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ÖNSÖZ 
 

 

 

Bu kitabı okurken, Ahmet Akgül kimdir? Ne düşünmekte 
ve neleri özlemektedir? Sorularının cevabını bilerek başlar-
sanız daha samimi ve verimli olacağı kanaatindeyiz. 

Evet, Biz, Aziz milletimizin bir ferdi olarak şanlı geçmişi-
mize layık olmaya ve aydınlık geleceğimize katkıda bulun-
maya çalışmaktayız. Bu nedenle haklı ve hayırlı bir çizgide 
olduğuna kesinlikle kanaat getirdiğimiz, Milli Görüş safla-
rındayız. Başkaları gibi rengimizi ve çizgimizi saklamaya 
gerek duymamaktayız. 

Her yerde ve her halde mutlaka hukuka bağlıyız. Bu yüz-
den Adalet Düzenini ve Hukuk devletini savunmaktayız. 
Örnek bir laikliği ve gerçek bir demokrasiyi arzulamaktayız. 
Dinle devletin çatışmasının değil, barışmasının ve her birinin 
kendi sahasında çalışmasının yararlı olacağı düşüncesini 
taşımaktayız. Laikliğin, ”Dini dışlamak veya dine düşmanlık” 
şeklinde algılamasını ve uygulamasını toplum barışı için çok 
tehlikeli bulmaktayız. 

Demokrasi içinde, temel insan haklarına dayanan bir top-
lumsal uzlaşmanın önemine ve farklı din ve düşünceden 
ama herkesle birlikte barış içinde yaşamanın gereğine inan-
maktayız. 
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Her türlü şiddetin, anarşinin, gizli örgütlenmenin, silahlı 
hareketin ve dayatmacı zihniyetin, her zaman karşısındayız. 

75 milyonun hepsini kardeş kabul ediyor, farklı görüşlere 
saygı ve sabır gösterilmesini istiyoruz. Devletimizin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü kabullenip koruyanların 
yanındayız. 

Manevi uhuvvet ve münasebet dışında, İslam dinini ve 
bütün müslümanları ”sadece biz temsil ediyoruz” iddiasında 
değiliz. Bizden başkalarını suçlayıcı ve dışlayıcı tavırları tas-
vip etmiyoruz. Sadece İslam’ın ve bütün insanlığın hizme-
tinde olmayı büyük bir şeref ve sevap saymaktayız. 

Bize göre DEMOKRASİ ”Halkın, kendisini yönetecek zih-
niyet ve şahsiyetleri, kendi hür iradesi ve vicdani kanaatiyle 
seçmiş olması... Toplumun her tabakasının ülke yönetimine 
fiilen katılımının sağlanması... Farklı görüş ve kesimlerin, 
temel insan hakları ve Evrensel hukuk kuralları çerçevesin-
de ve karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde, birlikte yaşama 
şartlarının hazırlanması” şeklindeki bir adalet ve fazilet re-
jimidir. 

Ama DEMON KRASİ ve DESPOTİZM’e gelince, kendi hal-
kını ”sadece güdülmesi gereken cahil sürüler” olarak küçüm-
seyen... Yerli ve milli değerleri ve manevi temelleri terk 
eden... Ülke yönetimini, demokratik hak ve yetkileri sadece 
bir avuç seçkin zümreye layık gören bir zihniyet ise, demok-
rasi kılıfı geçirilmiş bir despotizm’den ve Şeytanlık idaresin-
den başka bir şey değildir. 

Evet demokrasi “doğru”ları, despotizm ise ”yanlış”ları esas 
alan yönetimlerdir. 

Doğru ve yanlışı tespit etmede beş temel değer ölçümüz 
ise; 
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1 - Aklı selim, 
2 - Müsbet ilim, 
3 - Tarihi birikim, 
4 - Evrensel Hukuk prensipleri 
5 - İlahi dinlerin öğretileri. 

İşte bu beş değer ölçüsünün ittifakla iyi ve yararlı gördü-
ğü şeyler Doğru, bunların kötü ve zararlı bulduğu şeyler ise, 
Yanlış kabul edilmiştir. 

Artık anlaşılıyor ki demokrasi iyilerin, despotizm ise kö-
tülerin rejimidir. 

Despotizm; Nefsi emmare sahiplerinin, yani barbar ve 
bencil zihniyetlerin baskıcı düzenidir. 

Demokrasi ise; Nefsi Mutmainne sahiplerinin, yani olgun 
ve onurlu kimselerin dayanışma ve paylaşma sistemidir. 

İşte elinizdeki bu kitapta, zamanla yozlaştırılan ve aslında 
uzaklaştırılan İslami kavram ve kurumların gerçek özünü ve 
özelliğini anlatmaya ve bugün insanlığın İslam’a ne kadar 
muhtaç olduğunu hatırlatmaya çalıştık. 

Rahmetini umduğum ve azabından korktuğum Rabbimin 
yakınlığına ulaşmak için bir vesile olur ümidiyle.1  

Bugünkü ve gelecek nesiller arasında, hayırla anılmamı 
sağlayacak kalıcı bir hizmet olur temennisiyle.2  

“Hayat iman ve cihattır” yani ”Hayatta başarı ve mutlulu-
ğa ancak inanmak ve var gücüyle çalışmakla ulaşılır” gerçe-
ğini anlatmaya çalıştım.  

Doğrular Rabbimizden, hatalar nefsimizdendir. 

Ahmet AKGÜL

                                                            
1 İsra: 57 
2 Şura: 84 
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YARATILIŞ SIRLARI VE HAYATIN HAKİKATİ 

“O yarattığını bilmez mi?”3 

Karada, denizde havada; nebat, hayvanat ve insan, bütün 
mahlukatın yaratılış gayesini… 

Yerlerin, göklerin ve bütün evrenin bu ince hikmetli inti-
zam ve insicam projesini… 

Ahseni takvime mahzar kılınan, yani en güzel ve mü-
kemmel yetenek ve yetkilerle donatılan ve Allah’ın halifesi-
temsilcisi makamında dünyaya yollanan insanın, asli ve 
kutsi görevlerini ve toplumsal hayatın temel prensiplerini… 

Şeytanın vehim ve vesveselerini, zalim sistemlerin hile ve 
hıyanetlerini ve bunlardan kurtuluş çarelerini, en iyi Allah 
bilmez mi? 

En adil tarzı, en asil tavrı, en lazım hizmeti ve en acil ha-
zırlığı, bize Allah öğretmez mi? 

Evet; 
                                                            
3 Mülk: 14 
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“Kusursuz ve sonsuz yaratıcı; her biri eseri entika ve hari-
ka olan yarattıklarının: aslını, amacını ve ihtiyacını, elbette 
herkesten daha iyi bilmez mi? 

Haşa; 

Bilgisizlik, bilinçsizlik ve beceriksizlik ve adalet-
sizlik gibi sıfatlar, Alemlerin Rabbine yakışık düşer 
mi? 

O’nun kelamı ve ahkamı olan ve Yüce İslam ahlakı-

nın ve onurlu hayatın esaslarını anlatan Kur’anı Ke-
rimden gafil ve cahil kimseler, hidayet ve saadet yolu-
nu bulabilirler mi? 

Ki İslam: Barış ve adaleti bozan her türlü haksızlık ve 
ahlaksızlığa isyandır!.. 

Ki Müslüman: Hakka inanan, hayra çalışan, halkı sa-
vunan ve mazluma sahip çıkan adamdır!. 

Ki Kur’an: Kainatın ve onun küçültülmüş bir örneği 
olan insanın ve toplumların yaşam kılavuzu ve Firavun 
düzenlerini devrim programıdır! 

İnsanda özetlenen kainat ve “genom”da özetlenen 
insan 

Bazen küçük şeylerdeki sanat ve hikmetin büyüklerde-
kinden basit olduğu hatasına düşülüyor. Bunun ne kadar 
temelsiz olduğunu Bediüzzaman Hazretleri bir örnekle göz-
ler önüne seriyor: Harf olarak gökyüzündeki yıldızlarla yazı-
lan bir Kur’ân-ı Kerîm, insanların dikkatini ne ölçüde çeker-
se, atom denilen ‘cevher-i ferd’ üzerine yazılabilecek bir 
Kur’ân da ondan daha harika olur. Zîrâ küçük şeyler üzerin-
de yapılacak sanat, çok daha ileri bir teknik ve bilgi gerekti-
rir. Bazen iğnenin baş kısmına dua yazmayı başaran veya bir 
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pirinç tanesi üzerine Kur’ân âyetlerini ve hikmetli sözleri 
işleyenleri duyduğumuzda şaşırmamız bundandır.  

Acaba atom üzerine Kur’ân-ı Kerîm’in bir nüshası 
yazılabilir mi? Bütün varlıklar; Canlı Kur’an 

Böyle bir işe teşebbüs eden bilim insanları, pirinç tanesine 
yazı işleyenler gibi, keskin uçlu kalem kullanma yerine, 
odaklanmış elektron ışını demeti kullanıyorlar. Liverpool 
Üniversitesi’ndeki bazı araştırmacılar iki atom genişliğinde 
çizgi çizebilecek bir ışık geliştirdiler. Bu çizgi öylesine dar ki, 
bunlardan yan yana milyonlarcası; ancak normal bir kur-
şunkalem ile çizilen çizgi kalınlığına erişir. Şüphesiz bu işin 
elle yapılması; mümkün değildir. En küçük bir titreme bile 
çizgileri karıştıracaktır. Bu yüzden, elektron ışınları bilgisa-
yar kontrolünde gönderilmesi gerekir.  

Bir milimetre kare kabul ettiğimiz bir toplu iğne başında 
yaklaşık 4 trilyon atom olduğunu hatırlarsak, atomların ne 
kadar küçük şeyler olduğunu anlarız. Atomları, her kenarda 
10 atom olmak üzere 100 atomlu kareler şeklinde düzenleye-
lim. O zaman toplu iğne başında bu karelerden 40 milyar 
adet elde ederiz. Bu karelerin her birine atomlardan bir harf 
kazınabilecek ve bazı kareler de kelimelerin aralarındaki 
boşluklar için kullanılacaktır. Bir kelimede ortalama altı 
harf olduğunu düşünürsek, 28 milyar tane kareyi 4,7 milyar 
kelimeyle doldurabiliriz. Encyclopedia Britannica, yaklaşık 
50 milyon kelimeden ibaret bir ansiklopedidir. Önceleri, bu 
ansiklopedinin tamamının toplu iğne başına sığdırılamaya-
cağı düşünülmekte imiş; fakat daha sonra görülmüş ki, bu 
ansiklopedi iğne ucunun yüzde biri kadar bir yere sığabili-
yor! Her harf yukarıda söylenenden on kat daha uzun ve enli 
yapılsa bile, yine de tam bir ansiklopedi iğnenin başına sığa-
biliyor. İğnenin ucu nasıl da devasa bir alanmış! Liverpool 
Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bunun gerçekten yapılaca-
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ğını denemek için ansiklopedinin bir sayfasını iğne başının 
uygun bir köşesine yerleştirerek gösterdiler.  

Ansiklopediyi iğnenin başına yazabilmenin kime ne 
faydası var diyebilirsiniz. İleride bu teknolojinin aça-
cağı yeni ufukları bir kenara bırakıp, İlâhî Kudret’in 
yarattığı bazı ince sanat eserlerinde bu teknolojinin 
kullanılışına bir misâl verelim. Atomların birer harf 
gibi kullanıldığı kitapların belki de en muhteşem ör-
neklerinden biri, hücre çekirdeğindeki kromozomlar-
da sergileniyor. Canlı varlıkların yapılarına ait genel 
plân ve programlar, Kudret Kalemi’yle DNA molekül-
lerine çok sanatlı ve şifreli şekilde yazılmıştır. İnsan 
Genom Projesi, birer kütüphane veya bilgi bankasını 
andıran kromozomlardaki genlerin okunmasını müm-
kün hâle getirmiş ve insan denen küçük kâinatın biyo-
lojik sır ve özelliklerini biraz daha gün ışığına çıkarma-
ya başlamıştır. 

Bu kadar bilgi çok küçük DNA içine nasıl sığdırılmış? 
Her şey bir ayet ve bürhan! 

Bir hücrenin çekirdeğinde kromatin şeklinde paketlenmiş 
bir kromozomdaki DNA molekülü açılıp birbirine eklenirse, 
yaklaşık 6 metre gelir! Bu uzunluktaki DNA’nın ne kadar çok 
sayıda atom ihtiva ettiğine şu örnekle bakabiliriz. Bir santi-
metre uzunluğunda hidrojen zinciri elde etmek için 75 mil-
yon hidrojen atomunu uç uca dizmemiz gerekir. Buna göre 
bir hücredeki 46 kromozomun uzunluğu 300 metreye yakla-
şır. Liverpool Üniversitesi araştırmacılarının elektronla çiz-
dikleri iki atom genişliğindeki çizginin bizim bir kurşun ka-
lemle çizdiğimizden milyon defa daha ince olduğunu tekrar 
hatırlarsak, 300 metre uzunluğundaki DNA zincirinin kat-
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lanıp dürülmüş hâlinin ne kadar küçük bir mekân işgal ede-
ceğini anlamak zor olmayacaktır. 

Aslında bu insan denen küçük kâinatın bir santimetrenin 
yüz binde, hattâ milyonda biri gibi akıl almaz bir küçüklüğe 
kromozom hâlinde sıkıştırılması demektir. Elbette bu harika 
iş, atom denen cansız ve şuursuz varlıkların, karışık tesadüf-
lerin değil, her icraatı mu’cize olan ilmi ve kudreti sonsuz 
Allah’ın (cc) eseridir. 

Atomdaki Kur’ân ve Kur’an da ki Ferman! 

Şimdi, atom üzerine Kur’ân-ı Kerim’i nasıl nakşedebilece-
ğimize bakalım: Atomlar çıplak gözle görülemeyecek kadar 
küçük olduğundan konuyu daha rahat kavramamız için 
onları rahatlıkla görebileceğimiz büyüklüğe çıkarmak için 
dünya kadar büyük bir elma düşünelim! Her şey gibi elmayı 
da meydana getiren atomlardır. Bu olağanüstü elmada atom-
lar futbol topu kadar olurlar. Ancak ne var ki hâlâ nötron ve 
protondan ibaret çekirdeği göremeyiz. Çekirdekle elektron 
arasındaki mekân, atom boyutu ölçeğinde oldukça geniş bir 
mesafedir. Bu mekânın yarıçapı, bir elektronun atoma oranı 
cinsinden 1/100.000 değerindedir. Çapı 1 santimetre olan 
küçük bir bilye taneciği elektronu temsil ederse, çekirdek bu 
bilyeden 1.000 metre ötede bulunacak demektir. Çekirdeği 
bir top kadar büyüttüğümüzde en küçük atom (mesela hid-
rojen atomu) 2.000 metre çapında bir küre olarak karşınıza 
çıkacaktır. Siz bu küre üzerine ister bir bilye büyüklüğünde-
ki elektronları, yahut bundan 1.836 defa daha büyük nötron 
veya protonları, birer harf gibi kullanarak kaç adet Kur’ân 
yazabileceğinizi hesaplayın. Böylesine dev bir küre üzerine 
onlarca hattâ yüzlerce Kur’ân nüshası yazılabileceğini tah-
min etmek zor olmayacaktır. 
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Bu örneklerde dikkatimizi çeken önemli hususlardan biri, 
atomların neredeyse tamamen boşluktan ibaret olmasıdır. 
Bir atomu tamamen atom çekirdeği ile doldurmaya kalksak 
1015 (10’un yanına 14 adet sıfır ilâve edilir) adet gerekecektir. 
Sadece atom yüzeyini değil de o devasa kürenin içini, boşluk-
ları da dolduracak şekilde kullanıp Kur’ân yazmaya kalkışıl-
sa, Kur’ân’ın toplam harf sayısı 300620 olduğuna göre, atom 
çekirdeği harf olarak kullanıldığı takdirde binlerce Kur’ân 
nüshası yazılabilecektir. 

Şaşırtıcı Benzerlik ve sanat-ı Rahman! 

Büyüklük ve küçüklük nispî hakikatlerdir. Kendimizi bir 
sineğe ve mikroorganizmaya göre büyük sayabiliriz. Kâinatı 
düşündüğümüzde ne kadar küçük, aciz ve zayıf olduğumuzu 
bir derece idrak edebiliriz. Hücre, insanın yüz trilyonda biri 
kadardır. Hâlbuki bir hücrede insan ilmi varlık olarak özet-
lenmiştir. Bu açıdan bakarsak insan ihata edilemez genişlik-
tedir. Eğer hücrenin şuuru olsaydı, muhtemelen bizim kâina-
tın fihristi olduğumuzu kavramakta güçlük çekmemiz gibi, 
o da insanın kendisinde nasıl toplandığına şaşacaktı.  

Dünya, Güneş Sistemi içinde bir nokta gibi kalırken, insan 
da Dünya içinde bir nokta hükmündedir. Kâinat denen bu 
İlâhî Kitabı insan şeklinde özetleyen Kâinat Kitabı’nın Sahi-
bi, insanı da genom isimli atomlarla yazılmış minicik kitap-
larda özetliyor. Yüce Yaratıcı’nın, Güneş Sistemi’ni atom sis-
temine benzer şekilde yaratması ilginç bir hakikattir. İnsanı 
durup düşünmeye, ibrete ve hayranlığa sevk eden iç içeliği 
ve birlikteliği ile zerreyi yaratanın, Güneş gibi devasa kürele-
ri ve bütün bu sanatlı nizamı anlayıp takdir edecek insanları 
yaratan ile aynı Yaratıcı olduğuna işaret ediyor.  

Bir insan atomdan hacim olarak 1028 (10 un yanına 27 ta-
ne sıfır ilâve ediniz) misli daha büyüktür. Güneş de insandan 
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1028 misli büyük. Bu durumda insanın Güneş ile atom orta-
sında yer aldığını söyleyemez miyiz? Atom zerreyi, Güneş 
küreyi temsil ediyor. İnsanın küre ile zerre arasındaki bu 
enterasan konumu (normo âlem oluşu) dikkat çekicidir.4 

Beynimizdeki ve sinir sistemindeki muazzam mu-
cize ve intizam: 

Beyindeki sinir hücrelerine nöron, beyin ve sinir hastalık-
ları ile ilgilenen tıp dalına nöroloji, beyin ve sinir cerrahisine 
de nöroşirürji denmektedir. İnsan beynindeki nöron sayısı-
nın 200 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor. Beynin bir 
mm3’ünde yaklaşık 150 bin nöron bulunur. Her nöron, akson, 
gövde ve çok sayıda dendritten meydana gelir. Nöronlar ara-
sındaki bağlantı, akson ve dendritler üzerinden kurulur. 
Dendritlerin sayısı 20-30 bin civarındadır. 200 milyar nöron 
hücresini besleyen, yabancı madde ve mikropların zararla-
rından koruyan ve onların atıklarını temizleyen birkaç yüz 
trilyon glia hücresi bulunur. Ayrıca aksonun muhafazasında 
vazifeli myelin kılıfını oluşturan schwan hücreleri vardır. 

Prof. Dr. Gazi Yaşargil beyinde gerçekleştirilen bilgi-
işlemin hız ve kapasitesini açıklamada kullanılan klâsik bil-
gisayar benzetmesine katılmadığını şu şekilde ifade ediyor: 
“Beyin, âdet üzere şimdi bilgisayara benzetiliyor. Bilgisayar-
lar beynin imkânlarının pek ufacık bir parçası bile olamaz. 
Dünyada 500 milyon telefon var deniyor. Beynimizde tril-
yon üzeri telefonlar işliyor. Nöronların nasıl işbirliği yaptık-
ları henüz bilinmiyor.” 

Nöronlar birbirlerine sinaps denen kavşak noktaları ile 
bağlanır. Bir nöron diğer bir nöronu uyarabilir veya baskıla-
yabilir. Bilgi akımı sinapslarda aksonlar üzerinden gerçekleş-

                                                            
4 Prof.Dr. Osman Çakmak / Sızıntı 
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tirildiğinden daima tek yönlüdür. Yani bilgi bir nörondan 
diğerine akson üzerinden geçer. Bir nöronun aksonu ile diğer 
nöronun dendritinin buluşma noktası olan sinapslarda bilgi 
işlenmektedir. Beynimizin en önemli fonksiyonu olan bilgi 
işlemenin (entegrasyon) gerçekleştirildiği yerler olan sinaps-
ların tahminî sayısı 200 trilyondur. 

Beynimizdeki haberleşme ağı (neural network) şekilleri, 
literatürde divergence, convergence, art descharge, renshaw 
inhibition ve reciprocal inhibition gibi terimlerle ifade edil-
mektedir. 

Dallanma yoluyla bilginin dağıtılması: Bilginin dal-
landırılarak dağıtılma ve dolayısıyla çoğaltılma şeklidir. Bir 
nöronun aksonu çok sayıda (2.000’den fazla) dala ayrılabilir. 
Böylece aynı bilgi bütün dallardan diğer nöronlara aktarılır. 
Bilgiyi alan nöronun aksonu da çok sayıda dallara ayrılabilir. 
Bu şekilde tek bir sinyal sayılamayacak kadar fazla bilgi 
parçacığı hâline getirilebilir. Dallanma mekanizmasının çok 
sayıda şekli olmakla birlikte, anlaşılması açısından temel 
olarak iki dallanmadan bahsedebiliriz. 

1- Tek yollu dallanma: Tek yollu dallanmanın esas he-
defi uyaran sayısını çoğaltmaktır. Bu mekanizmada tek bir 
uyaran veya zayıf bir sinyal, çok sayıda uyarana veya güçlü 
bir sinyale dönüştürülebilir. Meselâ beynin motor kortek-
sinde (beyin kabuğu) sadece bir motor nöronun uyarılması 
ile iskelet sisteminde on bin kas lifi kasılabilir. Erken uyan-
mamız gereken bir durumda, uykuda küçük bir dokunma 
veya işitme sinyali beynimizde çok güçlü veya büyük ceva-
ba sebep olabilir. Diğer bir ifadeyle, tek duyu giriş sinyali, 
dallanma mekanizması sayesinde beyin kabuğunda milyon-
larca sinyale sebep olarak bizi uyandırır.  
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2- Çok yollu dallanma: Çok yollu dallanmada esas hedef, 
tek sinyalin farklı yollara ayrılarak beyinde farklı merkezlere 
ulaştırılmasıdır. Meselâ Erzurum’dan bir kişi telefonu tuşladı-
ğında hem Ankara’da, hem diğer vilayetlerde, hattâ Avrupa, 
Afrika ve Amerika’daki binlerce kişiyle konuşabilir, bunların 
hepsine cevap verebilir. Aynen bunun gibi, bir sinir lifindeki 
bir dokunma sinyali hem omuriliğe, hem omurilik soğanına, 
hem beyin sapı çekirdeklerine, hem talamusa, hem beyin ka-
buğunun tamamına farklı yollarla taşınabilir ve bu saydığı-
mız merkezlerin tamamı aynı anda haberdâr edilebilir.  

Toplanma (Convergence): Toplanma, birçok sinyalin 
tek merkezde toplanması demektir. Bu mekanizmayla tek 
nöron beynin 10 bin-200 bin nöronundan farklı bilgileri 
alabilir. Bu farklı bilgileri kendi içinde bütünleştirebilir ve 
bir son çıkış cevabına dönüştürebilir. Temelde iki tür top-
lanma vardır. 

1- Tek kaynaktan toplanma: Bu mekanizma ile tek 
kaynaktan çıkan çok sayıda sinir lifinin tek nöronda son-
lanması ile aynı anda daha güçlü bir tesir yaratılmaktadır. 
Çünkü çok sayıda nöronun getirdiği tek bilgi, tek nöronda 
toplanmaktadır.  

2- Çok kaynaktan toplanma: Bu mekanizma ile bir nö-
ron beynin farklı kaynaklarından farklı tür bilgilerle uyarılır. 
Meselâ omurilik ara nöronları aynı anda hem etraf (deri) duyu 
sinirlerinden, hem beyin kabuğundan gelen sinir liflerinden, 
hem bazal ganglion denen beynin alt çekirdeklerinden sinyal 
alır ve farklı kaynaklardan gelen bilgiler (enformasyon) bu-
rada işlenerek (bütünleştirilerek) tek bir cevaba dönüştürülür. 
Bu mekanizmayı, farklı düşüncelere sahip insanların bir araya 
gelerek bir konuyu istişare etmeleri neticesinde bir karara 
varmaları ve bunu uygulamalarına benzetebiliriz. Meselâ, bir 
kişinin fareyle âniden karşı karşıya geldiğini farz edelim. Fa-
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reye ait görme, işitme ve diğer duyularla alınan bilgiler iskelet 
kaslarını çalıştıracak nöronlarda toplanır ve o anda acilen 
karar verilir ve uygulanır: Kaçayım mı, yoksa saldırayım mı? 
Vücudumuzda çok karmaşık tesirler meydana getiren bu du-
ruma “savaş veya kaç reaksiyonu” denir. 

Arka plân sinyallerinin baskılanması (Lateral inhi-
bition): Bu mekanizma daha çok dokunma duyuları için 
geçerlidir. Dokunma siniri beyne doğru ilerlerken yan dal 
verir, bu yan dal dokunulan deri bölgesine komşu deri bölge-
lerinden beyne giden normal arka plân (background) sinyal-
leri baskılar. Bu şekilde beynin dokunma yerini daha iyi ve 
net bir şekilde tespit etmesi sağlanır. Bu mekanizma, doku-
nulan deri bölgesinin yerinin ve dokunma şiddetinin hassas 
olarak algılanması için gereklidir. Bu mekanizmayı şöyle 
örneklendirebiliriz. Bir miting meydanında sesinizi başba-
kana duyurmak istiyorsunuz; ama başbakan bir türlü sizi 
duymuyor ve dolayısıyla size cevap veremiyor. Bu durumda 
ya etrafınızdaki kişileri susturmanız veya onların seslerinin 
başbakana ulaşmasını engellemeniz gerekir. İşte bir duyu 
beyne ulaştırılırken çevredeki diğer duyu sinyalleri lateral 
inhibisyonla aynen bu şekilde baskılanır. 

Çapraz baskılanma (Reciprocal inhibition): Bu me-
kanizmayla tek bir nöron iki zıt tesir gösterebilir. Omurilik-
ten çıkan aynı sinir lifi tek bir uyarıyla, kasılması istenen 
kaslarda kasılma; kasılan kasa zıt olan kaslarda da gevşeme 
hâsıl eder. Bu şekilde gevşetme için ayrı bir sinire gerek kal-
mamakta ve tasarruf sağlanmaktadır. Kolu vücuda yaklaştı-
ran kasla uzaklaştıran kaslar zıt çalışır. Mutlaka biri kasılır-
ken diğerinin gevşetilmesi gereklidir. Bu harika mekanizma 
bütün kaslarımıza yerleştirilmiştir. Bir gözümüzü iç tarafa 
döndürdüğümüzde içe döndüren kaslar kasılırken, dışa dön-
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düren kaslar gevşemek mecburiyetindedir. Kadîr-i Alîm be-
yinden gelen tek sinyalle iki zıt işi gördürür.  

Renshaw baskılanması: Omurilikte cereyan eden bu 
mekanizma kâşifinin adıyla anılır. Beyinden kaslara 
gelen emirler genellikle hedeflenenden daha şiddetli-
dir. Yapılacak hareketlerden mesul kaslara gelen emir-
ler, komşu kaslara da gelir. Hareketin sadece istenen 
kasta, istenen süre ve şiddette yapılabilmesi için bu me-
kanizma yaratılmıştır. Kaslara kasılma emrini götüren 
akson öyle harika yaratılmıştır ki, sinyali ilettikten he-
men sonra hem ait olduğu nöronu, hem de komşu nöron-
ları baskılar. Böylece, hem uyarının sürekliliği engel-
lenmiş olur, hem de çevre kasların gereksiz ve yanlış 
kasılmasına meydan verilmez. Sistem, kâinatta görülen 
azamî tasarruf prensibine uygun olarak yerinde, zama-
nında ve en ekonomik şekilde çalıştırılmış olur.  

Tetanus hastalığında, tetanus mikrobunun yaydığı 
zehir bu mekanizmayı ortadan kaldırır. Bu durumda 
hem kasılması istenmeyen kaslarda kasılmalar olur, 
hem de istenen kasılma bittikten sonra sonlandırılmaz. 
Tetanus hastalığında bütün vücutta kaslar aşırı kasılır, 
bundan dolayı hastalığa kazıklı humma denmiştir. 
Renshaw, tetanus mikrobu ile deneyler yaparken mik-
robu yanlışlıkla kendine bulaştırmış ve tetanus hastalı-
ğından ölmüştür. Onun hâtırasına bu mekanizmaya ve 
omurilikte bu mekanizmada rol alan hücreye Renshaw 
hücresi ve mekanizması denmiştir.  

Sinyalin uzatılması (art deşarj): Bu mekanizma ile tek 
giriş sinyali (input) çıkışta birkaç milisaniyeden birkaç da-
kikaya kadar süren çok sayıda çıkış sinyaline (output) sebep 
olabilir. Bunun birçok mekanizması vardır. Bu, güçlü veya 
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uzun süreli bir tesir oluşturulmak istendiğinde devreye so-
kulan harika bir mekanizmadır. Bu mekanizma ile kısa süre-
li, 12 saatlik ve hattâ ömür boyu sinyal çıkışı elde edilebilir. 
Bu mekanizmanın çeşitli tipleri vardır. 

1- Sinaptik sinyalin uzatılması: Sinaps aralığına dökü-
len bazı transmitter maddelerin sinapstan uzaklaşmaları 
geciktirilerek uzun süreli deşarjlara sebep olunmaktadır. 

2- Yansıyan devre mekanizması: Giriş sinyalinin dev-
reyi tekrar tekrar uyarması ile oluşur. Birçok basit ve komp-
leks yansıyan devre tipi vardır. Yansıyan devre mekanizması 
başka inhibitör sinyal ile durdurulabilir. 

Bu devrede sinir lifleri kendilerini ve komşu nöronları 
tekrar tekrar uyararak sonsuz sayıda çıkış sinyaline sebep 
olurlar. Beynimizde bu devrelerin sonsuz sayıda alternatifi 
veya çeşidi bulunur. Burada yine tek giriş sinyali, sonsuz çı-
kış sinyali oluşturabilir. 

Tek giriş sinyaliyle çok sayıda çıkış sinyali oluşturulabil-
mektedir. Ancak yukarıdaki turuncu lifler bu sinyali daha 
da artırma yönünde tesirli olurken, aşağıdan gelen kesikli 
çizgilerle gösterilmiş sinyaller ise vazife tamamlandığında 
sinyalin durdurulmasında ve hattâ tamamen yok edilmesin-
de vazife alırlar. Bu devreye uyku ve uyanıklık periyotlarını 
misâl verebiliriz. Sabahın ilk ışıklarıyla, bir ses veya dokun-
ma tesiriyle kişi uyanır. Bu ilk sinyali giriş sinyali olarak dü-
şünürsek gündüz boyunca veya uyanık olduğumuz süre 
içinde bu uyanıklık sinyalleri sürekli olarak devam eder ve 
kişi bir tek sinyalin sebep olduğu sürekli sinyallerle uyanık 
kalır. Uyku esnasında ise kesikli çizgilerle gösterilen baskı-
lama ve duraklatma sinyalleri bu sürekli çıkışı engelleyerek 
uykuya sebep olur. 
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Bu mekanizmayla uzun süreli, hattâ hayat boyu ancak 
aralıklı sinyal çıkışı elde edilebilir. Bu devre dikkatle incele-
nirse, bir giriş, bir çıkış ve çıkış tarafında başlayan bir dev-
ridâimin olduğu görülecektir. Bu devridâim bir aralık veya 
süre demektir. Çıkış sinyali aynı zamanda devridâim sinya-
lini de başlatır. Her bir devridâim sinyali bir aralıktan sonra 
tekrar bir çıkış sinyaline sebep olur. Bu devrenin solunum 
kaslarımızı uykuda, komada ve irademiz dışında hayat boyu 
devam ettiren sinir devresi olabileceği tahmin edilmektedir. 
Açıkçası bilim adamları, solunumun beyinde irademiz dı-
şında nasıl devam ettirildiğini izah edememektedirler. Solu-
numun doğumla başlayan ve hayat boyu devam eden ritmik 
bir fonksiyon olduğu düşünülürse, bu devreye giriş sinyali-
nin doğum esnasında ve bir defa verildiği anlaşılır. Bu do-
ğumda devreye verilen tek giriş sinyali hayat boyu devam 
edecek çıkış sinyallerine sebep olmaktadır. Burada doğum ile 
verilen ilk giriş sinyali ebe veya doktorun bebeğe dokunma-
sı, bebeğin üşümesi olabilir. Hattâ buna rağmen nefes alma-
yan bebeklerin popolarına vurularak bebeklerin ağlatıldığı 
ve ağlatılarak solunumun başlamasına vesile olunduğu he-
pimizin mâlûmudur. İşte bu ilk ağlatma uyarısı yansıyan 
devrenin giriş sinyalini oluşturmaktadır. Artık ondan sonra 
sinyale gerek kalmadan, hayat boyu irademizin tamamen 
dışında, Kudreti Sonsuz’un her lâhza lütfuyla solunum de-
vam ettirilmektedir. 

Yukarıda beynimizle ilgili anlatılanlar; çok fonksiyonlu 
devasa bir fabrikanın makine, aydınlatma ve diğer elektrik-
elektronik sistemlerinin günün, haftanın, senenin ve bütün 
bir çalışma ömrünün değişik zaman dilimlerindeki işleyişini, 
farklı fonksiyon taleplerine bağlı olarak kendi kendine ayar-
laması gibi bir mekanizma olarak düşünülebilir. 



 

 

 

AHMET AKGÜL 24 

Netice olarak, beynimizde sayısız elektrik ve kimyevî 
uyarılarla çalıştırılan sinir devreleri ve ağları mevcuttur. Yü-
ce Yaratıcı tarafından beynimize yerleştirilen ve işletilen bu 
devrelere o kadar mu’cizevî vazifeler yüklenmiştir ki, insan 
konuşabilmekte, düşünebilmekte, karar verebilmekte, 
üzülmekte, sinirlenmekte; ayrıca bilinen ve bilinmeyen bin-
lerce belki de milyonlarca meleke ve hassayı yerine getire-
bilmektedir. Bütün bunların, tesadüfen, cansız, akılsız ve 
şuursuz atomların, onların bir araya getirilmesiyle oluşturu-
lan proteinlerin hattâ hücrelerin marifetiyle ortaya çıktığını 
düşünmek, akla ve vicdana ters düşmektir, ilmi ve bilmi te-
pelemektir.5 

Şimdi biraz kafayı yoralım ve soralım: 

Her şeyi yoktan var eden ve her an varlığını devam 
ettiren, 

Geçmiş gelecek her şeyi en ince teferruatına kadar 
bilen, 

İnsan vücudundaki muntazam ve mükemmel siste-
mi, tabiattaki ve kainattaki muazzam ve muhteşem dü-
zeni kurup yürüten, 

Kuvvet ve kudreti her şeye yeten, rahmet ve nimeti 
hiç tükenmeyen böyle Yüce bir Yaratıcının, haşa: 

Kur’anında karışıklık 
Kanunlarında haksızlık 
Kurallarında çarpıklık 
Kararlarında yanlışlık aramak, 

Adem oğlunu insanlıktan çıkarıp, hayvanlıktan aşağı 
düşürmez mi? 

                                                            
5 Prof.Dr. Ömer Arifağaoğlu / Sızıntı 
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İnsanı yeryüzünde kendi zatının tecellisi ve temsilci-
si olacak halife makamında yaratan Allah, kullarının 
saadet ve selametini, herkesten daha çok düşünmez mi? 

O’nun evrensel barış ve bereket programı olarak 
gönderdiği İslam’dan kopuk rejim ve reçeteler, dünya-
yı böylesine cehenneme çevirmez mi? 

Kur’ana taş atanlar, İslami yaşam tarzına sataşanlar, 
Müslümanlığı ve Müslümanları gericilikle suçlayıp 
saçmalayanlar, kısaca, nefsani ve şeytani dürtülerle 
Allah’a savaş açanlar, aslında kendi özlerine saldırıp 
kirlettiklerini, kendi gözlerini kör ettiklerini fark et-
mezler mi? 

Bu arada fıtrat ve kolaylık dini olan İslam’ı bidatler-
le zorlaştıran, şekilcilik ve taklitçilikle yozlaştıran, is-
tismar edip geçim kaynağı, siyaset ve servet basamağı 
yapan ve böylece başkalarının da ürküp dinden uzak-
laşmasına yol açan kimseler, Yüce Dinimize, dinsizler-
den daha çok zarar verdiğini anlayıp, hala bu gaflet ve 
cehaletten vazgeçmezler mi? 

 

YOKTAN YARATILIŞIN İLMİ İSPATI 

Evrenin Kur’an’ın bildirdiği şekilde, yoktan yaratıldığının 
delilleri bulunmaya devam ediliyor ve bu gerçeği ortaya ko-
yan bilim adamları Nobel ödülü ile ödüllendiriliyor.  

2006 Nobel Fizik Ödülü’ne, evrenin oluşumunda Big Bang 
patlamasının rolünü araştıran ABD’li bilim adamları John C. 
Mather ve George F. Smoot layık bulundu. İsveç Kraliyet 
Bilimler Akademisi Daimi Genel Sekreteri Gunnar Oquist 
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ve Nobel Komitesi Başkanı Per Carlson, Mather ve Smoot ’a 
Big Bang teorisine katkılarından dolayı teşekkür etti. 

Mather ve Smoot, 1989’da NASA’nın COBE uydusundan 
gelen verilere dayanarak yaptıkları ölçümlerde, evrenin do-
ğumundan 380.000 yıl sonraki halini gözlemlemeyi başar-
mıştı. Evrenin tarihinde bu kadar geriye gidilmesi o zaman 
için büyük bir aşamaydı. 

Mather ve Smoot, COBE uydusunun tespit ettiği kozmik 
arkaplan ışınımından yararlanarak, evrenin doğumuyla iliş-
kilendirilen Big Bang patlamasıyla ilgili araştırmalar yaptı-
lar. Işığın maruz kaldığı bükülmeyi inceleyen Mather ve 
Smoot, galaksilerin oluşumuyla ilgili önemli ipuçlarına 
ulaşmıştı. Mather ve Smoot, evrenin en erken dönemlerinde 
3.000 santigrat derecelik bir ısı topuyken çıkardığı mikro-
dalga radyasyonunu gözlemlediler. Big Bang Teorisi’ne göre 
evren, zamanla bugünkü - 273 santigrat derece’ye kadar so-
ğuduğunda yaydığı radyasyon da zayıfladı. Nobel Komite-
si’nden yapılan açıklamada Mather ve Smoot’un araştırmala-
rının evren bilimin bugünkü haline dönüşmesine büyük rol 
oynadığı belirtildi.  

1922 yılında ilk olarak Rus fizikçi Alexandre Friedmann 
ile evrenin durağan bir yapısı olmadığı keşfedildi ve o za-
mandan günümüze kadar astronomi alanında çok büyük 
gelişmeler yaşanmaya başladı. Bu gelişmelerin hepsinin ev-
renin bir başlangıcı olduğu, yani yokluktan ortaya çıkmış 
olması pek çok bilim otoritesine yaratılışı kabul ettirdi. Bu 
otoritelerden biri yakın zamanda artık ateist olmadığını açık-
layan Anthony Flew idi. Anthony Flew Büyük Patlama teo-
risinin ortaya koyduğu gerçek ile ilgili şunları söylemiştir: 

İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini 
söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım: Big Bang 
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modeli, bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. 
Çünkü bilim, dini kaynaklar tarafından savunulan bir 
iddiayı ispat etmiştir: Evrenin bir başlangıcı olduğu id-
diasını.6 

Her yeni bilimsel araştırma, bilim adamlarının önüne tek 
bir gerçeği koymaktadır: Madde ve zaman, sonsuz güç sahibi 
olan, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri kusursuzca var eden 
bir Yaratıcı, her şeye kadir olan Allah tarafından yaratılmıştır. 

Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini ya-
rattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin ger-
çekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten 
Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenme-
niz için.7 

Bilimin keşfinden binlerce yıl önce, evrenin oluşumuna 
dair gerçek Allah’ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği 
mukaddes kitaplarda bildirilmiştir. Tevrat, İncil ve Kur’an 
gibi İlahi kitapların her birinde, evrenin ve tüm maddenin 
Allah tarafından yoktan yaratıldığı haber verilmiştir.  

Bu İlahi kaynakların içinde tahrifata uğramamış yegane 
kitap olan Kur’an’da ise, hem evrenin yoktan yaratılışı, hem 
de bu yaratılışın biçimi konusunda bilgiler verilmektedir. 14 
asır önce vahyedilmiş olan bu bilgiler 20. yüzyıl biliminin 
bulgularıyla tamamen paraleldir.  

Öncelikle evrenin “yok” iken “var” hale geldiği, Kur’an’da 
şöyle haber verilir: 

                                                            
6 (Henry Margenau, Roy Abraham Vargesse. Cosmos, Bios, Theos. La 
Salla IL: Open Court Publishing, 1992, s. 241) 
7 Talak: 12 
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O (Allah) gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin ya-
ratandır...8 

Günümüzden tam 14 asır önce insanların evrenle ilgili 
bilgilerinin son derece kısıtlı olduğu zamanlarda yine 
Kur’an’da bildirilen bir başka gerçek de, aynı Big Bang teori-
sinin ortaya koyduğu gibi, tüm evrenin, çok küçük bir ha-
cimde bir arada iken ayrılıp genişlemesiyle ortaya çıkmış 
olduğudur: 

O inkar edenler görmüyorlar mı ki (başlangıçta) gök-
lerle yer birbiriyle bitişikken, biz onları ayırdık ve her 
canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar 
mı?9 

Üstteki ayetin Arapça orijinalinde çok önemli bir kelime 
seçimi vardır. Ayetin “birbiriyle bitişik” olarak tercüme edi-
len “ratk” kelimesi, Arapça sözlüklerde “birbiriyle iç içe, ay-
rılmaz durumda, kaynaşmış” anlamlarına gelir. Yani tam bir 
bütün oluşturan iki madde için kullanılır. Ayetteki “ayırdık” 
ifadesi ise Arapça “fatk” fiilidir ki, bu fiil ratk halindeki bir 
nesnenin yarıp, parçalayıp dışarı çıkması anlamına gelir.  

Ayette göklerle yerin ratk durumunda olduğundan bah-
sedilmektedir. Ardından bu ikisi fatk fiili ile ayrılmışlardır. 
Yani biri diğerini yararak dışarı çıkmıştır. Gerçekten de Big 
Bang’in ilk anını hatırladığımızda, kozmik yumurta denilen 
noktanın evrenin tüm maddesini içerdiğini görürüz. Yani her 
şey, bir başka deyişle tüm “gökler ve yer” bu noktanın içinde, 
ratk halindedirler. Ardından bu kozmik yumurta şiddetle 
patlamış, bu yolla maddeler fatk olmuş, yani yumurtayı ya-
rıp dışarı çıkarak tüm evreni oluşturmuşlardır.  

                                                            
8 Enam: 101 
9 Enbiya: 30 
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Modern bilimin bulguları bir yandan materyalist dogma-
yı geçersiz kılarken, öte yandan da Kur’an ayetleri ile haber 
verilen gerçekleri bir kez daha tasdik etmektedir. Çünkü 
evren materyalistlerin sandığı gibi, maddenin içindeki birta-
kım tesadüfler ile değil, Allah’ın yaratmasıyla var olmuştur 
ve Allah’tan gelen bilgi, kuşkusuz evrenin kökeni hakkında-
ki en doğru bilgidir. 

Vücudun Otomatik Kapıları 

Günlük yaşamımızda sıvıları sızdırmasın diye şişelerin, 
kavanozların kapaklarını kapatırız. Buradaki amaç sıvının 
gerekli zamanlarda kontrollü olarak akmasını sağlamaktır. 
Vücudumuzdaki sıvılar da buna benzer bir yöntemle koru-
nur. İnsan vücudundaki kapaklar, bu korumanın yanında 
son derece hayati görevler de üstlenmişlerdir. Örneğin bun-
lar, çok tehlikeli asitlerin çıkışını önleyen, kirli ve temiz olan 
maddeyi birbirine karıştırmayan, ne zaman kapanacağını ne 
zaman açılacağını bilen hiçbir bakıma ve enerji kaynağına 
ihtiyaç duymadan yıllarca çalışan kapaklardır. 

Kalp Kapakçıklarından Oluşan Benzersiz Yapı 

Kalbin oldukça sistemli bir mekanizması vardır. Bu sis-
temde meydana gelen tek bir aksaklık o insanın hayatını 
sona erdirebilir. Kalbin sahip olduğu mekanizmalardan en 
önemlisi ise sağ ve sol tarafında bulunan pompalar ile bunlar 
arasındaki kapakçıklardır. İnsan sağlığı için büyük önem 
taşıyan bu sistem şöyle çalışır:  

 Kalpteki pompalar altlı-üstlü iki farklı pompa setin-
den oluşur. Bu pompalar arasında kanın akış yönüne doğru 
açılan tek taraflı kapakçıklar vardır. Küçük pompa kasıldı-
ğında bu kapakçıklar açılır ve kan büyük pompanın içine 
dolar. Büyük pompa kasıldığında aradaki kapaklar kapanır 
ve kanın, geldiği yöne doğru akması engellenmiş olur.  
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 Benzer kapaklar büyük pompanın boşaltma bölü-
münde de vardır. Büyük pompa kasıldığında bu kapaklar 
açılır ve kanın vücuda doğru akması sağlanır. Ancak pompa-
lama işlemi durduğu anda kapaklar kapanır ve gönderilen 
kanın kalbe geri dönmesi engellenir. 

Bu kusursuz sistemin kompleks yapısı üzerinde biraz dü-
şünelim... İçindeki sıvıyı sızdırmaması için bir pet şişenin bile 
kapağını belli bir kuvvet uygulayarak sıkıca kapatırız. Oysa 
vücudumuzdaki kusursuz düzen sayesinde kalp kapakçıkları, 
bir damlasını bile sızdırmadan kanın vücuda pompalanması-
nı sağlayarak yaratılış gerçeğini gözler önüne sermektedir. 

Boru Hattındaki Otomatik Kapılar: Toplardamar 
Kapakçıkları  

Toplardamarlar, vücuttaki kusursuz düzenin en güzel ör-
neklerindendir. Bu damarların içine yalnızca kalbe doğru 
açılan birçok kapakçık yerleştirilmiştir. Böylece kan, yer çe-
kiminin etkisiyle geriye doğru gidemez. Akım sadece kalbe 
doğru olur. Bu kapakçıkların her biri son derece özel bir ya-
pıya sahiptirler. Her birinin -yine etten yapılmış- menteşeleri 
vardır ve bu menteşeler kapağın tek yöne doğru açılmasına 
izin verecek bir yapıya sahiptir. 

Yeryüzünün en uzun boru hattının (toplardamar) yapı-
mında çalışan işçiler (hücreler), üç önemli görevi üstlenmiş-
lerdir. Bu işçiler hem bir mühendis hem bir işçi hem de bir 
inşaat malzemesi olarak görev alırlar. 

Hücrelerin Mühendislik Harikası… Bu boru inşaatının 
yapım planları ve projeleri, hücrelerin çekirdeklerindeki 
bilgi bankalarında (DNA'larında) bulunmaktadır. Her hücre 
bu projeyi adeta bir mühendis gibi okur. Hücrenin bir inşaat 
projesini okuması ve yorumlaması şüphesiz büyük bir muci-
zedir. Bazı insanlar yıllarını akademik çalışmalara vermiş 
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mühendislere, profesörlere karşı saygı ve hayranlık duyar-
ken, asıl hayranlık duyulması gerekenin Rabbimiz’in -çok 
daha karmaşık plan ve projeleri okuyup yorumlayabilen ve 
uygulamaya koyabilen- hücrelerde sergilediği yaratma sana-
tı olduğu açıktır. 

Hücrelerin, Boru Hattını İnşa Etmek İçin Kendilerini 
Harcamaları… Hücreler okudukları ve yorumladıkları pla-
na göre boru inşaatının neresinde görev yapmaları gerektiği-
ni bilirler. Ayrıca bu inşaatta çalışan milyarlarca hücre için-
den hangileri ile biraraya gelmeleri gerektiğini de bilirler. Ait 
oldukları yeri buldukları anda ise bir işçi gibi çalışmaya baş-
lar ve boru hattının kendilerine düşen parçasını inşa ederler. 
Ancak kullandıkları malzeme yabancı bir inşaat malzemesi 
değil “kendileri”dir. Bu inşaatta çalışan her hücre, ömrünün 
geri kalan kısmını boru hattının küçük bir parçası olmak 
uğruna feda eder.  

Eksiksiz Bir Düzen İçinde Çalışmaları… Her kapaktan 
birkaç milimetre ilerde aynı mucize gerçekleşir. Burada bu-
lunan başka hücreler de yine benzer bir şuurla başka bir ka-
pak yaparlar. Adeta bir önceki kapağı inşa eden hücrelerle 
sözleşmişcesine aynı yöne doğru açılan bir kapak inşa eder-
ler. Eğer bu kapaklardan bazılarını inşa eden hücreler farklı 
bir karar alsalar ve kapaklardan bazılarını ters yöne doğru 
açılabilecek şekilde inşa etselerdi, bu sefer kan, damarlarda 
akamaz ve insan yaşamını derhal yitirirdi. Ancak bu gerçek-
leşmez ve toplardamar boyunca var olan binlerce kapağın 
her biri ayrı ayrı birbirlerine uygun şekilde inşa edilirler.  

Midenin Sızdırmayan Kapak Mekanizması 

Sağlıklı bir insanda yemek yerken her lokma ağızdan ye-
mek borusu aracılığı ile mideye aktarılır ancak mide içeriği 
yukarı yemek borusuna doğru geçemez. Bunu sağlayan me-
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kanizmaya 'mide kapakçığı' adı verilir. Yiyecekleri sızdırma-
ya engel olan midenin özel yapısındaki mekanik ve anato-
mik detaylar şöyle sıralanabilir:  

 Göğüs kafesi ile karın boşluğu arasının tamamını kap-
layan diyafram kasının, yemek borusunu sardığı kısmının 
sıkı oluşu.  

 Yemek borusu alt ucu ile midenin birleşme ye-
rinde var olan 'dar' açı: Tıpta “HIS” açısı denilen bu açı, mi-
de içeriğinin mideden yukarı çıkmasına engel olur.  

 Yemek borusu alt ucunda var olan kas mekaniz-
ması: Tıpta “LES” denilen alt yemek borusu büzücüsü, nor-
malde hep kasılı durmakta ve ağızdaki bir lokma yemek bo-
rusuna aktarıldığında kendiliğinden gevşemektedir. 

Normal şartlar altında, kapakçık görevi gören midedeki 
bu mekanizma yutma sırasında açılarak yiyeceklerin mide-
ye geçmesine izin verir. Sonra kapanarak gıdaların geri kaç-
masını önler. İyi çalışmadığında (sık veya uzun süre gevşek 
kaldığında) mide içeriği ve asit yemek borusuna geri kaçabi-
lir. Bu da ‘reflü’ olarak bilinen rahatsızlığa neden olur. 

Hayati Öneme Sahip Bir Kapakçık: Epiklot 

Nefes borunuzla yemek borunuz boğazınızda yan yana 
bulunur ancak boğulmadan yutkunabilir, yemek yiyip, ko-
nuşabilirsiniz.  

Peki bu nasıl gerçekleşebilmektedir? 

Nefes borusunun üstünde yer alan ve küçük bir dokudan 
oluşan bir kapak yutkunurken otomatik olarak nefes boru-
sunu kapatır. Nefes borusunun hemen girişindeki bu kapak-
çığa “epiklot” adı verilir. İşte bu sayede yemek yerken nefes 
borusuna su veya yiyecek kaçması engellenmiş olur. Yut-
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kunmadan sonra ise bu kapakçık tekrar yerine gider ve böy-
lece nefes borusundan hava geçmesi sağlanır. 

Özetle: 

 Bebekliğinizden bugüne kadar, binlerce kez yediğiniz 
yemek sırasında, onbinlerce kez yutkunmanıza rağmen her 
seferinde, epiklot, tam doğru anda nefes borunuzun girişini 
kapattı.  

 Kalp kapakçıklarınız, bir damlasını bile sızdırmadan 
kanın vücudunuza pompalanmasını sağladı.  

 Toplardamar boyunca var olan binlerce kapağınız 
hücreleriniz tarafından inşa edilip yapıldı.  

 Siz varlığından haberdar bile değilken, üzerlerin-
de hiçbir kontrolünüz yokken, bu kapakçıklarınız hep 
en doğru anda kapanarak hayatınızı kurtardı. 

Kuşkusuz tüm bunların gerçekleşmesi ancak Rabbimiz’in 
ilhamı ile mümkündür. Vücudumuzda doğduğumuz ilk 
günden beri yer alan bu kusursuz sistemler, tüm evren ve 
canlıların Yüce Allah’ın eseri olduğunun apaçık delillerin-
dendir. 

Metryalist Fikirlerin Beşiği Olan Fransa’da “Yaratı-
lış” Paniği ve Küfür Psikolojisi 

Dünya tarihinde din ahlakına ve mukaddesata karşı en 
sapkın fikirler, insanları özgürlük adı altında isyana ve baş-
kaldırıya sürükleyen akımlar, Fransız düşünürler tarafından 
üretilmiştir. Avrupa’nın materyalizme ve ateizme kayma-
sında Fransız düşünürlerin rolü büyük olmuştur. Diderot, 
Holbach, Voltaire, Albert Camus, Auguste Comte, Jean-Paul 
Sartre, Rousseau ve Helvetius gibi isimler dinsizliğin yaygın-
laşmasında önemli rol oynamışlardır. Fransa, Gizli Yahudi 
Siyonistlerin, siyasi vatanıdır. 
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 Fransa halen Allah inancına karşı tavrı en belirgin ülke-
ler arasındadır. Tamamen sosyalistlerin kontrolünde olan 
ülkede halkın da büyük bölümü -yanlış bilgilendirme ve 
eğitimsizlik sebebiyle- din ahlakına karşı cephe almış du-
rumdadır. Fransa’nın bir diğer özelliği ise ülkemizde devam 
eden komünist-bölücü teröre verdiği gizli-açık destektir. 
Yine aynı Fransa, sözde Ermeni soykırımı konusundaki 
düşmanca tavrı ile de dikkat çekmektedir. Ayrıca dünya ma-
sonluğunun merkezinin Fransa’da bulunması da son derece 
önemlidir. 

Filozofları ve onların dünyaya aşıladıkları sapkın fikirle-
riyle ve -gerçekte boş bir aldanıştan ibaret olan- kültürleriyle 
övünmeyi çok seven Fransızlar bugünlerde büyük bir şok 
yaşamaktadırlar. Yaratılış Atlası isimli eserin Fransa’nın en 
tanınmış simalarına ve tüm eğitim merkezlerine ulaştırılma-
sı Fransa’yı en üst düzeyde alarma geçirmiştir.  

Bugüne kadar kendi birçok sapkın felsefe ve fikirlerinin 
karşısında hiçbir görüşü önemsemeyen ve tehlike olarak gör-
meyen Fransızlar bu kitap karşısında büyük bir şaşkınlık ya-
şamışlar ve adeta kültür şokuna girmişlerdir. Fransa Milli Eği-
tim Bakanı konu hakkında bizzat açıklama yapmış, kitabın 
öğrencilerden uzak tutulması talimatını vermiş ve Fransızlar 
için sakıncalı gördüğünü ifade etmekten kaçınmamıştır. 

Fransa’nın en büyük gazete ve dergilerinde ise konu deh-
şet dolu ifadelerle yer almıştır. Le Figaro, L’Express, Le Monde 
ve La Croix gibi yayınlarda konu “deprem”, “hücum”, “bomba 
etkisi” gibi dehşet ve panik ifade eden başlıklarla yer almıştır. 
Tüm bu gelişmeler kitabın Fransa’da meydana getirdiği etki-
yi ortaya koymaktadır. Çünkü bu kitabın özelliği, Darwi-
nizm’i “hiçbir açık bırakmayacak şekilde” yok etmesi ve ce-
vap verilemez nitelikte olmasıdır. 
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Oysa sözkonusu olan bir kitap ve bu kitapta ortaya konu-
lan fikir ve belgelerdir. Verilecek bir cevap varsa bunun da 
belgelerle ve fikri alanda olması gerekmektedir. Ancak Yara-
tılış Gerçeği’yle ilk kez bu kadar net ve itiraz edilmez şekilde 
karşılaşan Fransa, -Allah’ın varlığını reddetmek ve materya-
list felsefeyi çöküşten korumak uğruna- yüzyıllardır savun-
duğu özgürlükçü geleneğini bir çırpıda terk etmiş ve bugün-
lerde Nazi Almanyası’ndan kalma yasakçı ve baskıcı bir 
kimliğe bürünmüştür. Bakanlık emriyle okullarda bulundu-
rulması yasaklanan bu kitap için Fransızların başvurması 
beklenen son çare bunları Naziler gibi topluca yakmaktır! 

Fikire, fikirle karşılık veremeyenlerin aczini gösteren bu 
durum, gerçekte materyalizmin çöküşünü müjdelemektedir. 
Allah’ın izniyle 21. yüzyıl insanlığın altın çağı olacak, din 
ahlakına karşı olan tüm akımlar, inananlar tarafından fikren 
bertaraf edilecektir. 

Tam Bir Şoka Giren Fransa ve Yerli Evrimciler, Na-
ziler Gibi Toplu Kitap Yakma Yöntemine Başvuracak 
mı? 

Nazi Almanya’sında gündeme gelen toplu kitap yakma 
törenleri, fikirlerin bastırılması ve toplumdan tecrid edilmesi 
için faşist Nazi kurmaylarınca geliştirilen ilkel bir yöntem-
dir. Nazilerin toplu kitap yakma törenlerinin ilki 10 Mayıs 
1933 tarihinde gerçekleşmiş ve Alman ideolojisine uymayan 
binlerce kitap, Nazi marşları ve Nazi selamı eşliğinde yakıl-
mıştır.  

Fikirlere karşı fikir getiremeyenler her dönemde kitap ya-
saklama, okurları baskı altına alma ve daha da ileri giderek 
kitap yakma yöntemlerine başvurmuşlardır. Fransızlar da 
bugünlerde fikri hiçbir cevap veremedikleri Yaratılış 
Atlası isimli eseri ne yapacaklarını şaşırmış durumdadır 
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ve tıpkı yerli evrimciler gibi bu kitabı yok etmek için 
çözüm arayışına girmişlerdir.  

Fransızların son çare olarak Eyfel Kulesi’nin olduğu mey-
danda veya Envalid Meydanı’nda Yaratılış Atlası kitaplarını 
topluca yakıp yakmayacakları ise merak konusu.... 

Darwinizm’in Çöküşü ve Bazılarının Telaşı 

Evrim teorisi, sahte kafatasları, sahte ara fosiller ve sayısız 
spekülasyonla ayakta tutulmaya çalışılan, ancak yolunun 
sonuna gelmiş olan bilim dışı bir iddiadır. İki temel konu 
evrim teorisinin çöküşünü ortaya koymaktadır. Bunlar: 

1) Fosiller evrimi reddetmektedir 

Darwin, Türlerin Kökeni isimli kitabında fosillerin teori-
sini desteklemediğini açıkça itiraf etmiş ve şöyle demiştir: 

“Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişme-
lerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rast-
lamıyoruz? 

Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam 
olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş 
formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak 
kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... 
Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla 
dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çı-
karmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sü-
rülecek en büyük itiraz olacaktır.”10 

Darwin’den bu yana geçen 150 senedir evrim teorisini des-
tekleyecek tek bir fosil bulunmamıştır. Tam tersine, bulu-
nan fosillerin tamamının tam ve eksiksiz canlılara ait 
olduğu görülmüştür. Gerçekte hiçbir ara fosil yoktur.  
                                                            
10 Charles Darwin, The Origin of Species, 1. baskı, s.172 
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Basında geçtiğimiz aylarda yer alan “Lucy’nin Kızı”, 
“Gogonasus” ve “Tiktaalik Roseae” isimli fosiller de ara fosil 
özelliği göstermemektedirler. Aynı şekilde Sivas’ta bulunan 
ve üç toynaklı at diye tanıtılan fosil de bir ara canlıya değil, 
bugün nesli tükenmiş olan normal bir canlıya aittir. Bu sayı-

lanların hepsi tam ve mükemmel canlılara ait fosiller-
dir. Bu, bilim adamlarınca gayet iyi bilinen ve ispat 
edilmiş bir gerçektir.  

Evrimcilerin elinde bir tane bile ara fosil bulunmamakta-
dır. Yerli evrimcilere defalarca çağrıda bulunmamıza, “gelin 
ara fosil var diyorsanız hiç olmazsa 2-3 tanesini gazete 
binalarınızda veya merkezi bir yerde sergileyin” de-
memize rağmen hiçbiri buna yanaşmamıştır. Bu apaçık 
meydan okumanın karşısında çıt çıkmamasının tek nedeni, 
ara fosil diye birşeyin bulunmamasıdır. Sadece yerli ev-
rimcilerin değil, dünyadaki evrimcilerin de elinde ara 
fosil bulunmamaktadır. Bugüne kadar 100 milyona ya-
kın fosil çıkarılmış, bunlardan bazıları arşivlenirken 
bazıları müzelerde kamuoyuna sergilenmiştir. Ancak 
bu denli yüksek sayıdaki fosilin arasında bir tane bile 
ara fosil yoktur. Bunlar ya bildiğimiz, bugün yaşayan can-
lılara ya da dinozor, mamut gibi nesli tükenmiş canlılara ait 
olan irili ufaklı fosillerdir. Fosiller evrim iddialarını değil, 
Yaratılış Gerçeğini göstermektedir. 

Ülkemizin pek çok şehrinde gönüllü araştırmacılar tara-
fından fosil sergileri açılmaktadır. Bu sergilerde yer alan ve 
canlıların milyonlarca yıldır hiç değişmeden varlıklarını 
sürdürdüklerini ispat eden “yaşayan fosiller”, materyalist 
çevrelerde büyük rahatsızlık ve öfke meydana getirmiştir. Bu 
çevreler taşlaşmış canlıları gördükçe adeta çileden çıkmışlar, 
öfkeleri ağızlarından taşar olmuştur.  
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Yerli evrimciler ise ülke çapındaki yenilgilerini tam bir 
yılgınlık ve çaresizlikle sessizce kabul etmişlerdir. Ara fosil 
konusunun önemini bile yeni yeni öğrenen yarı cahil bazı 
evrimciler, içinde bulundukları açmazı yeni yeni fark etme-
ye başlamışlar ve sessizliğe bürünmüşlerdir. 

2) Cansız maddelerden canlılık oluşmaz: Protein 
çıkmazı 

Proteinler hem canlı hücrelerinin yapıtaşlarını oluşturan 
hem de hücre içinde çok çeşitli görevler üstlenen kompleks 
moleküllerdir. Bir proteinin tesadüflerle ortaya çıkma ihti-
mali 10 üzeri 950’de 1’dir. (Bu sayı pratikte “0 ihtimal” anla-
mına gelir.) Tek bir protein bile kendi kendine oluşmazken, 
milyonlarca canlı türünün tesadüflerle meydana geldiğini 
iddia etmek, tam bir materyalist-evrimci hezeyanıdır. 



 

 

 

MÜSLÜMAN’IN TANIMI 
 

 

 

Müslüman; 

Tek ve mutlak Rab (Terbiye etmek için ilahi düzen koyan, 
sonsuz nimet ve merhamet sahibi) olarak yalnız Allah'ı (cc) 
.tanıyan, ondan başka hiçbir şahıs veya zümrenin kulları 
için, helal ve haramı tayin etme hakkı ve haddi olmayacağı-
na inanan, Allah’tan başka ”DİN VE DENGE” nin temel esas-
larını koyma yetkisini veya İslami kuralları beğenmeyip 
değiştirmek ve Allah’ın yerine geçmek isteyenlerin, bir nevi 
tanrılık ve Firavunluk davası gütmüş olacaklarının ve böyle-
lerine tabi ve taraf olanların da Allah’tan gayrı ilahlar edin-
miş sayılacaklarının şuuruna varan kimsedir. 

Müslüman, böylece hem başka insanların, hem nefsi arzu-
larının, hem de dünyalık mal ve makamların bağımlılığın-
dan kurtulup, gerçek huzura ve hürriyete kavuşan insandır. 

Müslüman; 

Sonsuz kudret ve mutlak adalet sahibî Allah’ı (cc) var ve 
tek, Kur’anı Kerimi mukaddes ve değişmez ilahi gerçek; 
Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz’i ise son Peygamber ve en 
güzel örnek kabul eden, din ve disiplin olarak ta, İslam’ı se-
çen ve bu hidayet nimetinin, diğer bütün şereflerin çok üs-
tünde olduğuna inanabilendir.  
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Müslüman;  

Müslümanlara ve mazlumlara karşı gayet müsamahakar, 
merhametli ve alçak gönüllü, Ama İslam’ın ve insanlığın 
düşmanı olan inkarcı zalimlere karşı ise, o nispette ciddi ve 
cesur davranabilen; Allah'ın dostlarını dost, düşmanlarını 
düşman tanıyan, sevgi ve nefretinde, bu Kur’ani ölçüyü asla 
elden bırakmayandır. 

Yani; Müslüman, sevmesini ve sevilmesini bilen... Sayılan 
ve saygı gösterilen... Aykırı görüşleri ve şahsi kusurları hoş 
gören... Ama bilinçli ve organizeli zulümlere karşı direnen ve 
”nemelazım” deyip boş vermeyen... Ve görüldüğü yerde 
mü’min gönüllere ferahlık, hainlere ise rahatsızlık veren, 
olgun ve onurlu insandır. 

Müslüman; 

Hakka ve adalete teslim olan, önce kendi kendisiyle, yani 
saf vicdani kanaatiyle, sonra ailesi, çevresi ve müslüman 
kardeşleriyle ve nihayet insan sevgisiyle herkesle, Adil bir 
Düzen himayesinde, birlikte ve barış içinde yaşamaya razı ve 
hazır olan insan demektir. Çünkü müslüman, her insanın 
doğal ve temel hakkı olan can, mal ve namus emniyetini, din 
ve düşünce hürriyetini sağlayan ve sahip çıkan bir nizamı 
savunandır. Temel insan haklarını ve evrensel hukuk kural-
larını, sadece kendilerine reva görenler ise; değil müslüman-
lıktan, hatta insanlıktan bile uzaktır.  

Müslüman; 

İnandığını yaşayan, yaşadığına da inanan... İnandığını dav-
ranışları ve hayata bakış açısıyle, ibadet ve istikametiyle is-
patlayan... İnanmayanlar gibi yaşamak ve günahlara dalmak 
neticesinde İslam’dan uzaklaşmayı, en büyük felaket sayan 
insandır... 
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Çünkü inandığını yaşamayan “fasık”, yaşadığına inanma-
yan ise “münafık” tır. 

Müslüman; 

İlme ve İslam’a aykırı olarak, güya insanlığın saadet ve se-
lameti için uydurulan bütün sahte reçetelerin ve sömürücü 
sistemlerin, hepsinin bozuk ve batıl olduğuna inanan ve 
barbarlığın her çeşidine başkaldırıp küfür ve kötülüklerden 
sakınandır.  

Çünkü Allah, insanı yaratmış, ona uygun Hak dini ve ha-
yat disiplini olarak ta İslam’ı göndermiştir. Kâinatı ve insanı 
yaratan Allah’la, Kur’an’ı indiren Allah (cc) aynıdır. 

İşte Müslüman; 

Kur’an’la uyuşmayan ve temel insan haklarını hiçe sayan 
bütün şeytani sistem ve ideolojilerin, sonunda mutlaka zu-
lüm ve sefalete dönüşeceğinin farkındadır... 

Beşeri sistemlerin bir kısmı iyi niyetle hazırlanmış olsa bi-
le, insanı sadece madde planında ele alıp, onun manevi yö-
nünü ihmal ve inkar ettiklerinden, insanlığın muhtaç olduğu 
gerçek huzur ve emniyeti asla sağlayamayacaklardır. 

Halbuki Siyonizm'in, bütün insanlığı ezmek ve sömürmek 
için uydurduğu Kapitalizm, Sosyalizm, ve Komünizm gibi 
ideolojiler insanı tanımamaktadır. Ve zaten şeytani amaçlar-
la hazırlanmıştır. İnsanı tanımayan bir nizam, ona gerçek 
saadeti nasıl sunabilir?  

İslam ise; İnsanı yaratan ve onun bütün ihtîyaç ve arzula-
rını ve insanı gerçek mutluluğa ulaştıracak yolları en iyi bi-
len Allah’ın nizamıdır. İslam, insanın fıtratına (yaradılışına, 
maddi ve ruhi yapısına) en uygun ilahi programdır.  

İslam; insanın ruhi ihtiyaçlarına cevap verip doyururken, 
onun maddi ve beşeri ihtiyaçlarını da asla ihmal etmez. İlmi, 
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ahlaki, sosyal, hukuki, idari ve iktisadi konularında sağlam, 
adaletli ve değişmez kurallar getirmiştir. En yüksek Cumhu-
riyetin, en gerçek demokrasinin ve en örnek Laikliğin temel-
leri İslamiyet'tedir. 

İslam, İnsanı ebedi bir saadete davet ederken, ona yaratılı-
şının yüksek gayelerini öğretip, sonsuz mutluluğun ve ebedi 
(varoluşun) yollarını açarken, diğer felsefi düşünceler, ancak 
50 - 60 yıllık bir dünya hayatının refahını vaat edebilmekte, 
ama onu bile verememektedir. Sermayeleri bu kadar kıt, elle-
ri bu kadar kısadır. 

Acaba, maddi bütün imkanları ve zevkleri sunabilseler, 
ama bir gün bütün bu sevdiklerinden ve eğlencelerinden 
kopacağını, dünyalarının başlarına yıkılacağını, ölüp yoklu-
ğa karışacaklarını düşündükçe, vücudu cennette bile olsa, 
ruhu cehennemi bir azap içinde kıvranacak olan şu zavallı 
insanlığa aradığı huzuru verebilecekler midir? Asla!.. Kendisi 
için darağacı kurulup, biraz sonra asılacağını bilen bir insan, 
darağacının süslenmesinden veya o esnada kendisine nefis 
yiyecekler ve güzel kadınlar sunulmasından lezzet alabilir 
mi? Ölüm ve ayrılık acısıyla kıvranan, yok olma, unutulma 
ve bütün sevdiklerinden ebediyen ayrılmak endişesiyle ruhu 
kavrulan insanlığı, hiç bir maddi zevk ve zenginlik tatmin 
etmeyecek ve gerçek huzura kavuşturamayacaktır. 

Evet, İslam’ın anlamı açıktır, alim için de, cahil için de ay-
nıdır. İslam; samimiyet ve tam bir teslimiyetle, anlayarak ve 
inanarak Allah’ın arzusuna ve mukaddes nizamına boyun 
eğmektir: Diğer bir ifadeyle, bizler ya Allah’ın (cc) ve vicda-
nımızın gösterdiği yoldan, veyahut nefsimizin ve şeytanın 
istediği yoldan gideceğiz. Eğer Allah'ın yolunu terk edip, 
kendi yolumuzdan gider, heva ve hevesimize tabi olursak; 
sadece sapıklığın ve şaşkınlığın içine düşmüş oIuruz. Bütünü 
ile ilahi ve şaşmaz bir rehber olarak yalnız Kur’ana ve sünne-
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te tabi olanlar, evet, yalnız onlar haklı olarak istikamet üzere 
olduklarını iddia edebilirler. 

Müslüman; 

Kur’anın bütün emirlerini olduğu gibi kabul edip hüküm-
lerine razı olan, hiçbir konuda Kur’ana itiraz ve isyan etmek 
cesaret ve cehaletini göstermeyen kimsedir.  

El aziz - Harput ulemasından İmam Efendi (ks) Sohbet-
namesinde şöyle buyurur: ”Şayet ben ölsem. kabir ahvalini, 
kıyameti, mahşeri, mahkeme-i kübrayı ve Sıratı gözlerimle 
görsem ve Allah (cc) beni cehennemin her tabakasında sene-
lerce yaksa, sonra merhamet ederek oradan çıkarıp cennetin 
her makamında senelerce yaşatsa ve hikmeti iktizası beni 
tekrar dünyaya çıkarsa ve siz bana gelip sorsanız, oralardan 
haber vermemi arzularsanız, ben derim ki; Siz o haberleri 
Kur’andan okuyunuz ve Resulullah’tan dinleyiniz. En doğru 
cevabı ancak onlardan alabilirsiniz. Zira ben her ne kadar 
oraları bizzat gördüm ve yaşadımsa da, nihayet bir insanım, 
unutmuş, yanılmış ve karıştırmış olabilirim.”  

İşte Müslüman; 

Gerçekten iman ettikten sonra, gördüğünden, duyduğun-
dan, kokladığından, tattığından ve dokunduğundan belki 
şüphe edebilir. ”Duygularım beni yanıltmış olabilir.” diye 
düşünebilir. Ama Allâh'ın (cc) ve Resulü’nün (sav) bildirdi-
ğine muhakkak inanacak ve olduğu gibi kabullenecek ve 
asla şüphe etmeyecektir. Müslüman için, en doğru ve en şaş-
maz ölçü: akıl ve ilimle yorumlanan ve vicdanla uygulanan 
Kur’an ve Sünnettir. Bu mutlak ve mukaddes ölçülere uyma-
yan her şey bozuk, yanlış, eksik ve çirkindir. 

Öyle ise;  
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Bugünkü Siyonist sermaye saltanatından ekonomik ve 
ahlaki tahribattan ve bu batıl ve bozuk hayat nizamından 
rahatsız olmayan, makamının ve çıkarının hatırı için, bu za-
lim sistemleri hoş görüp, demokratik ve Adil bir Düzene kar-
şı çıkan, yegâne Hak din ve hayat disiplini olan İslam’ın yer-
leşmesi için, en küçük bir gayret ve fedakarlık göstermediği 
gibi, bu amaçla hizmet verenlere de mani olanlar, imandan 
ziyade küfre yakındır. 

Değişmeyen doğruları... Tabii ve temel insan haklarını, 
Fert ve toplum hayatını kuşatan adil ve kamil programları 
içeren İslam’a teslim olan, gayret ve sabır sonucu kurulacak 
ve uygulanacak Adil bir Düzenle yeryüzünde Allah’ı temsil 
edecek olan, mutlu ve kutlu insan; İŞTE MÜSLÜMAN, bun-
lardır. 

Sonuç olarak; 

İman konusundaki en büyük sıkıntı, şu iki zümreden 
kaynaklanmaktadır ve müslüman toplumların huzurunu, 
büyük ölçüde bunlar bozmaktadır. 

1 - İslama, bütünüyle inanmadığı ve ihtiyaç duymadığı 
halde, inanmış gibi görünen ve öyle gerektirdiği için müslü-
man geçinen, kötü ruhlu MÜNAFIKLAR’la... 

2 - İslam’ın gerçekliğine ve gereğine inandığı halde, hakim 
rejime ve zalim güçlere yaranmak için, ”bile bile eğip büke-
rek, dini doğruları dejenere eden” köle ruhlu KORKAK-
LAR’dır. 

Oysa, herkes olduğu gibi görünse, dayatmacılık ve aldat-
macılık rolünü terk etse, o zaman sorunlarımızın önemli 
kısmı kendiliğinden çözülmüş olacaktır.



 

 

 

İSLAM TOPLUMUNDA 
FARKLI İNSAN VE İMAN TABAKALARI 

 

 

 

Diğer toplumlarda olduğu gibi, İslam toplumunda ve Müs-
lüman bilinenler arasında da: inanışı, yaşayışı ve anlayışı çok 
farklı, hatta aykırı insanların bulunması doğaldır. Hayata ve 
olaylara bakış açısı ve yaklaşım tarzı ne olursa olsun; “Ben 
Müslümanım” diyen herkesi Müslüman saymak ve onları 
dışlayıcı ve düşman sayıcı tavırlardan sakınmak lazımdır. 

Müslümanlar genel olarak şu sınıflarda toplanır: 

1- Hakikaten Müslüman 
2- Kitaplı-hikmeten Müslüman 
3- Örfen ve adeten Müslüman 
4- Resmen ve hükmen Müslüman 
5- Siyaseten ve idareten Müslüman 

1- Hakikaten Müslüman: 

Bunlar; dini ciddiye alarak, ilgi ve ihtiyaç duyarak, oku-
yup araştırarak ve aklen anlayıp kalben inanarak İslamı ya-
şayan, vicdani ve Kur’ani sorumluluk taşıyan gerçek ve ör-
nek Müslümanlardır. 

“İman edenler, (cahili düşünce ve davranışlardan İslami 
ve insani ahlaka) hicret edenler ve Allah yolunda (Adil bir 
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düzen kurulsun ve insanlık sömürüden kurtulsun diye) ci-
hat edenler ile (bu niyet ve gayret içinde olanları) barındırıp 
yardım edenler (var ya) : İşte hakiki mümin olanlar bunlar-
dır”11 gibi bir çok ayette “Hakikaten mümin” kavramı bunları 
anlatmaktadır. 

Hakiki Müslümanlar: Riyakarlıktan, yobazlıktan, istis-
marcılıktan ve suistimaldan uzak duran; tabii ve samimi 
davranışlarda bulunan ve hayatlarını Kur’an ahlakına uydu-
ran; mazlumlara ve müminlere karşı şefkatli, zalimlere ve 
saldırgan kafirlere karşı ise cesur tavırlı olan bilinçli insan-
lardır. 

2- Kitaplı-hikmeten Müslüman: 

Bunlar Kur’anı bir bütün olarak algılamak, anlamaya ve 
uygulamaya çalışmak ve İslam’ın tüm hükümlerine karşı 
kendilerini sorumlu saymak yerine: asırlar öncesinde veya 
yakın geçmişte ve günümüzde; Kur’anın iman, ahlak ve iba-
det gibi, tamamının değil bir kısmının tefsiri makamındaki 
kitapları, hayatlarının gayesi ve meşguliyetlerinin merkezi 
edinen.. Genellikle devlet, siyaset, İslami adalet konularında, 
masonik ve münafık çevrelerce güdülen Müslümanlardır. 

İbadet alışkanlığı, aile hayatı, toplum ahlakı bakımından 
dürüst ve dikkatli insanlardır. 

Bu kesim, “İslamın hüküm”lerinden ziyade “iman hikmet-
leri” üzerinde yoğunlaşmıştır. 

3- Örfen ve adeten Müslüman: 

Bunlar, Bakara:170 ayetinde bildirilen, “Allah’ın indirdiği 
(Hak Kitapların ve Kur’anın) emirlerini öğrenmek ve ona 
göre hareket etmek yerine; ana-babalarından, atalarından ve 

                                                            
11 Enfal: 74 
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doğup büyüdükleri toplumdan, gelenek ve görenek cinsin-
den etkilendikleri ve şuursuzca taklit ettikleri bir din anlayı-
şına sahip Müslümanlardır. Din bunlar için bir amaçtan zi-
yade bir aksesuardır. Ve maalesef toplumun çoğu bu tipler-
den oluşmaktadır. Adil ve asil idareciler elinde olursa bu 
kesim, his ve heyecanlarının tahriki ve hayırlı hedeflere yön-
lendirilmeleriyle önemli hizmetlere vesile olmaktadır. 

4- Resmen ve hükmen Müslüman: 

Bunlar ibadet disiplinine, helal-haram ölçülerine uyma-
yan.. Hatta böyle olmayı gericilik sayıp kendi gururlarına 
yakıştırmayan.. Kur’anın pek çok hükmünü açıkça inkar 
etmese de, dolaylı biçimde eleştiren ve karşı çıkan.. Ama Al-
lah’a ve Peygambere inandıklarını ve Müslüman olduklarını 
savunan insanlardır. Bunlar arasında: bazı din istismarcıları-
nın, kaba softaların, ılımlı İslamcı geçinen Amerikan uşakla-
rının; imana ve insanlığa aykırı tavırlarını görüp dinden uzak 
duran kesimler olduğu gibi.. 

Haktan ve haklıdan yana olan, dürüst ve ahlaklı davra-
nan, inanç ve düşünce yapısı olarak Kur’anın özüne yaklaşan 
kimseler de vardır. 

5- Siyaseten ve idareten Müslüman: 

Aslında ateist oldukları ve maneviyata inanmadıkları 
halde; toplumdan dışlanmaktan korktuklarından veya Müs-
lüman toplumdan bir şekilde yararlanmayı umduklarından; 
zaman zaman biz de Müslümanız, hacı-hoca torunlarıyız 
gibi sözlerle Müslüman olduklarını hatırlatan insanlardır.  

 “Sonra Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras 
kıldık. Artık onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, 
kimi orta bir yoldadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır-



 

 

 

AHMET AKGÜL 48 

larda yarışır öne geçer. İşte bu, büyük fazlın kendisi-
dir.”12 

Müminlerin arasında göründükleri halde çeşitli nedenler-
le cahiliye yaşantısına özenen ve cahiliye toplumuna eğilim 
gösteren kişileri üç gruba ayırmak mümkündür.. Bunların 
içinde özellikle üçüncü grup, her ne kadar homojen bir grup 
gibi görünse de aslında farklı tür ve derecede imani problem-
leri olan fertlerden oluşmuştur. Müminlerin arasında barı-
nan bu tür kişilerin karakter ve kişilik yapıları, gösterdikleri 
tavır ve davranış bozuklukları birçok ayette detaylarıyla 
tarif edilmiştir.  

Kuran'ın indirildiği dönemde Peygamber Efendimiz'in et-
rafında bulunan müminler iman ve takva bakımından bir-
birlerine göre farklı farklı konumlara ve derecelere sahipti-
ler. Ayetlerden öğrendiğimize göre bu müminler arasında 
canını-malını son noktasına kadar feda eden, en zor anlarda 
bile Allah'a, Resul'üne ve davaya karşı sarsılmaz bir sadakat 
gösterenlerden tutun, zorluk anlarında kalpleri kaymak üze-
re olan, hatta Allah hakkında çeşitli zanlarda bulunabilecek 
kadar imani zaaf gösterebilen kimselere kadar geniş bir ima-
ni yelpaze mevcuttu.  

Bunlarla birlikte yine ayetlerin haberiyle, kendini mümin 
zannedip de aslında iman kalplerine girmemiş 'eslemeler', 
savaştan kaçacak, sadaka ve ganimetler konusunda sorun 
çıkartacak, isteksizce infak yapacak, nefsine ağır gelen konu-
larda itaatte zorlanacak, ve bunlara benzer çeşitli Kuran dışı 
hareketleri işleyecek türde kişiler de yer almaktaydılar. Al-
lah bunların kimisine tevbe nasip edip affetmiş ve gerçek 
imanı nasip etmiş, kimilerine de süre tanıyıp bir zorluk 
anında onların gerçek yüzlerini deşifre etmiş, müminlerden 

                                                            
12 Fatır; 32 
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ayırmıştır. Kimisinin durumu da ancak ahirette, kitabını sağ-
dan beklerken sol tarafından aldığında ortaya çıkacaktır. 

Sonuç olarak bu insanların tümü belli bir süre, bir bölü-
mü de hayatlarının sonuna dek mümin cemaatinin içinde 
birlikte yaşamışlar, birbirlerini mümin olarak görmüşlerdir. 
Ancak Allah, takdir ettiği ve razı olduğu gerçek mümin mo-
delini ayetlerde açıkça tarif etmiştir. Gerçek, samimi ve ihlas-
lı müminlerin de kendi aralarında çeşitli üstünlük dereceleri 
vardır. Gerçek mümin tarifinin dışında kalan kimseleri ise, 
bu ideal modelden uzaklaştıkları ölçüde imani dereceleri 
alçalır, küfrün sınırlarına yaklaşır; bir noktadan sonra da 
iman çizgisinin dışına taşmaktadır.  

Kuran ayetleri her devre baktıkları için aynı durum gü-
nümüzdeki bir mümin topluluğu için de geçerlidir. Elbette 
ki, mümin topluluğunun içinde bulunmak, cahiliye toplu-
muna mensup olmakla kıyaslanamayacak derecede daha 
üstün ve şerefli bir konumdur. Ancak bunu ahiret için bir 
garanti sayarak, Allah'ın sınırlarını korumada taviz vermek, 
Allah korkusu, helal, haram ve itaat konularına gereken 
titizlik ve hassasiyeti göstermemek büyük bir aldanış ola-
caktır. Unutmamalıdır ki, münafıklar ve müşrikler de İslam 
cemaati içerisinden çıkarlar. Bunların büyük bir kısmı ön-
ceden iman ettikleri halde sonradan inkara sapmış, Allah'ın 
gazabına ve ebedi azaba mahkum olmuşlardır. Bu nedenle 
hiçbir mümin kendisini garantide görmemeli, Allah'ın ayet-
lerde kınadığı karakter ve kişilik özelliklerini üzerinde ta-
şımaktan, bu tarz tavır ve davranış şekillerini sergilemekten 
kaçınmalıdır. Ayetlerde tarif edilmiş olumsuz örneklerden 
ders ve ibret almalı, güzel ve övülen örneklere benzemeye 
çalışmalıdır.  

Bu amaçla, mümin topluluğu arasında yaşayan insan çe-
şitlerini, onların olumlu ve olumsuz özelliklerini, örnek alı-
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nacak ya da sakınılacak yönlerini tarif eden Kuran ayetlerini 
belli başlıklar altında sınıflandırdık: 

"Gerçek" ve Samimi Mümin Olanlar: 

İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad 
edenler ile (hicret edenleri) barındıranlar ve yardım 
edenler, işte gerçek mü'min olanlar bunlardır. Onlar 
için bir bağışlanma ve üstün bir rızık vardır.13 

Mü'min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Al-
lah'a ve Resûlü'ne iman ettiler, sonra hiç bir kuşkuya 
kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla ci-
had ettiler. İşte onlar, sadık (doğru) olanların ta kendi-
leridir.14 

Müminlerin Çoğuna Üstün Kılınanlar: 

Andolsun, Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik: 
"Bizi inanmış kullarından birçoğuna göre üstün kılan 
Allah'a hamd olsun." dediler. Süleyman, Davud'a mi-
rasçı oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize kuşların konuş-

ma-dili öğretildi ve bize her şeyden (bol bir nimet) ve-
rildi. Gerçekten bu, apaçık bir üstünlüktür." Süley-
man'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları 
toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı.15 

Öne Geçenler ve Allah’ın Rızasını Kazananlar: 

Öne geçen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle 
uyanlar; Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da 
O'ndan hoşnut olmuşlardır ve (Allah) onlara, içinde 

                                                            
13 Enfal: 74 
14 Hucurat: 15 
15 Neml: 15-17 
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ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler 
hazırlamıştır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.16 

Hayırlarda Yarışanlar: 

Sonra Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras 
kıldık. Artık onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, 
kimi orta bir yoldadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır-
larda yarışır öne geçer. İşte bu, büyük fazlın kendisi-
dir.17 

Orta Yolda (Muktesid) Bulunanlar 

Sonra Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras 
kıldık. Artık onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, 
kimi orta bir yoldadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır-
larda yarışır öne geçer. İşte bu, büyük fazlın kendisi-
dir.18 

Ağır Davrananlar ve Gevşek Duranlar: 

Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Şayet, 
size bir musibet isabet edecek olsa: "Doğrusu Allah, ba-
na nimet verdi, çünkü onlarla birlikte olmadım" der. 
Eğer size Allah'tan bir fazl (zafer) isabet ederse, o za-
man da, sanki onunla aranızda hiç bir yakınlık yokmuş 
gibi kuşkusuz şöyle der; "Keşke onlarla birlikte olsay-
dım, böylece ben de büyük 'kurtuluş ve mutluluğa' er-
seydim."19 

İmanlarını Zulümle Karıştırmayanlar 

                                                            
16 Tevbe; 100 
17 Fatır; 32 
18 Fatır; 32 
19 Nisa; 72-73 
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İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayan-
lar, işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermiş-
lerdir.20 

"Esleme"ler Yani İman Kalplerine Henüz Girmemiş 
Olanlar: 

Bedeviler, dedi ki: "İman ettik." De ki: "Siz iman et-
mediniz; ancak "İslam (müslüman veya teslim) olduk 
(eslemna) deyin. İman henüz kalplerinize girmiş de-
ğildir. Eğer Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederseniz, O, sizin 
amellerinizden hiç bir şeyi eksiltmez. Şüphesiz Allah, 
çok bağışlayandır, çok esirgeyendir."21 

Allah'a ve Davaya Verdikleri Ahde Sadakat Gösterip 
Ayrılmayanlar: 

Mü'minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki- Allah ile 
yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan 
kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar 
hiç bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.22 

Allah'a Verdikleri Ahde Sadakat Göstermeyip Ka-
yanlar ve Kaytaranlar: 

Oysa andolsun, daha önce 'arkalarını dönüp kaçma-
yacaklarına' dair Allah'a söz vermişlerdi; Allah'a veri-
len söz (ahid) ise, (ağır bir) sorumluluktur.23 

Secde Ederken Ağlayanlar: 

Halkına, namazı ve zekatı emrediyordu ve o, Rabbi 
katında kendisinden razı olunan (bir insan)dı. Kitap'ta 

                                                            
20 Enam; 82 
21 Hucurat; 14 
22 Ahzab; 23 
23 Ahzab; 15 
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İdris'i de zikret. Çünkü o, doğru olan bir peygamberdi. 
Biz onu yüce bir mekan (makam)a yükseltmiştik. İşte 
bunlar; kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamber-
lerdendir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdık-
larımız (insan nesillerin)den, İbrahim ve İsrail (Ya-
kup)in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve 
seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah')ın 
ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar.24 

İnfak Ettiklerini Başa Kakmayanlar ve İsteyerek, 
Kalpleri Ürpererek Harcayanlar 

Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak 
ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet ver-
meyenlerin ecirleri Rableri katındadır, onlara korku 
yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.25 

Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde 
olanı kökleştirip- güçlendirmek için mallarını infak 
edenlerin örneği, yüksekçe bir tepede bulunan, sağnak 
yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin 
örneğine benzer ki ona sağnak yağmur isabet etmese de 
bir çisintisi (vardır). Allah, yaptıklarınızı görendir.26 

Gerçekten, Rablerine olan haşyetlerinden dolayı 
saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman eden-
ler, Rablerine ortak koşmayanlar, Ve gerçekten Rable-
rine dönecekler diye, vermekte olduklarını kalpleri 
ürpererek verenler; İşte onlar, hayırlarda yarışmakta-
dırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler.27 

                                                            
24 Meryem; 55-58 
25 Bakara; 262 
26 Bakara; 265 
27 Müminun; 57-61 
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Bedevilerden öyleleri de vardır ki, onlar Allah'a ve 
ahiret gününe iman eder ve infak ettiğini Allah katında 
bir yakınlaşmaya ve elçinin dua ve bağışlama dilekle-
rine (bir yol) sayar. Haberiniz olsun, bu gerçekten on-
lar için bir yakınlaşmadır. Allah da onları kendi rahme-
tine sokacaktır. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirge-
yendir.28 

Fetihten Önce İnfak Edip Savaşanlar ve Fetihten 
Sonra Savaşanlar: 

Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsu-
nuz? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçiniz-
den, fetihten önce infak eden ve savaşanlar (başkasıy-
la) bir olmaz. İşte onlar, derece olarak sonradan infak 
eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah, her birine 
en güzel olanı va'detmiştir. Allah, yaptıklarınızdan 
hâberdardır. Allah'a güzel bir borç verecek olan kim-
dir? Artık Allah, bunu onun için kat kat arttırır. Onun 
için 'kerim (üstün ve onurlu) bir ecir vardır.29 

Gösteriş İçin İnfak Edenler ve İnfaklarını Cereme 
Sayanlar: 

Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanma-
yıp, insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak 
eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçer-
siz kılmayın. Böylesinin durumu, üzerinde toprak bu-
lunan bir kayanın durumuna benzer; üzerine sağnak 
bir yağmur düştü mü, onu çırılçıplak bırakıverir. Onlar 
kazandıklarından hiç bir şeye güç yetiremez (elde 

                                                            
28 Tevbe; 99 
29 Hadid; 10,11 
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edemez)ler. Allah, kâfirler topluluğuna hidayet ver-
mez.30 

Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiğini bir ce-
reme sayar ve sizi felaketlerin sarıvermesini bekler. 
Kötü felaket onları sarsın. Allah işitendir, bilendir.31 

Cimrilik Edenler ve Menfaatcılar: 

İşte sizler böylesiniz; Allah yolunda infak etmeye 
çağrılıyorsunuz; buna rağmen bazılarınız cimrilik edi-
yor. Kim cimrilik ederse, artık o, ancak kendi nefsine 
cimrilik eder. Allah ise, Ğaniy (hiç bir şeye ihtiyacı ol-
mayan)dır; fakir olan sizlersiniz. Eğer siz yüz çevire-
cek olursanız, sizden başka bir kavmi getirip-değiştirir. 
Sonra onlar, sizin benzeriniz de olmazlar.32 

Hayra Çağıran-Marufu Emredip Münkerden Sakın-
dıranlar: 

Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve 
kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bu-
lunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.33 

Mücahidler – Sabreden Msadıklar: 

Andolsun, biz sizden mücahid olanlarla sabredenle-
ri bilinceye (belli edip ortaya çıkarıncaya) kadar, de-
neyeceğiz ve haberlerinizi sınayacağız (açıklayaca-
ğız).34 

Cihada İsteksiz Çıkanlar: 

                                                            
30 Bakara; 264 
31 Tevbe; 98 
32 Muhammed; 38 
33 Al-i İmran; 104 
34 Muhammed; 31 
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Rabbin seni evinden hak uğrunda (savaşa) çıkardı-

ğında mü'minlerden bir grup isteksizdi. (Herşey) Açık-
ça ortaya çıktıktan sonra bile, sanki kendileri, göz göre 
göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi, seninle hak konu-
sunda tartışıp duruyorlardı.35 

Savaştan Geri Kalanlar: 

(Savaştan) Geri bırakılan üç (kişiyi) de (bağışladı). 
Öyle ki, bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar 
gelmişti, nefsleri de kendilerine dar (sıkıntılı) gelmişti 
ve O'nun dışında (yine) Allah'tan başka bir sığınacak 
olmadığını iyice anladılar. Sonra tevbe etsinler diye 
onların tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah, (yalnızca) 
O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.36 

Özürleri Olmadığı Halde Cihattan Kaçanlar: 

Mü'minlerden, özür olmaksızın oturanlar ile, Allah 
yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler eşit de-
ğildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri otu-
ranlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne gü-
zelliği (cenneti) va'detmiştir; ancak Allah, cihad edenle-
ri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır.37 

Cihat Ekibine Katılmaları Tehlikeli Sayılanlar: 

Kendilerine; "Elinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, 
zekatı verin" denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzer-
lerine yazıldığında, onlardan bir grup, insanlardan Al-
lah'tan korkar gibi- hatta daha da şiddetli bir korkuyla- 
korkuya kapılıyorlar ve: "Rabbimiz, ne diye savaşı üze-

                                                            
35 Enfal; 5-6 
36 Tevbe; 118 
37 Nisa; 95 
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rimize yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil 
miydin?" dediler. De ki: "Dünyanın metaı azdır, ahiret, 
ise muttakiler için daha hayırlıdır ve siz 'bir hurma çe-
kirdeğindeki ip-ince bir iplik kadar' bile haksızlığa uğ-

ratılmayacaksınız."38 

Kafirlere Karşı Sevgi Duyanlar ve Onlardan Medet 
Umanlar: 

Sizler, işte böylesiniz; onları seversiniz, oysa onlar 
sizi sevmezler. Siz Kitabın tümüne inanırsınız, onlar 
sizinle karşılaştıklarında "inandık" derler, kendi başla-
rına kaldıklarında ise, size olan kin ve öfkelerinden 
dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki: "Kin ve öfkenizle 
ölün." Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı duranı 
bilendir.39 

Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düş-

manınız olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sev-
gi yöneltiyorsunuz; oysa onlar haktan size geleni inkâr 
etmişler, Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı 
elçiyi de, sizi de (yurtlarınızdan) sürüp-çıkarmışlardır. 
Eğer siz, Benim yolumda cihad etmek ve Benim rızamı 
aramak amacıyla çıkmışsanız (nasıl) onlara karşı hâlâ 
sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve açığa 
vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, artık 
o, elbette yolun ortasından şaşırıp-sapmış olur.40 

Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kafirleri veliler 
edinmesinler. Kim böyle yaparsa, Allah'tan hiç bir şey 
(yardım) yoktur. Ancak onlardan korunma gayesiyle 

                                                            
38 Nisa; 77 
39 Al-i İmran; 119 
40 Mümtehine; 1 
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sakınma(nız) başka. Allah, sizi kendisinden sakındırır. 
Varış Allah'adır.41 

İftirayı Dilleriyle Aktaranlar ve Yayanlar: 

O durumda siz onu (iftirayı) dillerinizle aktardınız 
ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söyle-
diniz ve bunu kolay sandınız; oysa o Allah katında çok 
büyük (bir suç)tür. Onu işittiğiniz zaman: "Bu konuda 
söz söylemek bize yakışmaz. (Allah'ım) Sen yücesin; bu, 
büyük bir iftiradır" demeniz gerekmez miydi? Eğer 
iman edenlerden iseniz, bunun gibisine bir daha dön-
memeniz için Allah size öğüt vermektedir.42 

Elçiye Karşı Saygılı Olanlar-Olmayanlar 

Şüphesiz, Allah'ın Resûlü'nün yanında seslerini al-
çak tutanlar; işte onlar, Allah kalplerini takva için im-
tihan etmiştir. Onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir 
vardır. Şüphesiz, hücrelerin ardından sana seslenenler 
de, onların çoğu aklını kullanmıyor. Eğer gerçekten, 
yanlarına çıkıncaya kadar sabretmiş olsalardı, herhalde 
kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah, çok bağışla-
yandır, çok esirgeyendir.43 

Diğer Müminleri Siper Ederek Kaçanlar ve Sakla-
nanlar: 

Elçinin çağırmasını, kendi aranızda kiminizin kimi-
ni çağırması gibi saymayın. Allah, sizden bir diğerinizi 
siper ederek kaçanları gerçekten bilir. Böylece onun 
emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir fitnenin 

                                                            
41 Al-i İmran; 28 
42 Nur; 15-17 
43 Hucurat; 3-5 
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isabet etmesinden veya onlara acı bir azabın çarpma-
sından sakınsınlar.44 

İman Edip Hicrete Yanaşmayanlar 

Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah 
yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile (hic-
ret edenleri) barındıranlar ve yardım edenler, işte bir-
birlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret 
etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar, sizin onlara 
hiç bir şeyle velayetiniz yoktur. Ama din konusunda 
sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yü-
kümlülüktür. Ancak, sizlerle onlar arasında anlaşma 
bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah, yaptık-
larınızı görendir.45 

"Bizi Güt" Diyenler ve Siyasi Sorumluluk Almayanlar: 

Ey iman edenler, "Raina-Bizi güt, bize bak" demeyin. 
"Unzurna-Bizi gözet" deyin ve dinleyin. Kafirler için 
acı bir azab vardır.46 

Topluma Yük Olan ve Teşkşilata ve Hizmete Koşanlar: 

 Allah şu örneği verdi: İki kişi; bunlardan birisi dil-
siz, hiç bir şeye gücü yetmez ve her şeyiyle efendisinin 
üstünde (bir yük), o, onu hangi yöne gönderse bir hayır 
getirmez; şimdi bu, adaletle emreden ve dosdoğru yol 
üzerinde bulunanla eşit olabilir mi?47 

Allah Hakkında Cahiliyye Zannında Bulunup, Ger-
çek İmana Kavuşamayanlar: 

                                                            
44 Nur; 63 
45 Enfal; 72 
46 Bakara; 104 
47 Nahl; 76 
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Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini ha-
tırlayın. Hani size ordular gelmişti; böylece biz de onla-
rın üzerine, bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular 
göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı görendir. Hani on-
lar, size hem üstünüzden, hem alt tarafınızdan gelmiş-
lerdi; gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayan-
mıştı ve siz Allah hakkında (birtakım) zanlarda bulu-
nuyordunuz.48 

Sonra kederin ardından üzerinize bir güvenlik 
(duygusu) indirdi, bir uyuklama ki, içinizden bir gru-
bu sarıveriyordu. Bir grup da, canları derdine düşmüş-

tü; Allah'a karşı haksız yere cahiliye zannıyla zanlara 
kapılarak: "Bu işten bize ne var ki?" diyorlardı. De ki: 
"Şüphesiz işin tümü Allah'ındır." Onlar, sana açıklama-
dıkları şeyi içlerinde gizli tutuyorlar, "Bu işten bize bir 
şey olsaydı, biz burada öldürülmezdik" diyorlar. De ki: 
"Evlerinizde olsaydınız da üzerlerine öldürülmesi ya-
zılmış olanlar, yine devrilecekleri yerlere gidecekti. 
(Bunu) Allah, sinelerinizdekini denemek ve kalpleri-
nizde olanı arındırmak için (yaptı). Allah, sinelerin 
özünde saklı duranı bilendir.49 

İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün, sizden 
geri dönenleri, kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şey-
tan onların ayağını kaydırmak istemişti. Ama andolsun 
ki, Allah onları affetti. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, 
yumuşak olandır.50 

Araf'takiler, İki Arada Bir Derede Bulunanlar: 

                                                            
48 Ahzab; 9,10 
49 Al-i İmran; 154 
50 Al-i İmran; 155 
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İki taraf arasında bir engel ve burçlar (A'raf) üstünde 
hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennete 
gireceklere: "Selam size" derler, ki bunlar, henüz girme-
yen fakat (girmeyi) 'şiddetle arzu edip umanlardır.'51 

Kalplerinde Hastalık Taşıyanlar: 

Ey peygamberin kadınları, siz kadınlardan herhangi 
biri (gibi) değilsiniz; eğer sakınıyorsanız, artık sözü 
çekicilikle söylemeyin ki, sonra kalbinde hastalık bu-
lunan kimse tamah eder. Sözü maruf bir tarzda söyle-
yin.52 

Allah'a "Bir Ucundan" İbadete Kalkışanlar ve 
Kur’anın Tamamına Teslim Olmayanlar: 

İnsanlardan kimi, Allah'a bir ucundan ibadet eder, 
eğer kendisine bir hayır dokunursa, bununla tatmin 
bulur ve eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa 
yüzü üstü dönüverir. O, dünyayı kaybetmiştir, ahireti 
de. İşte bu, apaçık bir kayıptır.53 

Kalpleri Kaymak Üzere Olanlar 

Andolsun Allah, Peygamberin, Muhacirlerin ve En-
sarın üzerine tevbe ihsan etti. Ki onlar -içlerinde bir 
bölümünün kalbi nerdeyse kaymak üzereyken- ona 
güçlük saatinde tabi oldular. Sonra onların tevbelerini 
kabul etti. Çünkü O, onlara (karşı) çok şefkatlidir, çok 
esirgeyicidir.54 

Önce İman Edip Sonra Sapanlar 

                                                            
51 Araf; 46 
52 Ahzab; 32 
53 Hac; 11 
54 Tevbe; 117 
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Gerçek şu, iman edip sonra inkâra sapanlar, sonra 
yine iman edip sonra inkâra sapanlar sonra da inkârla-
rı artanlar... Allah onları bağışlayacak değildir, onları 
doğru yola da iletecek değildir.55 

 

                                                            
55 Nisa; 137 



 

 

 

DİN KAVRAMI 
 

 

 

Din, tabi olunan ve gönülden bağlanılan kavram ve ku-
rallar... Gerçekliğine ve yüceliğine inanılan yollar, Kutsal 
sayılan inanç ve kanunlar... Amaç haline getirilen değer ve 
davranışlar gibi anlamlar içerir.  

