimiz uyuşturularak ısrarla yaşadığı 
gerçekliklerden uzaklaştırılıyor.

Reyting amaçlı olduğundan hiç kimse-
nin kuşku duymadığı Ramazan program-
larında sabahlara kadar -ilmihal düzeyini 
geçmeyen- engin bilgileri ile stüdyoları 
renklendiren anlı şanlı hocalarımız bir 
kez olsun bu mazlum ümmetin can yakıcı 
sorunları hakkında bir tek kelam etmiyor. 
Her Ramazan klişe, cevabı bilindik soru-
larla ve bıktırıcı vaazlarla zihinler ütülenir-
ken,  yaşanmışlıkların bıraktığı derin acı ve 
çaresizlikle yoğrulmuş sorular ıskalanıyor. 

Örneğin: Bu ümmetin Dini bir, Kitabı 
bir, Nebisi bir lakin Ramazan’ı ve bayra-
mı bir değil. Ne Ramazan’ını ne de bay-
ramını, ne hüznünü ne de sevincini payla-
şamayacak biçimde farklı ulusal sınırlara 
hapsedilmelerinin hükmü nedir? Bir gece 
daldıkları derin uykularından uyandıkla-
rında her birinin odasının kapısına beton 
dökülmüş; her sabah kahvaltı için bir ara-
ya geldikleri masanın etrafına toplanama-
yan bir evin insanları gibi, derin bir gaflet 
uykusundayken yurdu bölünmüş ümme-
timizin/ailemizin farklı uluslar olarak pa-
ramparça hâlde yaşatılması caiz mi?

Dünyanın paha biçilmez servetlerine 
sahip olan bu ümmeti açlık ve sefalete 
mahkûm eden liberal sömürge politi-
kaları tatbik edilerek servetleri Batı’ya 
transfer ediliyor. Bunun sonucunda İslâm 
beldelerinden birinde bir kardeşimiz bir 

iftar programı sunucusu hoca efendiye 
“Biz ne iftar ne de sahur yapıyoruz, orucu-
muz kabul oluyor mu?” diye tüyler ürper-
tici sorular soruluyor. Peki, ekonominin 
tarıma dayalı ve son derece iptidai koşul-
lara bağlı olduğu zamanlarda bile zekât 
verilecek fakirin bulunmadığı refah sevi-
yesine ulaşmış bu ümmetin servetlerini, 
küresel sömürücülerce talan edilmekten 
koruma ve ümmetimizin kalkınması için 
seferber etme görevi dinen kime ait?

BM rakamlarına göre dünyada ekilebi-
lir toprak rezervi 30 milyar insanın gıda ih-
tiyacını karşılayabilecek bir zenginlik sun-
duğu hâlde yetersiz beslenme sebebiyle 
bir milyar insan ölümün eşiğinde yaşatılı-
yor. Kurtların bile yapmayacağı bir taksim 
yaparak bir kişiye dokuz pul, dokuz kişiye 
bir pul veren kapitalist sistemin uygulanı-
yor olmasından ötürü insanlarımız ölüyor. 
Bu siyasi cinayetin vebali kime aittir?

النَّاُس ُشَكَاُء ِف ثلََلٍث ِف الَْكَلِ َوالَْمِء َوالنَّاِر

“İnsanlar şu üç şeyde ortaktır: su, 
mera ve ateş (enerji).”1 Allah Rasulü 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem böyle buyur-
duğu hâlde özelleştirme adı altında enerji 
kaynaklarını yabancılara teslim ederek 
ümmetimizin bu zenginlikten mahrum 
bırakılması caiz midir? 

َولَن يَْجَعَل اللُّه لِلَْكاِفِريَن َعَل الُْمْؤِمِنَي َسِبيلً

“Allah kâfirlere müminler üze-
rinde bir vesayet kurmalarına izin 
vermez.”2 buyrulduğu hâlde, müminler 
üzerinde vesayetlerini tahkim etmelerine 
imkân veren BM, NATO vb. kuruluşlara 
üye olmak caiz mi? İnsanlara zarar ver-
diği düşünülen bir taşın bile yoldan kal-
dırılması sadaka iken ümmetimizin katil-
leri olan devletlerin savaş makinalarının 
(Amerikan üslerinin) kaldırılmasında kaç 
sadaka sevabı vardır?

Dünyada işlenen cürümlerin failleri 
Müslümanlarmışçasına; Müslümanları 
Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
mitolojik bir masal kahramanına dönüş-
türülmüş hayatı üzerinden te’dip etmeye 
çalışan kıymetli hocalarımız! İslâm coğ-
rafyasını Batılı devletlerin askerlerinin ci-
rit attığı, tüyler ürperten şenaatlerini işle-

dikleri bir alana dönüştüren uluslararası 
anlaşmalara imza atmak caiz mi? 

Ekranlar aracılığıyla sürekli adam edil-
mesi, ehlileştirilmesi gerekenler, sanki bu 
dünyanın lanetlileri Müslümanlarmışçasına 
onlara parmak sallayarak konuşan kuvvet-
li hatiplerimiz! Cesaretinizi toplayarak ve 
sürekli anlatıp durduğunuz kutlu Nebi’nin 
şahsiyetine uygun şekilde merhamet abidesi 
kesilerek cevap veriniz: Hikâyelerinin insan 
yüreğini dağladığı Müslümanların gözlerimi-
zin önünde soykırımdan geçirilmelerine ses-
siz kalmak caiz mi? 

Türkiye’de Müslümanların 40 dakika 
fazla oruç tuttuğunu, kandilin var olup ol-
madığını saatlerce tartışma gereği duyan 
hocalarımız! Gözü dönmüş, şehveti azmış 
işgalci askerlerin iffetlerini kirlettikleri Müs-
lüman kadınları, kimyasal silahlarla kıvrana-
rak acı içinde katledilen çocukları, balta ve 
satırlarla doğranan bebeleri koruma görevi 
şer’an kime aittir?

Bütün bu yürek kavurucu sorunlar if-
tara beş kala yapılan dua ile çözülebilir 
mi? Kendi meskenleriniz, edebiyat parça-
ladığınız stüdyolarınız yanıp tutuştuğunda 
sorunu çözecek türden davranış sergiler, 
ilgili kurumdan hizmet talebinde bulunur-
sunuz. Yangında 110’u, hastalık durumun-
da 112’yi, güvenlik sorununda 155’i ara-
mak için telefona sarılıp ümmet coğrafyası 
yangın yerine döndüğünde, güvenliği tehdit 
altında olduğunda İslâm beldelerindeki gü-
venlik birimlerine ve onları komuta eden 
yöneticilere çağrıda bulunmak yerine sa-
dece duaya sığınmak pespaye hâlimize kılıf 
giydirmek değil mi? Bu bıktırıcı ve usandırı-
cı din edebiyatı tam da sömürgenin istediği 
din anlatım edebiyatı değil mi? 

İslâm’ın âlimi! İslâm’ın bir de 1400 yılda 
var ettiği bir âlemi var. İki milyara yakın bu 
âlem zelil bir hayata mahkûm edilmiş; dini, 
canı, malı, ırzı ve nesli tarumar edilmiş. 
İslâm’ın âlimi olup İslâm’ın âleminin cahili 
olunur mu?

Bütün bunlar siyasetle ilgili sorular de-
nilirse son bir soru soralım: “Dinle siyaseti 
ancak şeytan birleştirir” diyen Papa Gelasius 
gibi düşünmek caiz mi?

1 - Ahmed Bin Hanbel 2 - Nisa Suresi 141

MEDYATİK HOCALARA BİRKAÇ SORU
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Dindar sözcüğü isimlerin başına 
kullanılan bir sıfattır.  Örneğin 
“dindar adam”, “dindar kadın”, 

“dindar genç” ya da “dindar nesil” dediği-
mizde bir sıfat tamlaması yapmış oluruz.  
Din Arapça bir kavram olmasına rağmen 
“dindar” kavramı din kavramından kural-
sız bir şekilde türetilmiş ve Türkçeleşti-
rilmiştir.  Türk dil kurumu “dindar” kav-
ramını şu şekilde tarif  ediyor: “Din inancı 
güçlü, din kurallarına bağlı kimse.” Bu tarif 
üzerinden yürüdüğümüzde dini inancın 
ve din kurallarının ne olduğunu anlama-
mız gerekiyor ki, bir insanın ya da bir 

neslin dindar olabilmesinin yolunun ne-
reden geçtiğini öğrenmiş olabilelim. An-
cak daha önce, günümüzde “dindar nesil” 
kavramının çokça kullanılmasının gerek-
çesini bir şekilde izah etmemiz gerekiyor. 
Şunu görmemiz gerekiyor; dindar nesil 
yetiştireceğiz iddiasının sahibi olan ikti-
dar ve etrafındaki siyasal İslâmi çevre, bu 
iddiayı her zamanki gibi bir vakıadan et-
kilenme sonucu mu ortaya atıyor, yoksa 
İslâmi bir nesil yetiştirme fikri ve projesi 
ile mi yola koyuluyor? Bunun için bir asır-
lık yakın tarihe bakmamız gerekiyor.

Yüzyıllardır savaş meydanlarında İs-
lâm Devleti’ni dize getiremeyen Batı, 
Müslümanların bu yenilmez gücünün 
sırrının ne olduğunu araştırdı ve gördü 
ki namağlup olan bu devlet gücünü or-
dularının büyüklüğünden değil halkının, 
askerlerinin, bilim adamlarının ve âlimle-
rinin inancından, imanından alıyor. Batı, 
nihayetinde bir tespit yaptı ve İslâm’daki 
eğitim sistemini ifsat etmek için var gücü 
ile çalışmaya başladı. İslâm Devleti İslâmi 
eğitim sisteminde âlimler yetiştirdiği gibi, 
bilim adamları, askerler, komutanlar da 
yetişiyordu. Bu yönü ile okullar adeta bi-

DİNDAR NESİL
KİM TARAFINDAN

NASIL YETİŞTİRİLECEK?

Mahmut Kar
karmahmut@hotmail.com
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rer karargâh konumundaydı. Burada ye-
tişen seçkin İslâmi şahsiyetler öğrendik-
leriyle amel ediyorlardı, en önemlisi ise 
dünyalarını ahiretle mezcediyorlar yani 
dünya ile ahiret arasında kopmaz sapa-
sağlam bir bağ kuruyorlardı. İşte bu bağın 
koparılması adına Batı, yüzyıllar boyunca 
her türlü çalışmayı yaptı. Başta İngiltere 
ve Fransa olmak üzere İslâm toprakları-
nı işgal eden sömürgeci kâfirler, işgalle-
rini kalıcılaştırmak, dayattıkları sömürge 
rejimlerini benimsetmek ve Batılı fikir 
ve değerlere inanan nesiller yetiştirmek 
üzere eğitim siteminin üzerinde önemle 
durdular. Bu sebeple Batı, Hilâfet’i yıkıp 
dini hayattan tamamen uzaklaştırıncaya 
kadar sinsi ve gizli çalışmalar yürüttü. 
Beyrut, Paris, Londra ve İstanbul’da kur-
duğu cemiyetler ve okullar ile Müslüman 
öğrencileri zehirledi. Buralarda yetişen 
gençler Hilâfet’in yıkılması için çalışan 
Jön Türkler ve İttihatçılardır işte. Hilâfet 
kaldırılıp din hayattan tamamen uzaklaş-
tırılınca da eğitim kurumları baştan aşağı 
yeniden şekillendirildi, ders müfredatları 
yeniden tasarlandı ve bütünüyle İslâm’dan 
uzak bir toplumun alt yapısı inşa edildi. 
Bu sinsi politika Türkiye’de, halkı Müs-
lüman olan diğer ülkelere nazaran daha 
şiddetli ve baskıcı bir biçimde uygulandı. 

Malum Hilâfet’in kaldırılması ve 
Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte Türki-
ye’de eğitim ve öğretim sistemine neşter 
vuruldu, öğretim birleştirildi, medreseler 
kapatıldı, inkılap adı altında Arap alfabesi 
yani Kur’an’ın dili olan Arapça kaldırılıp 
yerine Latin alfabesi getirilerek halk bir 
gecede cahil bırakıldı. Yani on dört asır 
boyunca dünyaya hükmetmenin temelini 
oluşturan İslâmi eğitim sistemi kaldırıldı, 
yerine hiçbir zaman dünya üzerinde muk-
tedir olamayacak Batılı eğitim sisteminin 
temelleri atıldı. Kendilerine göre devrim 
olarak niteledikleri bu inkılapları yapan 
laik Kemalist ideoloji sahipleri Onuncu 
Yıl Marşı’nda geçen “On yılda on beş mil-
yon genç yarattık her yaştan” sözü ile şunu 
anlatıyorlardı aslında: “Biz yeni oluşturdu-
ğumuz Batılı laik eğitim sistemi ile geçmiş-
le olan tüm bağımızı kopardık.” Ne yazık 
ki yaptıkları, söylediklerini tasdik ediyor. 
Bahsettikleri o “on beş milyon genç” 94 
yıldır dünyaya yön vermiş tek bir icraat 
veya icada imza atamadı, lakin her yaş-
tan laik ve demokratik kafa ile yetişmiş 
bir neslin varlığı yadsınamaz bir gerçektir.