Dinler genel olarak; 

1 - Semavi Dinler,  

2 - Beşeri Dinler (veya sistem ve ideolojiler) diye iki kısım-
da incelenir.  

1 - Semavi Dinler, vahye dayanan, Allah'ın Peygamber-
leri aracılığıyla kullarına gönderdiği mukaddes kitaplarla 
Şeriatı (programı ve temel esasları) ortaya koyulan dinlerdir 
ki, bugün mevcut olanı Müslümanlıktır. Yahudilik ve Hıris-
tiyanlık ise zamanla amacından saptırılmış, aslından uzak-
laştırılmış, semavi ve ilâhi olmaktan çıkarılmış, adeta ruhban 
ve bilginlerin şahsi yorumlarıyla, insanların keyfine ve şeh-
vetine göre ayarlanmış, şirk ve tuğyanla karıştırılmış birer 
beşeri din haline getirilmişlerdir. Kendisinden önceki bütün 
batıl düşünce ve düzenleri iptal ederek, bizzat Allah'ın hi-
mayesinde, kıyamete kadar yegane Hak din olarak baki ka-
lacak olan İslamiyet ve onun mukaddes kitabı Kur’an-ı Ke-
rim ise, her türlü değişiklik ve dejenerasyon dan korunmuş, 
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değişen ve gelişen bütün asırların ve topyekün bütün insan-
ların maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarına cevap verecek, 
bütün problemlerini çözecek bir ilahi kurum olarak ayakta 
durmaktadır. 

2 - Beşeri Dinler, vahye dayalı olmayan, bir veya birkaç 
kişinin, toplumlara yön vermek üzere hazırladıkları şahsi 
karar ve kanaatlerinin ürünü olan, genellikle belli bir ırkın 
veya zümrenin menfaatlerini hedef alıp, bütün insanlığı ku-
şatma ve kurtarma kapasitesinden mahrum, semavi dinler-
den (o da eksik ve değişik biçimde) kopya edip çaldıkları bazı 
adet ve kanunlar dışında, çoğunlukla, yanlış, yararız, bozuk 
ve batıl olan kurumlar, kurallar ve nizamlardır.  

Bunlardan günümüzdeki Hıristiyanlık, Hint dinlerinden 
Budizm ve Brahmanizm gibi bir kısım dinler, insanın beşeri 
bütün arzu ve ihtiyaçIarını körletip, dünyadan el etek çek-
tirmek gibi yanlış, eksik ve insan fıtratına uymayan mistik 
bir yola sevk ettikleri gibi, bir kısmı da insanın ruhi ve ma-
nevi yönünü, ihmal veya inkâr ederek, onu sadece madde, 
menfaat ve şehvetin esiri yapmaktadırlar. Orta Çağ İran'ında 
görünen ve ”kadın ve mülkiyet ortak, her şey devletin” felse-
fesi üzerine bina edilen Mazdek dini ve onun asrımızda sis-
temleştirilmiş şekli olan Komünizm, yine İslam'dan önce 
Arabistan'da görülen putperestlik perdesi altındaki sömürü, 
saldırı, menfaat ve şehvet perestliğin asrımızdaki değişik 
renklere boyanmış ve gelişmiş şekli olan Kapitalizm, ve as-
rımızda kişileri ilahlaştırmak, sözlerini ve davranışlarını kut-
sallaştırmak ve Allah yerine koymak şeklinde tezahür eden 
şahısperestlik ve ”insan taparlık"... Veya kendi çıkarlarını 
halkın arzuları gibi gösterme amacını ve anlamını taşıyan 
halkperestlik veya demokrasi perdesi altında çeşitli entrika 
ve yalan vaatlerle hâlk iradesinin sömürülmesi şeklinde or-
taya çıkan ”partiperestlik” bu tür batıl, yanlış ve bozuk beşeri 
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dinler cümlesindendir. Evet, Yahudilik ve Hıristiyanlık bir 
din olduğu gibi Komünizm’de, Kapitalizm de, birer ”din” ye-
rindedir. Ama İslam’a göre, bozuk ve batıl olan düşünce ve 
düzenlemelerdir. Bunları kendisine model ve merkez olarak 
seçen kimseler ise, Haktan sapmış, Batıla saplanmış demek-
tir. Hiçbir mazereti ve mecburiyeti olmadan ehven-i şer diye 
bunlardan birine karşı bir diğerini tercih etmek ve hele bun-
ları İslam'dan daha yararlı ve tutarlı görmek küfür sebebidir.  

Gafletle yapılıyorsa cehalet, bilerek yapılıyorsa dalalettir. 
Ehven-i şer; Dinde şerli ve zararlı sayılan iki şeyden birini 
yapmak mecburiyeti hasıl olduğu zaman, bunların en az 
zararlısını ve en hafif şerlisini tercih etmek, daha açık bir 
ifadeyle ”genel ve büyük bir zararı, özel ve küçük bir zararla 
def etmek” manasına kullanılır. Yoksa, bazı bahanelerle, gü-
ya daha kötü zannettiği bir çeşit küfre karşı, başka bir küfrü 
tercih etmekle, İslam hukukundaki Ehven-i şer meselesi ara-
sında hiç yakınlık ve benzerlik kurulamaz. 

Sure-i Yusuf da anlatılan bir olay bu konuya ışık tutmak-
tadır. Hz. Yusuf Mısır hazinelerine Bakan olduktan sonra, 
kıtlık sebebiyle Kenan ilinden zahire almak için gelen kar-
deşlerinden, ana bir kardeşi Bünyamin’i alıkoymak için bir 
plan düşünür. Altın su tasını onun yüküne saklar ve hırsızlık 
iddiasıyla kardeşlerinin yüklerinin aranması emredilir. An-
cak o günkü Mısır hükümdarının kanunlarına göre böyle bir 
hırsızın öldürülmesi gerekmektedir. İşte Cenab-ı Hak burada 
Hz. Yusuf’a bir hile öğretir. Hırsızlık iddiasını kabul etmeyen 
kardeşlerine şöyle sorulur: 

Eğer içinizden birinin hırsızlık yaptığı anlaşılırsa, sizce 
onun cezası nedir?  

Hz. Yusuf, babası Yakup (as) ın şeriatına göre, böyle bir 
hırsızın rehin (Esir) edileceğini bildiği ve Melik’in kanunları-
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na göre hırsızlığı ispat edilecek kardeşini ölümden ancak bu 
suretle kurtarabileceği için, böyle sorduruyordu. ”Onlar da 
kimin yükünden çıkarsa ona el konulur (rehin tutulur). Biz 
zalimleri böyle cezalandırırız dediler:"56 “Çünkü Melik’in 
(Hükümdar’ın) dinine (kanunlarına) göre (başka türlü) alı-
koyamazlardı.”57 

Ayeti kerimede, o devirdeki Mısır kanun ve nizamların-
dan ”Melik’in dinine göre” diye bahsetmesi, bize, bütün beşeri 
kanun, nizam ve sistemlerin bir nevi din olduğunu, ”kişinin 
dini imamının (devletinin) dinidir” hadisi şerifinde de işaret 
buyrulduğu gibi, böylesi bozuk ve batıl uygulamaları beğe-
nip boyun eğmekle de o kanun ve nizamların din kabul edil-
diğini açıkça göstermektedir. O devirdeki Mısır hükümdarı-
nın ise, semavi ve ilahi hiç bir dine bağlı olmayıp, Firavun-
lardan biri olduğu bilinen tarihi bir gerçektir. 

Bütün bozuk sistemlerin ve barbar ideolojilerin birer ”ba-
tıl din” olarak algılandığı gerçeği, Tevbe suresi 31. ayeti keri-
mesinde de, daha açık ve kesin olarak izah edilmektedir. 

İbn-i Kesir’in tefsirinde ve hadis kitaplarında şu olay anla-
tılıyor; 

"Adiyy bin Hatem, Resulüllah (sav)’in daveti kendisine 
ulaşınca hemen Şam'a firar etmişti. Çünkü o cahiliye devrin-
de Hıristiyan olmuştu. Sonra kız kardeşiyle kavminden bir 
cemaat Müslümanlara esir düştü. Resulullah (sav) kız karde-
şine iyilik ve ihsanda bulundu. Bu hanım bilahare Şam'a dö-
nünce kendisine gösterilen ilgi ve insanlığı Adiyy’e anlattı. 
Ve O’nu İslam’a davet etti. Adiyy cömertliği ile meşhur Ha-
tem-i Tâi’nin oğlu ve Tayy kabilesinin reisi idi. Adiyy bu 
teklif üzerine Medine'ye geldiği günlerde, bütün halk ondan 
                                                            
56 Yusuf: 75 
57 Yusuf: 76 
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bahsetmeye başladılar. Adiyy boynunda gümüş bir haç ol-
duğu halde Resulullah (sav)’in huzuruna girdiğinde, Resulul-
lah (sav);  

“Onlar bilginlerini ve rahiplerini Allah’tan başka Rab’ler 
edindiler”58 ayetini okuyorlardı. Adiyy şöyle itiraz etti. 

- Hayır; onlar (Yahudi ve Hıristiyanlar) alim ve rahipleri-
ne ibadet etmiyorlar ki"!?  

Resulullah ise şu cevabı verdi: 

-Evet, ama bilgin ve rahipler (Allah'ın Peygamberine gön-
derdiği mukaddes kitaplarını ve ilahi şeriat esaslarını bozup 
değiştirerek) onlara helali haram, haramı da helal kıldılar. Ve 
o insanlar da (nefislerine hoş geldiği için, bile bile) bunlara 
tabi oldular. İşte onların, bilgin ve rahiplerine ibadet etmele-
rinin (ve onları ilah edinmelerinin) manası budur.59 

Alusi ise tefsirinde şöyle der: ”Birçok müfessirler dediler 
ki: Ayetteki Erbab (Rabler)’den maksat şudur: İnsanlar onla-
ra (bilgin ve rahiplere) kâinatın ilahı olarak inanmıyorlardı. 
Fakat bazıları bunların (Allah'ın hükümlerine aykırı olan) 
emir ve yasaklarına, bilerek ve isteyerek tabi ve taraf olduk-
ları için, dinden çıkıyorlardı... 

Apaçık ifadeleriyle Kur’an ayetleri, Resulullah'ın hadisleri 
ve haberleri ve bütün İslam alimleri bize şu gerçeği öğret-
mektedir.  

1- Din adına kural koyma, karar verme yetkisi ve kulları 
hakkında, helal - haram, emir - yasak, yanlış - doğru, iyi - 
kötü, güzel - çirkin gibi ahlaki ölçü ve çerçeveleri belirleme 
hakkı, yalnız ve ancak Allah'ındır. Allah'ın tayin ve tespit 

                                                            
58 Tevbe. 32 
59 İmama Ahmet ve Tirmizi. 
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ettiği ve peygamberleri vasıtasıyla tebliğ edip öğrettiği bu 
kesin ve ilahi ölçülere uymayan her şey bozuk ve eksiktir.  

2- Allah’ın dinini ve değer ölçülerini, tamamen veya kıs-
men değiştiren, dejenere eden, yerine kendi görüş ve kanaat-
lerini yerleştirmek isteyen kimseler de, kendisini ”İlah, Rab” 
ilan etmiş demektir.  

3- Bu tipleri, bilerek ve isteyerek kabul ve tasdik edenler, 
bunlara sevgi ve saygı gösterenler de Allah’tan, gayri ilahlar 
edinmişlerdir: 

4- Yalnız Allah'ı ve Peygamberleri inkar etmek değil, aynı 
zamanda, İslamın kutsal kurallarının kısmen de olsa bozul-
masına, yozlaşmasına ve yürürlükten kaldırılmasına taraftar 
ve razı olmak, eğer bilerek ve isteyerek yapılıyorsa, kişinin 
müşrik sayılmasına kafidir. 

Bu kadar açıklamadan sonra, artık rahatlıkla söylüyoruz 
ki Kapitalizm, Komünizm, Siyonizm ve Faşizm gibi bütün 
beşeri sistem, doktrin ve ideolojiler, gerçekte batıl ve beşeri 
birer din hükmündedir. 

Bir kişi veya toplum, aynı anda iki beşeri dine (sisteme) 
tabi olamayacağı gibi, yine aynı anda bir Hak din ile, batıl bir 
dine de bağlı olamaz. Evet, bir insan aynı anda, hem yahudi 
hem Hıristiyan, hem Kapitalist hem Komünist veya hem 
Müslüman hem Hıristiyan olamayacağı gibi, aynen öyle de, 
bir şahıs veya toplum, aynı anda hem Müslüman hem Kapi-
talist, hem Müslüman hem Komünist, hem Müslüman hem 
mason - siyonist, veya hem Müslüman hem Kavmiyetçi-
Faşist olması imkansızdır, anlamsızdır. Aklen de, ilmen de, 
dinen de böyle bir iddia ciddi, geçerli ve makbul sayılamaz. 
Böyle tutarsız ve geçersiz iddianın sahipleri de, münafıklık-
larını ortaya koymuş olurlar. 
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Günümüzde kullanılması moda ve fantezi haline alan, 
kalpleri ve kafaları bulandırıcı ve saptırıcı olan ”İslam Sosya-
lizmi” , ”İslam Kapitalizmi” gibi bazı yakıştırma ve deyimle-
rin de, asılsız ve yanlış olduğunu bilmek gerekir. Çünkü Sos-
yalizm de, Kapitalizm de bazı benzerlikler dışında, İslam’la 
bağdaşmayan İslam'a göre-batıl sayılan birer zulüm ve sö-
mürü sistemleridir. 

İslam: İlmi, ahlaki, imani, iktisadi, siyasi, hukuki bütün 
yönleriyle mutlak ve mukaddes temellere (vahye) dayanan, 
kitap ve sünnetten kaynaklanan ve Top yekûn bütün hayatı 
kuşatan ve tüm insanlığı kucaklayan ilahi bir dindir. 

İslam'ın bütün kurum ve kuralları, ancak ve yalnız İs-
lam’a ait ruh ve manaları, Kur’ani özellik ve esasları taşır ve 
ancak İslam'i kavramlarla anlatılabilir.  

Bugün Müslümanların görünen perişaniyetlerinin ve za-
lim sistemlerin baskısı ve başarısı karşısında şuur altında 
yerleşen aşağılık kompleksinin bir ifadesi olarak kullanılan 
ve güya bazı çevreleri İslam’a ısındırmak ve yaklaştırmak 
hevesiyle, İslam'ı, Kapitalizme veya Sosyalizme benzetmeye 
ve böylece, mukaddes kavramları rüşvet vermeye, kimsenin 
hakkı ve haddi olmamalıdır. 

 

İSLAM’I DOĞRU ANLAMAK İÇİN, 
İYİ ARAŞTIRMAK LAZIMDIR 

İslam, topyekün bütün hayatı kapsayan ve tüm insanlığı 
kucaklayan tabii ve ilahi bir nizamın adıdır. Cenab-ı Hak 
bütün evren’i nizam ve intizam altına alan doğal bir düzen 
ve deveran (tabiat kanunları) koyduğu gibi, tüm insanların, 
özellikle müslümanların hayatını düzenleyip disiplinize 
eden değişmez kurallar da koymuştur. İşte bu İslam'dır. 
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İslam'ın temel esaslarını iki ana grupta toplamak müm-
kündür. 

1 - Fertleri ve toplumu, fikren ve ruhen eğitici ve değiştiri-
ci kurallar, 

2 - Değişen fertlerin ve toplumun hayatını düzenleyici 
kurallar. 

Mekke dönemi, fertlerin ve toplumun kalbini ve kafasını 
değiştirici kuralların öğretildiği süreçtir. Bunlar İslam’ın ana 
kurallarıdır, her zaman ve her mekanda, kesinlikle uyulma-
ları gereklidir. Tevhid dininin iman ve itikat esaslarını oluş-
turan bu kurallara ”USUL” (Asıllar ve esaslar) denilir. 

İkinciler ise, ”AHKAM” (hükümlerdir) ki bunların uygu-
lanabilmesi için, devlet otoritesinin ve siyasi yeterliliğin bu-
lunması gibi, bazı şartlar gereklidir. İşte, bu otoritenin bu-
lunmadığı yerde Müslümanlar sadece ”Usulü” yerine getir-
mekle yükümlüdürler. Ancak ”Ahkamın” da bütünüyle uy-
gulanabilmesi için, hizmet ve hazırlıklar kesintisiz sürdürü-
lecektir. Zira İslam bir bütündür. Sadece ”Usul”e razı olup, 
”ahkama” (evrensel hukuk kurallarına) talip ve sahip çık-
mamak, Tevhid inancını bozar ve ŞİRK’e kapı açar. 

Cihada Mekke'de değil, ancak Medine'de izin verildiği şek-
lindeki iddia temelinden yanlıştır. Cihad, risaletle başlamış-

tır. Çünkü Cihad, zulüm ve dengesizliğin yıkılıp, adaletin 
hakim kılınması için yapılan bütün gayret ve hizmetlerin 
adıdır. Daha sonra izin verilen ise ”Mukatele”dir. Bu izinle 
ilgili Hac suresi: 39’da ”Cihad değil, Mukatele” (silahlı vuruş-
ma) geçmektedir. Birçok hikmetlerle Mekke'de iken toplu 
mukateleye izin verilmemiştir. 

Kur’an-ı Kerim, insanları kontrol edecek ve disiplin altın-
da toplayacak bir otoritenin bulunmadığı Mekke döneminde 
”Ahkam” ayetlerini emretmek ve cinayet, zina, hırsızlık gibi 
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bir kısım suçlar hakkında kesin cezalar tayin etmek yerine, 
bu suçları aile fertlerinin ”tedip ve terbiye etme” şeklinde 
cezalandırılabileceği bazı “sosyal disiplin kuralları” ve uhrevi 
cezası olan günahlar şeklinde vicdani bir sorumluluk olarak 
telakki etmiştir. Çünkü İlahi cezaların uygulanması için güç 
ve iktidar gereklidir. Bu ”güç ve iktidar” ortada yok iken, bazı 
cezaların tatbikini istemek lüzumsuz olacaktır. 

Mesela: Zina eden kimseler için ”yüz çubuk” hükmü ke-
sinleşmeden önce: 

“Kadınlardan fuhşu irtikap edenlere karşı, içinizden dört 
şahit getirin. Eğer (zinaya) şahitlik ederlerse onlara ölüm 
gelinceye veya Allah bir yol açıncaya kadar evlerde tutun” 
(insanlarla ilişkiden alıkoyun.)”60  

“Sizden fuhşu irtikap edenlerin her ikisini de eziyete ko-
şun, eğer tövbe edip ıslah olurlarsa artık eziyetten vazgeçin.”61  

Yine içki kesin olarak yasaklanmadan önce: 

“Ey Resulüm! Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki:” Onlar 
hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydaları vardır. 
Fakat zararları faydalarından daha çoktur."62 

“Sarhoş iken namaza durmayınız." 

 Ve yine hırsızlık için el kesme cezası kesinleşmeden önce:  

“Birbirinizin mallarını hâksızlıkla yemeyin." 

“Hırsızlık uhrevi cezası ağır bir günahtır." 

Bu gibi ayetler, bir toplumun alışageldiği bazı çirkin huy-
ları ancak tedricen bırakabileceği, hikmetine uygunluğu ya-
nında, suçluları takip ve kanunları tatbik edecek bir ”Devlet 
                                                            
60 Nisa: 15 
61 Nisa: 16 
62 Bakara: 219 
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otoritesi” kurulmadan, bazı hukuk kurallarının ortaya ko-
yulmuş olmasının hiç bir şey ifade etmeyeceği gerçeğine da-
yanıyordu. 

Bu ”OTORİTE”nin yani adil bir devlet düzeninin gayesi ve 
gayreti içinde bulunmak ise, her Müslümanın üzerine 
”FARZ”dır. 

 

“DİN KOLAYLIKTIR” AMA LAÇKALIK VE 

AKSESUARCILIK YAPMAMALIDIR 

İnsanları zora koşmak, güçlük çıkarmak ve suyu hep yo-
kuşa vurmak, ruhi bir hastalık olup, bir nevi ”barbar duygu-
ları tatmin” yoludur. Özellikle İslam’i adet ve ibadetlerde, 
aşırılık derecesinde bir şekilcilik, fark edilmek ve göze gir-
mek için yapılan bir göstermelik olduğu gibi, insanlara hep 
güç yetiremeyecekleri ve yerine getiremeyecekleri şeyleri 
teklif ve tavsiye etmenin altında da yine ”İşte ben, sizlerin 
asla başaramayacağı bu zor ibadet ve hizmetleri yapıyorum” 
imajını vermek gibi bir riyakarlık kokusu vardır ve insanları 
ibadet yükü altında ezip usandırmak ve onların dine mağlu-
biyetlerini seyretmek, gibi bir nefis duygusu yatmaktadır. 

Nitekim, Ebu Hureyre (ra) dan rivayet olunan bir hadisi 
Şerifte, Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmaktadır. 

“Bu din kolaylıktır. Hiç bir kimse yoktur ki, din hususun-
da kendini zorlasın da, sonunda din ona galebe çalmasın (yo-
rulup usanmasın). O halde siz orta yolu tercih ediniz” 63  

Halbuki, asıl imani ve ahlaki konularda titiz ve tavizsiz 
davranıp, ameli ve feri konularda ise ”zamanla düzelip ol-
gunlaşmasını beklemek” şeklindeki bir hoşgörü, hem insan 
                                                            
63 Buhari, Tecridi Sarih Tercümesi, C.1 Hadis No: 37 
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fıtratına hem de Kur’anın hikmetine en uygun temel prensip 
iken, maalesef bu durum, günümüzde tersine çevrilmiştir. 

Bir çok Müslümanın, zatında ve icadında (yaratmasında) 
Allah’ı (cc) bir tanıdığı halde, ahkamında ve şeriatında Al-
lah'a bir çok ortaklar kabul ettiği, hatta Komünizm ve Kapi-
talizm gibi bozuk sistemleri, Allah'ın nizamına tercih ettiği 
ve bu suretle - çoğu kez bilmeyerek - şirke saptığı günümüz-
de, şeyh, alim ve vaiz makamındaki zevattan bazılarını, ”küf-
re ve zulme taraftarlık şeklindeki bu kalbi sapıklığı” düzelt-
mekle işe başlayacakları yerde, cemaatlarını şekilcilikte ve 
şuursuz taklitçilikte habire zora ve sıkıntıya koştuklarını 
üzülerek görmekteyiz. 

Böylece birçok kimselerin de-kalbinde gerçek iman ve İs-
lam şuuru yerleştirilmediğinden - ibadet ve sevap adına yap-
tırılan ruhsuz ve yorucu hareketlere uzun müddet dayana-
mayıp, İslami hayattan ve cemaatten kopup kaçtıklarını da, 
yine üzülerek belirtmek zorundayız. 

Bu durum karşısında Peygamber Efendimizin: 

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirme-
yin.”64 emrine uygun davranmalıyız. 

Şeytanın diğer bir oyunu da; önemle ve öncelikle yapılması 
gereken hizmet ve ibadetleri, yersiz ve yararsız gösterip, o gün 
için fantazi sayılacak hizmet ve hareketlerle Müslümanları 
oyalamasıdır. Tabii şeytan, bu oyununu uygulamada kendisi-
ne insanlar içinden bir çok halifeler de bulmaktadır. 

Bugün, 1- Yurdumuzda ve yeryüzünde, inanan insanlara 
yapılan zulümleri önlemek, 2- Ahlak ve maneviyatımızı tah-
ribe yönelik davranışlara son vermek, 3- İnsanca ve İslam’ca 
yaşayabileceğimiz bir hayat ve huzur ortamını gerçekleştir-

                                                            
64 Buhari, C.1 Hadis No: 63 
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mek yolunda gayret göstermek; 4- Meclis, Televizyon, Basın, 
Eğitim gibi etkili ve yetkili kurum ve araçlarla, Hakkı tebliğ 
ve tatbik imkanına kavuşmak için, gayret etmek ve Müslü-
manları siyasi şuura erdirmek, hepimiz için öncelikli bir hiz-
met ve önemli bir ibadet iken, halkımızın bu konudaki gaflet 
ve cehaletini ve ”oy” emanetine yaptığı şuursuzca hıyanetini 
hoş karşılamak... Zalimlerin zulmüne ve sömürüsüne alet ol-
manın vebalini bağışlayıp, sarığını sarkıtmasındaki hatasının 
veya el sıkışmasındaki yanlışlığın üzerinde titizlikle durmak, 
elbette takva değil apaçık bir hokkabazlıktır. Şeytanları bize 
güldürecek böylesi davranışlardan, uzak durmalıdır. 

Yanlış anlaşılmasın. İslam’da her emir ve nehyin, her türlü 
farz ve sünnetin kendi alanında mühim ve mübarek bir iba-
det olduğunun inancı ve idraki içindeyiz. İslam’da her hangi 
bir şeyi ”küçümsemenin ve gereksiz görmenin” sapıklık ve 
münafıklık olduğunu biliyor ve ”Ey Resulüm! O dinlerinin 
(gereklerini ve gerçeklerini) bir oyuncak ve eğlence gibi hafi-
fe alarak - dünya hayatı kendilerini aldatmış olan kimseleri 
bırak.” 65 ayetinde anlatılan kimselerden olmaktan Allah'a 
sığınıyoruz.  

Asıl maksadımız: ”İnsanlardan kimisi de Allah'a, dininin 
(işine gelen) tarafından ibadet eder. Eğer (dinden rahatına ve 
menfaatına uygun bir emir) ve hayır kendisine isabet ederse 
ona razı olur. Şayet (nefsine ağır gelen) bir imtihana uğratıl-
sa, yüzüstü döner ve (böylece) dünya ve ahirette hüsrana 
düşer”66 ayetinde durumları belirtilen; namaz, oruç, kılık - 
kıyafet gibi emir ve ibadetlere razı olup yapan, ancak cihad, 
zekat gibi dinin diğer emirlerini, fert ve toplum hayatını dü-

                                                            
65 En’am: 70 
66 Hac: 11 
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zenleyen hükümlerini kabule ve tatbike yanaşmayan nasip-
sizlerin, yanılgısını ortaya koymaktır. 

Buhari’de yer alan bir olayı, konunun daha iyi anlaşılması 
bakımından hatırlatalım:  

Ahvaz'da Haricilerle yapılan bir savaş esnasında Sahabe-
den Eslemi Ebu Berze (ra) hayvanın yularını tutarak namaz 
kılarken, hayvan yürümeye başladı. Ebu Berze de - hayvanı 
kaçırmamak için - namazda olduğu halde, peşinden gidiyor-
du. Bunu gören bir harici ”Ya Rabbi şu ihtiyarın cezasını ver. 
Hayvan için namazını boşa çıkarıyor” diye hakaret etmeye 
başladı. 

Ebu Berze (ra) namazını bitirince hariciye dönerek şöyle 
dedi: ”Senin söylediklerini duydum. Ben Resulullahla (sav) 
yedi sekiz gazada beraber bulundum. Resulü Ekrem'in na-
maz ve diğer hususlarda daima kolaylık ve rahatlığı tercih ve 
teşvik ettiğine şahit oldum. Şu anda - düşmanla Cihad esna-
sında - namaz kılarken bu hayvana uyarak yürümem, onun 
yularını bırakıp kaçırmaktan daha hayırlıdır. Çünkü bine-
ğimin kaçıp kaybolması halinde, hem Cihad hizmetinden 
mahrum kalacağım, hem de bu ıssız çöllerde çaresizliğe 
mahkum olacağım."67  

Bizim bu hadiseyi nakletmekle, yeni namaz şekilleri uy-
durma hevesinde ve bilgiçlik havasında olduğumuz anlaşıl-
masın. Namazın nerede ve nasıl kılınacağı müçtehid imam-
larımızca en ince teferruatına kadar ortaya koyulmuştur. 

Amacımız, bizzat Peygamberin (sav) terbiyesinde yetişmiş 
Ashabı Kiramın neye, nerede ve ne kadar kıymet verdikleri-
ne, Cihad dan geri kalmak endişesiyle namazın bazı adap ve 
erkanını dahi terk ettiklerine, dikkatleri çekebilmektir. Na-

                                                            
67 Buhari, C.4, 611 
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mazı cemaatle kılmak için miting alanını terk eden veya na-
file namaz kılmak için sandık başından ayrılan Müşahitlerin 
kulakları çınlasın!. Evet, evet ”İnsanın gerçek kıymeti, him-
meti ve hizmeti kadardır. Himmetinin derecesi de, maksadı-
nın yüceliği ve meşgul olduğu şeylerin değeri oranındadır.” 

Kendi nefsimiz için, daima dikkat ve takva yolunu, başka-
ları için de, ruhsat ve kolaylık yolunu tercih etmeliyiz. Bil-
hassa davaya ve cemaata yeni ısınmış, İslam’la yeni tanışmış 
insanların, ibadet ve davranışlarındaki kusurları hoşgörü ve 
anlayışla karşılamak zorundayız. 

Ebu Hureyye (ra) ın rivayetine göre: Arabinin (Köylü ve 
görgüsüz bedevi) biri Mescid-i Nebevinin bir tarafına (gör-
güsüzlüğünden dolayı) bevletmeye başladı. Oradakiler kızıp 
bağırmaya başladılar. 

Resul’i Ekrem Efendimiz: ”Bırakın! (işini bitirsin) Sonra 
kirlettiği yere bir kova su döküverin. Zira siz güçlük çıkar-
mak için değil, kolaylık göstermek üzere gönderilmiş (bir 
ümmet) siniz:” 68 buyurdu:  

Yıllarca gafil bir hayat geçirmiş, cahili bir eğitimden ye-
tişmiş, Kur’ana yabani bir ortamdan gelmiş insanlar da, ger-
çekte İslam’la yeni tanışmış bir bedevi hükmündedir. Ona 
önce İslam’ı bütün halinde benimseyip kabul edeceği bir 
iman şuuru vermek ve zamanla olgunlaşmasını beklemek 
gerekirken, hemen, her yönüyle kamil bir Müslüman olma-
sını istemek haksızlık olur. Elbette bir acemilik dönemi geçi-
recektir. 

Bize daima kolaylaştırıcı ve özendirici olmak düşer. Hz. 
Ayşe validemiz şöyle haber veriyor ”Resulullah (sav) iki şey 

                                                            
68 Buhari.  C:1 No: 165 
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arasında muhayyer kaldı mı, mutlaka kolay olanını tercih 
ederdi. Ancak o kolay olan şey, günah olmamak şartıyla” 69  

Usandırıcı değil ısındırıcı olmalı, gözleri korkutacak iba-
detleri, cesaret ve metanetleri kıracak zor hizmetleri tekliften 
kaçınmalıdır. 

Yine Ebu Mes'udi Ensari (ra) şöyle rivayet etmiştir:  

Birisi gelip ”Ya Resulullah! Filanca kişi - neredeyse usanıp 
terk edeceğimiz kadar- namazı uzatıyor” diye şikayette bu-
lundu. Efendimizi hiçbir konuşmasında, o denli hiddetli 
görmedim: Buyurdular ki: 

“Ey Nas! Sizde nefret ettirmek ve usandırmak (hasleti) 
vardır. Yapmayınız! Artık halka namaz kıldıran hafif tutsun, 
Zira içlerinde hastası zayıfı, işi gücü olanı vardır” 70 Bu nok-
tada; ”(Emir ve öğütlerinde) israfa kaçan ve ölçüyü kaçıran-
ların emrine itaat - etmeyin. Böyleleri (bulundukları) yerde 
fesat çıkarırlar ve ıslah edemezler.” ayetinde anlatılan boz-
gunculardan olmamak durumundayız.  

İnsanlara akılları (ve anlayışları) nispetinde konuşun (ve 
ancak güç getirebilecekleri işlere koşun) Hadisinin hikmeti-
ne uygun hareket edemediğimizden, çoğu zaman kaş yapa-
yım derken, nice gözler çıkardığımız da bir gerçektir. 

Kendi ibadetsizliğimiz ve uyuşukluğumuzun, vicdanı-
mızdaki sıkıntısından, başkalarına ağır ve zor hizmet ve iba-
detleri tavsiye ederek kurtulmak şeklindeki boş teselliden ve 
başkalarına övdüğümüz ve öğütlediğimiz ibadet ve hizmet-
leri ”biz de yapıyor ve yaşıyoruz görünmek” suretiyle düştü-
ğümüz riyakârlık hastalığından, Rabbımızın bizleri kurtar-
masını ve her halde aşırılıktan korumasını niyaz edelim.

                                                            
69 Buhari. C:1 No: 37 
70 Buhari: C:1 No: 79 
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Bütün semavi dinlerin, ilahi kitap ve sahifelerin; 
hem iman esasları ve ibadet amaçları..Hem de genel ah-
lak ve adalet kuralları temelde aynı olmakla beraber, 
sadece ibadet şekillerinde, muamelat biçimlerinde ve 
hukuk (şeriat) ölçülerinde.. Değişen ve gelişen toplum-
sal hayat standartları ve insanlığın ihtiyaçları gereği 
olarak, tabii ve tedrici bir mükemmelleşme süreci ya-
şanmıştır. 

Kutsal kitapların asıllarının, kalıpları farklı olsa da, 
kaynakları aynıdır. Çünkü hepsi de Allah’ın kelamıdır. 

Sözleri farklı olsa da, özleri aynıdır. Çünkü aynı ilahi 
gerçeği anlatmaktadır. 

Ama ne var ki: 

“Size emretmekte olduğum söze (ilahi hükme ve habere) 
başka bir şey katmayacaksınız ve ondan hiçbir şey eksiltip 
çıkarmayacaksınız.”71 Emrine aykırı olarak, zamanla tefrit 
(kısaltma ve kısırlaştırmalar) ve ifrat (aşırılıklar ve yeni 
katmalar) ve tahrifatlar (aslını bozmalar ve kalem oynatma-
lar) sonucu yozlaşan (özünden ve saf halinden uzaklaşan) ve 

                                                            
71 Kitabı Mukaddes Eski Ahit (Tevrat) Tesniye Bölümü. Bab:4 Ayet:2 
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yobazlaşan (kaba softalığa ve şekilcilik hastalığına bulaşan.) 
Hak Dinleri Hz. Mehdi ve Hz. Mesih (İsa AS.) yeniden özüne 
ve asli hüviyetine kavuşturacaktır. 

Barnabas İncilindeki:  

“Kendi geleneklerini (ve nefislerinin hoşuna giden ve kut-
sallık giydirilen) davranış biçimlerini (ve bozuk yaşam şekil-
lerini) esas alıp, Allah’ın kanunlarını, sadece göstermelik bir 
merasim durumuna ve istismar konumuna düşürdüklerin-
den dolayı, muallimleri (Hz. İsa) onları azarladı”72 haberleri 
de Hak din mensuplarının bozulmasını anlatmaktadır. 

Kur’an’daki: 

“İman edenlerin (ve Müslümanlık iddiası güdenlerin): 

Allah’ın zikredilip hatırlanması ve Hak (olarak)tan inmiş 
bulunan (Kur’an’ın) (okunup araştırılması) için; 

Kalplerinin saygı ve korku ile yumuşaması zamanı (hala) 
gelmedi mi? Onlar, daha önce kendilerine kitap verilmiş 
(olup ta) üzerlerinden uzun bir zaman geçince kalpleri katı-
laşmış (ve kitaplarının yolunu bırakmış ve kendi nefsü heva-
larına kapılmış) kimseler gibi olmasınlar. Ki onların çoğu 
fısku fucura (günah ve sapıklığa) dalmışlardı.”73 ayeti; maale-
sef Müslümanların da, zamanla, Yahudi ve Hrıstiyanlar gibi 
kitaplarının özünden ayrılacaklarını, Hak ve hayır yolundan 
uzaklaşacaklarını ortaya koymaktadır. 

Evet, aslında bütün ilahi kitapların kaynağı aynıdır. 

Bakınız, Kur’an’daki: 

“Andolsun, cin ve insanlardan birçoğunu cehennemlik 
yaptık. Onların kalpleri vardır, bununla (gerçeği) kavrayıp 

                                                            
72 Barnabas İncili 12. Bab.Sh:67 Kültür-Basım Birliği-İST 
73 Hadid:16 
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anlayamazlar. Gözleri vardır, onlarla (ibret alarak) görüp 
bakamazlar. Kulakları vardır bununla işitip (hakikatı) du-
yamazlar. Bunlar, hayvanlar gibidirler, hatta daha aşağılık-
tırlar. İşte bunlar, (yaratılış amacından ve ahiret hazırlığın-
dan) gafil olanlardır.74 Ayetleriyle, Kitabı Mukaddesteki: 

“ Onların putları gümüş ve altındır. 

(Dünyaya tapmaktadırlar) 

Ağızları vardır, söylemezler. 

Gözleri vardır, görmezler. 

Kulakları vardır, işitmezler.”75 Ayetlerini okuyup ta... 

Ve yine Kur’an’daki: 

“Yedi gök, yer ve bunların içindekiler O’nu tesbih eder. 
O’na hamd ederek tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak 
siz (yerdeki ve gökteki bütün varlıkların) tesbihlerini (Al-
lah’ın emri ve takdiri ile hareket ettiklerini, onların kendile-
rine mahsus ibadet, zikir ve hizmetlerini) kavrayamıyorsu-
nuz”76 ayetiyle bunların aynı Allah’ın kelamı olduğunu kav-
ramayanlar, nasipsiz insanlardır. 

Eski Ahitteki: 

“Rab’be hamd edin. O’na göklerden, yücelerden hamd 
edin. 

Ey bütün Melekleri, O’na hamd edin. 

Ey bütün askerleri (Allah’ın emrindeki hizmetçileri) O’na 
hamd edin. 

                                                            
74Araf:179 
75Kitabı Mukaddes- Eski Ahit Mezmurlar. 115. Mezmur Ayet:4,5,6  
76 İsra:44 
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Ey Güneş ve Ay ve bütün nur yıldızları O’na hamd edin!”77 
ayetleri üzerinde kafa yorup ta.. 

Kur’an’daki: 

“Kıyamet günü, (akraba ve arkadaşlar) Birbirine gösterilir. 
O günün azabına karşılık olmak üzere, her mücrim (suçlu ve 
şımarık kişi) kendi oğullarını fidye vermek ister. Hem eşini 
ve kardeşini, hatta (dünyada) ona arka çıkan bütün aşiretini 
ve (elinde olsa) yeryüzündekilerin hepsini; kurtulmak için 
(vermek ister, ama kabul edilmez)78 ayetleriyle 

Tevrat’taki: 

“Zenginliklerine güvenenlerden ve servetlerinin çokluğu 
ile övünen (ve günaha girenlerden) hiç biri, (kıyamet günü) 
öz kardeşini fidye ile kurtaramaz.. 

(Kendi günahlarının karşılığı olarak ta) Allah’a kefaretini 
veremez!”79  

Ayetlerini karşılaştırıp ta, bütün bunların aynı kaynaktan 
geldiğini anlamamak imkansızdır. Kur’an, Tevrat, İncil ve 
Zebur’un, aynı meselede, aynı gerçekleri ifade ettiklerine 
yüzlerce örnek gösterilebilecek olan bu konuyu, sadece 
Kur’an da özel dikkat çekilen 19 başlık halinde hatırlatmakta 
yarar vardır: 

1- Allah’ın varlığı ve Birliği: 

Kur’an: 

“O Allah birdir.”80  

“Sizin ilahınız; Ondan başka ilah olmayan tek ilah dır.”81  
                                                            
77 Mezmurlar 148. ayet:1,2,3 
78 Meariç:11-14 
79 Mezmurlar 49. ayet 6,7,8 
80 İhlas:1 
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Tevrat: 

“Ya Rab, Sen’den başka Tanrı da yok, bir benzerin de 
yok.”82  

İncil: 

“Tanrımız olan Rab, tek Rab’dir.”83  

Zebur: 

“(Ey Rab) Çünkü hayatın kaynağı sendedir.84  

 2- Sadece Allah’a ibadet etmek: 

Kur’an: 

“... Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim..”85  

“Ben insanları ve cinleri yalnız Bana kulluk etsinler diye 
yarattım.”86  

Tevrat: 

“...Buyruklarımı bırakır da, gidip başka ilahlara kulluk 
eder, taparsanız, sizi barındırdığım ülkeden söküp ataca-
ğım”87  

İncil: 

“Tanrı olan Rab’be tap. Yalnız ona kulluk et.”88  

Zebur: 

                                                                                                                           
81Bakara:163 
82 1.Tarihler17:20 
83 Markos.12:29 
84 Mezmur:36 ayet:9 
85 Ali İmran:64 
86 Zariat:55 
87 2.Tarihler 7-19 
88 Matta:4:10 
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“O’nun zevki Rabbin şeriatinde ( ve yalnız ona itaat et-
mekle)dir.”89  

3- Hidayet Allah’ın elindedir: 

Kur’an: 

“Dilediğini (ve layık gördüğünü) hidayete erdirir. Diledi-
ğini (ve müstehak olanı) dalalete bırakır” 

“Yolları doğrultmak Allah’a aittir.”90  

Tevrat: 

(Tuttuğun) “ Bütün yollarında, sen onu tanı(ki) O’da senin 
yollarını doğrultur.”91  

Zebur: 

“İnayet (ve hidayet) de Senindir Ya Rab.”92  

4- Allah’a güven ve teslimiyet: 

Kur’an: 

“Öyleyse Müminler, yalnızca Allah’a tevekkül etsinler.”93  

Tevrat: 

“Bütün yüreğinle Rab’be güven ve kendi anlayışına da-
yanma.”94  

“Rabbe yöneldiği sürece, Tanrı onu başarılı kıldı.”95  

İncil: 

                                                            
89 Mezmur:1 Ayet:2 
90 Nahl:9 
91 Süleyman Meselleri:3:6 
92 Mezmur:62 ayet:12 
93 Ali-İmran:160 
94 Süleyman Meseleleri 3:5 
95 2. Tarihler 26:5 



 

 

 

AHMET AKGÜL 84 

“Meryem dedi ki: Canım (kalbim) Rabbi yükseltir. Ve kur-
tarıcım-sığınağım Allah ile ruhum sevinir.”96  

Zebur: 

“Ancak Rabbe sığınırım.”, “Bana acı Ya Rab, çünkü sıkıntı-
dayım.”97  

5- Allah’ın Yüzü ( Rızası): 

Kur’an: 

“Ve onlar Rablerinin yüzünü (rızasını) isteyerek, sabreder-
ler.”98  

Tevrat: 

“Rabbe ve O’nun kudretine bakın, durmadan O’nun yü-
zünü arayın.”99  

Zebur: 

“Ben ise salahla (salih ve halis iman ve amellerle) senin 
yüzünü göreceğim ve (öldükten sonra bu rüyadan uyandı-
ğımda) didarını doya doya seyredeceğim.”100  

6- İnsanları ilah edinmek: 

Kur’an: 

“Allah’tan başka taptıklarınız, sizler gibi (aciz ve fani) kul-
lardır.”101 

Tevrat: 

                                                            
96 Luka 1:46-47 
97 Mezmur:31 ayet:7-9 
98 Rad:22 
991.Tarihler. 16:11 
100Mezmur. 17. ayet:15 
101 Araf:194 
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“Siz ise, Beni bıraktınız ve başka ilahlara kulluk ettiniz.”102  

İncil: 

“Onlar, Yaradanın yerine, yaratığa tapıp kulluk ettiler.”103  

7- Takva Elbisesi: 

Kur’an: 

“Takva (elbisesi) ile kuşanıp donanmak ise, bu daha hayır-
lıdır.”104  

Tevrat: 

“Allah’tan kork, O’nun emirlerini tut. Çünkü insanın vazi-
fesi ve (şeref elbisesi) budur.”105  

İncil: 

“Bütün güzelliğiniz dış görünüşten ibaret olmasın. Gizli 
olan iç dünyanız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan 
güzelliği, sizin takva süsünüz ve özelliğiniz olsun.”106  

Zebur: 

“Ve Rabbin inayeti, ezelden ebede kadar, kendisinden 
korkanların üzerinedir.”107  

8- Yalandan Sakınmak: 

Kur’an: 

                                                            
102 Hakimler 10:13 
103 Pavlusun Romalılara Mektubu-1:25 
104 Araf:26 
105 Vaiz. 12 :13 
106 Petrus’un Mektubu. 3:4 
107 Mezmurlar 
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“... Öyle ise, iğrenç bir pislik olan putlardan ve (şeytani sis-
ten olan tağutlardan) kaçının, yalan söylemekten de sakı-
nın.”108  

Tevrat: 

“Çalmayacaksınız, hile yapmayacaksınız ve birbirinize 
yalan söylemeyecek ve aldatmayacaksınız.”109  

Zebur: 

“Allah’ım, Sen, yalan söyleyenleri helak edersin.”110  

İncil: 

“Kurtuluş için, yalanı kendinizden sıyırıp atın.”111  

9- Herkes Ektiğini Biçecektir: 

Kur’an: 

“Her ümmet, kendi kitabına çağrılır. Bu gün yaptıklarınız-
la karşılık bulacaksınız.”112  

Tevrat: 

“Sen nasıl ettinse, sana öyle edilecek, işlediğinin karşılığı 
kendi başına dönecek.”113  

Zebur: 

“İyi insan fakiri barındırır ve yardımcısı olmayan hakiri 
kurtarır. Yoksula ve düşküne acır. (Bunların iyiliği karşılıksız 
kalmayacaktır)114  

                                                            
108 Hac:30 
109 Çıkış  23:12 
110 Mezmur 7 Ayet:11 
111 Pavlus’un Efeslilere Mektubu 4:25 
112 Casiye:28 
113Obadya. 1:15 
114Mezmur:73 Ayet: 12,13 
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İncil: 

“Tanrı, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir.”115  

10- Dünyanın Faniliği: 

Kur’an: 

“Bu dünya hayatı, sadece bir oyun (ve gelip geçici) tutkulu 
bir oyalanmadır. Gerçekten Ahiret yurdu ise, işte asıl hayat o 
dur.”116  

Tevrat: 

“Yeryüzündeki günlerimiz, gölge gibidir, kalıcı değildir.”117  

Zebur: 

“Gerçekte her şey (ve herkes) bir soluk (nefes) tir ve sadece 
bir gölge gibidir.”118  

11- Zamanın İzafiliği: 

Kur’an: 

“Doğrusu, senin Rabbin katında bir gün, saymakta olduk-
larınızdan bin yıl gibidir.”119  

İncil: 

“Rabbin gözünde, bir gün, bin yıl.. Bin yıl, bir gün gibi-
dir.”120  

12- Kaderin Kesinliği: 

Kur’an: 

                                                            
115 Pavlus’un Romalılara Mektubu. 2:6 
116 Ankebut:64 
117 1. Tarihler. 29:15 
118 Mezmur:30 Ayet:5-12 
119 Hac:47 
120 Petrus’un İkinci Mektubu: 3: 8-9 
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“Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık.”121  

“Yerde ve gökte (ezelden ebede) zerre ağırlığınca (her atom 
parçacığına kadar) hiçbir şey Rabbinden saklı kalmaz. Bu-
nun daha küçücüğü de, daha büyüğü de yoktur ki, apaçık bir 
kitapta (kader programında) kayıtlı olmasın.”122  

Tevrat: 

“Biliyorum ki, Allah’ın yazdığı her şey ebediyen olacaktır. 
O’na hiçbir şey katılamaz ve O’ndan: hiçbir şey eksiltilip çı-
karılamaz.”123  

13- İmansızların Basitliği ve Pisliği: 

Kur’an: 

“Allah’ın izni olmaksızın, hiç kimse için iman etme (im-
kanı) yoktur. O akıl erdiremeyen (imansızların) üzerine iğ-
renç bir pislik kılar.”124  

İncil: 

“(Allah imansızları) yüreklerinin şehveti içinde, onları 
pisliğe teslim etti.”125  

14- Gerçek Din Yerine, Atalardan Gördükleri “Gele-
nek”lere Uyma: 

Kur’an: 

“Ne zaman onlara: Allah’ın indirdiklerine uyun” denilse, 
onlar: Hayır biz atalarımızdan gördüğümüze (geleneklerimi-
ze) uyarız derler.”126  

                                                            
121 Kamer:49 
122 Yunus:61 
123 Vaiz 3:14 
124  Yunus:100 
125 Pavlus’un Romalılara Mektubu.1:24 
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Tevrat: 

“Sözlerimi dinlemek istemeyenler, atalarının fesatlıkları-
na döndüler ve (Allah’tan) başka ilahlara kulluk etmek için, 
onların ardınca gittiler.”127  

İncil: 

“İsa onlara şunu söyledi: Kendi geleneğinizi sürdürmek 
için, Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne güzel beceriyor-
sunuz.”128  

15- Gerçek Müminlerin çok az bulunması: 

Kur’an: 

“(Ey Resulüm) Sen şiddetle arzu etsen de, insanların çoğu 
iman edecek değildir.”129  

İncil: 

“Siz dar kapıdan girin. Çünkü kişiyi helake götüren kapı 
geniş, yolu rahattır. Sonsuz yaşama götüren kapı ise dar, yolu 
sıkıntılıdır. Bu yolun yolcuları ise çok azdır.”130  

16- Suçun ve Cezanın Şahsi Olması: 

Kur’an: 

“Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklene-
mez.”131  

Tevrat: 

                                                                                                                           
126 Bakara:170 
127Yaremya 11:10 
128 Markos:7:8-9 
129 Yusuf:103 
130 Matta.7:13-14 
131  İsra:15 
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“Suç işleyen, cezasını kendi çekecek. Babasını fesadını oğul 
taşımaz. Oğlun fesadını baba taşımaz. Salihin salahı, kendi 
üzerine olur. Kötünün kötülüğü de kendi üzerine olur.”132  

17- Gurur ve Kibrin Kötülüğü: 

Kur’an: 

“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü sen ne yeri 
yarabilirsin, ne de boyca dağlara ulaşabilirsin.”133  

Zebur: 

“Övünmeyin, böbürlenmeyin, kibirlenip boynunuzu yu-
karı dikmeyin. Her şeye hâkim olan ancak Allah’tır. O birini 
alçaltır, diğerini yükseltir.”134  

Tevrat: 

“Kavminin arasında çekiştiricilik edip gezmeyeceksin ve 
asla kibirlenmeyeceksin.”135  

İncil: 

“Aranızda en üstün olan, diğerlerinin hizmetkârı olandır. 
Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecek-
tir.”136  

18- Cesaret ve Metanet Ehlinin Üstünlüğü: 

Kur’an: 

“Onlar, insanlar kendilerine: “size karşı düşmanlarınız 
toplandılar (ve ittifak yaptılar) artık onlardan korkun!” de-
dikleri halde, imanları artanlar (yalnız Allah’tan korkanlar) 

                                                            
132 Nazekiel:18:20 
133 İsra:37 
134 Mezmurlar. 75:4-7 
135 Leviler:19:16 
136 Matta:23:11-12 
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ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” diyerek (cesaretli 
olanlardır)137  

Tevrat: 

“Ve senin önünde yürüyen Rab’dir. O, seninle olacak… Seni 
boşa çıkarmaz, yalnız ve yardımsız bırakmaz. Korkma ve 
yılgınlığa kapılma!”138  

Zebur: 

“Mümin parasını faize yatırmaz, suçsuza ve hak sahibi 
olana (haksızlık etmek üzere) rüşvet almaz ve (Tanrıdan 
başkasından korkmaz!)139  

İncil: 

“Doğruluk uğruna acı çekseniz bile size, ne mutlu... Daya-
nın.. İnsanların korktuklarından korkmayın ve telaşa kapıl-
mayın...”140  

19- Ahlaksızlık Örnekleri: 

Kur’an: 

“Şunların hiç birine itaat etme (ve kıymet verme.): (yalan 
yere) yemin edip duran, aşağılık ve bayağı (bir ahlaka sahip 
bulunan), (herkesi) alabildiğine kötüleyip ayıplayan, söz 
getirip götürerek (fesat çıkaran), hayrı engelleyip (devamlı 
karşı çıkan), saldırgan, her günaha dalan, zorba, zalim ve 
saygısız olan, sonra da kulağı kesik (kabadayılık ve barbarlık 
yapan ve insanların gizli yanlarını araştıran), servet ve evlat 
sahibi (yetkili ve rütbeli) oldu diye, kendisine ayetlerimiz 

                                                            
137 Ali-İmran:173-175 
138 Tesniye:31:8 
139 Mezmur 15: Ayet:15 
140 Petrus’un Birinci Mektubu 3:14 
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okunduğunda: Bunlar eskilerin uydurma masallarıdır” diye 
(gururlanan kimselere)141  

Tevrat: 

“Fakat bu adam; zorbalık eden, kan döken, kötülükleri iş-
leyip, kulluk görevini terk eden, ancak dağların üzerinde 
yiyen (eşkiyalıkla geçinen), komşusunun karısını kirletip 
murdar eden, düşküne ve fakire haksızlık eden, rehini (bor-
cunu ve emanetini) geri vermeyen, gözlerini putlara diken ve 
mekruh şeyi isteyen... (kimse ise Tanrının rahmetinden ko-
vulmuştur)142  

İncil: 

“Her türlü haksızlık, ahlaksızlık, kötülük ve açgözlülükle 
doldular. Kıskançlık, öldürme hissi, çekişme, hile, hıyanet ve 
kötü niyetle mahvoldular. Dedikoducu, kınayıcı, küstah, 
kibirli, övünen, kötülük üreten, ana-baba sözü dinlemeyen, 
anlayışsız, sözünde durmaz, sevgisiz, saygısız ve insanlara 
acımasız kimselerdi.”143  

Allah’tan gelen bütün kitaplar böylesine ortak ve mutlak 
esasları, imani, insani ve ahlaki kuralları öğretmesine rağ-
men, sonradan karıştırılmış, ekleme ve eksiltmeler yapılmış 
ve yozlaştırılmıştır. 

 

YAHUDİLİK 

Bu günkü Yahudi felsefesinde, Eski Ahid’i bir kenara bı-
rakmış ve Yahudilerin her türlü hayat anlayışlarını tesbit 

                                                            
141 Kalem: 10-15 
142 Hazekiel: 18:10-12 
143 Pavlus’un Romalılara Mektubu :1:29-31 
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etmiş bulunan Kutsal Kitap; Talmud’dur. Talmud, yalnız 
Yahudilerin anlayabildiği gizli ibareler manzumesidir. Tal-
mud’a göre Tanrı Yehova Yahudi milletini üstün ve imtiyazlı 
bir millet olarak yaratmıştır. Diğer insanlar, insan bile değil-
dir. Onlar, köpek ve domuz cinsinden sayılmaktadır. Tanrı 
Yehova, eğer yahudileri yaratmamış olsaydı, dünyada bere-
ket olmaz, güneş doğmaz ve yağmur yağmazdı. Bu itibarla 
bütün insanların, bu üstün vasıflı kimselere kölelik etmeleri 
yaratılışın zaruri bir icabıdır. Tanrı, bütün insanları sömür-
me hakkını, kendi öz evlatları olan Yahudi milletine vermiş-
tir. Yahudiler dışındaki insanlara merhamet haramdır. Baş-
kasının malı Yahudi’ye helal kılınmıştır. Bir Yahudi Melek-
ten de üstün bir yaratılışa sahiptir. Dünya hayatı, Yahudile-
rin dünyaya hükmettiği gün düzene girecektir. Onun için de, 
Yahudi olmayanlar, devir devir imha edilmelidir. Dünyada 
ki tek geçerli idare şekli, Yehova’nın kuracağı teokratik dü-
zendir. Tek kutsal krallık ise, Yehova’nın, Yahudi milletinin 
eli ile dünyada kuracağı Siyonist hâkimiyetidir. İnsanlığın, 
yani Yahudi ırkının, dünya saadeti ancak bu sayede elde edi-
lebilir” görüşü yaygındır ve bu anlayış, Tevrat’ın özüne ve 
hükümlerine aykırıdır. Değil ilahi, ilmi ve insani bir yanı da 
bulunmamaktadır. 

Yahudi düşüncesinde milletin yegâne tanrısı mili ilah Ye-
hova’dır. Yehova, Yahudilerin özel ilahıdır. 

 

HRİSTİYANLIK 

Bu günkü Hristiyanlıkta Allah inancı Teslis Akidesi üze-
rine kurulmuştur. Teslis, Baba-0ğul ve Ruhu’l-Kudüs inanı-
şını teşkil etmektedir. Baba Allah’tır. Oğul İsa’da Onun oğlu-
dur. Kutsal Ruh ise; bu iki tanrıdan çıkmış aynı derecede tan-
rıdır. Üçü de ezeli ve ebedidir. Tanrılık bakımından araların-
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da fark yoktur. Bu üçlü inanışın, Hristiyanlıktan önce başka 
dinlerde de modelleri görülmektedir. İsa’nın insanların gü-
nahlarına kefaret olmak üzere, çarmıha gerilip idam edilme-
si de, bu inancı besleyen temel felsefelerden biridir. Bu haliy-
le Hristiyanlığın, Hz. İsa’ya gelen İncilin yolundan ayrıldığı 
ve yozlaştığı açıkça görülmektedir. 

Dünyadaki yaygın Hristiyan inancına göre; insanoğlu do-
ğuştan günahkârdır. Her çocuk kirli doğar. Bu, İlk insanın, 
işlediği suç ve günahın veraset yoluyla insanlığa geçmesin-
den ileri gelir. Tanrının adaleti bunu gerekli kılmıştır. Aynı 
Tanrı, merhamet sıfatı ile, insanlığı bu günah yükünden kur-
tarmak istemiş ve biricik oğlu İsa’yı insan kılığında yeryüzü-
ne göndermiştir.  

İsa’da temiz kanını çarmıhta akıtarak, insanların günah 
kirini temizlemiş ve umumi kurtuluş vizesi olmuştur. İsa’dan 
sonra doğanların kirleri de, vaftiz adı verilen kutsal ayinle 
giderilmektedir. Hz. İsa’yı idam ederek günah işleyenlerin 
günahları ise muallâkta kalmıştır. Tarih boyunca Hristiyan-
lık adına işlenen cinayetlerle, dünyanın her yerinde biçare 
insanlara tatbik edilen zulüm ve işkence hareketlerini izah 
etmeye kalkışmak, insan mantığını durdurur. Bu itibarla 
Hristiyanlıktaki insan sevgisi sadece bir fanteziden ibaret 
kalmıştır. 

Hristiyan inanışına göre dünya hayatı esastır. Dünyada iyi 
ömür süren, rahat ve refah içinde yaşayan, Ahirette de mesut 
olur. Dünya hayatında iyi insan, kilise ve din adamları nez-
dinde temiz olan insandır. Bu itibarla her Hristiyan, zaman 
zaman günahlarını papazlara itiraf etmek ve böylece günah-
lardan kurtulmak mecburiyetindedir. 
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 İSLAM DİNİ 

İslam Allah nizamının ve ilahi kanunların değişmez adı-
dır. Tevhid düşüncesinin son peygamber aracılığı ile, yeniden 
diriliş ve düzenlenişinin ifadesidir. Tek kelime ile her asrın 
ve tüm insanlığın dinidir. Bütün hayatı içine alan umumi ve 
daimi bir dindir. Tekamülün zirvesi, akıl ve mantığın merke-
zidir. İslam’ın kainat içinde değer verdiği en üstün varlık; 
insandır. 

İslam’a göre insan; Alemin efendisi ve Allah’ın Halifesi 
olarak yaratılmıştır. Her doğan çocuk, İslam fıtratı üzere ter-
temiz doğar. İyi veya kötü oluşu, yetiştiği çevresinin ve bes-
lendiği hayat felsefesinin karakteri ile doğru orantılıdır. 

Kur’an-ı Kerim, Adem oğlunun en güzel bir biçimde ve şe-
refli bir varlık olarak yaratıldığını beyan buyurmaktadır.144 
Herkes eşit haklara sahiptir. Üstünlük yalnız Allah’a yakın-
lıkta ve takvada aranmıştır.145  

İslam dini, her türlü imtiyazı kaldırmış, renk, dil ve din 
ayrımı yapmadan herkese eşit muameleyi şart koşmuştur. 
İslam’ın insanlık için koyduğu değişmez prensipler, insanlığa 
kurtuluş formüllerini öğretmiştir. Farklı din ve kökenden 
bütün insanların aynı ölçüler içinde ve bir arada mutlu yıllar 
yaşadığı ancak İslam devrinde görülmüş bir hakikattir. Ta-
rihte insanlık adına İslam’a sürülecek herhangi bir leke gös-
termek mümkün değildir. 

Bu yüce din, yalnız kendi mensuplarının değil, tüm insan-
ların en büyük sığınağıdır. Bunun örnekleri tarih sayfalarını 
doldurmaktadır. 

                                                            
144 Tin:4 / İsra:70 
145 Hucurat:14 
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Ne var ki, İslam’ın temel kaynağı Kur’an’ı Kerim ve O’nun 
ilk örnek tefsiri ve tatbiki olan hadisi şerifler, “Hiç şüphesiz 
zikri (Kur’an’ı) Biz indirdik, biz!.. Onun koruyucuları da Bi-
ziz!”146 Ayetinin ifadesiyle bizzat Allah tarafından korunma-
sına rağmen, İslami anlayış ve yaşayış maalesef yozlaşmış ve 
Müslümanlar Kur’an’ın özünden ve Resulüllahın izinden 
sapmışlardır. 

Cenab-ı Hak’kın korumayı vaat ettiği; Kur’an’ın ilahi lafzı 
ve kelamıdır. Yoksa, Müslümanların Kur’ana yaklaşımını, 
anlayışını ve yaşayışını garanti etmiş sanılmamalıdır. 

Özetle Müslümanlarda, diğer ehli kitabın akıbetine uğra-
mışlardır. Ancak ne var ki, yeniden dinin aslına yönelecekle-
ri bozulmamış bir kitabımız vardır. 

Öyle ise, “De ki ey ehli kitap! Bizimle sizin aranızda müşte-
rek ve müsavi (olan) bir kelimeye (Tevhit akidesine) gelin… 
Allah’tan başkasına kullukta bulunmayalım. Ona hiçbir şeyi 
(ve kimseyi) ortak koşmayalım. Ve Allah’ı bırakıp, bazımız 
bazılarımızı Rab yerine koymayalım.”147 Emrine ve davetine 
uyarak imani, insani ve ilmi gerçekler etrafında toparlan-
mak, zulme, küfre ve sömürüye karşı ortak bir cephe kur-
mak zamanıdır. 

Buraya kadar verilen bilgiden, üç dinin bazı temel konu-
lardaki görüşleri, ana hatları ile, ortaya konmuş oldu. Ancak, 
bu farklılıkların aşağıdaki şekilde maddeleştirilmesinde bir 
takım pratik faydalar vardır. Bu temel farklar şunlardır: 

1- Bu günkü Yahudilikte Allah inancı Teşbihe (Allah’ı ya-
ratıklara benzetme), Hristiyanlıkta Tecsim (Allah’a insan 

                                                            
146 Hicr:9 
147 Al-i İmran:64 
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gibi maddi cisim verme) ve teslise (üçleme, Baba-Oğul-
Ruhu’l Kudüs akidesine), İslam da ise Tevhide dayanır. 

2- Şu andaki yerleşik ve yaygın kanaate göre: Yahudi Tan-
rısı Yehova; Yahudi milletinin, teslise dayalı üçlü inanış ise 
sadece Hristiyanların tanrısıdır. Hâlbuki İslam’daki Allah, 
bütün insanların ve varlık âleminin Rabbi’dir. 

3- Hz. Musa ile Hz. İsa’nın Peygamberlikleri hususi (kendi 
çağına ve toplumuna özel), Hazreti Muhammed’in (sav) Pey-
gamberliği ise umumi ve daimidir. 

4- Yahudi ve Hristiyanlık sadece Beni İsrail’e gönderilmiş-
tir. İslam dini ise, son din olarak, bütün insanlığa gönderil-
miştir. 

5- Tevrat ile İncil tahrif edilmiş (katmalar, kısaltmalar ve 
çıkartmalar yapılarak asli özelliği ve orjinelliği değişmiş), 
Kur’an ise zamanımıza kadar hiç değişmeden ilk şekli ile ge-
lebilmiştir. İslami anlayış ve yaşayış bozulsa da, yeniden 
Kur’an’a dönme imkânı elimizdedir. 

6- Yahudilik ve Hristiyanlıkta Ruhban sınıfı ve imtiyazlı 
din adamları vardır. İslam’da ise herkes Allah’ın kuludur ve 
eşit şekilde imtihandadır. Şartlarını taşıyan her Müslüman 
İmamdır. Her Müslüman dini, ahlaki, sosyal ve siyasi sorum-
lulukları vardır. 

7- Kitab-ı Mukaddes’te insan günahkâr doğar, İslam’da ise 
insan tertemiz doğar. Bozulma ve yozlaşma sonradan olmak-
tadır. 

8- Hristiyan din adamları evlenemezler. İslam’da bu, in-
san tabiatına aykırı kabul edilmiştir. Hatta evlilik emredil-
miştir. İslam, insan hayatını körleten şeyleri de, kirleten şey-
leri de yasaklamıştır. 
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9- Kilise günahları bağışlayabilir. İslam’da ise af yetkisi 
yalnız Allah’ın elindedir. Dua ve tövbe konusunda Allah’la 
kul arasına hiç kimse giremez…  

10- Hristiyanlıkta Aforoz vardır. İslam’da ise hiç kimse 
başka bir insan tarafından lanetlenemez. Hak ettiği hukuki 
cezalar dışında, hiç kimse temel insan haklarından mahrum 
edilemez. 

11- İslam Dini, Muamelat ve şeriat (Hukuk ve günlük 
hayat) konularında asla değişmeyen temel ve genel 
esaslar koymuş... Net ve Özet kavramlar getirmiştir.. 

Ancak, değişen ve gelişen hayat şartlarına ve mede-
niyet standartlarına göre, yeni ve yeterli kurum ve ku-
rallarının bu temel doğrulara göre ilim erbabınca ve 
kıyas yoluyla ortaya konulmasını istemiştir. 

Yani İslam Dini: 

1- Hukukta içtihat dönemini 

2- Yönetimde ise Cumhuriyet dönemini başlatmıştır. 



 

 

 

TAĞUTA TAPINMANIN ANLAMI 
 

 

 

Tağut, Arapça bir kavram olup, aynı kökten gelen 
kelimelerin birbirleriyle olan ilgileri yönünden, “tuğ-

yan ve isyan” manalarını taşır. Müfessir M. İbni Cerir, 
Tağutu şöyle tarif eder: 

"Allah’ın indirdiği hükümlere karşı gelen ve onların 
yerine geçmek üzere sahte dinler ve sapık düzenler 
icat eden herkes ve her şey tağuttur.” 148 

Allah’ın dinine ve Kur’an disiplinine aykırı olarak, 
bozuk ve batıl şeyler uyduranların, insan veya şeytan 
olması tağutun mahiyetini değiştirmez. 149  

Tağutun ne olduğunu ve kimlerin tağuta taptığını 
daha iyi anlamak için, kelime-i tevhidin manasını bil-
mek icap eder. 

“La ilahe illallah” (Allah’tan başka ilah yoktur) cüm-
lesindeki ”İlah” kelimesinin dört ayrı mânası vardır: 

1 - İlah; ibadete layık ve müstehak olan zat demektir. Bu 
manada kelime tevhid ”La ma’bude illallah” (Allah’tan başka 
                                                            
148 Camiu’l Beyan, Mısır 1324, Cilt: 3 Sh: 13; Fi’- Zilal - il Kur’an, S. Ku-
tup, C: 3 Sh: 269 
149 En’am: 112, Nas: 5 - 6 
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mabud yoktur) şeklinde anlaşılır. Fatiha’da ki “iyyake-
na’büdü” (biz ancak ve yalnız sana kulluk ederiz) ayeti bu 
manayı ifade eder. 

2 - İlah; Her türlü yardım ancak kendisinden istenecek, 
herkesin ve her şeyin arzu ve ihtiyacına cevap verecek, yega-
ne rahmet, nimet ve kudret sahibi, demektir. Fatiha’da ki 
”iyyake-nestain” (biz ancak senden yardım isteriz) ve İhlas’ta 
ki ”Allahus-samed” (her şey kendisine muhtaç bulunan ama 
kendisi hiç kimseye muhtaç olmayan ve her ihtiyaç sahibi-
nin ihtiyacını verecek şekilde, tükenmeyen zenginliklerin 
sahibi, Allah) ayetleri bu manaya işaret eder. 

3 - İlah; Her iş ve ibadette, sadece O’nun rızası aranan, 
hoşnutluğu ve yakınlığı amaçlanan zat demektir. Bu anlam-
da kelime-i tevhit ”la-maksude-illallah” (Allah’tan başka 
maksut yoktur) şeklinde anlaşılır. ”İlahi, ente maksudi. ve 
rıdake matlubi” (Ya Rabbi her türlü hizmet ve hareketimden 
maksadım ancak zatın dır ve elde etmek istediğim sadece 
senin rızandır) duası, ”İlah” kelimesinin bu manasını izah 
eder. ”İlah”ın bu manası her türlü riyakarlık ve sahtekarlık 
kapılarını kapatır, ihlâs ve samimiyet yollarını açar. 

4 – “İlah” kelimesinin diğer bir anlamı da ”Yarattığı kai-
natın ve kullarının hayatını disiplinize edecek tabii kuralları 
koyan ve hükmü uygulanmaya en layık olan yegane zat” 
demektir. 

"Yaratan (en iyisini) bilmez mi?” 150  

"Allah, hakimlerin hakimi değil midir?” 151  

                                                            
150 Mülk: 14 
151 Tin: 8 
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"Onlar hala, cahiliyye hükümlerini (batıl ve bozuk sistem-
leri) mi istiyorlar? Kimmiş Allah’tan daha güzel ve mükem-
mel hüküm koyabilecek?” 152  

İşte insanların ve hatta müslümanların bir çoğu ”İlah”ın 
ilk üç manasını kabullenmekle beraber, bu dördüncü mana-
sına, yani toplum hayatında Allah'ın hükümlerinin uygu-
lanmasına itiraz ve isyan edip, batıl ve barbar sistemleri be-
nimsemek suretiyle, şirke sapmış ve tağuta tapmış olmakta-
dırlar. 

"Gerçekten, o (müşrik) olanlara” Gökleri ve yeri kim ya-
rattı? Güneşi ve ayı kim emrine musahhar kıldı? diye sorar-
san, elbette ”Allah” derler O halde nasıl (ve niçin) Allah’ın 
dininden ve düzeninden) çevrilip kaçıyorlar”153 ayeti, müş-
riklerin Allah'ın varlığına ve birliğine inandıklarını, ancak 
O’nun hükmüne ve hayat sistemine razı olmadıklarını beyan 
etmektedir: Kur’an-ı Kerim’de Ankebut: 63, Lokman: 25, Zü-
mer: 38, Zuhruf: 9 ve 87 gibi, bir çok ayetler bu durumu haber 
vermektedir. 

"Ey Resulüm! Sana indirilen Kur’ana ve senden önce indi-
rilen kitaplara inandığını iddia eden (samimiyetsiz) kimsele-
ri görmez misin? Onlar, tağutun önünde muhakeme olmak 
(ve batıl hükümlerini uygulamak) istiyorlar. Halbuki tağuti 
sistemleri ret ve terk etmekle emrolunmuşlardı. Onlara ”Al-
lah'ın indirdiğine ve Resulünün hükmüne gelin” denildiği 
zaman, münafıkların düşmanca bir tavırla senden yüz çe-
virdiklerini görürsün.”154 ayetleri Allah'ın hükmüne razı ol-
mayanların, şeytanın askeri olacağını açıkça bildirmektedir. 

                                                            
152 Maide: 5 
153 Ankebut: 61 
154 Nisa: 60 - 61 
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İslam’ın saadet ve adalet nizamına teslim olmayıp, Evren-
sel hukuk kurallarını ve temel insan haklarını çiğneyen çe-
şitli “....izm”lere ve bātıl sistemlere tabi ve taraf olanlar, 
Kur’anın tabiriyle “tağutun kullarıdır." 

“Celalim hakkı için biz her ümmete ”yalnız Allah'a ibadet 
edin, tağuta (kulluktan) sakının” diye bir Peygamber gön-
dermişizdir.”155  

"İman edenler Allah yolunda çarpışır, kafirler ise tağutun 
yolunda çırpınırlar"156 ayetleri bu gerçeği dile getirmektedir. 

Görülüyor ki insanlar: 

1 - Ya Allah'ın hükmüne teslim olanlar, 

2 - Veya nefsi arzularına uyup, tağuti sistemlere esir olan-
lar, diye iki sınıftan ibarettir. 

Bir ülkede putperestliğin, uyuşturucu ve içkinin, rüşvet ve 
kumarın, faizin ve fuhşun yerleşmesi, kötülük ve zulüm dü-
zeninin yürümesi için çalışanlar ve böylesi şahsiyet ve zih-
niyetleri seven, seçen ve alkışlayanlar, müslüman oldukları-
nı iddia etseler157 ve müslümanların bazı adet ve ibadetlerini 
yerine getirseler bile, onlar gerçekte tağuta tapanlar ve şey-
tana askerlik yapanlardır. Eğer bunu gaflet ve cehaletlerin-
den yapıyorlarsa, onları uyarmak bize düşmektedir. 

“Hele hele ilimden biraz nasip verilen kimseleri görmez 
misin? Kendileri ”cibt"e ve ”tagut”a inandıkları halde, kâfirler 
için ”Bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyor-
lar”158 ayette geçen ”cibt” İnsanları Haktan saptıran kahin ve 
sihirbazlar ve batıl yollar uyduran ”düzenbazlar” dır. 

                                                            
155 Nahl: 36 
156 Nisa: 76 
157 Nisa: 60 
158 Nisa: 51 
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Tağut ise, İslâm’ı dışlayan ve insanlığa düşman olan bütün 
bozuk ve batıl sistemler ve onları uyduranların heykelleridir. 

Bir insan, aynı anda hem Allah'a hem tağuta kulluk ede-
mez, çünkü bir kalpte imanla küfür asla birleşemez. Bu ne-
denle ”Yüce Allah şöyle buyurdu: ”Sakın, iki ilah edinmeyin. 
Çünkü O (Allah) tek ilahtır, o halde yalnız benden korkun.”  

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Din de daima 
onundur. (Kıyamete kadar yalnız onun hükmü uygulana-
caktır.) Hal böyle iken siz hala Allah'tan başkalarından mı 
korkuyorsunuz?”159  

"Dinde zorlama yoktur. İman ile küfür kesin olarak ortaya 
çıkmıştır. Artık kim tağutu (azgınlığa ve sapıklığa sevk eden-
leri ve zalim sistemleri) terk edip Allah'a iman ederse, ger-
çekten o, kopmaz sağlam bir kulpa tutunmuş ve selamet yo-
lunu bulmuş olur.”160  

"Tağuta ibadet etmekten (nefsini ilahlaştıranların uygula-
dığı şeytani sistemlerden) şiddetle sakınıp, tam bir gönül tes-
limiyetiyle Allah'a yönelenlere gelince, işte onlara müjdeler 
vardır.”161  

Ama ”nefsi arzularını, heva ve heveslerini ilah edinen”162 
kimseler var ya... ”... Allah onlara lanet etmiş (rahmetinden 
kovarak) gazabına uğratmış ve onlardan maymunlar ve hın-
zırlar (taklitçiler ve nefissizler) ve tağuta tapanlar (batıla tabi 
ve taraf olanlar) yapmıştır. İşte bunların seviyesi çok daha 
düşük, sapıklıkları çok daha kötüdür.”163  

                                                            
159 Nahl: 51 - 52 
160 Bakara: 256 
161 Zümer: 17 
162 Casiye: 23 
163 Maide: 60 
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Bütün bu Kur’ani gerçekleri, bazı kesimleri kınamak ve 
kendimizi temize çıkarmak için değil, günümüzde kanser 
gibi pek yaygın olan ruhi hastalıkları tanıtmak ve elbirliğiy-
le tedavisine çalışmak için arz ediyoruz. Ve bu manevi mara-
zın bu denli yayılmasının birinci sebebinin de cehalet ve 
gaflet olduğuna inanıyoruz. 

O halde ey merhamet ve muhabbet fedaisi olanlar! İnsan-
larımız tağutların tuzağında kıvranırken, bizlerin oturmaya 
değil yorulmaya bile hakkımız yoktur...  

Çünkü müslüman, başka insanlara yararlı olan insandır. 
İnsanlara yapılacak en büyük iyilik ise, onları ruhi boşluk ve 
bunalımdan ve dünyevi bağımlılıktan kurtarıp, gerçek iman 
huzuruna ve insanlık onuruna ulaşmalarına yardımcı ol-
maktır. 

Evet, sevgi ve barış elçisi olan müminlere de, bu yaraşır. 

 

AMELLERİ BOŞA ÇIKANLAR 

“Ve o (kıyamet) günü, inkâr edenlere (sonsuz bir pişman-
lık ve perişanlık duyacakları) bir sunuşla, cehennemi (tam 
da hak ettikleri bir aşağılama ve intikam alma) ile göstermi-
şizdir. 

Onlar ki, benim (tabiattaki ve Kur’an’daki ayetlerimi) 
görme (ve yaratılış gayelerini yerine getirme) hususunda 
(sanki) gözleri perdelenmişti… Ve (Kur’anî gerçekleri) dinle-
meye asla tahammül edemezlerdi... 

O (gafiller ve) kâfirler, beni bırakıp (dinimi dejenere eden 
ve çevresinde kurtarıcı bilinen bazı) kullarımı veliler (mür-
şitler ve mehdiler) edindiklerini zannetmişlerdi. Gerçekten 
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biz cehennemi (böylesi) kâfirler için bir (azap) durağı olarak 
hazır etmişizdir. 

(Ey Resulüm) Deki: (Görünüşte çok hayırlı ve yararlı sanı-
lan) Amelleri bakımından (ahirette) en fazla hüsrana uğra-
yacak kimseleri size haber vereyim mi? 

Ki onların dünya hayatındaki bütün çabaları (ve herkesin 
imrendiği dinî ve insanî kılıflı çalışmaları) boşa gittiği halde, 
kendilerini kesinlikle verimli ve çok iyi şeyler yaptıkları 
zannı ve hesabı içindedirler… 

 İşte (İslam ve insanlık adına yapıyor göründükleri bütün 
çalışmaları boşa çıkan kimseler) şunlardır ki: Onlar (Allah’a 
ve Kur’an’a inanıyoruz ve onun yolunda yürüyoruz dedikleri 
halde) Rablerinin (mazlumu savunma, zalimlere karşı dur-
ma, yeryüzünde Hak ve Adalet nizamını kurma, Yahudi ve 
Hıristiyanlara dost olmama gibi işlerine gelmeyen bazı) ayet-
lerini (lafzen değil, ama fikren ve fiilen gereksiz ve geçersiz 
görüyorlardı) ve ona (Allah’a) kavuşup (Kur’an’a göre hesaba 
çekileceklerini) inkâr edenlerdi… 

Bu yüzden (hayır ve hizmet adına) yaptıkları bütün amel-
leri boşa gitmiştir. (bir hiç hükmündedir) Ve böyleleri için 
kıyamet günü bir mizan-tartı da tutmayacağız. (çünkü hiçbir 
amelleri tartılmaya layık görülmeyecektir.) 

İşte (işlerine gelmeyen bazı Kur’anî hükümleri ve insanî 
yükümlülükleri) inkâr etmeleri.. (Bazı) Ayetlerimi ve elçile-
rimi (gereksiz gösterip) alay konusu edinmelerinden dolayı 
onların cezası cehennemdir.”164  

“Her kimin ki, sadece; dünya olur amacı O kişiler 
olurlar; hep şeytanın aracı” 

                                                            
164 Kehf Suresi: 100 ile 106. ayetleri  
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İlgilendikleri konular her ne kadar birbirinden farklı olsa 
da, hemen her insan, dünya hayatında kendince bir başarı elde 
etmeye çalışır. Tüm bu insanların ortak amacı “gösterdikleri 
çaba ve emeğin karşılığını bu dünyada almaktır. Kendilerine 
dünya hayatını amaç edinip ahireti göz ardı eden kişiler, dün-
yadaki çabalarının karşılığını aldıklarını görmenin, o uğurda 
yaşadıkları tüm sıkıntılara değeceğine inanırlar. 

Oysa bir işi ve bundan alınacak sonucu asıl değerli kılan, 
“Allah (cc)’ın o kişiden razı olması”dır. Allah (cc)’ın rızası 
hedeflenmeden yapılan bir işte harcanan çaba ya da elde 
edilen başarı, aynı dünya hayatı gibi geçicidir; dünyadaki 
her şey gibi bir gün yok olacaktır. Bu nedenle Allah (cc) 
ahireti inkâr edenlerin dünya hayatındaki çabalarını ve 
yapıp ettiklerini bir “seraba” benzetmiştir. Bu kimseler 
ahirete gittiklerinde -Allah (cc)’ın dilemesi dışında- o ana 
kadar emek verip sevinç duydukları tüm çabalarının boşa 
çıktığını göreceklerdir: 

“İnkâr edenler ise; onların amelleri dümdüz bir ara-
zideki seraba benzer; susayan onu bir su sanır. Nihayet 
ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah’ı bu-
lur. (Allah da) Onun hesabını tam olarak verir. Allah, 
hesabı çok seri görendir.”165 

Bir kimse Allah (cc)’ın rızasını gözeterek hareket etmediği 
taktirde, dünyanın en önemli işini yapıyor olsa da Allah (cc) 
katında bunun bir değeri olmayacaktır. Allah (cc)’ın rızasına 
uygun hareket etmediği sürece, bu kişinin çevresindeki her-
kes tarafından takdir edilmesi veya iyi işler yapan biri olarak 
tanınması, yaptıklarının boşa gitmesini engelleyemez. Allah 
(cc) kendilerini iyi işler yapmakta sanan kimi insanların 
ahiretteki durumunu, Kur’an’da şöyle bildirmiştir: 
                                                            
165 Nur Suresi: 39 
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 “Onların, dünya hayatındaki bütün çabaları boşa 
gitmişken, kendilerini gerçekten güzel iş yapmakta 
sanıyorlar.”166 

İnsanın, hırsla peşinden koştuğu şeylerin, ahiretteki ni-
metlerin yanında ne kadar değersiz olduğunu, ancak öldük-
ten sonra anlaması, sonsuz bir pişmanlığa sebebiyet verecek-
tir. Hayatı boyunca harcadığı tüm çabanın boşa gittiğini öğ-
renmesi, bu üzüntüsünü sonsuza dek sürecek bir hüsrana 
dönüştürecektir. Allah (cc) bu kimselerin ahiretteki durum-
larını şöyle bildirmiştir: 

“İşte bunların, ahirette kendileri için ateşten başkası 
yoktur. Onların onda (dünyada) bütün işledikleri boşa 
çıkmıştır ve yapmakta oldukları şeyler de geçersiz ol-
muştur.”167 

Kuşkusuz bir ömür boyunca harcadığı çabanın boşa çık-
masını; hiçbir akıllı insan istemez. Bunun çözümü, insanın 
geçici bir dünya için değil, gerçek olan sonsuz ahiret hayatı 
için çaba harcamasıdır. Eğer kişi, her işinde Allah (cc)’ın rıza-
sını kazanmayı hedefler, tüm çabasını Rabbimiz’in beğendiği 
ahlakı yaşayabilmek için harcarsa, yaptığı en küçük bir iyili-
ğin bile eksiksiz olarak karşılığını almayı umabilir. Allah (cc) 
bir ayetinde Hz. Lokman’ın oğluna verdiği bir öğüdü şöyle 
bildirmiştir: 

“Ey oğlum, (yaptığın iş) gerçekten bir hardal tanesi 
ağırlığında olsa da, (bu,) ister bir kaya parçasından ya 
da göklerde veya yer(in derinliklerinde) de bulunsa 
bile, Allah onu getirir (açığa çıkarır). Şüphesiz Allah 
latif olandır, (her şeyden) haberdardır.”168 

                                                            
166 Kehf Suresi: 104 
167 Hud Suresi: 16 
168 Lokman Suresi: 16 
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İman sahibi bir insan dünya hayatında tüm yaptıklarının, 
karşılığını yalnızca Allah’tan umarak ihlâsla yerine getirir. 
Her davranışında, amacı yalnızca Allah’ın rızasını kazana-
bilmektir. Rabbimiz bu ihlâslı tavırlarına karşılık olarak, 
müminler için hem dünyada hem de ahirette yaptıklarının 
‘daha güzeli ve fazlası’ olduğunu bildirmiştir: 

De ki: “Ey iman eden kullarım, Rabbiniz’den sakının. 
Bu dünyada iyilik edenler için bir iyilik vardır. Al-
lah’ın arzı geniştir. Ancak sabredenlere ecirleri hesap-
sızca ödenir.”169 

Bir başka ayette de rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 

“Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, 
onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi 
fazlından (daha ne tükenmez nimet ve faziletler) ekle-
yecektir de. (Allah’ın rızasını aramaktan ve ihlâsa sa-
rılmaktan) Çekimser davrananlar ve büyüklenenler, 
onları acıklı bir azabla azablandıracaktır ve kendileri 
için Allah’tan başka bir (vekil) koruyucu dost ve yar-
dımcı bulamayacaklardır.”170 

                                                            
169 Zümer Suresi: 10 
170 Nisa Suresi: 173 
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"İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül 
ise iki cihan saadetini netice verir” 171  

Evet, Kelime-i Şahadet getirerek Allah'ın varlığını ve birli-
ğini, Kur’anın ve Peygamberin bütün emir ve haberlerini 
kabul eden kimse, iman dairesine girmiş demektir. Bu ima-
nın tabii neticesi olarak, mü'minler önce kebair den başlaya-
rak günahları terk etmeye, farzlardan başlayarak ibadetleri 
yerine getirmeye ve ahlaki yönden gittikçe gelişip olgunlaş-
maya yönelecektir. Vücuttaki can gibi, hayatının her döne-
minde, yani ibadet ve istikametinde olsun, siyasi tercihinde 
olsun, sevgi ve nefretinde olsun bu imanın ve İslamın etkisi 
her an görülecektir. Böyle bir iman giderek taklitten tahkike 
doğru yükselecek, “İlmel yakinden aynel yakine” (bilerek ve 
öğrenerek inanmaktan, görür gibi inanmaya) oradan da 
”Hakkel yakine” (bizzat tadarak ve yaşayarak inanmaya) 
ulaşacaktır. 

Görülüyor ki, Allah'a ”inanmak” ayrı, O’nu ”tanımak” ise 
ayrı şeylerdir. Nasıl ki velâyet ve marifet sahibi büyük bir 
zatı, birazcık yol zahmetine katlanarak ve adresini sorup izin 

                                                            
171 Bediüzzaman 
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alarak huzuruna girmek ve kendisiyle görüşmek mümkün 
ve kolaydır. Ancak o zatı hakkıyla tanımak; İlmini, irfanını, 
edep ve ahlakını öğrenmek ve terbiyesinde yetişmek için ise, 
çok uzun bir sabır ve zamana ihtiyaç vardır. 

Böylece giderek olgunlaşan bir iman, insanı tevhid ma-
kamına ulaştırır. Gerçek tevhide ulaşanlar ise, şirkin her tür-
lüsünden uzaklaşmıştır. Zatında, sıfatlarında, icraatında ve 
yaratmasında Allah'ı bir ve binezir (eşşiz ve benzersiz) tanı-

dıkları gibi, din ve şeriatında dahi Allah'a şerik kabul etmez-
ler. Kullarının ruhsal ve sosyal hayatlarını düzenleyen ka-
nun ve kurallar koymada, Allah'tan başka makam ve merci 
tanımazlar. Komünizm ve kapitalizm gibi, bütün beşeri sis-
temlerin hepsini ”şeytanın tuzakları ve Siyonizm'in uşakları” 
olduğunu bilincindedirler. 

Tevhid ehli olanlar ”göklerin, yerin ve bunlar arasında 
bulunan her şeyin gerçek sahibi Allah’tır."172 ayetinde ifade 
edildiği gibi, her şeyin ”Allah'a ait” olduğunu bilirler. 

“Size ulaşan her nimet Allah’tandır. Sonra size bir sıkıntı 
dokunduğunda dönüp yalvaracağınız makam da yalnız 
O’dur.”173 ayetinde belirtildiği gibi, her şeyin ”Allah’tan oldu-
ğunu“ kabullenirler.  

“Her şeyi yaratan ve yaşatan ve her an varlıkta tutan, her 
şeyi tayin ve takdir edip olayları bizzat yöneten, yegane kud-
ret ve sonsuz hikmet sahibi Allah olduğuna"174 yakinen iman 
ederler. 

“Yalnız Allah'a ibadet eder ve ancak ondan yardım ister-
ler.”175 putlara ve tagutlara asla boyun eğmez, kula kulluk 
                                                            
172 Maide: 120 
173 Nahl : 53 
174 Rum: 25 , 26, 27 
175 Fatiha 
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etmezler. Bunlar sadece Allah’tan korktukları için kainata 
meydan okuyabilirler. 

Her şeyde Allah’ı gören, her şeyi Allah’tan bilen ve her şe-
yi Allah’tan bekleyen, kısaca ”tevhid şuuruna” eren bir kimse 
”teslimiyet huzuruna” da kavuşmuş demektir. Her şey elinde 
ve emrinde olan bir zata, teslim olmamak olur mu? Zaten 
İslamiyet, teslimiyet demektir. Müslüman Allah'ın her emri-
ne ve Kur'anın her hükmüne razı ve hazır olmuş insandır. 
Resül’ün sünnetine ve hayat sistemine uymak gibi, ululemre 
ve cihad emirine bağlılık ve saygınlık dahi, yine İslam'a tes-
limiyetin bir ifadesidir. Allah'ın namaz, oruç gibi emirlerini 
yapıp, zekat ve cihad gibi diğer emirlerini terk edenler, ger-
çekten teslim olmamışlardır. Bu gibi kimseler, kendilerini 
dine değil, dini kendilerine uydurmuşlardır.  

Halbuki Peygamber Efendimiz (sav) ”İnsan (emir ve ya-
saklarına uymak ve her takdirine tabi ve teslim olmak sure-
tiyle) Allah’tan razı olmadıkça, Allah ondan razı olmayacak-
tır.” buyurmuşlardır. 

Yine bir Hadis-i Kutside Cenabı Hak ”Kim benim tayin ve 
takdir ettiğim hayat ve imtihan şartlarına ve şeriatıma razı 
olmazsa, benden başka bir ilah arasın” buyurmaktadır. 

Olgunlaşan böyle bir teslimiyet, haliyle bir tevekkül saa-
detini doğurur. İnsan her haliyle tabi ve teslim olduğu yega-
ne kudret, ve merhamet sahibi Allah'a elbette itimat eder. 
Allah'ı, haşa, haksızlıktan, yanlışlıktan, unutkanlıktan, vaa-
dini bozmaktan, ahde vefasızlıktan, kesinlikle uzak bilen bir 
insan, niçin Allah'a güvenmesin ve neden ona dayanmasın? 

Rabbimiz ”Allah her şeye yeter. O ne güzel vekil, ne güzel 
sahip ve ne güzel yardımcıdır." 

Böyle bir iman olgunluğuna ulaşan, vahdet, teslimiyet ve 
tevekkül ehli bir müslümana, artık dünya ve ahiretin saadet 
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kapılan açılmıştır. Onlar bu dünyaya ne maksatla gönderil-
diklerinin ve nereye döneceklerinin farkındadırlar. Mevlana 
gibi ”Ben Allah'a ibadet ve kullarına hizmet için dünya zinda-
nında kalmışım. Yoksa bu hapishanede ne işim var, kimin 
malını çalmışım?” derler... Bu şuur ve huzurdaki müminler 
”ölümü sonsuzluğa doğuş, kabri ise cennete açılan koğuş” ka-
pısı olarak görürler. Bunlar: ”Ey Azrail, haydi bana gel, seni 
kucaklayayım. Sana çürük bir beden verip, ölümsüz can ola-
yım” şarkısını söylerler. Çünkü onlar! ”Alemden maksat, 
Ademin gelmesidir. Adem'den maksat ise o demin gelmesidir." 

"Seni aramam için beni dünyaya attın.  

Alemi benim, beni de senin için yarattın” hikmetinden 
haberdardırlar. 

Böyle imani bir şuur ve manevi huzur sahibi insanların 
”özleri” güzellikler, ”sözleri” güzellikler, ”gözleri” güzellikler-
le doludur. Güzel düşündükleri için de, her şeyi güzel görür-
ler. İlim, eğitim, sanat, ticaret, sohbet ve siyaset gibi, insanlara 
faydalı hizmetler dışında, genellikle yalnızlığı, tefekkür ve 
tezekkürü tercih ederler. 

Nasıl ki etrafı çiçekli bahçelerle çevrili, dayalı döşeli saray 
gibi bir evde oturan, güler yüzlü, tatlı sözlü bir hanımı ve 
melek özlü çocukları bulunan; mutfağı çeşit çeşit yiyecek ve 
içeceklerle dolu olan bahtiyar bir insan, gerçek huzur ve 
mutluluğu ancak evinde bulur. Bazen dışarı çıksa bile, gözü 
ve gönlü devamlı evindedir. 

Bir de bunun aksine, çöplük gibi bir viranede yaşayan, 
huysuz ve hırçın bir karısı olup, evinde yiyecek ve içecek hiç-
bir şey bulunmayan fakir ve geçimsiz bir insan ise, devamlı 
huzursuz olduğu bu evden kaçmak ve uzaklaşmak ister. 

Aynen bunun gibi, gönül evi iman zenginlikleriyle dolu, 
ahlak ve fazilet cevherleriyle süslü mutlu ve huzurlu bir 



 

 

 

113 İSLAM DAVASI VE CİHAT KAVRAMI 

mümin de kendi kendisiyle hoş geçimlidir. Kendi özellik ve 
güzellikleriyle ünsiyet ve muhabbet eder. Başkalarına da 
şefkat ve merhamet eder. Gönül aynasındaki ilahi tecellilerle 
teselli bulur. Her şeye ve herkese hikmet penceresinden ve 
ibret nazarıyla bakar. 

Ama, içi günahlarla kararmış ve katılaşmış, kalbi Şeytan 
vesvesesiyle karışmış, huysuz ve huzursuz kimseler ise, hep 
kendi özünden kaçarlar. Yalnızlıktan korkarlar. Tefekkür ve 
tezekkür zevkinden habersiz ve nasipsizdirler. Bunalımdan 
bunalıma sürüklenirler. Hikmet ve marifetten mahrumdur-
lar. Bunlar devamlı mutsuz ve umutsuzdurlar. Şeytan sine-
masına dönen gönül perdelerinde her şeyi kötü görür ve her-
kes hakkında kötülük düşünürler. Zira, gülleri ve güzellikle-
ri seyretmek ve bülbülü dinlemek için has bahçeye giren 
bülbülleri gören öküzler, onların otlamaya gittiğini iddia 
ederlerse, buna şaşmamalıdır. 

 

İBADET HUZURU VE MANEVİ TATMİN İHTİYACI 

İbadet; Arapça da hürriyeti olmayan, kul, köle, anlamına 
gelen ”abd” kelimesinden türemiş olup, kelime olarak, ”itaat 
ve kulluk etmek” manasına gelir. İslami ve istilahi manası 
ise: Allah’ın rızasına ulaşmak ve ahiret sevabı kazanmak için, 
dinimizin emirlerini, emredildiği için, emredildiği vakitte, 
emredildiği kadar ve emredildiği şekilde, yerine getirme gaye 
ve gayretlerinin hepsine birden, ”ibadet” adı verilir. Yani iba-
det; emir ve yasak dairesinde sabretmek, tam bir teslimiyet 
ve hüsnüniyetle, Allah'a itaat ve hizmet etmektir. 

Kur’an-ı Kerim, yaratılış gayemizin, Allah’a iman ve iba-
det olduğunu haber vererek: ”Ben (azimüşşan) insanları ve 
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cinleri (başka bir maksatla değil) ancak bana ibadet etsinler 
diye yarattım” 176 buyrulmaktadır.  

Dünyaya gönderilişimizin asıl amacı ibadet ve itaat oldu-
ğu gibi, en önemli ve gerekli ahiret sermayemiz ve manevi 
servetimiz de, yine ancak ibadetlerimiz olacaktır. 

Bediüzzaman da ”Evet, insanın o yüksek (yaratılışlı) ru-
hunu inbisat ettirip (geliştiren) ibadettir. İstidat (ve kabili-
yetlerini) inkişaf ettirip, (güzelleştiren) ibadettir; meyillerini 
temyiz ve tenzih ettiren (insanı kötü ve zararlı heveslerden 
koruyup meşru ve doğru olan davranışlara sevk eden) iba-
dettir; (maddi ve manevi) emellerini (ve arzularını) tahak-
kuk ettirip (gerçekleştiren), sonsuz nimet ve ebedi saadet 
kapılarını ve yollarını açan, ibadettir; fikirlerini tevsi edip 
(düşünce ufkunu genişleten) ve intizam altına alan ibadettir. 
Şeheviyye ve ğadabiyye kuvvetlerini had altına alan (nefsani 
ve hayvani arzularını disiplin altına sokan), ibadettir; zahiri 
ve batıni uzuvlarını ve duygularını kirleten (ve körelten) 
tabiat paslarını (ve günah kirlerini) izale edip temizleyen, 
ibadettir; İnsanı mukadder olan kemalatına (olgunluk ufku-
na) yetiştiren ibadettir; abd ve ma’bud (kul ile Allah) arasın-
da en yüksek ve en latif olan nispet (ve alakadarlık) ancak 
ibadettir: 

Evet, beşeri kemalatın (insani olgunlaşmanın ve mutlulu-
ğa ulaşmanın) en yükseği, şu nispet ve münasebeti temin 
eden ibadettedir.”  

Bir mü’minin Allah (cc) katındaki kıymet ve rağbeti, iba-
detteki gayret ve samimiyeti nispetindedir. 

“Herkes için, amellerine göre dereceler vardır. Rabbin de, 
onların yaptıklarından gafil değildir.”177  

                                                            
176 Zariyat: 56 
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“Hakikaten, insan için kendi sa'yu gayretinden başkası 
yoktur Ve muhakkak onun ameli yakında (ahirete) görüle-
cektir”178 gibi ayeti kerimeler, ibadet ve hizmette gayretli 
olmamız gerektiğini bildirmekte ve, 

“Herkes kazandığına (ibadet ve amellerine) karşılık bir 
(tutsak) rehinedir”179 ayeti kerimesinde ise, kıyamet ve hesap 
gününde yeteri kadar salih amel ve ibadeti bulunmayanla-
rın, canını kurtaramayacaklarını haber vermektedir. 

“Allah'ım seni zikretmeyi, sana şükretmeyi ve sana güzel 
ve (devamlı) ibadet etmeyi senden istiyorum.”180 duasını di-
linden düşürmeyen sevgili Peygamberimiz, (sav) bir başka 
mübarek hadislerinde ise “Ya Rabbi ibadet ve itaat hususun-
da tembellik ve gevşeklikten sana sığınıyorum” 181 buyura-
rak, ibadetin önemine ve gereğine dikkatimizi çekmektedir.  

 Muğire İbni Şu'be (ra) dan rivayet edildiğine göre; Hz. 
Peygamber’e (sav), “senin geçmiş ve gelecek bütün günahla-
rın bağışlanmış iken, neden bu kadar uzun ve zahmetli iba-
det külfetine katlanıyor, (kendinizi eziyor ve üzüyorsunuz?)” 
denildiğinde ”Ben, Rabbıma şükredici bir kul olmayayım 
mı?”182 şeklinde cevap veriyorlardı.  

“O halde (Ey Resulüm) Rabbini hamd ile tesbih et ve sec-
de edenlerden ol. Ve sana ölüm gelinceye kadar rabbine iba-
det et” 183  

                                                                                                                           
177 Enam: 132 
178 Necm: 39, 40 
179 Müddesir: 38 
180 İbni Mace 
181 Müslim  
182 Müslim: 2819 
183 Hicr: 98, 99 



 

 

 

AHMET AKGÜL 116 

“Öyleyse (Ey Habibim) Yalnız ona (Allah'a) ibadet kıl ve 
ona tevekkül et, Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir.”184  

“(Ey Resulüm) boş kaldın mı, hemen ibadete koyul ve 
yalnız Rabbına rağbet ve ibadet et” 185 gibi ayet i kerimelerde, 
Resulünün (sav) şahsında Cenab-ı Hak biz kullarını ibadete 
teşvik buyurmaktadır. 

“Ey Resulüm de ki: ”Eğer sizin dua ve ibadetiniz olmazsa, 
Rabbim sizi ne yapacak, ibadetiniz olmazsa ne kıymetiniz 
var”186 buyrularak, ancak ibadetlerimizle kıymet kazanaca-
ğımız belirtilmiş, ”O münafıklar namaza kalkarken isteksiz 
ve tembel davranırlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı 
pek az zikrederler” 187 buyrularak, ibadette tembellik ve is-
teksizliğin münafıklık alameti olduğu bildirilmiştir.  

Kişi Allah (cc) katındaki rağbet ve kıymetini anlamak is-
tiyorsa, kendi ibadet ve istikametine baksın. İbadetteki gay-
reti ve samimiyeti nispetinde, Allah'a sevgisi ve saygısı var 
demektir. İbadette tembellik, nasipsizlik alameti ve ilahi 
rahmetten uzaklık işaretidir. İbadetsizlik rahmeti Rahman-
dan mahrumiyet sebebidir. İbadete kıymet vermemek ise, 
gafletten de öte bir sapıklık alametidir. Ciddiyet ve samimi-
yetle ibadetlere devam etmek ise, Allah’ın hidayet ve inayeti 
olup şu misafirhane-i dünyada en karlı bir manevi ticarettir. 

İbadetleri üç bölümde ele almak mümkündür. Birincisi 
Namaz, Oruç, Zekat, Hac, Cihad, Emri bil ma'ruf nehyi anil 
münker, Zikrullah gibi, farz, vacip, sünnet ve müstehap sınıfı 
içinde yapılması emir ve tavsiye edilen ibadetlerdir. 

                                                            
184 Hicr: 123 
185 İnşirah: 7, 8 
186 Furkan: 77 
187 Nisa: 142 
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İkincisi faiz, içki, kumar, zina, yalan, gıybet, riya, kibir, ha-
set gibi haram ve günah sayılan şeyleri, Allah'tan korkarak 
ve utanarak terk etmek de, bir nevi ibadet ve sevaptır. Hatta, 
”iyilik, kötülüğü bırakmaktır” denilmiştir. 

Üçüncüsü ise, mü’minler emredileni yapıp yasaklardan 
sakındıktan sonra, daimi bir huzur ve imani bir şuurla, her 
işinde insanlara yararlı olmayı ve Allah'ın rızasını kazanma-
yı niyet ederse, onun çalışma, dinlenme, yeme, içme hatta 
uyumak gibi bütün adet ve hareketleri dahi, bir nevi ibadet 
hükmüne geçecektir. 

İnsan, imkan ve fırsat buldukça farz, sünnet bakmadan 
her hayrı ve ibadeti işlemeli, büyük, küçük ayırmadan her 
türlü günahtan uzak durmalıdır. Allah’ın Rahmet ve mağfi-
retinin ibadetler içinde, ilahi gadap ve kahrının ise, günahlar 
içinde saklı bulunduğunu asla unutmamalıdır. Hem inancı-
mızın korunması için ibadetlere mutlaka ihtiyaç vardır. 

Şöyle ki; Çok yüksek kıymetli bir hazinenin, mükemmel 
bir saray içinde saklandığını düşünelim. Bu saray, yüksek ve 
sağlam surlarla çevrilmiş olup, o surlar ise geniş ve derin 
hendeklerle kuşatılmış bulunsun. Bu kanalların etrafı da; 
emniyet tedbiri olarak, sağlam bir dikenli tel örgü ile çevril-
miştir. Bu durumda, o kıymetli hazineyi çalmak isteyen eşki-
yaların, önce dikenli tel örgüyü, sonra geniş kanalları, sonra 
da yüksek surları aşmak ve nihayet sarayın sağlam kapıları-
nı kırmak zorunda kalacakları, ancak bu kadar engeli ve 
nöbetçiyi aşmanın da, kolay olmayacağı ortadadır. 

Şimdi imanı, böyle bir hazineye benzetirsek, bu hazine İs-
lam sarayı içinde saklanmaktadır. Farzlar, sarayı koruyan 
surlar hükmünde, vacipler surları çevreleyen kanallar ye-
rinde, sünnetler ise, hepsini kuşatan tel örgü gibidirler. Şey-
tanlar ve şeytanlaşmış insanlar, imanımızı çalmak için, önce 
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tembellik vererek veya gereksiz göstererek sünnetleri terk ve 
ihmal ettirirler. Sünnet sınırını yardıktan sonra, vaciplere ve 
farzlara hücum ederler. ”Daha gençsin, sonra yaparsın, ileri-
de kaza edersin. Allah ğafur ve rahimdir, seni de bağışlar” 
gibi bahane ve aldatmacalarla, farzları da bıraktırınca, bu 
sefer çok sinsi vesvese ve desiselerle aklımızı bulandırmaya 
ve çeşitli şüphe oklarıyla imanımızı yaralamaya ve yıkmaya 
çalışırlar. Bu sebeple ebedi hayatımızın garantisi ve cennet 
nimetlerinin ücreti, bütün saadet saraylarının kilidi olan, 
imanımızı korumak ve olgunlaştırmak için farz, sünnet her 
türlü ibadet ve hizmette ciddi gayret ve dikkat etmemiz ge-
rekmektedir. 

Bir hadisi Kudsi de: ”Ey ademoğlu! Ahiret tedarikinizi ve 
ibadetinizi çoğaltın. Zira pek uzun bir yolculuğa çıkacaksı-
nız. Ve geminizi sağlam yapın. Muhakkak pek derin derya-
lardan geçeceksiniz” buyrularak, pişmanlığın para etmeye-
ceği gün gelmezden önce, hazırlıklı ve tedbirli olmamız ge-
rektiği anlatılmaktadır. Boşa geçirecek vaktimiz yoktur. 

Ancak ibadet ve hizmetlerimizi insanlara gösterişten ve 
riyakarlıktan uzak, safiyet ve samimiyetle, ihlas içinde yap-
maya mecburuz. İnsanlardan hürmet ve iltifat görmek, şöh-
ret ve menfaat kazanmak gibi, kötü amaçlarla yapılan iba-
detlerin, hiç bir kıymeti yoktur. Künyesi ”Ebu Ya’la” olan 
sahabeden Şeddad bin Evs hazretlerinden rivayet edilen bir 
hadisi şerifte: 

“Resulullah'ı (sav) ağlarken gördüm.” Seni ağlatan nedir 
Ya Resulullah? dedim. Buyurdular ki ”Ümmetim için şirkten 
korktuğum (için ağlıyorum) Dikkat et, onlar ne puta; ne gü-
neşe, ne aya, ne de taşa tapmazlar. Fakat amel ve ibadetleriy-



 

 

 

119 İSLAM DAVASI VE CİHAT KAVRAMI 

le, insanlara gösteriş ve riyakarlık yaparlar. (İşte korktuğum 
şirk budur)"188  

Bir başka tehlike ise, zulümlerimiz, kötülüklerimiz ve 
özellikle kul haklarına tecavüz etmemiz yüzünden, ibadetle-
rimizi boşa çıkarmamızdır. Bir gün Efendimiz (sav) Ashabı 
Kirama (ra) “Müflis kimdir bilir misiniz?” diye sordular. As-
habı Kiram da: ”Bizim bildiğimiz müflis, dünyalık malı kal-
mayan, servet ve sermayesini kaybedendir” şeklinde cevap-
landırınca, Efendimiz; 

“Hayır, müflis ticarette zarar eden ve servetini yitiren de-
ğildir. Belki müflis, o kimselerdir ki, dünyada pek çok hayır 
ve ibadet işlemiş olarak ahirete gider. Ama zulmettiği, hak-
sızlık ve hakaret ettiği kimseler gelip, ibadet ve hayırlardan 
oluşan bu ahiret sermayesinden, hakkı kadar alıp götürür. 
Nihayet bütün sevap ve sermayesi tükendiği halde, alacaklı 
olan hak sahipleri bitmemiştir. Artık verecek ibadet ve seva-
bı bulunmayınca da, bu sefer hak sahiplerinin günahları 
sırtına yüklenir de, pişman ve perişan vaziyette cehenneme 
atılır. İşte gerçek müflis bunlardır.” buyurdular. 

Evet önümüzde; 

“Hiç kimsenin, başka yakınının halini soramayacağı kı-
yamet gününde (akraba ve ahbaplar) birbirlerine gösterilir. 
Mücrimler o günün azabından kurtulmak için, oğullarını, 
karısını, kardeşini, kendisini barındıran hısım akrabasını ve 
yer yüzünde bulunanların hepsini fidye verip sonra kendisi-
ni kurtarmak isteyeceği bir gün vardır."189  

                                                            
188 İbni Mace 
189 İbni Mace Mearic: 10/14 
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“O gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısın-
dan ve oğullarından kaçacaktır. Çünkü O gün herkesin ken-
disine yeter bir derdi ve meşguliyeti vardır"190 

“O zaman her kimin ibadet ve hasenet tartıları ağır gelirse, 
işte onlar ebedi kurtuluşa ve cennete ereceklerdir. Kimin de 
tartılan hafif gelirse, kendilerini hüsrana düşürenler ve ce-
hennemi boylayanlar, işte bunlar olacaktır.”191 

“Zira her kim zerre miktarı bir hayır ve ibadet işlerse onun 
mükafatını alacak, her kim de zerre kadar bir şer ve günah 
işlerse onun cezasını çekecek ve belasını bulacaktır."192  

“Artık O gün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek, 
sadece yaptıklarımızın karşılığına kavuşulacaktır.”193  

“Dünyada itaat ve ibadet ederek, ahiret ve cenneti kazan-
mak, (varya) işte bu şüphe yok ki en büyük kurtuluştur. Ar-
tık çalışanlar böyle ebedi bir saadet için çalışsınlar."194  

“İman edenlerin Allah'ın zikrine ve Kur’anın emirlerine 
karşı kalplerinin saygı ile yumuşayacağı, (hürmet ve mu-
habbetle) Allah'a dönecekleri vakit hala gelmedi mi? (sakın 
iman edenler) daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra 
üzerlerinden uzun bir zaman geçip de (ibadet ve itaatten 
kaçmakla kalpleri katılaşmış ve çoğu fıska ve günaha dalmış 
kimseler gibi olmasınlar.”195  

 

 

                                                            
190 Mearic: 10/14 Abese: 34/37 
191 Abese: 34/37, Mü’minun: 102/103 
192 Mü’minun: 102-103, Zilzal:7/8 
193 ZilZal: 7/8, Yasin: 54 
194 Saffat: 60, 61 
195 Hadid: 16 
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HACC ŞUURU VE YILLIK TOPLANTI 

Cuma namazı, Müslümanların haftalık yerel kongresi… 
Bayramlar, bölgesel; Hacc ise dünya Müslümanlarının yıllık 
genel kongresi gibidir. 

Haccın başlıca etkinlik (menasik)leri: 

1- İhram: Kefen ve Mahşere DİRİLİŞ! 
2- Vakfe: Dik ve sağlam DURUŞ! 
3- Tavaf: Huzur ve heyecanla DÖNÜŞ! 
4- Sa’y: Gayret ve ümitle DİRENİŞ! 
5- Recm (Taşlama): Nefsani putları ve şeytani Tağutları 

DEVİRİŞ! 

1- DİRİLİŞ (İhram): Hac ve Umre için niyetlenen 
Mü’minlerin Mekke çevresindeki ve belli bir mesafedeki 
“Mikat” denilen yerlere gelince; İbadet ve nefse muhalefet 
amacıyla, aslında mübah ve helal olan bazı şeyleri kendisine 
harah etmesi… 

Bitki hayvan ve insanlara karşı her türlü eziyet ve haka-
retten… Süslenip bezenmekten, cinsi münasebetten vazgeç-
mesi… 

Gusül ve abdestle temizlenip baş açık, yalın ayak, kefen 
gibi iki dikişsiz beyaz peştamala bürünmesidir. 

Bu manzara, bir nevi kefeniyle kabirden kalkıp meşhere 
yürüyüş provasıdır. Dünyadaki bütün nimetlerin, servetle-
rin, etiketlerin gelip geçici olduğunu hatırlatmaktadır. 

Çünkü O ihram içerisinde; 
Zengin mi, fakir mi? 
Asker mi, sivil mi? 
Yetkili mi, sıradan birisi mi? 
Şöhretli mi, sade mü’min mi? 
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Belli olmamaktadır. 
İhram denen giysilerde: 

İnsanların nefislerini okşayan, başkalarının farkını ortaya 
koyan ve üstünlük taslamasına sebep olan; 

Resmiyet, etiket, apolet, kalite, sarık, cübbe gibi ayrıcalık-
lar bulunmamaktadır. 

Çünkü Allah, insanların görünüşüne ve yeryüzüne değil; 
içine ve özüne bakmaktadır. 

Çünkü mahşer günü, “kalb-i selim”den ve salih amelden 
başka, yani takva dışında, hiçbir şey teraziye konulmayacaktır. 

Telbiye: 

Hacılar; ihrama girdikten, gurur ve kibirini tepeledikten 
sonra “telbiye” getirip Allah’ı yüceltmeye ve imanını yenile-
meye başlamaktadır. 

Lebbeyk, buyur Allah’ım! Davet ettin divanına geldim. 
Her yerde ve her halde emrindeyim ki: 

Senin ne zatında, ne şeriatında ne de icraatında asla eşin, şe-
rikin ve benzerin yoktur. İbadet ve hizmetlerim yalnız senin 
içindir, her türlü ihtiyacım ve isteğim de sadece sendendir. 

Onun için, emret ki, huzurunda ve hizmetindeyim!.. 

Her türlü hamdü sena da, nimet ve ihsan da kesinlikle sa-
na mahsustur. Bütün mülk ve mevcudat ve gerçek hüküm-
ranlık ta elbette sana aittir. 

Yegane kuvvet ve kudret sahibi Sensin, Amerika ve Av-
rupa ve arkalarındaki siyonist odaklar değildir. Ve Senin 
nusret ve inayetin kullarına kafidir. 

Ne mülkünde, ne de hükmünde asla ortağın, yardımcın, 
danışmanın yoktur. Aksine inananlar, kafirdir.” 
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2- DURUŞ (Vakfe): 

Kurban bayramından bir gün önceki, Arefe günü (Zeval) 
öğlen vakti girişinden Bayram sabahı (fecr) şafak sökünceye 
kadar olan zaman içinde, Arafat denen bölgede, bir müddet 
dua için durmak, Allah’a yönelip yakarmak, tövbe istiğfarda 
bulunmaktır. 

Vakfe; duruş anlamındadır. Allah’ın rahmet ve mağfiret 
kapısında sabırla ve huşuyla duruş!... 

Kulluğuni kusurunun farkına varış. Acizliğini ve çaresiz-
liğini kavrayış… 

Haksızlığa ve ahlaksızlığa karşı onurlu duruş!.. 

Zulme ve deccalizme karşı, vakarlı ve kararlı duruş!.. 

Döneklikteni dengesizlikten ve ödleklikten uzak; tutarlı 
duruş!.. 

  
 ŞİİR 
 
Vakfe, durmak demek; mertçe Mü’mince 
Hazreti Adem gibi; ne sadık duruş!... 
Özü sağlam, sözü sağlam değilse 
Davasından caymak, en fasık duruş!... 
 
Hakk’a karşı boynu; eğik gerektir 
Haksızlığa karşı; çevik gerektir 
Aç kurtlara aciz, geyik gerektir 
Ne çirkin; riyakar, münafık duruş 
 
Zulme meydan verme; dik dur, diri dur 
Haram, haksız kazanç, pistir, geri dur 
Kaytarıp ta kaçma, münkeri durdur 
Budur insanlığa, muvafık duruş! 
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Edeple, erdemle kalmak huzurda 
Vakfe, hizmet için durmak hazırda 
Müslüman utanır, mason safında 
Gavura uşaklık, bu sapık duruş!... 
 
3- DÖNÜŞ (Tavaf): 
Tavaf; Beytullah sayılan… Cenab-ı Hakk’ın vahdet ve 

azemetinin simgesi olan Kâbe’nin etrafında huzur ve huşu 
içerisine aşk ve vecd ile dönmek… Sultanın sevdası ve sübha-
nın saygısıyla pervane olup, zikre düşmek… Allah’ın rızasını 
ve rıdvanını dilenip dua ve devran etmek… Kâbe’yi sol yanına 
ve kalbinin tarafına alıp, 7 sefer terbiye ve teslimiyetle tava-
fını sürdürmek. Sadece Saf-Merve karşısına geldiğinde zalim 
ve hainlere, İslam’ın izzet ve cesaretini göstermek üzere “re-
mel” yaparak vakarlı ve çalımlı yürümek… 

 
 TAVAF 
 
Melekler, felekler zevk ile döner 
Zerreler, küreler şevk ile döner 
Mest olmuş mü’minler, meşk ile döner 
Allah’ım rızana; amacına geldim! 
 
Nebiler, Veliler yürüyor saf saf 
Cümle ruhaniler eyliyor tavaf 
Herkes “Allah!” diyor, yoktur başka laf 
Lebbeyk!, kulluğun baş tacına geldim! 
 
Adem’le Havva’nın aşkına benzer 
Cezbene kapılmış, şakına benzer 
Kaynar gözyaşlarım, taşkına benzer 
Bedenim benliğim harcına geldim! 
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Dön divane gönül, Kabe’ye doğru 
İnsafla gel artık, tövbeye doğru 
Şeytanlar çekiyor, AB’ye doğru 
Lebbeyk, Haç’tan kaçıp, Hacc’ına geldim! 

 

4- DİRENİŞ (Sa’ıy): 

Sa’ıy; Haccın vaciplerinden sayılan bir harekettir. Safa ve 
Merve tepeleri arasında kalan ve sonradan kapatılan yerde 
karşılıklı 3 sefer (toplam 7) gidip gelme şeklindedir. İki yeşil 
direk arasında “hervele” yaparak acele ve gayretle yürün-
mektedir.  

Sa’ıy; Başarı ve zafere ulaşmak için, her konuda gayret ve 
ümitle direniş ve denemenin bir simgesidir. 

Çünkü Hz. Hacer’in, yavrusu Hz. İsmail için, ihtiyacı his-
sederek ve tam bir içtenlikle giriştiği arayış, zemzemle ödül-
lendirilmiştir.  

5- DEVİRİŞ (Şeytan’ı taşlama) 

Arafat’taki vakfe dönüşü, Müzdelife’den toplanan ve su 
ile yıkanan nohut-fındık arası taşlardan; 

Kurban Bayramı 1. 2 ve 3. günleri, 

a- Cemre-i ula (Büyük Şeytan) 

b- Cemre-i Vusta (Orta Şeytan) 

c- Cemre-i Akabe (Küçük Şeytan) 

Diye bilinen mahallere sıra ile 7’şer tane atmak şeklindeki 
temsili bir ibadettir. Böylece her gün 21, 3 günde toplam (63+ 
Son cemre-i Kâbe’ye 7=70) taşla şeytanların düzeni devril-
mektedir. 
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 Cemre-i Ula (Büyük Şeytan): Deccal düzenini ve Em-
rinde ki NATO, BM, IMF gibi şeytani merkezleri ve İsrail Si-
yonizmini. 

 Cemre-i Vusta (Orta Şeytan): Amerika ve Avrupa em-
peryalizmini ve diğer ülkelerdeki şeytani sistemleri.. 

Cemre-i Akabe (Küçük Şeytan) ise: 

 Hain ve iş birlikçi, ABD’ci, IMF’ci ve AB’ci hükümetleri 

 Batıl bozuk zihniyetli partileri 

 Fasık ve fesatcı yayınlar yapan TV, leri, gazete ve dergi-
leri 

 Mason ve Münafık sivil örgütleri  

 Bel’am tipli Hoca Efendileri, şeyhleri sahte ve sapık din 
önderlerini temsil etmektedir. 

Büyük Alim Ömer Nasuhi Bilmen’in: “Bu cemreler habis 
ruhlara ve şeytani oluşumlara alamet ve işaret olabilir” tespi-
ti oldukça yerindedir.  

Müslüman Hacılar; putlaştırdığı nefsani arzularını, hay-
vani duygularını ve tüm şeytani huylarını bu taşları vesile 
ederek Şeytana iade etmektedir. 

 

 CEMRE MERMİLERİ  

 

Bu taş Deccal için ve İsrail’e 
Bak Bağdat’ı yıkar, hem Basra ile 
Zalimlere, hainlere, hep sıra ile 
Atıyom taşımı, ulaştır Ya Rab!.. 
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Uhud da, Hendek te; kum taneleri  
Olmuştu Resulün cephaneleri  
Ebabiller taşır, bu mermileri 
Atıyom taşımı, ulaştır Ya Rab!.. 
 
Ebrehe ABD olmuş saldırır  
Bebek parçalanır, gelin çıldırır 
Hangi vicdan bu vahşeti kaldırır 
Atıyom taşımı, ulaştır Ya Rab!.. 
 
Yalan, haram, zulüm; tüm günahları 
Riya, kibir, haset, fesatlıkları 
Şeytandan aldığım kötü huyları 
Hep geri atıyom, Şahid ol Ya Rab!.. 

 

KÜRESEL TEVHİD VE ADALET KONGRESİ: HAC 

Kuşkusuz dünyanın en büyük toplantısı, her sene Hac 
mevsiminde Müslümanların kıblesi Kâbe’nin bulunduğu 
Mekke Şehrinde Hac ibadeti amacıyla gerçekleşen toplantı-
dır. On beş asır boyunca her sene milyonlarca insanın katıl-
dığı bu muazzam toplantıyı, dünyanın her tarafından gelen 
Müslümanların iştirak ettiği küresel bir kongre olarak kabul 
eder isek, acaba sözlü olmasa bile fiilen bu kongrede ne ka-
rarlar alınmaktadır? Hac ibadetin gayesi nedir? İbadet amaçlı 
dünyanın bu en büyük toplantısı, bütün beşeriyet ve Müs-
lümanlar için hangi mesajları içermektedir? 

Muazzam bir nizam ve ahengin bulunduğu kâinatta hiç-
bir şey başıboş ve gayesiz değildir. Zerreden en büyük galak-
silere kadar her şeyin bir gayesi, yaratılışın birçok hikmeti 
bulunmaktadır. Kâinatın en üstün canlısı olan insanın yara-
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tılış gayesi, bütün peygamberlerin bildirdiğine göre “Halik-i 
tazim ve mahlûkata şefkattir”. 

İslâm’ın bütün ibadetleri, insanı yaratılış gayesi doğrultu-
sunda eğitir ve bilinçlendirir. Başka bir ifadeyle Allah’a ta-
zim manasına gelen “Tevhid” ve yaratılanlara şefkat mana-
sına gelen “Adalet” bilincini artırma ve geliştirmeyi amaçlar. 
İslâm’ın temel beş şartından biri olan Hac ibadetinin birçok 
hikmeti ve gayesi bulunmaktadır. 

Tevhidin simgesi Kâbe’yi ziyarettir 

Hac ibadetinin temel şartlarından biri Müslümanların 
kıblesi olan Kâbe’yi tavaf etmektir. Kâbe yeryüzünde Hz. 
İbrahim ve oğlu Hz. İsmail (as)tarafından sadece Allah adına 
yapılmış bir binadır. Onun kutsallığı, inşasında kullanılan 
malzemelerden değil, bütün peygamberlerin tebliğlerini da-
yandırdıkları “Tevhid” inancının simgesi olmasından kay-
naklanmaktadır. 

Kâbe Müslümanların kıblesidir. Her gün beş kez gezegeni-
mizin her tarafından milyonlarca insan yönünü ona çevirerek 
namazını kılar. Kâbe, kâinatı yaratan şefkat ve merhamet sa-
hibi olan Allah’ın birliğine inanan milyarlarca Müslümanın 
birleştiği bir noktadır. Bu açıdan bu kutsal yapı birliğin simge-
sidir. İnançta birlik düşüncede birliğe dönüşürse anlam ifade 
eder. Düşüncede birliğin ifadesi söylemde birliktir.  

Kelime-i Tevhid, inanç ve düşüncedeki birliğin sözle ifa-
desidir. Küre-i arzın en gür sedası Kelime-i Tevhiddir. 
Kâinattaki bütün varlıkların her an hal dilleriyle ifade ettik-
leri bu cümle ile müminler, inanç ve düşüncelerindeki birliği 
dilleriyle ifade etmektedirler: “Allah’tan başka ilah yoktur. 
Muhammed (as) Allah’ın elçisidir”. Peygamberler zincirinin 
son halkası olan Hz. Muhammed’den önce gelen peygamber-
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ler, getirdikleri mesajlarını, “Allah’tan başka ilah yoktur” 
temel esasına dayandırmışlardır.  

Tevhid, birliği gerektirir 

Yeryüzünde Tevhid inancının simgesi olan Kâbe’yi tavafa 
gelenler hep bir ağızdan, “ Allah’ım Senin çağrına geldim. 
Sana itaat ederim. Senin ortağın yoktur. Sana şükür ederim. 
Bütün nimetler Sana aittir. Mutlak mülk sahibi Sensin. Senin 
ortağın yoktur” cümlelerini tekrar ederek Tevhid inanç ve 
düşüncesini dile getirirler.  

İnançta birlik düşünce birliğine, söylem ve eylem birliği-
ne dönüşürse anlam ifade eder. Peygamberler, insanları Tev-
hide davet ederek inançta, düşüncede, söylem ve eylemde 
birlik sağladıkları için beşeriyete önder ve örnek olmuşlardır. 
İnandığı gibi düşünmeyen, düşündüğü gibi konuşmayan ve 
konuştuğu gibi yaşamayanlar, kendilerini çelişkilerden kur-
tarmadıkları gibi, beşeriyete örnek ve önder olamazlar.  

Hac, inançta, düşüncede, söylem ve eylemde birliği sağla-
yan bir ibadettir. Kâbe’yi tavaf eden müminler, inançları, 
düşünceleri, söylem ve eylemleriyle bu birliği göstermekte-
dirler. Onların Kâbe’yi tavafları bir bakıma kâinatla bütün-
leşme eylemidir. Zerreden küreye kadar hareket halinde olan 
cisimlerle aynı doğrultuda dönmektedirler. 

Gezegenimizin yaklaşık dörtte birini oluşturan Müslü-
manlar, tek Allah’a inandıkları, tek kıbleye yöneldikleri ve 
hep birlikte dilleriyle Kelime-i Tevhidi söyledikleri halde 
niçin eylem birliği içinde değillerdir? Niçin ayrılık (tefrika) 
Müslümanları zayıf duruma düşürdü? Niçin İslâm toprakları 
zalim sömürgecilerin işgali altıdadır? Niçin her gün on bin-
lerce Müslümanın kanı akıtılmaktadır? Barış ve huzur yurdu 
olması gereken İslâm diyarında niçin savaşlar ve çatışmalar 
devam etmektedir? İslâm âleminin kaynakları niçin talan 
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edilmektedir? Allah’tan başka hiç bir ilah kabul etmeyen 
Müslümanlar, niçin kendilerini ilah konumunda gören ve 
insanların temel hak ve özgürlüklerini ihlâl eden zalim dik-
tatörlere boyun eğmektedirler? Bu bayramda ve hacda bu 
sorulara cevap aramalıyız.  

Düşünceyi biçimlendirmeyen inanç, söyleme yansımayan 
düşünce ve eyleme dönüşmeyen söylem ne ifade eder? Kâbe 
tavafı, düşünceye yansıyan imanın, söze yansıyan düşünce-
nin ve eyleme dönüşen söylemin tatbikatı değil midir? Müs-
lümanlar Kâinatın ve Kâbe’nin Sahibine verdikleri sözü 
kendi hayatlarında ve ülkelerinde uyguladıkları ölçüde re-
fah (felah) ve barışa (salaha) ulaşırlar. 

Hac ibadeti, Kâbe’yi tavaf edenlerin, Tevhid inancı etra-
fında küresel birlik ve dayanışma içinde haksızlıklara karşı 
ortak tavır alma bilincini geliştirdiği ölçüde anlam ifade ede-
cektir. Bu muazzam kongrede Hacılar, hal dilleri ile hayatla-
rını Tevhidi anlayışa göre düzenleyeceklerini ilân etmekte-
dirler. Kâbe’nin Sahibine söz vermektedirler.  

Müslümanlar, Tevhid inancının gereği olarak kendi ülke-
lerinde ve dünyada birlik ve dayanışma içinde oldukları öl-
çüde huzur ve saadete ererler. Küresel barışa hizmet ederler. 
Allah’a ortak koşanlar (müşrikler), insanlık tarihinin hiçbir 
döneminde barış ve huzur sağlamamışlardır. İçlerindeki ça-
tışmayı düşüncelerine, söylem ve eylemlerine yansıtmışlar-
dır. Her dönemde yeryüzünde fesat çıkartmışlardır.  

Hac ile ulaştığımız iç barışı(deruni sulhu), evimizde, şeh-
rimizde, ülkemizde ve yeryüzünde tesis etmeye gayret etti-
ğimiz ölçüde zilletten kurtulacağımızı Hac ibadetimiz ifade 
etmektedir. 

Hac ibadetinin temel şartlarında biri de, Hicri yılın Zilhic-
ce ayının dokuzunda öğle vaktinden bir sonraki günün şafak 
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vaktine kadar olan zaman diliminde Arafat’ta bir süre dur-
maktır (vakfe). Her sene olduğu gibi bu sene de yeryüzünde 
bütün Müslümanları temsilen üç milyona yakın Müslüman 
Arafat’ta vakfe yaptı.  

Arafat vakfesi, bir bakıma Allah’a hesap verme anıdır. 
Hacılar, dünyada yaptıklarının hesabını her şeyi bilen ve 
gören Allah’a Arafat vakfesiyle arz eder. Hesap gününün 
dünyadaki bir provasıdır. Dünyanın her yerinden, dilleri, 
renkleri, ırkları ve statüleri farklı milyonlarca insanın vak-
fede bütün dünyevi makam ve statüleri bir kenara bırakarak 
yan yana durmaları ve ayni dualarla Allah’a yalvarmaları, 
yeryüzünde benzeri olmayan muazzam bir tablo oluştur-
maktadır.  

Bu tablo farklılıkta birlik tablosudur. Allah’a ve imanın 
şartlarına inanmanın bir yansımasıdır. Bu tabloda ayrılık 
değil, birlik ve dayanışma var. Eğer Müslümanlar Arafat’ta 
Allah’a verdikleri sözleri hayatlarının her aşamasına aktara-
bilseler, kendi evlerinde mutlu, kendi ülkelerinde huzurlu 
olurlar ve yeryüzünde barış ve adaleti tesis etmenin önünde-
ki bütün engelleri kaldırırlar. Beşeriyeti zalimlerin sömürü 
ve zulmünden kurtarırlar. Müslümanlar, Arafat’a sergiledik-
leri birlikteliği ülkelerinde ve küresel bazda gösteremedikle-
ri ve Allah’a verdikleri sözleri yerine getirmedikleri için 
dâhilî ve harici zalimlerin zulmünden yakalarını kurtara-
mamaktadırlar. 

Arafat vakfesi, zulme karşı duruşu hatıra getirmek-
tedir. 

Kâinatta denge ve nizamı tesis eden Allah, yeryüzünde 
sosyal barış ve dengenin adaletle sağlanacağını, “ Merhamet 
sahibi Allah Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona konuşma-
yı(beyanı) öğretti. Güneş ve ay (yörüngelerindeki hareketle-
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ri) hesapladır. Bitki ve ağaçlar Rahman olan Allah’a secde 
ederler. Gökyüzünü kaldırdı ve dengeyi kurdu. Sakın ha 
dengeyi (ölçüyü) bozmayınız. Dengeyi (ölçmeyi) adaletle 
sağlayın ve ölçüyü (tartıyı) bozmayınız”196 ayetleriyle sosyal 
dengeyi sağlama görevinin insana verildiği belirtilmektedir. 
İnsan, tevhid ve adalet anlayışıyla teşkilatlanarak yeryüzün-
de adaleti tesis ederek sosyal dengeyi sağlamakla görevlidir.  

Arafat’ta vakfeye duran ve tövbe eden hacının günahları-
nın af edileceğini Allah’ın Resulü (as) haber vermiştir. Al-
lah’ın Elçisi Hz. Muhammed (as), İnsan haklarını ihlâl (üze-
rinde kul hakkı olanlar) edenlerin, hakları ihlâl edilenlerden 
helâllik almadıkça affı ilahiye mazhar olamayacaklarını 
beyan etmiştir. Çünkü insan hakları ihlâli sosyal dengeyi 
bozar. Sosyal barışı ortadan kaldırır. Tevhidi inkâr (şirk) 
kâinattaki denge ve nizamı inkâr anlamında olduğu gibi 
haksızlıkta sosyal dengeyi alt-üst eder.  

Vakfede duran mümin hal diliyle başkasına zulüm etme-
yeceğini ve kendisine de zulüm edilmesine rıza göstermeye-
ceği hususunda bir bakıma Allah’a söz vermektedir. Arafat’ta 
ellerini semaya kaldıranlar insan haklarıyla Hesap Gününe 
gelmeyeceklerini hep beraber karar vermektedirler.  

Barış dini ve nizamı olan İslâm’ın öngördüğü sosyal yapı-
da kimseye zulüm edilmez. Kimse de kendisine zulüm edil-
mesine rıza göstermez. İbadetlerle eğitilen Müslümanlar, öyle 
insanlardır ki başkasına haksızlık yapmazlar. Kendilerine de 
haksızlık yapılmasına razı olmazlar. İnsan haklarını ihlâl 
zulüm olduğu gibi haksızlığa razı olmak, zalimi desteklemek 
ve sübvanse etmek demektir. 

Müslümanlar, tarih boyunca başkasına zulmetmediler. 
Bazı zalim-despot hükümdarlar hariç, gittikleri yerlerde ada-
                                                            
196 Rahman: 1-9 
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leti tesis ettiler. Bugün Müslümanların içinde bulundukları 
zillet ve sıkıntı, zalimlere karşı sessiz kalmaları ve hatta bazı 
Müslümanların ve idarecilerin zalimlerle işbirliği yaparak 
İslâm dünyasını talan etmelerine payende olmalarından 
kaynaklanmaktadır. 

Arafat vakfesi birlik ve dayanışmanın simgesidir 

Tek Allah’a inanan, tek kıbleye dönerek ibadet eden Müs-
lümanlar, Arafat vakfesiyle gösterdikleri birlik ve beraberli-
ği evlerinde, kentlerinde, ülkelerinde ve bütün dünyada ada-
letin tesis edilmesi hususunda gösterseler, kendilerini ve bü-
tün beşeriyeti zilletten kurtarırlar. Irkçı küresel emperyalizm 
son dört yüzyıldan beri bütün dünyayı sömürmek için her 
şeytani yol ve yöntemi denedi. Dünya ve İslâm âleminin 
kaynaklarını çarçur etti. Beşeriyetin üçte ikisini yoksulluk ve 
sefaletle baş başa bıraktı.  

Bugün finansman alanında tekelleşen ırkçı-tekelci mih-
raklar, yeni post modern sömürgecilik yöntemlerini geliş-
tirmekle uğraşmaktadır. Geçen yüzyılın başında İslâm coğ-
rafyasını parçalayarak talan eden bu mihraklar, Büyük Orta 
Doğu Projesiyle halkı Müslüman olan ülkelerin haritalarını 
yeniden çizmeye hazırlanmaktadır.  

Arafat’ta vakfeye duran hacılar, kul hakkıyla Allah’ın hu-
zuruna çıkmayacakları sözünü verdiler. Zulme rıza da bir 
bakıma haksızlıklara ses çıkartmayarak haksızlığa ortak 
olmak demektir. Hac ibadetini bitirdikten sonra hacılar 
dünyanın her yerine dağılacaklardır. Evlerine, şerhlerine ve 
ülkelerine döneceklerdir. Arafat’a verdikleri sözleri gereği 
her yerde ve her ortamda haksızlığa karşı tavır alırlarsa hem 
kendilerini, hem çevrelerini ve hem de bütün beşeriyeti zil-
letten kurtarmış olurlar. 
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İzzet, tevhid ve adalete inanan, söylem ve eylemleri ile 
adaleti tesis ederek barış ve dayanışmayı sağlamaya çalışan-
ların hakkıdır. Zalimler ve onları destekleyenlerin nasibi 
zilletten başka bir şey değildir. 

Hac ibadetinin ikinci derecede önemli olan (vacip) şartla-
rından biri de şeytan ve taraftarlarını taşlamaktır. Kurban 
bayramının ilk üç gününde şeytan taşlanması, Küresel Tev-
hit ve Adalet Kongresi mesabesinde olan Hac esnasında 
önemli anlamlar taşır. Şeytan, ilimle donatılan ve yaratılan-
ların en şereflisi olan insana, kibirlenerek secde etmeyen ve 
insanları tevhid ve adalet anlayışından uzaklaştırmaya çalı-
şan bir varlıktır. Şeytanın taraftarları (hizbi) da kâinattaki 
ahenk ve düzeni inkâr eden, ilmi gerçekleri kabul etmeyen 
ve yeryüzünde haksızlık yaparak bozgunculuk (fesat çıkar-
tanlar) yapan zalim ve despotlardır. 

Zulmü ve zalimi ret eylemi: Şeytan taşlama ibadeti 

Simgesel bir eylem olan şeytanı taşlamakla Müslümanlar, 
Arafat’tan Mekke’ye dönerken Mina’da belirtilen yerlerde 
şeytan ve taraftarlarını ret ettiklerini ilân ederler. 

Şeytan ve hizbi insanı Allah’a isyana davet ederler. Yeryü-
zünde haksızlık yaparak ve insanların tercih özgürlüğünü 
sınırlayarak fesat çıkartırlar. Şeytanın taraftarları, bozguncu-
luğa insanların tevhid ve adalet anlayışını değiştirerek başlar-
lar. Organize olmuş topluma ait olan ortak gücü (egemenliği) 
zorla, hile ve yalanla ele geçirirler. Toplumun ortak gücünü 
kullanarak kitleleri baskı ve dayatmayla idare etmeye çalışır-
lar. Bu gücü belli bir sınıfın ve zümrenin emrine verirler.  

Ülkenin bütün imkânlarından bu sınıf veya zümre yarar-
lanır. Millete ait olan Devletin gücüyle kitleleri sindirirler. 
Gerçekleri fark edenleri ve despot rejimi eleştirenleri potan-
siyel tehlike ilân ederler. Kavramların içini boşaltır veya an-
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lamsız kavramlar icat ederler. Kavram kargaşası oluşturur-
lar. Kitleler bu kavram kargaşasıyla meşgul edilir. Yalanla 
talanlarını halktan gizlemeye çalışırlar. 

Şeytan ve taraftarları, haksızlık yaparak her yerde ve or-
tamda fesat çıkartırlar. “Onlara ‘yeryüzünde bozgunculuk 
yapmayın’ denildiğinde: ‘biz ıslahatçıyız’ (barış sağlayanlarız) 
derler.  

Aman ha! Gözünüzü açın, asıl bozguncu (müfsit) onlardır. 
Ancak farkında değillerdir.  

Yine onlara: ‘insanların iman ettiği gibi siz de iman edin’ 
denildiğinde: ‘Ya biz de o beyinsizlerin iman ettiği gibi mi 
iman edeceğiz?’ derler. İyi bilin ki, gerçek beyinsizler kendi-
leridir; fakat bilmezler.  

Onlar, iman edenlerle karşılaştıkları zaman ‘iman ettik’ 
derler. Şeytanları ile baş başa kaldıklarında ise, ‘şüphesiz biz 
sizinleyiz. Biz iman edenlerle alay ediyoruz’ derler” (Bakara 
Süresi, ayet:11- 14). 

Mina’da şeytan taşlayanlar bir bakıma şeytani zihniyeti 
ret ettiklerini ilân etmektedirler. Şeytan ve taraftarlarını taş-
lamakla hacılar, bu kutsal ibadeti yerine getirdikten sonra 
her ortamda ve durumda bozgunculuğa ve bozgunculara 
karşı tavır alacakları sözü vermektedirler. 

Şeytani zihniyete destek vermek İslam’a ve insanlı-
ğa ihanettir 

Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Mina’da şeytan 
ve taraftarlarını ret etmek anlamına gelen tavırlarını her yerde 
ve ortamda şeytani zihniyete karşı da sergileseler, İslâm âlemi 
içinde bulunduğu yoksulluk ve sefaletten kurtulur.  

İslâm dünyası, yer küresinin merkezinde bulunmaktadır. 
Güney Yarım Küre ile Kuzey Yarım Küre arasındaki ticaret, 
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İslâm dünyası üzerinde yapılmaktadır. Allah bu coğrafyayı 
önemli doğal kaynaklarla donatmıştır. İslâm dünyası yoksul 
değildir. Kasten ve gafletle yoksul bırakılmıştır. Müslüman-
ların tasarruflarına el koyanlar, yatırımlarını İslâm coğrafya-
sının dışında yapmaktadırlar. Bir bakıma masum Müslü-
manların üzerine yağan bombaları finanse etmektedirler. 

İslâm’ın bütün ibadetleri gibi hac ibadeti de tevhit ve adalet 
bilincimizi artırdığı oranda anlam ifade eder. Allah’ın bizim 
ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. Kendimizi Rabbimizin istediği 
şekilde eğitip yetiştirmek için biz ibadetlere muhtacız. 

Hac, her yıl dünya Müslümanlarını temsilen milyonlarca 
insanın katıldığı Küresel bir Tevhid ve Adalet Kongresidir. Bu 
kongrede bilfiil alınan karar şudur: “Allah birdir. Ortağı ve 
benzeri yoktur. İnsana doğal hakları veren ve alan tek İlah 
Allah’tır. Ondan başka hiçbir güce doğal haklarımızı sınırlama 
ve ortadan kaldırma yetkisini vermiyeceğiz. Yeryüzünde tev-
hid ve adaletle barış ve dayanışmanın önderi olan rahmet ve 
şefkat Peygamberi Hz. Muhammed, Allah’ın Resulüdür”.  

Bu karara uyanlar, yeryüzünde her dönemde felah bul-
muşlardır. Peygamberlerin ortak mesajlarına göre onlar ahi-
ret yurdunda imtihanı kazanacaklardır. Bu karara uymayan 
ve zalimlere payanda olmaya devam edenlerin bu dünyada 
nasibi zillettir. Onlar, ölüm ötesi dünyada da zarara uğrayan-
lardan olacaklardır.197 

 

İHSAN VE CİHAT SORUMLULUĞU 

İhsan, Arapça da ”Hasen” kökünden türemiştir. Hasen; 
akılca güzel görünen, göze ve gönüle hoş gelen şey, demektir. 

                                                            
197 31.12.2006 / Milli Gazete / Arif Ersoy 
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İhsan ise, insanlara iyilik ve ikramda bulunmak manasına 
geldiği gibi, başkalarına güzellikle bağışlanan şeylere de ih-
san denir. 

Büyüklerimiz: ”İslama ve insanlığa hizmet için verilen gö-
revleri en iyi biçimde yapmak ve imtihan ciddiyetiyle dav-
ranmak” şeklinde tarif etmişlerdir. ”Allah her şeye yaratılış 
(gayesine uygun yetenekleri) ni en güzel biçimde verendir.”198 
ayeti de bu manaya işaret etmiştir. Bediüzzaman’ın ”İhlas, iba-
detlerin, sadece emredildiği için ve emredildiği şekilde yapıl-
masıdır” tarifine dayanarak, ihsan ve ihlasın, bir nevi aynı 
hakikatı ifade eden yakın kavramlar olduğu söylenebilir. Yani 
İslam'ın esası iman ise, imanın canı da ihsan ve ihlastır. 

Ebu Hureyre (ra) şöyle anlatmıştır: Bir gün Resulullah 
(sav) açıkta oturuyordu. Tanımadığımız birisi yanına gelip 
”iman nedir?” diye sordu. Efendimiz: ”İman, Allah'a, melekle-
rine, Allah'a kavuşmaya, Peygamberine ve öldükten sonra 
dirilmeye inanmaktır” şeklinde cevap verdi. O adam ”ya İs-
lam nedir?” deyince Efendimiz: (sav) “İslam, yalnız Allah'a 
ibadet edip, hiçbir şeyi O’na ortak koşmamak, namazı dos-
doğru kılmak, zekatı hakkı ile vermek ve ramazan orucunu 
tutmaktır.” buyurdu. Bunun üzerine o adam: ”peki ihsan ne-
dir?” diye sorunca Efendimiz de: ”İhsan, sanki Allah’ı görü-
yormuş gibi ibadet etmendir. Zira sen Allah'ı görmüyorsan 
da, O seni mutlaka görüp duruyor” cevabını verdi... Bu soru-
ları soran kişi gözden kaybolduktan sonra Peygamberimiz 
”Bu zat Cebrail idi. Size dininizi öğretmek için geldi.” buyur-
du.199 Aynı hadise Müslim’de ”İhsan her yerde ve her halde 
Allah'tan korkmaklığındır” şeklinde rivayet edilmiştir. 
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199 Buhari, Kitabu-l İman, C:  1 



 

 

 

AHMET AKGÜL 138 

Görülüyor ki insan hayatı ”İman-İslam ve İhsan” bütün-
lüğü içinde önem ve anlam kazanmakta ve olgunlaşmakta-
dır. İman; inanmak, İslam; inandığını yaşamak, İhsan ise ”Yü-
ce yaratıcıya karşı hürmet ve ibadetini, bütün yaratılmışlara 
karşı da, merhamet ve hizmetini en güzel şekilde yerine ge-
tirmektir.” 

Başta ibadetlerimizi, sonra da bütün hareketlerimizi, her 
an bizi görüp gözeten Allah'ın emrine uygun şekilde ve 
O’nun rızasını kazanmak niyetiyle yapmamız gerekmekte-
dir. Özellikle, bütün insanlara can, mal ve namus emniyetini 
din ve düşünce hürriyetini kazandıracak ve koruyacak olan 
adil bir düzeni kurmak için yapılan “manevi cihad kararga-
hı” ından verilen görevleri, en güzel ve en mükemmel şekilde 
yapmaya çalışmayan Müslüman, ihsan derecesine ulaşamaz. 
Dinini ve davasını ciddiye almayan insanın, Allah katında 
kıymeti ve rağbeti yoktur. Aldığı görevlerdeki ihmali ve su-i 
istimali yüzünden, hizmetlerimizin aksamasına ve hedeflere 
geç varılmasına neden olan kimselerin vebali pek büyüktür. 
Cihad ve teşkilatla ilgili görev ve sorumluluklarını yerine 
getirirken, bizzat Allah’ın huzurunda imtihan ediliyor ve 
hesap veriyor olmanın dikkat ve ciddiyetini gösteremeyen-
ler, üstünkörü ve baştan savma iş görenler, asla ”Muhsin” lere 
katılamayacaktır. 

“Eğer ihsan (ve itaat) ederseniz kendinize iyilik etmiş 
olursunuz. Şayet kötülük (ve hıyanet) ederseniz, bu da kendi 
aleyhinizedir.”200 ayeti bu gerçeği hatırlatmaktadır.  

Ahiretteki rütbemiz ise, buradaki görevimizin etiketiyle 
değil, kendi gayret ve samimiyetimizle alakalıdır. 

Allah'ın verdiği her türlü nimet ve fırsatlardan, başka in-
sanları da faydalandırmak, herkese iyilik ve ikramda bu-
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lunmak isteyen, mert ve cömert insanlarla, aldığı görevleri 
en doğru ve en iyi şekilde dikkat ve titizlikle yerine getiren 
ihsan ehline, ”Muhsin” tabir edilir ve Kur’an Muhsinlerden 
övgü ile bahseder. 

"Allah Muhsinlerle beraberdir. Allah Muhsinleri sever.”201  

"Allah yolunda (görev yaparken) uğrayacakları açlık, su-
suzluk ve yorgunluk (gibi sıkıntılardan), kafirleri öfkelendi-
recek hayırlı bir girişim ve oluşumdan ve düşmana karşı ka-
zanılacak bir başarıdan dolayı, mutlaka Müslümanlara salih 
amel yazılacak ve Allah böyle Muhsinlerin ödüllerini kat kat 
verecek ve ecirlerini asla zayi etmeyecektir." 

“Allah için az-çok bir harcama yapmaları, bir vadiyi geçe-
cek kadar bile olsa (cihad yolunda yürümeleri ve yorulmala-
rı) mutlaka onların sevap defterlerine yazılır ki Allah onları 
yaptıklarının en güzeli ile ödüllendirsin.”202  

“Kim Muhsin olarak yüzünü Allah’a çevirirse O en sağlam 
bir kulpa tutunmuştur. Bütün işlerin sonu da Allah'a ait-
tir.”203  

“Muhakkak Allah size (Her hususta ve herkese karşı doğ-
ruluk ve hakkaniyetle davranmanızı gerektiren) adaletle ve 
(her türlü ibadet ve hizmetinizi dikkat ve ciddiyetle yapma-
nızı, iyilik ve ikram sahibi olmamızı gerektiren) ihsanla em-
rediyor” gibi ayetler bunlardan bazılarıdır. 

Kendi görev ve yetkilerinin sınırını ve sorumluluğunu bi-
len, kendi işini en güzel ve en mükemmel şekilde yerine ge-
tirmeye gayret eden bir müslüman, artık başkalarının eksik 
ve kusurlarıyla uğraşmaya da fırsat bulamaz. 
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Efendimiz (sav): ”Ümmetimin hayırlısı kendi sorumluluk-
larıyla uğraşmaktan başkalarının kusurlarını araştırmaya 
vakit bulamayandır.” buyurmakla, bu gerçeği ne güzel ifade 
etmişlerdir. 

Elbette, bir insan, ne kadar başkalarının kusur ve kaba-
hatleriyle meşgul oluyorsa, o nispette kendi hizmet ve mesu-
liyetlerinden gafil demektir. 

Halbuki başkalarının kabahati bizim faziletimiz sayıla-
maz. Bizim kıymetimiz, kendi gayretimiz ve ciddiyetimiz 
kadardır. Kısaca insanlığımız, ihsanımız nispetindedir. 

Ne mutlu Muhsinlere!.. 

Ve ne mutlu verilen görevleri ibadet şuuru ve ahiret kor-
kusu içinde yerine getirenlere! 

 

ALİMLER VE AMİRLERİN SORUMLULUKLARI 

Peygamber Efendimiz (sav) ”Sizin için Deccal’dan daha 
çok korktuğum başkaları da vardır ki, onlar sapıklığa sürük-
leyen hain önderlerdir.”204 buyurmaktadır. Evet bugün müs-
lümanların başına gelen maddi ve manevi musibetler, iki 
önemli kesimin sapıklığı yüzündendir. Bunların birisi umera 
(amirler ve idareciler), diğeri de ulema (alimler ve din adam-
ları) dır. 

Umera; devlet ve hükümet başkanı, bakan, komutan, parti 
lideri ve bürokrat gibi, devlet ve siyaset adamlarıyla, ağalar, 
beyler, büyük sermaye ve servet sahibi kimselerdir. 

Bunlar ya despotik yollar veya demokratik oyunlarla, ele 
geçirdikleri siyasi iktidarı, devlet ve hükümet imkanlarını 
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kötüye kullanarak, halkı iman ve Kur'an yolundan uzaklaş-
tırırlar. Eğitim, basın, televizyon, gibi etkili araçlarla, insanla-
rımızı İslam'dan koparırlar. Çünkü kendi sömürü ve zulüm 
saltanatlarının devamı için, İslami şuur ve gayretten uzak, 
demokrat kölelere ihtiyaçları vardır. İnsanca ve İslamca ya-
şamak ve adil bir düzen kurmak isteyenlere asla müsaade ve 
müsamaha etmezler. Bunların tuzakları, makam, maaş, men-
faat, lüks hayat ve konfor vaatleridir. En büyük kozları ise, 
sürgün, işten atma, hapis, işkence ve idam tehditleridir. 

“Yüzleri (ve derileri şişe geçirilmiş gibi) cehennem ateşin-
de çevrilip pişirildiği gün (batılı seçenler) şöyle diyecekler:” 
Yazıklar olsun bize. Keşke dünyada iken Allah'a ve Resulüne 
iman ve itaat etseydik. ”Ya Rabbi biz, dini rehberlerimize ve 
devlet büyüklerimize uyduk da, onlar bizi şaşırttılar ve Hak 
yoldan sapıttılar. Ey Rabbimiz, bizi sapıtan (nüfuz sahibi) 
din önderlerimize ve devlet büyüklerimize, şimdi azabı kat 
kat ver ve onlara büyük lanet et” 205 diyeceklerdir. 

“Bu dünyada insanları batıl yollara çeken liderler, cehen-
nem azabını gördüklerinde, aldattıkları ve sapıttıkları taraf-
tarlarını terk edip uzaklaşırlar ve aralarındaki bütün bağlar 
kesilir. (Bunun üzerine) facir ve fasık liderlere uyanlar” Ah 
keşke, bir daha dünyaya dönmemiz mümkün olsaydı da, 
şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi, biz de batıldan 
uzaklaşıp Hakka tabi ve taraf olsaydık!” diyecekler. Böylece 
Allah bütün amellerini onlara hasretlik ve pişmanlık olarak 
gösterecektir. (Zira ömür boyu işledikleri hayırlı amel ve 
hizmetler, batıla ve zûlme destek ve ortak olmalarının güna-
hına kefaret olmaya yetmeyeceğinden, pişman ve perişan 
olarak cehenneme gireceklerdir.)206 gibi ayetler sapık liderle-
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re, sahte şeyhlere ve batıl düşüncelere tabi ve taraf olan kim-
selerin, acı akibetini haber vermektedir.  

Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin haber verdiği diğer 
sapıtıcılar ise, alim, hoca, şeyh, üstat, ağabey, mürşit, gibi sı-
fatlar taşıyan kimselerdir. Bunların bazıları, insanların dini 
duygularını istismar ederek, makam ve menfaat karşılığı 
safdil bağlılarını sapık ve fasık siyasilere peşkeş çekerler. 
Peygamberimiz (sav) ”Ümmetimin helaki, zalim amirlerle, 
facir alimler yüzündendir” buyururken bu tür sapıklıklara 
işaret etmektedir. 

Böylesi kimseler, ayet ve hadisleri ve İslami gerçekleri 
saptırarak, İslam’ın sadece bir bölümünü, İslam’ın bütü-
nüymüş gibi anlatarak, tesirli vaazlar ve ağlatıcı konuşmalar 
yaparak, manevi yetkili ve keramet ehli olduklarını yayarak, 
dünyada, ve ahirette himmet ve şefaat edeceklerine inandı-
rarak, saf Müslümanları kendilerine bağlarlar. 

"(Yahudi ve Hıristiyanlar) Allah'ı bırakıp, bilginlerini ve 
rahiplerini kendilerine rehber edindiler... (Allah’ın emir ve 
hükümlerini terk edip, ahbar ve ruhbanların sözlerine uydu-
lar.)”207 Ayeti, bunların durumunu anlatmaktadır. 

Ayette geçen ”Ahbar” yahudi hahamları, ”Ruhban” ise Hı-

ristiyan rahipleri anlamına geldiği gibi, ”Ahbar” kelimesinin 
her dindeki Şeriat alimlerini ve din bilginlerini ifade ettiği, 
”Ruhban” kelimesinin ise, yine her dinde ve her devirdeki 
inziva, riyazet ve tarikat ehli geçinen kimseleri kastettiği, 
muteber kaynaklarda haber verilmektedir. 

"Bu hal ümmeti Muhammed’in bazı sınıflarında dahi gö-
rülmektedir. Çünkü bazı tarikatlerin cahil müritlerinde, 
şeyhlerine olan aşırı muhabbetinden ve şuursuz teslimiye-
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tinden dolayı, şeyhini uluhiyyet mertebesine kadar sena et-
tikleri (ve Kur'anın apaçık emirlerine muhalif dava ve dav-
ranışlarını görseler bile yine şeyhlerinden vazgeçmedikleri 
görülmektedir.”208  

İnsanları hak yoldan uzaklaştıran Şeriat alimi veya tari-
kat şeyhi geçinen bazı kimseler, taraftarlarını özellikle siyasi 
yönden sapıtmakta ve menfaat karşılığı satmaktadırlar. 

“Ey iman edenler! (uyanık bulunun) Ahbar ve Ruhbanı-
nın (din alimi ve maneviyat ehli geçinenlerin) birçoğu, in-
sanların malını hakkı olmadan alıp yer ve onları Allah yo-
lundan çevirirler.”209 ayeti, bu konuda dikkatlerimizi çek-
mektedir. 

Ayette geçen ”fi sebilillah - Allah, yolundan genellikle ci-
had kastedilmektedir. Demek ki şeyhlerin ve hocaların bir-
çoğu, Müslümanları namaz, oruç, zikir gibi ibadetlere de-
vamlı teşvik ettikleri halde, özellikle ”devlet ve siyaset şuu-
rundan ve Cihad yolundan” uzak tutmaya çalışırlar. Cahil ve 
gafil Müslümanları mevcut hile rejimlerine ve köle düzenle-
rine ”uysal vatandaş” haline getirdikleri ve uyuşturdukları 
için de, rejimin sahiplerinden ücret ve mükafatlarını alırlar. 
Hain ve zalim yöneticileri ”ulul emir” diye tanıtırlar. Haksız-
lığa ve ahlaksızlığa karşı siyasi cihad etmeyi ”fesat çıkarmak” 
sayarlar. Sömürü ve zulüm rejimlerine esaret ve köleliği ”tes-
limiyet ve tevekkül” olarak anlatırlar. 

Kur’anın sadece masonik çevrelerin hoşuna giden ve işine 
gelen kısmını anlatırlar. Böylece ”Hak (nizam) olarak indir-
diğimiz Kur’ani hakikatları ve hidayet kurallarını - bu kitap-
ta insanlara apaçık bildirdikten sonra - ilahi gerçekleri an-
latmayıp gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, 
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hem de bütün mahlukat lanet eder”210 ayetinin muhatabı 
olurlar. 

Ey, safdil ve gafil Müslümanlara bu Kur'ani hakikatleri 
olduğu gibi anlatmayan ve ”Allah'ın ayetlerini kıymetsiz 
dünya menfaatlerine değişen” bedbahtlar: 

“Siz bu kitabı (Kur’anı) okuyup durduğunuz halde, insan-
lara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı 
hiç kullanmıyor ve yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor mu-
sunuz?” Daha ne zamana kadar ”Hakkı batıla karıştırıp dura-
caksınız?” 211  

Bu iki sınıfın, yani idarecilerle, ilim ehlinin düzelmesi ile 
de, yeniden huzur ve saadet devri başlayacaktır. Bu da, önce 
ilim erbabının ve tarikat ehlinin samimiyet ve cesaretle in-
sanımıza hakkı anlatmaları ve batılı tanıtmaları sonucu, mil-
letin milli ve manevi değerlere dönmesi, hakkı savunan zih-
niyet ve şahsiyetleri sevip seçmesi ile mümkün olacaktır. 

Ya Rabbi! Bizi amirleri adil, alimleri fazıl, mürşitleri kamil 
olan, saadet devrine ulaştır. 

                                                            
210 Bakara. 159 
211 Bakara:42 
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Cahiliye toplumunun en belirgin özelliği, bu toplumu 
oluşturan insanların Allah'ı tanımamaları ve Allah'ın bildir-
diğinden uzak bir yaşam sürmeleridir. Bu da onların Ku-
ran'dan tamamen ayrı bir düşünce ve ahlak anlayışı geliştir-
melerine neden olur. Oysa Kuran, bir insanın ömrü boyunca 
ihtiyaç duyabileceği tüm konulara cevap veren, yaşamının 
her alanına çözüm getiren ilahi bir kitaptır. Kuran’ı Allah 
indirdiği için, insanın yaratılışına en uygun ahlak anlayışını 
ve en güzel yaşam tarzını öğrenebileceğimiz kaynak da yine 
yalnızca Kuran'dır. 

Ancak böylesine kesin ve güvenilir bir rehber varken, onu 
terkedip kendi doğrularını ve yanlışlarını kendi belirleyen, 
kendine has değer yargıları geliştiren bir toplumun mantığı, 
Kuran ile kıyaslandığında, "cahilce" kalır.  

Cahiliye toplumunun yaşam tarzına ve ahlak anlayışına 
değinmeden önce, bu toplumun genel özellikleri hakkında 
kısaca fikir sahibi olmakta fayda vardır.  

Her Dönemde Bir Cahiliye Toplumu Bulunagelmiş-
tir 

İnsanın ilk yaratılışından itibaren, her toplumda bir cahi-
liye ve bir de inananlardan oluşan iki ayrı topluluk olmuş-
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tur. Din ahlakının belirlediği sınırlar içerisinde yaşayanların 
dışında kalan tüm insanlar, cahiliye toplumunu oluştururlar. 
Kendi aralarında farklı inançları, farklı düşünceleri ve farklı 
yaşam tarzlarını benimseyenler olsa da, temelde hepsinin 
ortak mantığı dini yaşamama üzerine kuruludur. Cahiliye-
nin sadece dünya hayatıyla sınırlı olan bakış açısı Kuran'da 
şöyle özetlenir: 

Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına 
razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve Bizim ayetle-
rimizden habersiz olanlar...212 

Gerçek şu ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dün-
yay)ı seviyorlar. Önlerinde bulunan ağır bir günü bıra-
kıyorlar.213 

Dünya hayatının nimetlerinden istifade etmek elbette ki 
yanlış bir şey değildir. Çünkü Allah dünyadaki nimetlerin 
tümünü insanların faydalanmaları için yaratmıştır. Ancak 
cahiliye toplumunun içine düştüğü yanılgı şudur: Cahiliye 
insanları dünya nimetlerini kullanmakla yetinmezler; bun-
lara ihtiras derecesinde bir bağlılık gösterir ve ayette de belir-
tildiği gibi "dünya hayatına aldanırlar". Daha da önemlisi 
bunları kendilerine verenin Allah olduğunu unutup, O'na 
gereği gibi şükretmezler.  

Bu nedenle günümüze kadar gelen nesillerin yaşam tarz-
ları, zenginlikleri, medeniyetleri, kültür yapıları, ırkları, 
renkleri, dilleri birbirlerinden her ne kadar farklılık gösterse 
de, temel mantık ve zihniyet açısından cahiliye toplumları 
birbirlerinin kopyası olmuşlardır. İster tarihin en ilkel kabi-
lelerine, en ihtişamlı medeniyetlerine, isterse de günümüz 
toplumlarından birine bakalım, cahiliye inancını yaşayan 
                                                            
212  Yunus: 7 
213  İnsan: 27 



 

 

 

147 İSLAM DAVASI VE CİHAT KAVRAMI 

her toplumun peşinden koştuğu şey yine sadece dünya haya-
tının süsleri olmuştur.  

Cahiliye Ahlakı Nesilden Nesile Aktarılan Bir "İnanç 
Sistemi"dir 

Cahiliye toplumlarının bir başka özelliği de her neslin, 
hayata ilişkin bilgileri, kendilerini yaratan Rabbimizden 
indirilen hak kitap yerine, atalarından (anne, baba, dede, vs...) 
öğrenmeleridir. Ataları, onlara cahiliye dininin amacını, nasıl 
yaşanacağını, ahlak özelliklerini öğretirler ve böylece bu il-
kel mantığın sürekliliğini sağlarlar. Onlar da bu bozuk ahla-
kın temel bilgilerini kendilerinden önceki nesillerden öğ-
renmişlerdir. 

Kuran'da, cahiliye toplumlarının atalarından miras aldık-
ları bu sisteme nasıl sorgusuz sualsiz sahip çıktıklarına ve 
düşünmeye gerek dahi duymadan hak dinden nasıl yüz çe-
virdiklerine özellikle dikkat çekilir: 

Ne zaman onlara: "Allah'ın indirdiklerine uyun" de-
nilse, onlar: "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğu-
muz şeye (geleneğe) uyarız" derler. (Peki) Ya atalarının 
aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyse-
ler?214 

Sayıca Çok Olmaları, Yaşadıkları Hayatın Doğrulu-
ğunu Göstermeyecektir 

Cahiliye toplumlarına ilişkin olarak Kuran'dan öğrendi-
ğimiz çok önemli bir bilgi de, bu toplulukların her zaman 
için inanan insanların oluşturduğu topluluklardan sayıca 
fazla olduklarıdır. Kuran'da iman edenlerin sayısının az ola-
cağına önemle dikkat çekilir: 
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Sen şiddetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman 
edecek değildir.215 

Böylece onlar, az bir bölümü dışında, inanmazlar.216 

... Hayır, onların çoğu iman etmezler.217 

Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk ka-
tıp-dururlar.218 

Kuşkusuz ki bu bir tesadüf değil, aksine Allah’ın özel bir 
hikmet üzerine oluşturduğu bir durumdur. İman edenlerin 
sayıca az olması, onların güzel ahlaklarını değerli kılar ve 
ahirette alacakları karşılığı artırır. Çünkü dünya hayatı in-
sanların denenmesi için çok çeşitli süslerle donatılmıştır. 
Tüm bunlara rağmen, ahiret için yaşayan bir insan, bu süsle-
re aldanan çoğunluktan çok daha üstündür.  

Allah Kuran'da bu toplumun neden sayıca fazla olacağını 
haber verir ve inanan kullarını görünüşteki bu durumu ölçü 
almamaları için uyarır: 

Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, 
seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak 
zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle yalan 
söylerler.' Şüphesiz Rabbin, kendi yolundan sapanları 
daha iyi bilir. O, dosdoğru yolda olanları daha iyi bi-
lendir.219 
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Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Ger-
çekten zan ise, haktan hiçbir şeyi sağlayamaz. Şüphesiz 
Allah, onların işlemekte olduklarını bilendir.220 

Müminlerin gerçeği bulmadaki ölçü ve tavırları ise Ku-
ran'da şöyle tarif edilmektedir: 

... İşte (Allah'a) teslim olanlar, artık onlar 'gerçeği ve 
doğruyu' araştırıp-bulanlardır.221 

Cahiliye Toplumları Her Dönemde Mutlaka Uyarıl-
mıştır 

Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer; 
kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkâr, 
bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz, bir elçi 
gönderinceye kadar (hiçbir topluma) azab edecek deği-
liz.222 

Senin Rabbin, 'ana yerleşim merkezlerine' onlara 
ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe şehirleri 
yıkıma uğratıcı değildir. Ve Biz, halkı zulmeden şehir-
lerden başkasını da yıkıma uğratıcı değiliz.223 

Kuran'ın bu ayetleri, her cahiliye toplumuna mutlaka 
kendilerine hak dini anlatacak bir elçi gönderildiğini göste-
rir. Allah sonsuz adalet sahibi olması dolayısıyla, uyarılma-
mış ve ahiret azabı ile korkutulmamış bir topluluğa asla azap 
etmez. Allah bu amaçla gönderdiği elçileriyle, Kendisi'nden 
başka ilah olmadığını bildirmiş ve insanları zorlu bir güne 
karşı hazırlık yapmaları için uyarmıştır.  
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Tüm Ömürleri Zorluk ve Sıkıntı İçinde Geçmektedir 

Cahiliye insanı tüm planlarını sadece dünya üzerine ku-
rar ve ahireti de tamamen unutur. Dünyaya olan sevgisi kısa 
süre içerisinde bir hırsa dönüşür ve ne serveti, ne şöhreti, ne 
de itibarı kendisini tatmin edemez hale gelir. Ne kadar fazla-
sını elde ederse, bir o kadar daha elde etmek için hırslanır. Bu 
hırs onun kısa süre içerisinde fiziksel anlamda yıpranması-
na, aynı zamanda pek çok ahlaki değerini de yitirmesine ne-
den olur. Çıkarcılık ve menfaatperestlik dünya hayatında 
kimse ile gerçek dost olamamasının ve yalnızlık içerisinde 
yaşamasının nedenidir.  

İşte bu, cahiliye insanının Allah'ın dininden yüz çevirmesi 
dolayısıyla, "kendi eliyle kazdığı çukura kendisinin düşme-
si"dir. Buna rağmen, çoğu zaman bu insanlar içinde bulun-
dukları durumu dünyada iken anlamaya yanaşmazlar. Kimi-
leri tüm yaşamlarını dünya zevkleri uğruna tükettikten ve 
ölümün eşiğine geldikten sonra bu önemli gerçeği fark eder-
ler. Bu, dönüşü olmayan bir pişmanlıktır. Ama bundan da 
önemlisi, kaybettikleri sadece dünya hayatı değildir. Allah, 
ilkel mantıklarının peşi sıra gidip, hesap vereceklerini unu-
tan bu insanların ahirette de büyük bir hüsrana uğrayacak-
larını haber verir: 

Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, doğrusu hüsrana 
uğramışlardır. Öyle ki, saat (kıyamet günü) apansız on-
lara geliverince, günahlarını sırtlarına yüklenerek: 
"Onda (dünyada) sorumsuzca yaptıklarımızdan dolayı 
yazıklar olsun bize" derler. Dikkat edin, o işleyip-
yüklendikleri ne kötüdür.224 

Neden İlkel Bir Hayatı Tercih Ederler? 
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Cahiliye insanının, en temel özelliklerinden biri, daha ön-
ce de belirtildiği gibi, dünyadaki yaşam ile yetinmesidir. Bu-
nun anlamı şudur: İnsanın kendisine dünyada verilen "geçici" 
yaşamı "esas" kabul etmesi ve sonrası için bir hazırlık yap-
maması... Dolayısıyla böyle bir insanın Allah ve ahiret inancı 
da ya hiç yoktur, ya da oldukça yüzeyseldir. Ölüm ile son 
bulacak bir hayata razı olur ve dünya hayatına sıkıca bağla-
nır. Kuran'da bu mantık örgüsüne sahip insanların söyledik-
leri şöyle açıklanır: 

O (bütün gerçek), yalnızca bizim (yaşamakta oldu-
ğumuz bu) dünya hayatımızdan ibarettir; ölürüz ve 
yaşarız, biz diriltilecekler değiliz.225 

Bu yanlış inanca kapılan kimseler, Allah'ın belirlediği sı-
nırları kendileri için sınır olarak kabul etmez, dinin gerekle-
rini yerine getirmez veya bir kısmını yerine getirirler. Bu an-
layış, sadece bu dünyada üstün olabilmek ve sonrasını dü-
şünmemek üzerine kuruludur.  

Dünya nimetlerinden hakkıyla zevk alabilmenin tek yo-
lu, bunlar Allah’ın verdiğini bilmektir. Bu önemli gerçeği 
kavrayan bir insan, buradaki nimetlerin geçici olduğunu 
ama ahiret hayatında dünya şartlarıyla kıyaslanmayacak 
kadar üstün güzelliklerin kendisine vaat edildiğini bilir.  

"Peki, cahiliye toplumu bu önemli sırrın farkına varmıyor 
mu? Ya da dünyadan zevk alamadığını gördüğü halde neden bu 
ilkel mantığı sürdürmeye devam ediyor?" sorusunun ise, Ku-
ran'da çok açık bir biçimde yanıtlandığını görürüz:  

Bu, onların dünya hayatını ahirete göre daha sevimli 
bulmalarından ve şüphesiz Allah'ın da inkâr eden bir 
topluluğu hidayete erdirmemesi nedeniyledir.226 
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Allah dilediğine rızkı genişletir-yayar ve daraltır da. 
Onlar ise dünya hayatına sevindiler. Oysaki dünya ha-
yatı, ahirette (ki sınırsız mutluluk yanında geçici) bir 
meta'dan başkası değildir.227 

Kuran ayetlerinde, cahiliye toplumunun ilkel mantığının 
altında yatan asıl sebebin, onların "dünya hayatına bağlanıp, 
ahireti unutmaları" olduğu açıklanır. Oysaki dünya hayatı 
insanlardan hangilerinin daha güzel tavırlarda bulunacağı-
nın denenmesi için hazırlanmış özel bir senaryodan ibarettir. 
İnsanların asıl yurdu ahirettir. Ayetlerde bu durum şöyle 
ifade edilir: 

Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve '(eğlence tü-
ründen) tutkulu bir oyalanmadır'. Gerçekten ahiret 
yurdu ise, asıl hayat odur. Bir bilselerdi.228 

Kuran'da, cahiliye toplumunun herşeye rağmen bu ilkel 
mantıkta ısrar etmelerinin bir sebebinin de kendi aralarında 
övünme tutkusu olduğu belirtilir:  

... Dünya hayatı ancak bir oyun, '(eğlence türünden) 
tutkulu bir oyalama', bir süs, kendi aranızda bir övün-
me (süresi ve konusu), mal ve çocuklarda bir 'çoğalma-
tutkusu'dur...229 

Vicdanlarının Sesini Dinlemeyip Nefislerine Uy-
dukları İçin  

Cahiliye insanlarının, ilkel bir yaşantıda ısrar etme neden-
lerinden biri de vicdanlarını kapatıp nefislerinin emirlerine 
uyarak yaşamalarıdır. 
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Her insanın kalbinde, yaşamı boyunca verdiği tüm karar-
ları etkileyen iki ses vardır. Bu iki ses birbirinin tam zıttı 
amaçlar için yaratılmıştır. Biri, insanları, Allah'ın hoşnut ola-
cağı şeylere çağırırken, diğeri her zaman  
Allah'tan uzaklaştırır, insanı tutkularının, isteklerinin peşin-
den sürükleyecek şeyleri fısıldar. İşte bu iki ses, vicdan ve 
nefistir. Kuran'da bu gerçek şöyle bildirilir: 

Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene', sonra 
ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve 
ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Onu arındı-

rıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu (is-
yanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette 
yıkıma uğramıştır.230 

Cahiliye toplumunu tanıtırken nefis ve vicdan arasındaki 
ayırıma özellikle dikkat çekmek gerekir. Çünkü bir insanı 
"cahil" yapan en büyük unsur, vicdanını dinlememesi, dola-
yısıyla sadece ve sadece nefsinin arzularının peşinden koş-
masıdır.  

Ancak nefislerine uymadaki bu ısrarları cahiliye insanla-
rına hiçbir şey kazandırmaz. Aksine büyük bir kayıp içinde 
ömür sürmelerine sebep olur.  

 

DİN AHLAKI İNSANA VE TOPLUMA 
NELER KAZANDIRIR? 

“Ben nereden geliyorum, nereye gideceğim? Hayatımın 
anlamı ve amacı nedir? Ölümün mahiyeti nedir? Öldükten 
sonra bir yaşamın varlığı kesin mi? Cennet ve cehennem var 
mı? Hayatın kaynağı nedir? Evreni yaratan üstün Yaratıcı 

                                                            
230 Şems: 7-10 



 

 

 

AHMET AKGÜL 154 

nerededir? Bu yüce Yaratıcı bizden tam olarak ne ister? İyi, 
kötü, doğru, yanlış nelerdir? Bunları nereden öğrenebilirim?"... 

Bu gibi soruların cevaplarını insanlar çağlar boyu aramış-

lar, bunlar hakkında düşünmüş ve tartışmışlardır. Oysa bu 
sorulara her dönemde en doğru cevabı filozoflar değil, Allah 
katından inmiş olan "gerçek din" vermiştir. 

Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile diğer bütün 
dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak 
Allah yeter.231  

Dinin gönderilme sebeplerine geçmeden önce önemli bir 
noktayı belirtmekte fayda görüyoruz. Her insan yaratılış 
anından itibaren, kendisini ve etrafındaki tüm varlıkları ya-
ratan Allah'ın varlığını, aklıyla ve vicdanıyla kavrayabilecek 
kabiliyete sahiptir.  

Aynı şekilde, dünyada yaşamı ayakta tutan tüm sistemler 
de mükemmel dengeler üzerine kurulmuştur. Bu dengelerde 
en ufak bir oynama ya da sapma bile söz konusu olsa, yaşa-
mın imkânsız hale gelmesi kaçınılmazdır. Bunlar öyle ince 
dengelerdir ki bu dengeleri biraz inceleyince hepsinde ola-
ğanüstü bir hesap ve tasarım olduğu hemen fark edilir. Ör-
neğin, Dünya kendi etrafında biraz daha yavaş dönse, gece ile 
gündüz arasında korkunç ısı farkları meydana gelir, biraz 
daha hızlı dönse bu sefer de kasırgalar ve tufanlar yüzünden 
yaşam sona ererdi.  

Bunun gibi, dünyadaki yaşamın üzerine kurulu olduğu 
daha pek çok hassas denge vardır ve bunların tek birinin 
dahi tesadüfler sonucu, kendi kendine meydana gelmiş ol-
ması ihtimal dışıdır. Dolayısıyla aklı başında bir insanın böy-
lesine kritik dengeler ve ince hesaplar üzerine kurulu bir 
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düzeni görüp de bunu tesadüfe vermesi mümkün değildir. 
Nasıl ki insan, bir araba ya da herhangi bir teknolojik ürün 
görse bunu tasarlayan, meydana getiren bilinçli insanların 
varlığından hiçbir kuşku duymuyorsa, bunlardan çok daha 
üstün, içiçe geçmiş karmaşık sistemlerden, son derece hassas 
dengelerden oluşan evrenin de kendi kendine var olamaya-
cağı şüphesizdir. Evrendeki her detay, sonsuz kudret ve ilim 
sahibi Allah'ın varlığını gözler önüne seren açık birer delildir. 
Kuran'da yaratılışın bu delillerine sık sık dikkat çekilir: 

Kuran’da, En Temel Konular Öğretilir 

Allah kullarına Kendisini tanıtmak, isteklerini onlara açık-
lamak, Kendisi'nin beğendiği tavır, davranış, ahlak ve yaşam 
biçiminin nasıl olduğunu, iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel ve çir-
kin kavramlarının gerçek manada neler olduklarını, ölümden 
sonra kendilerini nelerin beklediğini bildirmek, Kendi istekle-
rini yerine getirip hoşnutluğunu kazananları nasıl bir 
mükâfatın beklediğini müjdelemek, Kendisi'ne isyan edenle-
rin nasıl bir sonla karşılaşacaklarını haber vermek için her 
devirde elçilerini ve kitaplarını hak dinle göndermiştir. 

Bu şekilde, hak dinler vasıtasıyla, ihtiyaç duyacakları her 
türlü konuyu Allah en hikmetli biçimde insanlara açıkla-
mıştır. Onların dünyada ve ahirette en güzel yaşamı sürebil-
meleri, en mutlu ve en huzurlu yapıya kavuşmaları için ge-
reken her türlü bilgiyi vermiştir. Kitap ve elçi vasıtasıyla 
gönderilen hak dinin bu temel amacı Kuran'ın pek çok aye-
tinde de belirtilir. Bunlardan bazıları şöyledir:  

... Biz Kitabı sana, herşeyin açıklayıcısı, Müslümanla-
ra bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indir-
dik.232 
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Sonra biz Musa'ya, iyilik yapanların üzerinde (ni-
metimizi) tamamlamak, herşeyi ayrı ayrı açıklamak ve 
bir hidayet ve rahmet olarak Kitabı verdik. Umulur ki 
Rablerine kavuşacaklarına inanırlar.233 

Burada sayılanların her biri dini yaşamayan insanların 
geleceğe yönelik ciddi kaygı ve korkularıdır. Din ahlakı ya-
şanmadığı takdirde bu endişelerin duyulması kaçınılmazdır. 
Müminler içinse durum daha farklıdır, onlar bu tür korkula-
rın hiçbirini yaşamazlar. Herşeyin Allah'ın kontrolünde ol-
duğunu bilir, başlarına gelen herşeye hayır gözüyle bakar, 
Allah'ı dost edindikleri için yardımı da yalnızca Allah'tan 
beklerler. Ayrıca dünyada korkulacak hiçbir konu olmadı-
ğını da bilirler. Geleceklerine yönelik konularda Allah'ın en 
hoşnut olacağı tercihleri yapıp, ellerinden gelen çabayı göste-
rip, Allah'ın çizdiği kadere teslim olurlar. Ayette onların bu 
bakış açısı şöyle tarif edilir:  

De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize ke-
sinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. 
Ve mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidir-
ler."234 

Din ahlakı samimi olarak yaşandığında insanların üze-
rinden pek çok dert ve tasa doğal olarak kalkar, herkes hu-
zurlu ve rahat bir yaşam sürer. Din ahlakı tüm bu kaygılara 
çözüm olur. İnsanlar rahatlarlar, üstlerinden büyük bir yük 
kalkar. Çünkü bu insanlar karşılarına çıkan her olayın Al-
lah'ın bir imtihanı olduğunu bilir, bunun rahatlığı ile hareket 
ederler. Bir zorlukla karşılaştıklarında tevekkül ederek ecir 
kazanacaklarını, bir nimetle karşılaştıklarında da Allah'a 
şükrederek yine ahiretleri için fayda sağlayacaklarını unut-
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mazlar. İşte bu tatmin bulmuş ruh hali, dinin iman edenlere 
sağladığı bir ayrıcalıktır. Fakat bu ayrıcalığa sahip olabilmek 
için herşeyden önce Allah'a kuvvetli bir iman, tam bir güven 
ve teslimiyet şarttır. Ancak bu özelliklere sahip olan insanlar 
bu endişelerden arınabilirler. Diğerleri ise yaşadıkları bu tür 
endişe ve korkularla iman etmemelerinin cezasını daha 
dünyadayken almaya başlarlar.  

Din Ahlakı İnsanların Kibirli Olmalarını Önlemek-
tedir  

Kuran'ın pek çok ayetinde Allah tevazuyu ve alçak gönül-
lü olmayı emreder, büyüklenmeyi ve böbürlenmeyi sevme-
diğini bildirir. Dolayısıyla bir mümin için tevazulu olmaktan 
başka alternatif yoktur. 

Ama din ahlakını yaşamayan bir insandan tevazu bekle-
mek anlamsızdır. Bu tür insanlar bilgilerinden, mallarından, 
mevkilerinden, zekâlarından, kültürlerinden ve sahip olduk-
ları herşeyden büyüklüğe kapılırlar ve diğer insanları küçük 
görürler. Bulundukları ortamda her zaman en seçkin, en 
farklı, en akıllı, en güçlü, en üstün ve en dikkat çeken kişi 
olmak isterler. Bir gün ölümün mutlaka geleceğini ve sahip 
oldukları herşeyi bu dünyada bırakacaklarını, övündükleri 
bedenlerinin, güzelliklerinin toprak altında çürüyeceğini 
akıllarına dahi getirmezler. Bu insanlar için geçerli olan de-
ğer, gururdur. Gurur onlar için adeta bir şahsiyet ifadesidir.  

Gururları yüzünden kimseye gerçek anlamda sevgi ve 
saygı gösteremezler, çünkü bunu da gurur konusu olarak 
görürler. Başkalarından sevgi, saygı beklerler ama kendileri 
bunu yaparlarsa küçüleceklerini düşünürler.  

Kuran ahlakını yaşamayan insanların hayatları "ben" 
merkezlidir. Her zaman diğer insanlara hükmetmek ister, 
herşeyin en doğrusunu düşündüklerini zannederler, her fır-
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satta diğer insanları ezmeye, aşağılamaya çalışırlar. En önem-
lisi de bu tür insanlar istisna değildirler, bilakis din ahlakı-
nın yaşanmadığı toplumlarda oldukça yaygındırlar.  

Kuran'da kibir konusunda hassas bir ölçü verilmiştir:  

"Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne 
yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca ulaşabilirsin."235 

Bir başka ayette de, "İnsanlara yanağını çevirip (bü-
yüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürü-
me. Çünkü Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sev-
mez."236 şeklinde öğüt verilmektedir. Dini yaşamayan bazı 
insanlar, "ben mütevazı bir insanım, bu tanıma girmiyorum" 
diyerek kendilerini kandırabilirler. Ancak Kuran'da bildiri-
len, hayatın her anına, kişinin tüm davranışlarına yansıyan 
bir tevazudur. Kendisi ve sahip oldukları da dâhil, herşeyin 
sahibinin ve onları var edenin Allah olduğunu, herşeyin Al-
lah'ın bilgisi ve dilemesi dâhilinde gerçekleştiğinin bilincine 
varmış insanların tevazusudur. Bu insanlar da ancak mü-
minlerdir. Dinden habersiz bir insan, müminlerin ahlak ve 
bakış açısından çok uzak bir yapıya sahip olduğundan ger-
çek anlamda bir tevazuyu yaşaması mümkün değildir. Ku-
ran'da bildirilen şekilde yaşanmadığı sürece, gösterilen teva-
zu, bir gösteriş, riyakârlık ya da eziklik psikolojisinden öteye 
gitmeyecektir. 

Herkesin kibirli olduğu bir toplumun ne derece çekilmez 
ve azap dolu bir ortam olduğu açıktır. Büyüklenmekte, ben-
cillikte, zalimlikte elindeki imkân ve fırsatlar ölçüsünde 
hiçbir sınır tanımayan insanların oluşturduğu bir toplumla, 
herkesin birbirine tevazulu ve alçak gönüllü davrandığı bir 
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toplum arasındaki uçurum din ahlakının gereği gibi yaşan-
mamasından kaynaklanmaktadır. 

Din Ahlakı İnsanlardaki Şefkatsizliği ve Merhamet-
sizliği Giderecektir 

Şefkatli ve merhametli olmak Allah'ın bir sıfatı olduğu 
gibi kullarından da istediği bir ahlak özelliğidir. Kuran'ın pek 
çok ayetinde müminlere şefkatli ve merhametli olmaları 
öğütlenir. 

Kişinin Allah'ı hoşnut etmek, O'nun dinini yaşamak gibi 
bir amacı olmadığında güzel ahlaklı olmak için de bir çabası 
olmayacaktır. Dolayısıyla bu kitapta baştan beri anlatılan 
her türlü kötü ahlak özelliğini göstermekten de çekinmeye-
cektir. Dinsiz toplumda şefkatsizlik her alanda ve herkese 
karşı ortaya çıkar. Böyle bir insan, diğer insanlara olduğu 
gibi, en yakınlarına, annesine, babasına, ninesine, dedesine, 
kardeşlerine, akrabalarına, dahi şefkatsiz davranabilir. Onla-
rın hatalarına ya da insani kusurlarına sinirlenip, azarlayıp 
kırıcı davranabilir. Şefkat gözüyle bakmayı bilmediği için 
yapılan her tavır bu insanı kızdıracaktır.  

Bu tür bir insan fakir veya düşkün insanlara da hiç mer-
hamet etmez. Çünkü anlık ya da günlük çıkarları herşeyden 
önemlidir. Böyle bir anda başkalarını düşünmesi söz konusu 
olmaz. Elbette bu insanların da kendilerine göre şefkat anla-
yışları vardır ama çarpık bir anlayıştır bu… Örneğin yoldaki 
dilenciye acırlar, bunu büyük bir merhamet göstergesi ola-
rak kabul ederler ama asıl çok daha vicdanlı davranılması 
gereken, hatta bizzat kendilerinin fedakârlık yapmalarını 
gerektiren bir durumda kendi çıkarlarının zedelenmemesi 
için kayıtsız kalırlar. Örneğin önlerinde ciddi bir trafik kaza-
sı olsa durup, yardım etmek istemezler. Bunun için kendile-
rince pek çok sebepleri vardır. Tüm günleri mahvolacak, 



 

 

 

AHMET AKGÜL 160 

hastaneye gitmek için para ve zaman harcamaları gereke-
cektir. Ayrıca tanımadıkları bir kişi için böylesine uğraşmak, 
onu taşımak, fedakârlık yapmak çok anlamsızdır. Çünkü 
bunun karşılığında bir kazançları olmayacaktır.  

İşte din ahlakının yaşanmadığı bir toplumda böyle örnek-
lere sık sık rastlamak mümkündür. Bu insaniyetsiz tavırların 
yok olması ise ancak Kuran ahlakının eksiksiz olarak ya-
şanmasıyla mümkün olabilir. İnsanların birbirlerine karşı-
lıklı olarak şefkat ve merhamet hisleri beslemesi, güzel tavır-
lar gösterme konusunda şevk içinde olmaları ancak dinin 
sağlayabileceği bir güzelliktir. Ama şunu da belirtmek gere-
kir ki, toplum içinde istisna kişilerin böyle üstün bir ahlakı 
yaşaması yeterli değildir. Ya da insanların bazı olaylar karşı-
sında güzel tavırlar gösterip, bazılarında ise Kuran'a uygun 
olmayacak şekilde davranmaları, bazı kötülüklerden pren-
sip olarak kaçınıp, bazılarını hiç düşünmeden yapmaları ile 
de istenen ortam oluşmaz. Gerçekten huzurlu bir toplum 
hayatının varlığı, bireylerin toplu olarak Allah'ın dinini ya-
şamaları ve karşılıklı özveride bulunabilen bir ahlaka sahip 
olmalarıyla mümkündür. 

Din Ahlakı Herkesin Çözüm Getiren İnsan Olmasını 
Önermektedir 

Kuran insanlara olaylara çözüm getirebilen, her konuda 
akılcı hareket eden bir yapı kazandırır. Bu nedenle dini yaşa-
yan bir insan, konu her ne olursa olsun, ne derece tıkanmış 
gözükürse gözüksün çözümsüz olmaz. Bu yüzden Kuran 
ahlakının yaşandığı bir toplumda hiçbir zaman aşılması 
imkânsız olan bir engel, çözümü mümkün olmayan bir du-
ruma rastlanmaz. 

Kuran ahlakı yaşanmadığında akıl gereği gibi devreye 
girmediğinden, bir mümin için çok kolay çözümlenebilecek 
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konular başkaları için büyük sorun oluşturur. Din ahlakını 
yaşamayan insanların yaşamlarının her safhası böyle sorun-
larla, dertlerle doludur. Sorunlar, çözüm aranmaktan ziyade, 
katlanmaya alışılmış ve günlük hayatın doğal bir parçası 
olarak benimsenmişlerdir. Çözümsüzlük dinden uzak insan-
ların her hallerine yansır. Sürekli umutsuz, şikâyetçi bir ya-
pıları vardır. Ama sorunlara çözüm bulmak akıllarına gel-
mez. Gelse de çok kısıtlı düşündükleri için genelde akılcı bir 
çözüm üretemezler.  

Ayrıca çözümsüzlük dinden uzak toplumlarda adeta meş-
ru bir mazeret olarak kabul edilir. İnsan sorumsuzluğunu, 
gayretsizliğini, ilgisizliğini ve akılsızlığını çözümsüzlüğün 
arkasına saklanarak örtmeye çalışır. Özellikle işyerlerinde 
herkes kendi yaptığı işi çok karışık ve çözümsüz göstermeye 
çalışır. Böylece çok zor bir iş yapıldığı izlenimi verilir. Hata-
lar, ihmaller ve başarısızlıklar da bu şekilde meşrulaştırılma-
ya çalışılır. 

Dinden uzak toplumlarda konuların gereği gibi çözüle-
memesinin en önemli nedeni, daha herkesin kendi kişisel 
sorunlarıyla başa çıkamamış olmasıdır. Din ahlakı yaşanma-
dığı takdirde, nefsinin oyuncağı haline gelen insan yalnızca 
onun emirlerini yerine getirmeye çalışacağı için, başkalarına 
veya topluma faydalı olma gibi bir kaygısı zaten yoktur. Her 
durumda ve ortamda nefsinin çıkarlarını en fazla gözetmeye, 
genelin menfaatleri için ise en az sıkıntıya girmeye, mini-
mum derecede emek harcamaya, masraf yapmaya ve sorum-
luluk almaya yönelik düşünür.  

Ortak bir çözüm aranan en basit bir konu bile, çok rahat-
lıkla halledilebileceği halde altından kalkılamaz. Herkes 
kendini ön plana çıkarmak, kendi fikirlerini kabul ettirmek, 
kendi komplekslerini tatmin etmek, son sözü söyleyen ol-
mak gibi endişe ve beklentilerle hareket ettiği için asıl konu 
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bir türlü çözüme kavuşamaz. Din ahlakını yaşamayanların 
sorunlara çözüm getirememelerinin ardında yatan, araların-
daki ayrılık ve çekişmeden bir ayette şöyle bahsedilir: 

... Kendi aralarındaki çarpışmaları ise pek şiddetlidir. 
Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. 
Bu, şüphesiz onların akletmeyen bir kavim olmaları 
dolayısıyla böyledir.237 

Din Ahlakında Tartışma Yoktur, İkna ve Hatırlatma 
Gereklidir 

Televizyondaki çeşitli açık oturum programlarında bir 
konu hakkında saatlerce hatta bazen sabahlara kadar tartı-
şıldığı olur. Herkes tartışmacı bir ruh haline sahip olduğu için 
kimse birbirinin fikirlerini kolay kolay kabul edemez. Bir 
kimse bir başkasının fikrinin doğru olduğuna kanaati gelse 
bile bunu kabullenmeyi gururuna yediremediğinden ona 
muhalefet etmeye hatta o fikri küçümsemeye çalışır. Çünkü 
önemli olan doğrunun bulunması değil, doğruyu kendisinin 
söylemesi, son noktayı kendisinin koymasıdır. Tartışmacılar 
kendi bilgi ve birikimlerini ortaya dökecek birçok tali konu-
lara girerler. Çünkü asıl amaç böyle bir fırsat yakalamışken 
mümkün olduğunca kendini sergileyebilmektir. Tartışmacı-
lar sürekli ana konudan uzaklaşırlar ve saatler sonunda da 
hiçbir mesafe katedemediklerini, hiçbir çözüme ulaşamadık-
larını görürler. Aksine daha da başka çözümsüz sorunlar, 
ihtilaflar, fikir ayrılıkları ortaya dökülür. Zaten daha en baş-
ta amaçları çözüm bulmak değildir. Önemli olanın tartışmak, 
konuşmak, herkesin fikrini söylemesi olduğu türünden boş 
felsefeler geliştirir kendilerini avuturlar. Tartışılan konuların 
ise hala hiçbir çözüme kavuşmamış, asıl amacın gerçekleş-
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memiş olmasında bir gariplik görmez, hatta bunu çok doğal 
karşılarlar. 

Müminler ise herşeyin hesabını Allah'a vereceğini bildik-
leri için her durumda en akılcı, en vicdanlı ve en düşünceli 
tavrı gösterir, en isabetli kararları alır, en doğru çözümü bu-
lurlar. Kuran'ın kendilerine kazandırdığı üstün ahlak, yük-
sek sorumluluk duygusu ve ince düşünme kabiliyeti doğrul-
tusunda hareket ettikleri için sorunları çok çabuk sonuca 
bağlar, hiçbir noktada takılmazlar. İşleri aralarında istişare 
ederek, birbirlerinin akıllarından istifade ederek halleder-
ler.238 Her konuda, Allah'ın en çok hoşnut olacağı en hayırlı 
tercihi yaparlar. Kendi nefislerinin hoşuna gitmese, şahsi 
menfaatlerine ters düşse dahi, haktan, adaletten, en doğrusu-
nu yapmaktan taviz vermezler. 

Yalnızca Allah'a kulluk ettikleri ve herşeyin karşılığını 
yalnızca Allah'tan bekledikleri için, yaptıkları işlerde insan-
ların hoşnutluğunu ve beğenisini kazanma, ön plana çıkma, 
itibar kazanma, takdir görme, dikkat çekme, gösteriş yapma 
gibi basit tavırlara tenezzül etmezler. Bu yüzden yaptıkları 
işlerde, aldıkları kararlarda sürekli olarak Allah'ın destek, 
yardım, ilham ve bereketini görürler.  

Allah'tan çok korkup sakındıkları için neyin doğru neyin 
yanlış olacağını hemen teşhis edip239 en doğru kararı ve çö-
zümü bulurlar. Yine Allah'tan korkup sakındıkları için Al-
lah onlara "bir çıkış yolu"240 gösterir ve "işlerinde bir ko-
laylık"241 sağlar. 

Din Ahlakı İnsanlara Tevekkül Huzuru Kazandırır 
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Kendilerini Allah'a teslim etmek istemeyen, din ahlakını 
yaşamayan, bundan dolayı da ruhlarında sürekli isyankârlı-
ğı, karamsarlığı ve umutsuzluğu yaşayan insanlar başlarına 
gelen her türlü olayı tesadüflerin eseri olarak değerlendirir-
ler. Tüm hayatları boyunca da bu bakış açısının getirdiği gü-
vensizlik, tedirginlik ve belirsizliğin gerilimini yaşarlar. 
Müminlerde olduğu gibi, her durumda Allah'a güvenmenin 
ve bütün olayların Allah'ın çizdiği bir kader üzerine gelişti-
ğini bilmenin avantajını yaşayamazlar. Hayır ya da şer olsun 
herşeyin Allah'ın dilemesiyle, insanların denenmesi için ya-
ratıldığını ve her türlü olayda Allah'ın bildirdiği şekilde dav-
randıklarında huzura kavuşacaklarını bilmezler. Kendileri 
için dinsizliği seçmiş olmanın azabını böylelikle küçük bü-
yük her olayda yaşarlar. 