Peki, bugün yetiştirilmesi planlanan 
dindar nesil, on yılda yetişen on beş mil-
yon gencin karşıtı mı olacak? Yani bu din-

dar nesli yetiştirmeyi isteyen, planlayan 
ve dillendirenler, 94 yıllık Kemalist laik 
dönem ile tüm bağlarını koparmayı mı 
amaçlıyor, yoksa başka bir formül mü var 
ellerinde? Zira laikler eski ile yani onlara 
göre İslâm ile olan tüm bağlarını kopara-
rak Kemalist gençlik yetiştirdiler. Muha-
fazakâr Müslümanlar da şu an var olan 
ve uygulamada bulunan laik demokratik 
sistem ve düşünce ile tüm bağlarını ko-
paracaklar mı? Makalenin püf  noktası bu 
sorudur. Zira bu sorunun cevabı, dindar 
nesil yetiştirmeyi amaçlayanların bunu 
bir düşünce, bir fikir veya bir proje ola-
rak mı, yoksa on yılda on beş milyon laik 
genç yetiştirenlere nazire olsun diye inat 
olarak mı planlıyorlar bunu ortaya çıkara-
caktır. Bu soru ise Türk Dil Kurumu’nun 
“dindar” kavramına yüklediği tarifin açığa 
kavuşturulması ile cevap bulacaktır.

Dindar: Din inancı güçlü, din 
kurallarına bağlı kimse

Bu tarifi neye göre ve nasıl değerlen-
direceğiz? Din inancı güçlü olan kimse ile 
zayıf  olan kimse, dinin kurallarına bağlı 
olan ile bağlı olmayan kimseyi nasıl ayırt 
edeceğiz? Önce inanç-iman konusunu 
ortaya koyalım sonra dinin kuralları neler 
ona bakalım.

DİNDAR NESİL KİM TARAFINDAN NASIL YETİŞTİRİLECEK?
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İnanç - İman: Vakıaya mutabık deli-
le dayalı kesin tasdiktir. İnsanoğlu; insan, 
hayat ve kâinatı müşahede eder, zira 
bunlar insanın hissedebildiği algıladığı va-
kıalardır. Sonra bunların nasıl var olduk-
ları ve hayatın öncesi hakkında düşünür. 
Daha sonra bunların yok olmaları yani 
hayatın sonrası hakkında düşünür. Son 
olarak da hayat öncesi ve hayat sonrası-
nın hayatla ilişkisini kurar ve buradan bir 
hükme varır. Vardığı bu hüküm imandır. 
O hâlde müminin imanı şöyledir: İnsan, 
hayat ve kâinattaki her şey, aciz, eksik 
ve sınırlıdır. Bu sebeple tüm bunlar baş-
ka bir şeye muhtaçtırlar. O şeyi yoktan 
var eden ise yaratıcıdır. İnsanı hayatı ve 
kâinatı yoktan var eden bir yaratıcı mu-
hakkak olmalıdır ve vardır. Hayatın ön-
cesi işte o yaratıcıdır. O yaratıcı Allah 
Subhanehu ve Teâlâ’dır. Hayat sonrasında 
ise hesap günü vardır ve o hesap gününü 
de var eden Allah Subhanehu ve Teâlâ’dır. 
İşte insan, hayat öncesi ve hayat sonrası-
nın hayat ile ilişkisini kurarak iman sahibi 
olur. Bu ilişki şu şekilde kurulur: İnsanın, 
kendisini yoktan var eden yaratıcının ha-
yat ile ilgili emir ve nehiylerine göre yaşa-
ması gerekir, zira hayat sonrasında tüm 
bunlardan hesaba çekilecektir. Çünkü 
hayat ölüm ile bitmez ve ölümden sonra 
da bir hayat vardır. İşte bu inanç sistemi 
yani bu fikir insanı kalkındırır.

Şimdi bu tariften sonra şu soruyu so-
ralım; böyle bir inanç sistemi olan, böy-
le bir imanı ve hayata dair böyle bir fikri 
olan nesilden ateist, deist, demokrat, 
makyavelist, modernist, liberal, seküler 
vs. bireyler çıkar mı? İstisnalar olabilir 
belki ama dindar nesil yetiştirmeyi amaç-
layan âlimler, öğretmenler, eğitmenler, 
akademisyenler, lise ve üniversiteler bu-
gün dini inancı bozuk binlerce, yüz bin-
lerce öğrenci yetiştiriyorlar ve bu durum 
istisna olarak kabul edilemez. 

Durum böyle ise Türk Dil Kurumu 
“dindar” kelimesini yanlış tarif  ediyor ya 
da bu tarif, vicdani manada sadece “ko-
cakarı” inancını içeriyor.

Din kuralları: İnsan yaşadığı hayat 
içerisinde çevresindekiler ile her daim 
ilişki kurar. Bu ilişkileri şu üç bölümde 

toplayabiliriz: İnsanın kendisi ile olan iliş-
kisi; yiyecek, içecekler ve ahlak gibi… 
İnsanın Rabbi ile olan ilişkisi; ibadetler 
ve akide gibi… İnsanın diğer insanlar ile 
olan ilişkisi; ukubat ve muamelat gibi (ti-
caret, evlilik, boşanma vb.) Özetle İnsa-
nın, saydığımız bu üç bölümdeki ilişkile-
rini bir nizam ve düzene göre yürütmesi 
gerekir. İşte bu nizam ve düzeni belirle-
yen kuralların tümüne şer’î hükümler ya 
da din kuralları diyoruz.

Şimdi bir kez daha soralım; eğer din 
kuralları bunlar ise bugünkü nesil neden 
faize karşı durmuyor, neden zinaya hayır 
demiyor, neden içki ve kumarın serbest 
olmasını kabulleniyor ve sorumluları mu-
hasebe etmiyor, neden helal ve harama 
riayet etmiyor, neden namaz kılmıyor, 
neden şer’î ahkâma uygun olmayan şe-
kilde ilişkiler kuruyor?

Neden, neden, neden…?

Hem dindar nesil yetiştirmek istiyor 
hem de tüm bu nedenlerin cevabını bi-
reyselcilik ile açıklıyorsanız yani tüm bun-
lardan sorumlu olan bizatihi bireylerin 
kendileridir diyorsanız kusura bakmayın 
dindar nesil yetiştirmezsiniz. Çünkü dini 
inanç ve din kuralları birbirinden ayrıl-
maz bir bütünlük içinde olmalıdır. Birey 
nasıl ki bir akide, inanç üzerine ise devlet 
de toplum da bir akide ve inanç üzerine 
kurulu olmalıdır. Birey nasıl ki Rabbi ve 
kendisi ile ilişkili meselelerde dini kural-
ları esas alıyorsa devlet de halkı ve tüm 
toplum ile olan ilişkilerinde ve insanların 
birbirleri ile olan ilişkilerinde dini kuralları 

yaşatıyor olmalıdır. Bu olmazsa okullarda 
dindar nesil yerine karma karışık şahsi-
yetlerin çıkacağı bir nesil yetişir. Bunu ya-
kın zamanda yapılan araştırmalar apaçık 
göstermektedir.

4 Mart 2018 tarihinde İKDAM Eğitim 
Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler 
Derneği tarafından Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün destekleriyle “Gençlik 
ve İnanç” konulu bir çalıştay gerçekleş-
tirildi. Din Öğretimi Genel Müdürü Na-
zif  Yılmaz’ın başkanlık ettiği çalıştayın ilk 
oturumunda Prof. Dr. Adnan Bülent BA-
LOĞLU, Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN 
ve Prof. Dr. İbrahim COŞKUN tebliğ 
sundular. DİKAB Öğretmeni Nazlı Tut-
ku KALFA, Konya Vaizesi Ümmügülsüm 
PARLAR, Doç. Dr. Soner DUMAN ve 
İHL Meslek Dersleri öğretmeni Ayşegül 
EROĞLU’nun sunumlarının olduğu ikinci 
oturuma Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali 
AKPINAR başkanlık yaptı. Son oturu-
ma ise Prof. Dr. Adem ŞAHİN başkanlık 
yaptı. Oturumda TİDEF Koordinatörü 
İbrahim VELİ, Yrd. Doç. Hikmetullah 
ERTAŞ ve DİKAB Öğretmeni İbrahim 
YARDIM tebliğ sundular. 

Çalıştayın sonuç bildirgesinin hazır-
lanasında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
ve İHL Meslek Dersi öğretmenlerinden 
oluşan 50 kişilik katılımcı öğretmenin beş 
grup hâlinde yaptığı müzakereler tesirli 
oldu. Tüm gruplar eş zamanlı olarak aynı 
soruları tartışmışlar ve çıkan sonuçlar 
tüm katılımcılarla kısaca paylaşılmış. So-
nuç bildirgesinde çok ilginç tespitler var.
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Sonuç bildirgesi maddelerinden ba-
zılarını bu yazıda değerlendirmek istiyo-
rum.

1- İtikadî anlamda sorunları 
olan gençlerde özellikle deizm 
-yani Allah’ın hayata müdahalesini 
reddetmek- inancı ön plana çık-
makta, ateizm bu bağlamda daha 
geride kalmaktadır.

Bu madde Türkiye gündeminde çok 
konuşulan bir konudan, deizmden bah-
sediyor. Deizmin Türkiye gündeminde 
konuşulmasına sebep olan kişi Prof. Dr. 
İhsan FAZLIOĞLU’dur. Önce o getirdi 
gündeme sonra Gerçek Hayat Dergisi’n-
den Emeti SARUHAN “Anne Ben Deist 
Oldum” başlıklı haber yazısı ile konuyu 
dikkatlere sundu. Peşinden Prof. Dr. 
Hayrettin KARAMAN ve birkaç yazar 
daha gündemine aldı ve deizm siyasi par-
tilerin grup toplantılarının gündemini be-
lirleyen ana gündem konusu oldu.

Bir diğer adı “Yaradancılık” olan de-
izm, temelde tüm dinleri reddediyor, tek 
tanrıya inanıyor ancak o inandığı tanrının 
dünya hayatına ve evrene müdahalesini 
de reddediyor yani vahyi kabul etmiyor 
ve dolayısıyla dinsel bilgiye akıl yoluyla 
ulaşılabileceğini savunuyor. Tüm bu özel-
likler sekülerizm yani laiklik ile ne kadar 
da benzeşiyor değil mi? Çünkü aynı şekil-
de laiklik de vahyin hayata müdahalesini 
reddediyor ve aklı hakem kabul ediyor. 
Deizm ile ilgili bu bilgilere ulaşınca aklı-

ma hemen şu meşhur söz geldi: “Kişi laik 
olmaz devlet laik olur.” Öyle ya devletin 
laik olmasının insanlar için bir bağlayıcı-
lığının olmadığını zihinlere zerk eden bu 
düşünce şunu gerektiriyor: “Kişi deist 
devlet laik olur.” Siz düşünebiliyor mu-
sunuz, bir Müslüman evinde ve camide 
İslâm’ı yaşayacak ama sokağa çıkınca o 
İslâm’ı unutacak, çarşıda, pazarda, devlet 
dairelerinde, yargıda, askerî kurumlar-
da vb. hiçbir yerde o İslâm olmayacak. 
Yani Müslüman inandığı Allah’ın hayata 
müdahalesini engelleyen bir sistem ile 
karşı karşıya... Sosyal hayatta, devletin 
nizamında ve düzeninde Allah’ın hükmü 
yoksa, benim hayatımda da olmasın di-
yor deist kısaca…

Bu zihniyete göre devletin laik olması 
çok normal, yaratıcının hayata müdaha-
lesini engellemesi çok çok normal, hatta 
böyle olunca onlara devlet modern dev-
let olmuş oluyor! Amma Müslüman mu-
hafazakâr gençlerin, imam hatip öğrenci-
lerinin deist olduğu vahameti ile karşıla-
şılınca incelenmesi gereken patolojik ve 
psikolojik bir sorun olarak gençler masa-
ya yatırılıyor. Ortada patolojik bir sorun 
var, var olmasına da masaya yatırılacak 
olan deist olduğunu açıklayan gençler ve 
gençlik değil, gençliği bu bataklığa sürük-
leyen devletin kendisidir. Çünkü devlet, 
İslâm dini ile ilgili tüm hükümleri hayatın 
dışına itti, dini hayattan söküp attı, mez-
cedilmesi gereken madde ile ruhu birbi-
rinden ayırdı ve böylece dini, sadece iba-

detler ve ahlaktan ibaret sayarak, bireyin 
özgür iradesine bıraktı.