Bu insanlar yaşadıkları her olayı çok fazla önemser, gündelik 
ve basit olayları büyütüp, dünyanın en önemli meselesiymiş 
gibi değerlendirirler. Bu nedenle işler kendi planladıkları ya da 
istedikleri gibi gitmediğinde de hemen olumsuz gözle değerlen-
dirirler. Anında karamsarlığa kapılıp, ümitsizliğe düşerler, bunu 
başlarına gelen bir felaket olarak görür ve bir türlü çıkış yolu 
bulamazlar. Başlarına olumsuz gibi gözüken ani bir olay gelince 
şiddetli üzüntü duyar, ağlar, isyan ederler. Allah'a teslim olma-
dıkları için herşeyin O'nun kontrolünde olduğunu da idrak 
edemezler. 

Günlük olayların gidişatına göre inişli, çıkışlı bir ruh hali 
yaşarlar. Bu yaşantı içinde onların üzülmelerine, huzursuz 
olmalarına, bunalıma girmelerine sebep olacak çok fazla 
detay vardır. Tüm günleri ve hatta ömürleri bu tip üzüntü ve 
hayıflanmalarla geçer. Bu tevekkülsüzlüklerini anlık olayla-
rın yanı sıra, hayatları boyunca karşılaştıkları her durumda 
görmek mümkündür. 
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Söz gelimi bir ev kadını için evi, ailesi ve evde yapması ge-
reken işleri dünyanın en mühim konularıdır. Eğer bu konu-
larda aksaklık gibi görünen, halledemediği bir durum olu-
şursa, bunun Allah'ın kontrolü dâhilinde olduğunu ve kendi-
si için mutlaka hayırlı olduğunu hiçbir zaman düşünemez. 
Başına gelen en ufak olayda hayıflanmaya, söylenmeye baş-
layıp, sıkıntılı bir ruh hali içine girer. Oysa bu derece sıkıntı-
sını yaptığı şey en fazla ocakta unutup yaktığı bir yemek ve-
ya elektrik süpürgesindeki bir aksaklıktan başka birşey de-
ğildir. Ancak Allah'a teslimiyetli olmadığı ve din ahlakını da 
yaşamadığı için en basit sorunlar dahi ona büyük bir azap 
vesilesi olur. 

Aynı zihniyet, bu ev kadının büyük bir holdingte yönetici 
olan ve işleriyle ilgili birtakım sorunları olan kocası için de ge-
çerlidir. Ona göre karısının evde uğraştığı işlerin, derdine düştü-
ğü sıkıntıların hiçbir önemi yoktur, hepsi küçük şeylerdir. An-
cak kendi işleri hem çok önemli hem de hayati konulardır. Bu 
konularda oluşan problemlere olumlu gözle bakıp, herşeyin 
Allah'ın kontrolünde olduğunu düşünmediği için de psikolojik 
olarak büyük sıkıntılara girer. Aynı durum din ahlakını yaşa-
mayan çocukları için de geçerlidir. Onlar da bütün dünyanın, 
gittikleri okuldan ibaret olduğunu düşündükleri için 10-15 yıllık 
okul hayatları boyunca bir türlü rahat edemezler. Bir sınavları 
iyi geçtiyse diğerinin kötü geçmesi mutsuz olmaları için yeterli-
dir. Ayrıca arkadaş gruplarıyla ilişkileri, onlar arasında aranan, 
beğenilen bir kişi olup olamamaları gibi konular da sıkıntıya 
düşmelerine sebep olacak muhtemel olaylardır. Annelerinden, 
babalarından ve çevrelerinden karamsarlığı, umutsuzluğu, çö-
zümsüzlüğü ve sürekli şikâyet etmeyi öğrenmişlerdir. Artık bu 
ruh hali üzerlerine yerleşmiştir. Oysa bu ruh halinin yegâne 
sebebi din ahlakını yaşamamaları, Allah'ı tanımamaları ve O'na 
güvenmemeleridir. Fakat bundan da haberleri yoktur.  
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Kuran ahlakını yaşamayan toplumlardan örneklerini 
verdiğimiz bu insanların her biri nasıl ki dünyanın en önem-
li sorunlarına sahip olduklarını düşünüp, çözümler arıyor 
ama sürekli ümitsizlik ve karamsarlık içinde yaşıyorlarsa, bu 
toplumun daha üst konumlarında ve mevkilerinde olan in-
sanlar da karşılaştıkları durumlarda aynı karamsar ruh hali-
ni yaşamaktadırlar.  

Oysa herşey Kuran'da gösterilen çözümler yönünde değer-
lendirilirse ve en olumsuz görünen olayda bile Allah'tan ge-
len bir hayır olduğu unutulmazsa, insanları ümitsizliğe sevk 
eden bir ortam oluşmaz. Din ahlakı yaşandığında insanların 
tüm karamsarlıkları, yılgınlıkları sona erer. Küçük büyük 
her konuya, başlarına gelen her olaya güzel gözle bakar, bun-
lardan kendilerine faydalar ve öğütler çıkarırlar. Hem kişile-
rin şahsi yaşamlarına hem de toplum hayatına huzur gelir.  

Din ahlakı yaşandığında hiç kimse olayları tesadüf ya da 
rastlantı gözüyle değerlendirmez. Herkes her olayı Allah'ın 
tesbit ettiği kader çerçevesinde değerlendirip, bunların ar-
dındaki yaratılış hikmetlerini, Allah'ın bu olaylar vasıtasıyla 
insanlara verdiği dersi anlamaya çalışır. Bu yüzden din ahla-
kı yaşandığında kimse keşke demez:" 

"Keşke dün gitseydim, başıma bunlar gelmezdi... Eğer bu 
okula başlamasaydım, Amerika'ya gidebilirdim... Keşke ya-
rım saat önce gelseydiniz, beyefendiyi görürdünüz... Keşke 
bu yoldan gitmeseydik, trafik çokmuş... Keşke seninle ev-
lenmeseydim, gençliğim gitti… Keşke bu elbiseyi giymesey-
dim, bütün gecem rezil oldu... Keşke dışarı çıkmasaydım, has-
talanmazdım... Keşke yola gece çıkmasaydı, başına bu kaza 
gelmezdi... Keşke başka doktora gitseydi, daha çabuk iyileşe-
bilirdi... Keşke o uçakta olmasaydı, ölmezdi..." gibi sözler sarf 
etmez. Dünya hayatları boyunca Allah'ı unutarak, dini gö-
zardı ederek yaşayan insanlar yaşamlarını hep "keşke"lerle 
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geçirdikleri için ahirette de onları keşke diyecekleri başka 
konular beklemektedir. Ama elbette ki bu keşkeler kendile-
rine hiçbir yarar sağlamayacaktır: 

Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir gör-
sen, derler ki "keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilsey-
dik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü-
minlerden olsaydık".242 

Dinsizliğin İnsan Üzerindeki Tahribatları Şöyledir: 

Dinsizliğin toplum düzeninde pek çok olumsuz etkileri 
olduğu gibi insanların ruhsal ve fiziksel yapıları üzerinde de 
çok derin tahribatları vardır. Bu bölümde dinsizliğin insanda 
yaptığı maddi ve manevi tahribatları ele alacağız. 

Din ahlakını yaşamayan insanların Allah'a güvenip da-
yanmamaları hayatlarının sürekli üzüntü, sıkıntı ve stresle 
geçmesine sebep olur. Bu yüzden psikolojik kökenli pek çok 
hastalığa yakalanırlar, vücutları çok hızlı yıpranır, kısa süre-
de yaşlanıp çökerler. Yaşadıkları ruhsal sıkıntının etkisi be-
denlerinin her noktasında kendisini gösterir.  

En sağlıklı, gösterişli, genç ve güzel bir insan bile bu etki-
ler sebebiyle kısa bir müddet sonra tanınmayacak hale gele-
bilir. Genç yaşlarda, yaşıtları olan müminlerde görülmeyen 
fiziksel bozukluklar onlarda belirmeye başlar; gözleri mat ve 
cansız olur, saçları çok dökülür, mat ve seyrek olur, erkek-
lerde kellik daha sık görülür. Psikolojik durumlarının bir 
sonucu olarak derileri kalınlaşır ve sertleşir, esnekliğini kısa 
sürede kaybeder. Derilerinin rengi kirli bir sarı veya koyu 
esmer bir renk alır, zilletli bir görünümdür bu… Hiç kuşku-
suz bunda Kuran'daki temizlik anlayışının yaşanmamasının 
etkisi de büyüktür. Bunlar din ahlakının yaşanmadığı ve yol 
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gösterici olarak benimsenmediği toplumlarda çoğu kişide 
görülen özelliklerdir, herkeste o kadar yaygındırlar ki artık 
doğal karşılanır olmuştur. Dolayısıyla dinsiz bir ortamı ter-
cih etmelerinin karşılığını daha dünyada iken alırlar ama 
elbette bunun bir de ahiretteki karşılığı vardır.  

Müminler ise psikolojik yönden sağlıklı oldukları, hiçbir 
zaman strese, üzüntüye, ümitsizliğe kapılmadıkları için be-
denen de sağlıklı ve dinç kalırlar. Allah'a tevekkül etmeleri-
nin, güvenip dayanmalarının, herşeye hayır gözüyle bakma-
larının, Allah'ın kendilerine olan güzel vaat ve müjdelerinin 
sürekli sevincini içlerinde taşımanın olumlu etkisi tüm fizik-
sel özelliklerine de yansır. Tabii ki bu durum, din ahlakını 
tam anlamıyla kavrayan ve vicdanını tam kullanarak, Ku-
ran'ı hakkıyla yaşayan kimseler için geçerlidir.  

Elbette ki onlar da hastalıklara yakalanır ve doğal olarak 
yaşlanırlar ancak diğerleri gibi psikolojik kaynaklı bir çö-
küntü şeklinde değildir bu: hastalık, yaşlanma ve ölüm kuş-
kusuz bütün insanlar için geçerlidir. Fakat tüm bunların 
hızlı, yoğun ve yıkıcı olması dinden uzak yaşam ve düşünce 
tarzının kazandırdığı olumsuz psikolojiyle doğrudan alaka-
lıdır. Bütün yaşamını Allah'a dayanarak, güvenerek, her 
olayda bir hayır arayarak, huzurlu ve mutlu geçiren bir in-
san üzüntü ve sıkıntılardan uzak olacağı için bedeninin gö-
receği zararlar da doğal olarak daha az olacaktır. 

Din ahlakını yaşamayan bir toplum, manevi açıdan dinin 
sunduğu rahatı ve huzuru bir türlü elde edememeye, hem 
psikolojik hem de fiziksel olarak zorluklarla karşılaşmaya 
mahkûmdur. Toplum bunun örnekleriyle doludur. 

Günümüzde çağın hastalıkları olarak isimlendirilen iki 
şey vardır: Stres ve depresyon. Bu iki hastalık kişiye yalnızca 
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psikolojik olarak zarar vermekle kalmayıp, bedeninde de 
fiziksel olarak çeşitli etkilerle kendisini göstermektedir. 

Stres ve depresyona bağlı olarak meydana gelen rahatsız-
lıkların en belli başlı olanları, bazı akıl hastalıkları, uyuştu-
rucu madde bağımlılıkları, uykusuzluk, deri, mide, tansiyon 
hastalıkları, nezle, migren, kemiklerle ilgili birtakım hasta-
lıklar, böbrek dengesizliği, solunum bozuklukları, alerjiler, 
kalp krizi, beyinde büyüme meydana gelmesi gibi sorunlar-
dır. Tabii ki tüm bu hastalıkların oluşma sebebi, her zaman 
stres veya depresyon olmayabilir. Fakat bilimsel olarak da 
ispatlandığı gibi bunların çıkış noktası çoğu kez psikolojik 
kaynaklıdır. 

Din ahlakının hâkim olduğu bir hayat ise beraberinde te-
vekkülü, kader inancını getirdiği için kişi rahat olur, herşe-
yinde yalnızca Allah'ı vekil tutar, olaylar karşısında yapması 
gereken en hayırlı şeyi, Allah'ın en çok beğendiği ve razı ol-
duğu davranışı sergiler. Bunun sonucu artık ne olursa olsun 
elinden gelenin en güzelini yapmış olmanın vicdani rahatlığı 
içindedir. En olumsuz sonuçla bile karşılaşsa bunun Al-
lah'tan gelen bir deneme olduğunu ve Kuran'da kendisine 
gösterildiği gibi tepki vermesi, değerlendirmesi gerektiğini 
bilir. Hiçbir ümitsizliğe, üzüntüye ve strese kapılmaz. Çünkü 
gerçek hedefi ahirettir ve önemli olan da sonsuz ahiret 
mükâfatını kazanmak için gerektiği gibi hareket etmiş olma-
sıdır. Allah'a olan güçlü inancından dolayı, hiçbir olaydan 
hiçbir olumsuzluktan etkilenip güçsüzleşmez, daima rahat 
ve huzurludur. Dolayısıyla bu ruhsal ve psikolojik sağlığı, 
bedensel sağlığına da olumlu bir etki olarak yansır.  

İşte din ahlakını yaşamak ile yaşamamak arasındaki derin 
farklardan biri budur. İnanmayanlar dünyayı yaşayabilmek, 
çok sevdikleri, değer verdikleri bedenlerini bu kısa dünya 
yaşamında çok iyi koruyarak, onu dünya tutkuları için kul-
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lanmak isterler. Bu şekilde kârda olacaklarını düşünürler, 
ama yanılırlar. Din ahlakını yaşamamakla, değil kârlı çık-
mak çok büyük zarara uğrarlar. Ahiretteki büyük azabın 
öncesinde dünyada da bu şekilde azap görürler. Onların din 
ahlakını yaşamaktan şiddetle sakındırdıkları bedenleri, hiç 
beklemedikleri, ummadıkları bir zamanda bu şekilde tahri-
batlara uğrar ve çoğunlukla bunların telafisi de mümkün 
olmaz.  

İnsanın ruhunu da, bedenini de Allah, din ahlakını yaşa-
mak üzere yaratmıştır. Dinin yaşandığı bir sisteme göre ayar-
lanmış, buna uygun özelliklerle donatılmıştır. Ve bu beden 
yaratılışına aykırı kullanıldığında maddi ve manevi olarak 
bozulmaya, çökmeye mahkûmdur. Nitekim insan ruhuyla 
bedeni aslında birbiriyle çok yakından bağlantılıdır. İkisini 
de Allah yaratmıştır ve ikisinin de yaratılışlarına uygun kul-
lanılmaları şarttır.  

Aynı şekilde insanlar bedenen de şiddetli zararlar görür-
ler. Bedenle ruhun yakın ilişkisi açık bir gerçektir. Toplumda 
da bunun örneklerine sık sık rastlanır. Çok neşeli, huzurlu, 
dünyaya güzel gözle bakabilen, başlarına gelen olaylarda 
güzel bir taraf yakalayabilen, isyana, karamsarlığa kapılma-
yan insanların genelde bedenen de sağlıklı ve dinç oldukları, 
geç yaşlandıkları bilinir. Bu nedenle insanlara gazetelerde, 
dergilerde her fırsatta genç ve sağlıklı kalmaları için mutlu 
ve huzurlu bir yaşam sürmeleri, güler yüzlü olmaları, iyim-
ser olmaları, çabuk öfkelenmemeleri yönünde çağrılar yapı-
lır. Oysa dikkat edilirse bunlar zaten din ahlakının yaşanma-
sıyla mümkün olan, dinin şart koştuğu özelliklerdir. Kuran 
ahlakı tam olarak benimsenmeden ve yaşanmadan insanla-
rın bu ruh halini elde etmeleri imkânsızdır.  

Cahiliyenin Din Konusundaki Sapkın İnançları Şun-
lardır: 
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Cahiliye toplumu denilince, bu insanların Allah'ın varlı-
ğını hiç bilmedikleri ya da din ahlakından habersiz oldukları 
düşünülmemelidir. Aksine cahiliye toplumu insanlarının 
büyük bir kısmı kendilerini ve tüm evreni yaratan, üstün 
güç sahibi Allah'ın varlığını kabul ederler. Ancak kendi ilkel 
mantıklarıyla geliştirdikleri sapkın bir din anlayışları vardır. 
Kuran'da pek çok ayetle bu insanların Allah'ın varlığını bil-
dikleri halde düşünmedikleri ve gerçekleri kavrayamadıkla-
rı haber verilmiştir: 

Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı, güne-
şi ve ayı kim emre amade kıldı?" diye soracak olursan, 
şüphesiz: "Allah" diyecekler. Şu halde nasıl oluyor da 
çevriliyorlar?243 

Andolsun, onlara: "Kendilerini kim yarattı?" diye so-
racak olsan, elbette: "Allah" diyecekler. Öyleyse nasıl 
olur da çevriliyorlar?244 

De ki: "Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kim-
dir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi 
ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve 
işleri evirip-çeviren kimdir? Onlar: "Allah" diyecekler-
dir. Öyleyse de ki: "Peki siz yine de korkup-
sakınmayacak mısınız?245 

Söz konusu insanların Allah'ın varlığını, herşeyin yaratıcı-
sı olduğunu bildikleri halde sapmalarının nedeni ise, dünya-
ya karşı duydukları şiddetli tutkudur. Bu tutku sebebiyle 
farkına vardıkları gerçekleri göz ardı eder ve kendilerini çe-
şitli bahanelerle kandırırlar. Eğer bu konu hakkında samimi 
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bir biçimde düşünecek olurlarsa, etraflarındaki düzeni mü-
kemmel bir şekilde yaratan Allah'a kulluk etmeleri gereke-
ceğini anlarlar. Onlar ise böyle bir yükümlülüğün altına 
girmek istemezler. Eğer Allah'a iman edecek olurlarsa, ahire-
tin varlığını da kavrayacaklarını ve ahiret için ciddi bir ha-
zırlık yapmaları gerekeceğini bilirler. Bu da onların dünyaya 
olan şiddetli bağlılıklarından vazgeçmeleri anlamına gelir ki, 
böyle bir şeyi de asla kabul edemezler. İşte cahiliye toplu-
munun bu noktada sığındığı yöntem, düşünmemek ve vic-
danlarını rahatlatacak bahaneler bularak açıkça gördükleri 
bu gerçekten kaçmaya çalışmaktır. 

Bu inkârın meydana getirdiği vicdan azabından kurtul-
mak için ise din konusunda çeşitli sapkın inançlar geliştirir-
ler. Geliştirdikleri mantıklar boş birer kandırmacadan başka 
bir şey değildir ve hepsi birbirinden oldukça farklı olmakla 
birlikte, temelde sadece tek bir amaca yöneliktir; din ahlakı-
nı yaşamaktan ve Allah'a kulluk etmekten kaçmak… 

Bununla beraber cahiliyenin din hakkında geliştirdiği bu 
sapkın inançların her biri bundan 1400 yıl önce Allah'ın 
müminlere bir kılavuz olarak indirdiği Kuran'da detaylıca 
açıklanmıştır. Bu nedenle ilerleyen sayfalarda inceleyeceği-
miz bu sapkın inançlar, cahiliye insanını dünyada iken kan-
dırsa bile, ahirette kurtaramayacaktır. O gün herkes dünyada 
iken Kuran’da gösterilen doğrulardan sorumlu tutulacak ve 
tüm işlediklerinden sorguya çekilecektir. Vicdanının sesine 
kulak veren ve imanı nefsinin tutkularından üstün tutan 
insanlar sonsuz ikramla mükâfatlandırılacaklardır. 60–70 
senelik geçici bir dünya hayatı uğruna Allah'ın gösterdiği 
gerçeklerden yüz çevirip, yalanlayanlar ise telafi edilemez 
bir pişmanlıkla karşılaşacaklardır: 

Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir gör-
sen; derler ki: "Keşke (dünyaya bir daha) geri çevril-
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seydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve 
mü'minlerden olsaydık".246 

O inkâr edenler Müslüman olmayı nice kereler dile-
yecekler.247 

Çoğunluğun Doğru Yolda Olduğuna İnanılmaktadır 

Din ahlakından uzak yaşayan insanların hayatlarına 
hâkim olan sapkın mantıklardan biri, "çoğunluk tarafından 
kabul gören düşüncenin doğru olduğu"dur. "Bu kadar çok kişi 
böyle düşündüğüne ve böyle yaşadığına göre bir bildikleri 
vardır" ya da "yanlış olsa bu kadar insan bu fikrin peşinden 
gider mi?" gibi mantıklarla kendilerini kandırırlar. Hele bir 
de örnek aldıkları çoğunluk içerisinde itibar kazanmış ve 
belirli yerlere gelmiş kimseler bulunuyorsa, bu çoğunluğu 
kendilerine rehber edinmekten kaçınmazlar.  

Oysaki çoğunluk tarafından uygulanması, yapılan bir şe-
yin meşru olduğunu göstermez. Aksine Kuran'a uymayan 
insanlar için bu aynı zamanda da tehlikeli bir tuzaktır. Ayet-
te bu sır müminlere haber verilmiş ve çoğunluğun peşinden 
gitmemeleri konusunda uyarılmışlardır: 

Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, 
seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak 
zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle' yalan 
söylerler.248 

Kuran'daki bu uyarı doğrultusunda, müminler çoğunluğa 
değil Kuran'a ve vicdanlarına itibar ederler. Cahiliye toplu-
mu bireyleri ise, çoğunluğun peşinden giderek, dünyada 
kendilerini koruyabilecek bir güç ve ahirette kendilerini 
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savunabilecekleri makul bir mazeret bulduklarını sanırlar. 
Fakat olaylar hiç de umdukları gibi gelişmez. Dünyada dini 
göz ardı eden kalabalık, ahirette onları yapayalnız ve yar-
dımsız bırakacaktır: 

(Böyle bir günde) Hiçbir yakın dost bir yakın dostu 
sormaz.249 

Ve kişi mazeretlerini öne sürüp, "herkes böyleydi" ya da 
"çoğunluğun doğru yolda olduğunu sandım, çoğunluğa uy-
dum" dediğinde, bunların hiçbir geçerliliği olmadığını göre-
cektir: 

Artık o gün, zulmedenlerin ne mazeretleri bir yarar 
sağlayacak, ne (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul 
edilecektir.250 

İşte cahiliye toplumunun din konusunda ölçü aldığı bu 
sapkın mantığın, ne dünyada ne de ahirette hiçbir geçerliliği 
yoktur. "… Ancak insanların çoğu iman etmezler"251 aye-
tiyle çoğunluğun doğru yolda olmayacağı, aksine doğru yol-
da olanların tarih boyunca her dönemde azınlık bir toplu-
luktan oluştuğuna dikkat çekilmiştir.  

Öldükten Sonra Yok Olacakları Sanılmaktadır 

Cahiliye insanları, var olan herşeyin bu dünyada gözleriy-
le görebildikleri, elleriyle tutabildikleri ve hissedebildikleri 
maddeden ibaret olduğuna inanırlar. Bu nedenle de dünya-
daki hayatları sona erdikten sonra bir daha yaşamayacakla-
rına kendilerini ikna ederler. Aslında bu onların inkârları 
için öne sürdükleri bir mazeretten başka bir şey değildir. 
Çünkü düşünen her insanın kavrayabileceği gibi, ahiretin 
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yaratılması ile dünyanın yaratılması arasında hiçbir fark 
yoktur. Nasıl kendileri bir hiç iken yokluktan var edildilerse, 
bunlara güç yetiren Allah şüphesiz bunun bir benzerini ya-
ratmaya da kadirdir.  

Ancak cahiliye inancında direten kimseler, son derece 
açık olan bu gerçeği görmek ve anlamak istemezler. Kuran'da 
onların bu direnişleri için öne sürdükleri mazeretler şöyle 
ifade edilmiştir: 

Kendi yaratılışını unutarak Bize bir örnek verdi; dedi 
ki: "Çürümüş-bozulmuşken, bu kemikleri kim dirilte-
cekmiş?" De ki: "Onları, ilk defa yaratıp-inşa eden diril-
tecek. O, her yaratmayı bilir."252 

Dediler ki: "Biz yer (toprağın için) de yok olup gittik-
ten sonra, gerçekten biz mi yeniden yaratılmış olaca-
ğız?" Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkâr edenler-
dir.253 

Elbette böyle açık bir gerçeği inkâr etmelerinin kendile-
rince bir sebebi vardır. Ahiretin varlığını inkâr etmek, her-
şeyden önce, kendilerini dünyaya bağlılık konusunda haklı 
çıkaracaktır. Aksi takdirde, ölümden sonra dirileceklerini 
kabul etmek, aynı zamanda dünyada yaptıkları iyiliklerden 
ve kötülüklerden hesaba çekilecekleri anlamına gelir ki, bu 
gerçek onların kurmuş olduğu tüm batıl sistemi alt üst eder. 

Ahiretin varlığını tasdik eden bir insan, ahiret hayatı için 
de hazırlık yapması gerektiğini bilir. Cahiliye insanları ise, 
yaşam konusunda o kadar hırslıdırlar ki, böyle bir kabule 
asla yanaşmazlar. İşte kendi ilkel mantıklarıyla buna çözüm 
olarak, ahireti tamamen reddetmeyi bulmuşlardır. Ancak bu 
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onlara kayıptan başkasını arttırmaz; üstelik bu cahilce ina-
nışları sebebiyle hem dünyada sıkıntılı bir hayat sürerler, 
hem de ahirette sonsuz bir azaba mahkûm olurlar. Bu du-
rumda ölümden sonra yaşam olduğunu inkâr etmenin kişiye 
sanıldığı gibi kazanç değil, sadece kayıp getireceği son derece 
açıktır. 

İman Etmek İçin Mucize Görmeleri Gerektiği Savu-
nulmaktadır 

Kimi insanların din hakkında geliştirdikleri sapkın inanç-
lardan biri de, iman etmek için doğaüstü bir olay görmeleri 
gerektiğidir.  

Cahiliye toplumunun öne sürdüğü bu mucize arayışı, sa-
dece bir kaçıştan ibarettir ve bu, tarih boyunca inkârda dire-
nen her topluluk tarafından ortaya atılmıştır. Bu topluluklar 
Allah'ın varlığına inanmak için, O'nun doğa kanunlarının 
dışında olaylar yaratmasını ve kendilerine gönderilen pey-
gamberlerin elçiliklerine inanmak için de, elçilerin insanüs-
tü özellikler göstermelerini istemişlerdir. Kuran'da bu insan-
ların talep ettikleri mucizelerden bazıları şöyle sıralanmıştır: 

Bize kavuşmayı ummayanlar, dediler ki: "Bize me-
leklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz ge-
rekmez miydi?"...254 

Andolsun, Biz bu Kur'an'da her örnekten insanlar 
için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise 
ancak inkârda ayak direttiler. Dediler ki: "Bize yerden 
pınarlar fışkırtmadıkça sana kesinlikle inanmayız." "Ya 
da sana ait hurmalıklardan ve üzümlerden bir bahçe 
olup aralarından şarıl şarıl akan ırmaklar fışkırtmalı-
sın." "Veya öne sürdüğün gibi, gökyüzünü üstümüze 
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parça parça düşürmeli ya da Allah'ı ve melekleri karşı-
mıza (şahid olarak) getirmelisin." "Yahut altından bir 
evin olmalı veya gökyüzüne yükselmelisin. Üzerimize 
bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirinceye kadar 
senin yükselişine de inanmayız." De ki: "Rabbimi yücel-
tirim; ben, elçi olan bir beşerden başkası mıyım?"255 

Bilgisizler, dediler ki: "Allah bizimle konuşmalı veya 
bize de bir ayet gelmeli değil miydi?" Onlardan önceki-
ler de onların bu söylediklerinin benzerini söylemiş-
lerdi. Kalbleri birbirine benzeşti. Biz, kesin bilgiyle 
inanan bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik.256 

Görüldüğü gibi tarih boyunca Allah'tan ve O'nun elçile-
rinden mucize talebinde bulunanlar sadece inkârcılar ol-
muştur. Mucize isterler çünkü karşılarındaki elçinin kendile-
rine doğruyu getirdiğinin farkındadırlar. İnkâr edebilmek ya 
da başka bir deyişle inanmamak için bahane aramaktadırlar. 
Kuran'da onların bu taleplerinin samimiyetsiz olduğuna şöy-
le dikkat çekilmiştir: 

Olanca yeminleriyle, eğer kendilerine bir ayet gelse, 
kesin olarak ona inanacaklarına dair  
Allah'a yemin ettiler. De ki: "Ayetler, ancak Allah ka-
tındadır; onlara (mucizeler) gelse de kuşkusuz inan-
mayacaklarının şuurunda değil misiniz?"257 

Allah'ın Yalnızca Gökyüzünde Olduğu Varsayılmak-
tadır 

Cahiliye insanlarının din konusunda kapıldıkları sapkın 
inançlar oldukça fazladır. Çünkü onlar doğrularını ve yanlış-
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larını Kuran'a göre değil, kendi ilkel mantıklarına göre belir-
lerler. Bu da pek çok konuda yanılgıya düşmelerine neden 
olur. Edindikleri bilgileri ya kendilerini yetiştiren büyükle-
rinden ya da çevrelerindeki insanlardan duymuşlar ve sap-
kın bir mantık geliştirmişlerdir. İşte bu mantıklardan biri de, 
Allah'ın varlığı hakkındaki inançlarıdır.  

Cahiliye mantığını alan insanlardan kimileri, Allah'a karşı 
az da olsa bir inanç beslerler. Ancak bu inançları öylesine 
zayıftır ki, hayatları boyunca Allah'ın varlığını akıllarına 
getirmek istemez ve düşünmekten kaçınırlar. Çünkü eğer 
Allah'ı düşünecek olurlarsa, vicdanlarıyla O'nun üstünlüğü-
nü ve hâkimiyetini kabul etmek durumunda kalacaklarını 
bilirler. İşte bu nedenle Allah'ı Kuran'da anlatıldığı şekilde 
tanıyamaz ve kudretini takdir edemezler. Bunun yerine Al-
lah'ı kendi sınırlı akıllarınca değerlendirmeye kalkışırlar.  

Oysaki Allah hak olarak indirdiği Kuran'da kullarına 
Kendisini tanıtmıştır. Kuran'ı kendilerine ölçü alan mümin-
ler Allah'ın Zatı hakkında doğru ve kesin bilgiler elde ederler. 
Gerçekten de Kuran'a baktığımızda Allah'ın sadece gökyü-
zünde, sınırlı bir mekânda bulunmadığını, ne kâinatı, ne in-
sanları, ne de diğer varlıkları kendi hallerinde başıboş bı-
rakmadığını çok açık bir biçimde görürüz. Gözle görülmeyen 
bir toz zerreciğinden yaratılmış olan tüm varlıklara kadar 
tek sahibi ve tek hâkimidir. Ezelden ebede kadar var olan tek 
varlık Allah'tır. O'nun Zatı dışında herşey yok olucudur. Al-
lah her varlığın kaderini belirleyen ve her birini an an koru-
yup kollayandır. Bir ayette Allah insanlara, "Andolsun, in-
sanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermek-
te olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakı-

nız"258 diyerek, kendilerine, içlerindeki damarlardan daha 
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yakın olduğunu bildirmiştir. İnsan yaşamını sürdürürken 
kendisine en yakın olan varlık yalnızca Allah'ın Kendisi'dir. 
Allah insanı çepeçevre kuşatmıştır ve ona "sonsuz yakın"dır. 
Kuran'ın birçok ayetinde Allah'ın bizim gördüğümüz ve 
görmediğimiz her yerde olduğu, her yeri sarıp kuşattığı açık-
lanmıştır: 

Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz 
Allah'ın yüzü (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah, kuşa-
tandır, bilendir.259 

Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah, 
herşeyi kuşatandır.260 

İbadetleri Sadece Yaşlılıkta Uygulamanın Yeterli 
Olacağı Kanaati Yaygındır 

İnsanların çoğu geçici menfaatler elde etmek uğruna ahi-
ret menfaatlerini gözardı ederler. Gerçeği fark etmiş oldukla-
rı halde yüz çevirmenin verdiği vicdan azabı onları zaman 
zaman da olsa, yaptıklarını sorgulamaya iter. İşte bu noktada 
ortaya attıkları bahaneleri ise, "henüz dini yaşamak için çok 
erken olduğu, daha çok genç oldukları"dır. Vicdanlarını ra-
hatlatmak için kendilerine "bir gün dinin gerekliliklerini 
mutlaka uygulayacakları" telkinini yaparlar. Burada bahset-
tikleri "bir gün" ise ölümün kesin olarak yaklaştığını hisset-
tikleri "yaşlılık" dönemidir.  

Dini yaşamayı yaşlılık dönemine ertelerler çünkü bu in-
sanların çoğu, kendilerince gençken "hayatın tadını çıkar-
mak" arzusu içindedirler. "Hayatlarının baharında oldukları-
nı" düşünür ve eğer o yaşlarda dini kabul ederlerse, "gençlik-
lerinin boşa gideceğine" inanırlar. Bununla birlikte nasıl olsa, 
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belli bir yaştan sonra doğal olarak, fiziksel imkânsızlıkların-
dan dolayı dünyadan ellerini eteklerini çekeceklerdir. Bu 
durumda din ahlakını yaşamakta bir mahsur olmadığını 
düşünerek, vicdanlarının gördüğü, akıllarının tasdik ettiği 
gerçekleri bile bile göz ardı eder ve ertelerler.  

Bu bakış açısı cahiliye toplumlarında oldukça makul kar-
şılanır. Ancak ölümün yaklaştığı yaşlılık yıllarında gerçek-
ten din ahlakını yaşamaya başlayan bazı insanların, böyle 
bir hesap ile yaşadıkları imanın samimiyeti şüpheli olacaktır. 
Çünkü gençken bir an olsun Allah'a kulluk etmeyi düşün-
meden yaşam sürmeyi, yaşlılıklarında ise ölümden önceki 
son günlerinde Allah'ın emirlerini uygulamayı tercih etmiş-
lerdir. Kendi mantıklarına göre böylelikle gençken yaptıkları 
tüm aşırılıklar affedilecek ve bir anda cennete hak kazana-
caklardır.  

Elbette her insan hayatının her aşamasında tevbe edip Al-
lah'a yönelebilir. Doğruyu görüp, teslim olan her insanı Allah 
dilerse bağışlar ve cennetle mükâfatlandırır. Ancak unut-
mamak gerekir ki Allah Kuran'da kişinin tevbesinin hangi 
şartlarda kabul edileceğini de bildirmiştir: 

Allah'ın (kabulünü) üzerine aldığı tevbe, ancak ceha-
let nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik 
tevbe edenlerinkidir. İşte Allah, böylelerinin tevbele-
rini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahi-
bi olandır. Tevbe, ne kötülükleri yapıp-edip de onlar-
dan birine ölüm çatınca, "ben şimdi gerçekten tevbe 
ettim" diyenler, ne de kâfir olarak ölenler için değil. 
Böyleleri için acı bir azab hazırlamışızdır.261 
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Yaşlılıkta ya da ölüm yaklaştığında dini yaşamalarının 
yeterli olacağı şeklinde sapkın bir inanca sahip olan insanla-
rın, bu ayetler doğrultusunda şunları düşünmeleri ve kork-
maları gerekir: Gerçekten vicdanı ve şuuru açık her insan, 
Allah'ın varlığını ve gücünü takdir edebiliyorsa, doğrulara 
boyun eğmekte gecikmemelidir. Çünkü uzakta sandığı ölüm, 
her an kendisini bulabilir ve yaşlılığa ulaşamadan bir anda 
ahirete gidebilir. Ve o zaman kişi geri dönüşü olmayan bir 
pişmanlıkla karşılaşır. Kuran'da birçok ayet ile insanlara bu 
hatırlatma yapılmıştır:  

Suçlu-günahkârları, Rableri huzurunda başları öne 
eğilmiş olarak: "Rabbimiz, gördük ve işittik; şimdi bizi 
(bir kere daha dünyaya) geri çevir, salih bir amelde bu-
lunalım, artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız" 
(diye yalvaracakları zamanı) bir görsen.262 

Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir gör-
sen; derler ki: "Keşke (dünyaya bir daha) geri çevril-
seydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve 
mü'minlerden olsaydık."263 

"Nasıl Olsa Bağışlanırız" Diye Kendilerini Kandır-
maktadır 

İnsanların çoğu temelde iman etmemekle birlikte, ahiret 
hayatının gerçekten var olabileceğine dair küçük de olsa bir 
şüphe duyarlar. Bu konuyu hiçbir zaman ciddi olarak dü-
şünmezler, ancak yine de "eğer varsa" ihtimaline karşı nasıl 
bir bahane öne sürecekleri akıllarına gelebilir. Çünkü eğer 
öldükten sonra insanların işledikleri herşeyden sorguya çe-
kilecekleri bir ahiretle karşılaşırlarsa, zor durumda kalacak-
larını bilirler. Bu noktada kendileri için iki alternatif belirler-
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ler. Ya dünyaya karşı olan ideallerinden vazgeçecek, Allah'ın 
beğendiği kurallar, emir ve yasakları doğrultusunda yaşam-
larını sürdüreceklerdir ya da vicdanlarını rahatlatmanın ve 
kural tanımadan yaşamanın bir yolunu bulacaklardır. 

Cahiliye mantığıyla hareket ettikleri için tartışmasız ikin-
ci alternatifi seçerler. Vicdanlarını rahatlatmak için bulduk-
ları bahane ise "nasıl olsa bağışlanırız" mantığıdır. Allah'ın 
"esirgeyen ve bağışlayan" olduğunu bildikleri için, her ne 
kadar kusur ve hata işlemiş olurlarsa olsunlar, Allah'ın tev-
belerini kabul edeceğini düşünürler. Kendilerince ne kadar 
nankörlük yaparlarsa yapsınlar, ne kadar inkâr ederlerse 
etsinler, yaptıkları unutulacak ve bağışlanacaktır. 

Bunun yanında çevrelerindeki herkesin aynı yönteme 
başvurması da bu kişileri yanıltan bir başka unsurdur. Karşı-
larındaki kişilerin "nasıl olsa Allah bizi bağışlar" sözü tam 
aradıkları desteği sağlar. Çok fazla düşünmeden bu fikri ka-
bul ederek yaşamlarına devam ederler. Bu ruh halleri Ku-
ran'da şöyle tarif edilmiştir: 

... (Bunlar) şu değersiz olan (dünya)nın geçici-
yararını alıyor ve: "Yakında bağışlanacağız" diyorlar. 
Bunun benzeri bir yarar gelince onu da alıyorlar. Ken-
dilerinden Allah'a karşı hakkı söylemekten başka bir 
şeyi söylemeyeceklerine ilişkin Kitap sözü alınmamış 
mıydı? Oysa içinde olanı okudular. (Allah'tan) Korkan-
lar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl erdirme-
yecek misiniz?264 

Oysa Kuran'da bildirildiğine göre, cahiliye toplumunun 
geliştirdiği bu fikrin Allah katında ve hesap gününde hiçbir 
geçerliliği yoktur. Allah sonsuz bağışlayıcı ve sonsuz esirge-
yici olandır. Ancak bu, kusur işleyen ve bunun bilincine 
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vardığında da hemen vazgeçen insanlar için geçerli bir du-
rumdur. Yoksa kasıtlı olarak bir plan içerisinde hareket eden 
ve gerçeği bildiği halde sırt çevirenler için değil. Allah Ku-
ran'da samimi Müslümanların tavrını şöyle haber verir: 

Ve 'çirkin bir hayâsızlık' işledikleri ya da nefislerine 
zulmettikleri zaman, Allah'ı hatırlayıp hemen günahla-
rından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka 
günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları 
(kötü şeylerde) bile bile ısrar etmeyenlerdir. İşte bun-
ların karşılığı, Rablerinden bağışlanma ve içinde ebedi 
kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlerdir. (Böy-
le) Yapıp-edenlere ne güzel bir karşılık (ecir var.)265 

Kendilerini Cennete Layık Görüp Aldanılmaktadır 
Cahiliye toplumunda en çok kullanılan "vicdan rahatlat-

ma" bahanelerinden biri, "kalp temizliğinin yeterli olacağı" 
açıklamasıdır. Cahiliye insanları din ahlakını uygulamadık-
ları halde, kalplerindeki bu sözde temizlik sebebiyle kendile-
rinin cennete layık olduğuna inanırlar. Kendilerince iyi in-
sanlardır ve kimseye bir zararları yoktur. Bu durumda, eğer 
ahiret hayatı ile karşılaşsalar bile, cenneti hak etmek için 
önlerinde hiçbir engel olmadığını düşünürler. Ancak bu ka-
naate nereden vardıkları sorulacak olsa, buna Kuran'dan 
hiçbir delil gösteremezler. Çünkü bu tamamen kendilerine 
ait sapkın bir inançtan ibarettir. Kuran'da onların bu sapkın 
inançları şöyle ifade edilmiştir: 

Oysa ona dokunan bir zarardan sonra tarafımızdan 
bir rahmet taddırsak, mutlaka: "Bu benim (hakkım)dır. 
Ve ben kıyamet-saatinin kopacağını da sanmıyorum; 
eğer Rabbime döndürülsem bile, muhakkak O'nun ka-
tında benim için daha güzel olanı vardır." der. Ama an-
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dolsun Biz, o kâfirlere yaptıklarını haber vereceğiz ve 
andolsun onlara, en kaba bir azabtan taddıracağız.266 

Görüldüğü gibi, kendilerini bu şekilde avutan insanların 
samimi bir imanları yoktur. Kıyamet gününe dahi kesin bir 
kanaatleri yoktur. Yalnızca kıyamet gününün gerçekleşmesi 
ihtimaline karşı, (kendilerince) vicdanlarını rahatlatma yön-
temi olarak bilinçaltlarında "cennetlik olduklarına inanma" 
gibi bir kendilerini kandırma psikolojisi geliştirmişlerdir. 
Böyle ikiyüzlü bir psikoloji içinde, yaptıkları kötülüklerden 
dolayı hesaba çekilecekleri, cehenneme girebilecekleri akıl-
larına geldiğinde kıyametin kopmayacağını düşünür, öldük-
ten sonra mezarda çürüyüp sonsuza kadar yok olacakları 
düşüncesinin dehşetine kapılınca ise mutlaka diriltilip cen-
nete sokulacakları fikriyle kendilerini avuturlar.  

Allah'ın cennet ile müjdelediği kullarında olduğunu haber 
verdiği belirli tavırlar vardır. Ancak Allah'ı çok seven ve Al-
lah'tan çok korkan bir insan cennetle müjdelenebilir. Allah'ı 
çok seven ve O'ndan çok korkan bir insanın tavrı da kişinin, 
Allah'ın isteklerini uygulamadaki titizliğiyle kendini belli 
eder. Allah, Kuran'da pek çok ayette ancak namazı kılan, 
diğer tüm farzları yerine getiren, çok şükreden, çok bağış-
lanma dileyen, malını ve canını Allah yoluna adayan, mü-
min alametlerini üzerinde taşıyan insanların cennete gidece-
ğini açıklamıştır. 

Görüldüğü gibi Kuran'da "kalp temizliği" diye bir ölçüden 
bahsedilmez. Bu, cahiliye toplumunun, vicdanını rahatlatmak 
ve sorumluluklarından kaçmak için ürettiği bir safsatadan 
ibarettir. Kişinin kendisini savunduğu kalp temizliği konusun-
da kendisine neyi ölçü aldığı meçhuldür. Ölçüleri yine cahiliye 
ölçüleridir ve kişiden kişiye de değişmektedir. Sözgelimi hırsız-
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lık yapan bir insan da kendisine göre masum olabilir. Çünkü 
bu kişinin iddiasına göre de kalbi son derece temizdir ve yaptığı 
bu ahlaksızlığı da isteyerek değil, sadece ihtiyaçtan yapıyordur. 
Ama elbette bu kişi çok hatalı bir mantık içindedir. 

O halde şu sonuca varabiliriz: Cahiliye sistemi tamamen 
sahtekârca temellere dayanır ve Kuran'a göre hiçbir geçerlili-
ği yoktur. Cennete girebilmenin ölçüsü herşeyden önce Al-
lah'tan başka hiç kimseden korkmamak, Allah'ı çok sevmek, 
O'ndan başka dost ve yardımcı olmadığını bilmek ve Allah'ın 
emirlerini samimiyetle uygulamaktır. Kuran'da bu ölçü şöyle 
ifade edilmiştir: 

Cennet de, muttakiler için, uzakta değildir, (o gün) 
yakınlaştırılmıştır. Bu, size vadolunandır; (gönülden 
Allah'a) yönelip-dönen (İslam'ın hükümlerini) koru-
yan, görmediği halde Rahman'a karşı 'içi titreyerek 
korku duyan' ve 'içten Allah'a yönelmiş' bir kalb ile ge-
len içindir. "Ona 'esenlik ve barış (selam)la' girin. Bu, 
ebedilik günüdür.267 

Cehenneme Belirli Sayıda İnsanın Gireceğini Zan-
nedenler Yanılmaktadır 

Cahiliye insanlarının öne sürdükleri bir başka ilkel man-
tık daha vardır: Cehennemin dar ve kısıtlı bir mekân oldu-
ğunu ve buraya ancak belirli sayıda insanın sığabileceğini 
sanırlar. Buna karşılık dünya üzerinde asırlardır gelmiş geç-
miş tüm insanların sayısıyla bir kıyaslama yaparak, bu kala-
balığın cehennem için çok fazla olduğu kanısına varırlar. Bu 
durumda da bir tercih yapılması gerekeceğini ve kendilerine 
sıra gelene kadar daha günahkâr ve daha azgın karakterli 
insanların cehenneme konulacağını ve kendilerinin de cen-
nete gireceklerine inanırlar. 
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Oysaki cahiliyenin ortaya attığı bu mazeret baştan sona 
yanlıştır. Allah sonsuz kudret sahibidir ve örneksiz yaratan-
dır. Dilediği zaman, dilediği yerde, dilediği genişlikte bir 
mekân yaratabilir. Bu nedenle cehennemin dolması ve kimi 
insanların sığmadıkları için cennete konulması gibi bir du-
rum söz konusu değildir. Ayrıca Kuran'da bize cehennemin 
sınırlı bir mekân olmadığı, aksine inkâr edenlerin sayısı ne 
kadar çok olursa olsun, hepsini alacak ve hatta daha fazlasını 
dahi soracak kadar geniş bir yer olduğu açıklanmıştır: 

O gün cehenneme diyeceğiz: "Doldun mu?" O da: 
"Daha fazlası var mı?" diyecek.268 

Cehennem nedir, sen bilir misin? Ne alıkoyar, ne bı-

rakır. Beşere delicesine susamıştır.269 

Her insan hayatı boyunca yaptığı iyi ve kötü tüm işlerden 
sorumlu tutulacak ve ahirette bu tavırlarının karşılığını ek-
siksiz olarak görecektir. Bu, Allah'ın sonsuz ve mutlak adale-
tinin bir gereğidir. Bu nedenle dünya hayatını Allah'tan ve 
O'nun emirlerini uygulamaktan uzak olarak geçiren kişile-
rin, ahirette herhangi bir sebeple cehennem azabından kur-
tulmaları mümkün değildir. Kuran'da, Allah'ın mutlak ada-
leti şöyle açıklanır: 

... Onlar, 'bir hurma çekirdeğindeki iplikçik ka-
dar' bile haksızlığa uğratılmazlar.270 

O gün, Allah hak ettikleri cezayı eksiksiz verecektir ve on-
lar da Allah'ın hiç şüphesiz hak olduğunu bileceklerdir.271 272

                                                            
268 Kaf: 30 
269 Müddessir: 27-29 
270 Nisa: 49 
271 Nur: 25 
272 Harun Yahya / Dinsizliğin İlkel Mantığı 
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Akıl, öyle bir nur ve ruhtur ki, insan onunla düşünür, öğ-
renir, araştırır, karşılaştırır, kavrar ve karar verir. 

Böyle körlenmemiş ve kirlenmemiş selim bir akıl, imana 
ve İslama yatkındır. 

“Yemin olsun ki onlara (ilk muhatap Mekke müşrikleri ve 
her asırdaki münkirler); 

- Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan derler ki;  

- Onları Aziz ve Alim olan Allah yarattı.”273  

Ayetinden de anlaşılıyor ki inkara ve isyana kalkışanların 
bile, vicdanları ve fıtri akılları, Allah’ın varlığına ve yaratıcı-
lığına şahadet etmektedir. 

Zaten İslam fıtrat dinidir.  

“O halde ey Resulüm. Gerçek müslüman olarak kendini 
dine doğrult. Allah’ın (Hak) dinine ki, insanları onun üzerine 
yaratmıştır.”274 ayeti de, bu gerçeği ifade etmektedir. 

“Günah, kalpleri rahatsız ve huzursuz eden şeydir.” 275  
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“Sana fetva verseler bile, sen yine fetvayı kendi vicdanın-
dan iste.”276  

Gibi Hadis-i Şeriflerde, insan fıtratının, selim aklın ve sağ-
lam vicdani duyguların, İslami gerçeklerle uyum içinde ola-
cağını bildirmektedir. 

Bu nedenle gerçekte müslüman olmayan bazı kimselerin 
de, kendi fıtri akılları ve araştırmaları sonucu, bir takım İs-
lami doğruları bulmaları ve savunmaları gayet tabiidir. Batılı 
filozof ve fikir adamlarının teori ve tasarımlarında da, isabet 
ettikleri noktalar bulunabilir. 

“Hikmet mü’minin yitik malıdır. Nerede bulsa almalıdır.” 
Emri gereğince, bu fikirlerden yararlanma yoluna da elbette 
gidilebilir. 

Ancak bunlara dayanarak ”Hak dine ve Kur’an disiplinine 
gerek yoktur. Hidayet ve ibadet esaslarını, akıl ve araştırma 
yoluyla bulmak mümkündür” gibi bir düşünceye kapılmak 
yanlıştır. 

Çünkü önce akıl, kendi safiyetini ve hürriyetini devamlı 
koruyamamakta, dış etkenler ve nefsi heveslerle küllenmek-
te ve körlenmektedir. 

“Gerçek şudur ki gözler kör olmaz. Fakat asıl, sinelerin 
içindeki gönüller kör olur.”277 ayeti de akıl ve anlayış körlü-
ğüne işaret etmektedir. 

“Ey Resulüm, şimdi o kimseyi gördün ya: Heva ve hevesle-
rini kendine ilah edinmiş, Allah da (batıl) bir ilim üzerinde 
onu şaşırtmış, kulağını ve kalbini mühürleyip, gözüne de 
perde çekmiştir.”278  
                                                            
276 İmam Ahmet Müsned 
277 Hac: 46 
278 Casiye: 23 
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“Allah nezdinde yeryüzünde ibadet edilen mabudların en 
nefret edileni, heva-i nefistir.” 279 mealindeki ayet ve hadisle-
rin ikaz ve işaret ettiği gibi, nefsi arzularının emrine girmiş 
akılların şerrinden ve şehvetinden Allah'a sığınmak lazımdır. 

Bunun içindir ki, akıl ve ilim, mutlak doğruları bütünüyle 
bulmaya, din ve ahlak esaslarını koymaya yetmez. Eğer yet-
seydi Cenab-ı Hak’kın kitap ve Peygamber göndermesi ge-
rekmezdi. O halde akıl, ”şunlar doğru ise, bunlar da doğrudur. 
Bunlar yanlış ise, şunlarda yanlıştır.” şeklinde bir karşılaştır-
ma kabiliyeti ve bir ayırım yapma yeteneğidir. Mutlak hay-
rın ve değişmez doğruların kaynağı, sadece Kur’an ve sünnet-
tir. Akıl ise, mutlak doğrulara dayanarak, daha başka doğru-
ları ve yanlışları bulmaya ve anlamaya yarayan çok kıymetli 
bir araçtır. ”Biz Peygamberleri gönderdik ki, insanların Al-
lah'a karşı (özür olarak ileri sürecekleri) bir bahaneleri kal-
masın.” 280  

“Biz bir Resül göndermedikçe, asla azap etmeyiz.”281 gibi 
ayetleri esas alan bir kısım ulema, bir peygamberin veya teb-
liğcinin davetine muhatap olmayan ve Hak dinden haberi 
bulunmayan kimselerin, sadece akıllarıyla sorumlu ve suçlu 
tutulmayacağını söylemişlerdir. Demek ki akıl, tek başına 
mutlak doğruları bilmeye yeterli değildir.  

“İlmi gerçekler İslamiyetin kendisidir. Hak dinin öğretileri 
ilmen de ispat edilen prensiplerdir.” sözü doğrudur. Çünkü, 
İslam fıtrat dinidir. Yani insanın yaratılışına, bedeni ve ruhi 
yapısına çok uygun gerçeklerdir. İlim ise, fıtri ve tabii kanun-
ların izah, inkişaf ve ispatından başka bir şey değildir. Bu 
nedenle ilimle İslamın çatışması düşünülemez...  

                                                            
279 Tabarani. 
280 Nisa: 165 
281 İsra: 15 
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Ancak ilim nedir?  

1 - Ya kitap ve sünnetin açık ve kesin kurallarına uygun 
bulunan ve yalan ve yanlış bir karar üzerinde ittifakları dü-
şünülemeyen emin ve ehil zevatın icmasına ve içtihad esas-
larına dayanan dini ilimlerdir. 

2 - Veya, İslamın farzı kifaye olarak emrettiği, İslam alim-
lerinin temellerini attığı ve batılıların geliştirdiği Matematik, 
Kimya, Fizik, Astronomi, Tıp, Biyoloji ve Teknoloji gibi müs-
pet ilimlerdir ki, bunlar da araştırma, deney ve gözlemler 
sonucu doğruluğu kesinlik kazanan ve artık üzerinde icma 
hasıl olan gerçeklerdir. 

3 - Ya da müspet ilimler sahasında doğruluğu henüz ke-
sinlik kazanmamış ve nihai gerçek olarak ispatlanmamış 
olan ve bir kısım tahminlere dayanan varsayımlardır ki, 
bunlar hala tasarı ve nazariye durumundadır. 

4 - Bir de, genellikle batılı filozofların ve toplum bilimci-
lerin tefekkür, tahmin ve temennilerine dayanarak ortaya 
koydukları ve savundukları görüş ve ideolojiler vardır ki, 
bunlar da ancak birer felsefe ve faraziyelerdir. 

İşte ”ilmi hakikatler, İslamiyetin kendisidir.” sözü, ikinci 
maddedeki ilmi gerçekler için doğrudur. Yoksa üçüncü ve 
dördüncü maddelerdeki nazariye ve faraziyeler için geçerli 
değildir. 

Hatta bizim ”Adil Düzen” olarak sunduğumuz ve savundu-
ğumuz prensip ve programların, ayet ve hadisler dışındaki, 
ictihadi karar ve yorumların uygunluğu ve uygulanabilirliği 
dahi, fiili tatbikat esnasında ve yaşanacak hayat sırasında or-
taya çıkacak ve olgunlaşacaktır. Ama elbette felsefi görüşler, 
çeşitli nazariyeler; hatta kurgu bilimler bile okunmalı, ince-
lenmeli, değerlendirilmelidir. Düşünce ufuklarımızın ve bakış 
açılarımızın genişlemesi bakımından bunlar yararlı olabilir. 
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Ancak böyle çeşitli ve çelişkili görüş ve düşüncelerin aktığı bir 
fikir seli içerisinde, yararlı ve hayırlı şeyleri yakalamak heve-
siyle yüzmeye kalkanlar, boğulmamak için önce kendilerini, 
sağlam bir kazığa ve kopmaz bir iple bağlamaları gerekir. Yani 
temel dayanağımız Kur’an ve sünnet olmalıdır. 

İslamın ve insanlığın emrinde, Hak’kın ve hayrın hizme-
tinde bulunan bir akıl, en büyük nimettir. 

“Hiçbir kimse, akıl gibi büyük bir fazileti elde etmiş değil-
dir. Akıl; sahibini hidayete erdirir, felaketten kurtarır. Kişi-
nin aklı tamam olmadıkça imanı tamam, dini de müstakim 
olmaz.”282 

“Kişi güzel ahlakının sayesinde gündüzünü oruç, gecesini 
ibadetle geçiren kimsenin derecesine ulaşır. Ancak kişinin 
aklı tamam olmadıkça, güzel ahlakı da tamam olmaz.”283  

Hz. Aişe: 

- Ey Allah'ın Resulü. Dünyada insanlar ne ile birbirinden 
üstün olabilirler? 

Resulullah (sav) : Akıl ile...    

- Peki Ahirette üstünlük ne ile sağlanabilir.  

Efendimiz: 

 - Akıl ile buyurdu.  

- Ben yine sordum:   

- Peki, Ahirette herkes yaptıklarıyla mükafat veya müca-
zaat görmez mi? 

Allah'ın Resulü:  

                                                            
282 Ebu Davut, Akıl Bahsi 
283 Tirmizi. 
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- Ey Aişe!.. Acaba insanlar, kendilerine verilen akıldan faz-
la mı amel ederler zannediyorsun?284 gibi hadisi şerifler ve, 

“Biz eğer (Peygamberlerin ve davetçilerin) sözlerine kulak 
verip dinleyenler den ve akıl edenlerden olsaydık, şu ateşe 
girenlerden olmazdık.”285 gibi ayetler, aklın önemini ve üs-
tünlüğünü anlatmaya kafidir. Akıl ise, insanın özü olan ruhu 
temsil etmektedir. Zeka ise akıldan farklı bir yetenektir. 

Bütününe birden İSLAM dediğimiz, ilmi, siyasi, iktisadi ve 
ahlaki adil düzenlerin hepsinin de kaynağı Kur’an, sünnet, 
icma ve içtihat esaslarıdır.  

Akıl ise Kur’anı anlamada, ona uymada ve hükmünü uy-
gulama da, insanlığın ve müslümanların genel ihtiyaçlarını 
saptamada ve çağın sorunlarına İslami çözüm yolları bul-
mada, en değerli dayanağımızdır. 

Yoksa insanoğlu kendi aklıyla ilk ve mutlak doğruları bi-
lemez demiştik... Örneğin faizin haram ve zararlı, ”selemin” 
(para peşin mal veresiye alışveriş) ise helal ve yararlı oldu-
ğunu, akıl yoluyla bulmak mümkün değildir, bugüne kadar 
hiçbir batılı düşünür ve araştırmacı da bunun farkına vara-
mamıştır. 

Çünkü aklın böylesi temel ve genel esasları tespit etmeye 
ne yetkisi, ne de yeteneği vardır. Yetkisi yoktur, çünkü hü-
küm vermeye ve kanun koyma sadace Allah'a aittir. Yeteneği 
de yoktur, olsa idi, bugüne kadar bir akıllı bunun farkına 
varmış olurdu. 

Hatta, Kur’anı ve İslamı, Hz. Peygamberin sünnetini dışla-
yarak anlamak ve uygulamak bile mümkün değildir. Zira 
faizin yasak olduğunu Kur’an’dan öğreniyoruz, ama nelerin 

                                                            
284 Hakim Tirmizi 
285 Mülk. 10 
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ve nasıl faiz sayılacağını ve selemin caiz olduğunu ve nasıl 
uygulanacağını ancak sünnetle biliyor ve öğreniyoruz.  

Kur’ansız temel ve genel, dini ve ahlaki esasları bilmek, 
mümkün olamadığı gibi, müspet ilimler konusunda tıkana-
cak konuları aşacak, ilme ve insanlığa yeni ufuklar açacak 
yolları da, yine ancak Kur’andan dersini alanlar gösterebilir 
ve gösterecektir. Ancak Kur’andan, bu hikmet ve hakikatları 
anlamak için de elbette akıl ve araştırmaya ihtiyaç vardır. 
İşte bu ilmi araştırmayı yapacak selim aklın muhafazası ve 
yozlaşmaması için, İslam ”akıl emniyeti” ni sağlayacak ted-
birler almıştır. 

Bugünkü ilimlerin tamamı kendi varlığını İslama ve 
Kur’ana borçludur. Feyzini ve hedefini Kur’andan alan İslam 
alimlerinin temellerini attığı matematik, fizik, kimya, tıp, 
astronomi gibi müspet ilimleri kısmen geliştiren, hatta hu-
kuk, siyaset ve eğitim gibi sosyal bilimleri eksik ve yanlış 
olarak kopya eden batılılar, yeni kaynaklara ve kavramlara 
sahip olmadıklarından, şimdi bütün ilimlerde tıkanma ve 
tükenme noktasına gelip dayanmışlardır. 

Zira ilmin iki ana kaynağı, 1- Nakli, 2- Akli delillerdir. Bu-
günkü ilimlerin oluşmasında ve olgunlaşmasında nakli, yani 
vahye dayanan dini ve Kur’ani delillerin payı, akli deliller-
den kat kat fazladır. Bugünkü Batı ise, nakli delillerden ta-
mamen mahrum bulunduklarından, hatta yozlaşmış Hırıstı-
yanlık ilme ve araştırmaya mani olduğundan, sadece akli 
delil ve dayanaklar da, yeterli olamamakta ve insanlık bir 
türlü bunalımdan kurtulamamaktadır. 

Akıl ve Vicdan Ortaklığı 

Akıl, insan için hayati önem taşıyan ve bir anlamda insanı 
insan yapan en önemli özelliklerden biridir. Derin düşüne-
bilmek, incelikleri kavrayabilmek, hikmetli konuşabilmek, 
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doğruyu yanlışı birbirinden ayırt edebilmek ancak akıl saye-
sinde mümkün olabilir. Kuşkusuz bu özelliklerin önemini 
bugün dünya üzerinde bilmeyen yoktur. Ancak insanların 
birçoğunun bilmedikleri ya da gözden kaçırdıkları çok 
önemli bir gerçek vardır: Zannedildiği gibi her insan akıllı 
değildir.  

Her insan doğuştan belirli bir zekâya sahiptir, fakat akıl 
belirli şartlara bağlı olarak oluşan özel bir yetenektir. Bu iki 
kavram toplumda genellikle aynı anlamda algılanır. Oysa 
Kuran'da bu konunun özü şöyle açıklanır:  

“...onların çoğu akıl erdirmez.”286 Ayette de dikkat çe-
kildiği gibi insanların çoğu aklını kullanmamaktadır. Peki 
öyleyse "akıl" nedir? Aklın kaynağına nasıl ulaşılır? Kimler 
gerçekten akıl sahibidir? İşte bu soruların doğru cevabı da 
bize sadece Kuran'da verilir. Çünkü Kuran Allah katından 
indirilmiştir ve her konuda mutlak doğru bilgilere ulaşabile-
ceğimiz tek kaynaktır. Kuran'a baktığımızda ise şu bilgiyi 
ediniriz; akıl ancak iman ile oluşabilmektedir.  

Vicdanının sesini dinleyerek Allah'a yönelen her insan 
hiçbir fiziksel çaba harcamadan bu büyük nimete sahip ola-
bilir. Yapılması gereken, Allah'a samimiyetle iman etmek, 
Allah’tan gereği gibi korkmak ve O'nun istediği gibi bir ya-
şam sürmektir. Samimi iman, insana berrak bir akıl kazandı-
rır. Hayatın her anını etkisi altına alan bu berrak akıl da in-
sanı doğru yola iletir.  

İman eden, samimi ve vicdanlı bir insan Kuran'daki temel 
imani konuları, hükümleri gayet rahat anlar ve uygular. Ne 
var ki iman etmeyen, samimiyetsiz, ön yargılı bir insan her 
türlü teknik bilgiye ve mükemmel bir Arapça bilgisine sahip 
olsa, bir bilim dalında otorite kabul edilse yine de Kuran'ı 
                                                            
286 Maide Suresi, 103 
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gerektiği gibi ve doğru anlayamaz, çünkü böyle bir kimse en 
başta nefsine uymaktadır. Bu yüzden de akletme yeteneğin-
den yoksundur. Akledemediği için de Kuran ayetlerini yanlış 
anlar, ayetler hakkında çarpık ve akılsızca yorumlar yapar.  

İşte bu kitapta vicdanın, aklın ve akılsızlığın gerçek ta-
nımları yapılacak, akıllı ve akılsız insanlar arasındaki farklar 
ele alınacaktır.  

"Aklı oluşturan şartlar nelerdir?", "Akıl artar ya da azalır 
mı?", "Aklı örten etkenler olabilir mi?", "Gerçek vicdan nedir?", 
"Vicdanın sesi nasıl tanınır?" "Akılsız insanlar Kuran’ı nasıl 
yorumlar?" gibi belki de pek çok insanın gerçek cevaplarını 
ilk kez öğreneceği sorulara yanıt verilecektir. Tüm insanlara 
aklın ve vicdanın ne kadar değerli birer nimet olduğu bir kez 
daha hatırlatılacaktır. 

Ayrıca kitapta akledemeyen kişilerin, Kuran'ı yanlış yo-
rumlamalarının nedenleri ele alınmakta, bunların ayetler 
hakkında yaptıkları akılsızca yorumlardan ve itirazlardan 
çeşitli örnekler incelenmekte ve bunların cevapları veril-
mektedir. Bir kısmı, toplumda aydın, bilim adamı olarak iti-
bar gören bu kişilerin Kuran ayetleri hakkında getirdikleri 
itirazlardan yola çıkılarak, akılsızlıkları, yargılarındaki ve 
mantık örgülerindeki bozukluklar ortaya konmaktadır. 

Bu kitap, "… dileyen Rabbine bir yol bulabilir"287 aye-
tiyle de belirtildiği gibi Allah’a yakınlaşma yolu arayanlara 
Allah'ın büyüklüğünü kavrama, vicdanını kullanarak Kuran 
ahlakını yaşama ve aklın nimetlerinden faydalanma konu-
sunda bir yol açmayı amaçlamaktadır.  

 Allah'ın Her İnsana İlhamı: Vicdan 

                                                            
287 Müzzemmil Suresi, 19 
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Vicdan, her insanı güzel olan tavra ve düşünceye yönel-
ten, insanın sağlıklı muhakemede bulunmasını, doğruyu ve 
yanlışı birbirinden ayırt edebilmesini sağlayan manevi bir 
özelliktir. 

Vicdanın önemli bir özelliği tüm insanlarda ortak olma-
sıdır. Yani bir insanın vicdanına göre doğru olan, aynı ko-
şullar söz konusu olduğu sürece diğer insanların vicdanları 
için de doğrudur. Vicdanlar hiçbir zaman çatışmaz. Bunun 
nedeni ise vicdanın kaynağıdır; vicdan Allah'ın ilhamıdır. 
Allah, her insana vicdanı aracılığı ile Kendisinin hoşnut 
olacağı en doğru ve en güzel tavırları bildirmektedir. Vic-
danın Allah'ın ilhamı olduğu Kuran'da Şems Suresi’nde şöy-
le bildirilmektedir:  

"Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene'. Sonra 
ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve 
ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Onu arındı-

rıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu (is-
yanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette 
yıkıma uğramıştır."288  

Yukarıdaki ayetlerde Allah nefse fücuru (günaha ve isya-
na girişmek, fasık olmak, yalan söylemek, baş kaldırmak, 
haktan yüz çevirmek, nizamı bozmak ve ahlaki çöküntü gibi 
takvanın zıddı hareketler) ve aynı zamanda ondan sakınma-
yı ilham ettiğini bildirmektedir. İşte insanı kötülüklerden 
sakındıran ve doğruyu bulduran, vicdanıdır.  

Vicdanın en önemli özelliklerinden biri ise insanın kendi 
kendine doğruyu bulmasına yardımcı olmasıdır. Vicdan, 
kimse göstermese de insana doğruyu gösterecektir ancak 
önemli olan insanın vicdanına başvurması, onun ne dediğini 

                                                            
288 Şems Suresi, 7–10 
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dinlemesi ve eksiksizce söylediklerini uygulamasıdır. Bu 
nedenle vicdan dinin temel unsurudur diyebiliriz. 

Herşeyden önce şunu unutmamak gerekir: Her insan şuur 
sahibi olduğu andan itibaren Allah'ın kendisine ilham ettiği 
vicdanının söylediklerinden sorumludur. Etrafındaki olayla-
rı idrak etmeye başlayan, muhakeme yeteneği kazanan her 
insan artık vicdanını duyacak, nefsi ile vicdanı arasındaki 
farkı ayırt edebilecek yeteneğe ve vicdanına uyabilecek ira-
deye sahip olmuş demektir. Artık bundan sonra karşılaştığı 
olaylar esnasında seçtiği yoldan hesap günü sorgulanacaktır; 
vicdanına uyuyorsa ayetlerde haber verildiği üzere, Allah'ın 
sonsuz cennetine layık görülecek, nefsine uyuyorsa "kapıları 
kilitlenmiş" sonsuz bir ateşle karşılaşacaktır. 

Allah’ın Varlığının Delilleri Vicdanla Görülebilir 

Vicdanına uyan bir insanın ilk olarak yapacağı şey, çevre-
sinde gördüklerini sorgulamak ve araştırmak olacaktır. Ve 
idrak yeteneği gelişmiş insan görecektir ki kusursuz bir ev-
rende, herşeyiyle eksiksiz olarak yaratılmış bir dünyada ya-
şamaktadır. 

Herkes, doğduğu andan itibaren içinde bulunduğu ortamı 
ve koşulları bir düşünsün. Tüm detaylarıyla ince ince düşü-
nülüp tasarlanmış bir dünyada yaşıyoruz. Sadece kendi be-
denimizdeki sistemler bile insanı şaşkınlığa düşürecek kadar 
kusursuz. Şu anda bu kitabı okuyan herkesin kalbi hiç tek-
lemeden atıyor, derisi kendisini sürekli yeniliyor, akciğerleri 
kanı temizliyor, böbrekleri kanı süzüyor, hücrelerinde sani-
yede milyonlarca protein yaşamının devam edebilmesi için 
sentezleniyor. Ve kişi, içinde gerçekleşen bunlar gibi daha 
binlerce faaliyetten habersiz yaşıyor ve belki de bunların 
bazılarının nasıl gerçekleştiğini dahi bilmiyor. 
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Bu kadarla da kalmıyor, içinde yaşadığımız gezegenin 
milyonlarca kilometre uzağında gerekli ısı, ışık ve enerjiyi 
sağlayan Güneş var. Ama Güneş ile Dünya arasındaki mesafe 
o kadar iyi ayarlanmış ki, bu enerji kaynağı gezegenimizi ne 
kavurup yok ediyor, ne de soğuktan donduruyor. 

Sonra gökyüzüne bakıyoruz. Dünyayı çepeçevre saran 
hava kütlesinin estetik görünmesinin yanısıra insanları ve 
tüm canlılığı dış tehlikelerden koruduğunu öğreniyoruz. Eğer 
gezegenimizi saran bu atmosfer olmasa, dünya üzerinde tek 
bir canlı dahi var olamayacaktı. 

Bunların her birini tek tek düşünen insan elbette ki ken-
disinin ve içinde yaşadığı evrenin nasıl meydana geldiğini ve 
varlığını nasıl devam ettirdiğini sorgulayacaktır.  

Bu aşamada vicdanınıza başvurarak karar vermelisiniz. 
Sayısız detay içeren, muhteşem sistemlerin tesadüflerle 
oluşması ve yine kendi kendine bu kadar kusursuzluk içinde 
işlemesi mümkün müdür? 

Vicdanını kullanan her insan bu soruya cevap verebilir ve 
evrendeki herşeyin bir Yaratıcısı olduğunu ve bu Yaratıcının 
çok üstün bir akla, çok üstün bir güce sahip olduğunu ve her-
şeye güç yetirdiğini kavrayabilir. Allah'ın varlığının delilleri 
her yerde açıkça görülmektedir. Evrende ve canlılarda var 
olan bilinçli tasarımlar ancak yüksek bir bilincin ürünü ola-
rak ortaya çıkabilir. Bu, son derece açık, yalın ve tartışmasız 
bir gerçektir. Sadece yaratılmışlar arasındaki kusursuz uyumu 
görmek bile vicdanın, bunların birbirlerinden bağımsız olarak 
tesadüflerle oluşamayacaklarını, hepsinin tek Yaratıcı olan 
Allah'ın eseri olduğunu görmesi için yeterli olacaktır.  

Ancak, vicdanını kullanmayan biri aynı anlayışa sahip 
olamaz. Çünkü bu kavrayış akılla kazanılır ve akıl da ancak 
vicdana uyulduğunda ortaya çıkan manevi bir özelliktir. 
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Vicdana uygun olarak yapılan her tavır aklın oluşmasını ve 
gelişmesini sağlar. Fakat burada "aklın tanımı" dikkat edil-
mesi gereken önemli bir noktadır. Akıl, -daha önce de belirt-
tiğimiz gibi- günlük yaşamda kullanıldığı anlamından yani 
zekâdan farklı bir kavramdır. Bir insan ne kadar zeki olursa 
olsun, bilgisi, kültürü ne kadar fazla olursa olsun, vicdanını 
kullanmıyorsa "akılsız" olacaktır ve birçok gerçeği göremeye-
cek, gördüklerini de kavrayamayacaktır.  

Zekâ ve akıl arasındaki bariz farklılık nedir? 

Zekâ ile vicdanın kazandırdığı akıl arasındaki farkı şöyle 
bir örnekle belirginleştirebiliriz: Bir bilim adamı, hücre ile 
ilgili yıllarca çok derin ve detaylı araştırmalar yapabilir. Bu 
konuda dünyanın en bilgili kişisi de olabilir. Ancak eğer akıl 
ve vicdandan yoksunsa, bu kişi sadece hücre ile ilgili bilgile-
re sahip olacaktır, yani bu bilgileri sadece taşıyacaktır. Dola-
yısıyla bu bilgilerin doğrultusunda doğru bir çıkarım yapa-
mayacaktır.  

Oysa vicdan ve akıl sahibi bir insan, hücredeki mucizevî 
özellikleri, detayındaki mükemmellikleri görerek, bu kadar 
karmaşık bir yapının ancak ve ancak bir Yaratan'ı, üstün akıl 
sahibi bir tasarlayıcısı olması gerektiğini anlar. İnsan vicda-
nıyla düşünmeye devam ederse şu sonuca varacaktır: Hücre-
yi bu mükemmellikte yaratan güç, diğer tüm canlı ve cansız 
varlıkların da Yaratıcı'sı olmalıdır.  

Kuran'da bu yöntemle yani vicdanının sesini dinleyerek 
Allah'ı bulan Hz. İbrahim şöyle örnek verilmektedir: 

Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve 
demişti ki: "Bu benim Rabbimdir." Fakat (yıldız) kaybo-
luverince: "Ben kaybolup-gidenleri sevmem" demişti. 
Ardından Ay'ı, (etrafa aydınlık saçarak) doğar görünce: 
"Bu benim Rabbim" demiş, fakat o da kayboluverince: 
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"Andolsun" demişti, "Eğer Rabbim beni doğru yola er-
dirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum." 
Sonra güneşi (etrafa ışıklar saçarak) doğar görünce: "İşte 
bu benim Rabbim, bu en büyük" demişti. Ama o da kay-
boluverince, kavmine demişti ki: "Ey kavmim, doğrusu 
ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. Gerçek 
şu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri 
yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim.”289  

Yukarıdaki ayetlerde Hz. İbrahim'in akıl yoluyla Allah'ı 
nasıl bulduğu görülmektedir. İbrahim Peygamber vicdanıy-
la, çevresinde gördüğü herşeyin ancak birer yaratılmış varlık 
olduklarını, Yaratanın ise onlardan çok daha üstün bir varlık 
olduğunu anlamıştır. Vicdanına başvuran herkes, kendisine 
anlatan biri bulunmasa dahi bu gerçeği görebilecektir. Hırs-
larını, tutkularını karıştırmadan samimi olarak, sadece vic-
danını kullanarak düşünen herkes Allah'ın varlığını ve yüce-
liğini kavrayabilir. 

 Vicdan ve Kuran İnsana Hayatının Gerçek Amacını 
Gösterir  

Kuran'ı okurken vicdanın daima uyanık olması, her ayetin 
büyük bir samimiyetle okunarak uygulamaya geçirilmesi ve 
yaşanması gerekir. Kuran'ı okuyan kişi öncelikle yaratılış ama-
cına da cevap bulacaktır. Bu amaç Kuran'da şöyle bildirilir: 

Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsin-
ler diye yarattım. Ben, onlardan bir rızık istemiyorum 
ve onların beni doyurup- beslemelerini de istemiyo-
rum. Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi 
olan Allah'tır.290  

                                                            
289 Enam Suresi, 76–79 
290 Zariyat Suresi, 56–58 
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İnsanın dünya üzerinde geçireceği hayatın amacı ise, im-
tihan edilmesidir. Konuyla ilgili ayetlerde şöyle buyrulmak-
tadır: 

O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin 
daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve 
hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışla-
yandır."291  

Şüphesiz Biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs 
kıldık; onların hangisinin daha güzel davranışta bu-
lunduğunu deneyelim diye.292  

Bu ayetlerden haberdar olan kişi Allah'ın, hayatı, insanları 
denemek için yarattığını anlar. Hemen, o güne kadarki haya-
tını ve çevresindeki diğer insanların yaşadıkları hayatı gö-
zünde canlandırır.  

İnsanların çoğu dünya hayatına yönelik bir koşturma ve 
çabalama içerisindedir; çok detaylı planları vardır, ama bu 
planların tamamı dünya içindir; gideceği okul, sahip olacağı 
meslek, evliliği, çocuk sahibi olması, nasıl bir evde oturacağı, 
hangi marka araba alacağı, maaşına ne zaman ne kadar zam 
geleceği, yılbaşını nerede geçireceği, emeklilik zamanı, gide-
ceği tatil vs. herkesin aklında hep bu türde planlar ve hedef-
ler bulunmaktadır. Bunlar elbette ki son derece doğal düşün-
celerdir. Ancak önemli olan bunlarla birlikte dünyada bulu-
nuşunun gerçek amacını da düşünmektir. Vicdanlı insan 
bunlara şahit olduğunda, Allah asıl amaçlarını bildirmişken 
pek çok insanın bunu görmezlikten gelmesinin büyük bir 
gaflet olduğunu düşünür ve bundan sakınır. 

Her An Vicdana Uyarak Kuran’ı Yaşamak Gerekir 

                                                            
291 Mülk Suresi, 62 
292 Kehf Suresi, 7 
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Allah'ın ve ahiretin varlığının farkına varan insanın tek 
amacı Allah'ı hoşnut etmek ve sonsuz hayatını cennette ya-
şayabilmek olacaktır. Vicdanını ve aklını kullanan bir insan 
için bunun dışında bir hedef belirlemek imkânsızdır. Bu nok-
tada vicdanlı düşünen kişi, çok büyük bir yanılgıyı daha fark 
eder. İnsanların büyük kısmı dinin, hayatın küçük bir bölü-
münü kapsayan bir inanç olduğunu zannetmektedirler. On-
lara göre din belirli günlerde hatırlanır, ibadetler dışında da 
dinle ilgili bir konu yoktur. Oysa Kuran'da insanın ibadetleri 
ile birlikte tüm hayatının da Allah için olacağı bildirilmek-
tedir. Ayette şöyle buyrulur: 

De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, diri-
mim ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır."293  

Bunun anlamı şudur; bir insan her tavrında, her konuşma-
sında, her kararında kısacası hayatının her anında Allah'ın 
kendisinden hoşnut olup olmayacağını gözetmeli, eğer Al-
lah'ın hoşnut olmayacağını düşünürse o tavırdan tamamen 
vazgeçmelidir. 

Aslında her kim vicdanına başvurursa hayatının tek ama-
cının Allah için yaşamak olduğunu anlayacaktır. Dünyada 
sürdürdüğü yaşamdan sorguya çekilecek ve sonucunda son-
suz hayatını geçireceği mekân belirlenecek bir insan için baş-
ka bir seçenek kesinlikle mümkün değildir. Dahası, nankör 
olmayan, düşünen, gerçekleri idrak etme yeteneğine sahip her 
insan elbette ki kendisini yoktan var eden, kendisine bir hiç-
ken hayat veren ve sonsuz cennette yaşama imkânı tanıyan 
Rabbimizi hoşnut kılmaktan daha önemli birşey görmez.  

Bütün hayatını Allah için yaşamaya karar veren insan, 
Allah'ı nasıl hoşnut edeceğini bulmak için yine vicdanına 

                                                            
293 Enam Suresi, 162 
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başvurur. Kuran'da Allah yasaklarını ve emirlerini bildirmiş-
tir. Herşeyden önce vicdanını kullanan biri bu emir ve ya-
saklara kesin olarak uyar. Haram ve helalleri, Kuran'da oku-
duğu her hükmü en titiz şekliyle uygular. Kuran'da bildirilen 
ahlak özelliklerini kendisine örnek alır. Bunu yaparken de 
son derece samimidir. Kuran'da her yazanı; anlayışının ve 
imkânlarının elverdiği ölçüde, elinden gelenin en fazlasıyla 
yerine getirir. Buna şöyle bir örnek verebiliriz: Kuran'ı oku-
yan insan Allah'ın emrettiği bazı ibadetler olduğunu göre-
cektir. Bu ibadetlerden biri de namazdır. Namazla ilgili ayet-
lerden bir tanesi şöyledir: 

"Namazı bitirdiğinizde, Allah'ı ayaktayken, oturur-
ken ve yan yatarken zikredin. Artık 'güvenliğe kavuşur-
sanız' namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, mü'minler 
üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır."294  

Bu ayeti okuyan kişiye vicdanı artık namazı kılmasını em-
redecektir. Hatta şu anda bu kitabı okuyanlara da namazın 
farz olduğu hatırlatılmış oldu. Kişi bundan sonra vicdanının 
ve Kuran'ın emrettiğini uygulayabilir veya türlü bahanelerle 
Kuran'ın hükümlerini uygulamaktan kaçabilir. Ancak asla 
unutmamalıdır ki, namaz kılmamak için her ne bahane bu-
lursa bulsun, bu bahane ahirette geçerli olmayacaktır.  

Elbette Kuran’da emredilen ve insanın yerine getirmesi 
gereken başka ibadetler de vardır. Ayrıca günlük yaşam sıra-
sında karşılaşılan ve Kuran'dan çözüm bulunabilecek, doğ-
runun öğrenilebileceği olaylar da her insanın karşısına çıka-
caktır. İşte bu gibi durumlarda vicdan yol gösterici olacak ve 
insanı Allah’ı hoşnut edecek tavırları aramaya yöneltecektir. 

                                                            
294 Nisa Suresi, 103 
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Dini yaşamak isteyen insan vicdanını ve aklını kullana-
rak Kuran'ı okumalı ve okuduklarını yine vicdanını kullana-
rak hemen uygulamaya geçirmelidir. 

Akıl ve Vicdan 

Önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi, vicdanına uyan 
her insan kolaylıkla doğruyu ve yanlışı görerek akıl sahibi 
olabilir. Ancak kimi insanlar vicdanlarının sesini duydukları 
ve doğruyu söylediğini bildikleri halde onu bastırmaya çalı-
şırlar. Bu gibi durumlarda vicdanlarını örten bu kimseler, bir 
süre sonra doğrunun ve yanlışın ne olduğunu ayırt edemeye-
cek hale gelirler. Allah'ın büyüklüğünü ve bunun karşılığın-
da kendi acizliklerini düşünmez, Allah'ın verdiği özellikleri 
kendi kendilerine elde ettikleri bir üstünlük zanneder ve 
kendilerini büyük görmeye başlarlar.  

Allah Kuran'da bu gibi kişilerin kendi hevalarını ilah 
edindiklerinden ve bu nedenle de kalplerinin mühürlendi-
ğinden bahsetmiştir. Bu konuyla ilgili ayetlerden bir tanesi 
şöyledir: 

Şimdi sen, kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir 
ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mü-
hürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi 
gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet ve-
recektir? Siz yine de öğüt alıp-düşünmüyor musu-
nuz?295  

Ayette de belirtildiği gibi kendisini ilahlaştırarak büyük-
lenen kişi artık gördüklerini ve duyduklarını kavrayamaz. 
Bunun sonucu olarak da akıl gibi büyük bir nimetten de 
yoksun kalmış olur.  

                                                            
295 Casiye Suresi, 23 
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Zekâlarıyla ön plana çıkan kimseler yaptıkları buluşlarla, 
bilgi ve becerileriyle insanların beğenisini kazanabilir, hay-
ranlık verici konuşmalar yapabilir ve hatta bu görünümleriy-
le dinden uzak toplumlarda bir üstünlük de elde edebilirler. 
Ancak bu, olayın sadece dışarıdan görünüşüdür; işin aslında 
ise bu kimseler gerçek akla dair bir alamet gösteremezler.  

Ancak şu da önemlidir; bu kişiler, içerisinde bulundukları 
durumun farkında değildirler. Zekânın kendilerini insanlar 
arasında en üstün konuma getirdiğini zanneder ve gururla-
nırlar. Akıllı bir insan ise bu kimselerin, akıldan tamamen 
yoksun olduklarını çok açık bir biçimde görebilir. Ve bu in-
sanların, kendi zannettiklerinin aksine, aslında ne kadar aciz 
bir durumda olduklarını anlayabilir. Nitekim Allah Ku-
ran'da "akledemeyen" insanların içinde bulundukları aciz 
durumu şöyle bir örnekle açıklamıştır: 

İnkâr edenlerin örneği bağırıp çağırmadan başka bir 
şey işitmeyip (duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını 
bilmeyen ve sürekli) haykıran (bir hayvan)ın örneği 
gibidir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bun-
dan dolayı akıl erdiremezler.296  

Gerçek Akıl 

Akıl hakkında bugüne kadar sayısız tanım yapılmıştır. 
Ancak bunların hiçbiri aklın gerçek anlamı hakkında insan-
lara tam bir fikir vermeye yeterli olamamıştır. Çünkü bu 
çıkarımları yapan kimseler aklı tanımlarken doğru bir kay-
nağa başvurmamış, aklı sadece kendi mantıklarıyla değer-
lendirmeye çalışmışlardır. Oysa gerçek aklın ne olduğu ko-
nusunda bize bilgi verebilecek tek kaynak, sonsuz akıl sahibi 
olan Allah'ın indirdiği Kuran'dır.  

                                                            
296 Bakara Suresi, 171 
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Allah'tan korkan ve samimiyetle Kuran'a uyan her insan 
akıllıdır. Ancak insanların çoğu böylesine büyük bir nimeti 
kolaylıkla elde etme imkânına sahip olduklarından haber-
sizdirler. Aklın, insanların doğuştan kazandıkları zihinsel bir 
yetenek olduğunu sandıkları için, sahip olduklarının ötesin-
de bir kavrayış kazanabileceklerine ihtimal vermezler. Bir 
örnekle açıklayacak olursak bu, küçük bir çocuğun, dünya-
nın sadece kendi evi, sınıfı, öğretmeni ve oyuncakları ile sı-
nırlı olduğunu sanması gibidir. Kuşkusuz küçük bir çocuğun 
kendi çevresinin dışına çıkıp da dünyaya yetişkin bir insan 
gözüyle bakması mümkün olmaz. Bu nedenle de tüm ideal-
leri, tüm tasaları ve tüm faaliyetleri kendi dünyası ile sınırlı 
kalır. Oysa çocuğun yaşamını izleyen yetişkin bir insan onun 
aslında ne kadar kısıtlı bir dünyada yaşadığını çok açık bir 
şekilde görür. Çünkü yetişkin bir insan dünyanın bir ev, bir 
sınıf ve birkaç oyuncakla sınırlı olmadığını kavrayabilecek 
bir tecrübe ve bilgiye sahiptir. 

İşte akıl için de buna benzer bir durum söz konusudur. 
Akılsız bir insan herşeyin en doğrusunu kendisinin bildiğini, 
en akıllı kişinin kendisi olduğunu, en güzel hayatı kendisinin 
yaşadığını, dolayısıyla da en doğru yolda olanın kendisi ol-
duğunu sanır. Daha mükemmel bir hayat şeklinin, zihin ya-
pısının varlığına ihtimal vermediği için, kıyas yapması ve 
aradaki farkı tespit edebilmesi mümkün olmaz. Oysa Ku-
ran'da insanlara, çok üstün bir hayat tarzı, çok ileri bir kav-
rayış ve düşünme yeteneği sunan "akıl" gibi büyük bir nime-
tin varlığından bahsedilmiştir.  

Gerçek Akıl Nedir? 

Toplumdaki genel kanının aksine akıl, zekânın çok üs-
tünde ve çok daha derin bir kavrayış şeklidir.  
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Zekâ, en bilinen anlamıyla insanın düşünme, gerçekleri 
algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tama-
mıdır. İlk kez karşılaşılan ya da ani olarak gelişen olaylara 
uyum sağlayabilme, anlama, öğrenme, analiz yeteneği, beş 
duyunun, dikkatin ve düşüncenin yoğunlaştırılması, ayrıntı-
lara dikkat edilmesi hep zekâ sayesinde gerçekleştirilir. Ör-
neğin zeki bir profesör olayların fiziksel işleyişini çok seri 
olarak kavrayabilir, bunları formülleştirebilir. Ya da hafızası 
güçlü olan zeki bir insan olaylardaki girift noktaları ve detay 
sayılabilecek pek çok konuyu anımsayabilir. Pratik zekâ 
sahibi biri de, karşılaştığı olaylara pratik ve kolaylaştırıcı 
çözümler getirebilir.  

Akıllı bir insan ise, zekânın sağladığı tüm bu avantajları 
kullanmasının yanında, zeki bir insanın sahip olmadığı bir 
kavrayış ve yeteneğe de sahiptir. 

Zeki bir insan, ancak belirli bir konuda çalışarak ya da 
kendisini eğiterek edindiği bilgi ve birikimlerle birşeyler 
başarabilir. Ancak tüm bunlar sadece öğrenmeye, ezbere ve 
tecrübelere dayalı becerilerdir. Dolayısıyla bu insan, belirli 
bir noktada tıkanıp kalma, çözüm bulamama, giriştiği bir işi 
sonuçlandıramama gibi durumlarla karşılaşabilir. 

Akıllı bir insan ise eğitim almadığı, tecrübeli olmadığı, 
hatta ilk kez karşılaştığı bir konuda dahi, yıllarca o konuda 
eğitim almış bir kimseden daha keskin ve daha isabetli so-
nuçlar elde edebilir. Çünkü akıllı kişi, bir konuda kendi tek-
nik bilgisi olmasa da hemen en pratik çözümü bulur, gere-
kirse o konudaki en tecrübeli kişiyi tespit eder ve yapılması 
gereken işi ona yaptırarak sonuca ulaştırır. Kısacası akıl, in-
sana zekânın çok üstünde bir anlayış kazandıran, derin dü-
şünebilme, doğruyu bulabilme ve her konuda çözüm getire-
bilme yeteneğidir. Dahası akıl, hayatın her alanına hakim 
olan ve pek çok konuda başarı sağlayan bir yetenektir.  
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İnsana bu yeteneği kazandıran yegâne özellik ise -daha 
önce de belirttiğimiz gibi- imandır. Allah, iman edip Kendi-
sinden korkup sakınmalarına karşılık insanlara katından 
özel bir anlayış verir. Kuran'da Allah korkusunun insana 
kazandırdığı bu anlayış şöyle ifade edilmiştir: 

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakınırsanız, size 
doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) 
verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah bü-
yük fazl sahibidir.297  

Görüldüğü gibi akıl, Allah'ın iman eden kimselere vicdan-
larını kullanmaları sonucunda an an doğruyu ilham etme-
siyle ortaya çıkmaktadır. İmanın kazandırdığı bu özellik, 
kişinin doğruyu yanlıştan ayırabilmesini ve böylece yaşamın 
her safhasında en doğru şekilde düşünebilmesini, en sağlıklı 
değerlendirmeleri yapabilmesini ve en isabetli kararları ala-
bilmesini sağlamaktadır. Akıl sahibi bir insan, karşılaştığı 
olaylarda pek çok insanın göremediği detayları görebilir, 
ince teşhisler yapabilir ve olaylardan en doğru ve en hikmet-
li sonuçları çıkarabilir. İleriye yönelik projelerde çok aşamalı 
düşünebilir, karşılaşılabilecek durumları önceden tespit ede-
bilir ve kusursuz planlamalar yapabilir. Aynı şekilde geçmiş-
teki tecrübelerini de en iyi şekilde değerlendirerek, bunları 
en gerekli yerlerde en akılcı şekilde kullanabilir. Olayları 
berrak bir akılla değerlendirebildiği için yaptığı her iş hayırlı, 
konuştuğu her söz hikmetli ve gösterdiği her tavır olabilecek 
en ideal niteliktedir. 

Tüm bunların yanında akıl aynı zamanda da kişinin ru-
hunda, güzelliklerden çok fazla zevk alabilmesini sağlayan 
bir derinlik oluşturur. Bu nedenle çoğu insanın sıradan karşı-
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ladığı ve büyük bir alışkanlıkla baktığı pek çok şeyin ardında 
gizlenen güzellikleri, akıl sahibi insanlar hemen görebilirler. 

Ancak aklın tanımını bu kadarla kısıtlamak elbette ki 
mümkün değildir. Zira akıl, insanın hayatının her alanında 
kendini belli eden bir ayrıcalık ve üstünlüktür.  

Aklın Gerçek Sahibi Allah’tır 

İnsan yaratılmış bir varlıktır. Dolayısıyla insanda görülen 
akıl müstakil bir güç ve müstakil bir yetenek değildir; ona 
verilmiştir. Aklın gerçek sahibi ise insanı yaratan Allah'tır. 
Allah, asla tükenmeyen, sonsuz ve sınırsız bir aklın sahibidir 
ve dilediği an dilediği kimseye, imanı ölçüsünde bu nimeti 
vermektedir.  

Kendilerine böyle bir nimet verilen kişiler ise, içinde yaşa-
dıkları dünyayı çok daha ince yönleriyle değerlendirebilirler. 
Evrenin hangi köşesine dönüp baksalar karşılaştıkları her 
detayın Allah'ın sonsuz aklının örnekleriyle dolu olduğunu 
görürler. Kuran'da Allah'ın bu üstün aklı ve sanatı karşısında 
insanın nasıl aciz kaldığı şöyle bir örnekle anlatılmıştır: 

O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde 
yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın ya-
ratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) 
göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir 
çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? Son-
ra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyum-
suzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin 
olarak sana dönecektir.298  

Ayette belirtildiği gibi, insan Allah'ın yaratmasında en 
ufak bir eksiklik göremez. Çünkü Allah'ın sonsuz aklı, insa-
nın sınırlı aklı ile kıyaslanmayacak kadar üstün ve eşsizdir. 
                                                            
298 Mülk Suresi, 3–4 
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Evrendeki her sistemde karşılaşılan kusursuz tasarım, bu 
üstün aklın bir göstergesidir. Allah'ın, insanlara böylesine 
kusursuz sistemler göstermesinin bir sebebi de, insanın aklın 
gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmesi, Allah’ın büyüklü-
ğünü kavraması ve O'na teslim olup iman etmesidir.  

Akıl Gerçeğe Ulaştırır 

Akıl, imanı kavramamış pek çok insanın hayatlarında hiç 
yaşamadıkları "üst bir şuur boyutu"dur. Bu şuurda insanın 
zihni çok berraktır. Ancak bu berraklığı sağlayan etken ne 
beynin kapasitesi, ne kişinin zekâ düzeyi, ne de yetenekleri-
dir. Bu zihin berraklığının sebebi kişinin Allah'a ve Kuran'a 
olan imanıdır. Kuran'ı kendine rehber edinen insan, yanlış 
bildiği her türlü bilgiden arınmış ve bunların yerine sadece 
doğru bilgiler yerleştirmiş demektir.  

Bu bilgilerin başında, dünya hayatının gerçek yüzü gelir. 
Berrak akla sahip bir insan Kuran sayesinde Allah'ın dünya 
hayatını insanları denemek için geçici olarak yarattığını bilir. 
Dünyanın özel olarak çekici kılındığını ve süslendiğini, in-
sanların bir kısmının kendilerini bu süslere kaptırarak asıl 
hayatları olan ahireti unuttuklarını açıkça görür. Ancak 
kendisi, Kuran sayesinde her olayın gerçek bilgisine ulaştığı 
için, ahiret hayatına yönelik hazırlık yapar.  

İnsanın aklı sayesinde gerçek bilgisine ulaştığı bir başka 
konu da ölüm gerçeğidir. Akıl sahibi kişi, dünyanın en zen-
gin, en güzel, en itibarlı insanı da olsa, bunların kendisine 
yarar sağlamayacağının ve bir gün mutlaka öleceğinin far-
kındadır. Ancak ölümün bir son değil, aksine bir başlangıç 
olduğunu, Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürenlerin cen-
nete, dünya hayatına kapılıp Allah'a karşı olan sorumluluk-
larını unutanların ise cehenneme gideceğini bilir. Dahası 60–
70 seneyi aşmayan üstelik pek çok eksiklikle dolu olan dün-
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ya hayatının yanında cennetin sonsuz ve kusursuz güzellikte 
olduğunun da bilincindedir. Bu nedenle de ölümü üzüntüyle 
karşılanacak bir yok oluş olarak değil, aksine Allah'ın rah-
metine kavuşacağı sonsuz bir hayatın başlangıcı olarak gö-
rür. Bu bilinç onun ahiret gerçeğini de tam olarak kavrama-
sını sağlar. 

Bu kimselerin yine aklın getirdiği şuur açıklığı neticesinde 
kavradıkları bir başka konu da kader gerçeğidir. Onlar, son-
suz akıl sahibi olan Allah'ın yeryüzünde gerçekleşen büyük 
küçük her olayı belirli bir amaç ve hikmet üzerine yarattığı-
nı bilirler. Karşılarına ilk bakışta ters gidiyor gibi görünen bir 
olay çıksa bile, bunun ardında kendileri için yine bir hayır 
gizli olduğunu ve Allah'ın kendilerini denemekte olduğunu 
unutmazlar. Bu gerçeği kavradıkları için de Allah'a tam bir 
teslimiyetle teslim olur, O'na büyük bir güvenle bağlanır ve 
kendileri için yarattığı kadere hoşnutlukla razı olurlar.  

Ayrıca akıl insanın doğru düşünmesini de sağlar. Akıllı 
bir insan sadece düşünmüş olmak için değil, sonuç elde ede-
bilmek, fayda sağlayabilmek, doğruyu bulabilmek ve güzel 
birşeyler üretebilmek için düşünür. Düşüneceği konularıysa 
yine aklıyla belirler; hiçbir zaman için kendisine vakit kay-
bettirecek, sonuca ulaştırmayacak konulara dalıp, aklını boş 
şeylerle meşgul etmez. Örneğin, boş kuruntulara kapılmaz, 
şeytanın vesveseleriyle uğraşmaz, geleceğe yönelik endişe 
dolu düşüncelerle vaktini harcamaz…  

Bu konuda kendisine Kuran'ı rehber edinir ve Allah'ın in-
sanları üzerinde düşünmeye teşvik ettiği konuları kendine 
esas alır. Bu konuların en başında ise kendisi dahil, tanıdığı, 
gördüğü, bildiği herşeyi yaratan Allah'ın büyüklüğünü dü-
şünmek gelir. Akıllı bir insanın en çok düşündüğü konular-
dan biri de Allah'ın sevgisini ve rızasını nasıl kazanabileceği-
dir. Çünkü bu kişi, dünyadaki herkesten ve herşeyden çok 
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kendisini yaratan Allah’a karşı sorumlu olduğunu bilir. Ya-
şadığı her an, karşılaştığı her olayda kendisini Allah'a yakın-
laştıracak en güzel tavrın hangisi olduğunu düşünür. Aklını 
sürekli hayırlı ve güzel işler yapma konusunda çalıştırır, çev-
resindeki insanlara karşı hep en güzel tavrı göstermeye, en 
güzel sözü söylemeye ve Allah'ın istediği en güzel ahlakı ya-
şamaya çalışır. Kuran'da bildirilen emir ve yasakları titizlikle 
uygulayarak Allah'ın en sevdiği kullarından olabilmek için 
elinden gelen tüm gayreti sarf eder. 

Kuran'da akıllarını kullanarak düşünen bu kimselerin, 
Allah’ın büyüklüğünü görerek en doğru olana ve gerçeğe 
ulaştıkları şöyle ifade edilmiştir:  

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı 
zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda 
düşünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, sen bunu boşu-
na yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından 
koru."299  

Böyle yarar getirecek konuları düşünmek ise kişinin aklı-
nın daha da artmasını ve böylece çok daha isabetli tavırlar 
ortaya koymasını sağlar. Aklını kullanan bir insan dünyada 
ve ahirette kendisine büyük bir kazanç sağladığı gibi çevre-
sindeki insanları da her zaman için doğru ve güzel olanı uy-
gulamaya teşvik eder. 

Aklın Kazandırdıkları 

Allah Kuran'da akıl sahibi kimseleri, "Ki onlar, sözü işi-
tirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendi-
lerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz 
akıl sahipleridir"300 şeklinde tanımlar. Bu kimseler Allah'ın 
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kendilerine gösterdiği yola tam olarak uydukları, Kuran'ın 
tavsiyelerini titizlikle yerine getirdikleri ve vicdanlarına 
kesin olarak tabi oldukları için, Allah onları akıl gibi büyük 
bir nimetle ödüllendirmiştir.  

Akıl, beraberinde insana pek çok nimetin daha kapısını 
aralayan son derece önemli bir özelliktir. Akıllı bir insan 
bulunduğu her ortamda, yaptığı her hareket ve söylediği her 
söz ile farklılığını hissettirir ve çevresinde büyük bir saygı ve 
hayranlık uyandırır. Akıl öylesine değerli bir özelliktir ki, 
insana hayatının sonuna kadar sürekli olarak yeni üstünlük-
ler kazandırır.  

İlerleyen sayfalarda aklın insana kazandırdığı bu üstün-
lüklerden bazılarına değinerek, aklın ne kadar büyük bir 
nimet olduğu hatırlatılacaktır. 

 1- Güzel Ahlak Örnekleri 

Akıl sahibi bir insanın kazandığı özelliklerin başında, in-
sana dünyada ve ahirette pek çok güzelliğin yolunu açan 
Kuran ahlakı gelir. Akıllı bir insan, Allah'ın Kuran'da bildir-
diği üstün ahlakı en titiz şekilde uygulayan insandır. Ku-
ran'da insanlara dürüstlük, candanlık, samimiyet, alçakgö-
nüllülük, yumuşak başlılık, merhamet, adalet, hoşgörü ve 
bağışlayıcı olmak gibi daha pek çok ahlak güzelliği tavsiye 
edilir. Akıl sahibi bir insan da aklını kullanarak, karşılaştığı 
her olayda bu tavırları en güzel şekliyle uygulamayı başarır. 
Kuran ahlakını ne kadar titizlikle uygularsa, ahirette Al-
lah'tan o kadar güzel bir karşılık görebileceğini bilir. 

Bu yüzden akıllı bir insan günlük yaşantısı içinde karşı-
laştığı her olayda vicdanına uygun davranır. Örneğin yardı-
ma muhtaç bir kimseye yardım eder ve bu sorumluluğu baş-
kalarına bırakmaz. Allah'ın razı olacağını bildiği güzellikle-
rin hiçbirini kaçırmadan uygular. Hasta ya da yaşlı birini 
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gördüğü zaman ona yerini verip kendisi ayakta kalmayı ter-
cih eder. Aksi takdirde umursuz bir tavır göstermiş olacağını 
ve Allah'ın bundan razı olmayacağını bilir. Gerçekten öfke-
lenilecek bir tavırla karşılaştığında bile, Allah'ın yumuşak 
başlı bir tavırdan razı olacağını düşünerek öfkesini yener ve 
karşısındakine güzel söz söyler. Kendi aleyhine olacağını 
bilse dahi her zaman için dürüst davranır, doğru söz söyler.  

Aklı sayesinde tüm bu tavırları hayatının sonuna kadar 
en güzel şekilde uygulayan bir insan ise hem dünyada güzel 
bir hayat yaşar, hem de Allah'ın rızasını hedefleyerek göster-
diği bu güzel tavırlarından dolayı cennetle mükâfatlandırılır. 
Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır: 

Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlar ise; 
Biz gerçekten en güzel davranışta bulunanın ecrini kay-
ba uğratmayız. Onlar; altından ırmaklar akan Adn cen-
netleri onlarındır, orada altın bileziklerle süslenirler, 
hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler gi-
yerler ve tahtlar üzerinde kurulup-dayanırlar. (Bu,) Ne 
güzel sevap ve ne güzel destek.301 (Kehf Suresi, 30–31) 

2- Feraset-Basiret Özelliği 

Feraset, bir insanın sahip olduğu çabuk anlama ve kav-
rama yeteneğidir. Basiret ise kişinin, bir konunun özünü kav-
rama gücü, gerçeği tüm detaylarıyla görebilme kabiliyeti ve 
ileri görüşlülüğüdür. Her iki özelliği de insana kazandıran 
kaynak ise "akıl"dır. 

Allah bir ayetinde "Kör olanla (basiretle) gören bir 
olmaz; iman edip salih amellerde bulunanlarla kötü-
lük yapan da. Ne az öğüt alıp-düşünüyorsunuz."302 

                                                            
301 Sad Suresi, 45–47 
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Hükmüyle basiretin önemine dikkat çekmiş ve bu özellikten 
yoksun olan kimseleri de "kör" olarak nitelendirmiştir.  

Feraset ve basiret sahibi bir insan, karşılaştığı bir olayı, bir 
tavrı ya da bir sözü en doğru şekilde analiz edebilme yetene-
ğine sahiptir. Geçmişte edindiği tecrübelerden en akılcı so-
nuçları çıkarır ve bu bilgileri ilerisi için en isabetli şekilde 
kullanmayı bilir. İçerisinde bulunduğu ortamı, şartları ve 
imkânları akılcı bir bakış açısıyla değerlendirir ve bu şartları 
olabilecek en iyi seviyeye getirmeyi ve elindeki imkânları en 
iyi şekilde kullanmayı başarır. Bir işe atılacağı zaman mutla-
ka bu konuda gerekli olabilecek her türlü tedbiri alır, olası 
aksaklıkları tespit eder ve bu doğrultuda hareket eder. Her 
konuşması isabetli, her tavrı itidalli ve her düşüncesi keskin 
bir aklın ve kavrayışın ürünüdür.  

Akıl sahibi kişilerin bu özelliklere sahip olmaları ise, tüm 
hayatlarını Allah'ın rızasını kazanmaya adayan ve ahireti 
hedefleyen ihlâslı kimseler olmalarından kaynaklanmakta-
dır. Kuran'da peygamberlerin katıksızca ahirete yöneldikleri 
hatırlatılmış ve onların gösterdikleri bu ahlakla bağlantılı 
olarak aynı zamanda da güç ve basiret sahibi kimseler ol-
duklarına şöyle dikkat çekilmiştir: 

Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İs-
hak'ı ve Yakub'u hatırla. Gerçekten Biz onları katıksızca 
(ahiretteki asıl) yurdu düşünüp anan ihlâs sahipleri 
kıldık. Ve gerçekten onlar, Bizim katımızda seçkinler-
den ve hayırlı olanlardandır.303 

 3-Üstün bir teşhis kabiliyeti 

Aklın insana kazandırdığı bir başka önemli özellik de 
"teşhis kabiliyeti"dir. Her insan her konu hakkında teşhis 
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yapabilir, fikir beyan edebilir. Ancak akıl sahiplerinin bu 
konudaki farklılığı, onların teşhislerinin her zaman için isa-
betli olması ve çoğu insanın fark edemediği detayları rahat-
lıkla görebiliyor olmalarıdır. Bu isabetliliğin ve ince teşhis 
kabiliyetinin sırrı ise, müminin Kuran'ı rehber edinerek, ak-
lını bu doğrultuda kullanmasıdır. Kuran, Allah'ın hak kitabı 
olduğu için Kuran'a uyan kimseler kesin olarak en doğru 
olana ulaşacaktır.  

Akıl sahiplerinin bu özelliği onlara hayatın her alanında 
büyük bir üstünlük ve kolaylık sağlar. Herşeyden önce insan 
karakterlerini çok iyi ve çok ayrıntılı bir biçimde analiz ede-
bildikleri için, dostlarını ve düşmanlarını rahatlıkla tespit 
edebilirler. Allah'ın Kuran'da tanıttığı insan karakterlerinden 
yola çıkarak, karşılaştıkları her insanın yapısını çok kısa bir 
sürede kavrayabilirler. Yine aynı şekilde lehlerinde ya da 
aleyhlerinde gelişen bir olayı henüz başlangıcında iken fark 
edebilmeleri ve buna karşı tedbir alabilmeleri de yine onla-
rın kazançlı çıkmalarını sağlar. Ayrıca çevrelerinde bulunan 
insanlardaki güzel vasıfları, çoğu kimsenin fark edemediği 
incelikleri, akıl alametlerini görebilenler de yine ancak akıl 
sahipleridir.  

Bu konuda akıllı insanlarda dikkat çeken bir başka özel-
lik ise, bu teşhisleri yapabilmek için uzun uzun incelemeler 
yapmalarına ya da detaylı bilgi toplamalarına gerek olma-
masıdır. Akıl sahibi bir insanın özelliği, en az delil ile ve en 
kısa zamanda, en doğru teşhisleri yapabilmesidir.  

4- Güçlü Bir Kişilik Karekteri 

Akıllı bir insan, canlı cansız tüm varlıkların Allah'a bo-
yun eğdiğini ve O'nun izni olmadan yeryüzünde hiçbir ola-
yın gerçekleşemeyeceğini bilir. Allah'a karşı duyduğu tesli-
miyet ve güven, onun Allah'tan başka hiçbir şeyden ve hiç 
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kimseden korkmamasını ve böylece güçlü bir kişilik geliş-
tirmesini sağlar. Herşeyin Allah'ın kontrolü altında olduğu-
nu bildiği için, kişilere, olaylara ya da şartlara göre tavrı de-
ğişmez. İnsanların beğenisine göre değil, Allah'ın sevgisini 
kazanmaya yönelik hareket ettiği için hiçbir çıkar uğruna 
kişiliğinden tavrından ve ahlakından ödün vermez.  

Ancak şunu da hatırlatmak gerekir ki, akıl sahibi bir insa-
nın "güçlü kişilik" kavramı, cahiliye toplumlarında bilinen 
anlamından çok farklıdır. Dinden uzak toplumlarda insanlar, 
şahsiyetli olmanın, ancak kibir, resmiyet ve ciddiyet ile elde 
edilebileceğine inanırlar. Kişi, çevresindeki insanlara, kendi 
farklılığını ve üstünlüğünü ne kadar hissettirebilirse, onun o 
kadar şahsiyetli bir tavır gösterdiğini düşünürler. Oysa bu 
şahsiyet gösterisi çoğu zaman, içte yaşanan güçlü bir kişilik 
değil, daha ziyade göz boyamaya ve etrafta şahsiyetli bir insan 
"imajı" oluşturmaya yönelik göstermelik bir tavırdır. 

Gerçek şahsiyetin ne kibirle, ne ciddiyet ve resmiyetle, ne 
de dış görünüşle hiçbir ilgisi yoktur. Kuran'a göre güçlü bir 
kişilik, insanın Allah'tan çok korkması ve bu nedenle de Ku-
ran ahlakını yaşamakta kararlılık göstermesidir. Hiçbir ko-
şulda ya da hiçbir dünyevi çıkar için Allah'ın kendisine bil-
dirdiği doğrulardan taviz vermemesi, basit ve çirkin tavırlara 
tenezzül etmemesidir. İşte insana kişilik kazandıran asıl özel-
likler bunlardır ve bu konuda kararlılık gösterebilen kimse-
ler de ancak akıl sahipleridir. Kuran'da doğru yoldan asla 
sapmayan akıl sahibi kişiler bu tavırlarından dolayı şöyle 
müjdelenmişlerdir: 

Şüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra 
dosdoğru bir istikamet tutturanlar (yok mu); onların 
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üzerine melekler iner (ve der ki:) "Korkmayın ve hüzne 
kapılmayın, size vadolunan cennetle sevinin."304  

5-Allah’ın Yardım ve Desteği 

Allah bir ayetinde, "Ey iman edenler, üzerinizdeki 
(yükümlülük) kendi nefislerinizdir. Siz doğru yola 
erişirseniz, sapan size zarar veremez. Tümünüzün dö-
nüşü Allah'adır. O, size yaptıklarınızı haber verecek-
tir."305 Hükmüyle inanan kimselere önemli bir gerçeği haber 
vermiştir: İnkârcılar, doğru yolda olan kimselere zarar vere-
mezler.  

Doğru yol ise ancak iman eden ve Kuran'a uyan akıl sa-
hiplerinin ulaşabildiği yoldur. Bu kişiler, her konuda sadece 
Kuran'da kendilerine bildirilen doğruları rehber edinip, ha-
yatlarını bu doğrulara göre düzenledikleri için her zaman 
Allah'ın desteği ve yardımıyla karşılık görürler. Allah iman 
edenlerin yardımcısıdır ve Hac Suresi'nde dinine yardım 
edenlere yardım edeceğini şöyle vadetmiştir: 

… Allah kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak 
yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olan-
dır.306  

Enbiya Suresi'nde de Allah, her zaman için hak ve doğru 
olanın, batıl olana üstün geleceğine dikkat çekmiştir. İşte 
haktan yana hareket eden akıllı insanların, her zaman batılın 
arkasına sığınan akılsız insanlara üstün gelmelerinin sebebi 
de budur. Allah bu gerçeği şöyle bildirmiştir: 

                                                            
304 Fussilet Suresi, 30 
305 Maide Suresi, 105 
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Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun 
beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup 
gitmiştir…307  

Kuran’da Akılsızlık Nasıl Tanımlanıyor? 

Cahiliye toplumunda akılsızlık deyince ilk akla gelen, 
zekâ geriliği ya da anormallik gibi kavramlardır. Akılca 
zayıf olan insanların, zihin hastalıkları hastanelerinde bu-
lunan, ağır, anlaşılmaz konuşmalar yapan, algı bozukluğu 
çeken ve hatta belki de ilk anda göze çarpan birtakım fizik-
sel kusurları olan kimseler oldukları düşünülür. Oysa bu 
sayılanların, Kuran'da anlatılan gerçek akılsızlıkla hiçbir 
bağlantısı yoktur.  

Daha önce de vurgulandığı gibi akıl, bir insanın vicdanı-

nı sonuna kadar kullanarak hayatının her anında Allah'ın 
en razı olacağı ve Kuran'a en uygun olan tavrı seçmesi ve 
bunun sonucunda da tüm hayatını kapsayan bir düşünce 
ve tavır mükemmelliği kazanmasıdır. Ayrıca aklıyla yeryü-
zünde bulunuş amacını, kendisini yaratan Allah'ın sonsuz 
kudretini kavrayabilmesidir. İşte bu bilinçten yoksun olan 
insanlar ise akılsız kimselerdir. İnsanların çoğu, televizyon-
da seyrettikleri kişilerde, aynı apartmanda oturan komşula-
rında, üniversite mezunu olan bir gençte ya da mevki sahibi 
bir işadamında böyle bir akıl zayıflığı olabileceğine hiçbir 
şekilde ihtimal vermezler. Oysa akılsızlık, insanların kendi-
lerine, dünyada ve ahirette en güzel hayat şeklini bildiren 
Kuran'a uymak ve güzel bir hayat yaşamak varken, bunun 
yerine cahiliye sistemini benimsemeleri ve bundan dolayı 
da sıkıntılı ve zor bir hayat sürmeleridir. Bu nedenle de in-
sanın çevresindeki pek çok kişide akıl zayıflığına rastlaması 
mümkündür.  

                                                            
307 Enbiya Suresi, 18 
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Allah, Kuran'da insanların dünya hayatından ve cahiliye 
sisteminden yana seçim yapmalarındaki yanlışlığa dikkat 
çekmiş ve onları bu durumu düşünerek akletmeye çağırmıştır: 

Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan 
başkası değildir. Korkup-sakınmakta olanlar için ahi-
ret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdir-
meyecek misiniz?308  

İşte Kuran'daki bu gibi hatırlatmalara rağmen dünya ve 
ahiret hayatının gerçek yüzünü kavramaya yanaşmayan bu 
kimseler, Kuran'da bildirildiğine göre akıllarını kullanma-
yanlardır. Akıl erdirmeyen bu kimselerin Allah katındaki 
konumu bir ayette şöyle haber verilmektedir: 

Gerçek şu ki, Allah katında, yerde debelenenlerin en 
kötüsü, (bir türlü) akıl erdirmez olan sağırlar ve dilsiz-
lerdir.309  

Ancak asıl önemli olan bu kimselerin akıl ile akılsızlık 
arasındaki farkı kıyaslayabilecek bir anlayışa sahip olma-
dıkları için kendi bulundukları durumu da görememeleridir. 
Öyle ki bu kimseler akıllı insanların akılsız, kendileri gibi 
akılsız insanların ise akıllı olduğunu düşünürler. Çünkü Al-
lah'tan korkmadıkları ve dünyada yaptıklarının hesabının 
sorulacağına ihtimal vermedikleri için, kendi izledikleri yo-
lun en doğrusu olduğunu zannederler. Kuran'da onların bu 
çarpık mantık örgülerine şöyle bir örnek verilmiştir: 

Ve (yine) kendilerine: "İnsanların iman ettiği gibi siz 
de iman edin" denildiğinde: "Düşük akıllıların iman et-
tiği gibi mi iman edelim?" derler. Bilin ki, gerçekten asıl 
düşük-akıllılar kendileridir; ama bilmezler.310  

                                                            
308 Enam Suresi, 32 
309 Enfal Suresi, 22 
310 Bakara Suresi, 13 
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Kuran'da ayrıca akıldan yoksun olan bu kimseler, fiziksel 
anlamda hiçbir eksiklikleri olmadığı halde, göremeyen ve 
işitemeyen kişiler olarak tanıtılmışlardır. Çünkü bu kişiler 
gerçekleri doğru bir şekilde algılayamaz, gördükleri ve duy-
dukları gerçekleri kavrayamazlar. Örneğin, yeryüzündeki 
kusursuz yaratılışa bakıp, tüm bunları yaratmış olan Allah'ın 
yüceliğini göremezler. Görseler de akılsız oldukları ve vic-
danlarına uymadıkları için görmezlikten gelirler. Veya ken-
dilerini doğru yola çağıran, Kuran ahlakını anlatan bir insan-
la karşılaştıklarında, onun anlattıklarını duymazlar. Daha 
doğrusu fiziksel olarak duyarlar ama yaşamlarını sanki onu 
hiç dinlememişçesine gaflet içinde sürdürürler.  

Kısacası akılsızlık, insanları insani fonksiyonlarından 
uzaklaştırarak onları akletmeyen, gerçekleri görmeyen ve 
işitmeyen varlıklar haline getirmektedir.  

İnsanları akılsızlık tehlikesine karşı uyarmak önemlidir 
çünkü aklını örten yanlışlardan kurtulamayan bir insan 
dünyada ve ahirette büyük kayıplara uğrayacaktır. Allah, 
akıldan yoksun kalan bu kişilerin, ahiretteki durumlarını 
Kuran'da haber vermektedir. Bu kişiler ahirette dünya hayat-
larını pişmanlıkla anarak şöyle diyeceklerdir: 

Ve derler ki: "Eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş 
olsaydık, şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olma-
yacaktık."311  

Aklın Önündeki Engeller 

Her insan akıllı olma ve aklın kazandırdığı güzelliklerden 
yararlanma imkânına sahiptir. Bunun için yapması gereken 
şey, Allah'ın büyüklüğünü görmek ve dünyadaki yaşamını 
Allah’a gereği gibi kulluk ederek geçirmektir. Bu gerçeği kav-

                                                            
311 Mülk Suresi, 10 
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rayan bir insan artık dosdoğru bir yolu izlemektedir. Çünkü 
iman eden bir insanı yönlendiren, ona yol gösteren tek reh-
ber Kuran'dır. Ve Allah Kuran'da aklı örten tüm konuları 
açıklamış ve insanlara bunlardan arınmanın yollarını gös-
termiştir.  

Allah'ın çağrısına uyan kişinin aklı, üzerini örten tüm pis-
liklerden arınarak, temiz ve berrak bir hal alır. Bu temizliği 
sağlayan şey ise Kuran'ın ve imanın kazandırdığı temiz man-
tık örgüsü ve doğru düşünme yeteneğidir. İnsan cahiliye top-
lumunun mantık örgüsünden, düşünce yapısından ve bu 
hayatın getirdiği pisliklerden ne kadar arınır ve Kuran ahla-
kını ne kadar yaşarsa aklı da o kadar gelişir. Cahiliye alışkan-
lıklarından kurtulduğunda, aklının üzerindeki baskılardan 
da kurtulur ve böylece Kuran'da bahsedilen akıl sahibi kim-
selerden olur. Bunun aksinde ise, aklın önü engellerle dolar 
ve kişi bile bile kendini helake sürüklemiş olur.  

Bu bölümde Kuran'da Allah'ın aklı örteceğini bildirdiği 
konulara değinilecektir. Ayrıca bunlardan kurtulmanın yine 
sadece Kuran'da bildirilen çözümleri de ortaya konacaktır. 

1- Şirk Koşmak 

Şirk, bir insanın Allah'a ortaklar koşması, kendine Al-
lah'ın dışında ilahlar edinmesi demektir. Şirk koşan kişinin 
ilah edindiği değerler, bir insan veya herhangi bir canlı olabi-
leceği gibi, bir tutkuyu veya bir ideali hayatın amacı haline 
getirmek de olabilir. Kişi bu değerleri Allah'ın rızasını ka-
zanmaktan daha önemli görüyorsa, ona Allah'tan daha çok 
ya da eşdeğerde bir sevgi duyuyorsa, işte o kişi Allah'a şirk 
koşuyor demektir. 

Kuran'da anlatılan şirk budur; ancak insanların çoğu şirkin 
bu asıl anlamından habersizdir. "Allah'a ortak koşmayı" pey-
gamber döneminde yaşayan kimselerin taştan yonttukları 
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putlara tapmaları olarak yorumlarlar. Oysa günümüzde şir-
kin binlerce farklı türü yaşanabilmektedir. Bir insanın Allah'a 
inandığını söylediği halde, hayatını Allah'ı hoşnut etmek için 
geçirmemesi, Allah’ın kendisine bildirdiği ibadetleri yerine 
getirmemesi, O'nun beğendiği ahlakı yaşamaması, bunun ye-
rine hayatını sadece kendi dünyevi ideallerini gerçekleştir-
mek uğruna tüketmesi de şirktir. Yine aynı şekilde kendisini 
yaratan ve sayısız nimet sunan Allah'ı unutup, bir başka varlı-
ğı Allah'tan daha çok sevip, ona daha fazla kıymet vermesi, 
Allah'ı razı etmek için çalışmak yerine, aklını ve vaktini söz 
konusu varlığı mutlu etmek için harcaması da şirktir.  

İnsanlardan eşini, çocuklarını, annesini, babasını, evliliği-
ni, okulunu, mesleğini, malını, dünyevi hırslarını, hatta ken-
disini bile Allah'a şirk koşabilen kimselere rastlamak müm-
kündür. Bu kimseler gözlerinde büyüttükleri bu kavramları 
ya da kişileri bir anlamda ilahlaştırmakla ve tüm tavırlarını 
da bu bakış açısına göre düzenlemekle bu hataya düşerler. 
Oysa Allah'tan başka bir ilah yoktur ve aksi bir tavra girmek 
de Allah adına yalan söylemek ve Allah'ın büyüklüğünü 
gereği gibi takdir edememek olur.  

Kendisini ve tüm evreni kusursuzca yaratan Allah'ın son-
suz kudretini takdir edemeyen böyle bir insan da, kuşkusuz 
açık bir akılsızlık içindedir. Çünkü şirk koşan kişi hem dün-
yada huzurlu bir hayat yaşayamaz, hem de ahirette Allah'ın 
azabı ile karşılaşır. Allah Kuran'da şirk koşanların tüm fiille-
rinin boşa çıkacağını şöyle haber verir:  

Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu 
(ki): "Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz amellerin boşa 
çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacak-
sın.312  
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Ayrıca başka bir ayette şirk koşanların affedilmeyeceği de 
şöyle bildirilir: 

Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağış-
lamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim 
Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira 
etmiş olur.313  

Şirk, insanın Allah'a karşı bir suç işlemesinin yanında ay-
nı zamanda bir de kendisine de zulmetmesidir. Zira şirke 
düşen bir insan kendisini yaratan Rabbimiz konusunda bü-
yük bir yanılgıya düşmüştür. Bu nedenle çarpık mantıklar 
üzerine kurduğu hayatı da sayısız yanlışlıklarla doludur. Bu 
durumda Allah'a şirk koşan bir insan için akıldan ve aklın 
kazandırdığı nimetlerden söz edebilmek mümkün değildir. 
Çünkü Allah inkâr edenlerin ve Allah'a karşı büyüklenip 
haksız yere iftira edenlerin kalplerini mühürler ve anlayışla-
rını kapatır.  

Böyle bir durumdan kurtulabilmek ve gerçekten aklede-
bilen bir insan olabilmek için yapılması gereken şey, Allah'ın 
büyüklüğünü takdir edebilmek ve O'ndan başka bir ilah 
edinmemektir. Zira aklın üzerindeki örtü ancak bu şekilde 
kalkabilir ve akıl ancak bu şekilde açılabilir. 

2- Şeytana Uymak 

Allah bir ayetinde, "Ey iman edenler, hepiniz topluca 
"barış ve güvenliğe (Silm'e, İslam'a) girin ve şeytanın 
adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşman-
dır"314 buyurarak insanları şeytana uymaktan ve onun adım-
larını izlemekten sakınmaya çağırmıştır. Çünkü ayette de 
ifade edildiği gibi şeytan insanın düşmanıdır. Onu doğru 
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yoldan çıkartıp saptırmak ve böylece dünyada ve ahirette 
zarara uğratmak ister. Bu amacını gerçekleştirmek için baş-
vurduğu en önemli yöntemlerden biri ise, insanı boş kurun-
tularla, asılsız ve mantıksız konularla oyalayarak aklını 
meşgul etmek ve böylece kişinin doğru düşünebilmesini, 
akılcı davranabilmesini engellemeye çalışmaktır. Kuran'da 
şeytanın, bu girişimini şu sözlerle dile getirdiği haber veril-
miştir:  

Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım, en ol-
madık kuruntulara düşüreceğim…315  

Şeytan bu amacı doğrultusunda hayatının sonuna kadar 
insanlara "yaldızlı sözler" fısıldamaya devam eder ve onların 
akıllarını kullanmalarını engellemeye çalışır. Onlara kendi-
lerini yaratan Allah'ın sonsuz kudretini unutturmak ve onla-
rı Kuran'dan uzaklaştırmak için çaba harcar. Ancak unut-
mamak gerekir ki şeytanın kendine ait bir gücü yoktur. Onu 
da tüm varlıklar gibi Allah yaratmış ve şeytan da Rabbimize 
boyun eğmiştir. Bu nedenle şeytan Allah'ın izni olmaksızın 
hiçbir şey yapamaz. Allah insanlardan hangilerinin ona 
uyup haktan yüz çevireceğini, kimin de şeytanın oyununa 
kanmayıp Kendisine sadakat göstereceğini denemek için 
kıyamete kadar şeytana süre tanıdığını bildirmiştir: 

Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onların dirilecekleri güne 
kadar bana süre tanı." Dedi ki: "O halde, süre tanınan-
lardansın." "Bilinen vaktin gününe kadar." Dedi ki: "Se-
nin izzetin adına andolsun, ben, onların tümünü mut-
laka azdırıp-kışkırtacağım." "Ancak onlardan, muhlis 
olan kulların hariç."316  

                                                            
315 Nisa Suresi, 119 
316 Sad Suresi, 79–83 



 

 

 

AHMET AKGÜL 226 

Allah aynı zamanda "… hiç şüphesiz, şeytanın hileli-
düzeni pek zayıftır"317 ayetiyle şeytanın kurduğu tuzakla-
rın, insanlara verdiği kuruntu dolu telkinlerin, son derece 
çürük mantıklar üzerine kurulduğuna dikkat çekmiştir. Ay-
rıca yukarıdaki ayette de görüldüğü gibi, şeytanın samimi 
iman eden insanlar üzerinde bir etkisinin olmadığını bildir-
miştir. Başka bir ayette de belirtildiği gibi, "Onun zorlayıcı-
gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla O'na (Allah'a) 
ortak koşanlar üzerindedir."318 Kuran'da müminlerin şey-
tanın vesveseleri karşısında nasıl bir tavır gösterdikleri ise 
şöyle ifade edilmiştir: 

Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese 
veya iğva) gelirse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işi-
tendir, bilendir. (Allah'tan) Sakınanlara şeytandan bir 
vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah'ı 
zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp 
bilmişlerdir.319  

Şeytanın fısıltılarına kulak verenler ise, Allah'a sığınma-
dıkları sürece doğruyu göremez ve akılsızca bir yaşam sürer-
ler. Çünkü Allah şeytanın hileli düzenler kuracağını, ancak 
bu düzenlerin zayıf olacağını Kuran'da haber vermiştir. Ve 
yukarıdaki ayetlerde gördüğümüz gibi, bu düzenden nasıl 
kurtulabileceklerini de insanlara bildirmiştir. Aklı olan in-
san hemen Allah'ın çağrısına icabet eder ve doğruyu bulur. 
Şeytanın hilelerine kanarak kendilerini helaka sürükleyen-
ler ise akılsız kimselerdir. Bu kişiler Allah'ın ayetlerini göz 
ardı eder ve şeytanın sonsuz cennet hayatına karşılık kendi-
lerini sürüklediği cehennem hayatına razı olurlar.  
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3- Tevekkülsüzlük ve Allah’a İtimatsızlık Yapmak 

İnsanın aklını örten en önemli konulardan biri de tevek-
külsüzlük ya da bir başka deyişle kişinin Allah'a güven 
duymaması ve kendisi için yarattığı kadere teslim olmama-
sıdır. Tevekkülsüz bir insan, Allah'ın sonsuz akla sahip oldu-
ğunu ve evrendeki her olayı, her varlığı kontrolü altında tut-
tuğunu unutmuştur. Bu nedenle de aklı örten tüm diğer et-
kenlerde olduğu gibi olayları sağlıklı bir bakış açısıyla değer-
lendiremez ve gerçekleri tam olarak göremez.  

Oysa Allah yarattığı tüm varlıklar üzerinde gözetici ve 
koruyucudur. Onlar şuuruna varsalar da unutsalar da, Allah 
her olayı belirli bir kader üzerine yaratmakta ve bu olaylarla 
insanları denemeden geçirmektedir. Dolayısıyla bir insanın 
hayatı boyunca karşılaştığı her olayı, Allah özel bir hikmet 
ve hayırla yaratmaktadır. Allah insanları bu konuda şöyle 
uyarmıştır: 

Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır, bütün işler O'na 
döndürülür; öyleyse O'na kulluk edin ve O'na tevekkül 
edin. Senin Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değil-
dir.320  

… olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayır-
lıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. 
Allah bilir de siz bilmezsiniz.321  

İşte Allah'ın bu ayetlerine iman eden ve her olayın ardın-
da kendisi için mutlaka bir hayır ve hikmet gizli olduğunu 
kavrayan bir kimse tevekküllü insandır. Bu insan ilk bakışta 
aleyhine gibi görünen bir durumla karşılaşsa bile, aslında 
bunun kendisine dünyada ve ahirette hayır getireceğini bilir 
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ve bu bilinçle hareket eder. Olayları tevekkülsüzlükle değer-
lendirmediği için muhakeme ve yargısı son derece sağlıklı 
şekilde işler ve böylelikle akılcı değerlendirmeler yapabilir. 
Tevekkülsüz bir insan ise olayları Allah'ın özel olarak, ken-
disini denemek için yarattığını unutur ve akılcılıktan tama-
men uzaklaşır.  

Bu iki insan arasındaki büyük farkı şöyle bir örnekle de 
açıklayabiliriz. Sözgelimi sahibi olduğu fabrikada büyük bir 
yangın çıktığını gören bir kimse, bu olayın Allah'ın kontrolü 
altında gerçekleştiğini ve her ne kadar kayıp gibi görünse de 
bu olayda kendisi için mutlaka bir hayır olduğunu düşün-
mezse tevekkülsüzlüğe kapılır. Tevekkülsüz insan ise doğru 
düşünemez ve akılcı hareket ederek gerekli önlemleri ala-
maz. Örneğin sakin ve itidalli bir ruh halinde olmaması belki 
de ilk aşamada durdurulabilecek bu yangının büyümesine 
neden olabilir. Yangını söndürmek, eşyaları kurtarmak, itfa-
iye çağırmak gibi akılcı tedbirlerden önce, panik ve üzüntüy-
le oyalanarak, bağırıp çağırarak vakit kaybeder. Yangının 
ardından bu olayın bir daha tekrarlanmaması için fabrika-
nın yangına karşı tedbirli hale getirilmesindense, "nasıl oldu, 
neden oldu, olmasaydı ya da şöyle yapsaydım böyle olmazdı" 
gibi hiçbir faydası olmayan düşüncelerle oyalanır.  

Tevekküllü bir insan ise, herhangi bir olayda sahip oldu-
ğu tüm mal varlığı yok olsa dahi, hiçbir zaman umutsuzluğa 
ve üzüntüye kapılmaz. Allah'ın verdiği bir nimeti yine Al-
lah'ın aldığını ve bunu tevekkül edip etmeyeceğini denemek 
için yarattığını bilir. Bu şuur açıklığı sayesinde de olabilecek 
en kısa sürede, yine olabilecek en akılcı ve seri tedbirleri ala-
rak oluşan tahribatı gidermeye çalışır. Paniğe kapılmak, 
üzülmek ya da ümitsizliğe düşmek gibi akılsızca tavırlarla 
vakit kaybetmez. Dahası böyle bir olayın ardından hiç vakit 
kaybetmeden, bir daha tekrarlanmasını önlemek amacıyla 
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son derece etkili tedbirler alarak uğradığı zararı telafi etmeye 
çalışır.  

Kaybettiği malına gelince, mülkün tek sahibinin Allah 
olduğunu bildiğinden içi rahat ve huzurlu olur. Allah'a tüm 
kalbiyle güvenir ve kendisine kaybettiğinden daha hayırlı-
sını vermesi için dua eder ve tevekkülünün karşılığını ahiret-
te çok daha fazlasıyla alacağını bilmenin sevincini yaşar. 

4- Duygusallık ve Romantizme Kapılmak 

Romantizm, cahiliye toplumunun yaşamakta hiçbir sa-
kınca görmediği, aksine beğenip teşvik ettiği özel bir yaşam 
tarzıdır. Cahiliye insanları romantik bir bakış açısının, hayatı 
daha süslü ve daha renkli hale getirip, zenginleştirdiğine 
inanırlar. Bu nedenle de tüm filmlerde, romanlarda ve şiir-
lerde bu konuyu işleyerek insanları, romantizmin kendine 
has bir büyüsü olduğuna inandırmaya çalışırlar. Oysa ro-
mantizmin insan üzerinde oluşturduğu etki; insanın aklını 
örtmesi, mantıklı ve dengeli düşünmesini engellemesidir. 
Çünkü romantizm, aklın tam anlamıyla zıttı bir sistem oluş-
turur. İnsanları gerçekleri görmemeye, hayal dünyasında 
yaşamaya, akılcı değil, aksine duygusal düşünmeye iten bir 
yaşam şeklidir.  

Kendisini aklına değil de duygularına teslim edip, onların 
hayatını yönlendirmesine izin veren bir insan ise, gerçekçi 
düşünemez ve mantıklı hareket edemez. Sözgelimi Kuran 
ahlakına uygun olmayan bir tavır olan kıskançlık hissine 
kapılan bir insan, artık içinde bulunduğu durumu ve karşı-
sındaki kimseleri akılcı değerlendiremediği için, duygusal 
çıkışlar yapar. Öfkelenir, öfkelenen bir insan da mantıklı 
düşünemez ve sonrasında pişman olacağı tavırlar sergiler. 
Bunun gibi romantizmin etkisiyle hüzne kapılan bir insan 
da akıldan tamamen uzaklaşır. Bu ruh hali nedeniyle olayla-
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rın yalnızca olumsuz yönlerini görüp melankolik bir havaya 
bürünür. 

Romantizmin etkisiyle ortaya çıkan tüm bu tavır bozuk-
luklarının ise tek bir ortak noktası vardır; Allah'ın dininden 
ve kitabından uzaklaşmak… Oysa bu uzaklık, insanı mutlak 
bir kayba sürükler. Çünkü Allah'ın emirlerine uyulmadığı 
için aklın kaybolduğu yerde insanın ilerlemesi, bir güzellik 
elde edebilmesi ya da başına gelen bir zararı engelleyebilme-
si kesinlikle mümkün değildir.  

Günümüzde gazete ve televizyon haberlerinin büyük bö-
lümünü kapsayan intihar, uyuşturucu bağımlılığı, saldırı ya 
da cinayet gibi suçların çoğunun temelinde de yine duygu-
sallık ve romantizmin yarattığı tahribat yatmaktadır. İnsan-
lar duygusallığın etkisiyle akılcılıktan o denli uzaklaşırlar ki 
kendilerinin ya da başkalarının canlarına ve mallarına ra-
hatlıkla zarar verebilirler. Bütün bunlara gerekçe olarak öne 
sürdükleri sebepler ise tamamen duygusal kökenlidir. Sözge-
limi basit bir espri yüzünden hiç çekinmeden cinayet işleye-
bilen insanlar vardır. Ya da aylarca ders çalıştığı halde üni-
versite sınavını kazanamadığı için intihar etmeye kalkışan 
kişiler mevcuttur. Kapıldığı hırstan kurtulamayan ve önünde 
daha sayısız fırsat olduğunu dahi göremeyecek kadar akıl-
dan uzaklaşan bu kişiler, duygularının etkisiyle böylesine 
akılsızca kararlar alabilir ve bunları uygulayabilirler.  

Bu örneklerle karşılaşıldığında düşünülmesi gereken şu-
dur: Akılcılıktan uzaklaşıp romantizmin etkisiyle atılan her 
adım insana kesin olarak kayıp getirir. Çünkü romantizm 
insanı dinden ve dolayısıyla hayatın gerçek amacından 
uzaklaştıran bir cahiliye inancıdır. İnsanı zor bir hayata sü-
rükleyen bu yaşam şekli, Allah'ın Kuran'da gösterdiği düşün-
ce yapısına ve ahlak anlayışına taban tabana zıttır. 
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Bunlar Allah’ın Kuran’da aklı örten olarak bildirdiği ko-
nulardan birkaçıdır. Akılsızlık, bir insanın önemsemeyeceği 
ve razı olabileceği bir durum değildir. Çünkü bu gibi neden-
ler kişinin Kuran’ı gereği gibi takdir edememesine ve dolayı-
sıyla yanlış yorumlar yapmasına da neden olur. İşte bu ne-
denle her insan aklı örten engelleri düşünmeli, bunlardan 
sıyrılmak için elinden gelen tüm gayreti sarf etmeli ve aklın 
dünyada ve ahirette kazandıracağı nimetlerin güzelliğini 
yaşamalıdır.322 

                                                            
322 Harun Yahya 
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PEYGAMBERLİK ANLAYIŞI 

Bu ümmetin uğradığı talihsizliklerden birisi de, Hz. Pey-
gamber Efendimizin olduğundan başka türlü tanıtılmış ve 
yanlış anlaşılmış olmasıdır. Bugün müslüman topluluklar 
arasında, yozlaşmış geleneklerin ve yanlış kanaatlerin sonu-
cu yerleşmiş ve kitlelere benimsetilmiş olan ”İslam peygam-
beri” imajı, büyük ölçüde düzeltilmeye muhtaçtır. 

Dinimizin değerlerini dejenere eden, hayat ve insan gerçe-
ği ile İslam'ı ”uyuşmaz ve bir arada olmaz” gösteren bazı cahil 
ve taklitçi kimseler ve marazlı münafık çevreler, ya kıt akıl-
ları ve kısır anlayışları, veya karanlık hesapları adına, çok 
farklı bir '‘peygamber” tipi tasarlamış ve tanıtmışlardır. Bu tip 
hayattan ve hakikatten oldukça uzak olan, her hususta ör-
nek alınması imkansız bulunan hayali bir varlıktır. Halbuki 
Kur’anın ”en güzel örnek ve alemlere rahmet” olarak övdüğü 
Hz. Peygamber (sav) ise, düşmanlarının bile içten içe hayran 
kalıp kıskandığı şefkat ve adalet timsali, en son Nebidir (sav). 
O, hayat kadar sıcak, kainat kadar kucaklayıcıdır. Oysa ma-
razlı odakların cahil ve münafık takımın hayal ettiği ve ta-
nıtmaya çalıştığı tip ise, daha çok çağlar önce yaşamış ve rea-
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litesini yitirmiş olduğundan, artık kendisine ihtiyaç kalma-
mış bir ”Arap Şeyhi” görünümündedir. Halbuki, kan ve sinir 
damarları kesilip, vücutla irtibatı koparılan bir organ, nasıl 
çürümeye ve kokuşmaya mahkumsa, bunun gibi, yaşanan 
gerçek hayatla alakası bulunmayan ve bugünkü sorunları-
mıza çare ve çözüm sunmayan bir ”din” ve ”peygamber” 
inancı da, yozlaşmaya mahkumdur. 

"Onda sizin için (her zaman ve her konuda) alınacak en 
güzel örnekler vardır.” ayetinin de ifade edildiği gibi değişen 
ve gelişen bütün zaman ve mekanlarda, Hz. Muhammed 
(sav) örnek ve önder sayılacak en güzel ve en mükemmel 
şahsiyettir. Bu yüce Nebi (sav) ne gerçek hayat ve hadiselerin 
çok ötesinde, asla ulaşılmayan ve anlaşılmayan bir ”hayal 
meleği” , ne de yirminci asra intibak edemeyecek bir orta çağ 
bedevi şeyhi (haşa) değildir. Bilerek veya bilmeyerek, O’nu, 
bir masal kahramanı havası ve hüviyetinde tanıyan ve her 
işini mucizelerle yürüttüğüne inanan kimseler, şu durumu 
kavramak ve kabullenmek zorundadırlar ki, Hz. Peygamber 
(sav) örnek bir insan ve gerçek bir hayat rehberidir. 

O, (sav) ara sıra efsaneleştirilmiş hikayelerini okuyup an-
latacağımız, çok eski zamanların bir piri ve artık hayatı ve 
hatıratı tarih olmuş bir peygamber değil, bugün de, yarın da 
sünneti ve sistemiyle yaşayacak, her yerde ve her konuda, 
içimizde ve önümüzde bulunacak, devamlı bizi yöneten ve 
yönlendiren canlı bir ”lider”, durumundadır. Yani Peygam-
berliği geneldir ve süreklidir.  

Elbette, Peygamber Efendimizi (sav) bir ucu ”ilahilik” di-
ğer ucu ”beşerilik” olan, mutlak gerçeğin bir temsilcisi ve 
tecellisi olarak anlamak zorundayız. Bir kısım hikmet ehli-
nin ”Beşer olmayan beşer” ifadesiyle anlatmaya çalıştığı O 
Yüce Nebi (sav) bugün bizim ”dinciliği” kimseye bırakma-
yan bazı geri kafalıların kabulde zorluk çekecekleri birçok 
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davranışları, severek ve rahatlıkla ve elbette bize örnek olsun 
diye işlemiştir. İbadetten siyasete, spordan eğlenceye, ticaret-
ten diplomasiye... O, her sahada rehber bir peygamberdir. 

Hz. Peygamber (sav) insanda var olan özellik ve yetenek-
leri olsun... Tabii ihtiyaçları ve nefsi istekleri olsun... Bunları 
başıboş bırakarak fıtratı kirletmeye ve hayatı çirkefleştirme-
ye izin vermediği gibi, bu doğal yetenekleri ve normal istek-
leri bastırarak insanı körletmek ve hayati güçleştirmek te 
istememiştir. O, yaratıcıyı bilmek ve yaratılışın yüksek gaye-
lerini gerçekleştirmek üzere, insan fıtratına yerleştirilen 
duygu ve yetenekleri çalıştırmak, geliştirmek ve güzelleştir-
mek yolunu göstermiştir.  

Bize örnek olan beşeri yönüyle O, doğmuş, büyümüş, yemiş, 
içmiş, sevinmiş, üzülmüş, evlenmiş, çalışmış, yorulmuş, dostla-
rı olmuş, düşmanları bulunmuş, sıkıntı ve zorluklara katlan-
mış, savaşmış, ordusu bazen yenmiş, bazen yenilmiş... Evinde 
şefkatli ve şerefli bir aile reisi... Ashabı ve ümmeti içinde yük-
sek bir eğitici ve öğretici... Askeri başında tedbirli ve temkinli, 
cesur bir komutan... Siyasi hayatta adil ve hakim bir lider... 
Kısaca, hayatın her safhasında O bir Peygamberdir (sav). 

Kainat O’nun için yaratıldığı ve devran O’nun hatırına 
canlandığı için, bize erişen bütün nimet ve güzellikler de 
O’nun sebebiyledir. Öyleyse O’nun (sav) sünnetine ve hayat 
sistemine bütünüyle tabi ve teslim olmadan, asla huzur bu-
lunamayacaktır. 

Sırası gelmişken, Peygamber Efendimizi, çağdaş hayat 
standartlarından ve insanlığın sorunlarından ilgisini kese-
rek, sadece ibadet ve ahlak konularını işleyen, günümüzde ki 
bazı tekke şeyhlerine benzeten... Cihad şuurundan ve devlet 
huzurundan habersiz, şerli ve şeytani güçlerin himayesinde, 
İslam’i onur ve özgürlükten nasipsiz yaşamayı, fazilet ve 
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kadere teslimiyet zanneden, bazı kesimlerin ikide bir ”Al-
lah'ımız bir, Peygamberimiz bir, Kitabımız bir, Milletimiz 
bir... O halde niçin anlaşıp kaynaşamıyoruz?” şeklindeki yu-
varlak laflarına da cevap verelim: 

1 - Bazıları, sadece ibadet ve ahiret işlerine karışan, hü-
kümranlık haklarını ise tağutlara (batıl sistemlere ve zalim 
kesimlere) bırakan bir Allah'a inanıyorlar. 

Biz ise, hayatın tamamını kapsayan adil bir toplum düze-
ninin esaslarını ortaya koyan ve bunu uygulamak üzere ci-
hadı farz kılan, Zatında ortak tanımadığı gibi, Şeriatında dahi 
ortak tanımayan bir Allah'a inanıyoruz. 

2 - Bazıları, sadece güzel huyları, kalp temizliği ve ahiret 
işleriyle ilgili hususları öğreten, ama devlet ve siyaset işleriy-
le hiç ilgilenmeyen bir Peygambere inanıyorlar. Biz ise, her 
asırda ve her hususta bize rehber olan, en güzel ahlak ve in-
sanlık örneği olmak yanında, cesur bir komutan, örnek bir 
siyasi, üstün bir diplomat, yılmaz bir mücahid, kamil bir 
mürşit ve adil bir devlet başkanı olan ve Kur'an nizamını 
uygulayan bir peygambere inanıyoruz. 

3 - Bazıları, sadece ölülere ve hastalara şifa olacak bir dua 
kitabına ve ara-sıra okunacak, ama, kavramları ve kuralları 
üzerinde hiç durulmayacak bir Kur’ana inanıyorlar. 

Biz, ise, İslâm dininin ve adalet düzeninin anayasası kabul 
edilen, anlaşılsın ve hükmü uygulansın diye gönderilen, ilmi, 
siyasi, iktisadi ve ahlaki konularda mutlak ve mukaddes 
esaslar getiren bir Kur’ana inanıyoruz.  

4 - Bazıları, Hıristiyan, Yahudi ve müşrik toplumlarıyla, 
onların kokuşmuş küfür potasında kaynaşmayı ve ”ortak 
pazar” yoluyla birleşip tek devlet olmayı, kurtuluş yolu ola-
rak gören bir zillet anlayışına sahiptirler.  
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Biz ise tüm insanların temel haklarına ve ülkelerin temel 
çıkarlarına saygı duymak ve aynı dünyada barış ve anlayış 
içinde birlikte yaşamayı arzulamakla beraber, ”ancak, 
mü'minler kardeştir” düsturunu esas alan yeryüzündeki 1,5 
milyar Müslümanın, İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak 
Pazarı, Ortak Askeri Savunma Paktı gibi teşkilatlar yoluyla 
gerçekleştireceği ”İslamın vahdetini ve insanlığın saadetini“ 
savunan ve amaçlayan bir ”ümmet” anlayışına sahibiz. 

Görülüyor ki, aynı değil, maalesef farklı şeylere inanıyo-
ruz. Daha doğrusu, bizim bir bütün olarak inanıp teslim ol-
duğumuz mutlak gerçeklerin, bazıları sadece bir kısmına 
inanıyor ve İslam’i esasları bir fantezi olarak değerlendiriyor. 

Halbuki İslam’ın tamamına tabii ve teslim olduğumuz 
gün ise, birlik ve dirlik zaten kendiliğinden gerçeklemiş ola-
caktır. 

Şimdi geliniz, şu ayeti kerimeler üzerinde biraz duralım 
ve kendi durumumuzu sorgulayalım: 

“(Ey Resulüm) : Deki, eğer (gerçekten) Allah’ı seviyorsanız 
(bunu ispat etmek için, mutlaka) bana tabii, olunuz (sünne-
time ve hayat sistemime uyunuz) ki Allah’ta sizi sevsin ve 
(günahlarınızı)mağfiret etsin. 

Deki, (her hususta ve hayatın her safhasında) Allah'a 
(Kur’ana) ve Resulüne (sünnetine ve sistemine) itaat ediniz 
(İslam’ın hükümlerini her halde yerine getiriniz.)  

Eğer (bazıları İslam’ın hükümlerinden) yüz çevirirlerse, 
bilsinler ki (onlar kafirdir) ve Allah asla kafirleri sevmemek-
tedir.323 

                                                            
323 Al-i İmran: 31, 32 
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İçinde bulunduğumuz, şu sıkıntılı dönem münasebetiyle, 
önce kendi nefsimize, sonra diyanet reisimize ve tüm ilgili ve 
yetkili kimselere samimiyetle soralım: 

Hukuk kavramı ve kanunlarımızda, Eğitim programı ve 
okullarımızda, Ekonomik ilişkiler ve banka kurumlarımızda, 
sportif faaliyetler ve sosyal davranışlarımızda, aile hayatında 
ve günlük yaşayışımızda, sağlık ve sigorta konularımızda ve 
hatta ibadet ve dini hizmet hususlarında, Hz. Peygamber 
Efendimize ne kadar uyuluyor? 

Dahası, Peygamberimizin sünnetine ve hayat sistemine ve 
O’nun tebliğ ettiği Kur’an prensiplerine ne kadar uyma ve 
uygulama hakkımız ve hürriyetimiz bulunuyor? 

Hz. Peygamber Efendimiz (sav) manen ve ruhen ülkemize 
teşrif etseler... Türkiye’deki ümmetini teftişe gelseler... Yaşanı-
lan bu ekonomik sömürü ve haksızlıktan... Yaygınlaşan ah-
laksızlıktan ve geri kalmışlıktan... Kanalizasyona dönmüş 
televizyon ve gazete yayınlarından... İrtica yasalarından ve şu 
talihsiz türban kavgasından memnun kalacaklar mı? Bu ha-
limizle bizden ve düzenimizden razı olacaklar mı? 

Bütün bu kavram ve kurallarımızda... Kalbimizde, kafa-
mızda ve davranışlarımızda, İslami bir değişime uğramadan, 
Hz. Peygamberin razı olacağı bir dünya düzeni kurmanın ve 
dinimizi bir bütün halinde yaşamanın gayesini ve gayretini 
taşımadan, yapılacak göstermelik anma törenleri, acaba bize 
ne kazandıracaktır? 
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İslam, insan içindir ve insanlığın mutlak ihtiyacıdır. İnsa-
nın fıtratında (maddi ve manevi yapısında) bulunan bütün 
istek ve ihtiyaçları doyuran ve düzenleyen kanun ve kural-
lar bütünüdür. Fert ve toplum hayatını kötüleştiren bozuk 
düzen ve düşüncelere karşılık İslam, insanlığa huzur ve hür-
riyet yolları açan Allah'ın nizamıdır. 

Hz. Muhammed (sav) Efendimiz de, sadece ibadet ve ah-
lak konularını öğreten bir peygamber değil, aynı zamanda 
tedbirli ve kahraman bir komutan, önce cemaat lideri, sonra 
devlet ve hükümet reisi olarak, örnek bir siyasi, halin ve is-
tikbalin (bugünün ve geleceğin) çıkarlarını birlikte düşünüp 
değerlendirebilen üstün bir diplomat, hidayet ve merhamet 
timsali bir öğretici... Kısaca her hususta ve her asırda, ümme-
tine örnek ve önder olacak, en son ve en büyük Nebi’dir (sav). 

Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, bu Nübüvvet siyaseti 
sayesindedir ki, koyu bilgisizlik ve dengesizlik bataklığında 
çırpınan bir toplumu, en katı inat ve inançlarından ve en 
kötü haksızlık ve hayasızlıklarından kurtarıp, kıyamete ka-
dar her konuda insanlığa örnek olacak yüksek bir ahlak ve 
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adalet timsali yapabilmiştir. Halbuki on tane filozof, yüz 
haneli bir köye gitseler ve elli yıl çalışsalar, yine de onları 
sadece sigara gibi bir alışkanlıktan bile vazgeçiremiyorlar. 

Allah'ın (cc) Resulünü (sav) ve sadık Ashabını (ra) - haşa - 
hayal aleminde yaşamış masal kahramanları gibi düşünmek, 
onların her işini mucizeler ve kerametlerle yapağını zannet-
mek, belki de maksatlı olarak yayılmış çok yanlış bir hura-
fedir. Halbuki Efendimizin, bize örnek ve önder olacağı ve 
bizim de uymakla sorumlu tutulacağımız durumları, onun 
mucizeleri ve olağanüstü manevi halleri değil, a)Bizzat beşer 
olarak yaşadığı, aşırılıktan uzak sade ve temiz hayatı, 
b)Olaylar ve zorluklar karşısındaki sabır ve sebatı, c)Her 
türlü imkansızlıklar içinde bile düşmanlarına karşı metanet 
ve cesareti, d)Cihat ve ibadet üzerindeki himmet ve gayreti, 
e)Eline fırsat geçse ve güçlü olsa bile, şiddet ve hiddetten ka-
çınarak af ve merhametle muamelesi, f)Aile hayatı, ticaret 
ahlakı, komşuluk, arkadaşlık ve akrabalık münasebetleri, 
g)Amir olarak adalet ve ciddiyeti ve her konuda tedbirini 
aldıktan sonra Allah'a tevekkül ve teslimiyeti gibi, durum-
lardır. Zaten böyle olması gerekmeseydi, Allah (cc) peygam-
berini insan değil, bir melek olarak gönderirdi. 

Şurası da kesinlikle bilinmelidir ki, İslamiyet baştan başa 
siyasettir. Kanunsuz, kuvvetsiz, disiplinsiz, devletsiz, etkisiz 
ve yetkisiz, kısaca siyasetsiz bir dinin adı İslamiyet değil, olsa 
olsa Nasraniyet (Hırıstiyanlık) olur. Elbette, siyaseti İslam’ın 
ve insanlığın hizmetinde kullanmak saadet, ancak dini ve 
insani değerleri şeytani siyasete alet etmek ise cinayettir. Za-
ten İslam din ile devleti, dünya ile ahireti barıştırmak ve in-
sanları hayırda yarıştırmak için gelmiştir. 

Dikkatle Bakıldığında, Fahri Kainat Efendimizin de, 
Her İşinde Örnek ve Yüksek Bir Siyaset Takip Ettiği 
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Görülecektir. Şimdi Bunların Bazılarını, Maddeler Ha-
linde Arz Edelim: 

1- Efendimizin ilk göze çarpan siyasetlerinden birisi, fasık 
ve facir (Ahlakı düşük, itikadı bozuk) kimselerin imanını ve 
İslam’ını kabul ederek, onları cemaati içine almasıdır. Rasu-
lullah (sav) bu hareketiyle, hem onların zamanla İslam top-
lumu ve teşkilatı içerisinde düzelebileceklerini ümit etmiş, 
böyle olmazsa bile, hiç değilse, açıkça İslam’a karşı düşman-
lık yapmalarını önlemiş ve gelecek nesillerinin Müslüman-
laşmalarını garanti etmiştir. Ayrıca bu gibilerinden cesaret 
alarak, İslam’a girenlerin sayıları da bir hayli artmıştır.  

2- Peygamberimizin, müellefetil kulub (kalpleri İslam'a 
ısındırılmak istenen) ve ancak bazı ön şartlar ve peşin men-
faatlerle İslam'a giren kimseleri, çok mükemmel bir biçimde 
kullanması da, önemli bir nübüvvet siyasetidir. Genellikle 
fitne ve fesat çıkarmaya müsait tiplere, bol para dağıtarak ve 
ganimetten fazla hisse ayırarak, bunları etkisiz hale getirmiş-
tir. Böylece şair, cengaver gibi kimselerin şahsi güç ve kabili-
yetini, bazılarının da kabile kuvvetini, İslam'ın lehine çevire-
bilmiştir. 

Efendimiz (sav), hiç kimseyi, hiçbir zaman ve hiç bir su-
çundan dolayı ne İslam dinine kabulden, ne kendi sevgisin-
den ve ne de dünyalık nimet ve faziletlerden, asla ümidini 
kestirmemiş, her zaman insanlara bir açık kapı bırakmıştır. 
Zira, ümitsizlik, insanın dışlanmasını ve düşmanlığını per-
çinlemekten başka işe yaramayacaktır. 

3- Hz. Peygamberin, mutlaka uymamız ve uygulamamız 
gereken diğer bir siyaseti de, davetini yaparken ve davasını 
yürütürken, asla zora ve şiddete başvurmamasıdır. ”Dini (İs-
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lam'a sokmak) için zorlama yoktur.” 324 hükmüne ve hikme-
tine uygun hareket eden Efendimizin, hayatının diğer safha-
larında da amacına ulaşmak için - çok mecbur kalmadan - 
kaba kuvvete başvurmadığını görüyoruz. 

Çünkü etki, tepkiyi doğurur. Şiddet, inat ve hiddeti kamçı-
lar. Cihat ve harp ise İslam'ın ve insanlığın aleyhine olacak 
zulüm ve zorbalıkları ortadan kaldırmak, fikir ve düşünce 
hürriyetine ve İslam'ın rahatça tebliğine ve insanların hür 
iradeleriyle İslam'ı seçmelerine zemin hazırlamak içindir. 

4- Peygamber Efendimizin önemli bir siyaseti de, ”af” poli-
tikasını çok güzel bir şekilde ve sürekli kullanmış olmasıdır.  

Özellikle kendi şahsına karşı yapılan hakaretleri, hatta 
canına kasteden hıyanetleri bile bağışlamış, müslüman olan 
kimselerin, daha önce işledikleri cinayet ve rezaletlerin he-
sabı da sorulmamıştır. Efendimizin, ne kendi şahsı ne de ya-
kınları hesabına, intikam aldığı asla görülmemiştir. O günün 
bir nevi gazetecileri sayılan ve her fırsatta, Peygamberin şah-
sında İslam'a saldıran ve büyük tahribat yapan belirli şair ve 
fesatçıların öldürülmesi ise, genel huzuru ve İslam'ın onuru-
nu korumak ve fitne odaklarını kurutmak içindir... 

Peygamberimizin bu af ve bağışlaması, O’nun acizlik ve 
çaresizliğinden kaynaklanmıyor, bilakis engin merhamet ve 
müsamahasının ve üstün siyasetinin bir gereği olarak yapılı-
yordu. 

Hele hele, Mekke'nin fetih günü, peygamberimizin azılı 
düşmanları Kureyş müşriklerine karşı takındığı tavrın ve 
ilan ettiği genel affın, onların dalga dalga İslam'a girmesine, 
İslam'ı sevmesine ve İslam'ın yayılmasına ve yerleşmesine 
çok büyük katkıları olmuştur. Halbuki Efendimiz, kendisine 

                                                            
324 Bakara: 256 
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ve Ashabına olmaz hakaret ve haksızlıkları yapan, yurtla-
rından çıkaran, yıllarca kendisini öldürmek ve İslam'ın nu-
runu söndürmek için çırpınan bu can düşmanlarının, bir 
çoğunu kısasen katletse, bunu çoktan hak etmişlerdi. Veya, 
hepsini esir edip, köle diye satsa, buna kendileri bile razıydı. 
En azından onları Mekke'den uzaklara sürgün etse, bu da 
onlar için bir lütuf sayılacaktı. Ama hayır, Rahmet ve siyaset 
peygamberi, imkan ve fırsat eline geçtiği halde, bunların 
hiçbirini yapmıyor, hepsini ve her kabahatiyle birlikte affe-
diyor, canlarını, mallarını, haysiyet ve hürriyetlerini kendile-
rine bağışlıyordu. 

Efendimiz bu af siyasetiyle çok şey kazanmış, ama hiçbir 
şey kaybetmemiştir. 

“İyilikle kötülük asla bir olamaz. Sen kötülüğü en güzel 
iyilikle karşıla. O zaman (bakarsın ki) seninle arasında düş-
manlık bulunan kimse, sadık ve sıcak bir dost oluvermiştir. 
Bu (kötülüğü iyilikle savmak olgunluğu) na ancak sabreden-
ler ulaştırılır. Ve bu şerefe ancak (İslami hikmet ve siyaset-
ten) büyük pay sahibi olan ve insanları Allah'a döndürmek-
ten manevi haz duyan kimseler kavuşturulur."325 Emrini biz-
zat uygulayan Peygamberimiz, bunun meyvelerini de top-
lamıştır. 

Bugün bizler de, İslam deyince aklına idam ve intikam ge-
lenlerin korkusunu dağıtıp, İslam'ın herkes için ve her husus-
ta en geniş bir emniyet, hürriyet ve saadet düzeni oluşturaca-
ğına inandırmak zorundayız. 

5- Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), aynı zamanda 
büyük bir diplomat idi. Mekke'den Medine’ye hicretlerinden 
hemen sonra hazırlanan ve taraflarca imzalanan, Yahudilerle 
birlikte yaşama ve ortak savunma şartlarını içeren, dünyanın 
                                                            
325 Fussilet: 34,35 
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ilk yazılı ve düzenli anayasası diyebileceğimiz ”Hükümet Pro-
tokolünde” açıkça ve resmen değil ama fikren ve fiilen kendi-
sini ”son karar makamı ve hakem konumunda” kabul ettirme-
si ve bu yeni kurulan, bir nevi, ”federel site devletinin” yöneti-
ciliğine gelmesi, çok büyük bir diplomasi zaferidir. 

6- Yahudilerle yapılan bu anlaşma ile, aynı zaman da 
müşriklerle Yahudilerin arası açılıyor ve küfür cephesi zayıf-
latılmış oluyordu. Efendimizin, müşriklerle Yahudilerin, 
müşriklerle Hıristiyanların ve özellikle Habeşistan Necaşi-
si’nin, aralarını bozup ortak bir güç oluşturmalarına mani 
olması, hatta müşrik kabileler arasındaki eski ihtilaflardan, 
ayrıca Mekkelilerle Medineliler arasındaki ticari ve siyasi 
reKâbetten ustaca yararlanması, O’nun diplomasi sahasın-
daki önemli siyasetlerindendir. 

7- Hz. Peygamber (sav) görünürdeki peşin ve önemsiz çı-
karlar için, gelecekteki kalıcı ve kıymetli sonuçları asla feda 
etmemesi, yani halin ve istikbalin (bugünün ve geleceğin) 
çıkarlarını birlikte düşünüp değerlendirmesi de, diplomasi 
sahasında çok önemli bir siyaset ve feraset örneğidir. Bunun 
en güzel uygulamasını, Hudeybiye anlaşmasında görüyoruz. 
Bu anlaşma maddelerinin tek tek görüşülmesi, karşılıklı tartı-
şılması, karara bağlanması, yazıya geçirilmesi ve anlaşma 
metninin imzalanması, başlı başına bir diplomasi şahaseridir. 

Anlaşma metni yazılırken, besmeledeki Rahim ve Rah-
man sıfatlarının ve Hz. Peygamber’in (sav) “Resulüllah” sıfa-
tının silinmesine razı olması, o sene haccetmeden geri dön-
mek, müşriklerden müslüman olup Medine’ye sığınanları 
geri vermek, gibi tavizleri kabullenmesi, birçok konuda ol-
duğu üzere Hz. Ömer (ra) gibilerini telaş ve tedirginliğe sevk 
etmiş, ama Efendimiz, hem onları yatıştırmasını bilmiş, hem 
de ileride çok önemli gelişmelere vesile olacak bu anlaşmayı 
imzalamıştır. 
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Anlaşma maddelerinden biri de ”Bundan böyle Müslü-
manlarla Mekkeliler ticaret, ziyaret ve seyahat gibi amaçlar-
la, birbirlerine ve civar kabilelere serbestçe gidip gelebile-
ceklerdi. Bu sayede hem müslümanlar gittikleri yerlerde 
İslam'ı tebliğ edebilmişler, hem de müşrikler Medine’ye gele-
rek İslam'ın, adalet ve hürriyet nizamını ve ashabın örnek ve 
yüksek hayatını bizzat görüp, kalplerindeki buzlar çözülü-
vermişti. İslam'ın, Hudeybiye de sağlanan barış ortamından 
sonra, daha bir hızla ve huzurla yayıldığı tarihi bir gerçektir. 

Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, zahiren tavizler vere-
rek müşrikleri anlaşma masasına oturtmak ve bir belge im-
zalatmakla, aynı zamanda onlara Medine İslam Devletinin 
varlığını ve gücünü resmen kabullendirmiş oluyordu. Bütün 
bu hikmet ve hedeflerinden dolayıdır ki, Kur’an-ı Kerim Hu-
deybiye’yi ”açık bir fetih ve zafer” olarak niteliyordu.326 Zira 
Mekke fetihinin kapıları, Hudeybiye Sulhü ile açılmış olu-
yordu. 

Tekrar belirtelim ki, yukarıda da görüldüğü gibi, Pey-
gamber Efendimiz küçük, özel ve geçici taviz ve zararlardan 
korkarak büyük, genel ve kalıcı çıkarları elden kaçırmamak-
la, diplomasi alanında ne büyük bir feraset ve siyaset sahibi 
olduğunu göstermiştir. Bütün bu Peygamber prensipleri, İs-
lam Fıkhında ”Zararı has için menfaat-ı am feda edilemez” 
(yani sınırlı ve sayılı az bir zarar için, büyük ve genel çıkarlar 
terk edilemez).327 kaidesine esas olmuştur.  

Ne yazıktır ki, yakın bir geçmişte tamamen bu hikmet ve 
menfaatlere uygun olarak, karşılıklı bazı tavizlerle gerçekle-
şen, milli görüşçülerin batı klüpçülerle yaptığı koalisyonlar, 
çok önemli değişim ve gelişmelere vesile olduğu halde, hala 

                                                            
326 Fetih: 1 
327 Mecelle. 
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bunları tâkdir edemeyen, hatta tenkit eden kimseler bulun-
maktadır. 

8- Bir takım tavizler vermek pahasına da olsa, Hudeybiye 
anlaşmasını yapmak ne büyük bir siyaset ve ileri görüşlülük 
örneği ise, bu anlaşma amacına ulaştıktan ve artık müslüma-
lara zarârlı olmaya başladıktan sonra, Efendimizin, bu an-
laşmayı, müşriklerin bozması için gerekli şartları oluşturma-
sı ve onları bu anlaşmayı bozmaya mecbur bırakması da, ayrı 
bir diplomasi örneğidir. Peygamberimiz burada elbette İsla-
mın ve insanlığın hakkını ve hayrını gözetmiştir 

Zira, Müslüman olup Mekke'den kaçarak Medine'ye sığı-
nanların kabul edilmemesi, Hudeybiye’de şart koşulduğun-
dan, Efendimiz, Ebu Cendel gibi cengaverlerin, Mekke - Şam 
ticaret yolu üzerinde üslenerek, müşriklerin kervanlarını 
vurmasına göz yummuş, bu durum kafirler için çekilmez 
hale gelince, ilgili maddelerin kaldırılması için Hz. Peygam-
ber (sav) e başvurmaya mecbur kalmışlardır. Anlaşılıyor ki 
müslümanın, fesat çıkaran ve saldırgan düşmanlara karşı 
tavrı “Elharbü hudetün” (Harp hiledir) düsturudur... 

9- Hudeybiye günü Mekke'ye gönderilen Hz. Osman 
(ra)'in müşriklerce tutuklanması ve öldürüldüğü dedikodu-
larının yayılması üzerine, Efendimizin, Kureyş casuslarının 
kendilerini gözlediğini ve durumu gidip müşriklere haber 
vereceğini düşünerek, ashabıylâ ölüm - kalım üzerine biat 
etmeleri (Biatür - Rıdvan) karşısında, intihar komandoları 
misali, bu iman fedaileriyle savaşı göze alamayan Kureyşin, 
Hudeybiye anlaşmasına oturmaya mecbur bırakılması da, 
büyük bir taktik ve siyaset olayıdır. 

10- Hz. Resulün (sav) örnek alınması gereken mübarek 
bir sünneti ve örnek bir siyaseti de ”iman eden bürakrat ve 
komutan konumundaki şahsiyetleri, kendi yerlerinde ve 



 

 

 

247 İSLAM DAVASI VE CİHAT KAVRAMI 

görevlerinde sabit tutması ve hidayete erenlerin şan ve şeref-
lerini korumasıdır” Böylece hem bazı kesimlerin, eğer müs-
lüman olurlarsa mevcut makam ve menfaatlerinin ellerin-
den çıkacağı korkusu dağıtılmış, hem de bu tür insanların 
kabiliyet ve marifetlerinden istifade edilmiştir. Zaten İs-
lam’ın amacı, insandaki yetenek ve becerileri körletmek de-
ğil, bunları parlatmak ve yönünü batıldan Hakka döndür-
mektir. 

Ayrıca Peygamberimizin, mevcut hayat sisteminin, örf ve 
adetlerin ve Sosyo - ekonomik müesseselerin, ille de hepsini 
imha etmeyi düşünmediğini, bunlardan İslam'a ve insanlığa 
münasip düşen bir kısmını, Kur’ana uygun olarak ıslah ve 
ihya ettiğini ibretle görüyoruz. 

11- Hudeybiye’de sağlanan barış ve güven ortamından 
hemen sonra Hz. Resulü’ün (sav) o zamanın süper güçleri 
sayılan Bizans Kayserine, İran Kisrasına, Habeşistan Necaşi-
sine ve Mısır Melikine, büyükelçi makamında davetçilerle 
onları İslam'a çağıran mektuplar göndermesi de, çok büyük 
bir diplomasi eseridir. 

Efendimiz bu girişimiyle, hem İslam'ın gücünü ve gelece-
ğini açıkça ilan ederek müslümanların moralini yükseltiyor, 
hem de içten içe çürümeye ve zulüm saltanatları çökmeye 
başlamış bulunan İran ve Bizans gibi devletle karşı bir psiko-
lojik saldırı savaşı başlatmış oluyordu. 

Ayrıca, Peygamberimiz bununla, davetinin evrensel oldu-
ğunu, İslam’ın sadece Arabın veya Hicazın dini olmadığını 
ortaya koyuyor ve İslamiyetin, ülkelerin devlet ve hükümet 
erkanı arasında konuşulup tartışılmasına ve böylece çok da-
ha kolay ve hızlı yayılmasına zemin hazırlıyordu. Yani Efen-
dimiz, davasını tebliğ etmede, asrın en etkili ve en yetkili 
vasıtalarını kullanıyordu. 
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12- Peygamberimizin, bugün önemle ve öncelikle uyma-
mız gereken sünnet ve siyasetlerinden birisi de ”tertip ve ted-
ric kuralına” ve ”Adetullaha” çok dikkat ve riayet etmesidir. 
Yani, acelecilikten ve zorla değiştirme ve düzeltme gayretin-
den uzak durmasıdır.  

İnsanın yapısı ve toplum psikolojisi, yanlış ve zararlı da 
olsa, alışkanlık haline getirilen bir kısım adetleri, düşünce 
ve davranışları, bir anda değiştirmeye ve yenilikleri hemen 
kabullenmeye müsait değildir. İnsanları yeni bir dine ve 
değişik bir düzene sokmak istiyorsanız, onlara fırsat ve ruh-
sat tanımak zorundasınız. Merkezden muhite, temelden 
tavana, içten dışa, kalpten kalıba doğru hareket etmek du-
rumundasınız. Tersine ve acele davranışlar, başarısızlığa 
mahkumdur. Ve insan fıtratına zulümdür. Bu durumu çok 
iyi bilen ve değerlendiren Efendimiz, Mekke döneminde, 12 
yıl boyunca, önce kafalarda donmuş bulunan akılların çö-
zülmesini ve kalplerde imanın yerleşmesini hedef almıştır. 
Mekke döneminde, genellikle putperestlik perdesi altındaki 
her türlü şirkin çirkinliğini ve yanlışlığını ortaya koyan, 
insanları kainatın yegane Rabbı olan Allah'a iman ve ibade-
te çağıran, Allah, Peygamber, Melek, Ahiret, Kitap gibi ima-
ni kavramları aşılayan ve açıklayan ayetlerin inmesi de bu 
hikmete dayanır. 

Namaz, oruç, hac, zekât ve askeri cihat (mukatele, silahlı 
çarpışma) gibi ibadetlerin, hicrete yakın veya çoğunluğu hic-
retten sonra emredilmesi, İslamda toplum hayatını düzenle-
yen ve disiplinize eden ahkam ayetlerinin tamamının hicret-
ten ve devletten sonra ve de sırayla gönderilmesi, içki, ku-
mar, faiz gibi kötü alışkanlıkların dört beş kademeli bir aşa-
madan sonra, yani tedricen yasaklanması da, hep bu ilahi 
hikmete ve peygamberi siyasete dayanıyordu. 
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Günümüzde ise, bu hikmet ve hakikati bilemeyen, bilse 
de işine gelmeyen, bazı şekilperest çevreler, ya insanımızı, 
kanun zoruyla veya ahiret korkusuyla bir günde müslüman-
laştırmayı düşünmekte veya ”dıştan içe, tavandan temele ve 
kalıptan kalbe” doğru tersine bir yol izlemektedirler. Örne-
ğin, daha henüz İslam'ın birinci basamağı olan ”Hak ile batılı 
ayırmak, batıla buğz edip Hakkı kayırmak” noktasına bile 
ulaşamamış, İslam’ın hürriyet ve hükümet şuuruna vara-
mamış, ve hatta, Kur’anın uyulması ve uygulanması gereken 
bir kanuni ilahi olduğunu anlayamamış bir çok insanımıza, 
ikinci üçüncü sıradaki konular anlatılmaya başlanılmıştır. 
Yani beyin eğitiminden önce, beden eğitimi yaptırılmaktadır. 

Günümüzde maalesef değer ölçüleri de, tersine çevrilmiş-
tir. Öyle ki Efendimizin gündelik adetlerle ilgili bir sünnetini 
terk edenler hor görülürken, zulümle mücadeleden ve cep-
heden kaçanlar, hatta masonların safına geçenler hoş görül-
mektedir. 

Peygamberimizin ”Cihatsız, cemaatsız ve itaatsız yaşaya-
nın cahiliye üzere öleceğini” ikaz etmesine rağmen, hala ba-
ğımsız ve başıboş hareket edenlere hürmet ve rağbet edil-
mektedir. 

Yemeğe, tuzla başlamayan müslüman ayıplanırken, mil-
letimizi madden ve manen mahveden masonlar alkışlan-
maktadır. Bu nedenle Peygamberimizin ”Mekke dönemi Nü-
büvvet, Medine dönemi ise Risalet tir.” diyen bir kısım ule-
manın bu güzel tespiti üzerinde düşünmemiz gerektiğine 
inanıyorum. Evet risalet nübüvvet üzerine konur. Nasıl ki 
hizmet siyasetle, siyaset devletle, devlet ise ancak adaletle 
kurulur ve yürütülür.  
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13- Aleyhisalatü Vesselam Efendimizin askeri sahadaki 
tedbir, cesaret ve siyaseti de, kıyamete kadar ümmetine yol 
göstericidir.  

Bir komutanın ilk mahareti, askerini hizmet ve heyecana 
teşvik etmek olarak gösterilir. Peygamberimiz, dünya için 
izzet ve ganimet vaat ederek, ahirette de sonsuz saadeti ve 
cenneti müjdeleyerek, zaten haksızlık ve ahlaksızlıktan 
usanmış, Hakka ve hürriyete susamış insanları, öyle bir coş-
turmuş ve cihat yollarında öylesine koşturmuştur ki, tarih 
bir benzerini daha kaydetmiş değildir. 

Efendimizin ”Harp hiledir” buyruğu ise, bugün bile savaş 
stratejisinde en geçerli düstur olma özelliğini korumaktadır. 

Bu cümleden olarak, Peygamberimiz (sav) hemen hemen 
bütün askeri hareket ve seferlerini ve savaş taktiklerini gizli 
tutmuş, Mekke fethine çıkarken bile asıl niyetini ve hedefini 
kimseye açmamıştır. 

Böyle davranmakla, hem Kureyşin hazırlık yapmasına ve 
savunma tedbirleri almasına fırsat vermemiş, hem de, hala 
Mekke'nin düşeceğine ve putların devrileceğine aklı yatma-
yanların dedikodu yaparak askerin moralini bozmaları ön-
lenmiş oluyordu. 

Nihayet Mekke yakınlarına vardıklarında, geceleyin bir 
durum tespiti yapmak için casusluğa gelen Kureyş reisi Ebu 
Süfyan, nöbetçiler tarafından yakalanıp Hz. Peygamber 
(sav)’in huzuruna getirilmiş, Hz. Ömer (ra)’in ısrarına rağ-
men, onun öldürülmesine izin verilmemiş, sabahleyin, İslam 
ordusunu olduğundan daha güçlü ve kalabalık gösteren bir 
resmi geçiti seyrettirdikten sonra, Mekke'ye geri gönderilmiş-
ti. Hayranlıkla karışık bir şaşkınlık içindeki Ebu Süfyan, 
Mekke halkına ”Bu kadar güçlü ve kalabalık ve bu denli ita-
atkar ve disiplinli bir orduya, ne Bizans ta ne de İran’da rast-
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lamadığını, bu orduya karşı konulamayacağını, teslim ol-
maktan başka çareleri kalmadığını” söylemekten kendini 
alamamıştı. 

Hayret ve dehşet uyandıran bu haber üzerine Mekke hal-
kının, müslümanların konakladığı askeri karargah bölgesini, 
uzaktan seyredeceğini kestiren Peygamberimiz, o gece asha-
bına, “herkesin çevreden yakılacak şeyler toplamasını ve her 
askerin birkaç yerde ateş yakmasını” emir buyurdular. Arap-
larda bu gibi seferlerde, gecenin geçirileceği yerlerde ortala-
ma her on kişinin bir ateş çevresinde halkalandığı, bilinen 
bir adetti. Mekke halkı geceleyin baktıklarında, binlerce ate-
şin sahraları kapladığını görünce, tahmini bir hesapla on 
binlerce askerin Mekke'yi kuşattığını zannederek, bırak sa-
vunma harbi yapmayı, artık her birisi kendi can derdine 
düşmüştü. 

Böylece, Efendimizin, Ebu Süfyan’ın diliyle yayınladığı 
”Silahını bırakan, Kâbe'ye ve Ebu Süfyan’ın evine sığınan 
herkesin bağışlanacağı” yolundaki güvenlik garantisini du-
yan insanlar, kendiliğinden teslim olmaya çoktan hazır hale 
gelmişti. 

Ertesi gün Nebiler nebisi, Mekke'ye ayrı ayrı beş altı yer-
den girilmesini münasip görmüştü. Çünkü tek koldan ve 
topluca girilmesi halinde, müslümanların gerçek sayıları ve 
azlığı anlaşılacaktı. Efendimiz, karşı koyulmadıkça, asla kan 
dökülmemesini önemle emir buyurmuştu. Böylece Mekke 
Hz. Peygamber (sav) in harp hileleri ve üstün siyasetiyle 
kansız feth olunuyordu. Zaten bütün asrı saadet boyunca 
verilen ölü sayısı sadece 450’dir. Bunların 200 kadar İslam 
şehidi, 250 kadarı ise müşrikti. 

Hatta, Hudeybiye’den bir yıl sonra, Müslümanların, 
Kâbeyi ziyaretleri sırasında, Safa ve Merve tepelerinde onları 
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seyreden Kureyş’in saldırı niyetini sezen Peygamberimiz, 
tavaf sırasında ve tam onların hizasına geldiklerinde Asha-
bına ”omuz silkerek, canlı ve çalımlı yürümelerini” emretmiş, 
bu kuvvet ve cesaret gösterisi karşısında müşriklerin gözleri 
korkmuş ve yerlerinden kalkamamışlardı. ”Hervele” denen 
bu durum, hala tavafın sünneti olarak sürdürülmekte ve bu 
Peygamber siyasetinin gereği, her hac ve umre esnasında 
tazelenmektedir. 

Bütün bunları gördükten sonra günümüzdeki mitingle-
rin; yürüyüşlerin konvoyların hikmetini ve kıymetini daha 
iyi anlamamız gerekir. 

14- Efendimiz askeri sahadaki siyasetlerinden birisi de, o 
güne kadar Araplar arasında hiç bilinmeyen bazı savaş araç 
ve metotların kullanmış olmasıdır. Örneğin, mancınık kul-
lanmak, Selmani Farisi (ra)’ın tavsiyesi üzerine Medine’nin 
çevresinde hendek kazdırmak, gibi yeni savunma taktikleri 
geliştirmek, savaş ganimetlerini alışıla gelmiş çapulculuk ve 
yağmacılıktan kurtarıp, devlet hazinesine ayrılan paydan 
sonra, mücahitlerin hakkı gözetilecek ve müellefetül kulubu 
da memnun edecek şekilde dağıtmak, bunlardan sadece bazı-
larıdır. 

15- Hz. Resulüllah’ın (sav) dünyada gelişen olayları ya-
kından izlediklerini, dış politikayla ilgilendiklerini ve bu 
suretle İslam'ın dış politika esaslarını belirlediklerini de, ib-
retle görüyoruz. O dönemdeki İran'la Bizans arasındaki sa-
vaşları takip etmeleri ve taraf olmaları, bunun en açık örnek-
lerindendir.328 

                                                            
328 Rum: 2, 4 
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Efendimizin dünyanın sayılı ülkelerine elçiler ve davetçi-
ler gönderdiğini ve bir nevi, dünya politikasını yönlendir-
meye çalıştığını da biliyoruz. 

Bu resmi elçiler ve davetçiler dışında, hem Kureyş ve Ya-
hudi kabileleri arasına, hem de civar ülkeler içerisine, haber-
ci casuslar ve kışkırtıcı ajanlar saldığını, bu amaçlar için as-
habtan bazılarına gerekli olan yabancı dilleri öğrenmeyi em-
rettiklerini görüyoruz. Mesela, Nuaym bin Mesud El- Eşca, 
(ra) bunlardan birisidir. Efendimiz O’na ”Sen müslümanlığı-
nı gizli tut ve bizden görünme. Zahiren eski durumu devam 
ettir.” şeklinde emir vermiş, bu zat ta Kureyşin, Yahudilerin 
ve Gatafanın arasını bozmada, çok önemli ve tarihi bir rol 
oynamıştır. 

16- Kur’anın önemli hikmetlerinden ve Peygamber Efen-
dimizin en büyük siyasetlerinden birisi de, zaten Hz. 
Adem’den beri değişmeyen imani ve ahlaki esaslar dışında, 
ibadet ve muamelat konularında genel ve geçerli prensipler 
koymakla beraber, özel mazeret ve mecburiyetlere kolaylık 
ve ruhsat tanıması ve gelişip değişen yeni şartlara yorum ve 
çözüm getirecek bir elastikiyete sahip olması ve içtihat kapı-
sının açık bırakılmasıdır. 

Bu hikmete binaen, İslam'da bir çok emirler ”Mutlaktır, 
ancak mukayyet (kayıtlı)” değildir. 

Bu konuya bazı örneklerle açıklık getirelim. 

a) Cenab-ı Hak ”Bizden olmak ve adaleti uygulamak şar-
tıyla, ululemre itaati mutlak (kesin olarak) emretmiş, ancak 
ululemrin cumhurbaşkanı mı, Başbakan mı, padişah mı, teş-
kilat lideri mi, cihat emiri mi?” olacağını kayıt altına almaya-
rak, bu durumu zaman ve zemine uygun düşecek tercihlere 
bırakmıştır. 
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b) Kur’an, hüküm verirken adalet ve hakkaniyeti mutlak 
emretmiş, ancak, sorgulama ve yargılama işinin tek hakimle 
mi, çok hakimle mi, Mahkemenin bir kademeli mi, çift 
kâdemeli mi, tek tip mahkeme mi yoksa, değişik konulara 
bakan çeşitli mahkemeler mi? olacağını kayıtlamamıştır. 

c) Kur’an şurayı ve istişareyi emretmiş. 329 Ancak şura üye-
lerinin sayısı ve seviyesi ve bunların nasıl seçileceği gibi ko-
nular kayıt altına alınmamış, bunlar şartların ihtiyacına ve 
emirin içtihadına bırakılmıştır. 

ç) Kafirleri dost ve lider edinmek, zalimlere itaat ve mu-
habbet etmek mutlak yasaklanmış, ancak bazı mecburiyet-
ler karşısında dost görünmeye ve iyi geçinmeye ruhsat ve-
rilmiştir.330  

d) Leş, kan, içki gibi şeyler mutlak haram edilmiş ancak 
bir kısım zaruretler halinde, bunlardan istifade yolu açık 
bırakılmıştır.331  

e) Resul-i Ekrem (sav) in darul harpte, savaş esnasında ve 
müslümaların zalim rejimlerin esareti altında bulunmaları 
durumunda, bazı şer'i cezaların tatbikini durdurması ve yine 
cihat emirinin izni bulunmak ve bu muameleden müslüman 
karlı çıkmak ve cihada maddi destek sağlamak gibi şartlarla 
darul harpte gayri müslimlerle faiz alışverişine ruhsat ve-
rilmesi, bu elastikiyetin başka örnekleridir. 

17- Efendimizin, Ashabını geleceğe hazırlamak hususun-
daki faaliyetleri de dikkat çekicidir. Mekke döneminde, As-
habın çile ve ızdırap çekmesine göz yumması da, bir nevi 
onları yetiştirmek ve pişirmek içindir. Yoksa, haşa kendisini 

                                                            
329 Şura: 38 / Al-i İmran: 159 
330 Al-i İmran: 28 
331 Maide: 3 
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kenara çekiyor, başkalarını ateşine yakıyor değildir. Ancak 
bu işkenceler çekilmez hale gelince - zaten sadakatini ispat-
lamış olan - Ashabını emniyet ve adalet ülkesi olan Habeşis-
tan’a gönderiyor, kendisi her türlü tehlike ve tecavüzleri göze 
alarak Mekke'de kalıyordu. Daha sonra büyük Hicret olayın-
da da, ashabının tamamını Medine’ye göndermeden, kendile-
ri Mekke'yi terk etmemişlerdir. 

Zaten gerçek liderler böyle tehlike ve sıkıntı anlarında 
cemaatini terk ve telef etmeyen, hatta bütün çile ve sıkıntıla-
rın çoğunu kendileri yüklenip, cemaatini emniyet ve sela-
mette tutmaya çalışan kimselerdir.  

Efendimiz hicrete çıkarken yanında bulunan Kureyşin 
kıymetli eşya ve emanetlerini sahiplerine dağıtmak üzere Hz. 
Ali’ye bırakması da, ayrı bir siyasettir ki, Efendimiz bu hare-
ketiyle, peygamberlik davasıyla, servet ve şöhret peşinde 
olmadığını, eline fırsat geçse de, kimsenin malına ve mülkü-
ne tecavüz etmeyeceğini vurgulamak istiyordu.  

Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bazen gazalara ve 
askeri maksatlı seferlere kendileri çıkmayıp, genç ve yeni 
şahsiyetleri komutan tayin etmesi de, yine geleceğe yönelik 
tecrübeli kurmaylar yetiştirmeye amaçlayan bir harekettir. 

Yine, ashabıyla çeşitli konularda istişare yapması ve onla-
rın fikirlerine müracaat etmesi de, aslında onları, “düşünen, 
konuşan, araştıran, doğru ve dikkatli karar verebilen, sevk ve 
idare kabiliyeti gelişen, zorluklar karşısında şaşkınlığa düş-
meyen kimseler” olarak, olgunlaşmalarını ve yönetime fiilen 
katılmalarını sağlamak ve onları yetiştimek içindi.  

18- Hz. Peygamber (sav) in, Hak davayı yürütmek 
için cemaat ve teşkilat kurmak üzere, müşriklerin 
hürmet ve itibar ettiği kanun ve kurallardan ve doku-
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nulmazlığı olan kurumlardan yararlandığını görüyo-
ruz. Bu nedenle, 

A- Erkam bin Ebu Erkam (ra)'ın evini karargah 
edinmesi şu özellikleri taşımasından ötürüydü: 

1- O evin Kâbe’nin harem sınırı içinde bulunması ve 
dokunulmazlığı olması, 

2- Kalabalık bir çevrede bulunması, bu nedenle or-
tamın müsait olması. 

3- Oraya girip çıkanın pek dikkat çekmemesi, çünkü 
tenha yerlerde ki kalabalığın ve hareketliliğin daha çok 
göze batması. 

4- Bu bölgede halk ile irtibatın kolay olması ve iliş-
kilerin daha rahat sağlanması. 

B- Efendimizin, hem İslam'ı tebliğ etmek niyetiyle, 
hem de ”emin bir hicret yurdu bulabilir miyim?” ümi-
diyle izinsiz ve habersiz Mekke'den çıkıp gittiği ve çok 
eziyetler çektiği Taif dönüşü, Darün nedve (müşrik 
meclisi) nin kanunlarına uyar görünerek Mekke’ye 
girmek için Kureyş reislerinden ”eman” istemesi ve 
Mutim bin Adiy’in himayesine girmesi, ayrıca bütün 
panayır ve kabile ziyaretlerinde ”İslama girmiyorlarsa 
bile, hiç değilse davasını rahatça yürütmek için kendi-
sini korumalarını ve himayelerine almalarını istemesi” 
bu duruma açık bir delildir. 

Sonuç olarak söylemek isteriz ki, bizim bu konuları 
açmaktaki amacımız, İslam tarihinin ve siyer kitapla-
rının, geçmişteki olayları görünen şekliyle ve takvim 
sırasına göre nakleden kuru haberler yığını olmaktan 
kurtarıp, a)Yaşanan tarihi olayların sebep ve sonuçla-
rını, b)Bunların asıl hikmet ve amaçlarını, c)Takip edi-
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len siyaset ve strateji kurallarını, iman feraseti ve İs-
lam terazisiyle yeniden değerlendirmek hususunda 
yapılması gereken araştırmaları özendirmektir. Ta ki 
Efendimizin siretin de ve sünnetinde nasıl bir hikmet 
ve maslahat gözettiğini kavramak, Peygamber siyaset 
ve stratejisinin o güne ve bugüne etkilerini anlamak ve 
bunları doğru yorumlayarak çağımıza uyarlamak im-
kanı bulmuş olalım. 
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O gün, ”Darü'n - Nedve” (Mekke müşriklerinin danışma 
yeri ve temsilciler meclisi) olan Kusay bin Hâkim’in evi, her 
zamankinden daha kalabalıktı. Mekke’nin müşrik reisleri 
çok telaşlı görünüyordu. Zulüm saltanatlarının sallandığını 
hissediyorlardı. Durum çok tehlikeliydi ve bu ”Muhammed” 
meselesi artık kökünden halledilmeliydi. İşte bunun için, 
toplanmışlardı. 

Zira iki ay kadar önce Hac mevsiminde, Medine'nin iki 
önemli kabilesi olan Evs ve Hazreç’ten İslam’a giren 73 erkek 
2 kadından oluşan bir kafile ”Akabe” mevkiinde Hz. Mu-
hammed’le (sav) buluşarak, O'nu Medine'ye davet etmişler ve 
”canları pahasına da olsa Peygamberi koruyacaklarına” dair 
taahhütte bulunmuşlardı. 

Bunun üzerine, zulüm ve zilletten usanmış, hürriyet ve 
emniyete susamış bulunan Müslümanlar, Efendimizin izni 
ve işaretiyle, birer, ikişer, sessizce Mekke’den ayrılıp Medi-
ne’ye göç ediyorlardı. Birkaç ay zarfında, Ashabın tamamına 
yakını Medine’ye ulaşmış durumdaydı. 

Ashab-ı Kiram yurdunu, yuvasını, malını, mülkünü, hatta 
bir kısmı çoluğunu, çocuğunu terk etmiş gidiyorlardı. Onlar 
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ahiret endişesiyle dünyadan kaçıyorlardı. Şeytandan, tağut-
tan ve Nefs-ü hevadan kaçıyorlardı. Zulmetten nura, buna-
lımdan huzura kaçıyorlardı. Kur’an’ın ”Fefirru İllalah” (Al-
lah’a kaçınız) emrine “Lebbeyk!” diyerek, Medine’ye, Mevla’ya 
kaçıyorlardı... 

Ama bu; öylesine cesaretli ve ferasetli bir ayrılış ve öylesi-
ne siyasetli ve hikmetli bir kaçıştı ki, bu gidişat tarihin en 
mukaddes ve en muhteşem inkılâbına yol açacaktı. Zira hic-
ret; fert fert oluşan iman potansiyelini ve İslam selini, Medi-
ne barajında toplayıp organizeli ve disiplinli bir ”Devlet gü-
cüne” ulaştıracaktı. 

Artık Müslümanlar fert ve aşiret seviyesini aşacak, bun-
dan sonra devlet planında düşünüp davranacak ve düzenli 
bir teşkilat olarak hareket etme imkânına kavuşacaklardı. 

Müşrikler telaşlanmakta haklıydılar. Çünkü Mekke'den 
gidenler, Medineli Müslümanlarla birleşecek, giderek güçle-
necek ve başlarına bela olacaklardı. Üstelik Medine, Kureyş 
ticaretinin hayat damarı sayılan Mekke-Şam ticaret yolu 
üzerinde bulunuyordu... Ya Müslümanlar, oldukça avantajlı 
olan bu ekonomik ve stratejik kozu kullanmaya kalkışırlar-
sa!?. Bu durumu düşünmek bile onları ürkütüyor, uykularını 
kaçırmaya yetiyordu... 

Ve sonunda Darü'n-Nedve, Ebu Cehil’in fikrini be-
nimseyerek kararını açıklıyordu: 

 ”Muhammed'i öldürmekten başka çare kalmamıştır. 
Eğer Muhammed de Medine’ye ulaşırsa, bu bizim belki 
de sonumuz olacaktır. O’nu Mekke'den çıkmadan orta-
dan kaldırmak ve bu işi bitirmek zorundayız. Planımız 
şudur; her kabileden genç ve cesur birer silahşor ayar-
lanarak hemen bu gece evinde yakalayıp, hep birden 
indirecekleri kılıç darbeleriyle Muhammed'in öldü-
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rülmesi lazımdır. Haşimoğulları bütün kabilelerle kan 
davasına kalkışamayacağından, çaresiz, diyete razı 
olacak, biz de topladığımız kan bedelini ödeyerek bu 
işten tamamıyla kurtulmuş olacağız!.." 

Alınan bu vahşi ve şeytani karar gereği, özenle seçilen ve 
yemin ettirilen kiralık katiller, karanlık basınca Resul-ü Ek-
rem'in evini kuşatarak, uyumasını beklemeye koyulmuştu: 

Müşriklerin bu suikastını Cenab-ı Hak, anında Habibi’ne 
haber veriyor ve ”kâfirler seni bağlamak, (hapse atmak) öl-
dürmek (suretiyle kurtulmak) veya sürgün edip, (yurdun-
dan çıkarmak) için, sana tuzak kurarlarken, Allah da onlara 
tuzak hazırlıyordu. Doğrusu, Allah tuzak kuranların en ha-
yırlısıdır.”332 ayeti nazil oluyordu. 

Kureyş’in korkunç planından haberdar olan Aleyhissala-
tü Vesselam Efendimiz, hicret müsaadesi alır almaz, hemen o 
akşam Hz. Ali (ra)'yi çağırarak: 

-”Ben Yesrib’e gidiyorum. Bu emanetleri yarın sahip-
lerine verip sen de yola çıkarsın. Şimdi benim döşeğime 
yat ve yeşil hırkamı da üzerine çek ki, ben yatıyorum 
zannetsinler!..” diye emir buyurdular. Böylece kâfirleri şa-
şırtmış ve oyalamış olacak ve bir müddet zaman kazanacaktı. 

Hz. Ali, hiç tereddüt etmeden, Efendimiz zannıyla vücu-
dunu parçalayacak kılıç darbelerini göze alarak, tam bir tes-
limiyet ve üstün bir cesaretle yatağa uzanıyor ve hakkında 
şu ayet nazil oluyordu: ”İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah'ın 
rızasını kazanmak için nefsini satar (ve hiç çekinmeden ca-
nını tehlikeye atar).”333  

                                                            
332 Enfal: 30 
333 Bakara. 207 
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Peygamber Efendimiz Hz. Ali’yi yatağına yatırdıktan son-
ra, Yasin-i Şerifi okumaya başlayarak evinden çıktı. “Önle-
rinden bir perde ve arkalarından bir perde çektik de onları(n 
görüş alanını) kapattık, artık göremezler.”334 ayetini okuya-
rak ve müşriklerle alay edercesine, yerden aldığı bir avuç 
toprağı, kendisini öldürmek için bekleşen vahşilerin üzerine 
serperek aralarından çıkıp uzaklaşmıştı. 

O’nun gidişinin farkına bile varamamışlardı. Bir müddet 
sonra şeytan kılıklı bir Yahudi: ”Be hey şaşkınlar! Boşuna ne 
bekleşiyorsunuz? Muhammed'i elden kaçırdınız!.. Şu üzerinize 
serpilen toza toprağa bakınız!..” demesi üzerine evin içerisine 
saldıran müşrikler, yatakta Hz. Ali’yi bulunca şaşırmışlardı. 
Hz. Peygamber (sav) bulmak için derhal Mekke'ye yayıldılar. 
Bulamayınca da durumu reislerine bildirdiler. Korku ve telaş-
ları bir kat daha artmıştı... Müşrikler; ”Muhammed'i getirene 
100 deve vereceğiz” diye her tarafa haber salmıştı. Yüz deve 
bugünkü fiyatla yaklaşık 100 binlerce lira değerinde büyük 
bir servet tutarındaydı. Bu servete kavuşmak ve bedava şöhret 
olmak hevesiyle, nice eşkıyalar yollara salınmıştı. 

Efendimiz o geceyi kimsenin bilmediği bir yerde geçirdi. 
Bu güne kadar hiçbir tarihçi ve araştırmacı, bunun cevabını 
veremedi. Ertesi gün öğlen vakti, iyice bastıran sıcaktan ötürü, 
Arapların adetleri olduğu üzere herkesin evlerine çekildiği bir 
zamanda, Hz. Ebu Bekir'in evine gitti. Asla korku ve telaş gös-
termeden gayet emin ve sakin bir vaziyette içeri girmek için 
izin istedi. Derhal içeriye buyur edilen Efendimiz, Hz. Ebu 
Bekir'e birlikte hicret edecekleri müjdesini verdi. 

Bundan sonra Efendimizin, Hz. Ebu Bekir’le önce 
bir program hazırladıklarını, en ince detaylarına kadar 
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bütün güvenlik tedbirlerini aldıklarını görüyoruz. Bu 
tedbirleri şöyle sıralamak mümkündür: 

1- Efendimiz, Hz. Ebubekir'e hicret haberini, ev halkı oda-
dan çıktıktan sonra vermek istiyor; böylece “her haberin 
herkesin yanında söylenmemesi” gereğine dikkat çekiyordu. 