Durum böyle iken ilahiyatçılar soru-
nu bireyci bir yaklaşımla çözmeye çalışı-
yorlar, psikologlar sorunu aile ile gençler 
arasındaki iletişim bozukluğuna bağlıyor-
lar, eğitimciler sorunu müfredatta bulu-
nan eksikliklerde arıyorlar ve böylece 
sorunun asıl kaynağını görmezden geli-
yorlar. Siyasetçilere gelince onlar sorunla 
yüzleşmekten adeta kaçıyorlar, milliyetçi 
parti lideri Devlet Bahçeli, Türk gençliği 
deist olmaz diyerek Türklerin İslâm ön-
cesi durumunu inkâr eden bir faşizan ta-
vır ile meseleyi örtbas etmeye çalışıyor. 
İktidar partisi lideri Erdoğan ise konu 
hakkında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıl-
maz’ı kürsüye çağırarak bilgi alıyor. İsmet 
Yılmaz talimatı almış bir bürokrat olarak 
hemen ertesi gün TV’lerde dolaşıp de-
ist sorunu diye bir sorun yok, “Konya’da 
yapılan çalıştayın bildirgesinde ifade edilen 
sorunlar doğru, gerçekçi ve bilimsel değil” 
diyor. Hâlbuki bu çalıştaya katılanlar bu 
ülkenin akademisyenleri ve lise öğret-
menleri. Onların yaptığı tespit dikkate 
değer değilse kimin tespiti dikkate değer 
olacak?

Kısaca şunu söyleyebiliriz: Asıl sorun 
deist olduğunu söyleyen gençleri bu dü-
şünceye sürükleyen laik devletin kendi-
sidir, laik eğitim zihniyetinin köhneliğidir 
ve laikliğin bireylere verdiği düşünce ve 
inanç hürriyetleridir. Laik eğitim sistemi 
ile dindar nesil yetişmez, dindar nesil İs-

DİNDAR NESİL KİM TARAFINDAN NASIL YETİŞTİRİLECEK?

Ortada patolojik 
bir sorun var, var 
olmasına da masaya 
yatırılacak olan deist 
olduğunu açıklayan 
gençler ve gençlik 
değil, gençliği bu 
bataklığa sürükleyen 
devletin kendisidir.



84 Köklü Değişim

Âlimler Nebilerin Varisleridir

lâmi eğitim sistemi ile yetişir. O sistemde 
din uygulanan ve yaşanılan bir hayat ni-
zamı olacağı için gençlerin deizm ya da 
ateizm gibi batıl ve sapkın düşüncelere 
kayması söz konusu olmayacaktır. Zira o 
zaman İslâmi zihniyet ve nefsiyet ile yeti-
şecek nesiller İslâmi olmayan yani gayri 
İslâmi sapkın fikir ve düşüncelere karşı 
hazırlıklı olacaklardır. Laikliğin, demokra-
sinin ve özgürlüklerin tehlikesini bilecek-
lerdir.

2- Gençler arasında en çok so-
rulan itikadî sorulardan biri, kötü-
lük meselesi çerçevesinde “Neden 
Tanrı’nın yeryüzünde kötülüklere 
müdahale etmediği ve sessiz kal-
dığı” sorusudur.

Bu tespit hem sosyal hem siyasal hem 
de toplumsal tüm meseleler hakkında 
ortada olan bir gerçeği ifşa ediyor. Bu 
gerçek, Müslüman gençleri deist ya da 
ateist olmaya itiyor. Nedir peki yeryü-
zündeki kötülükler:  Güçlüler zayıfları 
eziyor, zenginler fakirleri sömürüyor, 
para ile insanlar kadınları ve her şeyi sa-
tın alabiliyor, çocuklar istismar ediliyor, 
organ mafyaları ülkeler dolaşıp canlı canlı 
insanları ameliyat masalarına yatırıyor, 
gençlik uyuşturucu bataklığında ölüyor, 
gıda ve doğal olan her şey hormonlu 
hâle getirilip genetiği değiştiriliyor... Da-
hası var elbette ama burada yazmakla 
bitmez. Bunların yanında Batılı sömürge-
ciler Afrika ve Ortadoğu’yu işgal ediyor, 
milyonlarca Müslümanı katlediyor, Afri-
ka’da çocuklar açlık ve susuzluktan ölü-
yor, zalimler zulümlerine devam ediyor, 

mazlumlar yardım edecek kimseyi bula-
mıyor, zindanlar masum ve mağdur Müs-
lümanlar ile dolup taşıyor, yine zindanlar 
gaspçı, hırsız, katil, cani ve tecavüzcüler 
ile doluyor.

Bu saydığım sorunların hepsi de in-
sandan yani beşerî varlıktan geliyor. Za-
limler kötülükleri kendileri bizzat yapı-
yor, sömürgeciler askerleri ile gelip işgal 
ediyor yani tüm kötülükler insanların eli 
ile oluyor. Ancak benim Müslüman genç 
kardeşim bu kötülüklere müdahale edil-
mesini Allah’tan bekliyor. Allah muhak-
kak buna kadirdir, zalimlere ve mücrim-
lere bu dünyada ya da ahirette had bil-
direcek adalet ve güç Allah’ındır. Ancak 
burada sorun bu kötülüklere dur diye-
cek bir iyinin olmamasıdır. Bu kötülükleri 
yeryüzünden toptan silecek bir iradenin 
beşerî bir gücün olmamasıdır.

Hâlbuki bu iş ile sorumlu olanlar in-
sanlardır. Allah Subhanehu ve Teâla şöyle 
buyuruyor: 

فَِإِن  لِلّه  كُلُُّه  يُن  الدِّ َويَُكوَن  ِفتَْنٌة  تَُكوَن  الَ  َحتَّى  َوقَاتِلُوُهْم 

انتََهْواْ فَِإنَّ اللَّه ِبَا يَْعَملُوَن بَِصٌي

“Fitne kalmayıncaya ve din ta-
mamen Allah’ın oluncaya kadar 
onlarla savaşın. Eğer (küfürden) 
vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah 
onların yaptıklarını hakkıyla gö-
rendir.”1

Din yalnız Allah’ın olmayınca, dinin 
emirleri devlet ve siyasette hüküm bul-
mayınca, kâfir Batılı ülke ve yöneticiler 
zulüm ve sömürüde sınır tanımıyorlar. 

Onların bu cürümlerine dur diyecek ve 
had bildirecek cesur halifeler de olmadığı 
için Müslümanlarda ümit tükeniyor ve bir 
ezilmişlik hâli başlıyor. Bu durum onları 
sorunun Allah’tan kaynaklandığı düşün-
cesine meylettiriyor.

3- Hiçbir sınır ve kural tanıma-
yan tek yönlü bir özgürlük anlayışı, 
popüler kültürün inanç ve ahlak 
hâline gelmesi, haz merkezli ya-
şam tarzı itikadî ve ahlaki prob-
lemleri artırmaktadır.

Özgürlük anlayışını Müslüman gençli-
ğe sunan sistem demokratik sistem de-
ğil mi? Düşünce ve fikir hürriyetini, şahsi 
hürriyetleri ve mülk edinme hürriyetini 
halkına bir lütuf  gibi sunan yöneticiler 
bu demokratik sistemin yöneticileri değil 
mi? Evet! Gerektiğinde bu özgürlükleri 
kendileri lehine tek taraflı kullananlar da 
onlar değil mi? Gençliği ve tüm halkı po-
püler kültür ile yetiştiren, sabah akşam 
TV ekranlarından izleyicileri bu popüler 
kültüre teşvik eden dizi ve sinema film-
lerini yayınlayan sistem bu ülkenin kanun 
ve nizamları ile yürüyen sistem değil mi? 
Hayattaki mutluluk ve saadet anlayışına 
Batılı bir insan gibi baktıran, her şeyden 
en yüksek dozda haz ve lezzeti almak 
için yaşamayı iletişim kanalları ile gençliğe 
vaaz eden sistem bu sistem değil mi? Bu 
sistem itikadî ve ahlaki problemleri artır-
mayacak da başka ne yapacak?

Şimdi en başa dönelim ve o soruyu 
tekrar soralım; “Dindar Nesil Kim Tarafın-
dan Nasıl Yetiştirilecek?”
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Türkiye’deki laik eğitim sisteminin 
bozuk ve niteliksiz olduğu hiç kimsenin 
inkâr edemediği bir gerçektir. Okuma 
yazma öğretiminden bilim dallarının öğ-
retimine, meslek eğitiminden akademik 
başarıya, sınav sisteminden dershane ve 
kurs yamalarına kadar pek çok konuda 
sorunlar bulunmaktadır. Hükümetlerin 
bu sorunlar karşısındaki tutumu, genel-
likle sistemin işleyişini değiştirmek, öğ-
retmen açığını kapatmaya yönelik ara 
çözümler üretmek, müfredatı çorbaya 
çevirmek, sınavları kaldırmak veya yeni 
sınavlar icat etmek, dershanelerin önünü 
açmak veya kapatmak, Batılı eğitim mo-
delinden ilham almak, yenilikler ithal et-
mek vs. gibi çözümlerin ötesine geçeme-
mektedir. Oysa bozuk olan şey bunlar 
değil, bozuk olan şey sistemin temelidir 
ve ne ilginçtir ki hiç gündeme gelmeyen 
konu da budur.

Müslümanların İslâm’a bir ideoloji 
olarak bakmalarına engel olarak dindar 
nesil yetiştirilemez. Aksine laik demokra-
tik sistemi reddeden ve bu Batılı fikirler 
ile tüm bağları koparan bir irade ile din-
dar nesil yetiştirilir. Ümmetin geleceğini 
tehdit eden ve gençliği heder eden Batılı 
bakış açısı yıkılmadıkça, sağlıklı, verimli, 
kaliteli, stratejik düşünen, ümmetin kal-
kınması ve İslâm’ın hâkimiyeti için kafa 
yoran ve harekete geçen bir nesil oluş-
turulması mümkün olmayacaktır. Aksine 

bugün görüldüğü gibi tembel, üretmeyen 
ve günden güne çürümeye devam eden 
bir gençlik yetişecektir.

Sömürgeciliğin İslâm beldelerinde-
ki idamesi sağlanarak dindar nesil ye-
tiştirilemez. Zira sömürgeciler sadece 
topraklarımızdaki maddi kaynakları sö-
mürmüyor, sadece topraklarımızı işgal 
etmiyorlar aksine onlar zihinlerimizi ve 
akıllarımızı da işgal ediyorlar. 

Kâfirlere kin ve öfke ile büyüyen 
nesil dindar nesil olabilir. Müslüman 
gençliğin kâfirlere ve küfre karşı öfkesi-
ni “Kur’an-ı Kerim’i bu salonlarda 
değil camilerde, mezarlıklarda ve 
türbelerde okuyun!” diye uyaranlar 
dindar nesil yetiştiremezler. Yöneticilerin 
yaptıkları bu bariz yanlışları, haramları, 
cürümleri, nisyan ve nifakları söylemek-
ten öğrencilerini men eden âlimler din-
dar nesil yetiştiremezler. Demokratik 
sistemler üzerinde sahip olunan iktidar-
ları nimet görerek gerçek nimeti yok 
sayıp İslâm’ın rahmetini tepenler dindar 
nesil yetiştiremezler. Devlet kurumla-
rındaki kritik kadroları ele geçirmek için 
üniversitelerde öğrenci peşinde koşanlar 
dindar nesil yetiştiremezler. Ancak olsa 
olsa devlete memur yetiştirirler.

Şu hâlde böyle bir sistemin ürettiği 
gençliğin, siyasi uyanıklığa sahip olması 
mümkün müdür? Batı’ya hayran olma-

ması mümkün müdür? Küfrün tuzakları-
na düşmemesi mümkün müdür? Küresel 
sömürgecilik ağına düşmemesi mümkün 
müdür? Böyle bir sistemin, fikrî, siyasi ve 
cemai liderler üretmesi mümkün müdür? 
Böylesine taklitçi, kopyacı ve ezberci bir 
sistemin, icat eden, keşfeden, üreten, ge-
liştiren, kalkındıran bir nesil yetiştirmesi 
mümkün müdür? Dininden, dilinden, ta-
rihinden, coğrafyasından uzaklaştırılmış 
böyle bir nesilden, ataları gibi dünyanın 
en önde gelen ilim adamları, fikir adam-
ları, siyaset adamları, aksiyon adamları 
olabilir mi?