2- Kendilerini, Medine'ye giden gizli yollardan götürmek 
üzere, kılavuzlukta çok deneyimli ve güvenilir birisi olan, 
Abdullah bin Uraykıt namında bir müşriki, hem de norma-
lin çok üstünde bir ücretle kiralıyordu. Böylece liyakat ve 
itimat sahibi kimseleri, müşrik bile olsalar, gerekli işlerde 
kullanmanın caiz olduğunu fiilen göstermiş oluyordu. Böyle 
davranmakla, aslında kendilerini yakalamak üzere kullanı-
lacak en tehlikeli insanı, icabında yanımıza almak ve etkisiz 
bırakmak gerektiğini de bizlere öğretiyordu. 

 3- Yol kılavuzu olarak tutulan, Abdullah bin Uraykıt'a üç 
gün sonra, Mekke'nin bir saatlik güneyindeki Sevr dağına 
gelmesi emredilerek, binek develeri ile yol eşyası kendisine 
teslim edilmiş ve bir tedbir olarak Kızıldeniz tarafına gitmesi 
talimatı veriliyordu. 

4- Mekke'de olup bitenleri haber vermek üzere, Hz. Ebu-
bekir’in büyük oğlu Abdullah görevlendirilmiş, gündüz 
duyduklarını ve gördüklerini, Sevr mağarasına ulaştırmak 
üzere, her gece gelip sonra gün doğmadan Mekke'ye dönmesi 
kararlaştırılıyordu. 

5- Hz. Ebubekir’in Amir bin Füheyre adındaki azatlısına 
da 5-10 koyun verip, Sevr dağına otlatmak üzere getirmesi 
tembih ediliyordu. Böylece hem koyunların sütünden yarar-
lanacaklar, hem saklanacakları mağara çevresini kontrol 
altına alacaklar, bir yandan da, her akşam haber getiren Ab-
dullah bin Ebubekir’in arkasından koyunları gezdirmek su-
retiyle, ayak izlerini kaybetmiş olacaklardı. 
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6- Hz. Ebubekir’in kızı Esma’ya da, her akşam kendilerine 
yetecek kadar yiyecek hazırlaması emrediliyordu.. Bununla, 
tabii ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak yanında, Efendimizin 
ve Hz. Ebubekir’in aile efradının durumları da takibe alını-
yordu. 

7- O’ gece Sevr mağarasına gitmek üzere, evin ön kapısın-
dan değil, arka tarafındaki bir pencereden gizlice çıkılması 
uygun bulunuyordu.. Yani ucuz kahramanlıklardan sakınıp, 
alınması gereken bütün tedbirler en ince teferruatına kadar 
uygulanıyordu. 

8- İzleri bilinmesin ve takip edilmesin diye, yalın ayak ve 
parmak uçlarına basarak, Sevr dağındaki ağzı dar bir mağa-
raya kadar uzun bir yol öylece yürünüyordu. 

9- Hz. Ebubekir, Hicret boyunca ve ondan sonrasında, ge-
rektiğinde harcamak üzere büyük bir servet olan parasının 
tamamını yanına alıyordu. 

Bütün bu tedbirleri, Fahri Kâinat Efendimizin korktu-
ğundan aldığı zannedilmesin. Zira kendisini öldürmek için 
kapısı önünde bekleşen katilleri hiçe sayarak ve üzerlerine 
toprak saçarak geçip giden... İleride göreceğimiz gibi, hırsın-
dan kudurmuş kâfirler, mağara önüne kadar geldiklerinde 
ve yine ıssız çölde Süraka adlı yiğit, atıyla yetişip onları yaka-
lamak üzereyken bile asla korku ve telaş göstermeyen... Hu-
neyn günü bütün ordusu dağılmışken, atının üstünde tek 
başına düşman saflarına hücum eden, O Yüce Peygamber, 
hâşâ can korkusuyla hareket ediyor olamazdı. 

Efendimiz bütün bu davranışlarıyla ”Sünnet“ olarak İslam 
Nizamının temel prensiplerini ortaya koyuyor, kıyamete 
kadar ümmetine esas olacak kaide ve kuralları, yaparak ve 
yaşayarak bizzat öğretiyor ve nerede, ne zaman ve nasıl dav-
ranılması gerektiğini, fiilen göstermiş oluyordu. 
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Mekke'den ayrıldıkları gecenin sabahında Kureyş büyük-
leri Hz. Ebubekir’in evine varmışlar ve kimseyi bulamayınca 
bütün Mekke'yi aramışlar ve onları yakalamak üzere, her 
tarafa adamlar yollamışlardı. Hatta meşhur iz takipçisi Kürz 
bin Alkame’nin içinde bulunduğu bir bölük, Sevr mağara-
sının önüne kadar ulaşmıştı. Cenab-ı Hak mağarayı hemen 
bir örümcek ağıyla kapatmış, önünde yabani güvercinler 
yumurta yapmışlardı. ”Buraya kadar gelmişken bir de mağa-
raya bakalım” diyenlere, Resulullah’ın amansız düşmanı 
Umeyye bin Halef: ”Akılsızlık etmeyin. Yıllardır buraya hiç 
bir canlı uğramamış” diye çıkışıyor ve böylece ”Hayrü'l Maki-
rin” olan Yüce Allah, müşriklerin şeytani heves ve hesapları-
nı bir örümcek ağıyla boşa çıkarıyordu. 

Mağarada bulunurken Efendimize zarar gelmesin düşün-
cesiyle bir deliği topuğuyla kapatan ve kucağında uyuyan 
Resulullah (sav) rahatsız olmasın diye ayağını ısıran yılanın 
zehirli acısını içine gömerek sabır ve sükûnet gösteren Ebu-
bekir Sıddık hazretleri, bir ara mağaraya yaklaşan müşrikler 
kendilerini görecekler ve Efendimize zarar verecekler kor-
kusuyla titrerken, ”Mahzun olma, zira Allah bizimle be-
raberdir” müjdesiyle teselli buluyor ve bu kutlu yolculukta, 
Allah kelamıyla ”ikinin ikincisi” zamiriyle Kur’anda zikredi-
len Hz. Peygambere arkadaşlık şerefine ulaşıyordu.  

Derken, kılavuz önlerinde, azatlı köle arkalarında, bu dört 
kişilik hicret kervanı, üçüncü gün mağaradan Medine'ye 
doğru yola çıkıyordu. Bir hayli yol aldıktan sonra, sahil bo-
yunda yerleşik Kinane kabilesi civarından geçerken, bu aşi-
retin meşhur kahramanlarından Süraka, duyduğu yüz deve-
lik servete kavuşmak arzusuyla peşlerine takılıyor, tam yak-
laşmak üzereyken, Efendimizin bedduasıyla atının ayakları 
yere saplanıyor, bunun manevi bir ikaz olduğunu fark eden 
akıllı Süraka, af ve aman dileyerek dönüp gidiyordu. 
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Nihayet 23 Eylül 622’de Medine’ye bir saat mesafede bu-
lunan Kuba köyüne ulaştılar. Günlerdir, sabahtan akşamlara 
kadar gözleri yollarda bekleşen Müslümanlar, o gün evinin 
damında bulunurken nur kafilesini gören-belki de maksatlı 
gözetleyen-bir Yahudinin haber vermesiyle Kuba'ya koşuş-
tular. Artık Sevgililerine kavuşuyorlardı... Rasulullahla bulu-
şuyorlardı... Hasret vuslata, Hicret devlete dönüşüyordu.  

Efendimizin 53 yaşlarında ve nübüvvetin 13. yılında vu-
kuu bulan hicret yolculuğu, 473 km. lik ve 14 günlük yolu 6 
günde alarak son buluyor ve çok hikmetli bir tevafuk olarak 
Efendimiz tam doğduğu gün, 12 Rebiülevvel’de Kuba’ya varı-
lıyordu. Hz. Ali (ra) ise üç gün sonra gelip onlara yetişiyordu. 

Efendim'iz Kuba'da ”ilk günden beri temeli takva üze-
rine kurulan” 335 ilk mescidi bina ediyordu. 

Kuba'da 14 gün dinlendikten sonra, bir cuma günü Medi-
ne'ye doğru yola çıktılar. ”Ranuna” mevkiine gelindiğinde, 
öğlen vakti girmişti. Efendimiz artık hürriyet ve emniyet 
şartları tamam olduğundan, burada ilk defa cemaatle cuma 
namazını kılıp, ilk cuma hutbesini okuyordu. 

Hutbenin sonunda ”Allah için verdiğiniz vaatleriniz-
den sakın dönmeyiniz” buyurmakla, Medineli Müslüman-
lara ikinci Akâbe biatında, ”Rasulullah'ı ve Muhacirleri ko-
rumak hususunda” verdikleri sözlerine sadık kalmalarını 
hatırlatıyor ve zaten Kuba’da fazlaca eğlenmesinin;  

1- Hem bir durum tespiti yapmak,  

2- Hem Medine ehlinin, bu hicret olayına karşı tepkisini 
öğrenip tartmak,  
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3- Ve hem de gerekli tedbirleri almak hikmetine dayandı-
ğı anlaşılıyordu.  

Kılınan bu ilk cuma namazından sonra, Rasulullah (sav) 
devesine binerek Medine'ye doğru yola çıktılar. Halk ise Me-
dine'ye kadar iki sıra olmuş coşkun sevgi gösterileri yapılı-
yor, şiirler okunuyor, oyunlar oynanıyor, çocuklar ”Rasulul-
lah geldi, Rasulullah geldi” diye sevinç çığlıkları atıyordu... 
Medine mutluydu... Medine nurluydu... Medine bayram yapı-
yordu. Efendimiz Medine'ye girdiklerinde Naccaroğulların-
dan küçük kızlar el ele tutuşmuş hep bir ağızdan:  

“Biz Naccaroğulları kızlarıyız, sevinin. Ki ne hoştur 
komşuluğu Muhammed'in” şarkısını tekrarlıyorlar, Efen-
dimizde; ”Beni gerçekten seviyor musunuz? Vallahi benim 
gönlümde sizin sevginizle doludur" buyurarak memnuniye-
tini dile getiriyordu. 

Herkes Efendimizi misafir etmek için yarışıyor, ancak 
kimsenin gönlü kalmasın diye, bu iş mübarek develerinin 
keyfine terk ediliyor, deve ise, ileride Müslüman Türklere ve 
Türkiye'ye ”en kutlu misafir” olarak şeref verecek olan, Eba 
Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evine uğrayıp, sonra onun 
yanındaki, ileride Peygamber mescidi kurulacak boş bir ar-
saya çöküyordu. 

Artık Yesrib ”Medinetü'n - Nebi” (Peygamber şehri) 
ye dönüşüyor, Hicret, tarih başı oluyor ve insanlık için, 
asla eskimeyecek yeni bir dönem başlıyordu. 

Medine Sözleşmesi! 

Bundan sonra Efendimiz:  

1- Muhacirle (Mekke'den hicret eden ashapla) Ensar 
(Medineli çok yardım edici Müslümanlar) arasında 
oluşturduğu kardeşlik hukukunun şartlarını belirten, 
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2- Yahudi toplumuyla Müslümanlar arasında birlik-
te yaşama ve ortak savunma esaslarını gösteren,  

3- Kurulan İslam Devletinin iç ve dış siyasetinin te-
mel prensiplerini içeren, 

4- Ve Allah Resulünün Devlet Başkanı makamında 
son karar mercii olarak kabul eden ve tarihin ilk yazılı 
ve düzenli anayasası diyebileceğimiz bir belge hazırla-
yıp imzalatıyor ve İslam Devleti fiilen kurulmakla hic-
ret amacına ulaşmış oluyordu. 

Ve şimdi 1434 sene sonra, yeryüzünde yeniden ”Ye-
ni bir dünya” kurmak için yola çıkan bir selamet ker-
vanı, Saadet menziline ulaşıyordu! 

Konforlu hayatı, makam ve menfaati tepeleyerek, 
putlaştırılan batıl şahsiyet ve zihniyetleri terk ederek... 
Şöhret, servet ve şehvetlerden vazgeçerek... Buhrandan 
Kur’an’a... Sapıklıktan İslam'a... Zulümden huzura doğ-
ru, kutlu ve mutlu bir hicret başlatıyordu.  

Medeniyet meşalesi, Mehdiyet neşesi ve herkese hu-
zur ve hürriyet düşüncesiyle Adil bir Dünya Düzenine 
zemin hazırlanıyordu. 

Hicret; Gerçek Bir Değişimdir 

Evet, bütün bunlardan anlaşılıyor ki: Hicret; şirkten ve 
şerlerden şeriata, barbarlıktan insaniyete, rezaletten fazilete 
göçmektir. Hicret; batılları bırakıp, Hakk'ı tercih etmektir. 

Hicret; zulümden adalete, sapıklıktan saadete, felaketten 
selamete, gitmektir. 

Hicret; esaretten hürriyete, zilletten izzete, derebeylikten 
adil devlete doğru bir harekettir. 
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Hicret; yerleşik hurafelerden ve gelenekçi bir cemiyetten; 
şuurlu ve disiplinli bir siyasi teşkilat ve cemaate yönelmektir.  

Hicret; korkudan emniyete, vahşetten medeniyete ulaştı-
ran bir şuur ve sorumluluk gayretidir. 

Hicret; nefsin hevasından vazgeçip Allah'ın davasına gö-
nül vermek ve sonunda Mevlasına ve muradına ermektir. 

Hicret; tembellikten ve uyuşukluktan kurtulup, hizmet ve 
mesuliyete; isyan ve itirazı bırakıp, itaat ve teslimiyete eriş-
mektir. 

Hicret; ”Korktu ve kaçtı” gibi dedikodulara aldırmadan, 
muhitten (çevreden) kuşatmak üzere, geçici olarak merkezi 
terk etme siyasetidir. 

Hicret; bağımlılıklardan, alışkanlıklardan ve günü birlik 
bayağı davranışlardan vazgeçebilme dirayetidir. 

Hicret; yarını, kârını ve cümle varını, mutlak varlık hatı-
rına feda edebilme cesareti ve geçici olanları baki olana sata-
bilme ferasetidir. 

Hicret; dermanın, dert içinde gizlendiğini sezmek, sıkıntı 
ve zorlukları zevk edinebilmektir. 

Hicret; ”Bu sevap ve şerefe ancak sabredenler ulaştırı-
lır. Ve bu olgunluğa ancak büyük manevi zevk sahiple-
ri kavuşturulur”336 ayetinin sırrını çözebilmektir. 

Hicret; makamını menfaatini ve rahatını, gerektiğinde Al-
lah yolunda terk edebilmek; şöhretini, şehvetini ve servetini, 
inancı ve ideali uğrunda tepeleyip geçebilmektir. 

                                                            
336 Fussilet: 35 
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Hicret; sömürücü ve zalim düşüncelerden Adil düzen’e, 
Şeytani ve yabani sistemlerden yerli görüşe ve Milli iradeye 
dönmektir. 

Yanlış anlaşılmasın, Hicret bir anlık ve bir defalık bir 
olay değil, hayat boyu her gün, belki her saat devam 
edecek bir gelişimin ve gerçek bir değişimin simgesidir. 

Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz (sav) “Ben günde 
yetmiş sefer tövbe ve istiğfar ederim” buyururken, manen 
ve ruhen yükseldiği her yeni makama, önceki halinden bir 
nevi hicret etmektedir. 

Demek ki Hicret ”nefsü - Emmareden Nefsü Levvame’ye” 
yani, devamlı küfür ve kötülükleri yaptıran bayağı bir sevi-
yeden, yanlışlarını fark eden ve kendi özüyle hesaplaşmaya 
girişen bir mertebeye geçmek... Oradan ”Nefsü Mülhimeye” 
yani, hep hayır düşünen, ibadet ve istikamete yönelen ve 
kendisine rahmani duygu ve düşünceler ilham edilen bir 
dereceye yetişmek...  

Buradan da, ”Nefsü Mutmainne”ye, yani Allah'ın her 
hükmüne katıksız ve kayıtsız teslim olan, kalbi iman ve hu-
zurla dolan ve nihayet Allah'ın kendisinden memnun oldu-
ğu, onun da Rabbinden razı olacağı bir kemal mertebesine 
erişmek, kısaca, Hicret; ”Hayat; iman ve Cihattır.” Şuuruyla 
ömrünü değerlendirmektir.  

Diliyle, Müslümanların ve mazlumların yanında görü-
nüp, haliyle münafıkların ve Masonların safında olanlar!..  

Görünüşte, maneviyat ve tarikat hayranı geçinip, gerçek-
te, hakikat ve Şeriat düşmanı olanlar!.. 

Sözde İslâm ahlakına âşık görünüp, özde Kur’an ahkâmına 
karşı çıkanlar! 
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Dilini vicdanın tercümanı değil, Şeytanın avukatı; gönlü-
nü ise çirkef deryası ve şeytan yuvası yapanlar! 

Diliyle Filistin katliamını kınayıp, eliyle Siyonistlerin 
madalyalı dostlarına oy atanlar! 

Dilinde Bosna vahşetine şiir yazıyor, ama kalbinde batı 
uşaklarına ve Masonlara dua diziyor olanlar! 

Dilinde Yunus’a, Mevlana’ya hayran görünüp, kalbinde 
Şeriatından dolayı Mevla'ya düşman dolaşanlar. 

Dilinde Allah, Kur’an, Peygamber davası güdüp; kalbinde 
isyan, günah ve nefis hevası taşıyanlar! 

Sözünde takva ve tarikat sohbeti, özünde, haram, hile ve 
hırs gafletiyle yaşayalar! 

Dilinde; ihlâs, samimiyet ve teslimiyet türküleri, kalbinde 
riya, kibir ve şöhret gösterileri bulunanlar! 

Dilinde cemaat, teşkilat ve Cihat nutukları, kalbinde ben-
lik, bencillik ve beleşçilik numaraları yatanlar!  

Dilinde fedakârlık ve cesaret hikâyeleri anlatıp, kalbinde 
korkaklık ve kaytarıcılık bahaneleri uyduranlar! 

Dilinde ayet hadis, kibarı kelam; kalbinde şehvet, menfaat 
ve makam aşkıyla tutuşanlar!.  

Dilinde, ciddiyet, doğruluk ve dürüstlük nasihati, kalbin-
de, laçkalık, laubalilik ve lakaytlık kabahati taşıyanlar! 

Evet, bunlar, Hicret kutlamaları düzenleseler de, 
Mevlit merasimleri tertipleseler de, Hicret hakkında 
saatlerce dil dökseler de, gerçekte, asla Hicret'i anla-
yamazlar ve hiçbir zaman Hicret'i yaşayamazlar... 



 

 

 

HUDEYBİYE ANLAŞMASI VE 
HİKMETLİ AMAÇLARI 

 

 

 

Daha önce anlatıldığı gibi: 

Hicretin 6. yıında, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz gör-
düğü bir rüya üzerine, ümre yapmak için Mekke'ye gidileceği 
müjdesini verdi. Yurtlarının ve yakınlarının hasreti ve 
Kâbe’nin muhabbetiyle yanıp tutuşan Ashab (ra), bu habere 
pek sevinmişlerdi. 

Kimi zayıf iman sahipleri ”Muhammed, can düşmanları 
içine gitmekle kendisini tehlikeye atıyor.” bahanesiyle, bu 
sefere katılmadılar. 

Sonunda Ensar ve Muhacirinden oluşan, bin beş yüz kişi-
lik bir iman kafilesi, 1 Mart 628’de Zilkadenin ilk Pazartesi 
günü yola çıktı. Bu arada yetmiş kurbanlık deve ile Abbad 
bin Bişr komutasındaki yirmi kişilik bir keşif kolu önden 
gönderilmişti. 

Rasulullah (sav) ve Ashabı (ra), Zulhuleyfe’de öğlen na-
mazını kılıp ihrama girdiler. 

Beşir bin Süfyan, müşrik olduğu halde, dikkatleri çekme-
sin diye, Kureyşin durumunu öğrenmek üzere Mekke’ye 
gönderildi. Gözcü, Hudeybiye yakınlarında, Kureyş’in Pey-
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gamberin gelişinden haberdar olduklarını ve silahlı hazırlık 
yaptıklarını öğrenip geri döndü. Mekkelilerin, müslümanları 
şehre sokmamaya karar verdiklerini ve Halid bin Velid ko-
mutasında iki yüz kişilik bir süvari birliğinin yola çıktığını, 
gelip Peygamberimize haber verdi. 

Nihayet Ğamim vadisi denilen yerde düşman süvarileri 
görülünce, Kureyş’in kötü niyeti iyice anlaşılmış oldu. Efen-
dimiz, Ashabıyla kısa bir müzakereden sonra kararını verdi. 
Ana yoldan saparak Mekke’ye on yedi kilometre uzaklıktaki 
Hudeybiye mevkiine geldiler. Efendimizin mübarek develeri 
Kusva burada çöktü. Ashabın, yürümek için zorlamasına 
rağmen ileri gitmek istemiyordu. Efendimiz (sav) ”Onu bıra-
kın. Vaktiyle Fil’i engelleyen, onu engelliyor.” buyurarak, bu 
işin Allah’tan olduğuna işaret buyurdular. 

Müslümanlar Hudeybiye mevkiindeki bütün su kuyula-
rının, daha önce Halid bin Velid tarafından tutulduğunu 
görünce telaşlandılar. Susuzluktan şikayete başlayınca, 
Efendimiz, suyu çekilmiş bir kuyuya okunu fırlatı, mucize 
olarak sular kaynadı ve kuyuyu doldurdu. 

Bu sırada Müslümanlara iyice yaklaşan müşrikler, sapan 
taşı ve oklarla tecavüze kalkıştılar. Bu saldırganların bir çoğu 
yakalanıp esir edildi. Efendimiz, niyetlerinin savaş olmadı-
ğını göstermek üzere, bunların bir çoğunu serbest bıraktı. 
Ancak, Mekke’ye elçi olarak gidecek müslümanlara karşılık, 
rehin olmak üzere otuz kadarını alıkoydular. 

Bu arada Peygamberimizin elçi olarak gönderdiği Vara-
ka’ya Mekkeliler rağbet etmediler. Bu sefer kendileri Taif’teki 
Sakifoğulları kabilesi reisi Urve bin Mesud'u Hz. Peygambere 
(sav) elçi olarak gönderdiler. Urve, Ashabının Peygambere 
nasıl bir sadakat ve itaatle bağlı olduklarını görünce şaşırdı. 
Peygamberimize ”Ya Muhammed! Farz edelim ki sen galip 
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geldin. Kendi kavmini imha etmek yakışık olur mu?” diyerek 
endişelerini ifade edince, Efendimiz ”Hayır, benim maksa-
dım savaş değil, barıştır. Düşmanlık değil, dostluktur. İster-
lerse bir anlaşma yapabiliriz.” karşılığını verdiler. 

Urve, Mekke’ye dönüp durumu Kureyş’e anlattı. Ashabı-
nın Muhammed’e olan bağlılığını, Müslümanların cesaret ve 
sadakatlerini, ne İran Kisralarının, ne de Bizans Kâyserlerinin 
ordusunda görmediğini, onlarla savaşmanın divanelik olaca-
ğını bildiren bir konuşma yapınca, müşrikler, ”sus, bizi kor-
kutma” dediler. Urve’de kızarak askerlerini alıp Taife geri 
dündü. Urve ayrılınca, Kureyş'e yardım için gelen Ehabiş 
Arapları reisi Huleys de ”Böylesine makul ve masum bir zi-
yaretten insanlar men edilemez” diyerek çekip gidince, müş-

rikler zor durumda kalmışlardı. 

Bu arada Efendimiz, Hz. Ömer (ra)’i elçi olarak Mekke’ye 
göndermek istediyse de, Hz. Ömer (ra)’in ”müşrikler benden 
hoşlanmazlar, beni onlardan koruyacak kabilem de yok. 
Osman’ın akrabaları kalabalıktır. O’nun gitmesi daha müna-
siptir” teklifi üzerine, Hz. Osman (ra) elçi olarak Mekke’ye 
gönderildi. 

Hz. Osman (ra), Eban bin Sa'd’ın emanı altında Mekke’ye 
girdi., Hz. Peygamber (sav) in maksadını Kureyş büyüklerine 
anlattı. Kureyş ise, müslümanların Kâbeyi ziyaretine asla 
izin vermeyeceklerini, eğer isterlerse, yalnız kendisinin ziya-
ret edebileceğini söylediler. Hz. Osman (ra) ise, Resulullah 
(sav) olmadan Kâbeyi ziyaret etmeyeceğini bildirdi. Bunun 
üzerine müşrikler Hz. Osman (ra)’ı tutuklayarak göz hapsine 
aldılar. 

Hz. Osman (ra) gecikince, müslümanlar arasında O’nun 
öldürüldüğü şayiası yayılmaya başladı. Bu gelişmeler üzerine 
Peygamber Efendimiz (sav) bütün ashabını Semüre denen 
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ağacın altında toplayarak ”Canlarını Allah'a feda edecekleri-
ne, ölseler de geri dönmeyeceklerine” dair, onlardan söz aldı. 
Gönüllü ölüm fedaileri gibi, bu iman ordusunun biat’ına 
“Biat-ı Rıdvan” adı verilir. 

“(Ey Resulüm) Hakikaten, müminler ağaç altında sana 
biat ettikleri zaman Allah onlardan razı oldu. Allah onların 
kalbindeki (sadakat ve samimiyeti) bildiğinden üzerlerine 
manevi sükunet ve emniyet indirdi ve kendilerine yakın bir 
zafer verdi.” ayeti bu olayla ilgilidir.337  

Biat-ı Rıdvan olayı, Mekke müşriklerini sarstı ve şaşırttı. 
Derhal Hz. Osman (ra)’ı salıverdiler. Hemen arkasından da işi 
bir anlaşma ile tatlıya bağlamak üzere, Süheyl bin Amr'ı elçi 
olarak göndermeye mecbur kaldılar. Zaten Peygamberimizin 
de başından beri istediği bu idi. 

Süheyl, çok ağır şartlar koşuyordu. Uzun tartışmalardan 
sonra, nihayet anlaşma masasına oturuldu. Anlaşma metnini 
yazması için Hz. Ali (ra) görevlendirildi. Tarih: 13 Mart 628 idi. 

Efendimiz, ”Ya Ali” Bismillahirrahmanirrahim ”yazarak 
başla” diye emir verdi. Süheyl buna itiraz etti. ”Biz Rahman 
ve Rahim manalarına yabancıyız. ”Bismikellahümme” şek-
linde yazılabilir diye diretti ve öyle yazıldı. 

Efendimiz, ”Allah'ın Rasulü Muhammed’in yaptığı anlaş-
madır.” başlığını yazdırınca, Süheyl yine itiraz etti. ”Biz senin 
Allah'ın Rasulü olduğunu kabullense idik, bu kavga ve barı-
şa zaten gerek yoktu” ancak ”Abdullah oğlu Muhammed” 
ibaresine razı olabileceğini söyledi. Ve bu konudaki inadı ve 
ısrarı üzerine Hz. Ali (ra)’nin ve diğer müslümanların razı 
olmamalarına rağmen, Efendimiz (Resulullah) ibaresini sil-
dirdi ve ”Vallahi siz müşrikler kabul etmeseniz de, ben yine 

                                                            
337 Fetih: 18 
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gerçek Peygamberim” buyurdu. Ve anlaşmanın diğer şartlan 
aşağıdaki şekilde belirlendi, yazıldı ve taraflarca imzalandı: 

1- Müslümanlar, bu sene Mekke'ye girmeden ve Kâbe'yi 
ziyaret etmeden geri döneceklerdi. 

2- Eğer isterlerse gelecek yıl ziyaret için gelebilecekler, 
yanlarında kınlarında saklı kılıçtan başka silah bulundur-
mayacaklar, Mekke'de üç gün kalabilecekler ve bu müddet 
zarfında müşrikler şehri boşaltacaklardı. 

3- Müslümanlar, Mekke'deki müslümanların hiç birini 
beraberlerinde alıp Mekke'ye götüremeyeceklerdi. Ama Me-
dine’den gelen bir müslüman, isterse Mekke'de kalabilecekti. 

4- Müşriklerden birisi müslüman olarak kaçıp Medine’ye 
sığınsa Kureyş’e geri teslim edilecekti. Ama Medine’den birisi 
gelip Mekke’ye sığınsa, geri verilmeyecekti. 

5- Arap kabileleri istedikleri tarafı tutmakta serbest ola-
caklardı. 

6- Bu anlaşma müddeti on yıl olacaktı. 

Bu anlaşmanın hikmet ve hedefini ve doğuracağı mes'ud 
neticeleri, ilk anda kavrayamayan Ashabı Kiram, derin bir 
hayret ve huzursuzluk içinde bulunuyor ve zillet kabul et-
tikleri bu ağır şartları, bir türlü hazmedemiyorlardı.  

Derken Süheyl 'in oğlu Ebu Cendel, müslüman olduğu 
için hapis ve işkence edildiği yerden kaçarak, perişan bir du-
rumda gelip Peygamberimize sığındı. Babası Süheyl, eğer 
oğlunu geri vermezlerse anlaşmayı iptal edeceklerini söyledi. 
Efendimiz de anlaşma gereği Ebu Cendel’i müşriklere geri 
teslim etmek zorunda kalınca, sahabede sabır taşı çatlamıştı. 

Buhari ve Müslim'de aynen zikredildiğine göre, Hz. Ömer 
(ra) artık dayanamayarak hayret ve hiddetle Resulullaha 
gelerek: 
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- Sen gerçekten Allah’ın Peygamberi değil misin?  

- Evet 

- Biz hak yolda, düşmanlarımız batıl üzere değil mi?  

- Evet. 

- Bizim ölülerimiz şehit ve cennetlik, onlarınki murdar ve 
cehennemlik değil mi? 

- Evet. 

- O halde niçin böylesine ağır şartlan kabul ediyoruz.? de-
yince, Efendimiz:  

- ”Ben Allah’ın Rasulüyüm. O’na isyan etmem. O benim 
yardımcımdır”, buyurdu. 

Bu sefer de Hz. Ömer (ra): 

- Peki rüya görüp Kâbe'yi ziyaretle müjdelendiğimizi ve 
Allah’ın bize yardım edeceğini söyleyen sen değil miydin? 
Efendimiz: 

- ”Evet, ama ille de bu sene olacak diye şart koşmamıştım.” 
karşılığını verdi. 

Hz. Ebubekir (ra) ise, Hz. Ömer (ra)’e dönerek ”Sakin ol ey 
Hattaboğlu! unutma O Allah'ın Rasulüdür. O yanlışlık yap-
maz ve Allah O’nu yalnız bırakmaz” diye O’nu ikaz ettiler. 
Tam bu sırada Fetih suresinin ilk ayeti nazil olmuştu. 

“Ey Habibim, Biz sana gerçek zaferin kapısını açtık." 

Herkesin zaafiyet ve zillet kabul ettiği Hudeybiye anlaş-
masını, Cenab-ı Hak ”zafere açılan bir kapı” ve fetih olarak 
niteliyordu.  

Bu ayetler Hz. Ömer (ra)’e gönderilip okutuldu. Hz. Ömer 
(ra) hayretle: ”Bu fetih midir Ya Rasulullah?” diye sordu ve 
artık yatışmaya başladı. 
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Hz. Ömer (ra)’in hayatı boyunca bu hatasını hatırladıkça 
üzülüp utandığı ve affedilmek ümidiyle nafile namaz kılıp 
oruç tuttuğu rivayet edilmektedir. 

Daha sonra Efendimiz Ashabına hitaben: 

“Haydi kalkın! Kurbanlarınızı kesip traş olun” diye, üç se-
fer emir verdiği halde, kimse yerinden kalkmıyordu. Rama-
zan el Buti ”Fıkhussiyre” sinde ”Ashab o derece üzgün ve şaş-
kın bulunuyorlardı ki, ufak bir bahane ile nerede ise birbiri-
ni öldüreceklerdi” diyerek durumu ifade etmektedir. 

Nihayet, zevcesi Ümmü Seleme ”Ya Rasulullah! Sen kalk, 
kimseye bir şey söylemeden kurbanını kes ve traş ol,” dedi. 
Efendimiz de aynen yaptı. Bunun üzerine Ashab-ı Kiram da, 
(Allah onlar dan razı olsun) kalkıp kurbanlarını keserek traş 
oldular. 

Hudeybiye Anlaşması şu hikmetlere dayanıyordu: 

1- Hudeybiye anlaşması ile Efendimiz (sav) ”Müslüman-
ların artık siyasi bir güç olduğunu” resmen ve fiilen, müşrik-
lere kabul ve tasdik ettirmiş oluyordu. Nasıl ki hicretten son-
ra yapılan vatandaşlık anlaşması ile, İslam devletinin varlı-
ğını Yahudilere tescil ettirdiği gibi. 

Böylece müşriklerle müslümanlar, aynı haklara sahip iki 
toplum haline getiriliyor, müslümanlar ”kaçak, sığıntı, esir 
ve köle” gibi ikinci ve üçüncü sınıf insan muamelesi görmek-
ten kurtarılmış oluyordu. 

2- Mekkelilerle müslümanların, sürekli harp ve düşman-
lık içinde bulunmaları, müşriklerin müslümanlarla ilişki 
kurmalarına ve İslam'ı yakından tanımalarına engel oluyor-
du. Bu kin ve düşmanlık duvarını yıkmak için, bir barış or-
tamına şiddetle ihtiyaç vardı... Nitekim Hudeybiye anlaşması 
sonucu, müslümanlarla Mekkeliler ve diğer kabileler arasın-



 

 

 

AHMET AKGÜL 278 

da, ticaret ve ziyaret maksadıyla yapılan seyahatler sonucu, 
İslam hızla yayılmaya başladı. 

3- Hudeybiye anlaşması Mekke fethine kapı açıyor ve o 
büyük zafere zemin hazırlıyordu. Hem Mekke fethinin zorla 
ve savaşla değil, siyaset ve ferasetle yürütülen bir barış orta-
mı sayesinde gerçekleşeceği hususunu öğretiyordu. 

Bununla ilgili Fetih suresi 27. ayet-i kerimesi mealen şöy-
ledir,  

“Yemin olsun ki Allah, Resulünün rüyasını hak ve gerçek 
olarak doğruladı. Allah'ın izniyle yakında, emniyet içinde ve 
korkmadan mutlaka mescidi harama gireceksiniz. Fakat 
Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildiğinden (Mekke) fethin-
den önce (Hudeybiye anlaşmasını) size yakın bir Fetih ve 
(gizli bir zafer) yaptı." 

4- Rasulullah, kıyamete kadar, savaş - barış, biat ve itaat 
konularında nasıl davranılması gerektiğini ümmetine fiilen 
gösteriyor ve Hudeybiye anlaşması bir çok İslami hüküm ve 
prensiplere delil ve dayanak teşkil ediyordu. 

5- Kalıcı ve önemli faydaları elde etmek için, geçici ve ba-
sit tavizler verilmesinin caiz ve lazım olduğu bu anlaşma ile 
ortaya koyulmuştu. 

“Şerr-i kalil için, hayr-ı kesir terk edilmez” (mecelle) İs-
lam’da bir kaide-i külliyedir. Yani bazı, küçük zararlara uğ-
rayacağız endişesiyle, büyük hayırlar ve yararlı girişimler 
ertelenemez. 

6- İnsanları, Müslümanların kendilerine hayat hakkı ta-
nımayacakları yolunda endişelere sevk eden ve İslam'ın ikti-
darından ürküten bir takım yanlış kanaatleri yıkmak zorun-
da olduğumuzu da Resullullah’ın Urve bin Mesud’a verdiği 
cevaptan öğrenmiş bulunuyoruz. Zira İslam bağış ve barış 
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dinidir. Merhamet ve muhabbet erleri olan Müslümanların, 
zulüm ve intikama tenezzül etmeyeceklerine herkesi inan-
dırmamız gereğini anlıyoruz.  

7- Zahirde taviz gibi görünen anlaşma maddelerinin, ile-
ride tek tek müslümanların lehine döndüğünü ve hatta bun-
ların çoğunun iptalini istemeye müşriklerin mecbur kaldık-
larını, hayret ve ibretle görüyoruz. 

Nitekim ”müşriklerden birisinin Müslüman olarak Medi-
ne'ye sığınması halinde, Mekke'ye iade edilmesi gerektiği” şek-
lindeki maddenin kabulüne şiddetle itiraz eden sahabeye, 
Resul-i Ekrem Efendimiz: ”Bizden (dinden dönerek) onlara 
gidecek kimseleri Allah bizden bir an evvel uzaklaştırsın. On-
lardan bize gelecek kimselere ise, Allah nice kurtuluş yolları 
açacaktır.” buyurarak teselli etmişlerdi ve aynen öyle oldu. 

Hudeybiye günü müşriklere teslim edilen Ebu Cendel ve 
Mekke'ye kaçtıktan sonra anlaşma gereği geri verilen Ebu 
Basir ve onlar gibi 300 müslüman, bu sefer kaçıp Mek-
ke=Şam ticaret yolu üzerinde konuçlanarak, Kureyş kervan-
larını vurmaya başladılar. Müşrikler bu durumu Peygambe-
rimize şikayet ettiklerinde, ”Ne yapalım, anlaşmamız gereği 
biz onları Medine'ye kabul edemediğimiz gibi, müdahale de 
edemiyoruz.” cevabını almışlar, sonunda çaresiz kalarak bu 
maddenin iptalini istemişlerdi. 

Büyük ilim ve devlet adamı olan ve asrımızın hizmet 
ve mücadele metotlarını uygulayan Muhterem zatların, 
masonların anaç partileri olan ve düzenin sağ ve sol iki 
ayağı gibi hareket eden siyasiler ile yaptığı koalisyon 
protokolleri de özünde Hudeybiye anlaşmasının hik-
met ve siyasetini saklıyordu. 

Zahirde ”Batıl” Görüşlü Partilere, Bazı Tavizler Ve-
rilmiş, Onların Hükümet Olmalarına Yardım Edilmişti. 
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Ama Neticede, Değeri Çok Geç ve Zor Anlaşılacak Bü-
yük Siyasi Zaferler Kazanılmıştı. 

1- O güne kadar inananları ”gerici, yobaz ve çağdışı” diye 
suçlayan ve daima horlayan batıl cephesi, bu koalisyonlarla 
inananları ve onları temsil eden zihniyeti siyasi bir güç ola-
rak resmen ve fiilen kabul ve tescil etmek zorunda bırakıl-
mıştı. 

Altı asır ”Hak var, batıla ve haksızlığa yer yok” esasıyla 
yönetilen Osmanlı Devleti 1839 Tanzimat Fermanıyla ”Hak 
varsa, batıl da var” zihniyetine boyun eğmek zorunda bıra-
kılmıştı. 

Osmanlının çöküşünden sonra ise, ”sadece batıl var, artık 
Hak yok” düşüncesi hakim olmuştu. 

Nihayet Milli Siyaset’le beraber ”batıl varsa Hak ta var” 
görüşü yeniden zuhur etmiş ve resmen kabul ettirilmiş, ileri-
de ”yalnız Hak var, batıl yok” hakikat ve hedefine doğru yola 
çıkılmıştır. 

2- İnançlı kadrolar devlet ve hükümet yönetiminde hem 
bilgi ve beceri sahibi olmuşlar, hem de inananların, “çağın 
çok gerisinde kalmış, yabani, pısırık ve beceriksiz kimseler 
oldukları” hususunda oluşturulan yanlış kanaati temelinden 
yıkmışlardı. 

3- Liderimiz bu arada, kimin hangi işte ve ne kadar başarı-
lı olup olamayacağını deneyecek, kadrosunun samimiyet, 
teslimiyet ve kabiliyet derecesini, hem kendisi görecek, hem 
de herkesin kendi ayarını bizzat kendilerine gösterecek ve 
siyaset inananlar için bir mektep olacaktı. 

Hudeybiye musalahasından çıkarılan İslam'i hüküm 
ve esaslar da şöyle sıralamak mümkündür: 
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1- Resulullah'ın, müşriklerin dikkatini çekmeden rahat 
casusluk yapsın diye Bişr bin Süfyan’ı haber getirmek için 
görevlendirmesi ”emin ve ehil bir müşrikten bu tür hizmet-
lerde yararlanmanın caiz olduğu” hükmünü ortaya koymak-
tadır.338 Nitekim, hicret esnasında kılavuzlukta ehil ve emin 
bir müşrik olan Abdullah bin Uraykıt da, yüksek bir ücretle 
kiralanmıştı. 

2- Ashabın çoğunluğunun şiddetle karşı çıkmalarına 
rağmen Efendimizin Hudeybiye anlaşmasının ağır şartlarını 
kabul etmesi ”İstişarede imamın, çoğunluğun fikrine uymak 
zorunda olmadığı” hükmünü ortaya koyuyordu. 

Nitekim ”şura görüş bildirme ve görüş almayı ifade eder, 
mutlaka bağlayıcı olması söz konusu değildir.”339  

3- Hudeybiye anlaşması, Müslümanların gerektiğinde, ta-
viz vererek ve hatta tazminat ödeyerek, düşmanlarla barış 
anlaşması yapmalarının caiz olduğu hükmüne de delil ol-
muştur.340  

4- Verdiği karar akıllarına yatmasa ve hikmetini anlama-
salar dahi, imamın ve komutanın emrine uymanın farz ol-
duğu, itiraz ve isyanın asla caiz olmadığı, hükmü Hudeybiye 
hadisesinde de açıkça gösterilmiş oluyordu. 

İbni Haldun Mukaddimesinde şöyle diyor: ”Bil ki, biat, it-
aat etmeye söz vermektir. Bir emire biat eden, kendisinin ve 
bütün müslümanların işlerini ona teslim etdeceğine, hiç bir 
hususta onunla çekişmeyeceğine, hoş görmediği ve arzu et-
mediği bir işe zorlansa bile ona karşı gelmeyeceğine söz ver-
mek demektir.”341  

                                                            
338 Ramazan El - Buti,  Fıkhussiyre. 
339 Fıkhussiyre, Sh: 340 
340 Hafidu İbn Rüşd- Bidayete'l Müctehid, C: 1 Sh: 582 - 583 
341 M. Faruk En - Nebhan İslam Anayasa Hukuku, Sh: 413 
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“Büyük alimler bu hadisle, müslümanların lideri tarafın-
dan bir kimseye ziraat, sanaat, yahut teşkilat ve cihatla ilgili 
bir görev emredilmesi, o şeyin o kimseye farz olmasını gerek-
tirdiği sonucuna varıyorlar. Yani liderin emir ve tayiniyle 
farzı - kifaye cinsinden olan şeyler, farz-ı ayna dönüşüyor. Bu 
durumda ”lidere itaatsizlik” askerlikten kaçmak, namazı ve 
orucu terk etmek gibi büyük günah sayılır.342  

5- Müslümanların her işte olduğu gibi, bilhassa düşman-
larıyla münasebetlerinde dahi, nefsi ve aceleci davranmala-
rının yanlış olacağını, his ve heyecanlarla değil, akıl, feraset 
ve İslam'i siyasetle karar vermeleri gereğini de Hudeybiye 
hadisesinden anlamış bulunuyoruz. 

Zira, siyasetsiz kuvvet hiç bir işe yaramaz. Unutma-
yalım ki ”Harp hiledir." Ve bu hile, haksızlık ve ahlak-
sızlık düzenlerini yıkmak ve mazlumları kurtarmak 
içindir. 

                                                            
342 Hüseyin El - Cisr - Risale-i Hamidiye, Sh: 450 
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Asrı Saadetteki hadiseleri, özellikle Efendimizle müşrikle-
rin münasebetlerini doğru değerlendirebilmek için, her iki 
tarafın da asıl niyetini ve hedefine ulaşmak için uyguladığı 
siyasetini, çok iyi anlamak zorundayız. Aksi halde, yanlış 
yorumlara ve münasebetsiz kıyaslara kapı açılacaktır. 

Böyle çok yanlış yorumlanan hadiselerden birisi de ”müş-
riklerce, davasından vazgeçmek şartıyla servet, şöhret ve 
riyaset (başkanlık) gibi cazip tekliflerin yapılması ve Efen-
dimiz tarafından reddedilmesi” konusudur. 

Önce sağlam kaynaklardan, olayın başlangıç, gelişme ve 
sonuç bölümlerini birlikte takip edelim. 

“Müslümanların giderek çoğalması ve Hz. Hamza (ra) gibi 
önemli ve etkili şahsiyetlerin İslam'a girmesi üzerine343 içle-
rinde Ebu Cehilin de bulunduğu Kureyş eşrafından bir grup” 
sihir ve kehanetten anlayan birisini bulsak da, gidip şu Mu-
hammed le bir konuşsa iyi olacak...” 344 demişlerdi.  
                                                            
343 Ö. Rıza Doğrul, Asrı Saadet, 1/64; İbn Hişam, Siretün-Nebeviye, 
Mısır, 1936 
344 İbn Kesir, Tefsir. Kahire 1936 IV / 90; M. Hamdi Yazır, Tefsir V / 
4193;  
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Bu genel arzu üzerine, Kureyşin ileri gelenlerinden Utbe b. 
Rabia, Resulullah'ın (sav) yanına giderek şöyle demiştir: 

“Ey Kardeşimin oğlu, Sen bize göre şerefli bir aileye men-
supsun. Soy cihetiyle inkar edilemeyecek bir üstünlüğün var. 
Ama sen kavminin başına büyük sorunlar açtın. Onların 
düzenini dağıttın, akıl sahiplerinin kötü ve yanlış yolda ol-
duğunu söyledin. Tanrılarını ve dinlerini ayıpladın. Geçmiş 
babalarının, küfür ve sapıklık üzere olduklarını ileri sürdün. 
Şimdi beni iyi dinle, sana bir takım teklifler sunacağım, 
umulur ki kabul edersin. 

Eğer Sen, getirdiğin bu dava ile mal ve servet toplamak 
düşüncesinde isen, aramızda mal toplayalım, en zenginimiz 
ol. Şan ve şeref peşinde isen, seni başkan seçelim, önderimiz 
ol, sana danışmadan bir iş yapmayalım. Saltanat sevdasına 
kapıldın ise, sana taç giydirelim. Şayet gözüne cin ve peri gibi 
şeyler görünüyorsa ve kendini bunlardan kurtaramıyorsan 
bütün servetimizi harcayarak tedavi çarelerini arayalım. 
Çükü bazen insana tedavi edilmedikçe kurtulamayacağı 
böyle hastalıklar musallat olabilir. Yok eğer evlenmek arzu-
sunda isen, dilediğin Kureyş kızlarını seç, on tanesini sana 
verelim. Yeter ki, Sen dininden ve davandan vazgeç."345  

Utbe sözlerini bitirdikten sonra, Peygamber Efendimizin 
(sav) kendisine cevap olarak okuduğu secde (Fussilet) sure-
sinin bir kısım ayetlerini dinlemiş ve fevkalade heyecanla-
narak ”aramızdaki akrabalık hürmetine, artık yeter, yeter!” 
diyerek ayrılmıştır. 

                                                                                                                           
     Beyhaki, Delailun-Nübüvve N / 203  
345 İbn Hişam 1 / 313; Dr. A. Lütfi Kazancı, M.E.G.S.B. Din Öğretimi 
Dergisi, Sayı: 14 Sh: 42 
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Onun gelişini gören arkadaşları ”yemin olsun ki Utbe git-
tiği yüzle dönmüyor. Belli ki o da Muhammed’in etkisinde 
kalmıştır.”346 demişlerdir.  

Utbe, Kureyş ulularına; Hz. Muhammed’le (sav) görüşme-
sinin sonucunu şu sözlerle anlatmıştır: 

“Yemin ederim ki, ömrümde asla benzerini duymadığım 
sözler dinledim. O sihir değil, şiir değil, kehanet değil. Ey Ku-
reyş’liler, sözümü dinleyin. Bu adam ile davasının arasına 
girmeyin. Onu kendi haline bırakın. Vallahi, dinlediğim söz-
ler büyük bir inkılap meydana getirecektir. Şayet Araplar 
ona galip gelirde davasını boşa çıkaracak olurlarsa (ne ala), 
sizin adınıza onun işini bitirmiş olurlar. Yok eğer O Araplara 
galip gelirse, şunu iyi bilin ki, onun zaferi sizin zaferiniz, 
onun şerefi sizin şerefiniz demektir. Neticede insanların en 
şereflileri sizler olacaksınız."347 

Peygamber (sav) Efendimizin: 

“Vallahi, bu adamlar güneşi bir elime, ay'ı öteki elime koy-
salar bile, asla davamdan vazgeçmem” şeklindeki cevabı ise, 
bu hadiseyle ilgili olmayıp, daha önce, müşriklerin Ebu Ta-
lib’e başvurarak ”ya yeğenini susturmanı ya da O’nu koru-
maktan vazgeçmeni istiyoruz. Yoksa biz onun hakkından 
gelmesini biliriz” şeklindeki tehditleri üzerine söylenmiştir. 348 

Bu tarihi olayı dikkatle takip ve tahlil edecek olursak, ne-
tice olarak şu gerçeklerin ortaya çıktığını görüyoruz: 

1- Peygamberimizin tevhid davasına ve haklı davetine, 
müşrikler önce ilgisiz kalmak ve yayılmasın diye, gizli tut-
mak istediler. Bunda başarılı olamayınca, bu sefer Efendi-

                                                            
346 İbn Kesir, Siretün-Nebeviyye, I / 504 
347 Beyhaki N / 205 Siretün-Nebiyye, I / 504 
348  Sahih-i Buhari 
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mizle alay ve hakaret ederek müslümanlığa duyulan ilgiyi 
azaltmayı denediler. Bu da tutmayınca çeşitli tehditlerle Re-
sulullah’ı (sav) sindirmeye çalıştılar . 

Bütün bu girişimlerin netice vermemesi üzerine, müşrik-
lerin uzlaşma ve rüşvet tekliflerine mecbur kalmaları, zor ve 
baskıyla elde edemediklerini, yalan vaat ve hilelerle ele ge-
çirmeye çalışmaları, her davetçinin karşılaşması mukadder 
olan girişim ve gelişimlerdir.  

2- Peygamberimizle görüşmek ve davasından vazgeçir-
mek üzere, cesur ve güçlü bir cengaver yerine, zamanın kül-
türü sayılan şiir, sihir ve kehanet gibi konulardan anlayan, 
Utbe gibi birisini aramaları dikkat çekicidir. Anlaşılıyor ki 
küfür cephesi, her işini hesaplı ve şuurlu yapmakta, hangi 
işte kimi kullanacaklarını çok iyi bilmektedirler. 

O halde çağının ilim, kültür ve medeniyetinden habersiz 
kimselerin, inkilap öncüleri olamayacağını da bir kere daha 
anlıyoruz.  

3- Utbe, yepyeni bir dava ile ortaya çıkan bir insanın, hangi 
maksatları hedef alabileceğini inceden inceye hesaplamıştır 
Bu teklifler rast gele yapılmış değildir. Utbe, Hz. Muhammed 
(sav)’in gerçekten davasının sahibi bir peygamber mi? yoksa 
dünyalık heves ve hesapları olan bir maceraperest mi? oldu-
ğunu anlamak için bu cazip tekliflerde bulunmuştur. 

4- Peygamberimiz (sav) müşrikleri temsilen gelen Ut-
be’nin asıl maksadını hemen sezmiş ve asla servet, şöhret ve 
riyaset meraklısı biri olmadığını ortaya koymuştur.  

Efendimiz bu cazip tekliflerin bir tuzak olduğunu anla-
makta gecikmedi, zira müşriklerin ele başları, zaten saltanat 
ve servetlerinin ellerinden çıkması korkusuyla İslam'dan 
kaçıyorlardı. Onlar, putları perde ederek, aslında servete, 
şehvete ve şöhrete tapan insanlardı. Peygamberimiz, kabul 
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etse bile, Utbe’nin vaat ettiği şeylerin kendisine verilmeyece-
ğini pek ala biliyordu. 

5- Utbe’nin, Kur’an ayetleri hakkında arkadaşlarına verdi-
ği bilgiler de cidden enteresandır. Bu sözler onun yüksek bir 
edebi zevke, ileri derecede bir akli muhakemeye sahip, şairle-
ri, kahinleri ve sihirbazları tanıyan, Kur’an ayetleriyle onla-
rın sözleri arasındaki farkı sezebilen bir insan olduğunu gös-
termektedir. 349 

Bütün bunlara rağmen, Utbe’nin iman edip, Peygamberin 
safına geçmemesi de, acı bir gerçektir. Görülüyor ki Utbe’nin 
aklı, izanı ve vicdanı hakkı kabul etmiş ama nefsi ve menfa-
atleri yüzünden, inat ve imtina etmiştir. Demek ki anlamak 
ayrı, inanmak ve teslim olmak da ayrı şeylerdir. 

6- Utbe’nin Kureyşli müşriklere ”Hz. Muhammed'i Arap-
larla baş başa bırakma” teklifi de, yabana atılacak bir görüş 
değildir.350 Utbe, Resulullah’ın, etkisi çok yüksek manevi bir 
silaha (Kur’an ve nübüvvet gücüne) sahip olduğunu sezmiş, 
Kureyş’in bu güç karşısında zorlanacağını, hatta mağlup ola-
cağını tahmin etmiş ve bir kenarda durup hakem rolü oy-
namayı ve neticede galip tarafın yanında yer almayı uygun 
görmüştür. 

Günümüzde de, bu rolde oynayan kişiler bulunmaktadır. 
Bunlar, devamlı fırsat kollayan ve her zaman kazanandan 
taraf olan insanlardır. Halbuki asıl marifet ve kahramanlık, 
her şeye rağmen Hakkın ve haklının yanında olabilmek, 
inancı ve ideali uğrunda, icabında makam ve menfaatini terk 
edebilmektir. 

                                                            
349 Din Eğitimi Dergisi, Sayı: 14 
350 Din Eğitimi Dergisi, Sayı. 14 
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7- Peygamber (sav) Efendimizin, müşriklerin servet, şöh-
ret ve riyaset tekliflerini kabul etmeyişini, günümüzde ”müs-
lümanların müşrik düzenlerde siyasi faaliyetlere katılma-
ması gerektiğine” delil gösterenler de, apaçık bir yanılgı için-
dedirler Şöyle ki: 

a- Her şeyden önce, müşrikler tevhid davasından vazgeç-
mek şartıyla, bu teklifleri yapıyorlardı. Günümüzde ise müs-
lümanlar, Hak Davayı yüceltmek ve yürütmek için siyasi 
faaliyetlere katılıyorlar. 

b- O dönemde müşrik cephesi siyasi vaadlerle Efendimizi 
tuzağa çekmek istiyorlardı. Bugün ise, müslümanlar düşürül-
dükleri tuzaklardan, siyasi merdivenle kurtulmak istiyorlar. 

Bu farkları anlamak için alim olmaya gerek yoktur. 

c- Siyasi faaliyetlere katılmanın ”Peygamberin reddettiği 
riyaset (başkanlık) teklifini kabul etmenin, Efendimize mu-
halefet manasına geldiğini” savunanlara sözümüz şudur: 

Siz mevcut düzenin ticaret, memuriyet, eğitim ve diğer 
sosyal hakları içine alan faaliyetlerine fiilen katılıyorsunuz. 
Halbuki Peygamberimiz o hadisede müşriklerin bu tür tek-
liflerini de reddetmişti... 

Şimdi, mevcut düzenin kanun ve kurumları çerçevesinde, 
ticaret yaparak ve şirket kurarak para ve servet kazandığı-
nız... Yine bu sistemin müsaadesiyle kurulmuş bir kısım der-
gi ve gazetelerde yazarak şöhret olduğunuz... 

Ve yine devletin yönetim ve denetiminde olan kurumla-
rından diploma alarak övündüğünüz için, nasıl dininizden 
çıkmadınız ise, bunun gibi siyaseti halkımıza ve haklarımıza 
hizmet için basamak yapanların da, sizin nefsi hevanız için 
kullandığınız ruhsat ve fırsatları, onların davası için değer-
lendirdiklerini kabullenmek zorundayız.



 

 

 

“DARÜN - NEDVE, DARÜL – 
ERKAM” KURUMLARI 

 

 

 

Haklı ve hayırlı hareketlerin, başlangıcından amacına 
ulaşıncaya kadar, sırası ile şu devrelerden geçmek durumun-
da kaldığını görmekteyiz. 

1 - TEBLİĞ. (Ferdi oluşma dönemi) 

2 - DAVET. (Teşkilat oluşturma dönemi) 

3 - EMRİ BİL MARUF. (Kitleleşme, halka inme dönemi) 

4 - CİHAT. (Devletleşme, Zulme ve zorbalığa direnme dö-
nemi) 

5 - İLAYI KELİMETULLAH. (Ortak paklar ve pazarlar 
kurma ve evrenselleşme dönemi)  

Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin ilk tebliğ, davet ve 
Emri Bil Maruf hizmetlerini, cahiliye döneminin ve müşrik 
düzeninin hakim olduğu şartlar altında yürüttüğünü bili-
yoruz. 

 Bağımsız bir güç oluncaya ve hürriyet ortamına kavu-
şuncaya kadar, Peygamber Efendimizin mevcut düzenin 
bazı kanun ve kurallarından yararlanarak ve bunları bir 
kılıf ve kalkan gibi kullanarak, dinini ve davasını yaymaya 
çalıştığına şahit oluyoruz. 
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Biz buna örnek olarak, o gün için önemli iki kurum üze-
rinde duracağız. 

Bunlardan birisi ”Darü'n - Nedve” diğeri de ”Darül Er-
kam”dır. 

“Darü'n Nedve” toplantı yeri demektir ve cahiliye dönemi 
Mekke’sinin, Millet Meclisi görünümündedir. 

Darü'n Nedve’yi kuran, Peygamberimizin dedelerinden ve 
Kureyş’in sayılı büyüklerinden, Kusay Bin Kulab’tır. (Doğu-
mu takriben miladi 400) Bu zat, Beytullahın çevresini parsel-
leyerek ve çalılardan temizleyerek değişik mahalleler halin-
de Mekke şehrini kurdu ve Kureyş kabilesinin her kolunu 
ayrı mahallelere oturttu. Kâbe’nin hemen yanına da bir ev 
yaptırıp, geniş bir odasını kabile reislerinin, akıl ve fikir sa-
hiplerinin toplantı merkezi haline soktu. Giderek Darü'n 
Nedve, millet ve memleket işlerinin tartışıldığı ve karara bağ-
landığı bir meclis hüviyetini kazanıyordu. Cahiliye dönemi 
Mekke yönetimini, bir krallık ve hükümdarlıktan ziyade, 
kabile reislerinin, aşiret büyüklerinin, fikir ve tecrübe sahip-
lerinin, eşraf ve zenginlerin tabii üyesi sayıldığı bir meclisle 
idare edilen, iptidai bir cumhuriyet idaresine benzetmek da-
ha uygundur. 351 

Daha sonra, meclisi, Darü'n - Nedve olan Mekke Cumhu-
riyeti, siyasi, hukuki, ahlaki, ticari ve iktisadi ve askeri hiz-
met ve faaliyetleri yürütmek üzere, şu teşkilatları kurmuştur. 

Yukarıda arz ettiğimiz gibi en başta Darü'n - Nedve Mek-
ke’nin halk meclisini oluşturuyordu. Bu meclise girmek için 
kırk yaşını bitirmiş olmak ve kabilelerin kabul gören tabii 
reisleri bulunmak gerekiyordu. Bu mecliste, savaş ve barış 

                                                            
351  Geniş Bilgi için bak: İslam Tarihi / H. Ülkü  - Çile Yayınları İst. 
1979 Sh: 47 
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konuları görüşülür ve karara bağlanır, anlaşmalar imzalanır, 
nikahlar kıyılır, özel ve genel konular hazırlanırdı. Meşveret, 
danışma ve fikir sorma işleri de burada yapılırdı. Darü'n - 
Nedve’yi koruyan özel bir muhafız alayı vardı. 

Darü’n Nedve denilen Mekke Meclisinin tayin, tanzim ve 
takip ettiği başlıca kurum ve görevleri de şunlardı: 

1- Sedanet ve Hicabet (Kâbe kapıcılığı ve perdedarlık gö-
revi) 

2- Sekayet (Hacılara ve misafirlere tatlı su dağıtma görevi) 

3- Rifade (Fakir hacılara ve yolda kalmışlara yemek ye-
dirme ve ihtiyaçlarını görme vazifesi) 

4- Liva (Sancaktarlık ve alemdarlık görevi)  

5- Kayade (Askeri birliklere, ticari kafilelere komutanlık 
görevi) 

6- Meşveret (Önemli konuları ehline sorma ve fikir top-
lama faaliyetleri) 

7- Sefaret (Elçilik ve arabuluculuk hizmetleri) 

8- Hükümet (Mahkeme etme, karar verme ve hükümleri 
yürütme görevi) 

9- İşnak (Borçlarını ve para cezalarını takip etme görevi) 

10- Kubbe (Silah ve cephane işleri) 

11- İsar (Fal ve kısmet okları ve şans oyunları teşkilatı) 

12- Emvali Muhacere (Kâbedeki putlara vakfedilen eşyayı 
koruma ve yerinde kullanma görevi) 

13- İmare (Kâbe ve çevresinde hürmet, sukunet, edep ve 
disiplini koruma ve kollama görevi) 
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14- Ainne (Harp zamanında, muhariplerin at ve deve gibi 
bineklerine bakmak ve diğer hizmetlerini yapma görevi) 

Bunlardan ayrı olarak, Mekke’deki sosyal ve ekonomik 
hayatı canlandırmak üzere, çeşitli Pazar ve panayırlar kur-
mak, şiir ve edebiyat yarışları hazırlamak, çeşitli spor ve kah-
ramanlık gösterileri yaptırmak üzere de birçok görevlerin 
dağıtıldığını görüyoruz. 

Peygamber Efendimizin bu teşkilatlardan İslam’a ve in-
sanlığa aykırı olmayan bir kısmının faaliyetlerine yardımcı 
olmaya çalıştığını, hatta ”Hılfül Fudul” (Fadılların yemini) 
adlı, Mekke’deki mazlumların ve yabancıların haklarını ko-
rumayı amaçlayan bir teşkilatın, bizzat yeniden canlandı-
rılmasına (M. 591) öncülük ettiğini ve bu teşkilattaki hayırlı 
çalışmalarından dolayı kendisine ”El Emin” lakabının veril-
diğini biliyoruz. 

DARUL ERKAM: Hz. Resulullah (sav) Efendimizin, önce 
kendilerine itimat telkin ettiği yakınlarından ve tanıdıkla-
rından başlayarak, fert fert tebliğ etmesi sonucu oluşan çe-
kirdek kadronun, bir araya gelip toplanacağı ve birbirine 
kuvvet katacağı bir teşkilata ihtiyaç vardı. İşte bu teşkilat 
için en müsait mekan, ”Darul Erkam” denilen Erkam Bin Ebu 
erkam’ın evi seçildi. Çünkü fert fert tebliğ sonucu meydana 
gelen iman potansiyelinin, disiplinli ve düzenli bir cemaat 
durumuna getirilmesi, irtibat ve istişare halinde bir teşkilat 
şuuruna erdirilmesi gerekiyordu. 

Teşkilat merkezi ve karargâh binası olarak neden Er-
kam’ın (ra) evinin seçildiğini araştırdığımız zaman ise, şu 
hikmet ve gerçekler karşımıza çıkıyor. 

1- Darul Erkam’ın, Kâbe’nin harem sınırları içinde bulun-
ması: Kâbe çevresinde harem sayılan ve dokunulmazlığı bu-
lunan bir dairesel bölge, Mekke müşriklerince ve Darü'n Ned-
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ve üyelerince bile kutsal sayılıyor, bu bölgede bulunanlar, her 
türlü tecavüzden korunuyordu. Aleyhissalatü Vesselam 
Efendimiz, mevcut düzenin dokunulmazlığı olan kurum ve 
kurallarından yararlanarak, hizmet ve hareketini daha emin 
ve rahat bir ortamda yürütmek ve yerleştirmek istiyordu. 

2- Darul Erkam’ın kalabalık ve merkezi bir yerde bulun-
ması: Tenha yerlerde ve kenar mahallelerde, bu tür toplantı-
lar daha çok dikkat çeker ve göze batar. Ama kalabalık mer-
kezlerde bu tür toplantılar pek göze batmaz. 

3- Darul Erkamın, halk ile temasın daha rahat sağlandığı, 
herkesin devamlı uğradığı bir mahallede bulunması da, bu-
ranın tercih sebeplerinden birisidir. 

Demek ki her asırda, özellikle batıl sistemlerin ve zalim 
şahsiyetlerin hakim bulunduğu bir ortamda, mevcut düzenin 
dokunulmazlığı olan, ”parti” , ”dernek” , ”vakıf” gibi bazı ku-
rumlarından ve boşluklarından yararlanarak, inancımıza ve 
insanımıza hizmet etmemiz hem caizdir, hem de gereklidir.  

Hatta, Hz. Peygamber (sav) Efendimizin, hem tebliğ yap-
mak, hem de hicret için münasip bir mekan aramak niyetiy-
le gittiği ve çok hakaret ve zahmetler çektiği Taif dönüşü, 
rahatlıkla Mekke’ye girebileceği halde, o günkü müşrik ka-
nunlarına göre, iptidai bir pasaport ve vize uygulaması olan 
”Eman” kuralını hatırlatarak ”yetkili birileri beni emanına 
alsın ki, Mekke’ye geri döneyim” demesi ve Batnı Nahle mev-
kisinde bir müddet kaldıktan sonra, nihayet akrabalık gay-
retiyle, Mutam bin Adiy'in kendilerini emanına almasıyla 
Mekke’ye girmesi de, biz ümmetine, böyle zor ve çaresiz dö-
nemlerde, müşrik düzenlerin kanun ve kurumlarından ya-
rarlanmanın bir ruhsat, hatta sünnet olduğunu göstermek ve 
öğretmek içindir.  
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Evet “sünnet” Efendimizin ”hayat sistemi” demektir. Hz. 
Resulullah bütün sözlerinin, ibadet ve adet olarak bütün ha-
reketlerinin, olaylar karşısındaki olumlu veya olumsuz tavır-
larının tamamına birden ”sünnet” denir. Kavli sünnet (hadis-
ler) fiili sünnet ve takriri sünnetten oluşan ve imani, ahlaki, 
siyasi, ilmi ve iktisadi bütün hayatı kuşatan ve bu yüzden de 
”Efendimizin hayat sistemi” dediğimiz ”sünnet” kavramını 
bugün, maalesef pek dar kalıplara sokmuşlardır. Yemek, iç-
mek, giyinmekle ilgili bazı gündelik adetler ve bir kısım nafile 
ibadetlerle ilgili bir olay gibi algılamaya başlamışlardır. 

“Ümmetimin fesada gittiği bir zaman da, benim sünneti-
me yapışanlar, yüz şehit sevabı alacaklardır.” Mealindeki 
hadisler ise, yemek tabağının dibini sıyırmak, giyinmeğe sa-
ğından başlamak gibi kolaycılıkları değil, ülkemizdeki ve 
yeryüzündeki bozuk anayasalardan siyasi yönetime, eğitim 
sisteminden hukuk düzenine, ekonomiden televizyon dizile-
rine kadar bütün kurum ve kuralların, temel insan haklarına 
ve Peygamberin örnek hayatına göre yeniden şekillenmesini 
ve işlemesini temin etmek üzere çalışanları müjdelemektedir. 



 

 

 

HADİS VE SÜNNET 
KAVRAMI VE KURALLARI 

 

 

 

A - HADİS NEDİR? 

Hadis; sözlük anlamı ”yeni, ilk” demektir. ”eski, önceki” 
anlamına gelen ”kadim” ise bunun zıddıdır. 

"Hadis"in terim (ıstılah) manası ise; sözlü, fiili ve takriri 
(duyduğunu veya gördüğünü reddetmeyip onaylama), ahla-
ki ve fiziki sıfat olarak Hz. Peygamber Efendimize ait olan 
her şeyin yazılı metinleridir. 

Kur’anı Kerimde Hadis;  

1 - Söz,  

2 - Haber, anlamında kullanılmıştır. 

1 - ”Haydi Onun misli bir söz getirin” 352 gibi ayetlerde Ha-
dis ”söz” anlamında, 

2 - ”Musa'nın haberi sana ulaştı mı?” 353 ayetinde ise ”ha-
ber” anlamında yer almıştır. 

                                                            
352 Tur: 34, Nisa: 78,  Enam: 68, Araf: 185, Yusuf: 101, Necm: 53, Zariyat: 
24 
353 Tur: 34 
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Sünnet ise, sözlükte ”yol” ve ”gidişat= hareket tarzı” anla-
mındadır. 

Kur’anda Allah'ın (cc) kainat, tabiat ve şeriat esaslarıyla 
ilgili değişmez kanun ve kurallarına ”sünnetullah”, 

Eski kavimlerin, örf ve adetlerine, yaşam biçimlerine ve 
medeniyetlerine de ”sünnetül evvelin = öncekilerin (geçmiş-
tekilerin) hal ve hareketleri,” tabir olunmaktadır. Sünnetin 
terim (ıstılah) manası ise ”hadis”in manalarını da ifade ede-
cek şekilde ”Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin, haber ve 
emir olarak bütün mübarek sözlerini, adet ve ibadet olarak 
tüm örnek hareketlerini, tasvip, tasdik ve hatta takdir mana-
sına sükut buyurduğu bütün takrirlerini içine alır. 

Yani Sünnet, Hz. Peygamberimizin ”Hayat sistemi” ol-
maktadır. Zira sünnet Efendimizin (sav) imani, ahlaki, içti-
mai, siyasi ve iktisadi bütün durum ve davranışlarını oluş-
turmaktadır. 

“Size, sıkıca sarıldığınız sürece (asla) sapıtmayacağınız iki 
şey bıraktım: Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti” 354 hadisi 
de bu gerçeği ortaya koymaktadır. 

Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en doğrusu ise 
Muhammed'in yoludur. İşlerin en zararlısı ise uydurulanlar-
dır.”355 Hadisinden de, anlaşılıyor ki, Efendimize ait olan yazı-
lı metinleri HADİS, bunların örnek ve yüksek tatbikatını ise 
SÜNNET, şeklinde ifade etmek daha uygun bulunmaktadır.  

Hadis-i Şeriflerin “yapı” sı: 

Her hadis, iki önemli unsurdan oluşur:  

1 - Senet,  

                                                            
354 Muvatta kader: 3 - Hakim, El - Müstedrek I - 93 
355 İbni Mace - Mukaddime 
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2 - Metin 

1- Senet: Her biri bir öncekinden duyarak öğrenmek ve 
ezberleyip nakletmek suretiyle, o hadisi rivayet eden zatla-
rın, Resulüllaha kadar ulaşan zincir halkasına, ”senet” denir. 
Bu çok önemli bir ”belge” dir. Zincirdeki her halkaya ”Ravi” 
denir. Hadis rivayet eden demektir. 

a) Hem, hadislerin sıhhatini (doğruluk derecesini) tayin 
ve tespit bakımından, 

b) Hem de rivayet kargaşasını önlemek bakımından bu 
”senet” ler ve ”ravi”ler oldukça önemlidir. 

Bir Hadis-i Şerifi ”sened”iyle aktaracak bilgi ve beceriye 
sahip olmayanlar, en azından o hadisi, hangi kitabın, hangi 
cildinin hangi bölümünden aldıklarını, şayet mealen okuya-
caklarsa, bu mealin kimin yaptığını bildirmeleri ve hiç değiş-
tirmeden aynen söylemeleri gerekir. 

2 - Metin: Bir hadisi şerifin, Peygamberimize atfedilen asıl 
kısmına ise ”metin” denir. 

 

B - RAVİ ve RİVAYET: 

Ravi’lerin (Hadis nakledenlerin) durumu: 

Sözlükte ”nakleden, taşıyan, ileten, ulaştıran” manalarına 
gelen, ama ıstılahi (terim) olarak, Peygamber Efendimizin 
sözlü, fiili ve takriri sünnetini rivayet eden kişi anlamını içe-
ren ”Ravi” lerin, iki önemli sıfatı taşıması gerekir: 

1- Adalet; Mü'min, mümeyyiz, muttaki, müstakim ve 
muhterem bir zat olması gerekir. Münkir, münafık, fasık ve 
ahmak kimselerin rivayetine itimat ve itibar edilmez: 
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2- Zabıt: Duyduğunu, anlatıldığı gibi belleme, ezberleme 
ve aynen muhafaza etme yeteneği ve ciddiyetidir. Akılsız, 
anlayışsız, unutkan kimselerin rivayetine güvenilmez. 

Ravi “tabaka” larına gelince: 

1- Sahabi (ra): Hz. Resülüllahın dönemine yetişen ve 
iman etmiş olarak Onu (sav) gören ve bu hal üzere ölen kim-
selere ”sahabi” denir. 

Sahabinin (ra) fazilet dereceleri rivayet ettikleri Hadis-i 
Şerif sayısıyla alakalı değildir. 

Ancak özel konumları ve kabiliyetleri nedeniyle, bazıları 
daha çok rivayet etmiştir. Bu nedenle ”1000 - (bin)” den fazla 
hadis rivayet eden sahabiye ”Müksirun", bundan az rivayet 
sahiplerine de ”Mukillun” denmiştir. 

Ebu Hureyre (vefatı: Hicri: 58)  

Abdullah b. ömer (vefatı 73)  

Ayşe bnt. Ebu Bekir (58) 

Enes b. Malik (93)  

Cabir b. Abdullah (74)  

Abdullah b. Abbas (68)  

Ebi Said El Hudri (64) 

Abdullah b. Mes'ud, Abdullah b. Amr, İbnül As (ra) gibi 
sahabiler ”Muksirun"den kabul edilir. 

2- “TABİİN” ler: Peygamberimizi (sav) görenleri (yani 
sahabeyi) gören şerefli şahsiyetlere ise, ”Tabiin” denir. Ta-
biin'i üç gruba ayırmak mümkün ve münasip görülmektedir. 

a - Büyük ve ilk sahabiye yetişenler, 

b - Orta tabaka sahabiyi görenler, 
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c - Resulüllahın (sav) döneminde çocuk yaşta (temyiz ya-
şının altında) bulunan zevata kavuşabilenler. 

3 - ETBAUT-TABİİN: Tabiine yetişen ve onlarla görüşen 
muhterem kimseler demektir. 

 

C - HADİSLERİN SINIFLANDIRILMASI. 

I - RAVİ SAYISI BAKIMINDAN: 

Ravi sayısı açısından hadisler ikiye ayrılır:  

1 - Mütevatir,  

2 - Ehad 

 

1- MÜTEVATİR HADİS: 

Yalan, hile ve hiyanet üzerinde birleşmeleri adeten ve ak-
len mümkün görülmeyen ve kendilerine her bakımdan iti-
mat ve itibar edilen muhterem bir topluluğun, her nesil dö-
neminde yine kendileri gibi güvenilir bir cemaatten alıp ak-
tardıkları ve özellikle ”işitme ve görmeğe” dayandırdıkları 
hadislere ”mütevatir hadis” denir. Bu özelliklerinden dolayı, 
mütevatir hadisler oldukça önemlidir, kesin bilgi ifade eder, 
bunların üzerinde tetkik ve tenkit gereksizdir. 

Mütevatir hadisler iki kısımdır: 

a- Lafzen Mütevatir: Bütün rivayetlerinde, hiç değişme-
den hep aynı sözlerle nakledilen mütevatir hadislerdir. 
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“Bile bile kim bana isnad ederek yalan uydurursa cehen-
nemdeki yerine hazırlansın”356 hadisi Lafzen mütevatir’e 
örnek gösterilir. Bu tür hadislerin ”çok az sayıda” bulunduğu 
kabul edilmektedir. 

b- Manen mütevatir: Çeşitli rivayetlerinde lafızlar (söz-
ler) arasında farklılıklar görülse bile ”aynı manaları ve müş-
terek hükümleri” ihtiva eden mütevatir hadislerdir. Örneğin 
yüz (100) kadar hadisi şeriften, Aleyhissalatü Vesselam 
Efendimizin ”dua ederken ellerini kaldırdığı” anlaşılmakta-
dır. Mütevatir hadislerle amel etmek vaciptir, bunların inkarı 
ve istihfafı (küçümsenmesi) küfrü gerektirir. 

İmamı Suyutinin (vefatı Hicri 911 miladi: 1505) ”Katful 
Ezhar” adlı kitabı, mütevatir hadisleri içeren örnek ve önemli 
bir eserdir. 

 

2- EHAD HADİSLER: 

Mütevatir hadis şartlarının taşımayan, yani Aleyhissalatü 
Vesselam Efendimizden kalabalık bir sahabi topluluğunun 
duyup-görüp anlatmadığı, Onlardan da yine kesir bir tabiin 
cemaatinin dinleyip - ezberleyip etbaut Tabiine aktarmadığı, 
bütün hadisler ”Ehad” hadisler sayılır. Bu kesret çokluk için 
(3 - üç) kişi kafidir diyen olduğu gibi, bunların en az (70 - 
Yetmiş) kişi olması gerektiğini söyleyenler de vardır. Buna 
göre ”Sahih, hasen ve zayıf” olarak nitelendirilen bütün ha-
disler ”Ehad” sınıfına girmiş olmaktadır. 

Bu arada başlangıçta ”Ehad” hadis özelliği taşırken, yani 
Efendimizden (sav) sadece bir sahabi rivayet ederken, tabiin 
ve etbaut - Tabiin dönemlerindeki ravileri çoğalan, yani son-

                                                            
356 Buhari - İlim, Müslim - Zühd,  Tirmizi - Fiten Bab 
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radan tevatür derecesine ulaşan hadislere ise ”MEŞHUR HA-
DİS” tabir edilir. Örneğin ”Ameller niyetlere göredir” hadisi, 
meşhur bir hadistir. 

 

D- SIHHAT VE HÜKÜM AÇISINDAN HADİSLER: 

Sıhhat ve hüküm açısından (yani hadis olduğuna dair iti-
madın sağlamlaşması ve çıkarılacak dini hükümlere delil ve 
dayanak sayılması bakımından) da hadisler üçe ayrılır. 

1 - Sahih,  

2 - Hasen,  

3 - Zayıf 

 

1- SAHİH HADİS: 

a - Senedi, (Ravi zinciri) Efendimize kadar kesintisiz (mut-
tasıl) ulaşan,  

b - Ravilerinin hepsi adil ve zabıt (istikametli ve ehliyetli) 
bulunan, 

c - ”Şazz” yani ravinin kendisinden daha makbul bir ravi-
nin aynı konudaki rivayetine muhalif nakli olmayan, 

d - İlletten, yani konunun uzmanlarınca fark edilebilecek, 
ilahi hükme ve hikmete, İslam’i adalet ve insaniyete aykırı 
gizli bir kusur taşımayan hadislere ”SAHİH HADİS” denir. 

Sahih hadislerin en makbul bilinenleri Buhari ve Müsli-
min ortaklaşa kitaplarına aldığı hadisler gösterilir ve bunlara 
”muttefakün aleyh” tabir edilir. 
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M. Fuat Abdulbakinin ”El-lü’lüu vel Mercan” adlı eseri, 
muttefakun aley hadisleri içerir ve 1906 hadistir. 

Daha sonra sahihi Buhari, sahihi Müslim ve bunların şart-
larına uygun düşen hadisler gelir. Kütübü Sitte (Altı sahih 
hadis kitabı) dışında, imamı Malikin ”Muvatta” sı ve İbni 
Hibban’ın Kitabı sahih bilinen eserlerdir. 

 

2 – “HASEN” HADİSLER: 

Ravi silsilesi kesintisiz Efendimize ulaşan ancak ravilerin 
”zabt” (akıl, anlayış, hafıza) yönünden gevşek görüldüğü, 
fakat şazz ve muallel olmayan hadislerdir. 

Hasen hadisler makbul addedilmiştir. ve bunlarla herhal-
de amel edilir. 

 

3 - ZAYIF HADİS:  

Sahih ve hasen hadis şartlarından birini veya birkaçını ta-
şımayan hadislere zayıf hadis denir. Sahih ve hasen özelliği-
ne uymayan şartlar çoğaldıkça, hadisin zayıflık derecesi de 
yükselmekte ve kıymeti düşmektedir. 

A - Sened (ravi zinciri) yönünden zayıf hadisler: 

a - MÜRSEL: Tabiinden olan zatların, sahabeyi atlayarak 
direk Peygamberimize izafe ettiği hadislerdir. 

b - MUNKATİ : (Ravi zincirinin bir halkası kopuk olan. 
Örneğin etbaut Tabiinden birisinin, tabiini atlayarak doğru-
dan sahabeden rivayet ettiği hadislerdir. 

d - MU’DAL: Senedinde (ravi zincirinde) arka arkaya iki 
ravinin düştüğü hadistir.  



 

 

 

303 İSLAM DAVASI VE CİHAT KAVRAMI 

B - Ravilerin durumuna göre zayıf hadisler: 
a) Mevzu: Hz. Peygamber (sav) adına yalan uydurmakla 

malum ve meşhur olan kimselerin hadis diye naklettikleri 
asılsız sözlerdir.  

b) Metrük: Bizzat Peygamber (sav). adına yalan uydur-
duğu bilinmemekle beraber, şahsi işlerinde ve diğer ilişkile-
rinde yalan konuştuğu tespit edilen ravilerin nakilleridir. 

c) Münker: Adalet ve zabt yönünden nispeten zayıf sayı-
lan bir ravinin kendisinden her bakımdan üstün bir raviye 
muhalif olarak aktardığı ve bu konuda tek kaldığı rivayet-
lerdir. 

d) Muallel: Zahirde sahih görünmekle beraber, özünde 
gizli bir illet (hikmet ve hakikate muhalefet) taşıyan hadis-
lerdir. 

e) Şazz: Makbul bir ravinin, daha makbul bir raviye mu-
halif olarak zikrettiği hadislerdir~ 

f) Müdrec: Hadisten olmayan, ama onu izah için anlatı-
lan bir kısım kelamın hadise bitişik olarak zikredilmesidir. 

g) Muharref: Kelimeleri nokta veya hareke değişikliğine 
uğramış hadislerdir.  

Not: Zayıf hadislerle, sıhhate yakınlık derecesine göre ve 
genel hükümler çerçevesinde ve ihtiyatla amel edilebilir... Ne 
var ki, bunları ne tereddütsüz delil kabul etmek, nede kökten 
reddetmek doğru görülmemiştir. Ancak mevzu uydurma 
hadisler herhalde ret ve terk edilir. 

 

E - KABUL VEYA RED AÇISINDAN HADİSLER ise;  

1 - MAKBUL,  
2 - MERDUD olarak ikiye ayrılır. 
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1 - MAKBUL HADİSLER: Mütevatir, Hasen ve sahih sa-
yılan hadislerin tamamı makbul hadislerdir. 

2 - MERDUD HADİSLER: Ravisinin doğruluğuna güve-
nilmeyen ve delil olmaya layık görülmeyen zayıf hadislerin 
bir kısmı merdut (reddedilen) sınıfına girmiştir. 

F - KAYNAĞI (HADİSİN SON DAYANAĞI) açısından 
ise ikiye ayrılır.  

1 - Kudsi Hadis: Ayetler dışında, Peygamber Efendimizin 
”Allah şöyle buyurdu” diye başlayarak anlattığı mübarek 
sözlerdir. Yani ”manası” cenabı Hakka ”Kelam” ise Hz. Resu-
lüllaha ait bulunan hakikatlerdir. 

2 - Merfu Hadis: Hem anlamı, hem de kelamı Efendimize 
ait bulunan bütün hadisler için kullanılan ortak bir ifadedir. 

Hadislerle ilgili bu genel kavramları ve kuralları yazma-
mız, bu konuyla ilgili temel tanımları hatırlatmak ve İslam'i 
eser okuyucularına kolaylık sağlamak içindir. Yani amacı-
mız ”genel bir Hadis Kültürü” oluşturmaya yöneliktir. 



 

 

 
ALLAH’LA RESULÜNUN 

ARASINI AYIRANLARIN AYARSIZLIĞI 
 

 

 

Günümüzde hadisleri hesaba katmadan ve Resulüllahın 
sünnetini dikkate almadan Kur’anı tefsir eden veya ”Kur’an 
kafidir, İslamı anlamak ve yaşamak için hadislere ve müc-
tehitlere gerek yoktur” şeklinde düşünen ve sözde ilim 
adamı geçinen tipler, maalesef çoğalmaya ve zararlı olmaya 
başlamıştır. 

Halbuki Cenab-ı Hakk, İslamı yanlış yorumlardan ve yoz-
laştırılmaktan korumak ve Kur’anın ilk ve en doğru tefsirini 
ve tatbikatını bizzat göstermek amacıyla Hz. Peygamberi 
göndermiştir. 

Efendimizin sözlerini ve sünnetini derlemek ve değerlen-
dirmek, sahihlerini sahtesinden ayırt etmek üzere, ta sahabi 
döneminden itibaren, çok ciddi gayretler gösterilmiş ve gayet 
ilmi metodlar geliştirilmiştir. 

Şu anda elimizde sıhhati üzerinde, yüzlerce alim ve araş-
tırmacının ittifak ettiği, binlerce Hadis-i Şerif bulunmasına 
rağmen, güvenilir hadislerin sayısını 5-10, gibi rakamlarla 
sınırlayanlar, açık bir şaşkınlık ve sapıklık içindedirler. 

Cenab-ı Hak birçok ayette, peygambere itaatı emretmek-
tedir. Peygambere itaat ise, O’nun sözlerine ve sünnetine uy-
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gun hakaret etmek demektir. Şayet Hz. Peygamberin sünneti 
ve hadisleri ortadan kalkmışsa, biz Hz. Peygamber’e (sav) 
itaatı emreden ayetlerin gereğini nasıl yerine getireceğiz? 

“Sünnete gerek yok, Kur’an bize yeter” diyenler, hem ken-
dileri aldanmakta; hem de başkalarını yanıltmaktadırlar. 

“Deki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki, Al-
lah'ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın” 357 ayetine dik-
kat ediniz 

"Eğer Allah'ı seviyorsanız Kur’an size kafidir, başka şeyi 
boş verin” denmiyor. Aksine peygambere tabii olmamız em-
rediliyor. Zira Hz. Peygamber (sav) Kur'anı en iyi anlayan, 
uygulayan ve her haliyle bize örnek olandır. 

“Yemin olsun ki Allah'ın Resulünde sizin için, Ahiret gü-
nünü isteyen ve Allah'ı çokça zikreden kimseler için (her 
hususta uyulacak) en güzel örnek vardır.”358 

“Deki Allah'a ve Resulüne itaat edin” 359 

“Ey iman edenler. Allah'a itaat edin (Kur’ana uyun), Resu-
le itaat edin (onun sünnetine tabi olun) sizden olan emir sa-
hiplerine de (itaat edin)... Eğer herhangi bir konuda ihtilafa 
düşerseniz, Allah'a ve Resulüne götürün...” 360  

“Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin (Bu emri) 
işittikten sonra ondan dönmeyin” 361 

“Allah ve Resulüne itaat edin” 362 

                                                            
357 Al-i İmran: 310 
358 Ahzap: 21 
359 Al-i İmran. 321 
360 Nisa: 596 
361 Enfal. 204 
362 Enfal: 46 
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“Namaz kılın, zekat verin ve (her hususta) peygambere it-
aat edin ki, rahmet olunasınız.” 363 

“Eğer ona (Peygambere) uyarsanız doğru yolu bulursu-
nuz.”364 gibi nice ayetler, Allah'a itaatın hemen arkasından, 
Peygambere de itaatin gerekli olduğunu açıkça emretmektedir.  

Peygambere itaatın gerçek manası ise, kıyamete kadar 
O’nun sünnetine ve hayat sistemine uygun hareket etmek, 
düşünce ve davranışlarımızda ona özenmek ve ona benze-
mektir. Doğruluğuna itimat edilecek sadece beş-on hadis 
bulunduğunu savunmak, Kur’anın ”Peygambere itaat edin” 
ayetlerini yalanlatmaktan farksızdır. 

Her gün, birçok konuda emir ve tavsiyelerde bulunan, her 
söz ve davranışı dikkatle takip ve taklit edilen, konuşmaları 
kalplere ve kafalara nakşedilen, hatta bir kısmı kendi sağlı-
ğında bile yazıya geçirilen ve ashabı içinde 23 yıl risalet ha-
yatı süren bir peygamberden, günümüze sadece 5-10 hadisi-
nin gelebildiğini söyleyenlerin, eğer akli bir rahatsızlıkları 
yoksa, mutlaka kalbi ve itikadi bir marazları vardır ve bun-
lar Kur’anı kendi keyiflerine göre yorumlayabilmek için 
böyle davranmaktadır. 

Kaldı ki ”O asla kendi kafasından ve hevasından konuş-
maz”365 ayeti kerimesi, peygamberimizin söz ve davranışlarına 
itibar ve itimat edilmesi gerektiğini ikaz etmektedir. Çünkü: 

“Allah'a karşı yalan uyduran veya O’nun ayetlerini yalan-
layanlardan daha zalim kimse olamaz” 366 Hal böyle iken Hz. 
Resulün (sav) kafasından konuştuğunu, Kur’an varken hadis 
ve sünnetlerin lüzumsuz olduğunu kim ve nasıl söyleyebilir? 
                                                            
363 Nur. 56 
364 Nur: 54 
365 Necm.: 9 
366 Enam: 21 
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Halbuki dinimizde birçok farzlar sünnetle farz kılınmış, 
birçok haramlar da yine sünnetle yasaklanmıştır. Zira o yüce 
ve ümmi peygamber (sav) : 

“Kendilerine iyiliği emreder, kötülükten sakındırır. Onlara 
güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki 
ağırlıkları hafifletir ve sırtlarındaki (esaret) zincirlerini kal-
dırıp atar.” 367  

Gerçek mü’minler ”Allah ve Resulünün verdiğine (yani 
Allah'ın hükmüne ve Peygamberin sünnetine) birlikte razı 
olmak”368 zorundadırlar. Hadisleri ve sünneti hiçe saymak, 
peygambere itaati ortadan kaldırmak demektir. ”Bilmezler 
mi ki, Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, onun için ebedi 
kalmak üzere cehennem vardır. İşte büyük rezillik budur”369 
Peygambere karşı gelmek ise, O’nun mühim sözlerine ve 
mübarek sünnetine itibar etmemektir. 

Hem madem sözleri ve sünnetleri - haşa - unutulacak ve 
artık gereksiz sayılacaktı ve sadece Kur’an kalacaktı da, Ce-
nab-ı Hak peygamberini ne diye gönderdi? Kur’anı Kâbe’nin 
damına indirir ve ”Ey kullarım, alın okuyun, anlayın ve uy-
gulayın” diyebilirdi. Halbuki o zaman Kur’anı anlamada ve 
uygulamada zorluk çeker ve ihtilafa düşerlerdi. İşte bunu 
önlemek için, 

“Biz kitabı sana indirdik ki, hakkında ayrılığa düştükleri 
şeyleri onlara açıklayasın...”370  

Hz. Peygamberimiz yalnız bir asra ve sadece bir kavme 
değil, kıyamete kadar gelip geçecek, ”Bütün alemlere ve bü-
tün insanlığa rahmet olarak gönderilmiştir” Onun rahmet 
                                                            
367 Araf: 157 
368 Tevbe: 59 
369 Tevbe: 63 
370 Nahl: 64 
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olması ise, sadece mübarek vücudu ve hayatıyla kayıtlı ol-
mayıp, kıyamete kadar yaşayacak olan sünneti ve hayat sis-
temiyle devam etmektedir. 

Neden hadislere ve sünnete itibar ve itimat etmiyoruz? 
Kur’anı Hz. Peygamberden daha iyi anlayacağımızı mı zanne-
diyoruz? Elbette içtihat yolları açıktır. Ama bunun için de, yine 
sünnete ve hadislere muhtacız. Niye felsefecilere peygamber 
efendimiz’den daha çok rağbet etmeye hevesleniyoruz? 

“Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe mi ettiler? 
Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine bir haksızlık (ve yan-
lışlık) yapacağından mı korkuyorlar?"371  

“Ey peygamberim. Sana biat edenler, gerçekte Allah'a biat 
etmektedirler"372 

“Kim Peygambere itaat ederse, o gerçekte Allah'a itaat et-
miştir” ayetleri üzerinde düşünmek zorundayız. 

Hz. Peygambere itaatın, O’nun hayatıyla sınırlı olmayıp, 
vefatından sonra da sünnetine sarılmak şeklinde devam ede-
ceği hususunda ulemanın ittifakı vardır. 

“Size iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Bunlara 
sarıldığınız sürece sapmayacaksınız”373 hadisi de bu gerçeği 
anlatmaktadır. 

Buhari ve Hakim’in Ebu Hureyre’den rivayet ettikleri di-
ğer bir Hadis-i Şerifte ise şöyle buyurulmaktadır: 

“Ümmetimden (Bana) başkaldıranlar hariç, hepsi Cennete 
gireceklerdir. Dediler ki Ey Allah'ın Resulü bu isyancılar 
kimlerdir? Peygamberimiz buyurdu ki: Bana (sünnetime) 

                                                            
371 Nur. 50 
372 Fetih: 10 
373 Hakim Beyhaki 
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uyanlar cennete girecekler, (sünnetime karşı çıkanlar ve) 
başkaldıranlar ise isyan içindedirler.”  

Ebu Abdullah El-Hakim, İbni Abbas’tan rivayet ettiğine 
göre Resulullah veda hutbesinde şöyle buyurmuştur: ”Size 
kendilerine sarıldığınız sürece sapıtmayacağınız iki şey bı-
raktım: Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti.”  

Tirmizi, Ebu Davut, İmam Ahmet ve İbni Mace'nin rivayet 
ettikleri ve Hafız Ebu Naim’in sahih ve güvenilir bir hadistir 
dediği, diğer bir hadisi şerifte de Efendimiz şöyle buyurmuş-
tur: ”Sizden yaşayacak olanlar birçok ihtilaflar görecektir. O 
zaman benim ve hak yolda bulunan Raşit halifelerimin sün-
netiyle yükümlüsünüz. Bunlara sımsıkı tutunun. Yeni olay-
lardan sakının, zira her bid'at dalalettir." 

Asla unutmayalım ki ”Her davranış ve düşüncemizi, 
Kur’ana ve sünnete uydurmak hidayet, ama sünneti hafife 
almak ve Kur’anı nefsü hevamıza göre yorumlamak ise, dala-
let yoludur. 

“O kimseler ki Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak 
isterler... İmanla küfür arasında bir yol tutmak isterler”374 
ayetlerin üzerinde düşünmek gerekir. 

İmam Ahmet b. Hambel, Ebu Davut ve Hakim'in sahih 
senetlerle tahric ettikleri ve Mikdam b. Ma'di Kerib'in rivaye-
tine göre Hz. Resulullah (sav) Efendimiz buyurduğu ”Mu-
hakkak biliniz ki Allah (cc) Kur’anı Kerim’le beraber O'nun 
mislini de bana vermiştir. Dikkat ediniz ve uyanık bulunu-
nuz. (İleride) Karnını doyurmuş bazı adamların koltuğuna 
yaslanarak” Yalnız Kur’ana sarılınız. O'nda helal olanı haram, 
helal olanı haram sayınız ”diyeceği (ve benim sünnetimi ge-

                                                            
374 Nisa. 150,  51 
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reksiz göreceği) günler yakındır”375 mealindeki hadisin habe-
ri zuhur etmiş ve maalesef hadislere itibar etmeyen ve 
Kur’an bize yeter diyen sapıklar türemiştir. 

“(Ey Resulüm) Sana bu zikri (Kur’anı) indirdik ki kendile-
rine indirileni insanlara açıklayasın”376 ayetinin de açıkça 
bildirdiği gibi, Kur’an ayetlerinin en güzel tarifini ve tatbika-
tını bizzat Efendimiz yapmıştır. O’nun (sav) sünnetini ve 
hadislerini dikkate almadan, Kur’anı doğru anlamak ve uy-
gulamak elbette mümkün olmayacaktır. 

Efendimizin (sav) ”Bana Kur’anla beraber Onun misli de 
verilmiştir.” Sözü de Kur’anla teyit edilmiş ve bunun sünnet 
ve hadisler olduğu bildirilmiştir. 

"Allah sana Kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin 
şeyleri öğretmiştir"377 ayetinde geçen ”Hikmet” “Sünnet” ola-
rak anlaşılmıştır. Eğer sadece Kur’an kafi gelseydi, Cenab-ı 
Hak ayrıca ”Hikmet” i zikretmez ve peygamber göndermezdi. 

Hikmet, Cenab-ı Hak'ın vahyettiği kitaplar dışında, pey-
gamberlerine ilham ettiği ve öğrettiği özel bir ilim ve anlayış-
tır ki bunu Hz. İsa’ya da vermişti. 

“Ey Meryem oğlu İsa... Sana kitabı ve hikmeti öğrettim.”378  

Hz. Îbrahim de şöyle dua ediyordu: 

“Rabbimiz, onlara kendi içlerinden senin ayetlerini kendi-
lerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek bir elçi 
gönder.”379 

                                                            
375 İmam Ahmet, Ebu Davut, Hakim 
376 Nahl. 44 
377 Nisa: 113 
378 Maide. 11 
379 Bakara. 129 
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Ve yine Mevlamız, önce Hicaz halkına, sonra bütün insan-
lığa hitaben şöyle buyuruyordu: 

“Nitekim kendi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi 
temizleyen ve size kitap ve hikmeti ve bilmediklerinizi öğre-
ten bir Resul gönderdik” 380  

Ve Hz. Peygamberin (sav) hanımlarına hitaben: 

“Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatır-
layın.”381 ayetinde geçen, ”Allah ayetleri” nden başkaca zikre-
dilen ”Hikmetin” Efendimizin mübarek sünneti ve hadisleri 
olduğu açıktır. 

“De ki ben ancak sizi vahiyle uyarıyorum.”382 

“O asla kendi hevasından konuşmuyor. Ona ancak vahy 
olunuyor.”383 mealindeki ayeti kerimelerden de anlaşılıyor ki, 
Hz. Peygamberin (sav) sünneti (mübarek halleri, hareketleri 
ve sözleri) de bir nevi vahiydir. 

Şimdi, ”Kur’an bize yeter, hadislere lüzum yoktur” diyen 
kimselere soralım; 

Sünneti ve hadisleri esas almadan, Kur’anda açık bir hü-
küm bulunmayan şu konularda, nasıl davranacaklar ve neye 
dayanacaklar? 

1- 5 vakit namazın ne şekilde kılınacağı, rekât sayısı, rüku 
ve sücut biçimi konuları.. 

2- Vitir, bayram ve cenaze namazlarının şekli ve tekbir 
sayısı?.. 

                                                            
380 Bakara: 151 
381 Ahzap. 34 
382 Enbiya: 45 
383 Necm. 3 
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3- Cuma namazının rekât sayısı, kıraatin cehri (açık) ol-
ması ve hutbe okunması?. 

4- Hac ibadetlerinin erkânı, esasları ve sırası?.. 

5- Hangi cins malların zekâta tabi olacağı ve bunlardan ne 
miktar alınacağı? 

6- Cihat ve harp hukuku, anlaşma ve akitlerle ilgili esas-
lar?  

7- Faiz sayılan ve sayılmayan durumların anlaşılması 

8- Selem’in ”mal peşin para veresiye” alışverişin caiz olma-
sı ve şartlarının açıklanması? 

9- Toprak ve arazi hukukuyla ilgili hükümler? 

10- Orucu bozan ve bozmayan şeyler. Kefareti ve kazayı 
gerektiren durumlar? 

11- Mesela oğuldan olan kız torununa 1 / 6 hisse verilmesi 
gibi mirasla ilgili hususlar? 

12- Ve yine, ”Başkasının dövmesiyle karnındaki çocuğu 
düşürülene ödemesi gereken diyetlerle ilgili esaslar? 

13- Mecusi ve sabilerden de cizye alınması? 

14- Alış verişte, ticari şirketlerde caiz olan ve olmayan du-
rumlar?  

15- Şûfa ile ilgili kurallar ve kurumlar? (Şüf’a: Bir mala, 
varis, ortak ve komşu olanların, onu satın almak hususunda-
ki öncelik hakları) 

16- Hayız gören kadınların oruç tutmaması ve namaz 
kılmaması?  

17- Evlilikte sütkardeşliğinin haramlığı ve şartları? 
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18- İki kız kardeşi aynı anda nikâhlamak ve evlendiği ka-
dının halasını ve teyzesini artık alamamakla ilgili durumlar? 