Bu sistemin ürettiği erkeklerden baba, 
kızlardan anne, evliliklerden aile, çocuk-
larından dünyayı aydınlatacak kâşifler ve 
mucitler çıkar mı? Hayatı Allah’a kulluk 
üzerine kurulan, mücadelesi Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in siretine da-
yanan, çabası İslâm’ı yüceltmek uğrunda 
olan, derdi ümmetini insanlar için çıkarıl-
mış en hayırlı ümmet konumuna yükselt-
mek olan bir nesil doğar mı?

Hayır! Hayır! Hayır!

1-Enfal Suresi 39

Türkiye’deki laik eğitim sisteminin bozuk ve niteliksiz olduğu hiç 
kimsenin inkâr edemediği bir gerçektir. Okuma yazma öğretiminden 
bilim dallarının öğretimine, meslek eğitiminden akademik başarıya, 
sınav sisteminden dershane ve kurs yamalarına kadar pek çok 
konuda sorunlar bulunmaktadır.
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Bilindiği üzere Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’den sonra 
Hilâfet Devleti sırasıyla Emevi-

lerin, Abbasilerin, Memlüklerin ve Yavuz 
Sultan Selim eliyle de Osmanoğulları’nın 
yönetimine geçmişti. Her ne kadar günü-
müzde bu saydığım hanedanların her biri 
birbirinden bağımsız müstakil devletler-
miş gibi lanse edilse de gerçek bunun hi-
lafınadır. Dört halife döneminden sonra 
bütün bu hanedanlar aynı halka, aynı kay-
naktan Hilâfet ile hükmetmişlerdir. Do-
layısıyla bu hanedanların el değiştirmesi 
sistem değil iktidar değişikliği olarak nite-
lendirilmelidir. İslâm Devleti işte tüm bu 
asırlar boyunca dünya siyasetinde birinci 
devlet konumunu korumuştur. Bin küsur 
senelik bir süreci ifade ettiğimizden, Mo-
ğol saldırıları döneminde olduğu gibi bazı 
zamanlarda kısa süreli kesintiler olsa da 
İslâm Devleti her daim dünya siyasetine 
yön veren konumunu korumuştur. 

Osmanlı Hilâfeti’nin dünya siyasetin-
deki ağırlığı Viyana kuşatmaları ile başla-
yan süreçte zayıflamış, Karlofça Anlaşma-
sı’yla da Batılı zihinlere, İslâm Devleti’ne 
karşı planlar kurma cesareti vermiştir. Bu 
sürece kadar var olan “İslâm orduları ye-

nilmez” algısı Batı dünyasında tersine dön-
müş, onların cesaretlerini artırmıştır. Ni-
tekim I. ve II. Viyana kuşatmaları başarıyla 
sonuçlanmamış, Karlofça Anlaşması da 
cihadı savunma cihadı hâline getirmiştir. 

Bu süreçte 15. yüzyıldan beri fikir 
adamlarının ortaya koyduğu ve tartıştığı 
günümüz Batılı düşüncesi de somutlaş-
maya başlamış ve Fransız İhtilali’ne gö-
türecek anlayış Batılı halkları kuşatmıştır. 

Önce Sanayi Devrimi ardından Fran-
sız İhtilali Osmanlı’da da “yenilikçi”, dev-
leti ve İslâm’ı eleştiren hareketlerin pey-
dahlanmasına sebep olmuştur. Balkan 
Savaşları öncesinde Osmanlı yönetimini 
ele geçirmeye başlayan bu anlayış Ab-
dulhamid’in tahttan indirilmesi ile Hilâfet 
makamının kudretini kırmış, onu sembo-
likleştirmiştir. 

Bu sürecin devamında İslâm ümmetini 
farklı zaman dilimlerinde gerçekleşen iki 
büyük sarsıntı sarmalamıştır. Bunlardan 
ilki İslâm ümmetinin kalkanı konumunda-
ki Hilâfet’in ilgasıdır. Bu büyük sarsıntı 
ilk etkilerini dâru’l Hilâfe’de yani Hilâ-
fet’in merkezi Anadolu’da gösterdi. Bu 

ilgaya karşı Anadolu’nun birçok yerinde 
mütemadiyen ayaklanmalar baş gösterdi. 
Her ne kadar bu ayaklanmalar resmî ta-
rih tarafından karalanıp kötülense; İngi-
lizler ve diğer kâfir devletlerle ilişkilendi-
rilse de bilakis tamamen Hilâfet’i savun-
ma amaçlıydılar. Herkesin açıkça bildiği 
üzere İngilizlerin, bir yandan Hilâfet’e 
savaş açmışken bir yandan da Hilâfet için 
gerçekleşen ayaklanmaları desteklemesi 
saçmalık olurdu. Ayrıca gelinen noktada 
bastırılan hareketlerden sonra İngiliz ve 
diğer ecnebilerin hayat tarzını İslâm üm-
metine dikta edenler cumhuriyetçilerin 
de ta kendisi iken mezkûr iddialar mes-
netsiz kalmaktadır. Bu ayaklanmaların 
vakıasını, zaten, resmî tarih de farkında 
olmadan itiraf  etmiştir. 

Cumhuriyetin ilanından yaklaşık dört 
ay sonra yani 3 Mart 1924’te cumhuri-
yeti kuran zevat, -daha evvel Batılı dev-
letlere verilen söz gereğince- son ham-
lesini yaparak Hilâfet’i kaldırdı. Daha 
önceden elinden sultasını aldığı halifeyi, 
ailesi ile birlikte sınır dışına gönderdi. 
Türkiye Cumhuriyeti İslâm nizamının ye-
rine Batı’dan ithal ettiği küfür nizamı olan 
kapitalist nizamı uygulamaya başladı. Bir 
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yandan da yeni nizamı ile İslâm’a ve Müs-
lümanlara âdeta savaş açtı. Yeni devletin 
kurucu kadrosu ile bunların kalem tutan 
adamları, İslâmi bütün değerler ile alay 
etmeye ve onu küçük düşürmeye başla-
dı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve 
akabinde Hilâfet’in kaldırılması dünya ge-
nelinde özellikle İslâm dünyasında büyük 
bir etki oluşturdu. Ülke genelinde İslâmi 
hassasiyetlerin oluşturduğu tepki mahi-
yetinde birçok ayaklanma gerçekleşti. 
Bunlardan en fazla ses getiren ve en geniş 
kapsamlısı olanı da Şeyh Said ayaklanma-
sıdır. Şeyh Said’i harekete geçiren esas 
sebep, İslâmi değerlerin çiğnenmesi ve 
İslâm ahkâmının yerine Batılı yaşam tarzı-
nın yaygınlaştırılmasıydı. Diğer bir tabirle, 
İslâm’ın kendisi ile uygulandığı yönetim 
nizamı olan Hilâfet’in kaldırılması ve ye-
rine cumhuriyet sisteminin kurulmasıdır. 

Şeyh’in torunu Abdülmelik Fırat; 27 
Aralık 1924 günü ikamet ettiği Hınıs’tan 
yola çıkan ve o esnada Hınıs’ta müftü 
olan Şeyh’in kardeşi Bahaeddin Efendi ile 
Şeyh Said’in aralarında şöyle bir konuş-
manın geçtiğini aktarır:

“Keko (ağabey), sen yapılan bu inkılâp-
ları kabul etmediğini söylüyor ve ‘ben Hz. 
Muhammed’in ümmetine mensup bir âlim 
olarak, İslâm’ı saf  dışı eden bu harekete 
karşı sessiz kalamam. Çünkü yarın Ruz-i 
cezada Allah’a, Rasulü’ne ne yüzle baka-
cağım, ne cevap vereceğim?’ diyorsun. Fa-
kat bu millet olgunlaşmamış. Birlik sağlana-
madığından neticeye varmaz. Sen en iyisi 
gel, biz buradan hicret edip Türkiye’yi terk 
edelim, deyince Şeyh Said efendi kardeşi 
Bahaeddin’e kızıyor ve diyor ki: Bahaeddin, 
Bahaeddin! Ben bu işe elimdeki tek değ-
nekle de olsa karşı çıkacağım.’’ Şeyh Said-i 
Piran kıyam kararını aldıktan sonra eşi ile 
de aralarında şu konuşmanın geçtiği kay-
dedilmiştir:  

“Şeyh’in hanımı: Bey, bey! Bizi bırakıp 
da nereye gidiyorsun? Sen gidersen bizim 
namusumuzu kim koruyacak? Bizim na-
musumuzu hiç düşünmez misin?” Şeyh 
Said’in cevabı nettir: “Hanım hanım! İs-
lâm’ın namusu ayaklar altındadır.” Hanı-
mı, engel olamayacağını anlamıştır. Şeyh 
Said, şu sözleri söyleyerek hanımından 
ve evinden ayrılır:

“Hanım! Yarın ben kıyamet gününde 
Allah’ın ve Peygamberi’nin huzuruna suçlu 

olarak çıkmak istemiyorum. O zaman Al-
lah bana ‘Ey Said! İslâm dininin hükümleri 
ayaklar altına alındığında sen niçin sessiz 
kaldın, gücün ve imkânın olduğu hâlde niye 
başkaldırmadın?’ diye sorduğunda ben ne 
cevap vereceğim? Cehennem zebanileri 
beni sarığımdan tutup cehenneme çektik-
lerinde ben ne edeceğim? Hayır! Andolsun 
Allah’a ki, yalnız ben ve elimdeki asa bile 
kalsa bâtılın karşısına çıkıp kıyam edece-
ğim. Şehit olana kadar da mücadelemden 
asla dönmeyeceğim. Hem, ne ben Hz. 
Hüseyin’den daha makbulüm ve ne de siz 
O’nun ailesinden, Ehl-i Beyt’inden daha 
makbulsünüz. Ben üzerime düşeni yapmak 
zorundayım. Allah’a emanet olun!” 

Şeyh, Arapça olarak kaleme aldığı bir 
fetvada şöyle der: 

“Kurulduğu günden beri din-i mübin-i 
Ahmedî’nin temellerini yıkmaya çalışan 
Türk Cumhuriyeti Reisi Mustafa Kemal ve 
arkadaşlarının Kur’an’ın ahkâmına aykırı 
hareket ederek, Allah ve Rasulü’nü inkâr 
ettikleri ve Halife-i İslâm’ı sürdükleri için 
gayrimeşru olan bu idarenin yıkılmasının 
bütün İslâmlar üzerine farz olduğunu, cum-
huriyetin başında bulunanların ve cumhuri-
yete tâbi olanların mal ve canlarının Şeriat-ı 
garra-yı Ahmediyye’ye göre helal olduğu...”

Şeyh Said-i Piran’ın mücadelesi ve 
ayaklanma gerekçesi böyleydi. Diğer 

ayaklanmalar da bu minvalde idiler. Me-
sela Balıkesir-Bandırma dolaylarında 
‘Anzavur Ahmet İsyanı’ adıyla bilinen bir 
ayaklanma cereyan etmiştir. Bu ayak-
lanmayı incelediğimizde şunları görürüz: 
Bigalı Ahmet Anzavur, emekli jandarma 
binbaşısıdır. Tarih kitaplarında sarayla 
olan bağından bahsedilmektedir. Hilâfet’i 
ve Saltanat’ı birinci planda tutan, biri ola-
rak resmedilmektedir.  

Anadolu’da bir başka ayaklanma da 
“Adapazarı-Düzce İsyanı” olarak bilinen 
ayaklanmadır. Bu ayaklanma Mudurnu, 
Beypazarı ve Nallıhan’a yayılan bir dizi 
ayaklanmadır. Resmî tarih bu ayaklanma-
yı şöyle anlatmaktadır: 

“İstanbul Hükümeti ulusal direniş hare-
ketini kırmak amacıyla Anadolu’da kendisine 
bağlı kişileri çevrelerinde kışkırtıcı çalışma-
lar yapmaya yöneltiyordu. Bolu, Düzce ve 
Adapazarı yörelerinde, özellikle Çerkes ileri 
gelenlerinin sarayla yakın ilişkileri vardı ve 
bunlar Anadolu’da gelişmekte olan harekete 
karşı olumsuz bir tutum içindeydiler. Öte yan-
dan I. Dünya Savaşı’nın yıkımlarından halk 
büyük zarar görmüştü; çoğunluk, Osmanlı 
Devleti’nin savaşa sürüklenmesinden so-
rumlu tuttuğu İttihatçılara tepki duyuyordu.” 

Benzer ayaklanmalar Konya bölge-
sinde de cereyan etmiştir. Konya’da Millî 
Mücadele’ye karşı ilk kıpırdanma hare-
ketlerinden biri Bozkır’da meydana gel-
di. Bozkır’da ortaya çıkan olayın başında 
Bozkırlı Zeynel Abidin ve arkadaşları var-
dır. “Delibaş İsyanı” olarak bilinen ayak-
lanma da Zeynel Abidin ayaklanmasının 
bir parçasıdır. Bu ayaklanma da daha 
önce zikredilen ayaklanmalar gibi Ana-
dolu’da Milli Mücadele’ye karşı gelişen 
ayaklanmalardan biridir. Ayaklanmayı 
yöneten Delibaş Mehmet’in adından do-
layı “Delibaş Ayaklanması” olarak bilinir. 
İstanbul Hükümeti’yle yakın ilişki içinde 
olan Delibaş Mehmet, Ankara Hüküme-
ti’ni tanımadığını ilan etmişti. 

Görüldüğü üzere isyan olarak bahsedi-
len bu ayaklanmaların tamamında dinî bil-
gilerle âmil kişiler karşımıza çıkmaktadır.

Nutuk’ta Konya ayaklanmalarıyla ala-
kalı olarak şöyle geçmektedir: 

“Zeynel Abidin Osmanlı Devleti’nin 
Bozkır ve köylerinde halka dinî bilgiler ver-
mek üzere hatip olarak görevlendirdiği bi-
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ridir. Bu türden görevlilerin çoğunluğu Şeyh 
Zeynel Abidin Efendi ile onun akrabaların-
dan oluşmaktadır.”

Bunlar gibi meşhur “Yozgat İsyanı” da 
diğerleri gibi milli hükümete karşı Hilâfet 
yanlısı bir ayaklanmadır. Yozgat’ta milli 
hükümete karşı ilk tepkiyi veren Yozgat 
Mutasarrıfı Necip Bey olmuştur. Necip 
Bey Heyeti Temsiliyye’nin Ankara Vilaye-
ti aracılığı ile gönderdiği direktiflere karşı 
çıkmış ve açıkça Allah’tan, padişahtan ve 
onların kanunlarından başka bir şey ta-
nımayacağını etrafına bildirmişti. Ankara 
hükümetince isyan olarak kabul 
edilmeleri de bu sebeple olmuştur.

Meşhur “Çapanoğluları” olarak 
bildiğimiz aile de bu olayın baş ak-
törleridir. Çapanoğlu Edip ile kar-
deşi Celal mutasarrıf  Necip Bey’i 
desteklediler. Yozgat’ta büyük nü-
fuz ve muhiti olan Çapanoğluları 
işte bu sebeple resmî tarihte kötü 
bir nam ile anılmışlardır. 

Batı’nın gayri İslâmî yaşam 
tarzının dayatılması ve özellikle 
Hilâfet’in kaldırılması âdeta bütün 
sorunların başlangıcı oldu. Bu so-
run, bütün dünya Müslümanlarının 
sorunu ve aynı zamanda bugüne 
kadar yaşanan bütün acıların da 
sebebidir. 

Bir bütün olarak İslâm coğraf-
yası bu sarsıntının etkilerine ma-
ruz kaldı. Anadolu’da gerçekleşen 
kıyamlar diğer beldelerde de yine 
İslâmi kimlikle neşet etmeye başla-
dı. İlk başlarda silahlı ayaklanmalar şeklin-
de başlayan kıyamlar; küfür sistemlerinin 
yerleşik bir hâl almasından sonra durumu 
değerlendirmelerini gerekli kıldı. 

Bu ilk süreç Avf  Bin Malik kanalıyla 
rivayet edilen Rasullullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in şu kavline denk düşmekteydi:

“Sizin en hayırlı imamlarınız on-
lardır ki; siz onları seversiniz onlar da 
sizi severler, siz onlara dua edersiniz 
onlar da size dua ederler. İmamları-

nızın şerlileri de onlardır ki siz onla-
ra buğzedersiniz, onlar da size buğ-
zederler, siz onlara lanet edersiniz 
onlar da size lanet ederler. Denildi 
ki: Ey Allah’ın Rasulü! Onlara kılıçla 
karşı çıkmayalım mı? Dedi ki: Aranız-
da namazı ikame ettikleri müddetçe 
hayır. Yöneticilerinizden hoşlanma-
dığınız bir şey görürseniz onun bu 
işini hoş görmeyin ve itaatten de el 
çekmeyin.” [Muslim] Bu hadiste “namazın 
ikame edilmesi”, dinin ikame edilmesine 
ve dinle hükmedilmesine kinayedir. Do-
layısıyla nükseden sorun namazın ika-

dönemi diyeceğimiz süreçten sonra üm-
meti tekrar izzetli günlerine kavuşturma, 
onları İslâm ile kalkındırma hareketleri 
ümmet içerisinde neşet etti. Bunlardan 
ilki hiç şüphesiz Hasan el-Benna önderli-
ğindeki “İhvan-ı Müslimîn” hareketidir. 

Hasan el-Benna 1923’te Kahire’de 
dinî ve toplumsal konularda geleneksel 
eğitim veren Daru’l Ulûm adlı öğretmen 
okuluna kaydoldu. 1927’de Arapça öğ-
retmeni olarak Süveyş Kanalı yakınların-
da bulunan İsmailiye’de bir ilkokula atan-
dı. İngilizlerin ülkedeki ekonomik ve as-
kerî varlığı açısından büyük önem taşıyan 

bu kentte, Müslümanları derinden 
sarsan olaylara şahit oldu. Mart 
1928’de bir İngiliz kampında çalı-
şan altı kişiyle birlikte İslâm’ın ilke-
lerine geri dönüşü amaçlayan “İh-
van-ı Müslimîn” hareketini kurdu. 

Hasan el-Benna emperyalizme 
karşı yerel bir hareket oluşturul-
masını ve Müslüman milletlerin 
İslâm ilkelerine dayanan birliğini 
savundu. Ona göre Müslüman 
milletlerin geri kalmasının sebebi 
din yolundan uzaklaşılmış olma-
sıydı. Kurtuluş, İslâm öğretileri-
ne geri dönerek sağlanabilirdi. 
Devlet İslâm dini temelinde teş-
kilatlanmalı, İslâm hukuku geçerli 
kılınmalıydı. Toplumun ahlakı ve 
eğitimi İslâm ilkelerine göre yön-
lendirilmeli, toplumsal eşitsizlik ve 
adaletsizliklere son verilmeliydi. 
İhvan-ı Müslimîn’in maksadı işte 
bu programı gerçekleştirmekti.

Hasan el-Benna, Şubat 1949’da hü-
kümetin göz yumduğu bir suikast sonu-
cunda Kahire’de şehit edildiği güne kadar 
Kur’an ve Sünnet’e dayalı bir yönetim 
arzusuyla mücadelesini sürdürdü. -Allah 
şehadetini kabul etsin.

İhvan hareketinin hemen ardından 
İslâm coğrafyasında neşet eden bir di-
ğer hareket de 1941 yılında Ebu’l A’lâ 
el-Mevdudî tarafından kurulan “Cemaat-i 
İslâmi”dir. Partinin amacı yasal kademeli 
ve siyasi süreç boyunca Pakistan’ı şeriat 
hukuku ile yönetilen bir İslâm Devleti 
yapmak olup kapitalizm, liberalizm, la-
iklik, sosyalizm ve faize karşı mücadeleyi 
içermekteydi. Cemaat-i İslâmi Pakis-
tan’daki en büyük İslâmcı hareketlerden 
biri olarak kabul edilir.

Hilâfet’in kaldırılması 
âdeta bütün sorunların 

başlangıcı oldu. Bu 
sorun, bütün dünya 

Müslümanlarının 
sorunu ve aynı 

zamanda bugüne 
kadar yaşanan bütün 
acıların da sebebidir. 

َعلَيُْكْم َويَُصلُّوَن  َويُِحبُّونَُكْم  تُِحبُّونَُهْم  الَِّذيَن  أَِئَِّتُكِم       ِخيَاُر 

 َوتَُصلُّوَن َعلَيِْهْم َوِشَاُر أَِئَِّتُكِم الَِّذيَن تُبِْغُضونَُهْم َويُبِْغُضونَُكْم

نَُناِبُذُهْم أَفَل  اللَِّه  رَُسوَل  يَا  ِقيَل  َويَلَْعُنونَُكْم   َوتَلَْعُنونَُهْم 

ِمْن َرأَيْتُْم  َوإَِذا  لَة  الصَّ ِفيُكُم  أَقَاُموا  َما  ال  فََقاَل  يِْف   ِبالسَّ

ُواَلتُِكْم َشيْئًا تَْكرَُهونَُه فَاكْرَُهوا َعَملَُه َواَل تَْنِزُعوا يًَدا ِمْن طَاَعٍة

me edilmemesi idi ki ilk ayaklanmalarda 
kılıçların çekilmesi bu anlamda gerekli 
olmaktaydı. Daha sonra artık yeni yöne-
timler oluştu ve vakıa Mekke dönemi ile 
eş değer bir vakıa hâlini aldı. Bu sebeple 
de Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
o dönemki sünnetine dönüldü. 

Nitekim sarsıntılı zamanlarda sarsın-
tıyı doğuran sebepler irdelenir, ardından 
da çözüm önerileri ortaya çıkar. Bu min-
valde İslâm coğrafyası Batı düşüncesinin 
ümmeti düşürdüğü problemden kurtul-
ma çareleri aramaya başladı. Her ne ka-
dar İslâm coğrafyasında manda yönetim-
leri, krallıklar ve dikta yönetimleri oluş-
turularak Müslüman halk gayri İslâmi bir 
yaşama zorlansalar da bu durumu hiçbir 
zaman kabullenmediler. Kısa bir fetret 
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Arzuları “Tercümanul Kur’an” adlı der-
giyi çıkartarak, dünya üzerinde yayılmak-
ta olan Batı kültürünün düşünce ve pren-
siplerine karşılık Kur’anî öğretiyi sunmak, 
Kur’an ve Sünnet’in prensiple rinin çağa 
uygulamasını sistemleştirmekti. Mev-
dudî, yaptığı başarılı çalışmaları ile mev-
cut iktidarı rahatsız etmiş, 1946 yılında 
çıkarılan bir emir le Cemaat-i İslâmi’nin 
merkez ve şubeleri kapatılarak, mallarına 
el konulmuş ve cemaatin lider ve üye-
leri tutuklanarak cezaevine kapatılmıştı. 
Hatta Kadiyanilik üzerine yayınladığı bir 
risaleden dolayı Mevdudî’ye idam kararı 
verilmişse de, bu karar halkın baskısıyla 
sonradan müebbet hapse çevrilmiştir. 
Mahkemeden af  dilediği takdirde cezası-
nın hafifletileceği kendisine hatırlatılınca;

“Zalim ve münafıklardan af  dilemek-
ten Allah’a sığınırım. Böyle bir zillete talip 
olmaktansa, ölümü tercih ederim” cevabını 
verdi. Daha sonra mevcut iktidar, Mevdu-
dî’yi içeride tutmanın kendilerine pahalı-
ya mal olacağını anlayınca serbest bıraktı.

Allah onlara merhamet etsin, hayır-
la mükâfatlandırsın. Biz onların niyet ve 
gayretlerine şahidiz.

İslâm ümmeti başta değindiğimiz sar-
sıntılardan ikinci büyük sarsıntıyı İslâm 
coğrafyasına bir hançer misali saplanan 
gasıp Yahudi varlığı “İsrail” ile ya-
şadı. İslâm ümmetinin âlimleri şoka uğra-
dı… bu olay İslâm’ın bağrında nasıl ger-
çekleştirilebilirdi?!

Akla, Abdulhamid Han’ın sözleri geli-
yor değil mi? Hatırlayalım:

“Doktor Herzl’e bu konuda ciddi adım-
lar atmamasını nasihat ediniz. Zira ben 
Filistin toprağının tek bir karışından dahi 
vazgeçemem!.. Orası benim şahsi mülküm 
değildir… Bilakis İslâm Ümmeti’nin mül-
küdür. Halkım bu topraklar uğrunda cihad 
etti ve orayı kanlarıyla suladı… Yahudilerin 
milyonları kendilerine kalsın!.. Eğer bir gün 
Hilâfet Devleti parçalanacak olursa işte o 
gün, onlar Filistin’i bedelsiz alabilirler. An-
cak ben hayatta olduğum müddetçe, Filis-
tin’in Hilâfet Devleti’nden koparıldığını gör-
mektense bedenimin lime lime koparılma-
sını tercih ederim ki bu olmayacak bir iştir. 
Biz hayatta kaldığımız müddetçe, cesetleri-
mize neşter vurulmasına asla razı olmam.”

“Eğer bir gün Hilâfet Devleti parçalana-
cak olursa” sihirli kelimeler bu cümlede 

yatıyordu. Ümmetin koruyan kalkanı ol-
saydı hiç böyle olur muydu?