19- Kocası ölen kadının iddetini nerede ve nasıl bekleye-
ceği ve ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı ortaya konması? 

20- Kadınların hakkı olan ve bir nevi sigortası sayılan 
mehir'in taban miktarının tespiti? 

Gibi yüzlerce önemli konuyla ilgili hükümler sünnetle 
belirlenmiş ve şekillenmiştir. 

Şimdi bu konularda, sünnete başvurmadan nasıl hareket 
edeceklerini ve Kur'anda da bunlarla ilgili bir hüküm bu-
lunmadığından neye göre karar vereceklerini sorduğunuz 
zaman, bu tiplerin şaşırdıklarını ve şapşallaştıklarını göre-
ceksiniz... Allah bunlara hidayet buyursun ve şerlerinden 
bizleri korusun. Amin. 

Büyük alim imam-ı Suyuti’nin ”Miftahul Cennet fil ihti-
caci bi sünnet” adlı risalesinden aldığımız şu gerçeklerle ko-
nuyu kapatalım: 

“Biliniz ki, her kim sahih olduğunu bildiği halde veya hadis 
ve sünnetle ilgili hiçbir bilgisi ve yetkisi olmadığı halde, Resu-
lullah’ın ister sözlü ister fiili bir sünnetinin delil olduğunu 
inkâr ederse, o kimse küfre sapar ve İslâm dairesinden çıkar.384 

Kur’an ve sünnet temeline dayalı içtihat kapısı ise 
açıktır.  

İçtihat: Kitap ve sünnet (Kur’an ve Hadis) gibi iki sabit (de-
ğişmez) kaynakla, icma, kıyas, istihsan, mesalih-i mürsele 
(amme menfaatı), örf ve adet gibi feri delilleri esas alarak, dini 
ve dünyevi kanun ve kurallar çıkarmak için fakihlerin (İslam 
hukukçularının) bütün cehdü gayretini sarf etmesi işidir. 

                                                            
384 Sünnete Göre Hareket - Sh: 79, Prof. Apdullah b. Baz. Riyad - 1988 
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İçtihat kapısı kıyamete kadar açıktır ve her asırda müçte-
hit ve müceddid alimler mutlaka çıkacaktır. 385 

Zira İslam, kıyamete kadar gelişen ve değişen bütün za-
man ve mekanların, her sınıf ve seviyeden bütün insanların, 
hak dini ve hayat disiplinidir.” Zaman ve mekânların değiş-
mesi ve ahkâmın (hüküm ve kanunların) da değişmesi inkâr 
edilemez 386 bir genel hukuk ve hayat kuralıdır. 

Evet içtihat, ümmetin ihtiyaçlarına çare ve sorunlarına 
çözüm getirmek için açılan bir yoldur ve İslam bu yolu de-
vamlı açık tutmaktadır.  

Elbette itikat ve ibadet konularında yeni ve keyfi içtihat-
lara asla gerek olmadığı gibi ”Mevridi Nasda” (hakkında ayet 
ve hadiste kesin delil bulunan konularda da) içtihada mesağ 
(izin ve ihtiyaç) zaten yoktur.387  

Ancak Kur’an ve sünnetin temel esaslarına ve dinin genel 
amaçlarına aykırı olmamak şartıyla, iktisat, ticaret ve siyaset 
gibi muamelat konularında, değişen hayat şartlarına uygun 
olarak yeni içtihatların yapılması kaçınılmazdır. 

Şu husus asla unutulmamalıdır: İslamda kıyamete kadar 
asla değişmeyecek ve hükmü devam edecek olan sadece 
Kur’an ve Sünnettir. 

Kur’an ve sünnetin farklı zamanlardaki yorumları, tevil 
ve tefsirleri ise, değişmez ”sabit doğrular” değildir. 

Ehlisünnetin müçtehit mezhep imamlarının birçok ko-
nuda, daha önceki içtihat ve kararlarından dönmüş oldukla-
rını ve en yakın talebelerinin, henüz kendi sağlıklarında bile 
birçok meselede üstatlarına muhalefet ettiklerini ve farklı 
                                                            
385 M. Ebu Zehra - Fıkhi Mezhepler Tarihi Sh: 116 
386 Mecelle 
387 Mecelle, Madde: 14  
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içtihatlarda bulunduklarını ve bu hususun da gayet tabii 
sayıldığını bilmek ve kabullenmek durumundayız. 

Evet değişmeyen ”mutlak doğrular” sadece Kur’an ve Sün-
nettir. Ve müçtehit ehlisünnet imamlarının, İslamın asıl 
amaçlarına ulaşmak için ortaya koydukları temel usul, metot 
ve prensiplerdir. 

Yoksa kitap ve sünnetten anlaşılan manalar, fetvalar, te-
viller, tefsirler, eserler ”mutlak ve değişmez doğrular” olma-
yıp, sadece mukayyet (zaman ve mekanların kendi özel şart-
ları ile kayıtlı) ve değişebilen doğrulardır... 

Örneğin Emevi ve Abbasi uleması Kur’an ve Sünneti esas 
alarak kendi dönemlerinin şartlarına uygun bir vergi ve top-
rak sistemi oluşturmuştur. Daha sonra gelen Selçuklu ulema-
sı onların bu sistemini kendi devir ve durumlarına uygun 
görmediğinden yine, Kur’an ve sünneti esas alarak ve mez-
hep imamlarının usül ve kaidelerinden yararlanarak, ayrı bir 
vergi ve toprak sistemi geliştirmişlerdir. 

Daha sonra gelen Osmanlı uleması ise değişen ve gelişen 
kendi özel şartlarına uygun, daha başka bir vergi ve toprak 
sistemi çıkarmış ve uygulamışlardır. 

Şimdi o dönemlerin kendi özel şartlarına ve sınırlı ihtiyaç-
larına göre hazırlanmış vergi kurum ve kurallarını bu günü-
müze aynen uygulamayı düşünmek, muamelat konularında o 
günler için yazılmış (fıkıh) hukuk kitaplarıyla bu günkü dev-
letleri aynen yönetmeye kalkışmak, gelişmiş bir genci bebek-
lik elbiselerine sıkıştırmaya uğraşmaktan farksızdır. 

O devirlerde bir usta ile iki çırağın çalıştığı atölyelerin yeri-
ni bugün on binlerce insanın çalıştığı dev fabrikalar almıştır. 

Üretim ve tüketim vasıtaları ve hayat standartları olduk-
ça gelişmiş ve değişmiştir. Siyaset, ticaret, sanat ve sanayi, 
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tarım ve teknoloji konularında yepyeni meseleler, karmaşık 
problemler ve uluslararası münasebetlerde çok farklı ve çok 
boyutlu durumlar ortaya çıkmıştır. Bu değişen ve gelişen du-
rumları, Kur’an ve Sünnete göre yeniden değerlendirecek, 
ihtiyaç ve ihtilafları çözecek ”yeni içtihatlar” gerekmektedir. 

Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ”(uygulama alanı ve 
yararlanma imkânı bulunmayan ümmetin derdine derman 
olmayan) faydasız ilimden Allaha sığınıyordu.”(Hadis). 

Bugün için geçerli ve yeterli bulunmayan, maddi ve ma-
nevi sorunlarımıza çare olmayan kuru sözleri ezberlemek de, 
bir nevi faydasız ilim ve beyhude bir emektir. 

Resulullah (sav)Hazretleri bir hadisinde şöyle buyurmak-
tadır: 

“(Anlamadan ve ihtiyaçlarına cevap çıkaramadan) oku-
yup tekrarlamak Kur'an değildir. (Başka insanlara ve farklı 
dönemlere ait bilgi ve becerileri ezberleyip) nakletmek ise 
ilim değildir. Kur’an (dan o gün için ihtiyaç duyulan mana ve 
yorumları anlayıp çıkarmak) bir hidayet meselesi, (gerçek ve 
geçerli) ilim ise ancak özel bir dirayet, kabiliyet ve marifet 
işidir.”388 

İmam-ı Azam Hazretleri, ”Kur’an ve Hadis öğrenip, fıkıh 
ve içtihat bilmeyen kimse, çeşitli hammaddeleri toplayıp ilaç 
yapmasını bilmeyen kimse gibidir. Çok zengin bir ecza depo-
suna sahip olsa bile, hangi ilaçların nasıl yapılacağını ve 
hangi hastalığa yarayacağını bilemez.”389 buyurmakla bu 
gerçeği ne güzel ifade etmişlerdir. 

Evet bugün müslümanların içinde bulundukları zillet ve 
esaretten kurtuluş yolları nelerdir? Geçiş döneminin özel 

                                                            
388 Ramuzul Ehadis Tercüme Cilt: 2, Sh: 362, No: 9 
389 Menakıbu Ebu Hanife, Mekki, C: 2, Sh: 91 
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şartlarına uygun esaslar nasıl belirlenecektir? Siyasi ve ahla-
ki hizmet teşkilatlarının program ve prensipleri neler ola-
caktır? Adil bir düzende faizsiz banka, kredi, şirketler, para, 
çek ve senetlerle ilgili ekonomi dünyası, işçi, işveren, vatan-
daş - Devlet münasebetleri, emek ve ücret politikası, hak ve 
sorumlulukları ayarlayan idari ve siyasi yapılanma nasıl 
oluşacaktır? Demokratik ve dengeli bir hükümet nasıl kuru-
lacaktır? 

İslam ülkeleri arasında, İslam Birleşmiş Milletleri, İslam 
Ortak Pazarı, Ortak İslam Dinarı, Ortak savunma Paktı gibi 
teşkilatlar nasıl kurulacak ve hangi esaslara göre çalışacak-
tır? Devletlerarası münasebetler hangi ölçülere dayanacak, 
kısacası yeni bir dünya nasıl kurulacak ve bu özlenen dün-
yanın hukuki, siyasi, ekonomik ve kültürel yapısı ve anaya-
sası nasıl hazırlanacaktır? 

İşte bugün, bir takım kuru bilgileri ezberlemiş, malumat 
depolarından ziyade, yukarıda arz ettiğimiz sorunların çö-
züm ve çarelerini bilen ilmi dirayet ve İslam'i siyaset sahibi 
zatlara ihtiyacımız vardır. 

Sonuç: İslam Kur'an ve Sünnetten oluşan parçalan-
maz bir bütündür ve Allah yapısıdır! 

Müslümanlar arasındaki ihtilaf ve ayrılıkların asıl sebebi 
ise, ”hepiniz birden Allah’ın ipine (Kur’anın hükmüne ve 
Peygamberin sünnetine) yapışın, (sakın) ayrılmayın...390 em-
rine uymamalarıdır. Bu ayeti kerimede Kur’anın bütününe 
değil de bir kısmına yapışmanın tefrika sebebi olacağına da 
bir işaret vardır. Sünnete uymak ve Resulullah’ı hakem say-
mak da yine Kur’anın hükmüdür. 

                                                            
390 Al-i İmran: 103 
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“Şunları görmüyor musun, sana indirilen (Kur’ana) ve 
senden önce indirilen (kitaplara) inandıklarını savundukları 
(ve kendilerinin gerçek müslüman olduklarını sandıkları) 
halde, hala hakem olarak taguta başvurmak (ve İslamı dışla-
yan sistemler içinde yaşamak) istiyorlar. Halbuki (bütün 
batıl ve bozuk sistemleri terk ve) inkâr etmeleri kendilerine 
emredilmişti. Şeytan ise onları iyice sapıtmak istiyor."391 

Oysa, Hak ve batılı karıştırmak392 imanla küfrü barıştır-
mak gibi bir sapıklıktır. 

Kur’anın iman ve ibadetle ilgili kısımlarını alıp ticaret, si-
yaset, ve adalet gibi muamelat konularını ya resmen, ya da 
fiilen gereksiz ve geçersiz sayanlar bugünkü ihtilafların ger-
çek sebebidir. 

“Ey Resulüm, onlara de ki, tıpkı o taksim edicilere indirdi-
ğimiz gibi bir (musibetle) sizi de korkutan apaçık bir uyarı-
cıyım." 

“Onlar ki Kur’anı parça parça ettiler (işlerine gelen kısmını 
alıp, diğer hükümlerini önemsiz gördüler). 

“Rabbin hakkı için, bu yaptıkları çirkin şeylerin hesabını 
mutlaka onlardan soracağız.”393 

Günümüzde en yaygın olan sapıklık ve şaşkınlık, bu ayet-
lerde açıkça anlatılan durumdur: Kur 'anın tamamına değil, 
bir kısmına sahip çıkmak ve işine gelen kısmına yapışmak... 
Ve Kur’an bize yeter deyip, sünneti lüzumsuz saymak... 

Evet, ”insanlardan kimisi de Allah'a bir kenardan (dinin 
bütününe inanmadan) ibadet eder. Eğer (Allah’ın bir hük-
mü) kendi nefsine hayırlı gelirse ona razı olur. Eğer bir fitne-
                                                            
391 Nisa: 60 
392 Bakara: 42 
393 Hicr: 89, 90, 91, 92, 93 
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ye (işine gelmeyen bir imtihana) uğratılsa yüzüstü döner. İşte 
böyleleri, dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir.”394 ayeti de 
bu durumu haber vermektedir. 

Bir zamanlar namaza razı olup zekata karşı çıkanlar!..  

Orucu tutup tesettürü lüzumsuz sayanlar vardı... 

Tarikata bağlanıp cihaddan kaçanlar! Hatta cihaddan 
bahsedenleri fitne çıkarmakla suçlayanlar vardı. 

Şimdi ise sözde İslam ahlakını savunup, Kur’an ahkamı-

nın ağzına almayan prof.’lar çoğaldı!? 

Kur’anın kıraatına aşık olup, kanunlarına sahip çıkma-
yanlar çoğaldı...  

Güya Allah'ın zatına hürmet edip, ama şeriatına kıymet 
vermeyenler çoğaldı. 

Bunlar yetmiyormuş gibi son günlerde de ”Kur’anı yeterli 
sayıp hadisleri ve sünneti inkâra kalkışanlar yani Allah'la 
Peygamber’in arasını ayıranlar çoğaldı...  

Bunlara sözümüz, ”bütünüyle Allah'a yönelin ve yalnız 
ondan korkun... 

Namazı(anlamına ve amacına uygun) kılın ve sakın Al-
lah'a ortak koşan müşriklerden olmayın." 

“(O müşrikler ki) dinlerini parçaladılar (işlerine gelen 
kısmını aldılar) ve bölük bölük oldular (ve peygamberin 
yolundan ayrıldılar) ve her hizip kendini (en haklı ve hayırlı 
zannederek boşuna)sevinip övünmektedir...”395 

                                                            
394 Hac. 11 
395 Rum: 31, 32 
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“Şüphesiz, Rabbin ayrılığa düştükleri ve ihtilaf ettikleri 
konularda, kıyamet günü onların aralarında hükmünü vere-
cektir.”396  

“(Sakın ha) kendilerine açık deliller (Kitap ve Peygamber) 
geldikten sonra ayrılığa düşüp ihtilaf edenler gibi olmayın. 
İşte bunlar için büyük bir azap vardır."397  

“Ahireti verip dünyayı, hidayeti verip dalaleti satın alma-
yın.”398  

“Allah’ın ayetlerini basit ve geçici dünyalık makam ve 
menfaatler karşılığında satmayın ve Allah'ın indirdiği kitap-
tan bazı gerçekleri gizleyip insanları aldatmayın."399 

“Bile bile Hakk'ı batıla karıştırıp gerçekleri saklamayın.”400 

“İnananları bırakıp inkarcıları kendilerine dost ve lider 
edinen ve zalimlerin safında şeref ve menfaat arayan kimse-
lerden olmayın.”401 

Bu Arada Sünneti Üç Kısma Ayırmanın Gerekli Ol-
duğu Gerçeğini Hatırlatarak Bu Konuyu Kapatmak İs-
tiyorum: 

1 - Gece teheccüt kılmak, 4’ten fazla hanımı nikahında 
tutmak ve vefatından sonra eşlerinin bizlere anne sayılmak 
gibi, sadece Efendimize ait ”özel sünnet." 

                                                            
396 Secde: 25 
397 Al-i  İmran: 105 
398 Bakara: 175 
399 Bakara. 174 
400 Bakara: 
401 Nisa: 139 
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2 - Kılık kıyafet ve gündelik adetlerle ilgili olsun, sanat ve 
ziraat ve savaş araçlarıyla ilgili olsun, yaşadığı çağın şartları-
na ve toplumun standartlarına göre değişen ”örfi sünnet." 

3 - Kıyamete kadar dini, ahlaki, siyasi, iktisadi ve ilmi bü-
tün konularda senet ve delil olmaya devam edecek olan ”ge-
nel sünnet." 

Velhasıl Aleyhissalatü ve Vesselam Efendimiz, ”Hadi” dir. 
Hidayet rehberidir. Kur’an ve sünnete birlikte uymak hida-
yet, bunları ayırmak ise dalalet (sapıklık) alametidir. 



 

 

 

MEDİNE VESİKASI VE 
LAİKLİK TARTIŞMASI 

 

 

 

Bazı yazarlar ve araştırmacılar bu belgeye “Dünya-
nın İlk Anayasası” demişlerdir. 

İslam’ın ve insanlığın peygamberi Hz. Muhammed 
(as) Medine’de yapmış olduğu bu akitle: gelmiş ve gele-
cek çağlara: savaş, barış ve birlikte yaşayış konusunda 
emsalsiz bir örnek göstermiştir. 

Bismillahirrahmanirrahim 

Madde 1- Bu Kitap, Peygamber Muhammed (sav) tarafın-
dan Kureyşli ve Yesrip’li mü’minler ve müslümanlar ile, 
bunlara tabi olanlar ve bunlara sonradan ve onlarla birlikte 
cihad yapanlar içindir. 

Madde 2- İşte bunlar(ın hepsi), diğer insanlardan ayrı bir 
ümmet (topluluk) teşkil etmektedir. (Ortak bir konsensüs ve 
rızaya dayanan kabulle, birlikte ve barış içerisinde yaşamaya 
karar veren farklı din ve düşünceden, ayrı kültür ve köken-
den insanlar; Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar: Adil bir 
anayasa ve merkezi bir otorite etrafında, devlet düzenine ve 
disiplinine girmiştir.) 
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Madde 3- Kureyş’ten olan Muhacirler, kendi aralarında, 
adet olduğu üzere, kan diyetlerini müştereken ödeyecekler 
ve onlar harp esirlerinin kurtuluş fidyesini mü’minler ara-
sındaki iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet kurallarına 
göre ödemeye iştirak edeceklerdir. 

Madde 4- Benü Avf’lar, kendi aralarında adet olduğu üz-
re, evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye iştirak 
edeceklerdir. 

5 ile 11. maddeler Medine ve civarındaki kabilelerin 
3. ve 4. maddedeki aynı hak ve sorumluluklara sahip 
olduklarını bildirmektedir. 

Madde 11- Benü’levs’ler kendi aralarında adet olduğu 
vechile, evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeğe ve 
her zümre harp esirlerini kurtuluş fidyesini, mü’minler ara-
sında iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet prensiplerine 
göre ödemeye iştirak edeceklerdir. 

Madde 12-  

a) Mü’minler, kendi aralarında ağır mali sorumluluk 
ve sıkıntılar altında bulunan hiç kimseyi, (bu hal üzre) 
bırakmayacaklar, kurtuluş fidyesi veya kan diyeti gibi 
borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara göre verecek-
lerdir. 

b) Hiç bir mü’min, diğer bir mü’minin mevlasına (kendisi 
ile anlaşmalı kardeşlik bağı olan kimseye) engel olamaz. 
(Arapçanın diğer bir okunuşuna göre bu madde şöyledir): 
Hiçbir mü’min diğer bir mü’minin mevlası ile onun aleyhine 
olmak üzere bir anlaşma yapmayacaktır. 

Madde 13- Takva sahibi mü’minler kendi aralarında; 
saldırganlara, haksızlığa kalkışanlara veyahut da 
mü’minler arasında bir karışıklık çıkarma kasdını taşı-



 

 

 

325 İSLAM DAVASI VE CİHAT KAVRAMI 

yanlara karşı birlik olacaklar ve bu kimse onlardan 
birinin evladı bile olsa, hepsinin elleri onun aleyhine 
kalkacaktır. 

Madde 14- Hiçbir mü’min, bir kafir için bir mü’mini öl-
düremez ve bir mü’min aleyhine hiç bir kafire yardım ede-
mez. 

Madde 15- Allah (cc)’ın zimmeti (himayesi) bir tektir. 
Mü’minlerin en ehemmiyetsizlerinden birinin (himayesi) 
onların hepsi için hüküm ifade eder ve geçerlidir. Zira: 
Mü’minler diğer insanlardan ayrı olarak birbirlerinin mevla-
sı (yardımcısı ve hamisi) durumundadır. 

Madde 16- Yahudilerden bize tabi olanlar, zulme uğ-

ramaksızın, ve onlara muarız olanlarla yardımlaşmak-
sızın; bizim yardım ve müzaheretimize hak kazanacak-
lardır. 

Madde 17- Barış, mü’minler arasında bir tektir ve ortak 
karar verilir. Hiç bir mümin, Allah (cc) yolunda girişilen bir 
harpte, diğer mü’minleri hariç tutarak bir barış anlaşması 
akdedemez. Bu barış, ancak onlar (mü’minler) arasında 
umumiyet ve adalet üzre yapılırsa geçerlidir. 

Madde 18- Bizimle beraber harbe iştirak eden bütün (as-
keri) birlikler, birbirleriyle nöbetleşecekler ve yardımlaşa-
caklardır. 

Madde 19- Mü’minler birbirlerinin Allah (cc) yolunda 
akan kanlarının intikamını alacaklardır. 

Madde 20-  

a) Takva sahibi mü’minler, en iyi ve en doğru yol üzerinde 
bulunanlardır. 
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b) Hiçbir müşrik bir Kureyşlinin mal ve canını himayesi 
altına alamaz ve hiç bir mü’mine bu hususda engel olamaz. 

Madde 21- Herhangi bir kimsenin bir mü’minin ölümüne 
kasten sebep olduğu kat’i delillerle sabit olurda, maktulun 
velisi, (hakkından vazgeçmeye rıza göstermezse) kısas hü-
kümlerine tabi olur. Bu halde, bütün mü’minler katile karşı 
olurlar. Müminlere ancak adaletin tatbiki için hareket etmek 
helal (uygun) olur. 

Madde 22- Bu sahife (Medine Belgesi) nin içeriğini ve 
hükümlerini kabul eden, Allah (cc)’a ve ahiret gününe ina-
nan bir mü’minin, bir katile yardım etmesi ve ona sığınacak 
bir yer temin etmesi helal değildir. Ona (kaatile) yardım eden 
ve sığınacak bir yer gösteren kıyamet günü, Allah (cc)’ın la-
net ve gazabına müstehak olacaktır ki, o zaman artık kendi-
sinden ne bir para, ne de bir taviz kabul edilmeyecektir. 

Madde 23- Üzerinde ihtilafa düştüğünüz herhangi 
bir şey, Allah’a ve Muhammed (sav)’e götürülecektir. 

Madde 24- Yahudiler, mü’minler gibi harbin devamı 
müddetince (kendi harp) masraflarını karşılamak 
mecburiyetindedir. 

Madde 25- 

a) Benü Avf Yahudileri mü’minlerle birlikte bir 
ümmet (topluluk) teşkil ederler. 

Yahudilerin dinleri kendilerine, mü’minlerin dinle-
ri kendilerinedir. Buna, gerek mevlaları ve gerekse 
bizzat kendileri dahildirler. (Her topluluk kendi dini-
ne uygun özel düzenlemelere ve hukuki prensiplere 
göre hareket edecektir. Bu madde gerçek ve örnek laik-
liğin, en güzel ve en mükemmel örneğidir. Konsessüsle 
oluşmuş adil ve kamil bir devlet düzeni içinde, ortak 
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kurumları genel kurallar yanında, herkesimin kendi 
dini vecibelerine uygun özel hukuk sistemlerini uygu-
layabileceğinin tarihi belgesidir.) 

b) Yalnız kim ki haksız bir fiil irtikap eder veya bir 
cürüm işlerse, o sadece kendini ve aile efradını zarara 
sokmuş olacaktır. 

Madde 34- Sa’lebe’nin mevlaları, bizzat Sa’lebe’ler 
gibi mülahaza olunacaktır. 

Madde 35- Yahudilere sığınmış olan kimseler, bizzat 
Yahudiler gibi muameleye tabi olunacaklardır. 

26 ile 35. maddeler diğer Yahudi ve Kabilelerin ve 
onlarla sözleşmeli kimselerin aynı hak ve sorumluluk-
lara sahip olduklarını bildirmektedir. 

Madde 36- 

a) Bunlardan (Yahudilerden) hiç bir kimse (Müslüman-
larla birlikte bir askeri sefere) Muhammed (sav)’in müsaade-
si olmadan çıkamayacaktır. 

b) Bir yaralamanın intikamını almak ve kısasen diyet ce-
zasına çarptırılmak caiz ve gereklidir. Muhakkak ki, bir kim-
se bir adam öldürecek olursa neticede kendini ve aile efradı-
nı mes’uliyet altına sokar. Aksi halde haksızlık ve zulümkar-
lık yaygınlaşır.) Allah (cc) bu yazıyı, en iyi riayet edenlerle 
beraberdir. 

Madde 37- 

a) (Bir harp vukuunda) Yahudilerin masrafları, kendi 
üzerine, müslümanların masrafları da kendi üzerlerinedir. 
Muhakkak ki, bu sahifede (yazılı metinde) gösterilen kimse-
lere harp açanlara karşı onlar kendi aralarında yardımlaşa-
caklardır. Onlar arasında hayırseverlik ve iyi davranış bulu-
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nacaktır. Kaidelere mutlaka riayet edilecek, bunlara aykırı 
hareket olunmayacaktır. 

b) Hiç kimse müttefikine karşı bir cürüm ve hıyanet işle-
yemez. Muhakkak ki, mazluma yardım edilecektir. 

Madde 38- Yahudiler, Müslümanlarla birlikte, beraberce 
harp ettikleri müddetçe, masraflarını ödeyeceklerdir. 

Madde 39- Bu sahifenin gösterdiği kimseler için Yesrip 
vadisi dahili, mukaddes (kıtal ve cidalin haram olduğu) bir 
yerdir.(Medine ve havalisi çevre korumacılığı kapsamında 
tabii park haline getirilmiştir.) 

Madde 40 - Himaye altındaki kimse, bizzat himaye eden 
kimse gibidir. Ne zulmedilir, ne de kendisi cürüm işleyebilir. 

Madde 42- Bu sahifede gösterilen kimseler arasında çık-
masından korkulan; bütün öldürme yahut anlaşmazlık 
vak’alarının Allah’a (cc) ve Resulullah Muhanımed’e (sav) 
götürülmeleri gerekir. Allah’ın yardımı bu sahifeye en kuv-
vetli ve en iyi riayet edenlerle beraberdir. 

Madde 43- Ne Kureyşliler ve ne de onlara yardım eden-
ler, asla himaye altına alınmayacaklardır. 

Madde 44- Onlar, (Müslüman ve Yahudiler) arasında; 
Yesrib’e hücum edecek kimselere karşı yardımlaşma yapıla-
caktır. 

Madde 45-  

a) Şayet Yahudiler, Müslümanlar tarafından bir barış söz-
leşmesine veya bir sulh akdine iştirake davet olunurlarsa, bu-
nu doğrudan doğruya kabul edecekler veya ona iştirak ede-
ceklerdir. Şayet Yahudiler, Müslümanlara aynı teklifi yapacak 
olurlarsa, mü’minlere karşı aynı haklara sahip olacaklardır. 
Din mevzuunda girişilen harp vakaları müstesnadır. 
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b) Her bir zümre, kendilerine ait bölgelerde, (gerek müda-
faa ve gerek sair meseleler hususunda) sorumlu tutulacaktır. 

Madde 46- Bu sahifede gösterilen kimseler için konulan 
ve kabul edilen şartlar, aynı şekilde Evs Yahudilerine, yani 
onların mevlalarına ve bizzat kendi şahıslarına, bu sahifede 
gösterilen kimseler tarafından, aynen ve tamamen tatbik 
olunur. Kaidelere muhakkak riayet olunacak, bunlara aykırı 
hareketten kesinlikle sakınılacaktır. Zulüm ve haksızlık ya-
panlar sadece kendi nefsine zarar vermiş olurlar. Allah (cc) 
bu sahifede gösterilen maddelere en doğru ve en mükemmel 
riayet edenlerle beraberdir. 

Madde 47- Bu kitap (kanunname) haksız bir işe girişen 
veya cürüm işleyen kimselerin hamisi ve bahanesi değildir. 
Kim ki, bir harbe çıkar, emniyette olur veya kim ki, Medine’de 
kalırsa, yine emniyet içindedir. Haksız bir fiil ve cürüm işle-
meleri müstesnadır. Allahın (cc) ve Resulullah Muhammedin 
(as) himayeleri, bu sahifeyi(kanunnameyi), tam bir sadakat ve 
dikkat içinde muhafaza edenler üzerinde bulunacaktır. 

Bu vesika, daha çok süregelen örf ve adetlere dayan-
makta; fakat Müslüman, Yahudi ve müşriklere kısmen 
istiklal tanımakta ve anlaşmazlık durumunda, Hz. Pey-
gamberi (sav) merkezi bir otorite kabul ederek federatif 
bir vasıf taşımaktadır. Bu vesika ile “Başıbozukluk ve 
hukuksuzluk dönemi” kapatılıp; “Hukukun üstünlüğü 
ve kanun önünde eşitlik” dönemi başlamıştır. 

İlk Yazılı Anayasamız ve Tadilleri 

Yakın tarihimizde ilk anayasa meşruti bir idare kurmak 
vaadinde bulunan II. Abdülhamid’in tahta çıkmasın dan 
sonra meydana getirilmiş ve 23 Aralık 1876’da kabul edilmiş-
tir. Ancak bu anayasa her hususta son sözü hükümdara tanı-

dığından, siyasi sistemde esaslı bir değişiklik değildir. Yü-
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rütme ve Kanun koyma yine padişah yetkisindedir. Parla-
mento sadece istişari bir kuruluş mahiyetindedir. Kanunları 
tanzim yetkisi Devlet Şurasına tanınmış, kabul edilen bir 
kanuna karşı da padişahın veto hakkı anayasa da yer almış-

tır. Padişah bu anayasaya dayanarak, 1877’ de açılan ilk Mec-
lisi 1878 de feshetmiş, 6 ay sonra toplanan ikinci meclis de 
yine padişah tarafından süresi belirsiz olrak ertelenmiştir. 
Çünkü Abdulhamit Han, Mebus kılıklı masonların ve azın-
lıkların, sinsi ve siyornist hesaplarını ve Osmanlıyı yıkma 
planlarını sezmiştir. 

1908 de hürriyetin ilanından sonra toplanan Meclis, Ab-
dulhamid’i tahttan uzaklaştırmış ve 1876 anayasasın da bazı 
değişiklikler yapmıştır. Parlamenter sistem siyasi hayatımıza 
ilk defa böylece girmiş, yürütmenin Meclise karşı sorumlu 
bir kabineye verilmesi ve Kanun yapma yetkisinin padişaha 
tabi olmayan Meclis tarafından kullanılması esasları kabul 
edilmiştir. Fakat bu hukuki ve siyasi nizam da uzun ömürlü 
olmamış, kısa bir müddet sonra, iktidardaki ittihat ve Terak-
ki Fırkası çok katı ve kötü bir zümre diktatörlüğü kurmuş, 
Meclis feshedilmiş, müdahaleli bir seçimle muhalefet etkisiz 
hale getirilmiştir. Bu zümre diktatörlüğü 1918’e kadar devam 
etmiş, daha sonra harbin neticeleri, bu ara da İstanbul’un 
işgali ve nihayet Meclisin faaliyetlerini tatil etmesi ile Os-
manlı İmparatorluğunun hukuki varlığı sona ermiştir. 

1920, 1924 Anayasaları ve Tadilleri 

Milli Mücadelenin başlamasından ve 23 Nisan 1920’de 
Ankara’da BM. Meclisinin açılmasından sonra yeni bir ana-
yasa ihtiyacı belirmiştir. 20 Ocak 1921’de meydana getirilen 
anayasa (23 madde ve bir münferit madde) bu ihtiyacın ese-
ridir. Bu anayasaya göre: “Hakimiyet milletindir. Teşrii ve 
icrai (Kanun ve Yürütme) yetkiler Meclisin elindedir. Devlet 
B.M.M. tarafından idare edilir. B.M.M. hükümeti ismini taşır.” 
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Bu anayasada laiklik prensibi yer almamış, devletle din, bir 
bünyenin varlığı kabul edilmiş, “Şer’i hükümlerin tenfizi” 
selahiyeti de B.M.M. ne verilmiştir. 

1922’de padişahlığın kaldırılmasından ve seçimlerin 
yenilenmesinden sonra, 1921 anayasasını tadil edilen 
bir kanunla 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edilmiş, 
“Meclis hükümeti sistemine” son verilmiştir. Ancak 
devletin dini bünyesi muhafaza edilmiştir. 

1924’de Halifeliğin kaldırılmasını müteakip, 20 Ni-
san1924’de yeni bir anayasa meydana getirilmiş ve bu 
anayasa 37 yıl bazı tadillerle (düzeltme ve değiştirme) 
yürürlükte kalmıştır. 

1924 anayasasına göre “kuvvetler birliği” esas kabul 
edilmiş, teşrii ve icrai yetkiler Meclis’de toplanmış, teş-
rii selahiyetin bizzat Meclis, icrai selahiyetin de Mec-
lisce seçilecek bir Cumhurbaşkanı ve onun tayin ede-
ceği vekiller heyeti (Bakanlar Kurulu) tarafından kul-
lanılması anayasada yer almıştır. 

Bu anayasada ilk önemli değişiklik 1928’de yapılmış, 
“DEVLETİN DİNİ İSLAMDIR” ve “Akam-ı şeriyenin 
tenfiz” fıkraları çıkarılmıştır.1934’de kadınlara da seç-
me ve seçilme hakkı tanınmıştır. 

1937’de ve Atatürk’ün artık hastalığı ile uğraştığı ve 
devlet denetiminin ucunu kaçırdığı bir dönemde 
CHP’nin ilkeleri anayasaya alınmış, 2. madde “Türkiye 
devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, 
Laik ve İnkılapçıdır” şekline girmiştir. 10 Ocak 1945’de 
1924 anayasası Türkçeleştirilmiş, fakat 1950’den sonra 
tekrar eski anayasa metni getirilmiştir. 
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1946’da demokratik hayata girmemizden sonra 21 ‘Şubat 
1950 seçim kanunu hukuk tarihimizin ilk önemli yapıtı ol-
muş ve aynı yıl seçimler nispeten serbestlik ve emniyet için-
de yapılmıştır. 

Adil ve Kamil Bir Anayasanın Hazırlanması ve Te-
mel Esasları: 

1- Hüküm = hakimiyet kimindir? Krallardan ve kurtarıcı-
lardan birinin midir? Yahut muayyen bir zümrenin midir? 
Yoksa bütün milletin midir?  

2- Devletin tasarrufunun sınırı nedir? Hangi duruma ka-
dar ülkenin sakinleri itaat edecektir? Ne zaman onun itaati-
nin dışına çıkma hakları ve sorumlulukları devreye girecek-
tir? 

3- Devletin muhtelif organlarının: icrai (yürütme), kazai 
(Yargı) teşrii (Kanun yapma) tasarruflarının meşru hudutları 
nelerdir?) Bu organlardan her birinin yerine getireceği vazi-
feleri nelerdir? Hangi hudut dahilinde bu vazifeyi ifa edebi-
lirler? Bu organlar arasındaki münasebetler nasıl olmalıdır 
ve ne şekilde belirlenir? 

4- Devlet ne maksatla meydana gelmiştir? Hangi hedefler 
için gayret gösterecektir? Esas prensiplerde siyaseti ve strate-
jisi nedir? 

5- Devlet teşkilatını yürütebilmek için hükümet nasıl teş-
kil edilecektir? 

6- Hükümet işlerine tayin edilecek kimselerin ehliyet ve 
kaliteleri nelerdir? Yetki ve sorumlulukları nasıl dengelenir? 

7- Anayasada vatandaşlık esasları nelerdir? Devletin bün-
yesinde fertler hangi yolla vatandaşlık sıfatını elde edecek-
tir? 
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8- Devletin vatandaşlara karşı yükümlülükleri, vatandaş-
ların devlete karşı görevleri, hangi kriterlere göre belirlene-
cektir? 

9- Devletin halk (vatandaşlar) üzerindeki hakları neler-
dir?  

Buradaki “mesele”den kasıt cevap verilmesi gereken soru-
lar ve çözülmesi istenen sorunlarla ilgili konulardır. 

Bir anayasanın Adil ve Kamil olması için; 

1- Milletin iradesine 

2- Evrensel Hukuk kaidelerine  

3- Temel insan hak ve özgürlüklerine 

4- Farklı kültür ve kökenlerin beklentilerine 

5- Dini ve ahlaki değerlere saygın ve uygun hazırlanmalı-
dır. 

Bu genel ve temel esaslar yanında teknik olarak ta, 
mutlaka: Açık, anlaşılır, kısa ve kesin bir dil kullanıl-
malıdır. 

Toplumun kültürüne ve tarihine yabancı, kapalı ve kar-
maşık kelime ve deyimlerden çok farklı yorumlara ve aykırı 
yaklaşımlara müsait kavram ve ifadelerden kesinlikle sa-
kınmalıdır. 

Şimdi, Anayasamızın başında “Resmi dil; Türkçe’dir” 
denildiği halde “Laiklik” gibi; muğlak (kapalı, çapraşık 
ve anlaşılmaz) ve muğalatalı (yanıltıcı, karıştırıcı) bir 
yabancı kavram yerine, bunun aslına ve amacına uygun 
Türkçe karşılığını yazalım önerisine, hemen tepki gös-
teren ve tepinen kesimlerin, mutlaka bir art niyeti ol-
duğu anlaşılmaktadır. Demek ki “Laiklik” kavramını, 
Müslüman halkımıza, temel insan haklarına ve evren-



 

 

 

AHMET AKGÜL 334 

sel hukuk kurallarına aykırı olarak, istismar ve suisti-
mal etmek isteyenler vardır. 

Ilımlı İslamcı ve Amerikancı bazı parti ve hükümet-
ler aslında laiklik maddesinin bu şekliyle kalmasını 
istiyorlar, ama “kalksın ve açıklığa kavuşturulsun” di-
ye sadece istismar ediyorlar. Böylece korkaklıklarını 
ve kaypaklıklarını, ucuz kahramanlık numaralarıyla 
gizlemeye çalışıyorlar. 

Bazı devrim istismarcısı partiler ise, din ve vicdan 
özgürlüğünden ve İslam’ın özünden korkuyorlar, 
“Anayasaya, Laikliğin tanımı ve kapsamı yazılırsa, İs-
lam karşıtlığımıza kılıf bulamayız” diye gocunuyorlar. 

Sonuç: Maalesef Türkiye ve İslam ülkeleri, demok-
rasi, laiklik ve insan hakları konusunda batının ve ça-
ğın gerisindedir. Batı ve çağımız ise, İslam’ın ve Asrı Sa-
adetin çok gerisindedir. 



 

 

 

GEL YA RESULALLAH 
 

 

 

Milletimizin inançları üzerindeki baskılar azalacağına her 
geçen gün artarak devam ediyor. 

Bizi biz yapan değerler her gün biraz daha ve hoyratça 
tahrip ediliyor. 

Bin yıldır İslam’ın hamuruyla yoğrulmuş mukaddes top-
raklarımızda müslümanlar neredeyse sığıntı konumuna geti-
riliyor. 

Ayağımızın altındaki toprak kayıyor. 

Dünyaya gerçek adaleti, barışı, kardeşliği getirmiş olan 
bin dört yüz yıllık medeniyetimiz yok sayılmak isteniyor. 

İslam alemine 600 yıl ağabeylik yapmış milletimiz, ne 
zaman eline güç geçti ise kan ve gözyaşından, mutsuzluk ve 
umutsuzluktan başka bir şey vermemiş olan vahşi batı me-
deniyetine köle yapılmak isteniyor. 

Başında kippa olanlar aziz edilirken, tekke olanlar zelil 
edilmek isteniyor. 

Kentlerimizde rahibe hanımlara gösterilen anlayış bizim 
kadınlarımızdan fersah fersah uzak tutuluyor. 

Musevi çocuklarına verilen eğitim hakkı bizim çocukla-
rımızdan esirgeniyor. 
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İnsanımız inancından koparılıyor. 

Ebeveynlerine asi bir nesil yetiştiriliyor. 

Gençliğimiz köprü altlarında, köşebaşlarında uyuşturu-
cunun pençesinde kıvranıyor. 

Diyalog ve hoşgörü gibi büyülü laflarla milletimiz uyutu-
luyor. 

Tanrı adını Allah adından, Mesih adını senin adından çok 
duymaya başladık ya Rasulallah!.. 

Sana ihtiyacımız sonsuz. Geldiğin günkü kadar muhtacız!.. 

Gel… 

“Hac’dan döner gibi gel 
Miraç’tan iner gibi gel 
Bekliyoruz yıllardır…”402 

 

GEL YA RESULALLAH! 

 
Ya Habibellah, nolur; rahmetin şefkatinle gel, 
Ey Resuli Kibriya; Kuran adaletinle gel, 
Hasretle bekliyoruz; Bak yıllardır, asırlardır 
Bizi yalnız bırakma, kutlu şefaatinle gel! 
 
Gel gör ki yaşlı dünyamız, zindana döndü Sensiz 
Kurallar koydu kıralar; hep kitapsız sünnetsiz 
Bu çağdaş Firavunlar ki, vurur suçsuz, sebepsiz 
 
Gel Ey Resuli Zişan, sünnetin sisteminle gel, 
Bizi garip bırakma, rahmetin şefkatinle gel! 

                                                            
402 Milli Gazete / 09 03 2005 
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Adil Düzen deyince hep, isyan eder adiler 
Ayet hadis okuyanı, suçlu bulur kadiler 
Ne yazık ki arslanlara, amir oldu kediler 
 
Gel Ey Resuli Ekrem, Ali’n, ehli beytinle gel 
Sahipsiz bırakma sen; Nurun ruhanyetinle gel! 
 
Biz Kur’ana sırt çevirdik; bin pişmanız Efendim 
Hele görsen halimizi, perişanız Efendim 
Şefaat ya Resülellah, muhtacınız Efendim 
 
Ey Resuli Kibriya, dininle devletinle gel 
Gözümüz yolda koyma, davanla davetinle gel! 
 
Kudüs’ün işgal edilmiş, Filistin feryat eder 
Siyonist Yezit kudurmuş, barışı berbat eder 
Barbar Haçlı Batılılar, Irak’ta her halt eder 
 
Gel ey Resuli Ekrem, umut şefaatinle gel 
Çok sahipsiz kalmışız, rahmetin şefkatinle gel! 
 
Medeniyet Medinesi, Sensiz harap, ey Nebi! 
Ne minber mutlu Sensiz, ne de mihrap ey Nebi! 
Sensiz cihan Ahmedine, bir ıstırap, ey Nebi! 
 
Ey Resul ne olursun, en üstün kemalinle gel, 
Melek müjde duyursun, misilsiz cemalinle gel! 
 
Ya Habiballah, övmüştün; Fatihin nesline gel 
İslamın son kalesidir, Türk’ün ülkesine gel 
Hasretle gözlüyoruz, bak yıllardır, asırlardır 
İnsanlık seni bekliyor; Ümmetin sesine gel!... 



 

 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

CİHAT VE HİZMET 
 

 

 
HİDAYET VE CİHAT İLİŞKİSİ 

Hidayet; iyilik ve kolaylıkla yol göstermek, emniyet ve se-
lamet bulmaya rehberlik etmek manalarına gelir. Karşılıksız 
iyilik ve ikram anlamına gelen ”Hediye”de buradan gelmek-
tedir. 

İnsanların dünya ve ahirette gerçek kurtuluş ve mutluluk 
yolunu bulması, iman, İslam ve Kur’an yolunu tutması de-
mek olan ”hidayet” ise, her şeyden önce ilahi hikmet, ezeli 
nasip ve kısmet meselesidir. 

“Allah kime hidayet ederse onlar Hak yolu bulur. Her ki-
mi de sapıtırsa onlar mutlak hüsran ve ziyan içindedirler.” 403  

De ki: ”Gerçek hidayet Allah'ın yol göstermesidir.” ...  

De ki: ”Her türlü nimet ve fazilet Allah’ın elindedir. Ve Al-
lah iyilik ve inayetini dilediğine verir... Allah rahmetini dile-
diğine tahsis eder”404 gibi ayetler ve ”herkes ve her şey ne 
maksat ve ne hikmetle yaratılmışsa, ancak ona muvaffak ve 
müyesser olur” mealindeki hadisler ”Hidayet” ve ”Dalalet” 
                                                            
403  Araf: 178 
404  Al-i İmran: 73 - 74 
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meselesine takdir penceresinden ve hikmet gözlüğüyle 
bakmamız gerektiğini şart kılmaktadır. Zira” Cenab-ı Hakkın 
her işinde mutlaka hayır ve hikmet vardır. Ve Allah yaptık-
larından dolayı da, kimseye karşı sorumlu değildir.” Biz bu 
bölümde, İlahi hidayet ve inayete ulaşmak hususundaki ka-
rarlığımız ve başkalarının hidayete ermesi konusundaki so-
rumluluklarımız üzerinde duracağız. 

Kur’anı incelediğimiz zaman, dört çeşit hidayetten bahse-
dildiğini görürüz. 

Birincisi: ”Rabbimiz her şeye yaratılış ve yaşayış kabili-
yetini verip, sonra da hidayet edendir.”405 “O Rab ki, her şeyi 
yarattı, düzene koydu ve (her şeyin) vaktini, vazifesini, vasıf-
larını takdir etti ve hidayet buyurdu.”406 ayetlerinde belirtil-
diği üzere, otlar, ağaçlar ve hayvanlar gibi, bütün varlıkların 
yaratılış hikmetine ve fıtri hizmetine uygun yetenek ve iç-
güdülerle donatılması şeklindeki genel hidayettir. Ki, ağaçlar 
bu hidayetle meyveye durur, arı bu hidayetle bal yapar, ko-
yun bu hidayetle süt verir ve insanlar ancak bu genel hida-
yet ve yeteneklerle hayatlarını geliştirerek sürdürebilmekte-
dirler... 

İkincisi: Peygamberler, mürşitler ve mehdiler vasıtasıyla 
imana ve İslam'a davet, şeklindeki hidayettir. 

“Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren önderler yap-
tık.”407 mealindeki pek çok ayet buna işaret etmektedir. Halkı, 
Hakka davet etmek müslümanlar için mühim bir ibadet ve 
büyük bir fazilettir. Peygamberimiz (sav): ”Sizin vasıtanızla 
bir kişinin hidayete ermesi sahralar dolusu sadaka vermekten 
daha hayırlıdır.” buyurması boşuna değildir. Ancak bizim gö-
                                                            
405 Taha: 50 
406 A’la: 2, 3 
407 Enbiya: 73 
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revimiz en uygun şekilde ve en etkili yöntemlerle tebliğ ve 
davetle sınırlıdır. Hidayet ise ancak Allah'ın elindedir. 

"Onlara hidayet vermek sana ait değildir. Allah dilediğine 
hidayet verir.”408 ayeti bu gerçeği bildirmektedir. 

Üçüncüsü: İslam davetçilerinin kurtuluş çağrısına uya-
rak, kendi irade ve ihtiyarlarıyla batıldan hakka yönelen, 
gerçeği kabullenip iman ve istikamet yoluna giren kimselere 
”ibadetleri yapmak ve günahlardan kaçınmak” hususun da 
kendilerine gösterilen ilahi kolaylık ve manevi huzur şek-
lindeki özel hidayettir. 

“İhtida edenlere (ve İslam’a yönelenlere) gelince, Allah on-
ların hidayetlerini artırmış, takvalarını (artırmış ve karşılığı-
nı) vermiş (iman, ibadet ve cihad üzerinde kendilerine kolay-
lık ve başarı sağlamış) tır.”409  

“Her kim (eline geçen imkanları Allah yolunda) harcar ve 
(her halde Allah’tan korkarak) günahtan sakınırda, en güzel 
olan (Kur’anın sözünü) tasdik ederek (Hakka ve hidayete 
tabi olursa) biz ona en kolay (ve en güzel nimet ve faziletle-
rin kapısını açar) en güzel ibadet ve hizmetleri ona kolaylaş-
tırır ve onu cennet ve saadet yoluna sokarız.”  

Fakat her kim de, cimrilik ve bencillik eder, (elindeki ni-
met ve faziletlere güvenerek) Allah davasına, İslam cemaatı-
na girmeye tenezzül etmez ve (kendisini hizmete ve cennete 
çağıran) en güzel daveti de yalanlar ve yan çizerse biz ona 
dayanılması güç şartların ve zor durumların kapısını açar, 
dalalet ve felaket yollarını kolaylaştırırız.” 410  

                                                            
408 Bakara: 272 
409  Kıtal: 17 
410  Leyl : 5, 10 



 

 

 

341 İSLAM DAVASI VE CİHAT KAVRAMI 

“İman edip salih amel işleyenleri ise, Rableri onları bu 
iman (ve ihlaslarından) dolayı gerçek hidayete erdirir.”411 gibi 
ayetler gösteriyor ki, nasıl karbüratörden gelen benzin mik-
tarı arttıkça, motorun devri yükselmekte, devir yükseldikçe 
de benzin miktarı artmakta ve böylece giderek arabanın ha-
reketi hızlanmakta ise, aynen bunun gibi, yukarıdaki ayet-
lerden de anlaşılacağı üzere halis niyetlerle ibadet ve cihad 
gibi salih ameller arttıkça, bu samimi gayretler, Allahın yar-
dımını artırmakta ve mü'min gerçek hidayet ufkuna ve cen-
net yurduna doğru yol almaktadır. 

“Ey iman edenler, Allah’tan korkun; (onun rahmetine ve 
rızasına) ulaşmak için de vesileler ve vasıtalar arayın ve (bu 
maksatla) onun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz.”412 
ayeti bu gerçeği anlatmaktadır.  

İnsanlara ve özellikle müslümanlara maddi ve manevi 
hakaret ve haksızlık eden zalimlerin ve onları destekleyenle-
rin ve yine makam, menfaat ve nefsi rahatları yüzünden, 
Allah yolunda hizmeti terk eden kimselerin ise, asla hidayet 
ve inayet olunmayacaklarını Kur’an şöyle bildirmektedir.  

“Allah zalimler topluluğuna hidayet etmeyecektir.”  

“Allah fasıklar topluluğuna hidayet etmeyecektir.”413 Mü-
nafık yapılı bir kısım insanların bile bile hidayet yolunu terk 
edip dalalet yoluna girdiklerin de yine Kur’an haber vermek-
tedir. 

“İşte onlar öyle kimselerdir ki, hidayeti verip karşılığında 
dalaleti satın aldılar. (Ama ne yazık ki) bu alışverişlerinden de 
kar etmediler ve (artık) hidayet yolunu da bulamadılar.”414  
                                                            
411  Yunus: 9 
412  Maide: 35 
413  Tevbe: 24 
414  Bakara: 16 
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“Semud kavmine de Hak yolunu gösterdik. Fakat onlar 
kötülüğü hidayete tercih ettiler (bile bile isyan ve inkar etti-
ler)”415  

Hidayet ve istikamet yoluna girdikten sonra, tekrar sa-
pıtmaktan Allah'a sığınmalı ve ”Rabbimiz, bizi hidayete er-
dikten sonra, bir daha kalplerimizi caydırma, ayaklarımızı 
kaydırma, bize katından rahmet ve inayet lutfet.”416 duasını 
dilimizden düşürmemeliyiz. Bunun için de her türlü zulüm-
den ve kötülükten mutlaka sakınmalıyız. 

“İman edenler ve imanlarına zulüm ve haksızlık karıştır-
mayanlar var ya, işte asıl emniyet ve selamet içinde olanlar 
ve gerçek hidayeti bulanlar onlardır."417 

“Ve Kur’an (herkese değil, sadece) Allah’tan korkup gü-
nahtan sakınanlara hidayet rehberidir.”418  

Dördüncü mertebedeki hidayet ise; Ahiret aleminde ve 
herkesin şaşkın ve çaresiz bulunduğu kıyamet gününde, ha-
yatını Allah için feda eden kimselere rahatlık ve kolaylıkla 
cennet yolunun gösterilmesi şeklindeki hidayettir. 

“Allah, kendi yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa 
çıkarmayacak, Allah onlara (ebedi kurtuluşa) hidayet ede-
cek, durumlarını düzeltecek ve (Kur’anda haber verip tanıt-
tığı cennetine koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz cihad 
ederek Allah’a (dinine) yardım ederseniz, Allah da size yar-
dım eder. (Dünyada hürriyeti, ahirette cenneti buluncaya 
kadar) sizi hidayet üzerinde sabit ve sağlam tutar.”419 ayeti 
bunu bildirmektedir. 
                                                            
415 Fussilet:13 
416  Al-i İmran. 8 
417  En'am : 82 
418  Bakara: 3 
419  Kıtal: 4, 5, 6, 7 
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Sahabeden birisi gelip: ”Ya Resulullah! cahiliye dönemin-
de öldürülmek ve diri diri toprağa gömülmek üzere sahraya 
götürülen kız çocuklarını, para ile satın alıyor sonra da onları 
besleyip büyüterek gelin ediyordum. Acaba bundan dolayı 
bana bir sevap var mıdır? diye sorduğunda, Aleyhisselatu 
Vesselam Efendimiz: ”Elbette... Bu hayır ve hizmetinden do-
layı hidayet buldun ya...” cevabını verdiler.  

Görülüyor ki şefkat, merhamet, iyi niyet ve hayırlı hiz-
metler Allah'ın hidayet ve inayetini celp ediyor. Hidayet ve 
inayet ise insanı gerçek imana, ihlasa ibadet ve doğruluğa ve 
Allah yolunda cihada sevk ediyor. Cihad ise, hürriyete ve 
cennete ulaştırıyor... 

Her türlü, haksızlık, hainlik ve haramlar ise, insanı adım 
adım sapıklığa doğru çekip götürüyor.  

“Bize düşen ise herhalde doğruyu göstermektir.”420  
Ya Rabbi bizi sıratı müstakime hidayet et. Kendilerine 

nimet ve devlet verdiğin nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve 
salihlerin yoluna ilet. Amin! 

 

“KUR’AN”DA CİHAD HUKUKU 

Kur’an’da “cihad” genel olarak iki anlamda kullanılmıştır: 

1- Milli savunma: 

Dışarıdan saldıracak düşmanlara karşı askeri ve silahlı ci-
had (Mukatele) gereklidir 

2- Hakkı koruma ve hayrı yayma: 

Ülke içindeki ahlaki yozlaşmalara ve hukuki zorbalıklara 
karşıda ilmi ve siyasi yönden yapılacak gayretlerdir. 

                                                            
420  Leyl. 12 
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Temel insan haklarını korumaya ve evrensel hukuk ku-
rallarını uygulamaya yönelik, bu tür hizmetlerde asla kav-
gaya ve silahlı çatışmaya izin yoktur. Bu davranış sadece 
anarşiye yol açar ki, bu toplum için en büyük felaket olur. 

Türkiye’miz için gerekli ve geçerli olan cihad, “örnek bir 
laikliğin ve gerçek bir demokrasinin yerleşmesi, ülkemizin 
ekonomik ve teknolojik yönden gelişmesi ve her türlü sömü-
rü ve sefalete son verilmesi” için yapılacak, girişim ve gayret-
lerdir. 

Silahlı savunma ve savaş konusunda bile, Kur’an insani ve 
vicdani kurallar koymuş, masum halkın, kadınların, çocuk-
ların, ihtiyarların, hayvanların, ağaçların ve doğanın zarar 
görmesine müsaade etmemiştir.  

Dahili cihat: ilimle ve siyasetledir. 

İslam ülkesinde dahili cihat, ilimle ve kalemledir, İnsani 
amaçlı bir siyaset ve strateji güdülmelidir. Yoksa silahlı ve 
sataşmacı bir yola asla izin verilmemiştir. Bediüzzaman Said 
Nursi (ra) Hazretleri bu konuda şöyle buyurmaktadır: 

“Harici tecavüze karşı silahlı kuvvetle mukabele la-
zımdır. Çünkü (Yurdumuzu , namusumuzu, insani ve 
İslami onurumuzu korumak için bu silahlı savunma 
farzdır ve sonunda) düşmanın malı ve evladı ganimet 
hükmünde olacaktır. Dahilde ise öyle değildir. Dahil-
deki hareket; müspet bir şekilde, manevi tahribata kar-
şı manevi (tedbir ve tedaviler gereklidir ve vazifemiz) 
ihlas sırrı ile hareket etmektir. Hariçteki cihad başka, 
dahildeki cihad başkadır. Şimdi milyonlar hakiki tale-
beleri, Cenab-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvveti-
mizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet ha-
reket edeceğiz. (Hiçbir anarşik harekete ve silahlı mu-
kavemete asla izin vermeyeceğiz) Bu zamanda dahil ve 
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hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark, pek azimdir.” 
(Saldırgan düşmanlara ve onlarla işbirlikçi iktidar ve 
zorbalara karşı lazım gelen askeri cihat ile ülke içinde-
ki manevi, imani, ilmi ve siyasi cihat biri birine karıştı-
rılmamalıdır.) (Emirdağ Lahikası / Mektup No: 151) 

Müslümanların yaşadığı bir ülkede münafıklar ve fasıklar 
olabildiği gibi, kafirler de olabilir. Bunların hıyanete yönel-
mesi durumunda mücadelemiz ilmi ve siyasi olmalıdır. Ülke 
içerisinde maddi silahla mücahede ve mücadele etmek yan-
lıştır, yasaktır. Yeri geldiğinde harice karşı maddeten cihat 
etmek elbette devletin görevi olduğu gibi; icap ederse dahilde 
teröristlere karşı askeri mücadele vermek de yine devletin 
vazifesidir. Düşmanlar ülkemize girerse veya hile ile sömür-
geleştirmeye yeltenirse o zaman cihat, herkese farz-ı ayn 
olur. Ülke içinde alimlerin, mürşitlerin ve tüm müminlerin 
vazifesi sadece ve sadece halkı irşattır. Yani Kur’an ve hadis-
lerin emrettiği esasları ve İslam alimlerinin ittifak ettiği hu-
susları topluma açıklamak ve bununla halkı birleşmeye ça-
ğırmaktır. Bizim vazifemiz, bu esaslar dairesinde birlik ve 
beraberliği kurmaya çalışmaktır. Madem vazifemiz dahilde 
asayişi, birlik ve beraberliği temin etmek ve ilmi ve siyasi 
cihadı yapmaktır. Öyle ise Müslümanlar, ülkemizdeki asayi-
şi, birlik ve beraberliği bozacak hal ve hareketlerden sakın-
malı, niyetlerini halis kılmalı, her konuda ve her olayda özel-
likle ilim ve irfan ehli şu ayeti kerimenin emrine uymalıdır: 

“Ey ehl-i iman! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, 
onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir toplu-
luğa bir kötülük edersiniz ve onların haklarına tecavüz 
edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz”421 

                                                            
421 Hucurat: 6 



 

 

 

AHMET AKGÜL 346 

Hem Hazreti Aişe validemizin ifk hadisesinde olduğu gibi, 
bir hadise işitildiği zaman peşin kararlı olmadan  

“Bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa! Bu 
büyük bir iftiradır”422 demeli, Kur’anın bu emrine imtisal 
ederek fitneyi uyandırmamalıdır. 

Hem Resul-i Ekrem (as)’ın “Fitne uykudadır. Onu 
uyandırana Allah lanet etsin” hadisindeki tehdide muha-
tap olmaktan sakınmalıdır. 

Ülke içinde mümine yaraşan hal, diğer mümine karşı 
Hazret-i Adem (as)’ın oğlu Habil’in Kabil’e söylediği gibi 
mukabelede bulunmaktır. Yani  

“Sen, beni öldürmek için elini uzatsan bile, ben seni 
öldürmek için elimi uzatacak değilim. Çünkü ben, 
Alemlerin Rabbi olan Allah’dan korkarım” (Maide / 
28) demek olmalıdır. 

Öyle ise bütün cemaatlere, cemiyetlere, partilere ve mü-
min kardeşlerimize düşen görev: 

Kendi aramızda mümin mümini sevmeli ve saymalı, onu 
fikren ve siyaseten savunmalı ve afv nazarıyla bakmalı diğer 
bütün farklı din ve düşüncelere mensup zimmi vatandaşla-
rımıza, devletimize ve ülkemize hıyanete kalkışmadıkları 
sürece hepsine saygı duymalı ve insanca davranmalıdır. Eğer 
inancında ve itikadında kusuru varsa ilmen izah edip iknaya 
çalışmalıdır. Her şeye rağmen düzelmediği taktirde, onu ıslah 
etmek ulemanın vazifesi değil, Adil devletin vazifesidir. Öyle 
ise Adil bir devlet nizamının ve asil bir iktidarın kurulması-
na ilmen ve siyaseten yardımcı olmalıdır. Harici saldırgan 
oluşumlara karşı Milli savunma farzdır. Ancak bu vazife 
fertlerin değil, devletin vazifesidir. Ülke içerisinde hiç kim-
                                                            
422 Nur: 16 
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seye kendi kafalarına göre, çevrede fitneyi uyandıracak ve 
fesat çıkaracak şekilde silahlı hareket hakkı verilmemiştir. 
Sadece düşman, ülkemize yönelirse veya hain ve gafil ikti-
darlar dış düşmanlarla işbirliği yapıp halkımıza zorla ve si-
lahla baskı ve barbarlığa yeltenirse o zaman maddi muka-
vemet hakkı doğacaktır. 

Kur’an tüm hayatı kuşatan, fert ve toplumun (maddi ve 
manevi) her türlü ihtiyacını karşılayan ilahi program ve 
prensipler bütünüdür. Bir başka deyimle Kur'an; Fıtrat dini 
olan İslam'ın temel kaynağıdır. Kur’andaki ahkam ayetleri-
nin (Tabii kanunların) başlıca konuları şunlardır. 

1- İbadet hükümleri: (Namaz, oruç, hac, adak, yemin gi-
bi) insanın Rabbine karşı olan kulluk görevlerini düzenleyen 
ayetler. (140 kadar) 

2- Aile ve miras hukuku: (70 kadar)  

3- Ticaret Hukuku: (Şahıslar ve kuruluşlar arasındaki 
her türlü alışveriş, kira, rehin, kefalet, ortaklık, borçlanma, 
taahhüt, kar ve zarar işlerini düzenleyen ayetler. (70 kadar) ' 

4- Ceza Hukuku: (30 kadar)  

5- Usül Hukuku: (13 kadar) 

6- Anayasa Hukuku: (25 kadar) . 

7- İktisadi ve mali hukuk: (10 kadar) 

Bunlardan anlaşılacağı gibi tekrarları çıkarırsak geri ka-
lan 100 kadar ayetle bugün kullanılan modern hukukun 
bütün dallarıyla ilgili hükümler en kamil ve en adil biçimde 
Kur'an da yer almıştır. 

Bu genel hükümler esas alınarak, temel insan haklarına, 
evrensel hukuk kurallarına, halkın ihtiyaçlarına ve yaşam 
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standartlarına uygun kanunlar, her devrin ilim erbabınca 
yapılacaktır. 

Bu ayetlerin sayısı belirli konuları tespit bakımından ve 
genel bilgi olsun diye verilmiştir. Yoksa Ebu Bekir El-Cassas 
(ölümü: 917 miladi) ”Ahkamül Kur’an” adlı eserinde, ahkam 
ayetlerinin sayısını 1050 olarak vermektedir.  

Bunlardan ayrı olarak Kur’an da ”cihad hukuku” (savaş ve 
barış esasları) ile ilgili 400’den ziyade ayeti kerime zikredil-
mektedir. Şöyle ki: 

A- Cihadın anlamı, amacı ve önemi, 

B- Farziyetinin şartları (kimlere, ne zaman ve nasıl farz 
olduğu), 

C- Cihad’ın edasının şartları, 

1- Cihadın topluca tek bir teşkilat halinde genel kurallara 
bağlı olarak yapılmasını gerekli kılan ayetler. Çünkü İs-
lam’da keyfi ve kişisel hareketlere izin yoktur. 

2- Cihadın, herkesin itaate mecbur olduğu bir komutanın 
emrinde yapılmasını öngören ayetler. 

3- Her müslüman (asker)’in bu ordu içindeki birliğini, bö-
lüğünü ve merkeze bağlı özel görev ve sorumluluğunu bil-
mesi, öğrenmesi ve bunu en iyi şekilde yerine getirmeye ça-
lışması, hizmet ve nöbet mahallini asla terk etmemesi husu-
sundaki ayetler. 

D- Savaş esnasında uyulması gereken kurallar,  

E- Barışın şartları ve kuralları, 

F- Esirlerin durumu, temel insan hak ve hürriyetlerinin 
korunması, 
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G- Ganimetlerin tayini ve taksimi, tenfil (ganimet dışı teş-
vik Payı)  

H- Cizye, fidye, haraç ve harp tazminatı gibi konular, 

İ- Cihada hazırlık, harp, silah ve vasıtalarının temini, eği-
timi, tatbikatı, 

J- Darul harp ve darül İslam şartları, 

K- Değişik zaman ve mekanlara uygun çeşitli cihat metot-
larına gelince; 

1- Dıştaki açık ve saldırgan düşmanlara karşı savunma ve 
hücum savaşları, oyalama ve aldatma taktikleri ve diğer 
caydırıcı tedbirler... 

2- İçteki zalim yönetimlere karşı uyarı (ikaz ve irşat) hiz-
metleri ve ”siyasi cihat” örnekleriyle ilgili pek çok ayetlerin 
Kur’an da yer aldığını hayret ve ibretle görüyoruz. 

Yeryüzünde ”zulmü ortadan kaldırma, hak ve adaleti ko-
ruma” amacına yönelik cihat hareketini kendi hukuk düzeni 
içinde böylesine esaslara bağlayan başka bir sistem mevcut 
değildir ve olamazda. Çünkü, tevhid nuruna ve iman şuuru-
na kavuşmamış ve İslam'la tanışamamış batıl kafalı insanla-
rın ”Lafzatullah” (Allah cc), ”cihat” “bereket” gibi İslam'i 
kavramları anlamaları zaten mümkün değildir. 

Müslümanlar, bütün ibadet ve hareketlerini nasıl, ”emre-
dildiği şekilde ve emredildiği kadar” yapmak zorundalarsa, 
”cihat” görevini de, yine İslam’ın koyduğu şartlar içinde 
yapmak durumundadırlar. 

İtaatsiz, teşkilatsız başı boş hizmetler, ferdi ve fevri hare-
ketler asla cihat sayılmaz. 

Cihat bir ibadettir, bu ibadetin de farzları, sünnetleri, 
mekruhları ve müfsitleri vardır. 
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Bugün kuru heves ve heyecanlarını tatmine yönelik, ce-
maatten kopuk birtakım hizmet ve hareketleri, cihat zanne-
den bazı kimselerin bu aldanışları biraz da cihadın ilmihali-
ni bilmediklerindendir. 

Zira ”İslam'ın canı din gayretidir, cihatsız din kuru ceset-
tir.” gerçeğini çok iyi bilen şeytani güçler ve yönetimler, nice 
yıllardır, çıkan dini kitaplarda cihadın anlamını, önemini, 
amacını ve, nasıl yapılacağını yazdırmadılar, okutmadılar, 
konuşturmadılar ve unutturdular. 

Ama Cenab-ı Hak dinini yeniden ihya edecek ve unutu-
lan gerçekleri öğretecek, müslümanlara hizmet ve hürriyet 
yolunu gösterecek bir cemaat lütfetti. 

“Ya Rab! Katından bize bir yardımcı ve sahip gönder.”423 
duaları kabul gördü... Ve böylece şuurlu ve onurlu bir hare-
ket, mutlu ve muhteşem bir medeniyeti, yeniden kurmak 
üzere, hizmete koyuldu. 

 

                                                            
423  Nisa: 75 



 

 

 

CİHAD İLMİHALİ 
 

 

 

İslam, hem hak dini ve hayat disiplini olduğu gibi; hem de 
bir imtihan vesilesidir. Cihat ise, bu imtihanın çok önemli 
şartlarından birisidir. Bu kulluk imtihanını kazanabilmek 
için, diğer ibadet ve emirler gibi, cihat vazifesinin de hakkıy-
le yerine getirilmesi gerekir. 

Cihat, Kur’an, sünnet, icma ve kıyasla farz olan çok önem-
li bir ibadettir. Cihadın farziyetini ve önemini inkar etmek 
veya küçümsemek küfürdür. Korkaklık, tembellik, rahatına 
ve menfaatine düşkünlük gibi sebeplerle cihadın terki veya 
ertelenmesi ise, büyük günahtır. Cepheden ve hizmetten 
kaçmak ise en büyük günahlardan biri sayılmıştır. 

Din yolunda gayret ve hizmeti terk edip, kolayımıza gelen 
ibadet ve işlerle uğraşarak imtihanı kazanmak mümkün 
değildir.  

“İnsanlardan kimisi de (dinin tamamına teslim olmadan) 
Allah'a bir kenarından ibadet eder. Eğer (nefsine) hayırlı 
(gördüğü, rahatına ve menfaatine uygun bir emir ve takdir) 
ona ulaşırsa bununla memnun (ve meşgul) olur. Yok eğer 
(cihad ve musibet gibi) nefsine ağır bir imtihana uğrarsa, 
bundan yüzüstü döner. (Allah’ın bir çok emir ve hükümleri-
ne itiraz ve isyan ederek, nefsine hoş gelen ibadet ve hizmet-
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lere uğraşır). Bunlar dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. 
Apaçık ve en büyük ziyan da işte budur.”424 Evet, kendimizi 
bütünüyle İslam'a uydurmak hidayet, ama İslam'ı keyfimize 
uydurmaya çalışmak ise dalalettir. 

“O insanlar bir imtihana tabi tutulmadan sadece ”iman et-
tik” demekle bırakılacaklarını (ve kurtulacaklarını mı zan-
nediyorlar? Doğrusu biz onlardan önce gelip geçenleri imti-
han ettik (ki) Allah (bu imtihan sonunda - dininde ve dava-
sında) gerçekten sadık ve samimi olanları da bilecek, yalancı 
(ve yapmacık tavırlı) olanları da bilecek... 

Yoksa küfür ve kötülük işleyenler, bizi atlatacaklarını (ve 
hak etmedikleri halde imtihanı kazanacaklarını) mı zanne-
diyorlar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar...  

Artık kim cihad ederse (bilsin ki) o kendi menfaati için 
cihad etmektedir. Çünkü Allah (cc) hiç bir şeye muhtaç de-
ğildir.”425 Buyurmakla kulluk imtihanında asıl bilinmesi ve 
yapılması gereken ibadetlerin başında cihadın geldiğine; An-
cak cihat imtihanı sonunda herkesin ayarının ve, değerinin 
belli olacağına işaret edilmektedir.  

“Allah böyle yapmakla halislerle habisleri (temizlerle pis-
leri) biri birinden ayıklamak istiyor.”426 ayeti bu hikmeti an-
latmaktadır. Unutulmamalıdır ki her ibadet ancak emredil-
diği şekilde ve kendi şartları içinde yapılırsa makbul olur. Bu 
nedenle ibadetlerin farzlarını, sünnetlerini, müfsitlerini ve 
mekruhlarını gösteren ilmihal kitapları yazılmıştır. Bugün 
her ibadetin ilmihalini anlatan çeşitli kitapları bulmak 
mümkün olduğu halde, cihadın önemini, amacını ve şartla-

                                                            
424 Hac: 11 
425 Ankebut: 2, 6 
426 Enfal: 37 
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rını öğreten ve günümüze hitap eden bir ilmihal, maalesef 
elimizde yoktur.  

Biz Cenab-ı Hakkın lütfu inayetiyle bu mühim boşluğu 
kısmen dolduracak bir risaleyi yazmaya karar verdik. En 
azından bu konuda daha doyurucu ve ilmi çalışmalara bir 
başlangıç ve teşvik olsun istedik.  

Doğrular Rabbimizden, hatalar nefsimizdendir. ”Ve ma 
tevfiki illa billah”  

"Konularla ilgili ayet ve hadis meallerini arz ederken, pa-
rantez içinde açıklayıcı ifadeler kullanılması gerekmiştir. 
Bunlar keyfi ve şahsi katmalar değil, gerekli ve ilmi açıkla-
malardır. 

Ayrıca bazı muteber fıkıh kitaplarından alınan nakillerde 
de, gerektiği yerde sadeleştirmeler yapılmış ve yine parantez 
içinde açıklayıcı ve manayı tamamlayıcı ifadeler kullanıl-
mıştır. Bu tür alıntı ve nakiller daha çok bilgi olsun diye ve-
rilmiştir. Yani metinlerdeki şekilden çok, mananın korun-
masına özen gösterilmiştir. 

Cihat konusunu şu başlıklar altında arz etmeyi münasip 
gördük: 

A - Cihadın anlamı, 
B - Farz edilmesindeki hikmetler ve cihadın amacı,  
C - Cihadın diğer ibadetlerden farklı özellikleri, 
Ç - Cihadın farz-ı ayın olduğu durumlar  
D - Cihadın metotları ve siyasi cihat, 
E - Cihadın edasının şartları (Cihadın farzları) 
F - Cihad hususunda uyulması gereken emirler  
      (Cihadın vacipleri ve sünnetleri) 
G - Cihad esnasında mutlaka sakınılması gereken yasak-

lar,  (Cihadın müfsitleri ve mekruhları) 
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 A - CİHADIN ANLAMI; 

Cihad, insanları hak dine ve adalet düzenine davet etmek 
ve bu davete mani olan engelleri ortadan kaldırmaktır. 427  

İbni Kemal ise cihadı şöyle tarif ediyor; 

Bir müslümanın, Allah yolundaki bir çalışmaya ve çar-
pışmaya bizzat katılması, malı ile, dili ile ve re’yi ile yardım-
da bulunması, bunlara gücü yetmiyor ise İslam cemaatini 
kalabalık göstermek için orduya katılması, veya yiyecek, 
giyecek ve mühimmat tedariki için geri hizmetlerde çalışma-
sı, habercilik, elçilik, casusluk, postacılık ve benzeri görev-
lerde bulunması gibi, bütün faaliyet ve fedakarlıkların hep-
sine birden cihad denir. 428  

Görülüyor ki, cihad deyince, akla sadece harp gelinmeme-
lidir. Gerektiğinde saldırgan ve fesat çıkaran düşmana karşı 
yapılacak silahlı savaş (mukatele) ise cihadın sadece bir çeşi-
didir. 

O halde cihad; Her türlü zulmü, haksızlığı ve ahlaksızlığı 
ortadan kaldırmak, hakkı ve adaleti hakim kılmak amacı ile, 
bir ibadet niyeti ve teşkilat disiplini içerisinde yapılması em-
redilen, bütün gayret ve hizmetlerin tamamıdır. 

Tekrar belirtelim ki askeri cihad (Milli Savunma) dış düş-
manlara karşı ve silahlı yapılır. Şartları ve kuralları farklıdır. 

Ama ülke içindeki, yanlışlık ve haksızlıkları önlemeye ve 
düzeltmeye yönelik hizmetler de bir nevi cihad sevabı ka-
zandırır. Ancak bu türlü hizmetler ilmi, fikri ve siyasi metot-
larla yapılır. Toplumu kavga ve kaos ortamına itecek davra-
nışlardan sakınmalıdır. 

                                                            
427 Şumunni. 
428 İbni Abidin, Cihad Risalesi. 
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B - FARZ EDİLMESİNDEKİ HİKMETLER VE 
      CİHADIN AMACI. 

1 - İslam'a, müslümanlara ve İslam ülkelerine yapılacak 
tecavüzleri önlemek, 

2- İslam’i ve ictimai hayatın huzur ve hürriyetini koru-
mak, barışı ve emniyeti sağlamak, 

3- Zulüm hakimiyetini ve sömürü sistemlerini yıkıp, hak 
ve adalet düzenini yerleştirmek,  

4- Kimden gelirse ve kime karşı olursa olsun, yeryüzünde 
temel insan hak ve hürriyetlerine karşı yapılacak tecavüz ve 
saldırıları durduracak, üstün bir güç ve sistem oluşturmak, 

5- İslam'ın herkese ve her yerde anlatılmasına, gerçek bir 
söz ve fikir hürriyetinin oluşmasına mani olan engelleri or-
tadan kaldırmak, 

6- İnsanlığın yaratılış gayesine uygun, adil ve dengeli, 
ekonomik, sosyal ve siyasal bir hukuk ve hayat sistemini 
kurmak ve yürütmek,  

7- Yeryüzünde fitne ve fesat (odaklarını) ortadan kaldır-
mak.429 Ve ”İlayı Kelimetullah” ı (Allah kelime ve kelamının 
yani Kur’an ahlakının hakim kılınmasını) gerçekleştirmek 
gibi, önemli hikmetleri ve genel hedefleri nedeniyle, cüzi ve 
geçici zararları ve sıkıntıları da olsa - cihad üzerimize farz 
kılınmıştır. 

Bu konuda Cebab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

“Pek hoşunuza gitmediği halde, savaş (ve cihad) size farz 
kılındı. (Buna sabredin) Bazen hoşlanmadığınız bir şey, 
hakkınızda çok hayırlı olabilir ve hoşunuza giden bazı şey-

                                                            
429 Enfal: 39 
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ler de, sizin için zararlı olabilir. (Bunları) Allah bilir, siz bi-
lemezsiniz.” 430  

 
C - CiHAD’IN DİĞER İBADETLERDEN FARKLI 
       ÖZELLİKLERİ VE ÜSTÜN TARAFLARI 

1- Cihad, dinimizde ilk farz kılınan ibadettir. Çünkü ci-
had, Hakkı yaymak ve yerleştirmek için yapılan gayret ve 
fedakarlıkların hepsidir. Bu hizmet ve mesuliyet de, nübüv-
vetle başlamıştır. Hicretten sonra izin verilen ise, mukatele 
(silahlı çarpışma) dır. 

“Kendileriyle savaşılan (mü’min) lere (silahlı çarpışmaya) 
izin verildi. Çünkü onlara zulmedilmiştir (ve silahla savaşı-
lacak olgunluğa ve hazırlığa erişilmiştir) ve şüphesiz Allah 
müslümanlara yardım etmeye kadirdir”431  

2- Kur’an-ı Kerim’de, hakkında en çok ayet bulunan iba-
det, cihad’dır. Namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetlerle ilgili 
ayetlerin toplamı 140 kadar olduğu halde, sadece cihad’la 
ilgili ayetlerin sayısı 400’ü geçmektedir. 

3- Cihat, en büyük ibadettir. ”Mü’minler’den özürsüz ola-
rak yerlerinde oturanlarla, malları ve canlan ile Allah yo-
lunda cihad edenler (asla) bir olamazlar. Allah mallarıyla, 
canlarıyla cihat edenleri, derece bakımından, oturanlardan 
üstün kılmıştır. Gerçi Allah (mü'minlerin) hepsine güzellik-
ler vaat etmiştir. Ancak mücahitleri, oturanlardan çok daha 
büyük ecirlerle üstün kılmıştır. (Allah cihad edenlere) kendi 
katından çok büyük mertebeler vermiş, onlara mağfiret ve 
rahmet etmiştir.”432 ayeti bunu açıkça göstermektedir. 
                                                            
430 Bakara: 216 
431 Hac: 39 
432 Nisa: 95, 96 
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Ebu Hureyre Hz. lerinin rivayet ettiğine göre, sahabeden 
birisi gelerek; 

 - Ya Resulullah bana cihadın (faziletine) denk bir ibadet 
gösterir misin? diye sorunca, Peygamberimiz; 

- Ben cihad değerinde başka bir ibadet bilmiş ve bulmuş 
değilim ki, sana da öğreteyim, buyurdu ve devamla; 

- (Sana sorarım) Hiç gücün yetişir mi ki, mücahit (sefere) 
çıkağında (o dönünceye kadar) sen de mescide girip, hiç ara 
vermeden devamlı namaz kılasın, hiç iftar etmeden devamlı 
oruç tutasın? deyince o adam: 

- Buna kimin gücü yeter ki? dedi. 433  

Yine Ebu Zer Gıfari Hz. leri: 

- Ya Resulullah en efdal ibadet hangisidir, diye sorduğun-
da, Efendimiz:  

- Allah'a iman ve Allah yolunda cihad... cevabını vermiş-
tir. 434  

4- Diğer bütün ibadetlerin gönül huzuruyla yapılması ve 
İslam'i kuralların bütünüyle uygulanması da cihada bağlıdır. 
Zira cihad’sız emniyet ve hürriyet olmayacağı açıktır. Eko-
nomik, teknolojik ve psikolojik yönden hazırlıksız toplum-
lar, başka milletlerin kölesi olacaktır. 

5- Peygamberlikten sonra, en yüce makam olan şehitlik 
rütbesine ancak cihad ile ulaşılabilir. Bir Hadis-i Şerifte şöyle 
bildirilmektedir. 

“Yeryüzünde hiçbir insan cennete girdikten ve Allah ka-
tındaki nimet ve faziletleri gördükten sonra, artık dünyanın 

                                                            
433 Buhari, Cihad Bahsi 
434 Buhari, Itık Bahsi 
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tamamı bile kendisine verilse, yine asla geri gelmek istemez. 
Ancak şehitler (ve şehitlerin o yüksek makamını görenler) 
hariç... Onlar (cihad ederek) yeniden şehit olmak üzere, tek-
rar be tekrar dünyaya dönmek isterler...”435  

6- Her ibadet için belli bir zaman ve miktar tayin edildiği 
halde, cihad belli bir süre ve sayı ile sınırlanmamıştır Çünkü 
cihad, hayat boyu sürecek ve dünya durdukça devam edecek 
bir ibadettir. 

7- Namaz, oruç ve hac gibi ibadetler işlenirken, insanın 
canına, malına bir zarar gelmesi ihtimali ve endişesi ortaya 
çıkarsa, o ibadetler tehir edilebildiği halde cihad yolunda, 
mal ve canın feda edilmesi emredilmekte ve mutlaka cihadın 
sürdürülmesi gerekmektedir. 

8- Allah ve Resulünden sonra herkesten ve her şeyden 
daha çok sevilmesi ve yapılması gereken amel cihad’dır. 
Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır:  

"(Ey Resulüm inananlara) de ki: Eğer babalarınız, oğulla-
rınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabalarınız, kazandığı-
nız mal, servet ve memuriyetiniz, düzeninin bozulmasına 
korktuğunuz ticaretiniz, pek hoşlandığınız ve ferahladığınız 
evleriniz, (evet) şayet bunlar size Allah’tan, Resulünden ve 
onun yolunda cihad etmekten daha sevgili geliyor (ve bütün 
bunları elden kaçırırım korkusu ile cihat’tan geri kalıyorsa-
nız) o zaman Allah’ın emri ile (zillet ve esaret) gelinceye ka-
dar bekleyin. (Başınıza gelecekleri göreceksiniz.) Allah (ci-
hattan kaçan) fasıklar topluluğuna, asla (hidayet ve inayet) 
etmeyecektir.”436  

                                                            
435 Süneni Nesei, Cihad Bölümü, Bab: 33 
436 Tevbe: 24 



 

 

 

359 İSLAM DAVASI VE CİHAT KAVRAMI 

9 - Cihad etmeyenlere, cepheyi ve nöbet (hizmet) yerini 
terk edenlere selam verilmemesi ve onlara genel boykot ilan 
edilmesi öngörülmüştür. 

“Ve (cihad’tan) geri kalan (ve hizmetten kaçan) o üç kişi-
nin tövbelerini (Allah) kabul buyurdu: (çünkü, Peygamberin 
emri ile kendilerine uygulanan manevi boykot yüzünden) 
bütün genişliğine rağmen, dünya kendilerine dar gelmeye 
başlamış, canları sıkıştıkça sıkışmış, (nihayet) Allah'ın (aza-
bından) yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını an-
lamışlardı...”437 ayeti bu durumu haber vermekte ve nefisleri-
ne uyarak Tebük seferinden geri kalan üç büyük sahabeye 
uygulanan “selam vermeme ve ilgilenmeme” cezası sonucu 
çektikleri ızdırabı dile getirmektedir. 

Halbuki cihadın dışında, başka ibadetleri terk edenlere 
böyle bir ceza uygulanmamıştır. 

10- Cihadı terk etmek en büyük tehlike sayılmıştır ”(Para-
nızı ve imkanlarınızı) Allah yolunda (ve cihad uğrunda) har-
cayın (cihadı terk etmek suretiyle) kendi ellerinizle, kendini-
zi tehlikeye atmayın. Allah yolunda ihsan ve iyilik edin. 
Doğrusu Allah (verilen görevleri iyi yapan ve imkanlarını 
cihad yolunda harcayan) muhsinleri sever.”438 ayeti bu tehli-
keden sakındırmaktadır. 

11- Cihad; Ashabı Kiramın tarikatıdır. Onların cihadı saye-
sinde İslam yerleşmiş ve yayılmıştır. Hz. Peygamber (sav) in 
”Küçük cihad’dan büyük cihada dönüyoruz” sözü yanlış an-
laşılmıştır. Bu emriyle, Efendimiz (sav), ”Ashabım, bugüne 
kadar sadece Allah rızası ve ahiret düşüncesiyle hizmet ve 
hareket ettiniz. Ancak bundan sonra komutanlık ve benzeri 
makamlar ve ganimet gibi çeşitli menfaatler yüzünden sakın 
                                                            
437 Tevbe. 118 
438 Bakara: 195 



 

 

 

AHMET AKGÜL 360 

ihlasınızı bozup, birbirinize düşmeyin” ihtarında bulunu-
yordu ve sahabe bunu böyle anlıyordu. Zira bu sözü duyduk-
tan sonra hiç bir sahabenin cihadı terk edip ”nefsimi temizli-
yorum” bahanesiyle evine kapandığı görülmemiştir. 

Hem madem örneğimiz, peygamberimizdir. Öyle ise, İba-
det ve hizmetlerimizi sıraya koyarken ve bir zamanlama 
yaparken ona uyulması gerekmez mi? O halde geliniz, bizler 
de ”küçük cihadı” tamamlayalım, zulmün ve sömürünün 
esaretinden kurtulalım, adalet ve hürriyet ortamını birlikte 
hazırlayalım, ondan sonra nefis terbiyesi ile uğraşalım.  

Gerçek odur ki, nefsi cihatla fiili ve siyasi cihad mutlaka 
birlikte sürdürülmesi gerekmektedir. Bunlardan birisi olma-
dan, diğeri de anlamını ve amacını yitirmektedir. Tarikat 
terbiyesi alamamış ve devamlı bir nefis muhasebesi yapacak 
olgunluğa ulaşamamış insanların, fiili ve siyasi cihad’da da 
başarılı ve faydalı olmadıkları ve hedefe varamadıkları gö-
rülmektedir. Bunun, gibi sözde zikir, ibadet ve riyazetle meş-
gul görünüp, cihad’dan, sosyal ve siyasal hayattan uzak ka-
çanların ise, maalesef İslam’i onurlarını koruyamadıkları, 
mason ve münafıklarca istismar aracı yapıldıkları bilinen 
bir gerçektir. 

Müritlerinden bazıları Allah dostlarından bir zata gelip, 
nefis terbiyesi için kendilerini çileye sokmasını isterler. Haz-
ret onlara sorar: Avam çilesi mi istiyorsunuz, yoksa Ashab 
çilesi mi? 

Bunların ne anlama geldiğini sorduklarında ise, şöyle ce-
vap verir; 

Sadece dünyayı ve günahları değil, yemek, içmek, uyu-
mak ve eşlerinizle olmak gibi helal ve mübah olan arzuları-
mızı bile terk edip, 40 gün mescidin karanlık bir köşesinde 
ibadet ve riyazetle meşgul olmak, avamın çilesidir!.. 
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Ama, insanların onurunu ve huzurunu korumak, barış ve 
bereket şartlarını hazırlamak, zulüm ve sömürüyü ortadan 
kaldırmak üzere çalışmak ve bu yolda sıkıntılara katlanmak 
ise Ashabın çilesidir. 

12- İnananların, Allah (cc) ve Resulüne (sav) muhabbet ve 
teslimiyetlerinin ve dindeki ihlas ve samimiyetlerinin en kes-
kin ölçüsü de, cihad hususundaki gayret ve ciddiyetleridir. 

"Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri, Allah ve Resu-
lünden ve mü'min lerden başkasını kendisine dost ve lider 
edinmeyen (gerçek müslümanları) diğerlerinden ayırmak ve 
açığa çıkarmak üzere, imtihan etmeden bırakılacağınızı mı 
sandınız?”439  

“Mü’min lerden (bir kısmı da, silahlı savunma ve savaşa 
izin veren) bir sure indirilmesi gerekmez mi? (Yeter artık eli 
kolu bağlı durduğumuz) derlerdi. Fakat (ne zaman ki) hük-
mü açık bir sure indirilip, düşmanlarla çarpışmaktan söz 
edilince, kalplerinde hastalık bulunan (bu tiplerin) ölümden 
korkarak bayılıp düşenler gibi, (ürkek ve isteksiz) sana bak-
tıklarını görürsün.”Halbuki onlara yakışan (cihad’la ilgili 
emir ve görevlere) itaat etmek ve güzel (teşvik edici sözler) 
söylemektir. İş ciddiye bindiği zaman (sahte, kahramanlık 
numaralarında) Allah'a sadık kalsalardı, elbette kendileri 
için daha hayırlı olurdu."440 ayetleri, bu ölçüleri ortaya koy-
maktadır. 

13- Cihad ibadeti asla zarar ihtimali bulunmayan, bir ma-
nevi ticaret ve en karlı meşguliyettir.  

“Ebedi olan ahiret hayatını satın almak isteyenler, fani 
olan dünya hayatı ve menfaatini Allah yolunda versinler. 

                                                            
439 Tevbe: 16 
440 Muhammed: 20, 21 
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Kim Allah yolunda çarpışırken o yolda ölürse veya galip 
gelerek (zafere ererse) her iki, halde biz ona yakında pek bü-
yük bir mükafat vereceğiz.”441 ayetinde (galip gelse veya 
mağlup olsa) denmiyor. Zira bu yolda asla mağlup olunma-
yacak ve hizmetler boşa çıkmayacaktır. 

 

Ç - CİHADIN FARZ-I AYIN OLDUĞU DURUMLAR 

Cihad; Kur’an, Sünnet ve icma ile farz olan bir ibadettir. 
Adalet düzeninin hakim olduğu, milletin hak ve hürriyetle-
rini koruyacak ve savunacak milli orduların kurulduğu, teb-
liğ ve irşat görevini yürütecek ulema ve mürşitlerin hazır 
bulunduğu bir ortamda diğer sade müslümanlara cihad farz-
ı kifayedir. Cihadın farz-ı kifaye olduğu bir dönemde, muh-
taç ve mağdur olan ana - babaya hizmet, ilim tahsili ve nefis 
terbiyesi, sanat ve meslek talimi ve helal rızık talebi gibi 
hizmetler tercih edilerek, cihad terk edilebilir. 

Ancak ülkenin genel bir düşman saldırısına ve işgale uğ-
raması, veya müslümanların zorba rejimlerin tasallutuna 
mahkum bırakılması durumunda ise, kadın - erkek her 
mü’mine cihad farz-ı ayın olur. Böyle bir zulüm ve esaret 
altında bulunan, ekonomik, sosyal ve siyasal haksızlıklara 
uğrayan, İslam dışı cahili bir hayat yaşamaya mecbur tutu-
lan müslümanların, bu zulümlerden kurtulmak, hürriyet ve 
adalet ortamına kavuşmak için çalışmaları kaçınılmazdır.  

Cihadın herkese farz-ı ayın olduğu böyle bir ortam da, ge-
rekirse çocuk babasından, hanım kocasından, köle (hizmetçi) 
efendisinden izin almak zorunda kalmadan bile ülke sa-
vunmasına ve hizmet yarışına katılacaktır. Bu durumlarda 
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cihadı terk ederek yapılacak hiçbir hizmet Allah'ın makbulü 
değildir. 

"Siz hacılara su verme ve Mescidi Haramı onarma (işini 
yapanı) Allah ve ahiret gününe inanarak, Allah yolunda 
cihad edenle bir mi tutuyorsunuz? (Hayır) Bunlar Allah ka-
tında bir olamazlar... Allah cihadı terk eden zalimler toplulu-
ğuna hidayet etmez.”442 ayeti, cihad’ın farz-ı ayın olduğu bir 
ortamda, inanan herkesin cihada önem ve öncelik vermesi 
gerektiğini, cihadı terk edenlerin, mevcut zulme göz yum-
duklarından dolayı, bir nevi suçlu ve sorumlu olacaklarını 
haber vermektedir. 

“Nefiri am” Genel seferberlik halinde (cihad farz-ı ayın 
olunca) köleler, kadınlar, alimler, hatta savaşa gücü yeten 
çocuklar da, cihad’la mükellef olurlar. Düşman saldırısını ve 
genel zulmü ortadan kaldırmak mecburiyeti hasıl olduğu 
için çocuk babasından, köle (hizmetçi) efendisinden, kadın 
kocasından izin almak zorunda değildir. Çünkü (dini ve va-
tanı) korumak gibi, genel belayı önlemek için, özel zarar ve 
zahmetler göze alınır. 443  

“Ancak cihad faaliyetlerine katılmaktan aciz, çaresiz ve 
zayıf oIanlar, ağır hastalar (ve sakatlar), cihad yolunda har-
cayacak hiç bir şeyi olmayanlar - bunlar cihad hareketini söz 
ve dua ile desteklemek ve halka öğüt verip teşvik etmek şar-
tıyla - cihada katılmayabilirler”444 Ayeti cihadın farz-ı ayın 
olduğu dönemde, kimlerin ve hangi mazeretinden dolayı 
cihada katılmayabileceklerini. bildirmektedir.  

                                                            
442 Tevbe: 19 
443 Daha Geniş Bilgi için Bkz. Bedayi, Reddül Muhtar, Hukuku İsla-
miye Kamusu, Ö. N. Bilmen, C:111 Sh:160 
444 Tevbe: 91 
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“Ey iman edenler, (uyanık bulunup) korunma ve savun-
ma tedbirlerinizi alın Bölük bölük, ya da hep birlikte cihada 
çıkın.”445 Ayetinde ”sübatin” (bölük bölük) kelimesi, cihadın 
farz-ı kifaye olduğu - döneme, ”cemian” (topyekün hepiniz) 
emri de cihadın farz-ı ayın olduğu zamana işaret eder.  

Velhasıl, düşman tehlikesinden ve zalim yönetimlerin 
esaretinden kurtulmak, can, mal ve namus emniyetini ko-
rumak, din ve düşünce hürriyetini sağlamak, İslam'ca ve in-
sanca bir hayat yaşamak için, cihadın farz-ı ayın olduğu hu-
susunda icma ve ittifak vardır. 

 

D - CİHAD’IN METOTLARI VE SİYASİ 
       CİHADIN ANLAMI 

Kur’an da birçok konudaki hükümler ”mutlak” tır, ama 
”mukayyet” (kayıtlı) değildir. Yani, özelikle itikat ve ibadet 
dışında kalan, muamelat (ticaret, iktisat, sanat ve siyaset gi-
bi) yaşanan hayat konularında “mutlak hükümler, genel ve 
temel ölçüler” koymakla beraber, o hükümlerin icrasının 
(uygulanmasının) şeklini, değişen ve gelişen şartlara uygun 
içtihatlara bırakmıştır. Böylelikle, İslam, dar kalıplar ve kuru 
kabuklar içinde sıkışıp kalan, ölü prensipler yığını olmaktan 
kurtarılıp, her çağa yön ve şekil veren ve her çıkmaza yol 
gösteren, diri ve dinamik bir din olma özelliğine kavuştu-
rulmuştur. 

Bu hikmete binaen, İslam, ”her türlü zulmü ortadan kal-
dırmak, Hakkı ve adaleti hakim kılmak” için mutlak surette 
emredilen cihadın, genel ve temel esaslarını bildirmekle be-
raber, cihadı’n şeklini, metodunu ve vasıtalarını açık olarak 

                                                            
445 Nisa: 71 
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göstermemiş, bunları değişen ve gelişen şartların durumuna 
bırakmıştır.  

Ancak bu metotları iki ana bölümde ele almak mümkün-
dür: 

1- Dışarıdan gelecek harbi ve saldırgan düşmanlara karşı, 
silahlı savunma ve hücum harpleri ve hazırlıkları, hile, oya-
lama ve aldatma taktikleri, barış ve anlaşma stratejileri. 

2- İçerideki zalim yönetimlere karşı ise, basın ve yayın gi-
bi en etkili vasıtalarla kamuoyu ve baskı unsurları oluştura-
rak yapılacak, ikaz ve irşat hizmetleri ve ”siyasi cihad” hare-
ketleri... 

“Kafirlere (ve zalim rejimlerine) itaat etme (boyun eğme) 
onlara, karşı bununla (Kur’an ile) büyük cihad et.”446 ayeti, 
Kur’ani örnek ve ölçülerle yapılacak ilmi ve siyasi cihada 
işaret etmekte ve bunun ”en büyük cihad” olduğunu bildir-
mektedir. 

“Siyaset, halkı dünya ve ahirette kurtuluşa erecekleri, hak 
yola irşat etmekle, onların salahına ve felahına çalışmak-
tır.”447  

Siyaset, devleti hak ve adalete uygun olarak yönetmek ve 
insanları iyilikle idare etmek mesleğidir. 

Zira Cenab-ı Hak, insanlar arasında mutlaka adaletle 
hükmedilmesini emretmiş, adaletle hükmedilmesi için de 
emanetlerin (devlet yönetimine ait vazifelerin) ehline veril-
mesini istemiştir. 448 Ülkemizde, temel insan haklarına ve 
evrensel hukuk kurallarına uygun bir sistemi yerleştirmek, 
en hayırlı hizmettir. 
                                                            
446 Furkan: 52 
447 İbni Abidin, C:8, SH: 186 Çağrı 
448 Nisa: 58 
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Müslümanların en önemli ve öncelikli vazifelerinin ba-
şında, adil bir hükümet kurmaları gerektiği, Kur’an ayetleri, 
Resulullahın hadisleri ve Ashabın icması ve uygulamasıyla 
sabittir. Peygamberimizin vefatından sonra, Ashabı Kiram’ın, 
O nun cenaze hizmetlerini bile erteleyip, Hz. Ebu Bekir’i dev-
let başkanı seçmek sureti ile ona biat etmeleri ve meşru bir 
hükümet kurulmasına son derece önem ve öncelik gösterme-
leri, bunun açık bir delilidir. 449  

Çağımızın önde gelen alimlerinden Said Havva ”İslam 
Erinin, Ahlak ve Kültürü” adıyla dilimize çevrilen kıymetli 
eserinin ”siyasi cihad” bölümünde şunları söylemektedir. 

“........ Çağımız cemiyetleşme ve kitleleşme çağıdır. Müslü-
manlar, çeşitli isimler altında kuracakları cemiyet (ve teşki-
latların) çatısı atında, hem tanışıp toparlanacaklar, hem de 
birlikte İslam'ı yaşamaya ve yaşatmaya çalışacaklardır..." 

".............. Kanunların tanıdığı imkanları, hayır yolunda kul-
lanmak ve hukuki haklardan yararlanarak her gün biraz 
daha ileriye gitmek ve fırsatları değerlendirmek lazımdır..." 

“........... Kalbinde zerre kadar imanı bulunan bir insanın, hak 
ve adalete dayalı bir hükümet düzeninin kurulması için çalış-
ması farz-ı ayındır. Bütün bu hizmetler ise, ancak siyaset çatısı 
altında yapılabilecek işlerdir. Siyasetten kaçan ve korkan bir 
müslüman, şüphesiz bunların hiçbirini, yapamayacaktır..." 

Bugün İslam’ı savunmak ve haklarımızı korumak için si-
yasetle uğraşmak müslümanlar için zorunluluktur. Eğer 
müslümanlar haklarını ve dinlerini korumak istiyorlarsa, 
kendi ülkelerinde siyasi faaliyet gösteren (batıl zihniyetlere) 
karşı koyabilmek için mutlaka bir siyasi partinin çatısı al-
tında toplanmalıdırlar... 