Bu süreçte ümmet şaşkınlık içerisin-
deyken ümmetin âlimleri ilk şokun etki-
sinden henüz kurtulmuşlarken bu ikinci 
şokla derinden sarsıldılar. Bu sarsıntı on-
lar arasında köklü bir çözüm arayışını ge-
tirdi. İşte o çözümle Takiyyuddîn en-Ne-
bhânî 1952 senesinde Hizb-ut Tahrir’le 
siyasi arenaya girdi. Bu hareket ümmet 
içerisinde ümmetin aslına dönüş meşale-
si mesabesindeydi. Zorluklar ve sıkıntılar 
diğer İslâmi hareketlerde olduğu gibi bu 
harekette de kaçınılmazdı. Nitekim dö-
nemim yönetimleri ona karşı da bir dizi 
tedbir uyguladılar. Birçok fedakârlıktan 
sonra İslâm ümmeti artık Hizb-ut Tah-
rir’in ülküsüyle İslâm coğrafyasını çınlat-
maktalar. Her yerde, her daim Hilâfet 
özlemi gözlemlenir oldu. Hatta kâfirler 
kaçınılmaz gördükleri Hilâfet’in önünü 
almak için sahtelerini piyasaya sürer ol-
dular. Nafile, fayda etmeyecektir. İslâm 
öyle bir güçtür ki o insanlığı temizleme 
düsturuyla hareket ederken ona herhan-
gi bir pisliğin bulaşması mümkün değildir. 

İslâm ümmetinin âlimleri her daim üm-
metin gören gözleri işiten kulakları olmuş-
lardır. Onlar nebilerin varisleridir. Bugün 
en fazla yük yine onların omuzlarındadır. 
Ümmet ne yapacağını onlardan öğrenir, 
onların peşinden gider. Âlimler ümmeti 
nereye sürüklerse ümmet oraya gider.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurdu:

ِصْنَفاِن ِمْن النَّاِس، إَذا َصلََحا َصلََح النَّاُس ، َوإَِذا فََسَدا فََسَد 
النَّاُس، الُعلََمُء َواألَُمرَاء

“İnsanlardan iki sınıf vardır ki; 

onlar bozulduğunda bütün insanlar 
bozulur. Onlar düzeldiğinde bütün 
insanlar da düzelir. Bunlar; âlimler 
ve yöneticilerdir” [Ebu Naim, Ahmed Bin Hanbel]

Yöneticilerin hâli belli, onlar, İslâm 
ümmetine baş olmaları gerekirken kafa 
görünümündeki vücuda rahatsızlık ve-
ren urlar mesabesindeler. Vücudu hasta 
eden kistler gibi İslâm coğrafyasının ba-
şına musallat olan yöneticiler maalesef 
ümmeti hasta etmenin, kâfirlerin ayak-
larının topraklarımızda sabitleşmesinin, 
onlara ait hadaratın insanımız arasında 
yaygınlaşmasının çabasını gütmekteler. 
Dolayısıyla bugün âlimlerin görevi her 
zamankinden daha önemlidir. Onların 
hakkı haykırmak için hiçbir çekinceleri 
olmamalıdır. Ümmetin seçkinleri günü-
müzde algılandığı gibi servet sahipleri de-
ğildir. Ümmetin seçkinleri ümmetin ka-
ranlık yolunu aydınlatan âlimlerdir. Sizler 
ışık tutmazsanız ümmetin hâli nice olur. 

Yukarıda geçtiği üzere Hizb-ut Tahrir, 
İslâm ümmeti içerisinde kendinden önce 
var olmuş hareketlerin vakıalarını incele-
yerek hedefini ve metodunu belirlemiş 
bir kitle olarak Müslümanların huzuruna 
çıkmıştır. O, fikirleri, mücadelesi ve ihlas-
lı dava adamlarıyla tutarlılık ve istikrarla 
hareket eden ümmetin bağrında yeşe-
ren, gözlerin kendisine çevrildiği umut 
ışığı mesabesindedir. Çünkü Hizb, üm-
metine yalan söylemeyen bir liderdir ve 
onun çalışma serüveni gözler önündedir. 

Hizb-ut Tahrir davetini İslâmi hayatı 
başlatmak için Müslümanlara yapmakta-
dır. Tüm İslâm coğrafyasındaki liderlerin 
aldatıcı söylemlerle İslâmi argümanlarla 
Müslümanların desteğini almaları üzerine 
tefekkür edildiğinde âlimlerin yükü daha 
da artmaktadır. Zira yöneticilerin bu du-
rumuna yardımcı olmak da, halkı onların 
sahte yüzlerini göstererek hakka yönelt-
mek de âlimlerin elindedir. 

Ey âlimler, eğer siz kükrerseniz, bu 
ümmet çağlayanlar gibi çağlar; küfre ve 
zulme dair ne varsa alıp götürür; arındırıl-
mış, tertemiz bir hayatı yeniden yeşertir!

لَِم  َدَعاكُم  إَِذا  َولِلرَُّسوِل  لِلِّه  اْستَِجيبُواْ  آَمُنواْ  أَيَُّها الَِّذيَن  يَا 
يُْحِييُكْم 

“Ey iman edenler! Allah ve Ra-
sulü sizi, size hayat verecek şeye 
çağırdığında ona icabet edin.” [Enfal 

Suresi 24]

ÂLİMLER: UYANIK VE SEÇKİN ZÜMRE
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İnsanlar bir nizam içerisinde hayatla-
rını devam ettirdiklerinde toplumsal 
iş paylaşımı doğal bir seyirde ortaya 

çıkacaktır. Bu iş paylaşımı insanların sahip 
olduğu ve birçoğu yaratılıştan kendisine 
verilen özellikleri doğrultusunda farklılık-
lar arz edecektir. Toplumun ihtiyacı olan 
her alan işin cinsine uygun, karakteri ve 
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tecrübesi ile ön plana çıkan kişiler tara-
fından doldurulur. Topluma hâkim olan 
esas fikirden ortaya çıkan cüzi fikirler 
toplumsal rolleri belirler. Fert kendisine 
biçilen bu toplumsal role uygun hareket 
eder ya da etmek zorunda kalır. Misal 
olarak “anne” toplumsal bir rolü ifade et-
mektedir. Her toplum için geçerli olan bu 

rol toplumun sahip olduğu fikirler doğ-
rultusunda içeriği farklılaşır. Batı ülkele-
rindeki “anne” rolü ile İslâmi toplumdaki 
“anne” rolü birbirinden oldukça uzaktır. 
Belki başka bir makalede “kadın ve anne” 
konusunu ele alabiliriz ancak bu makale-
mizde âlim ve âlimlerin toplumsal deği-
şim üzerindeki kilit rolünü ele alacağız.
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bir rejimin mümkün olduğunu, bu köh-
nemiş rejime muhtaç olmadıklarını dile 
getirmişler ve alternatif  rejimin nasıl bir 
temel üzerine bina edilmesi gerektğini 
ortaya koymuşlardır. Voltaire’nin sosyal 
ve iktisadi görüşleri, Montesquieu’nün 
kuvvetler ayrımı ilkesi, Rousseau’nun 
toplumsal sözleşme anlayışı Fransız İhti-
lalini mümkün kılmıştır. Aynı şekilde Rus-
ya’daki sosyalist devrimi Lenin liderliğin-
deki Bolşevikler yapmış olsa da sosyalist 
ideolojinin mimarı Karl Marx olmamış ol-
saydı belki de Ekim Devrimi diye bir şey 
olmayacaktı. İşte böyle her devrimin ar-
dında bir fikir ve fikir adamı yatmaktadır. 

Fikir adamları elbette sadece devrim-
lerin alt yapısını oluşturmaz aynı zaman-
da rejimlerin de en etkili savunucularıdır. 
Zira onlar sıradan insanlar değildir. Bi-
lakis halkın sözüne itibar ettiği kişilerdir. 
Bilindiği gibi halk düşünce açısından en 
zayıf  konumdadır. Halkın çok büyük bir 
kısmı düşünceyi bir lüks olarak görür. Bu-
nun yerine kendisine sunulan fikirlerden 
birini tercih etmeyi yeğlerler. Bu fikir de 
genelde statükonun üretmiş olduğu fikir-
dir. Statüko mevcut durumun muhafaza-
sı ve de mevcut durumu perçinlemek için 
elindeki tüm imkânları kullanarak halkı 
ikna etme yoluna gider. Fikir adamları 

TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE ÂLİMİN MİSYONU

Tarihe dikkatli gözlerle bakan sahih 
akıl sahibi görür ki; her devrimin, her 
toplumsal değişimin arkasında bir fikir 
vardır. Bu fikir ya dahi bir aklın ürünüdür 
yahut Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın seçip 
peygamberlere vahiy yoluyla ulaştırmış 
olduğu bir fikirdir. Nitekim Fransız İhtilali 
Voltaire, Montesquieu ve Rousseau’nun 
fikirleri üzerine inşa edilmiştir. İhtilali or-
ganize eden her ne kadar Burjuva olmuş 
olsa da bu düşünürlerin fikirleri olmamış 
olsaydı ellerinde halkı bir araya getirecek 
hiçbir şey olmayacaktı. Bu üç düşünür 
rejimin adaletsizliğini ve kokuşmuşluğunu 
deşifre edip yeni bir yaşam tarzının, yeni 
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yani âlimler statükonun elindeki en bü-
yük kozdur. Bir şeyin doğruluğunu yahut 
yanlışlığını âlimlerin omuzlarına yükler ve 
adres olarak onu gösterir. İşte böylece 
statüko varlığını âlimlere havale ettiği fi-
kir sayesinde devam ettirir. 

Gelelim İslâm’da âlimlerin rolüne. 
“Âlimler peygamberlerin varisleri-
dir.” hadisini sanırım bilmeyen yoktur. 
Elbette âlimler peygamberler ile aynı 
seviyede değildir, olamaz da. Zira onlar 
ne Allah’tan vahiy alır ne de ismet sıfatı-
na sahiplerdir. Onların varis olması pey-
gamberin getirdiği dini korumakla mü-
kellef  olmalarından ibarettir. Bu hadisi 
de ancak bu şekilde algılamalı ve kabul 
etmeliyiz. Yoksa âlimleri peygamberler 
gibi hata yapmayan, günah işlemeyen biri 
konumuna getirirsek ilk başta o insanlara 
zulmetmiş oluruz, sonra da kendimize ve 
aklımıza. Dolayısıyla İslâm’da âlimin ko-

numu dini korumak ve yeni gelişmelere 
dini esaslara uygun içtihatlar/çözümler 
üretmekten ibarettir. 

Âlim filozof  değildir. Bilakis düşün-
mek için düşünmez, ilim öğrenmek için 
okumaz. O amel etmek ve insanların 
amellerini düzeltmek için ilim öğrenir. İn-
sanlar ona hayatlarına yön vermesi için 
müracaat eder. O da sahip olduğu ilim 
ile onları hakka yöneltir. Yöneticiler dev-
let işlerine yoğunlaşıp aldığı kararlarda 
doğruluktan uzaklaşınca devreye âlimler 
girer ve onu canı pahasına yaptığı yanlış-
tan döndürmek için mücadele eder. Ta-
rih, âlimler ve yöneticiler arasındaki bu 
mücadeleye nice dipnotlar düşmüş nice 
tarihi sözlere şahitlik etmiştir. 

Âlimler âlim gibi davrandıklarında 
halkı arkasına alır ve halk tarafından son-
suz bir sevgi ve saygıya muhatap olur. 

Bir gün, Harun er Reşid eşiyle birlikte 
gezintiye çıkmışlardı. Bir kalabalığa rast 
geldiler. Baktılar ki kalabalık dönemin en 
önemli âlimlerinden Abdullah Bin Müba-
rek’in etrafında toplanmış ve onu büyük 
bir sevinçle karşılamakta. Bunu gören 
Harun er Reşid’in eşi şöyle der:

“Allah’a yemin ederim ki müminlerin 
emiri Harun er Reşid değil Abdullah Bin 
Mübarek’tir. Zira halk Harun’u zoraki kar-
şılarken Abdullah bin Mübarek’i kendi is-
tekleriyle karşılamaktadır.” 

Üzülerek de olsa kabul etmeliyiz ki 
İslâm dünyasında fikrî gerileme âlimlerin 
âlim olduğunu unutup saraylarda vakit 
geçirmeye başlamasından sonra başla-
mıştır. Âlim, halkın içinde yaşayıp halkın 
yediğinden yiyip, giydiğinden giydiğinde 
onların yolunu aydınlatan bir ışık mesa-
besindedir. Ne zamanki âlimler halktan 
kopup yöneticilere yaklaşırlarsa işte o 
zaman âlim vasfını kaybedip sadece mu-
allim olurlar. Muallim sadece ilim öğretir 
ama öğrettiği ilim ile amel etme nokta-
sında zaafiyetler yaşar. Bazen korku, ba-
zen dünya sevgisi bazen de rahatlık âlimi 
yolundan saptırır. Âlimin ölümü nefes 
alıp vermesinin bitmesi demek değildir. 
Bilakis âlimlik vasfının yok olması âlimin 
ölümüdür. Âlim ölür ise dünya ölür! 

Evet, risaletin yaşı ilerledikçe âlimle-
rin sayısı azaldı. Âlimlerin sayısı azaldıkça 
fikrî buhran baş gösterdi ve nihayetinde 
İslâm ümmeti darmadağın olup devleti-
ni kaybetti. Bugün ümmetimizin yaşadığı 
şiddetli musibetlerin temel kaynağı âlim 
kıtlığıdır. Cumhuriyet tarihine bir bakın! 
Hilâfet’in kaldırılmasına Şeyh Said gibi is-
tisna âlimler hariç sessiz kalan ulema sa-
yesinde cumhuriyet bu topraklara habis 
bir ur gibi yerleşmiştir. Sosyal medyanın 
olmadığı, bilgiye ulaşmanın çok meşak-
katli olduğu bir zaman diliminde cumhu-
riyetin ilan edilmesine seyirci kalan halka 
söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Zira 
onlara nasıl bir tehlike ile karşı karşıya 
kaldıklarını gösterecek, onlara mum ya-
kacak âlimlerin sayısı bir elin parmakla-
rını geçmeyecek kadar azdı. Âlimlerin 
suskunluğu Hilâfet’i kaldırmış ve yerine 
cumhuriyet nizamını getirmiştir. Sonrası 

Âlim filozof değildir. Bilakis düşünmek 
için düşünmez, ilim öğrenmek için 

okumaz. O amel etmek ve insanların 
amellerini düzeltmek için ilim öğrenir. 
İnsanlar ona hayatlarına yön vermesi 
için müracaat eder. O da sahip olduğu 

ilim ile onları hakka yöneltir. 
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da bundan pek farklı değildir. Cumhuriye-
tin kurucusu ve koruyucusu olan güruh, 
demir yumruk gibi halkın üzerine çullanıp 
küfür hükümlerini Müslüman halkın üze-
rine tatbik ettiğinde halk yine yalnız kal-
mıştır. Kendisine yol gösterecek bir âlim 
bulamamıştır. Netice itibariyle Cumhu-
riyet Dönemi’nde âlimler, muallimden 
öğretmenliğe devşirilmiş ve bu devşirme 
öğretmenler İslâm’dan alabildiğine uzak 
bir nesil yetiştirmek için iş başı yapmıştır. 

Cumhuriyet Dönemi Türkiye’deki ilim 
ehli için hakikatten ibretliktir. Tüm şid-
det ve baskılara rağmen dinini öğrenen 
ve öğretmek isteyen bir grup her daim 
varlığını sürdüre gelmiştir. Müslümanların 
itibar edip sarıldığı bu grup cumhuriyet 
rejiminin baskıları karşısında ya direnip 
zulme karşı duracaklardı ya da rejimle bir 
şekilde uzlaşacaktı. Onlar uzlaşmayı seç-
ti! Dikkat edin! İslâm’a alenen savaş aç-
mış ve sırf  şapka giymediği için binlerce 
Müslümanı darağaçlarında sallandırmış 
olan bu rejim tekke ve zaviyelerin kapa-
tılmasına dair “devrim kanunu” olmasına 
rağmen bazı kesimleri bu kanundan istis-
na etmiş ve onlara dokunmamıştır. Bu-
nun adı uzlaşı değil de nedir?! 

Bu uzlaşının Müslümanlar nazarında 
kabul görmesi için yapılması gereken ba-
sitti: İhanetin üzerini şer’î hükümler ile 
örtmek. Defterler karıştırıldı, eski metin-
ler gözden geçirildi ve nihayetinde me-
saleh-i mürsele, istihsan, ehven-i şer gibi 
kaideler bu iş için uygun görüldü. Öyle ki 
bu kaidelerin kabul edilmiş şartları dahi 
göz ardı edilip her şey menfaat ve masla-
hat esasına göre bina edilmeye başlandı. 
Böylece ilim ehli kişilerce rejim kendisini 
temize çıkartıp ihanetlerin gizlenmesi ba-
şarılmıştır. 

Demokrasinin yani Batı menşeili kü-
für nizamının Müslümanlar tarafından 
kabul görmesinin başlıca sorumlusu da 
elbette kendisine âlim dedirten zevattır. 
Karşı bir fikir üretmekten aciz bu kesim, 
demokrasinin küfür rejimi olduğunu ve 
İslâm’a taban tabana zıt olduğunu açık 
ve kesin bir dille haykırmaktan ziyade 
demokrasinin İslâm ile çelişmediğini İs-
lâm ile çelişmiyorsa alınmasında da bir 

beis olmadığını dile getirmiştir. Hatta ve 
hatta düşmanın silahıyla silahlanıyoruz di-
yerek demokrasiyi benimsemeksizin onu 
kullanmayı, onun vasıtasıyla İslâm’ı geri 
getirmeyi teklif  etmişlerdir. İşte böylece 
demokrasi Müslüman halk nazarında ya-
vaş yavaş doğallaşmıştır. Demokrasinin 
doğal bir hâle gelmesi nesillerin bozulma-
sını ve her geçen gün İslâm’dan uzaklaşıl-
masını da beraberinde getirmiştir. Ah-
laksızlık yaygınlaşmış ve kanıksanmıştır. 
Ahlaksızlığın sokaklara taşmasıyla birlikte 
ehli ilim sanki bu resimde hiçbir dahili 
yokmuş gibi, sanki işlerin bu hâle gelme-
mesi için büyük bir mücadele vermiş gibi 
halkı eleştirmeye başlamış ve halkı işe 
yaramaz ve iflah olmaz bir varlık olarak 
yaftalamıştır. Hiç aynaya bakmadan suçlu 
aramıştır! Oysa insanları bu hâle getiren, 
kendilerinden başkası değildir. İktidara 
ve topluma kendini kabul ettirmek için 
onların isteklerine uygun hükümler icat 
eden, insanları dinin hükümlerine göre 
yaşamaları için onlara yol göstermesi ge-
rekirken yaşadıkları hayatı İslâm’a uydur-
makla meşgul olan ilim ehli insanlardır. 
Misal olarak demokratik seçimlerde oy 
kullanma meselesini ele alalım. Demok-
ratik seçimlerde oy kullanma yönetime 
iştirak için birilerini kendi adına vekil tayin 
etmek demektir. Vekil tayin edilen kişinin 
işlediği haramlar onu vekil tayin eden ki-
şiyi de direkt olarak ilgilendirmektedir. 
Zira haram üzerine yardımlaşılmaz ve 
haram işleyeceği açık olan birine vekâ-
let verilmez. Demokratik seçimlerde oy 
kullanmak haramdır ve bu hakikate ulaş-
mak için ciltler dolusu kitap okumanıza, 
Kur’an-ı Kerim’i ezbere bilmenize gerek 
yoktur. İslâm hakkında genel bir bilgi ve 
demokrasi hakkında genel bir bilgi kâfi-
dir. Hakikat böyle olmasına rağmen her 
seçim döneminde adeta çözülemeyen 
bir matematik problemi üzerinde yapılan 
tartışma gibi tartışmalar yaşanır. Ehven-i 
şer yani kötünün iyisi imdada yetişir ve 
neticede ne halk küstürülür ne rejim ne 
de Allah Subhanehu ve Teâlâ! 

Ehven-i şer kaidesi Mecelle’den beri 
fıkıh hayatına girmiş olsa da son yıllarda 
ona da ihtiyaç kalmamıştır. Artık demok-
ratik seçimler hak, batıl mücadelesi olarak 

gösterilip malum partiye oy verenlerin 
hak taraftarı olduğu dile getirilmektedir. 

Peki bu vahim durum kimin eseri? 
Elbette ciltler dolusu kitapların önünde 
fotojenik pozlar veren, büyük adam gibi 
oturup küçük laflar eden ve kendisine 
âlim, hoca denilen şahsiyetlerin eseri!

Zaman değişti, şartlar değişti ve güç-
leştikçe güçleşti. Hilâfet’in kaldırılıp hal-
kın demokratik sisteme entegre edilmiş 
olması işleri zorlaştırdı. Bilgiye ulaşma-
nın zor olduğu dönemlerde bilgili insan-
lara ihtiyaç vardı. Zira insanlar ihtiyaç 
duyduğu bilgiyi o kişilerden alır, onların 
sözlerine itibar eder, yap dediğini yapar, 
yapma dediğini yapmazdı. Lakin zaman 
değişti. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Sadece 
bilgi pazarlayan hocaların devri kapandı. 
Google arama motoru onları değersiz-
leştirdi ve onların yerini aldı. Artık öğret-
menlere ihtiyacımız yok! Muallimlere de 
ihtiyacımız yok! Bizim ihtiyacımız İslâm’ın 
rol model olarak çizdiği âlimlerdir. 

Bugün âlimler ne yapmalı? Artık na-
mazı, abdesti, orucu bozan şeylerin neler 
olduğunu anlatmakla kifayet etmeyen; 
Müslümanların çağın sorunları karşısında 
takınması gereken tavırların neler oldu-
ğunu ortaya koyan, Müslümanlara öncü-
lük eden, zalimler karşısında gösterdiği 
tavırla örnek olan gerçek âlimlere ihti-
yacımız vardır. Âlimler bu anlamda halka 
örnek olmalıdır. 

İşte bu gerçek âlimler kendini göster-
diğinde; halkın güncel problemlerini sa-
hih bir bakış açısı ve sağlam bir irade ile 
çözdüğünde, onlara gerçek ihtiyaçlarının 
ne olduğunu gösterdiğinde insanlar yeni-
den âlimlerine sarılacak ve onların yolu-
nu takip edeceklerdir. Bunda zerre kadar 
şüphe yoktur. 
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Yaşamakta olduğumuz kadim 
coğrafyanın şiarlarından birisi 
de ilim sahibi kimselere hür-

met gösterilmesi, sahiplenmesi ve yar-
dımcı olunmasıdır. İslâm kültürü bu coğ-
rafyada yaşayan insanların kodlarına, ilim 
sahibi kimseye hürmet edildiği zaman 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e 
hürmet edilmiş ve efendimizi SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem ziyaret edilmiş hissiyatını 
nakşetmiştir.

Müslümanlar, ilme duydukları hürme-
ti, ilim sahibi kimseye eğilerek göstermiş-
tir. Âlimin ilmi sayesinde elde ettiği bilgi 
ile hayatlarındaki problemlere çözümler 
bulmuş. Onun damıttığı bilgiye [فَلَُه  أََصاَب 

أَْجٌر فَلَُه  -isabet ederse iki se“ [أَْجرَاِن … أَْخطَأَ 
vap… hata ederse bir sevap kazanır.”1 
nazarı ile bakmıştır. Her daim ilim sahibi 
kimseler ile beraber olup, dizinin dibi-
ne oturmuştur. Çünkü “Allahu Teâlâ, 
yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, 

ölü kalpleri de ilim nuru ile diriltir.”2 
sözü, Müslümanların zihninin ve kalbinin 
derinliklerinde yer edip hayat bulmuştur.

Yine Peygamber efendimiz SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem Müslümanları da ilim sa-
hibi kimselere emanet etmiştir. Peygam-
ber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den Müs-
lümanların kulağına küpe olacak tavsiye 
sigasıyla birçok hadis zikredilmiştir. Efen-
dimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem şöyle buyurur:

ÂLİMİN
YARDIMCISI HALK,

HALKIN
HAMİSİ ÂLİMDİR!
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Hakan Bolat
hakan.bolatkd@gmail.com

“Kıyamette âbide cennete gir, 
âlime ise halka şefaat için bekle, de-
nir.”3 Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem kendisinden sonra ümmetine:

إِنَّ الُْعلََمَء َورَثَُة األَنِْبيَاِء

“Şüphesiz âlimler, peygamber-
lerin varisleridir.”4 diyerek; âlimlerin 
Müslümanların hamisi oldukları görevini 
bildirmiştir. Değişimin, gelişimin yani kal-
kınmanın varisi olarak ilim sahibi kimse-

leri öncü olarak tayin etmiştir.  İslâm üm-
metide yüzyıllar boyunca bu şiar ile ilim 
sahibi kimselere sahip çıkmış ve onların 
yardımcıları olmuştur.

İslâm, hükümleri ve tatbiki sayesinde 
âlim ile halkı muttasıl kılmıştır. Arasındaki 
bağın kuvvetlilik çıtasını toplumsal hayat-
ta en yüksek seviye çıkarmıştır. Âlimlerin 
fikrî yükselişlerini halkın arısına indirerek 
halkın duygu ve düşünce dünyasında gez-
melerini sağlamıştır. İslâm tarihinde şer’î 

hükümlere bağlanan âlim ve halkın yan 
yana yürüdüklerine dair yüzlerce tarihi 
bilgi mevcuttur. Kısaca İmam Şafii’ye ait 
bir örnek aktarayım:

“İmam Şafii, bir çobanı görünce ayağa 
kalkar. Yanındakiler: Bu çobana hürmetini-
zin sebebi nedir? diye sual edince, Bu zat, 
bana kitaplarda bulamadığım ilimden bir 
meseleyi öğrettiği için, yani benim hocam 
olduğu için hürmet ediyorum, buyurur.” Söz 
konusu seviyenin yaşandığı tarihin içeri-

ÂLİMİN YARDIMCISI HALK, HALKIN HAMİSİ ÂLİMDİR!
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sinde Batı dünyası âlimlerini alaya almış, 
çeşitli eziyetleri reva görmüş hatta öl-
dürmüştür. Batılı düşünür ve matematik-
çi Pisagor, galeyana gelen halk tarafından 
okulu ateşe verilmiş; Pisagor ve öğren-
cileri alevler arasında yanarak öldürül-
müştür. Batı tarihi, ilim sahibi kimselere 
yapılan bu vb. hadiselerle doludur. Bu-
nun en önemli sosyolojik sebebi ise pey-
gamberlerini öldüren ve eziyet eden bo-
zuk inanç temellerine sahip olmalarıdır.

Müslümanlar ise Peygamberi SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem’e ve varisleri olan ilim 
sahibi kimselere nusret eden bir uygarlığa 
sahiptir. İslâm, uygulandığı zaman içerisin-
de ilim sahibi kimseler ile halkın arasındaki 
bağı kuvvetlendirmiş, âlimleri, hakkı bâtıl-
dan ayıran bir ayraç görevi ile insanların 
hizmetine sunmuştur. İslâm’da âlimler, 
Peygamberlerin vârisleri olarak insanla-
ra taktim edilerek, görüşlerinde isabet 
etmeseler dahi insanlar nazarında mute-
berliklerini yitirmemeleri için yine sevaba 
isabet ettikleri kabul görmüştür. Allahu 
Teâlâ insanlar nazarında âlimlere gerekli 
ehemmiyetin verilmesi için emri ilahisinde:

َا يَْخَش اللََّه ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلََمء إِنَّ

 “Allah’tan en çok korkan ancak 
âlimlerdir.”5 hitabı ile insanların, şer’î 
hükümlere tâbi olan âlimlere eziyet et-
memelerini, âlimleri dikkate almalarının 
gerekliliğini bildirerek, âlim kimseleri taç-
landırmıştır.

Âlimlerin yardımcıları olmakla yüküm-
lü olan Müslümanların, maalesef  bugün-
kü mevcut durumları böyle değildir. Müs-
lümanlar Hilâfet Devleti yıkıldıktan sonra 
birçok hususta olduğu gibi âlimine sahip 
çıkma ve onun yardımcısı olma hususun-
da da nefisleri ve zihinleri tahribata uğra-
tılmıştır. Bu tahribat laik rejim tarafından 
kasıtlı ve kademeli bir şekilde yapılmıştır.

İngilizler, Hilâfet Devleti’ni parçala-
dıktan sonra tekrar bir araya gelmesini 
sağlamakta öncü olarak gördüğü âlimleri 
hedef  almıştır. Hilâfet’i, Müslümanların 
zihninden ve nefsinden söküp atabilmek 
için; Müslümanların âlim kimselerini kü-
çük düşürmüş, işkenceler yapmış, sür-
günlere göndermiş ve aileleri ile birlikte 
katledilmelerini sağlamıştır. Hıyanet-i 
Vataniye Kanunları ile İstiklal Mahkeme-
leri’nde sadece ilmî ve dinî sohbetler ya-
pan yüzlerce âlim idam edilmiştir.

Hiçbir ilgisi olmadığı hâlde Menemen 
hadisesi bahane edilerek Nakşibendi şeyhi 
Esad Erbilî Hoca, İstanbul’da gözaltına alına-
rak idamla yargılandı. Askerî hastanede ve-
fat ettikten sonra alelacele defnedildi. İstiklal 
Mahkemeleri tarafından, mezarından çıkarı-
lıp asılan Âlim Mevlevi İbrahim Hakkı Efen-
di, şapka giymediği için vatan hainliğiyle suç-
lanarak asılan İskilipli Atıf Hoca, Çapanoğlu, 
Şeyh Said gibi yüzlerce âlime ve ailelerine 
yapılan zulümler, tutuklamalar, sürgünler o 
tarihe şahitlik etmiş Müslümanların anıla-
rında ve tarihî vesikalarda gizlenmektedir.     

Günümüzde ise âlimlere yapılan bas-
kılar hâlen devam etmektedir. “Allah’ım! 
Bizi hakkı hak bilip ona tâbi olan, bâtılı 
bâtıl bilip ondan uzak duran kullarından 
eyle!” deyip şer’î hükümlere sarılan, ilim 
sahibi kimseler halkın nazarında itibarsız-
laştırılarak, küçük düşürülmektedir. De-
mokrasiyi kabul etmeyen, İslâmi hayatın 
başlaması için çalışan ilim sahibi kimseler 
tutuklanarak mahkûm edilmektedir. Et-
rafları ve aileleri tarafından sahiplenme-
leri engellenerek toplum nazarında yal-
nızlaştırılmaya çalışılmaktadır. 

Medya sayesinde ilim sahibi kimseler, 
sahte kisveli hocalar ile karıştırılarak, in-
sanlara “kocakarı” imanına sahip kimse-
ler olarak gösterilip, Müslümanların ölü 
kalplerini diriltmeleri engellenmektedir. 
Âlimlerimizin üzerine gidilerek Müslü-
manların iman ettikleri İslâm ile kalkın-
ma arasındaki bağı kurmalarına mâni 
olunmaktadır. Âlim kimseleri, toplumun 
meselelerinden uzaklaştırılarak sofistike 
bir hayat sürmeleri ve şahsi liderliklere 
sahip olmaları sağlanmaktadır. Bu sayede 
Müslümanların İslâm ile kalkınma reçete-
lerini yazacak ilim sahiplerinden el etek 
çekmeleri ve onlara karşı güvenlerini yi-
tirmeleri beklenmektedir.  

İnsanları imana, hakka ve salih amel-
lere davet eden, sosyalizm, demokrasi, 
laiklik, milliyetçilik, menfaatçilik vb. batıl 
fikir ve bağlardan (kötülüklerden) uzak-
laşmalarına yardımcı olan âlimlerimiz, 
kâfir ve yerli işbirlikçileri tarafından ka-
muoyu taarruzu altındadır. 

“Âlime hürmet eden, bana hürmet 
etmiş, onu ziyaret eden beni ziyaret 
etmiş olur.”6 Sözüyle bizlere nasihat 
eden Resulümüz SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in aksine onlardan yani şer’î hüküm-
lerden uzaklaşmamızı istemektedirler.

Eğer bizler bu duruma sükût edip 
âlim kimselere sahip çıkmazsak efen-
dimizin buyurduğu gibi “İyiler sükût 
ederse, hepsi helak olur.” Çünkü âlim 
kimselere işlenen zulüm karşısında su-
sup, imkânlarımız varken önlemezsek, 
toplumsal bir bela karşısında hepimiz 
helak oluruz.
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Peki âlimlerimize nasıl sa-
hip çıkmalıyız?

- Hakkı hak bilip ona tâbi olan, 
bâtılı bâtıl bilip ondan uzak duran 
âlimleri tanımalıyız, eserlerini oku-
malıyız, sohbet ortamlarına iştirak 
etmeliyiz.

- Âlimlerimizi toplumsal mesele-
lere yönlendirmeliyiz ve görüşlerinin 
şer’î delillerini öğrenmeliyiz.

- İslâm’dan benimsemeler yap-
malarını ve ümmete maslahatlarını 
göstermelerini talep etmeliyiz.

- Âlimlerin kendi zatlarına değil, 
ilimlerine ve şer’î hükümlerine tes-
lim olmalıyız.

- İnsanlara, sömürgecilerin plan-
larını açıkladıklarında onlarla birlikte 
sömürgecilerin planlarını deşifre et-
meliyiz.

- Âlimlerimizle birlikte İslâm top-
raklarında yaşayan Müslümanları 
kapitalist, demokratik düşüncelerin 
ve Batı hadaratının kötülüklerini an-
latmalıyız.

- İslâmi hayatı başlatma çalışma-
larında onların yardımcıları olmalıyız.

- Âlimlerin özellikle metot hü-
kümleri hakkında görüşlerini ifade 
etmelerini sağlayacakları ortamlar 
hazırlamalıyız.

- Âlimler, şer’î hükümler ile yö-
neticileri muhasebe ettikleri zaman 
onların arkasında durup destekle-
meliyiz.

- Âlimler, yöneticilerin hatalarını 
gizliyor ve onların isteklerine göre 
hüküm veriyorsa, âlimlerimize nasi-
hat etmeliyiz.

- Âlimleri karalayan medya or-
ganlarına tepkilerimizi belirtmeliyiz. 
Onların iftira ve yalanlarına inanma-
malıyız.

- Maddi ve manevi duacıları ve 
destekleyicileri olmalıyız.

Âlimlerimiz, bizlere şer’î hükümleri 
gösteren rehberlerimizdir. Onlar, dünya 
ve ahiretin ışıklarıdır. Eğer şer’î hükümler 
ile amel eden âlimlerimiz olmazsa, Müs-
lümanlar helak olur. Peygamber Efendi-
miz SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bizlere 
buyurduğu gibi:

اْغُد َعالًِم أَْو ُمتََعلًِّم أَْو ُمْستَِمًعا أَْو ُمِحبًّا َوال تَُكِن الَْخاِمَس 

فَتَْهلَِك

“Ya âlim, ya öğrenci, ya dinleyici 
veya bunları seven(sahip çıkan) olun. 
Yoksa helak olursunuz.”7 Efendimizin 
başka bir rivayetinde belirtiği gibi; bir 
âlimin ölmesi, (yani toplumdan soyutlan-
ması) bir şehir halkının ölümünden daha 
büyük ziyandır. Sömürgeci kâfirlerin ve 
onların yerli uzantıları aracılıyla âlimleri-
mize ve İslâm’ın hükümlerine uzattıkları 
dillerini ve ellerini, âlimlerimize ve şer’î 
hükümlere sahip çıkarak engellemeliyiz.

Yaşadığımız şu zaman diliminde Müs-
lümanlar olarak bizlere şer’î hükümleri 
hatırlatan ve İslâm ile hüküm veren âlim-
lerimize sahip çıkmalıyız. Bugün sömür-
geci kâfirler dünya hayatının zorlukları 
ile adeta etrafımıza bir çember çizmek-
te; bizlere de bu çemberin dışına sakın 
çıkmayın, başka bir yöne yönelmeyin di-
yerek tehditlerini savurmaktadırlar. Çiz-
dikleri çemberi her gün daraltmakta ve 
Müslümanlara dünyevi korkular salmak-

tadırlar. Böylece İslâm’dan ve şiarlarından 
ödün vermemizi beklemektedirler. Müs-
lümanların bu korku çemberini çiğneyip 
çıkmalarını sağlayacak tek kurtarıcıları ise 
İslâm akidesini ve şer’î hükümleri onlara 
hatırlatan fikrî liderliğe sahip âlimlerdir. 
Müslümanlara şer’î hükümler ile öncülük 
yapan âlimlerin arkasından yürüyerek sö-
mürgeci kâfir devletlerin Müslümanların 
topraklarındaki hegemonyalarını/irade-
lerini kırmalıyız. Bu hususta bir an olsun 
tereddüt edip sömürgeci kâfirlerden ve 
yerli uzantılarından korkmamalıyız. Aksi 
tahkirde Nasrettin Hoca ve Timur’un 
hikâyesindeki köylüler gibi oluruz… 
Âlimlerimizi de kendi ellerimizle saray 
molalarına çevirmiş oluruz. 

Unutmayın! Rasul SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem buyurduğu gibi: “Âlim, Allahu 
Teâlâ’nın güvendiği kimsedir.”8

1-Muslim
2-Taberânî
3-Maverdi
4-İbni Hibban, İbni Mace, Ebu Davud
5-Fatır Suresi 28
6-İ. Rafii
7-Beyheki
8-Deylemi
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