                                                            
449 Geniş Bilgi İçin Bkz. M. Vehbi Ef. Ahkamı Kuraniye, Sh: 250 
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"........... Yahudi Siyon protokollerinin beşinci maddesi Şöy-
ledir; Yahudiler bulundukları her yerde, birbirine zıt düşün-
celeri ortaya atarak halkın siyasetten uzak durmalarını ve bu 
sahanın Yahudi ve masonların tekelinde kalmasını sağlama-
lıdırlar..." 

"........ .. Bugün siyaset düşüncesini kafasından atan ve on-
dan uzak duran bir müslüman, ya İslam'ı anlamayacak ka-
dar şuursuz bir insandır, veya İslam’ın hükmünü savunmak-
tan çekinen bir korkaktır..." 

"........... Bir takım özel sebepler ve mazeretlerle, İslam’ın 
menfaati gereği bazı kimseler zahiren siyasi parti faaliyetle-
rine katılmayabilirler. Ancak bunlar siyasi faaliyetlerin 
aleyhinde bulunamazlar ve başka müslümanları da siyasi 
cihad’dan soğutamazlar. Böyle yapmaları halinde iki büyük 
günah işlemiş olurlar: 

1 - Kendileri (adil bir devlet düzeni kurmak için yapılan) 
siyasi cihattan kaçtıklarından, 

2 - Kendilerine uyan müslümanları, bu önemli hizmetten 
geri koyduklarından..." 

“Biz siyasi parti faaliyetlerini bırakıp, önce fert fert insan-
ları irşat ve ıslah etmeliyiz.” düşüncesinde olanlara karşı da 
Mevdudi şöyle cevap veriyor: 

“Siz eğer ahlaki ve sosyal inkılabı bir an önce elde etmek 
istiyorsanız, evvela bu (sosyal) inkılabı (gerçekleştirebilecek) 
vasıtaların neler olduğunu düşünmeniz lazımdır. Elbette ki 
bu vasıtalar; eğitim, öğretim, genel ahlakın ıslahı ve (batıl) 
zihniyetlerin değişmesi gibi şeylerdir. Bunlar için de (adil) bir 
hükümetin (mutlaka) kurulması ve onun kanuni ve siyasi 
vasıtalarının kullanılması gereklidir. (çünkü) hükümet kud-
reti, yalnız tek başına bir ıslah vasıtası olmakla kalmaz, (aynı 
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zamanda) diğer ıslah vasıtaları üzerinde de (çok büyük) te-
sirler icra eder.” 

Artık bu gerçekler ortada iken ”hükümet vasıtalarından 
istifade etmeyelim (ve siyasetle uğraşmayalım) demek ma-
nasızdır. Bizim verdiğimiz reyler ve ödediğimiz vergilerle 
(zaten batıl ve zalim zihniyetler) hükümet icraatına devam 
edeceklerdir. Şimdi biz bu yanlışlık ve ahmaklığı nasıl kabul 
edebiliriz ki, bir yandan ferdi ve ahlaki bakımdan toplumun 
ıslahına çalıştığımızı söyleyelim, diğer taraftan da hüküme-
tin ahlakı ve hayatı düzeltecek (eğitim sistemi, televizyon, 
basın gibi) en etkili vasıtalarını (hayır yolunda) kullanmak-
tan kaçınıp, bunları küfür ve kötülük yolunda faaliyet yap-
masına göz yumalım...”450  

Müslümanlara hikmet ve siyaset dersi vermek üzere indi-
rilen sure-i celilede Hz. Yusuf’un (as) Firavunlardan biri olan 
Mısır melikinden maliye bakanlığı görevini istemesi ve üst-
lenmesiyle ilgili 55. ayetin tefsirinden şu sonuç çıkarılmıştır. 

“Bu ayeti celile bir kimsenin beşeri kanunları yoluyla 
hizmete ve siyasete imkanı ve fırsatı olur ve o işi ondan baş-
ka başaracak birisi bulunmazsa, (müslüman’ın) o memuriye-
te muktedir olduğunu açıklayıp ispat etmek (ve bizzat iste-
mek) suretiyle o göreve talip olması caizdir. İsterse, o göreve 
tayin edecek kimse kafir bile olsa (hayırlı işlerde) onunla 
yardımlaşarak (toplumu) Hak’ka ve huzura doğru çekip gö-
türmek lazım olduğuna dalalet ettiği” Beyzavi tefsirinde bil-
dirilmektedir. 451  

Ebu Hureyre (ra) da rivayet ettiğine göre, Resulullah (sav) 
şöyle buyurmuştur:  

                                                            
450 Mevdudi, İslam’da Hükümet, Son Bölüm. 
451 E. Vehbi, Hulusatül Beyan, C: 7, Sh: 2451 
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“İsrailoğullarının peygamberleri siyaset yapardı (idare 
ederdi). Her ne zaman bir peygamber gider (ölür) se, onun 
yerine başka bir Peygamber geçerdi. Benden sonra ise şüphe-
siz hiç bir peygamber olmayacaktır. Sahabiler: 

- Şu halde (senden sonra) ne olabilir, diye sordular. Pey-
gamber (sav): 

- (Benden sonra) halifeler olur ve sayıları çoğalabilir, bu-
yurdu. 

Sahabiler ; 

- (Ya Resulullah) Halifelerin sayısı artınca (birden fazla 
lider ortaya çıkınca) nasıl yapacağız? diye sordular. Peygam-
ber (sav) : 

- Birinciye ettiğiniz biat’a bağlı kalınız. (Çünkü ilk biat sa-
hihtir) ve üzerinizdeki (emrini dinleme ve itaat etme) hakkı-
nı ödeyiniz. Onlara da Allah (Azze ve Celle) (sizin adınıza) 
riayet etmeleri gerekli haklarınızı soracaktır.”452  

 

E - CİHADIN EDASININ ŞARTLARI:  
      (Cihad’ın Farz’ları.) 

Cihad bir ibadettir ve her ibadet gibi cihad dahi, ancak 
emredilen şartlara uyularak yapılırsa makbul olacaktır. Ab-
destsiz namaz, arafat’sız hac, açlık çekmeden oruç olmayaca-
ğı gibi, şimdi arz edeceğimiz şartlar yerine getirilmeden de 
cihad olmayacaktır. 

Bu şartlar beş tanedir: Bunlar aynı zamanda cihadın farz-
larıdır.  

                                                            
452 Sünen-i İbn Mace, C: 8 H. No: 2871 
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1- Cihad, mutlaka organizeli bir teşkilat ve disiplinli bir 
cemaat şuuruyla yürütülecektir. 

2- Bu hizmetlerin başındaki yetkililere ve yöneticilere her 
mü’min - Hakkı ve hayrı emrettiği müddetçe - ona itaat ede-
cektir. 

3- Her mümin (mücahid) bu hayırlı oluşum içindeki hiz-
met birimini ve şahsi görevini bilecek, nöbet ve hizmet yerini 
asla terk etmeyecektir. Yani ”şuurlu” insan haline gelecektir. 

4- a- Canıyla cihad etmek: Ömrünü, zamanını, fırsatını 
adalet nizamının kurulması ve korunması yolunda harca-
mak. Bizzat, bedeniyle cihad ve teşkilat hizmetlerine katılıp 
bu yolda yorulmak ve bu gaye ve gayret üzerinde iken Mev-
la'ya kavuşmak. 

b- Malıyla cihad etmek: Parasını, makamını ve İmkanları-
nı hakkın hakimiyeti için seferber etmek... Hayırlı hizmetle-
rin ve dava erlerinin maddi ihtiyaçlarını karşılamak...  

5- Teşkilat içinde fitne ve tefrika çıkarmamak. 

Kur’an, sünnet, icma ve içtihat gibi temel İslami ölçülerle 
sabit olan bu beş şart yerine getirilmeden yapılacak hiçbir 
hizmet ve hareket, gerçek manada cihat mertebesine çıka-
mayacaktır. 

Şimdi bunları delilleri ve kaynaklarıyla birlikte izah ede-
lim.  

1- Bu türlü hizmetlerin mutlaka teşkilat düzeni ve 
disiplini içinde ve inananların hep birlikte yapmaları 
gerekmektedir. 

İslamda şahsi ve sivri hareketlere izin ve itibar yoktur.  
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“Müşrikler nasıl sizinle top yekün savaşıyorlarsa, sizde on-
larla hepiniz birlikte ve top yekün savaşın.”453 ayeti bütün 
milletin aynı hedefe, aynı şuur içinde ve birlikte yürümeleri 
gerektiğini açıkça göstermektedir. 

“Ey iman edenler. Size ne oldu ki ”Allah yolunda (topluca) 
cihada çıkın” denildiği zaman, yerinize çakılıp kaldınız. Yok-
sa ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz.”454 aye-
tinde, cihatta topluca ve birlikte hareketin gereğine işaret 
etmektedir. 

“Allah kendi yolunda kurşunla kaynatılmış binalar gibi, 
saf bağlayarak çarpışanları sever.”455 ayetinde geçen ”Bünya-
nün mersus” ifadesi, fertleri ve birlikleri arasında ciddi bir 
teşkilat ve irtibat bağı bulunan, sevgi ve saygı zinciri içinde 
bir disiplin düzeni kurulan, gönül birliği ve teşkilat dirliği 
oluşturulan müminler bir bütünlük halinde cihad ederler” 
manasını taşımaktadır. 

Elbette bir orduda karacı, havacı ve denizci gibi çeşitli bi-
rim ve bölükler olacaktır. Ama bunların hepsi, aynı genel-
kurmaya bağlı kalacaktır. Bunun gibi, örneğin bir siyasi 
hizmet bünyesinde parti, sendika, gazete vakıflar gençlik 
teşkilatları gibi çeşitli kuruluşlar haliyle bulunacaktır. An-
cak bunlar manevi sinir sistemiyle beyne (genel merkeze) 
bağlı çalışmak durumundadırlar.  

Bu oluşum içinde ırkçılık, bölgecilik, grupçuluk gibi ayı-
rımlar yasak ve haramdır. Daha önce İslami feyiz ve eğitimi-
ni ister Risale-i Nurdan, ister Kur’an kurslarından, ister bir 
tarikat ocağından, isterse medreseden ve özel hocadan almış 
ve yetişmiş olsun, bu hukuki ve ahlaki hizmet içinde zulme 

                                                            
453 Tevbe: 36 
454 Tevbe: 38 
455 Saf: 4 



 

 

 

AHMET AKGÜL 372 

ve sömürüye karşı birlikte hareket etmeye mecburdurlar. 
Hanefilik, Şafilik gibi mezhep ayrımı, Nurculuk - Süleyman-
cılık gibi meşrep ayrımı, Kadirilik - Nakşilik gibi tarikat ve 
şeyh ayrımı veya mektepli - medreseli gibi meslek ayrımı ve 
Türk - Kürt gibi ırkçılık ayrımları yapmak ve fitne çıkarmak 
haramdır, en büyük günahlardandır. 

“Hepiniz birden topluca Allah'ın ipine (ve Kur’anın hük-
müne) yapışın. (sakın) tefrikaya düşüp parçalamayın.”456 
ayeti, hep birlikte ve bir düzen ve disiplin içerisinde hareket 
etmemizi, tefrikadan da mutlaka sakınmamızı kesinlikle 
emretmektedir. 

Herkes kendi eğitimine, mesleğine ve kabiliyetine uygun 
hizmet birimlerinde çalışacak, muazzam bir fabrikanın dişli-
leri gibi, hep birbirinin işini kolaylaştırmaya ve eksiğini ta-
mamlamaya uğraşacaklardır. Böylece, Türkiye’nin öncülü-
ğünde yeni bir medeniyet kurulacaktır. 

2- Hizmet birimini tanımak ve tabi olmak. Başsız ve 
programsız başarı olamayacağı, akli ve nakli delillerle sabit 
olan bir gerçektir. Vücutta baş ve beyin ne ise, teşkilatta da 
lider o konumdadır.  

“Ey iman edenler. Allah'a itaat edin, Resule itaat edin ve 
sizden olan emir sahiplerine de (itaat edin).”457 ayeti hem 
”emir ve komuta” sahiplerinin gereğini hem de onlara itaatin 
farziyetini beyan etmektedir. 

“Gidip peygamberlerine: Bize bir komutan tayin et ki 
(onun önderliğinde) Allah yolunda savaşalım, dediler.”458 

                                                            
456 Al-i İmran: 103 
457 Nisa: 59 
458 Bakara: 246 
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Ayeti de ancak itaat edilen bir liderin komutasında hizmet 
verilebileceğine işaret etmektedir. 

“Cihada lüzum görüldüğünde ”Veliyyülemr” (devlet baş-
kanı-yoksa müslümanların) ilk yapacağı şey bir emir (ko-
mutan) tayin etmektir. Çünkü askeri (cemaat ve teşkilatı) 
sevk ve idare etmek, orduda ittifak ve ittihadı sağlamak, ge-
rekli kararları almak ve uygulamak, disiplin ve düzeni ko-
rumak için (mutlaka) bir emire (ve lidere) ihtiyaç vardır.”459  

Milli savunmada böyle olduğu gibi, Müslümanların esir ve 
zelil yaşadıkları, Temel insan haklarından mahrum bulun-
dukları, cemaat ve teşkilat şuurundan habersiz, başıboş dolaş-
tıkları bir ortamda, kim çıkar da düzenli ve disiplinli bir hare-
ket başlatırsa, o hizmet ve faaliyeti kuran, yürüten ve yöneten 
kişi, eIbette liderliğe liyakatını da ispat ve izhar etmiş olur. 

Artık müslümanlara düşen, ona tabii ve taraf olmak, 
onun hizmet halkasına katılmak ve bazı zahmetlere katlan-
maktır. 

Bu konuda Peygamberimiz Efendimizin (sav) : 

“(Cemaat, teşkilat ve cihad) işleriniz bir tek adamın yöne-
timinde toplu bir halde (kurulup) devam ederken, birisi çı-
kar de asanızı (siyasi ve içtimai dayanağınızı) kırmak ve (teş-
kilatınızı) bölmek isterse, ona fırsat vermeyiniz."460  

“Kim bir lidere bağlanıp, elinin içini ve kalbinin muhab-
betini ona verirse artık -Allah'a isyanı emretmedikçe - gücü 
yettiği kadar ona itaat etsin. Sonradan başkaları liderlik he-
vesiyle ortaya atılıp fitne çıkarırsa, onun kabul etmeyiniz.”461  

                                                            
459 Geniş Bilgi İçin Bkz. Hukuki İslamiye Kamusu, Ö. Nasuhi Bilmen 
C: NI, Sh: 361 
460 Müslim, C. 6 Sh: 22  / Ebu Davut, C: 4 Sh: 242 
461 Nesai, Bab: 25 / İbni Mace, Fiten Babı, / Müslim, C: 6, Sh: 38 
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Şeklindeki emirlerine dikkat ve riayet etmek zorundayız.  

Genel hizmet merkezi bir tane olur ve diğer bölge ve birim 
başkanlarını, istişare sonucu o tayin eder. Onun kendi istih-
barat, istişare ve inisiyatifiyle verdiği karalara uymak gere-
kir. Sorumluluk, kararı verene aittir. 

(Kendilerine Talut komutan olarak gönderilince) “O, nasıl 
bizim üzerimize komutan olabilir? Biz liderliğe ondan daha 
layıkız...”462 diyen kimselerin durumuna düşmekten Allah'a 
sığınmalıyız. Cihad’dan kaçmak için bahaneler uyduran, 
nefsi hesaplarla liderde kusur arayan tipler, her zaman bula-
nacak, ama bunlar asla iflah olmayacaklardır. 

Bu hususta açıklanması ve karıştırılmaması gereken 
önemli bir nokta da şudur: 

İslam'da üç çeşit bağlılık vardır: 

1- İktida: Geçerli bir mazereti yoksa, müslümanın 5 vakit 
namazı camide ve cemaatle kılması gerekmektedir ve na-
mazda herhangi bir imama tabi olmak sünnettir. 

2- İntisab: Nefis terbiyesi ve ahlak eğitimi için bir mür-
şid-i kamile inabe etmek suretiyle ders almak ise büyük bir 
fazilet, çok karlı ve tatlı bir meşguliyettir. Tasavvuf hizmet-
leri usta-çıkar metodu ile, İslam'ın yaparak ve yaşayarak öğ-
renildiği manevi eğitim üniversiteleridir.  

3- Biat: Huzur ve hürriyet döneminde devlet başkanını, 
İşgal ve zulüm döneminde de genel cihad emirini tanımak ve 
tabi olmak ise, farz-ı ayındır. Alimler ve mürşitler dahil, her-
kesin cihad emirine itaat etmesi şarttır. 

Türk kurtuluş mücadelesi, Bosna ve Çeçenistan dirilişi 
buna örnektir. 
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Şeyhlere veya üstatlara, biat değil intisab ve itibar edilir. 
Zira biat; milletin bütün sorunlarını omuzlayan ve fiilen 
cihadı başlatan zata yapılacaktır ve bu makam bir tanedir. 

Günümüzde, bütün insanlığı, Siyonizm'in zulüm ve sö-
mürüsünden kurtaracak, yeni ve adil bir dünya medeniyeti 
kuracak, dış düşmanların tuzaklarını önceden bilip koruyu-
cu tedbirleri alacak, bir feraset, cesaret ve siyaset sahibi ola-
mayan; Tabii ve temel doğrulardan ve genel hukuk kuralla-
rında yola çıkarak, çağın şartlarına uyacak ve genel ihtiyaç-
ları karşılayacak, faizsiz banka ve kredi sistemi, adil ve den-
geli vergi düzeni, yeterli sendika ve sigorta faaliyetleri gibi 
iktisadi, hukuki, ahlaki ve siyasi ”yeniden yapılanmanın” 
temel esaslarını ortaya koyacak bir ilim ve anlayıştan mah-
rum bulunan; 

İslam Birleşmiş Milletleri, İslam ortak pazarı, müşterek 
para birimi, ortak savunma paktı ve kültürel işbirliği teşkila-
tı gibi, hayati ve evrensel kuruluşların temel prensip ve prog-
ramlarından habersiz kimselerin - zahiri şöhreti ne olursa 
olsun, bunlar Millete rehber olamaz. 

Allah katındaki manevi makam yüksekliği ise, zahiri rüt-
be ve yetkilerle değil, takva, teslimiyet, hizmet ve ibadetlerle 
alakalıdır, ve bu da ancak ahirette belli olacaktır. 

“Sana biat edenler (ölünceye kadar yanında kalmaya ve 
İslam yolunda çarpışmaya söz verenler) gerçekte Allah'a biat 
etmektedirler. Allah'ın (kudret ve nusret) eli onların elleri 
üzerindedir. (Artık) Kim ahdini bozar, biat ve itaatten çıkarsa 
bu kendi aleyhinedir Kim de, Allah için verdiği sözü tutar ve 
itaate devam ederse, Allah ona pek büyük bir mükafat vere-
cektir.”463 ayeti, Allah için yapılan biat ve itaatin kıymetini 
anlatmaktadır. 
                                                            
463 Fetih: 10 
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3- Cihadın üçüncü şartı ise her müslüman (mücahi-
din) hizmet oluşumu içindeki, özel görevini ve mesuli-
yetini bilmesi, kendi nöbet yerini ve hizmet birimini 
asla terk etmemesidir. Verilen görevi en iyi şekilde 
yapmaya çalışmak ise ”ihsan” mertebesidir.  

Haklı ve hayırlı hizmetlerdeki yerini ve görevini bilme-
yen, hiç bir hizmet ve mesuliyet yüklenmeyen insanların 
faaliyetleri, belirsiz ve bereketsiz olur. Bu tür insanlar sinir-
leri koparak, beyinle irtibatları kesilmiş azalar gibidirler.  

Cenab-ı Hakkın: ”Ey iman edenler... (Cihad ve musibetle-
re) sabredin (düşmanlarınıza ve zorluklara karşı) direnin, 
yılmayın ve usanmayın. ”Murabıt” olarak (nöbet ve hizmet 
yerinizi terk etmeyin, devamlı irtibatlı ve intizamlı bulunan) 
ve Allah'tan korkun ki, felah bulup zafere erişesiniz.” 464 emri 
bu gerçeği ifade etmektedir. 

Rıbat; Sınır boylarında ve tehlike bölgelerinde nöbet tu-
tup, ülkemizi ve kutsal değerlerimizi korumak ve hayırlı 
hizmet ve hareketlerle irtibatını sürdürmektir. 

Murabıt ise; Allah için, nöbet başında ve görev yerinde 
sorumluluk üstlenen ve sabreden kimsedir. Günümüzde 
”murabıt”lar yerine ”müşahit”ler bulunmakta, mahalle ma-
halle, köy köy dolaşarak halkı uyarmakta ve hakkı anlat-
maktadırlar. Zaten Rıbat, Arapça, zabtu rabt etmek ve bağ-
lamak manalarından gelir. 

Daha geniş manasıyla Rıbat; Allah'la, peygamberle, Hiz-
met rehberi ve cemaatiyle, kalbi hürmet ve muhabbetini, 
zahiri irtibat ve itaatini en güçlü bağlarla sürdürmek ve asla 
koparmamaktır. 

                                                            
464 Al-i İmran: 200 
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Peygamber Efendimiz (sav): Allah için uykusuz kalan 
gözlerin, Allah yolunda tozlanan ve yorulan ayakların sa-
hipleri cehenneme haramdır, ateş onları yakmayacaktır.”465 
buyurmuşlardır. 

Başka bir hadiste: ”Allah yolunda geçirilen bir gün, başka 
vakitlerdeki bin günden hayırlıdır.”466 buyurmuştur. 

Sahihi Buhari’nin cihad ve siyer bölümünde şu hadis nak-
ledilmektedir Efendimiz şöyle demiştir: 

“Altın ve gümüşün (paranın ve servetin) ve gösterişli elbi-
se (ve eşyaların) kölesi olan kimseler sürünsünler... Ki, böyle-
si (dünya düşkünü) kimselere (sözde cihad çalışmalarından 
dolayı) istedikleri makam ve menfaatler kendilerine verilir-
se, memnun olurlar, eğer umdukları verilmez ise, kızar ve 
kaçarlar. Allah bunları kahretsin. 

Ama, cennet ve her türlü hayır ve saadet şu kula layıktır 
ki O, Allah için cihad yolunda kendisini atının dizginine (bi-
neğinin oturağına) bağlamıştır. (Yani hakkı yaymak için do-
laşıp durmaktadır.) Onun üstü başı perişandır. Eğer kendisi-
ne cihad ordusunda (ve teşkilatında) öncü hizmetlerde görev 
verilirse, bunu hakkıyla yapar (ve nöbet yerini asla terk et-
mez). Yok eğer geri hizmetlerde bırakılsa, yine bütün gücüy-
le çalışır. Böylesi (isimsiz ve rütbesiz kahramanlar) bir mecli-
se girmek istese, yüz verilmez. Herhangi bir kişiye aracı ve 
yardımcı olmak istese, işi görülmez. (Ancak, Allah katındaki 
değerleri ve dereceleri öylesine yüksektir ki) onların hiç bir 
duaları geri çevrilmez." 

Nasıl ki müezzin ezan okuduktan sonra, artık duyan her-
kesin bu ilahi davete koşması icap eder. Müezzinin ayrıca 
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kapı kapı dolaşıp camiye çağırması gerekmez. Bunun gibi 
hakka ve halka hizmet çağrısını duyan herkesin, gidip görev 
alması ve katkıda bulunması lazımdır.  

 

F - CİHAD HUSUSUNDAKİ EMİRLER VE 
      MÜMİNLERİN SORUMLULUKLARI 
      (Cihad’ın Vacipleri ve Sünnetleri.) 

1- Cihad etmeden yardım ve kurtuluş olmadığını bilmek 
ve fiilen cihada başladıktan sonra yardım beklemek: 

“Ey iman edenler. Eğer siz (cihad ederek) Allah (ın dinine 
ve İslam davasına) yardım ederseniz, (Allah da) size yardım 
eder ve ayaklarınızı (hidayet ve cihad üzerinde) sabit ve sağ-
lam tutar.” 467  

2- Zahiri asker ve araç üstünlüğünden değil, zaferi ancak 
Allah’dan bilmek, sayı ve silah azınlığından dolayı ümitsizli-
ğe düşmemek: 

“(Allah'a iman ve itimatı zayıf olanlar) bugün düşmanın 
(kalabalık ve güçlü) ordularına karşı koyacak gücümüz yok-
tur” dediler. Allah'ın (nusret ve cennetine) kavuşacaklarına 
kesin inancı olanlar ise şöyle dediler: 

Nice az topluluklar var ki, Allah’ın izniyle çok kalabalık-
lara galip gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir.”468  

“Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer (gerçekten) inanıyorsanız, 
mutlaka en üstün olan sizlersiniz.”469  

                                                            
467 Muhammed: 7 
468 Bakara: 249 
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“İzzet ve üstünlük, Allah'ın; peygamberin ve inananların-
dır. Ne var ki münafıklar bunu bilemezler.”470  

3- Cihad için, zamanın şartlarına göre, geçerli ve yeterli 
olacak şekilde, her türlü tedbir ve tedariki hazırlamak: 

“(Düşmanı korkutmak ve haklarınızı korumak için) onla-
ra karşı gücünüz yettiği kadar (her türlü) kuvvet (ordu, silah, 
teçhizat, siyasi teşkilat) hazırlayın ve cihad için bağlanıp 
beslenen atlar (devamlı bakım altında tutulan tanklar, uçak-
lar, füzeler) hazırlayın. Böyle yapın ki, hem açık hem de gizli 
düşmanlarınızı korkutmuş olasınız.” 471  

Adiyat suresindeki: 

“Andolsun nefesleriyle ses çıkararak koşanlara” ayetini 
okurken, eksozundan gürültülü sesler çıkararak, cihad ve 
tebliğ yolunda hareket eden motorlu vasıtalar, uçaklar ve 
uzay araçları hatıra gelmektedir. 

“(Ve yemin olsun) tırnaklarıyla ateş çıkaranlara - sabah 
vakti akın ederek koşanlara”472 derken artık sadece Allah 
yolunda soluyup koşuşan atlar değil, hücum anında ortalığı 
toz dumana katan tanklar, toplar, tetik tırnağı düşmesiyle 
ateş kusan makinalı tüfekler ve füzeler gözümüzde canlan-
makta ve bütün bunları okuduktan sonra, ağır sanayi ile bir-
likte Milli harp sanayinin bir an evvel kurulmasının önemi 
çok daha iyi anlaşılmaktadır . 

Ukbe bin Amr el-Cüheni (ra)’dan şöyle rivayet edilmiştir:  

Resulullah (sav)’in minber üzerinde olduğu halde şöyle 
buyurduğunu işittim: ”Gücünüz yettiği kadar düşmanlara 
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karşı kuvvet hazırlayın, dikkat edin kuvvet atmaktır. Dikkat 
edin kuvvet atmaktır. Dikkat edin kuvvet atmaktır.”473  

4- İlk önce, insanlara zararı en yakın ve en yaygın olan 
düşmanlardan ve barbar nizamların islahından başlamak: 

“Ey iman edenler! Saldırgan Kafirlerden size (zararı) en 
yakın olanlarla çarpışın. Onlar sizde bir sertlik ve (dininizde 
ciddiyet) bulsunlar. (Korkmayın) Bilin ki, Allah muttakilerle 
beraberdir.”474  

5- Düşmanlarımıza fiili ve siyasi saldırıya geçmede önce 
onları Hakka ve İslam'a davet etmek, İslam'ın adalet ve saa-
det kurallarını ve kurtuluş yollarını onlara öğretmek ve gös-
termek. Buna yanaşmazlarsa belirli şartlarla barış teklif et-
mek. Fiili ve siyasi rakiplerimizin barış ve anlaşma istemeleri 
halinde ise (toplumun lehine olmak şartıyla) bunu kabul 
etmek: 

“Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de onlara yanaş ve (si-
yasi kabiliyetini kullanarak bu anlaşmada karlı çıkmak hu-
susunda) Allah'a güven. Zira O gerçekten işitendir ve her şeyi 
hakkıyla bilendir.”475  

Bir kısım tavizler vermek pahasına da olsa, müslümanla-
rın güçlenip toparlanmasına zaman kazanmak ve Hakkın 
hakimiyetine zemin hazırlamak maksadıyla, Peygamber 
Efendimizin hicretten sonra Medine'de Yahudilerle ”birlikte 
yaşama ve ortak savunma anayasası” hazırlayıp imzalaması 
ve yine müşriklerle ”Hudeybiye barış anlaşmasını” yapması, 
bu konuda açık birer örnektir. 
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Bu hususta aslolan, inisiyatifin müslümanların elinde bu-
lunmasıdır. 

6- Dinimize ve yurdumuza saldırmayan kimselerle, insani 
münasebetler kurmak ve iyi ilişkiler geliştirmek: 

“Allah sizi, dininiz hususunda sizinle savaşmayan ve sizi 
yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere (ve kesimlere) iyilik 
etmekten ve onlara adil davranmaktan asla men etmez. Çü-
kü Allah adalet edenleri sever. Belki de Allah (böylelikle) 
sizinle düşmanlarınız arasında bir sevgi koyar” 476  

7- Güç ve gönül birliği ederek ve her yönden kenetlenerek 
cihad etmek: 

Teşkilat ve cemaat içindeki kusur ve kabahatleri büyüt-
memek. Zira düşman taarruzları ve top mermileri karşısında 
ayağa batan dikenlerle meşgul olunmaz.  

“Allah kendi yolunda (tuğlaları) kurşunla kaynatılmış bi-
nalar gibi, saf bağlayarak çarpışanları gerçekten sever.” 477  

8- Genel emirin ve onun tayin ve tensib ettiği cephe, bölge 
ve bölük komutanlarının, aklımıza yatmayan ve hoşumuza 
gitmeyen davranışlarına sabretmek, itiraz ve isyan etmemek: 

“Kim emir ve komutanından hoşlanmayacağı bir şey gö-
rürse sabretsin. Zira cemaat (ve teşkilattan) bir karış ayrılan 
kimse (bu hal üzere) ölecek olursa ancak cahiliye ölümü ile 
ölmüş olur.”478  

Farkına vardığımız yanlışları, Allah rızası ve davamızın 
hatırı için, en münasip şekilde hatırlatarak, ikaz ve irşad et-
mek ne kadar güzel ve gerekli ise, edep ve hürmet ölçülerini 
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aşacak, birliği ve dirliği bozacak şeklinde itiraz, itham ve 
ihtilaflar ise, o derece çirkin ve yanlıştır. 

Ebu Hureyre (ra)’dan rivayet edildiğine göre dedi ki:  

Rasulullah (sav): ”İyi olsun, kötü olsun, her (müslüman) 
emirle birlikte cihad size vaciptir. İyi olsun kötü olsun, her 
müslüman arkasında namaz kılmak vaciptir. Her ne kadar 
günah işlemiş olsa da, iyi olsun kötü olsun her müslüman 
üzerine cenaze namazı kılmak vaciptir. Her ne kadar kötülü-
ğe bulaşmış olsa dahi, böyledir”479 buyurdu. 

9- Allah yolunda her türlü eziyet ve işkencelere katlan-
mak:  

“Rableri onlara cevaben: Ben içinizden erkek ve kadın hiç 
kimsenin emeğini zayi etmeyeceğim. Hepiniz birbirinizdensi-
niz. Allah yolunda göç edenler (sürgün olanlar), yurtlarından 
(yuvalarından) çıkarılanlar, dinim uğrunda eziyet ve işkence 
edilenler, benim yolumda çarpışanlar ve öldürülenlerin elbet-
te günahlarını örteceğim ve hizmet ve eziyetlerine karşılık 
olarak altından ırmaklar akan cennetime sokacağım.”480  

10- Cihadın zaferle biteceğine ve Allah yolunda çalışan ve 
çarpışanların, en karlı ve en hayırlı bir ticaret üzerinde ol-
duklarına inanmak: 

“Bizim yolumuzda cihad edenleri elbette biz (saadet) yol-
larımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah (görevini en iyi yapan) 
muhsinlerle beraberdir.” 

“Ey iman edenler, sizi (dünyada zillet ve esaret, ahirette 
cehenneme mahkumiyet gibi), çok acı bir azaptan kurtara-
cak (karlı bir) ticaret göstereyim mi? 
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(Bu) Allah ve Resulüne inanarak mallarınızla ve canları-
nızla Allah yolunda cihad etmenizdir. Eğer bilirseniz, sizin 
için en hayırlı olan budur. (Böyle yaparsanız) Allah sizin 
günahlarınızı bağışlar ve sizi altından ırmaklar akan cennet-
lere koyar ve Adn cennetlerindeki hoş saraylara yerleştirir. 
Asıl büyük kurtuluş işte budur. (Ancak) sevineceğiniz (ve 
beklediğiniz) bir şey daha var. Allah’tan yardım (gelecek) ve 
yakın bir zafer (erişecektir)... 

Ey iman edenler. Allah’ın (davasının yardımcıları 
olun...”481 ayetleri bu gerçeği öğretmektedir. 

11- İsteksiz ve zoraki değil, ibadet aşkıyla ve coşkuyla ci-
had etmek: 

“Allah yolunda (ona yaraşır şekilde) hakkıyla cihad 
edin”482 ayeti bunu emretmektedir. 

12- Emir ve komutanların, müminleri cihada teşvik edici 
nutuklar, mitingler ve yayınlar yapması: 

“Ey Nebiyyi Muhterem. Müminleri Allah için (cihad yo-
lunda) çalışmaya ve çarpışmaya teşvik et...”483 ayeti buna işa-
rettir.  

13- Komutanların mücahitlere, makam ve menfaat gibi 
ganimetler vaat etmesi: 

“Allah size (zalimlerin zulüm ve zilletinden kurtulmak 
gibi peşin) elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etti." 

“İleride kavuşacağınız (devlet, izzet, servet ve cennet gibi) 
daha birçok ganimet ve faziletler de vaat etmiştir ki, henüz 

                                                            
481 Saf: 10 - 14 
482  Hac: 78 
483 Enfal : 65 



 

 

 

AHMET AKGÜL 384 

onları elde edemediniz. (Sabredin yakında göreceksiniz).” 484 
ayetleri bunu göstermektedir. 

Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de çeşitli ganimet ve 
menfaatler vaat ederek insanları İslam'a ve cihada teşvik 
buyurdukları bilinen bir gerçektir. 

14- Alimlerin ve mürşitlerin de fiilen cihada katılmaları 
güzel ve gereklidir: 

Nice peygamber vardır ki kendileriyle beraber bir çok 
rabbani alimler de (Allah yolunda çarpıştılar Allah yolunda 
başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler. 
(Zulme) boyun eğmediler. Gerçekten Allah sabredenleri se-
ver. O (rabbani alimler) sadece şunu söylüyorlardı: ”Rabbi-
miz, bizim günahlarımızı ve işlerimizde (emirlerimize muha-
lefet ederek yaptığımız) taşkınlıklarımızı bağışla. Ayakları-
mızı cihad yolunda sağlam tut. Zalim topluluk ve teşkilatla-
ra karşı bize yardım et”  

Allah da onlara hem dünya karşılığını (devlet, izzet ve ga-
nimet olarak) hem de ahiret karşılığını (cennet ve rüyet ola-
rak) en güzel şekilde verdi. Zira (Allah görevini ve haddini 
bilen ve işini güzel yapan) muhsinleri sever.” 485  

15- Hizmet ruhunu canlı tutmak için konferans yürüyüş, 
kongre, slogan gibi çeşidi eylemler ve tatbikatlar düzenle-
mek: 

Mekke fethi öncesi, casusluğa gelerek yakalanan Ebu Süf-
yan’ın önünde saf halinde sıralanan İslam ordusunun, gör-
kemli resmi geçitleri ve fetih günü Kâbe’yi tavaf eden müs-
lümanlara saldırmak niyetlerini sezen peygamberimizin, 
müşriklerin hizasına geldiklerinde - Rimel denen ve hala 
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tavafın sünnetlerinden sayılan - canlı ve çalımlı yürümeyi 
emretmeleri ve kafirlerin gözünü korkutan girişimleri, bu-
günkü miting ve yürüyüşlere... 

Cuma, bayram ve hac toplantıları ve hutbeleri de kongre 
ve konferanslara biner örnek sayılabilir. Zaten cuma namazı 
cihad namazıdır. Hayber’in fethinde Efendimiz, (sav) : ”Hari-
bet Hayber Allahu Ekber” (Hayber yıkıldı, Allah büyüktür) 
şeklinde slogan attıkları, 

Hendek gününde Ashabın (ra): ”Biz o kimseleriz ki, söz 
verdik Muhammmed'e, Sebat etmek üzere İslam'da, ta ebede” 
sözlerine karşılık Efendimizin; ”Ahiret saadetinden başka 
hayır, hayır değildir. Ya Rab, ensar ve muhaciri bereketlen-
dir.” şeklindeki kafiyeli cevabını tekrarladıkları ve bir çok 
savaşlarda  

“Enen - Nebiyyü La Kezib - Ene İbn-i Abdul Muttalib” (ya-
lan yok, ben peygamberim, ben Abdul Muttalib nesliyim.)486 
şeklinde müslümanlara moral verici, kafirleri ürkütücü slo-
ganlar kullandığı bilinmektedir.  

16- Cihad ordusunda bayrak, sancak, alamet, amblem ve 
parola kullanmak da Peygamberimizin sünnetlerinden ve 
cihadın gereklerindendir. 

17- Gerekli casusluk ve istihbarat teşkilatlan kurmak ”El 
harbu huda’tün” (harp hiledir) düsturunca düşmanı oyala-
yacak, aldatacak ve alt edecek çeşitli planlar uygulamak, 
hedef şaşırtmak gibi hareketler de, Peygamberimizin sünnet-
lerindendir. 

Zira ”Düşmanın stratejisini, hile ve siyasetini önceden se-
zebilen ve karşı tedbirler alabilen bir komutan için zafer, 
rahmet yüklü bulutlardan inecek yağmur kadar yakındır.”  

                                                            
486 Buhari, Cihad ve Siyer Babı. 
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18- Yine Peygamberimizin tavsiye ettiği: 

a- Atıcılık (el, kol, tekme atma sporları, top, kurşun, füze, 
bomba atma) 

b- Binicilik (şoförlük, pilotluk, gemicilik, paraşütçülük) 

c- Yüzücülük (su sporları ve yüzme eğitimleri gibi) çeşitli 
spor faaliyetleri ve cihaa hazırlayıcı talim ve tatbikatlar da 
gerekli ve yararlıdır. 

19- Emir ve komutanların, cihad ve teşkilatla ilgili önemli 
karar ve konuları ehliyetli ve yetkili zevatla istişare etmeleri 
de önemli bir sünnettir. 

“... (Yapacağın) iş (ler) hakkında onlara danış ve (sonunda) 
karar verip azmettin mi, artık Allah'a dayan.”487  

“Mü’minlerin işleri (kendi) aralarında müşavere (danışma, 
konuşma ve anlaşma) iledir.” 488  

Bir hadisi şerifte de '‘İstişare eden pişman olmaz” buyur-
maktadır. İşte bunlar gibi ayet ve hadisler istişarenin önemi-
ni anlatmaktadır. 

20- Hedefe varmak için parti, sendika, gazete, çeşitli va-
kıflar, gençlik teşkilatları, ilmi araştırma merkezleri, çeşitli 
şirketler ve beynelminel kuruluşlar gibi her türlü teşkilat ve 
teçhizatları kurmak ve kullanmak ta, özellikle siyasi cihadın 
gereklerindendir. 

 

 

 

 
                                                            
487 Al-i İmran: 159 
488 Şura: 38 
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G - CİHAD SIRASINDA MUTLAKA SAKINILMASI 
       GEREKEN YASAKLAR: 
      (Cihad’ın müfsidleri ve mekruhları makamında) 

1- Cihattan kaçmak için yalan özür uydurmak haramdır. 
”Ancak Allah'a ve ahirete (gerçekten) inanmamış, kalpleri 
kuşkuya düşmüş, şüpheler ve endişeler içinde bocalayıp du-
ranlar (cihattan kaçmak için) yalan (özürler) uydurur ve 
sizden izin isterler.”489  

2- Cihada katılmak için gerekli her türlü hazırlığı yap-
mak hususunda tembel davranmak ta günahtır: 

“Eğer (gerçekten cihada) çıkmak isteselerdi, bunun için 
gerekli olan hazırlıkları yaparlardı. Ama böylelerinin yerin-
de oturmaları daha hayırlıdır. Çünkü, şayet cihad ordusuna 
katılsalardı, yapacakları sadece bozgunculuk olacaktı.”490  

3- Cemaat ve teşkilat içinde oyunbozanlık, moral yıkıcılık 
yapmak ta yasaktır. 

“(Ahzab harbinde) Mü’minler imtihan edilmiş ve şiddetli 
bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. O sırada münafıklar ve kalbinde 
maraz olanlar” Allah ve Rasulü bizi boş ve imkansız (zafer ve 
ganimet) vaatleriyle oyalayıp aldatıyorlar.” demeye başlamış-

lardı. O münafıklardan bir grup ta ”Ey Medine halkı (bu ha-
yalperestlerin yanında) durmak size yakışmaz. Evlerinize geri 
dünün. Diyerek mü’minleri ayartmaya çalışıyorlardı.”491  

4- Cihad’da, sıkıntısı az, neticede menfaat ve ganimeti bol 
ve peşin olan kolay hizmetlere koşup, zor tehlikeli ve uzun 
vadeli hizmetlerden kaçmak ta haram ve yasaktır. 

                                                            
489 Tevbe: 45 
490 Tevbe: 47 
491 Ahzap: 11,  13 
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“(Şayet) yakın bir dünya menfaati ve orta halli (zahmet-
siz) bir sefer olsaydı herhalde (o münafıklar) sana tabi olur-
lardı. Fakat güçlükle aşılacak mesafe (ve hizmetler) onlara 
uzak geldi. Üstelik ”(Eğer) gücümüz ve imkanımız olsaydı, 
mutlaka sizinle beraber çıkardık” diye de gelip yalan yere 
Allah'a yemin edecekler. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. 
Çünkü, Allah yalancı olduklarını bilip duruyor."492  

5- Mal, makam ve menfaatlerimiz elden gider endişesiyle, 
cihadı ve cemaati terk etmek te haramdır. 

“Allah'a inanın (ve güvenin) Resulüyle beraber cihad edin 
diye bir sure indirildiği zaman içlerinden servet sahibi olan-
lar” bizi bırakın (servet, ticaret ve memuriyetimizin başında) 
oturalım diye izin istediler.”493 ayeti bu gerçeği ortaya koy-
maktadır.  

6- Her fırsatta İslam'a ve insan haklarına saldıran müte-
caviz zalimlere karşı, duyarsızlık ve dalkavukluk haramdır.  

“Ey Nebi (sav) (saldırgan) kafir ve münafıklarla cihad et 
ve onlara sert davran.”494 ayeti açıktır.  

7- Zalim düzenlerin kölesi olmaktan kurtulmak, Hak ve 
adalet nizamını kurmak üzere gayret etmek herkese farz-ı 
ayın iken bu amaçla yapılan ilmi ve siyasi hizmet ve faali-
yetleri terk edip, hatta karşısına geçip, nefsine hoş ve kolay 
gelen başka işlerle uğraşmak ta caiz değildir. ”Siz hacılara su 
dağıtmayı ve Mescidi Haram’ı onarmak (işini yapanla) Al-
lah'a ve ahiret gününe inanarak Allah yolunda cihad edenle-
ri bir mi tutuyorsunuz? (Hayır) Bunlar Allah katında asla eşit 
olamazlar! (Farz-ı ayın olan cihad’dan kaçanlar, hatta Hak 

                                                            
492 Tevbe: 42 
493 Tevbe: 86 
494 Tevbe: 73 
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davanın karşısına geçenler zalimdir). Ve Allah böyle zalim-
ler topluluğuna asla hidayet ve inayet etmeyecektir.”495  

8- Hakka ve halka hizmet için yola çıkan (cemaat ve teş-
kilat) içinde çekişmek, cebelleşmek, küsmek ve küstürmek 
te yasak ve günahtır. 

“Allah ve Resulüne itaat edin. (Sakın) birbirinizle çekiş-
meyin. Aksi halde muhabbet ve metanetiniz dağılır, korkuya 
kapılırsınız. Devlet ve şevketiniz elden gider. (Birlik ve dirli-
ğiniz bozulur). Bir birinizin sıkıntılarına katlanın ve sabre-
din. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”496  

9- Cihad hususunda verilen görev ve yetkileri kötüye kul-
lanmak ta hıyanettir. 

“Ey iman edenler! Allah ve Resulünün (davasına) hıyanet 
etmeyin. (Böyle yaparsanız) bile bile kendi emanetlerinize de 
hıyanet etmiş olursunuz.”497  

Bu ayetle bir nevi emanet sayılan oylarımızla, batılı ve 
zulmü desteklemek te şiddetle ve kesinlikle yasaklanmıştır. 

10- Cihad’da, cepheden hizmet ve görev yerinden kaçmak 
ise günahı kebairden sayılmıştır. 

a- ”Kim cihattan ve cepheden arkası dönüp kaçarsa, o AI-
lah’ın gazabına uğrar ve onun yeri cehennemdir.”498  

b- ”Cihad etmekten hoşlanmayanlar” bu sıcakta (ve bu sı-
kıntı altında) sefere çıkmayın” dediler. De ki: Cehennem ateşi 
daha sıcaktır Ah keşke, anlayışları olsaydı. (Çeşitli bahane-

                                                            
495 Tevbe: 19 
496 Enfal. 46 
497 Enfal: 27 
498 Enfal. 16 
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lerle cihad’dan kaçtıkları için) artık az gülsünler. Çok ağla-
sınlar.”499 ayetleri, ilahi uyarılardır.  

11- Cihat emiri ve hizmet yetkilileriyle lüzumsuz tartış-
mak ve karşı koymak ta yasaktır. 

“Hak ortaya çıkmış iken, sanki göz göre göre mutlak ölü-
me sürülüyorlarmış gibi (cihad hususunda) seninle (boşuna) 
tartışıp duruyorlardı.”500  

“Halbuki Allah, mücrimler istemese de batılı kaldırmak 
ve hakkı hakim kılmak isterken, insanlar hazır menfaatleri-
ni ve rahatlarını istiyorlardı.”501 ayetleri bu durumu anlat-
maktadır. 

12- Cihadın devamından yorgunluk ve yılgınlık göster-
mek te mekruhtur. 

“O topluluğu takip etmekte yılgınlık ve yorgunluk gös-
termeyin. Eğer siz acı ve sıkıntı çekiyorsanız, düşmanlarınız 
da aynı sıkıntıları çekmektedirler. Üstelik siz Allah'tan onla-
rın hiç ummadıkları (devlet ve cennet gibi) şeyleri de bekle-
mektesiniz.”502 Evet, asıl marifet yarışa katılmak, ilk turlarda 
hep önde koşup ta, tez yorulup yarışı bırakmak değil, aslolan 
sonuna kadar yarışı sürdürmek ve başarıyla bitirmektir. 

13- Batıldan Hakka dönen ve safımıza katılanları, bazı 
kabiliyetlerinden dolayı kıskanmak, ganimet ve menfaatle-
rimize ortak olmasından korkmak ve bu gibi nefsi duygular-
la onları geçmişiyle suçlamak ve dışlamak da, günah ve ya-
saktır. 

                                                            
499 Tevbe: 81, 82 
500 Enfal: 6 
501 Enfal: 7, 8 
502 Nisa. 104 
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"Ey iman edenler! Allah yolunda vuruşurken iyice anlayıp 
dinlemeden size selam verene (ve imanını izhar edene), dün-
ya hayatının geçici menfaatlerini gözeterek” sen mümin de-
ğilsin” demeyin. çünkü Allah'ın yanında, daha çok ganimet-
ler vardır. (İnsaf edip düşünün). Önceleri siz de öyle idiniz. 
Allah size lütfetti de (imana geldiniz). O halde iyice anlayın, 
araştırın. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla ha-
berdardır.”503  

14- Şöhret ve menfaat için savaşmak ve sadece dünyevi 
maksatlarla cihada katılmak ta batıldır. 

“Bir adam Resulullah’a gelerek: Şöhret ve ganimet için ci-
had eden hakkında ne buyurursunuz, sevap alır mı? diye 
sordu. Peygamberimiz: 

Onun için hiç bir şey (sevap ve şeref) yoktur, buyurdu: 
Adam sorusunu üç defa tekrarladı, Resulullah’ta aynı cevabı 
verdi ve şunu ekledi: 

Allah, ancak kendi rızasını gözeterek halis bir niyetle ya-
pılan ameli kabul eder. Ve herkes her ne niyet ve maksada 
cihad ederse ancak ona kavuşur."504  

Ve yine Ebu Hureyre’den riayet edildiğine göre, Resulul-
lah (sav) şöyle buyurmuştur” Bir imama biat edip kendisine 
(mal ve makam) verince sadakat gösteren, ama vermeyince, 
hıyanet edip ayrılan kimse ile Allah kıyamet gününde ko-
nuşmayacaktır, onları tezkiye etmeyecek ve çok çetin bir 
azaba uğratacaktır."505  

15- Cemaate yılgınlık aşılayacak, moral bozacak, cesaret 
ve metaneti kıracak, rastgele haberler yaymak ve genel ka-

                                                            
503 Nisa: 94 
504 Süneni Nesai, Cihad Böl. Bab: 25 
505 Tirmizi, Siyer Babları 134, Hadis No: 1643 
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rargâhın emri ve izni olmadan yayın ve neşriyatta bulunmak 
ta yasaktır. 

“O (münafık tipli) olanlara (cihad hareketi ile ilgili) güven 
veya korkuya dair bir haber geliverse, onu hemen (etrafa) 
yayar ve (yaygara koparırlar). Halbuki o haberi Peygambere 
veya yetkili makam ve komutanlara sorsalardı, hangi tür 
haberin yayılıp yayılmaması gerektiğini ve hangi haberlerin, 
neye dalalet ettiğini anlayıp öğrenmiş olurlardı. (Karargâh-
tan kopuk) böyle rastgele haberleri konuşup yaydığınızdan 
(okuyup yazdığınızdan) dolayı, eğer Allah'ın lütfu -rahmeti 
olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyup gitmiş (ve belanızı 
bulmuş) olurdunuz."506 ayeti, basın-yayın disiplinini ortaya 
koymaktadır. 

Bu ayet, karargâhın kontrolünde bulunmayan yayınların 
cemaati bağlayıcı olmadığına da işaret etmektedir. 

“Andolsun ki, ikiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulu-
nanlar ve şehirde kötü haber yayanlar...”507 ayeti de kötü ha-
ber yapmayı yasaklamaktadır.  

16- Müslümanlar ve mücahidler hakkında çıkarılan de-
dikodu, iftira ve ithamlara ve yalan haberlere inanmak ve 
fesatlara itibar etmek te yasak ve günahtır 

“O yalan haberi işittiğiniz zaman: Bunu konuşmak bize 
yakışmaz, haşa bu büyük bir iftiradır.” demeniz gerekmez 
miydi? 

“Allah size öğüt veriyor ki, eğer (gerçekten) inanmışsanız, 
böyle hatalara bir daha dönmeyesiniz.”508  

                                                            
506 Nisa: 83 
507 Ahzap. 60 
508 Nur: 16, 17 
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“Eğer size Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı (bu gibi 
iftiralara inanıp yaydığınızdan dolayı) büyük bir azaba uğra-
tılırdınız.”509  

“Ey iman edenler! Eğer fasık (birileri) size herhangi bir 
haber getirse onu araştırın, (hemen inanmayın) . Aksi halde 
(yalan ve uydurma) haberlere inanıp bir çok masum kimse-
lere haksızlıkla sataşır ve sonunda pişman (ve perişan) olur-
sunuz.”510  

Ayetleri ahlaksız ve teşkilattan alakasız gazete ve dergile-
rin haberlerine itibar edilmemesi gerektiğine de dikkatimizi 
çekmektedir. 

17- Haksız ve gereksiz yere saldırmak ta yasaktır. 

“Sizinle savaşanlarla sizde Allah yolunda savaşın. Fakat 
haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıran-
ları sevmez.”511  

“Kim size saldırırsa, onun size saldırdığı gibi sizde ona sal-
dırın. (Ama ileri gidip haksızlık etmek hususunda) Allah’tan 
korkun.”512  

Ayetleri gösteriyor ki İslam’i Cihadın amacı gerçek ve adil 
bir barış ortamını kurmak ve korumaktır. 

18- Aramızda barış anlaşması bulunan ülkelere saldırmak 
ta yasaktır” Süleym bin Amir’den rivayet edilmiştir:  

Hz. Muaviye ile Rumlar arasında sözleşme yapılmıştı. An-
laşmanın müddeti dolunca, Hz. Muaviye Rumların üzerine 
saldırmak üzere saldırıya geçti. Derken sahabeden Amr Bin 

                                                            
509 Nur: 14, 20 
510 Hucurat: 6 
511 Bakara. 190 
512 Bakara. 194 
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Abese (ra) bir atın üzerinde çıkageldi ve ”Allahu Ekber! Ahde 
vefa var, hıyanet yok” dedi ve ekledi: Ben Resulullah’tan işit-
tim şöyle buyurdu: Her kim, bir cemaatle saldırmazlık an-
laşması yaparsa müddeti dolmadan saldırmaya geçmesin. 
Müddeti dolduğunda ise anlaşmayı bozduğunu karşı tarafa 
bildirmeden sakın ahdini bozmasın, ama düşmanından gafil 
de bulunmasın.”513 

Bunu duyan Muaviye askeriyle geri döndü.  

19– Kilise ve Havra benzeri ibadethanelere ve oralara sığı-
nan kimselere, kadınlara ve çocuklara (Fitneye ve zulme işti-
rak etmedikleri müddetçe) dokunulması da yasaklanmıştır. 

“Eğer Allah insanların bazıları ile diğer bazılarını defet-
meseydi, elbette içlerinde Allah'ın ismi çok zikredilen ma-
nastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılıp giderdi.”514  

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, İslami cihat mutlaka 
merhamet ve adalet ölçüleri içinde yürütülecektir. Ağırlık, 
savunmaya ve caydırıcı güç hazırlamaya verilecektir. Asıl 
amaç, barışı korumak ve temel insan haklarını gözetmektir. 

                                                            
513 Tirmizi, Terc. 111, Siyer Babları, Sh. 154, Hadis No: 1629 
514 Hac. 40 
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İtaat; emredileni, istenilen şekilde yerine getirmektir. Za-
ten İslam, teslimiyet ve itaat dinidir. İnsanoğlunun kayıtsız 
ve şartsız Allah (cc)’ın iradesine ve O’nun hayat ve huzur 
kaynağı hükümlerine tabi ve teslim olması, imanın ve İsla-
mın temelidir. Nefsi heva ve heveslerine uyup, kendi yolunu 
ve hayat düsturunu şeytani arzularına göre belirleyenler ise 
sonunda, şerlere ve şirke doğru sürüklenir. 

Cenab-ı Hak, Nisa Süresi 59. Ayet-i Kerimesi’nde mealen 
”Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber’e ve sizden 
olan emir sahiplerine de itaat edin...” buyurmaktadır. Bu 
Ayet-i Kerime’de kesin itaat edilmesi gereken Allah ve Resu-
lü açık olarak belirtildiği halde ”Ulu'l - Emir” mutlak, ama 
”sizden olan” şartının dışında muğlak (kapalı) bırakılmıştır. 

Müfessirlerin çoğu “Ulu’l - Emir’den”: Adil devlet ve hü-
kümet yöneticileri, Askeri kumandanlar ve cihat emirleri, 
teşkilat ve hizmet yetkilileri, veya alimler ve mürşitler anla-
şılabilir demişlerdir. 

Tefsir-i Hazin’de anlatıldığına göre: Resulullah Efendimiz 
(sav), Halid b. Velid komutasında ki askeri birliği bir kabile 
üzerine gönderdiler. Ammar b. Yasir (R. A) da içlerinde idi. O 
bölgeye yaklaştıklarında, kabile halkı korkusundan yerlerini 
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terk edip kaçtılar. Ancak onlardan birisi, Ammar'a sığınıp 
müslüman oldu. 

Hz. Ammar da O’na eman (resmi güvence) verdi. Komu-
tan olan Halid b. Velid O kişinin malına el koyunca, Ammar 
Hazretleri; ”ben ona eman vermiştim. Malını niçin alıyor-
sun?” diyerek itiraz etmiş. Hz. Halid b. Velid de cevaben; ”Ben 
başınızdaki emirim, dilediğimi işlerim, bana itiraza hakkınız 
yoktur. Zira itaat vaciptir” deyince, aralarında çekişme çık-
mıştı. Durum Efendimize (sav) arz edilince; Ammar’ın ema-
nının geçerli olduğunu, ancak emire muhalefetin ise asla caiz 
olmadığını” beyan buyurması üzerine, bu ayet-i kerimenin 
nazil olduğu rivayet edilmektedir.  

Netice, ”bizden olmak” (yani İslami disipline ve insani de-
ğerlere bağlı bulunmak) şartıyla itaat edilmesi gereken Ulu’l 
- Emir den maksat sadece halife (devlet ve hükümet başkanı) 
olmayıp, bunun yanında Hakkı hakim kılmak üzere yola 
çıkan bir İslami hareket lideri ve esaretten kurtuluş cephesi-
nin reisi ve temsilcisi olabileceği gerçeği de buradan anlaşıl-
maktadır. 

Şu anda Rusya’da, Çin’de, Afrika’da ve küfrün ve zulmün 
hükümran olduğu herhangi bir zemin ve zamanda bağımsız-
lık ve demokrasi mücadelesi için girişilen hizmet ve faaliyet-
lerin başında, herhalde bir lider bulunacak ve bu gayretler 
başıboş yürütülemeyecektir. Şimdi o Lider, bizlerin bildiği 
seçim usulü ile başa geçmediği için veya İslami hükümleri 
uygulama imkanı kendisine verilmediği için onu ”Ulu’l -emr” 
tanımamak ve itaat etmemek mi lazımdır? 

Peygamber Efendimiz (sav) Medine'ye hicret ederek İslam 
Devletini kurup güçlendirinceye kadar, yani Mekke döne-
minde iken, itikat ve ibadet hususunda değil, fakat siyasete 
(yönetime) ait müşriklerin koyduğu bazı kanun ve kuralla-
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rına uyduğu tarihi bir gerçektir. Örneğin, tebliğ için gittiği, 
ama maalesef itibar görmediği Taif dönüşü, haber gönderip 
müşriklerden birinin emanına sığınması, yani o gün için yü-
rürlükteki bir kuralı çiğnemekten sakınması, eman ve izin 
almadan Mekke'ye girmemesi, buna bir örnektir. Çünkü o 
günkü müşrik monarşisinde, Mekke’ye girip çıkanların, şehir 
yöneticilerinden bugünkü vize uygulamasına benzer ”eman, 
izin” alması gerekmektedir. 

 İslam tarihinde Mekke devri diye geçen o asırla, yaşadı-
ğımız şu şartlar arasında önemli benzerlikler vardır. Şöyleki;  

a) Şirk ve zulüm o gün de yaygın ve hakimdi, bu gün de 
hakimdir. 

b) Putlar ve cehalet, o dönemle bu gün arasında sadece 
renk ve şekil değiştirmiştir. 

c) O gün de, bugün olduğu gibi halk, küfür ve zulümden 
usanmış bir kurtuluş kapısı arıyordu. Ne var ki Hakkı ve 
doğruyu ararken, bazen önüne batıl ve yanlış çıkmak ta, onu 
Hak ve doğru zannederek sımsıkı sarılmakta idi.  

“Ulu'l - emr” kavramını açıklamak amacıyla yapılan bu 
kadar girişten sonra, şimdi esas üzerinde durulması gereken, 
”Ulu'l - emre itaatın önemi ve çerçevesi” konusuna gelince: 
Müslümanların kendi aralarında birlik ve beraberliği sağla-
maları ve korumaları haklı davalarında başarılı sonuçlar 
almaları, mutlaka iş bilir ve güvenilir bir Liderin yönetim ve 
gözetimi altında toplanmalarına bağlıdır. Böyle olmadığı 
takdirde, her fert kendisini ayrı bir komutan yerine koyacak, 
her kafadan farklı bir ses çıkacak, itaat ve itimat bağları ko-
pacak, birlik ve dirlik haliyle bozulacak, müslümanlar ce-
maat olma özelliğinden uzaklaşıp, kuru kalabalıklar halinde, 
köle gibi yaşamaya mecbur kalacaklardır. Bir arabayı, iki 
veya daha fazla kişinin kullanmaya kalkışması halinde, o 
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yolcuların başınada gelecek felaketler, tek lider etrafında 
toplanıp itaat edemeyen müslümanların başına gelecek, güç-
leri ve güvenleri dağılacak ve sonunda ezilmeye ve sömü-
rülmeye mahkum olacaklardır Bunlardan da kötüsü, kendi-
lerinden olmayan ve müslümanlara hayat ve huzur hakkı 
tanımayan zalimlerin ve zulüm sistemlerinin pençesine dü-
şecek, onların güdümünde ”Demokrat Köleler” olmaktan 
kurtulamayacaklardır. Bu nedenle İslam’i hareketleri tabii 
liderinden koparıp, kendi içinden parçalamak ve biri birine 
karşı kullanmak, bütün firavunların ortak tavrıdır. 515 

Bu gerçeği ümmetine hatırlatmak ve o kötü sonuçlardan 
korumak için, bir Hadis-i Şerif’te mealen şöyle buyurulmak-
tadır: ”Bazı kimselerin Efendimiz’e gelerek; bizim birlik ve 
dirliğimize esas teşkil edecek, bizi saadet ve selamete eriştire-
cek emir ve tavsiyelerde bulunmanızı temenni ediyoruz.” 
demeleri üzerine, Peygamber Efendimiz (sav) bütün Ashaba 
hitaben şöyle buyurdular. 

“Ben, size önce takvayı (Allah'tan korkarak, her konuda 
helal ve haram çerçevesinde hareket etmenizi) sonra da ba-
şınıza getirilen Habeşli bir köle dahi olsa, ona mutlaka itaat 
etmenizi emir ve tavsiye ederim...”516 

Suriye ulemasından Hüseyin el-Cisr, Risale-i Hamidiye 
adlı eserinin 450. sahifesinde bu Hadis-i Şerifin şerhinde; 
”Büyük alimler bu hadisle, müslümanların lideri tarafından 
bir kimseye, ziraat, sanaat ve cihadın emredilmesi o şeyin o 
kimseye farz olması gerektiği konusunda ittifak ediyorlar. 
Yani Liderin talimatı ile farz-ı kifaye cinsinden olan şeyler 
farz-ı ayına dönüşüyor. Bu durumda emre uymamak, tıpkı 
askerlikten kaçmak, namazı ve orucu bırakmak gibi büyük 
günahlardan sayılır.” demektedir. 
                                                            
515 Kasas: 4 
516 Ebu Davut 
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Buhari ve Müslim'in el-Kattan’dan rivayet ettikleri: ”ister 
hoşuna gitsin ister gitmesin, kötülüğü emretmedikçe Ulu'l - 
emr’e, (Adil hükümete, komutana, reis ve lidere) itaat etmek 
müslüman kişinin boynunun borcudur.” mealindeki Hadis-i 
Şerif’te, yukarıdaki Hadis-i Şerif’in hükmünü kuvvetlendir-
mekte, günahı emretmediği, Kur’an ve sünnet ölçülerini çiğ-
nemediği müddetçe emir ve yetki sahiplerine mutlaka itaat 
edilmesi gerektiğini bildirmekte, davamızın ve camiamızın 
başarısı için alınan kararlara ve verilen emirlere - hoşumuza 
gitmese, işimize gelmese, hikmetini ve hedefini idrak etme-
sek bile - itaat etmek ve verilen görevleri yerine getirmek 
mecburiyetinde olduğumuzu, açıkça göstermektedir. 

Başta da ifade ettiğimiz gibi, Kur’an-ı Kerim’in ”Ulu'l - 
emr'i mutlak ve müphem zikretmesi (yani Ulu'l - emr’e itaati 
kesin olarak emrettiği halde Ulu'l-emr'i açık olarak tarif et-
memesi, kimlerin hangi şartlarla ve hangi durumlarda bu 
sıfata layık olabileceği, konusunu kapalı bırakması) Müslü-
manlar için hem bir genişlik, hem bir imtihandır. 

Hz. Ömer (ra), Hz. Ebubekir’in defninden sonra elinin top-
rağını sirkeleyerek ayağa kalkmış ve şu konuşmayı yapmıştır: 

“Ey insanlar! Allah (cc) sizi benimle, beni de sizinle imti-
han ediyor, önceki iki arkadaşım Hakk’ın rahmetine kavuş-
tuktan sonra Allah idarenizi şimdi bana bıraktı." 

Hz. Ömer'in, ”Allah sizi benimle, beni de sizinle imtihan 
ediyor” sözü, bu konuda bize bir çok hikmet ve gerçekleri 
ders vermektedir.  

Emir ve Liderlerin başına geçtikleri cemaatle imti-
hanı:  

1- Onlara İslamın hükümlerine göre muamele edip etme-
yeceği, 
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2- Aralarında adalet ve hakkaniyeti yerine getirip getire-
meyeceği, 

3- Şefkat ve merhametle halkın huzurunu ve hukukunu 
gözetip gözetmeyeceği, 

4- Emaneti (vazifeleri) ehline verip vermeyeceği, 

5- Eline geçen, devlet ve hükümet imkânlarını İslamın ve 
insanlığın hizmetinde kullanmak üzere gayret gösterip gös-
termeyeceğidir. 

Halkın emir sahipleri ile imtihan olunması ise;  

1- Emirlerin tayin ettikleri kimselere itaat edip etmeye-
cekleri,  

2- Hoşlarına gitmese, akıllarına yatmasa bile, kötülüğü 
emretmedikçe (Allah ve Resulüne muhalefet etmedikçe) 
siyasi, iktisadi ve askeri konularda verdiği emirlere riayet 
edip etmeyecekleri, 

3- Asılsız haberler, yersiz ve seviyesiz tenkitlerle halkı ita-
atsizliğe ve fitneye sevk edip etmeyecekleri,  

4- ”Daha iyisini başımıza getirelim” iddiasıyla, çok defa 
nefsi ve şeytani dürtülerle, mevcut birliği bozucu davranışla-
rı terk edip etmeyecekleri gibi hususlardır. 

Sırası gelmişken konumuzla ilgili gördüğümüz bazı 
önemli konuları açmakta yarar görüyoruz:  

1) Hak ve adalet nizamını kuracak, huzurumuzu ve hu-
kukumuzu koruyacak hizmet ve hareketin liderine karşı, 
görev ve sorumluluklarımızın sınırı şunlardır; 

Önce başımızdaki yetkililerin, bazı hatalarını hatırlat-
makla ilgili görevimizi nasıl yerine getireceğimizi bilmemiz 
gerekir. Zira İslamda idarecilere karşı da Emr-i bil Ma’ruf ve 
Nehy-i Anil Münker vardır, ikaz ve irşada onlar da elbette 
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muhtaçtır. Ancak sorumsuz ve seviyesiz bir tenkit anlayışı, 
yıpratıcı ve yıkıcı hücumlar, herhalde yanlış ve yasaktır. Ge-
nellikle kalplerde gizli bulunan kin ve nefretin değişik bir 
tezahürü olan gıybet ve ağız ishali diyebileceğimiz dedikodu, 
sadece fesatlıktır ve haramdır. 

Liderlerin ve yetki sahiplerinin veya Genel Merkez’in de, 
tabiatıyla hatalı ve isabetsiz tutum ve davranışları olabilir. 
Bu durumda ikaz ve irşada ehil ve yetkili kimseler  

a- Ya bizzat götürüp iletmek, 

b- Veya ehliyetli zevatın hazırlayacağı genel tavsiye, tek-
lif ve tenkitleri yazılı olarak bildirmek 

c- Veya gruplar halinde gidip durumu ilgili makama arz 
etmek, kafamıza ve kalbimize takılan konuların, gerçeğini ve 
hikmetini anlamak ve anlatmak suretiyle olmalıdır. 

Yoksa, bizlerin ancak kendi aramızda kalması ve yalnız 
teşkilat bünyesinde konuşulup tartışılması gereken konuları, 
güya ”ikaz ediyorum” diye dost - düşman 65 milyonun oku-
yacağı gazete sütunlarında ve televizyon programlarında 
gündeme getirmek, hizmet değil hezimettir. Saflıkla yapılsa 
bile, o samimiyetin kefaret olamayacağı çirkin bir gıybet ve 
ihanettir. ”SÖZ VAR HALK İÇİNDE, SÖZ VAR HULK İÇİN-
DEDİR” . Evet kulağa söylenecek söz, herhalde mikrofona 
söylenmez ve söylenmemelidir.  

Yukarıda arz ettiğimiz şekilde, ”yapıcı ve yararlı bir uyarı” 
yolunu terk ederek, dernek ve dergi sohbetlerinde yaptığımız 
dedikodu ve gıybetler ise, asla sorunlarımıza çözüm getirme-
yecek, üstelik neticeyi de değiştirmeyecektir. Bu durum, 
maddi ve manevi zararımız, kârımızdan kat kat fazla olacak 
bir davranıştır ve ciddiyetten uzak bir hafifliktir. ”EVET, 
SÖYLEDİĞİMİZ MUTLAKA HAK VE DOĞRU OLMALIDIR. 
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AMA HER YERDE HER DOĞRUYU SÖYLEMEK DOĞRU 
DEĞİLDİR”  

2- Başımızdaki hareket Lideri ve hizmet prensipleriyle il-
gili hangi haberlerin konuşulup konuşulamayacağı, hangi 
durumların gazete sütunlarında yazılıp, yazılamayacağı hu-
susunun bile yetkili karar merkezinin bilgisi içerisinde ya-
pılması gerektiği, şu Ayet-i Kerime ile beyan edilmektedir:  

“Kendilerine (fasık ve münafıklara) güven ve korku husu-
sunda bir haber geldiğinde onu (danışıp düşünmeden hemen) 
yayarlar. Halbuki o haberi Peygamber’e ve Mü’min emir (ve 
kumandanlara) götürseler (ve sorsalardı) elbette onun yayılıp 
yayılmaması gerektiğini onlardan öğrenirlerdi”517 

İbn-i Mace’nin Süneni’nde sahih bir senetle rivayet edilen, 
”Halkı ikaz ve irşat etmeye (vaaz edip yol göstermeye) kalkı-
şan kimse ya EMİR (dir), YA ONUN MEMURU (tayin ettiği-
dir), değilse mutlaka (şahsi heves ve hesaplarına hizmet eden 
bir RİYAKARDIR”. mealindeki Hadis-i Şerif de, bize bu ger-
çeği haber vermektedir. 

Ve yine ”size fasıklar bir haber getirdiklerinde araştırıp 
tetkik etmeden, hemen inanıp yanlış karar vermeyiniz” mea-
lindeki Ayet-i Celile de bu noktada bizi ikaz etmektedir. 

3- İSTİŞARE: İslamda istişare önemli bir esastır. Fakat bu-
nun belli ölçüleri ve çeşitleri vardır.  

a- Her mesele her kesle istişare edilemez. Danışılan kişinin 
işi bilir ve güvenilir olması gerekir. Hain ve gafil kimselere 
itibar ve itibar edilmemelidir. 

b- İstişare edilen kişi o konuda bilgi ve beceri sahibi olma-
lıdır. Bir konuda uzman bir kişinin kanaatı, yüz kişinin görü-
şüne tercih ediIir. 

                                                            
517 Nisa: 83 



 

 

 

403 İSLAM DAVASI VE CİHAT KAVRAMI 

c- İslami istişarede, güdümlü demokrasilerdeki gibi yön-
lendirilmiş çoğunluğa dayanan bir parmak usulü olmadığı 
gibi, neticede merkezin vereceği karar önemli ve önceliklidir. 

Örneğin: 

1- Resulullah (sav)’ın Hudeybiye Antlaşması: Bilindiği gibi 
ashabın çoğunun karşı çıkmalarına rağmen, görünüşte Müs-
lümanlar aleyhine olan pek ağır şartları taşıyan Hudeybiye 
barışı, Efendimiz tarafından imzalanmıştır. 

2- Hz. Ebubekir’in zekât vermeyenler hakkında istişare 
sonucu verdiği karar: Yine İslam tarihçilerinin ittifakla ha-
ber verdiklerine göre, Efendimiz’in ölümünden sonra Hz. 
Ebubekir, hilafetinin ilk yıllarında zekât vermek istemeyen 
bir kavim hakkında nasıl bir muamele yapılması hususunu 
Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali gibi önemli kişilerin katıldığı 
istişare heyetinin ittifakla, ”zekatı reddeden bu kavim, şimdi-
lik kendi haline bırakılmalıdır, çünkü başımızda önemli so-
runlar varken, bunlara savaş açılması bizi yıpratır.” Şeklinde 
görüş beyan etmelerine rağmen, Hz. Ebubekir savaş açılma-
sına karar vermiş ve bu karara herkes itaat edip uygulamıştır. 

d- Lider olan kişinin, her konuyu ve her sorunu ille de isti-
şare etmek mecburiyetinde olmadığıdır. Fatih Sultan Meh-
met Han Hazretleri’nin İstanbul'u fetih niyet ve planını hiç 
kimseye, hatta hocasına bile açıklamaması... Hatta bu niyeti-
ni sezip bundan vazgeçirmek için nasihat eden, ordu ve için-
de tedirginlik meydana getiren en yakın vezirinin başını 
vurdurduğu tarihi bir gerçektir. 

e– Bizler ”lazım” ile ”elzemi” birbirine karıştırmamalıyız. 
Liderin istişare yapması sünnet, yani ”lazım” dır, ama onun 
verdiği kararlara itaat etmek ise ”elzem” dir yani farzdır. 

“HAK EHAKTAN EHAKTIR. ÇÜNKÜ HAKTA İTTİFAK, 
EHAKTA İHTİLAF VARDIR”. Tosya’ya pirince giderken, 
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torbadaki bulgurdan da olmamalıdır. En iyiye kavuşalım 
derken, mevcut ”iyi” den de olmak ihtimalini hatırdan çı-
karmamalıdır. 

Şimdi bu güne kadar uygulanmış belki bundan sonra da 
uygulanabilecek bazı hizmet şekillerinin değerlendirilmesinde 
bize ışık tutacak ve elimizde ölçü olabilecek İbn er-Rüşd’ün, 
”Bidâyetü'l - Müctehid ve Nihaletü'l - Muktesid” adlı kıymetli 
eserinden bazı pasajları olduğu gibi sunmak istiyorum: 

Müctehid alimlerin çoğu;  

...”Eğer imam (Lider), bir anlaşmada müslümanlar için bir 
yarar görürse, düşman rakiplerle anlaşmanın caiz olduğunu 
söylemişlerdir. İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ebu Ha-
nife bunlardandır.”518  

"...Eğer imam (Lider), barışta yarar görürse, herhangi bir 
mecburiyet ve zaruret bulunmasa bile, barış anlaşması caiz-
dir. Zira Peygamber Efendimiz’in Hudeybiye Musalahası bir 
zaruretten dolayı değildir.”519  

"... Bir zaruret hasıl olduğu zaman, müslümanların kafirle-
re fidye ve taviz vermek suretiyle bile olsa, onlarla barış an-
laşması yapmanın cevazına kail olanlar ise,” Peygamber 
Efendimiz’in Hendek savaşı’nda müslümanlar aleyhine bir-
leşen Arap kabilelerinin birliğini bozmak için, bazılarına 
Medine hurmalıklarından bir miktar vermek istediklerine 
dair” rivayet edilen Hadis’e dayanmaktadır.”520  

Netice olarak Ulu'l-emr'e veya mevcut hizmet merkezine 
ve Liderine itaatsizlik, dünyada güvenimizi ve geleceğimizi 
karartacağı, birlik ve beraberliğimizi bozacağı ve sonunda 

                                                            
518 (Sayfa: 2  / 2. Paragraf) 
519 (Sayfa: 583 / 2. paragraf) 
520 (3. Paragraf) 
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bizleri sömürülmeye ve sürünmeye mecbur bırakacağı gibi, 
ahirette de pek çetin azaplara uğratacak, Allah'ın rahmetin-
den mahrum bırakacaktır. Bu manevi sorumluluğu pek ağır 
bir günahtır ve sadece düşmanlarımızın keyfini getirip, şey-
tanları sevindirecek çirkin bir davranıştır. Samimi ve seviyeli 
tenkit ve teklifler ise, usulüne uygun olmak şartıyla lazımdır 
ve yararlıdır. Ama sonunda irtibatlı ve itaatli kimseler her 
zaman hayırlı ve kazançlıdır. 

İtirazcı ve isyancı tipler ise devamlı her şeye karşı çıkıcı-
dır, karıştırıcı ve kışkırtıcıdır. Bu nedenle de bunlar, huzursuz 
ve hayırsızdır. 
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İstişare; meşveret etmek, danışmak ve bir konuyu 
uzmanlarıyla görüşmek manalarına gelir. İstişare en 
doğru ve en uygun kararlar almak, için gereklidir. So-
nunda pişmanlık duyulacak, teşkilatta ve toplumda 
zararlara yol açacak yanlış ve yararsız kararlardan ko-
runmak için emredilen İslami bir prensiptir. Tarih , 
yalnız kendi aklını beğenen, karar vereceği konularda 
bilgili ve güvenilir kişilerin, görüş ve deneyimlerine 
baş vurmayan kimselerin, acı sonlarına şahittir. Meşve-
ret; değişik görüş ve tecrübeleri dinleyip değerlendire-
rek en uygun kararı almayı kolaylaştırdığı gibi, fikir 
danışılan ve söz hakkı tanınan zevatı onure etmesi, on-
lara kıymet verildiğini ve güven duyulduğunu hisset-
tirip, aralarındaki itimat ve muhabbeti güçlendirmesi 
bakımından da, önemli bir emirdir.  

İstişare toplantıları aynı zamanda, kuşku ve korku duyu-
lan konularda, girişimcilik gücünü kamçılar, üyelerin birbir-
lerini takviye ve teselli ederek, cesaret ve metanet ortamının 
oluşmasını da sağlar. 

İstişareyi üç bölüme ayırmak mümkündür.  
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1- Ferdi İstişare: 

“Eğer (karı – koc) danışıp anlaşarak, çocuğu (vaktinden 
önce) memeden kesmek isterlerse...”521 

“Kadınları boşadığınız zaman, bekleme süreleri bittikten 
sonra (karı – koca) kendi aralarında görüşüp anlaştıkları 
takdirde....”522 

Ayetlerinde belirtilen, genellikle birkaç kişiyi ilgilendiren 
ve tarafların kendi aralarında görüşüp anlaşmaları şeklinde 
bitirilen istişarelerdir. 

2- Mahalli İstişare: 

Dar bir bölgeyi ve mahalli problemleri ilgilendiren ve alı-
nacak kararların bütün toplumu bağlayıcı vasfı bulunma-
yan, biraz daha geniş kapsamlı istişarelerdir. 

“Mü'minlerin işleri kendi aralarında müşavere (danışma 
ve dayanışma) iledir”523 ayetinde işaret edilen, sünnet hük-
mündeki güzel bir harekettir. 

3 - Milli İstişare: 

Hakimiyet döneminde Devlet ve hükümet adına, hizmet 
ve hazırlık sürecinde ise Teşkilat ve cemaat hesabına, yetkili 
ve etkili makamların (emir sahiplerinin) yapacağı ve karar-
ları bağlayıcı olan istişarelerdir ki  

“(Ey Resulüm! Yapacağın) işler hususunda onlara danış. 
Sonunda karar verip azmettinmi, artık bunu uygulamak 
hususunda) Allah'a dayan”524 ayetiyle emredilmektedir. Bu 
tür istişareler Vacib makamında bir sünneti müekkededir. 

                                                            
521 Bakara. 233 
522 Bakara. 232 
523 Şura. 38 
524 Al-i İmran 159 
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Bizim de asıl üzerinde duracağımız, cemaat ve teşkilatı il-
gilendiren, İslam’i hizmet ve hareketlerin görüşüldüğü, bu 
tür istişarelerdir. 

İslam'da her hangi bir hareketin makbul ve geçerli olması 
için, o işin emredildiği şekilde, İslami usül ve ölçüler içerisin-
de ve ibadet niyetiyle yapılmış olması önemlidir. Bu bakam-
dan istişarenin de bir kısım İslami esaslar ve şartlara uygun 
olması gerekmektedir. Biz bu şartları: 

A - İstişareyi yapacak olanların durumu, 

B - İstişare edilecek olanların durumu açısından iki ana 
bölümde açıklamaya çalışacağız. 

A - İstişareyi yapacak olanların taşıması gerekli şart-
lar: 

1– Önce ”nerede? ne zaman? ne kadar ve ne şekilde?” yapı-
lacağı hususunda hakkında açık bir dini hüküm bulunan 
konularda, istişare ve içtihada izin ve ihtiyaç bulunmadığını 
bilmemiz gerekir. 

Bunun gibi, imamın ve genel karargahın kesinlik kazanan 
ve İslam'a aykırı olmayan emir ve prensiplerine muhalif ka-
rarlar da alınamaz ve uygulanamaz. Bu bir nevi isyan mana-
sına gelir. 

2- Herkes, her yerde ve her önüne gelenle ”teşkilat ve ce-
maat” adına istişare yapamaz. Bu konuda istişare yapacak 
olan kişi ya (emir sahibi) bir lider veya onun görevlendirdiği 
birisi olmalıdır. 

“(Halkı irşad ve istişare eden) ya emir, ya memur (değilse) 
o kişi müraidir."525 Hadisi Şerifi de, bu gerçeğe işaret etmekte-
dir. Zira genel emir veya onun özel memuru, istişare sonucu 

                                                            
525 Sünen-i İbni Mace 
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verilecek kararları uygulama gücüne sahip kişilerdir. Uygu-
lama yetkisi ve etkisi bulunmayan kişilerin, cemaat adına 
istişare toplantıları yapıp kararlar alması, hem gereksiz ve 
hemde zaten geçersizdir. 

3- İstişareyi vacip sayan alimler varsa da, Fukahanın bü-
yük çoğunluğu ”şura meşrudur, ancak şart değildir.”526 hük-
münde ittifak etmiştir. Yani imam ve emir olan zat, her ko-
nuda ve herkesle ille de istişare yapmak zorunda değildir. 
Buna ihtiyaç hissederse başvurabilir. Bedir'de ordunun nere-
ye konaklayacağı, Uhud harbinin nasıl yapılacağı hususları-
nı Ashabıyla istişare eden Resulûllah'ın, Mekke fethi kararını 
herkesten gizli tutması ve istişare yapmaması buna açık bir 
delildir... 

4- Emir ve lider olan şahıs, bazen sadece bir konuyu gün-
deme getirmiş olmak, uygun bir fikri benimsetmek ve gönül-
leri yatıştırmak, çevresini bir olaya hazırlamak ve ısındırmak 
için de istişare yapabilir. 

“(Çocuk) onun yanında koşma çağına eriştiğinde (Hz. İb-
rahim oğluna)” yavrucuğum, dedi. Ben rüyamda seni boğaz-
layıp (kurban ettiğimi görüyorum. bak (düşün): görüşün ne-
dir?..”527 ayetinde anlatıldığı gibi, Hz. İbrahim (as) zaten em-
redildiği üzere, kurban etmeye karar verdiği oğlu Hz. İsmail’i 
bu neticeye hazırlamak için Ona danışıyordu. 

5- İstişarede esas olan, istişare üyelerinin çoğunluğunun 
kararına uymak değil, doğruyu bulmaya çalışmaktır. Kalaba-
lığa uymak, güdümlü demokrasilerin kuralıdır. Çünkü gü-
dümlü demokrasilerde, hakim güçler, her türlü fikir ve dü-
şüncenin serbestçe tartışılıp taraftar bulmasına izin vermez-
ler. Sadece kendi sömürü saltanatlarına uygun birkaç suni 
                                                            
526 Ramazan El- Buti, Fıkhu's Siyre Sh: 28 
527 Saffat: 102 
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görüşten birini tercih etmeye, halkı mecbur bırakırlar. Böyle-
ce, aslında yanlış ve haksız bir ”görüş” te olsa çoğunluğu ka-
zanan hükümet olur. Halbuki dümen gizli güçlerin (siyo-
nistlerin) elinde, gemi onların emrindedir. Ve zaten her türlü 
kanuni kısıtlamaya rağmen, haklı görüş ve girişimlerini hal-
ka benimseten ve onların hür iradesiyle iktidara gelebilen 
bazı partiler, bu güdümlü ve göstermelik demokrasilerde 
zorla kapatılabilmektedir. 

İslam'da ise istişare eden zat, ortaya atılan fikir ve görüşler-
den en uygun gördüğünü tatbike koyabilir. Veya hiçbirini 
uygun bulmayarak kendi vicdani kanaatine göre karar vere-
bilir. 528 Hz. Ebu Bekir Sıddık (ra) ”Namazı kılarız, ama zekatı 
vermeyiz” diyen bir kabileye karşı ne yapılması gerektiğini, 
sahabenin büyükleriyle istişare etmiş, hemen hepsi, ”şimdilik 
onları kendi hallerine bırakalım” görüşünde ittifak ettikleri ve 
savaşmayı uygun bulmadıkları halde, Hz. Ebu Bekir ”Vallahi, 
Resulûllah’a verdikleri gibi, şimdi de, velev bir dişi oğlak bile 
kalsa, tüm zekat vergisini ödemedikçe, onlara karşı elim kılıç 
tuttukça harp edeceğim.” demiştir. Böylece İslamın herhangi 
bir hükmünü inkar ve itiraz edenlerin dinden çıkmış (mür-
ted) sayılacakları hükmünü ortaya koymuş ve bu kararı diğer 
sahabe de itirazsız kabul ve tatbik etmişlerdi.529 

Yine Hz. Ömer (ra), fethedilen Irak ve Suriye toprakları 
konusunu ileri gelen sahabeyle istişare etti. Çoğunluk ”kılıç-
larımız sayesinde Allah'ın bize nasip ettiği toprakları, ara-
mızda taksim et” fikrinde olduğu halde Hz. Ömer o toprakla-
rı bölüştürmedi. Kendi görüş ve içtidahını uygulayarak (be-
lirli bir haraç vergisi ödemek şartıyla o toprakları sahipleri 

                                                            
528 Kurtubi-El camii il Ahkamil Kur'an 4/252 
529 H. Ülkü- İslam Tarihi Sh: 262 
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elinde bıraktı. Böylece haraç, beytülmal (devlet hazinesi) için 
önemli bir gelir kaynağı oldu. 530 

Görülüyor liderin kararlarına uyulması, cemaat için bir 
görevdir ve farzdır. Bu konuda itiraz ve isyan günahtır. Çün-
kü emir ve komutana itaat, inancımızın emri olduğu için bu 
karara uymada Cenab-ı Hak hayır ve bereket yaratmaktadır. 

İslamda, toplumun devlet düzeni ve hükümet disiplini al-
tında yaşaması için “İmam nasbetmek (Hükümet teşkil et-
mek ve ona itaat etmek şer'an mutlaka farz kılındığı, kitap, 
sünnet, sahabe ve tabiinin icması ile sabit olmuş bir husus-
tur.”531 hükmü muteber fıkıh kitaplarında yer almaktadır. 

Şimdi mealen arz edeceğimiz ayeti celileler, istişare ve it-
aat hususunda komutanın ve kurmaylarının nasıl davran-
maları gerektiğini göstermesi bakımından önemli hikmet ve 
gereçleri bize ders vermektedir. 

“(Hz. Süleyman'ın İslam'a davet ve teslim çağrısı karşısın-
da) Belkıs dedi ki: 

"Ey seçkin topluluk, bana bu işim hakkında bir fikir verin. 
Zira sizin görüşünüzü almadan, ben hiçbir işi yapmış deği-
lim. Kavmin ileri gelenleri de: ”(Eğer savaşmak istiyorsa çe-
kinme) biz kuvvet sahibiyiz ve cesur savaşçılarız. Bununla 
beraber emir ve karar yine sana aittir. Artık düşün, bak (sa-
vaş ve barış konusunda) ne emredeceksen ona uyarız.”532 

B- İstişare edilecek (fikrine danışılacak) kimselerde 
aranacak şartlara gelince: 

1- İstişare edilen kişi her şeyden önce yapılmakta olan 
hizmet ve hareketin gereğine ve önemine inanmış bir dava 
                                                            
530 İmam Yusuf-El-Haraç Sh: 30, 33 
531 İbni Haldun- Mukaddime C: 2 Sh: 668 
532 Neml: 32, 33 
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adamı olmalıdır. Davanın önemine ve gereğine inanmayan, 
hiç bir hizmet ve mesuliyete yanaşmayan, hatta davaya ha-
karet ve hıyaneti sabit olan kimselerin görüşüne rağbet et-
mek ve kıymet vermek saflık ve ahmaklık alametidir.  

 2- İstişare edilen kişiler ehil, yani görüşülecek konuya 
vakıf olmalıdır. O konuda bilgi ve tercübe sahibi bulunmalı-
dır. Her şey ehliyle istişare edilir. Mesela, inşaat konusunda, 
bir inşaat mühendisinin hatta bir inşaat ustasının ve tecrübe-
li bir inşaat işçisinin sözü ve görüşü bir tıp profesöründen 
daha geçerlidir. 

Bunun gibi, hizmet cemaatında yıllarca hizmeti geçmiş, 
bir çok tercübeler edinmiş sadık ve sade bir müminin, teşki-
latla ilgili bir konudaki görüşü ve tavsiyesi, iç ve dış siyasi 
hareketlerden, dünya siyonizminin faaliyetlerinden ve teşki-
lat hizmetlerinden ilgisi ve bilgisi bulunmayan bir din ali-
minin sözüne tercih edilir. 

3- İstişare edilen, ve akıl danışılan kimse, mutlaka emin 
olmalıdır. İçki, kumar, zina, faiz, hırsızlık, cihaddan kaçmak 
gibi fısku fücurla meşhur olmamalıdır. Böylelerinin dinin ve 
toplumun faydasını gözeteceği şüphelidir. 

4- İstişare edilen, ve görüşüne başvurulan kişi, o konuda 
dinin, davanın, cemaatın hayrına olacağına inandığı vicdani 
kanaatini Allah rızası için samimiyet ve cesaretle ortaya 
koymalıdır. Vicdani kanaatının tersine, rahatına ve menfaa-
tina uygun geleni konuşursa hıyanet etmiş olur. 

Basit bir örnekle bu konuya açıklık getirelim. Mesela teş-
kilatta görev ve yetki verilecek Ali Beyle Mehmet Bey na-
mında iki (veya daha fazla) adaydan, hangisinin o makama 
getirilmesi yararlı olur, hususunda istişare yapılmış olsun. 
Diyelim ki sadakat ve liyakat şartları bakımından Ali Bey 
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daha münasip bulunsun. Bu durum da kendisine danışılan-
lardan:  

1- Bir kişi, vicdanen Ali Beyin o makama getirilmesine 
kanaat getirir ve onu tensip ve tavsiye eder. Bu kişi iki cevap 
kazanır. Birisi isabetli tercih yaptığı, diğeri de vicdanın sesine 
kulak verdiği için. 

2- Diğer bir kişi, o görev için Mehmet Beyi hayırlı görür ve 
onu tercih eder. Bu doğru bir karar verememiştir. Yinede bu 
kişi bir sevap kazanır. Vicdani kanaatına sadık kaldığı için. 

3- Birisi de vicdanen Ali Beyin seçilmesine kanaat getirir 
ama ”Mehmet Bey bana daha çok yarar, onunla daha sıkı 
fıkıyım” diye düşünür. Vicdani kanaatının hilafına Mehmet 
Beyin münasip olduğunu, söyler ve savunur. Bu kişi tıpkı 
müşteri aleyhine terazinin ayarını bozan satıcı gibi, vicdanını 
bozmuştur. Böyle basit menfaat hesapları yüzünden sık sık 
bozulan vicdanlar artık kolay kolay ayar da tutmazlar. 

 - Fikrine danışılan bir başkası da Mehmet Beyi hayırlı 
gördüğü halde Ali Beyle olan yakınlığı veya Mehmet Beye 
olan kırgınlığı nedeniyle vicdani kanaatının tersine, Ali Beyi 
tercih eder. Bu kişide günah işlemektedir. Her ne kadar isa-
betli bir tercihi savunsa bile, bunu Allah için değil nefis he-
sabına yapmaktadır. 

5- Bir diğeri de adaylardan birini daha layık gördüğü hal-
de ”eh, henüz hangisinin o makama geleceği kesin değil, öyle 
ise herkese hoş görünecek ve idare edecek bir tavır takınayım 
ve tarafsız kalayım.” der. O dahi Hakka ve davaya hiyanet 
etmiş sayılır. 

Velhasıl istişare, çok önemli kurallardan ve zor sınavlar-
dan birisidir. Cenabı Hak bu asırda insanları ve özellikle 
inananları ”seçimle” imtihan etmektedir. ”Genel seçimlerde” 
çoğunun bilerek ve nefis hesabına zalimleri tercih etmesine 
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kızarız amma, teşkilat içindeki ”özel seçimlerde” biz de nefis 
hesabına tercihler yaptığımızı, davanın hatırını, nefsin arzu-
larına feda ettiğimizi unutur ve ”dışarıda” kazandığımız im-
tihanı “içeride” kaybettiğimizin farkında olmayız. 

“Allahım! Bizi bir göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa 
nefsimizin eline bırakma” 533 duasına kulak asmalıyız. 

Sırası gelmişken, son zamanlarda müslümanlar arasında 
çok sık konuşulan ”Şura” konusunda, tamamlayıcı bazı temel 
kavramları ve genel kuralları hatırlatmakta fayda görüyo-
rum. 

Yukarıda arz ettiğimiz gibi şura, ayetlerle övülen, hadis-
lerle öngörülen, ”vacip” makamında önemli bir sünnet, ilmen 
ve aklen de gerekli ve güzel bir harekettir. 

Bütün müslümanları ilgilendiren bu tür şuraları: 

1- Eğer devlet yetkilisi veya teşkilat lideri varsa, şura an-
cak onun emriyle ve onun tespit ettiği gündemi görüşmek 
üzere toplanabilir. Böyle yetkili olmayan kimseler şura top-
layamaz ve istişare yapamaz. Çünkü istişare yapan kişinin, 
alınan kararları uygulama gücü ve görevi bulunmalıdır. 

2- Şayet müslümanlar ”Adil Devlet” huzurundan veya 
”siyasi teşkilat” şuurundan mahrumsa, bu sefer her şeyden 
önce, cemaat liderini ve teşkilat emirini seçmek ve huzur 
ortamını gerçekleştirmek amacıyla bir şuranın toplanması 
lazımdır. Şimdi ülkemizde böyle bir lider ve teşkilat yokmuş 
gibi davrananlara, önce şunu hatırlatalım: Hamd olsun hü-
kümet ve hizmet şuuruna sahip ve İslamın bütününe talip 
milyonlarca müslümanın icma ve ittifakiyle ve fiili reyleriy-
le lider kabul edilen ve bu gerçeği siyaset sahasında resmileş-
tiren, dünyadaki bütün ilmi ve insani hizmet ve hareketlerle 

                                                            
533 Hadis-i Şerif 
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irtibat ve istişare halinde yoluna devam eden bir oluşum var. 
Siz gözünüzü kapamakla sadece kendinizi karanlığa mah-
kum edersiniz, yoksa güneş gibi gerçekleri gizleyemezsiniz! 
Halbuki, Türkiye çapında ve kendi sahasında malum ve 
makbul olan pek çok zevatla gerekli istişareler yapıldıktan 
ve görüş birliğine varıldıktan sonra, bu hizmete karar veril-
diği bilinmektedir.  

Haydi bu gerçeği kabullenmek işinize gelmiyor. O halde, 
her şeyden önce ”şura”nızı (!) toplayıp, bütün mazlumların 
sorumluluğunu yüklenecek ve onları mutlu hedeflere yönel-
tecek bir başkan belirlemeniz mutlaka lazımdır ve üzerinize 
farzdır. Çünkü bunu gerçekleştirmeden, millete hizmet adı-
na hiç bir şey yapamazsınız!.. Eğer böyle bir ”baş” seçilmişse, 
kimdir? biz de bilelim. Yok, hala irtibatsız ve itaatsız bulu-
nuyorsanız, nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Yemeğe tuz ile 
başlamayı unuttuğunuzda, takvanızdan üzülüyorsunuz da 
”Cihat etmeden ölen cahiliye üzerine ölmüştür” hadisinin 
tehdidi hiç sizi ürkütmüyor mu? Sorumsuz ve duygusuz ya-
şamak, başıboş ve itaatsız dolaşmak, toplumun ve teşkilatın 
huzurunu bozmak sizi hiç üzmüyor mu? 

“Efendim, işte biz bütün bunların, yapılmasını öneriyoruz, 
şura’nın önemini hatırlatıyoruz ya...” gibi laflar ise sadece 
insanın suçunu ve sorumluluğunu artırır. 

“Ey iman edenler! Niçin yapamayacağınız şeyi söylersiniz? 
Böyle yapmadığınız (ve yapamayacağınız) şeyleri konuşma-
nız Allah katında vebali pek büyüktür.534 ikazına kulak ve-
relim. Cenab-ı Hak’kın, ”Şura”, ”emir”, ”itaat” ile ilgili hüküm-
leri sadece konuşulsun, ucuz kahramanlık ve sahte kurtarıcı-
lık aracı yapılsın diye değil, bu emirler yürütülsün ve yerine 
getirilsin diye gönderilmiştir. 

                                                            
534 Saf: 23 
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İslam’da, devlet başkanı veya cihad emiri , istişare edeceği 
heyetleri kendisi tayin eder. Yok eğer şura ile ”Ehlül – Hal - 
Ve'l – Akd” yani ”genel siyasi ve idari makam ve mekaniz-
mayı seçecek ve icabında değiştirecek” kimseler kastediliyor-
sa, bu müslümanların kendi bölgelerinden seçip vekaleten 
yetki verdiği ”Millet Meclisi” üyeleridir. 

Bu noktada kendi kafasından ”şura” toplamaya kalkışan-
lara sormak lazım:  

"- Sizi kim seçti? böyle, müslümanlar adına hareket etme 
yetkisini size kim verdi?”  

“Herhangi bir tarikatın şeyhi, bir meşrebin ağabeyi, bir İs-
lamcı derginin, yazarı ve yöneticisi veya herhangi bir din 
görevlisi emeklisi, bunların her birisi kendi başına bir lider-
dir.” Kaydı ve şartı hangi kitapta yazılıdır? Edille-i şeriyeden 
hangisine dayanmaktadır? 

Elbette şeyh efendilerin ve muhterem alimlerimizin hiz-
metlerini ve kıymetlerini takdir edenlerdeniz. Ancak bizi 
üzen, herkesin yararlı olacağı kendi bilgi ve beceri alanlarını 
bırakıp, hep” baş olmağa soyunmaları ve birliğimizi bozucu 
tavırlar takınmalarıdır. 

İslam'da müslümanları temsil eden ”Ehlül – Hal - Ve'l – 
Akd” (Millet Meclisi) dışında, devlet veya teşkilat başkanı 
olan zat, her konuda değişik ”Şura” lar toplamak durumun-
dadır. Çıkarılan kanun ve kararların, ilme ve adalete uygun-
luğunu görüşmek üzere Fıkıh ve hukuk bilginleriyle. Askeri 
konuları, kurmay yetkililerle... Genel sağlık konularını uz-
man tabiplerle, Sanayi sorunlarını iş adamı ve mühendislere. 
İktisat ve maliye işlerini ekonomistlerle görüşmek ve tartış-
mak üzere ayrı ayrı şura heyetleri ve ihtisas komisyonları 
kurmak zorundadır. Her konuyu, mutlaka din alimlerine 
danışacak, diye bir kayıt, dinen de, aklen de gereksiz ve ge-
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çersizdir. Ve hele liderin her yaptığı istişarenin, herkese duy-
rulması ve gazete sütunlarına haber olması ise elbette lazım 
değildir. 

Kaldı ki emir ve lider olan kişi, müsteşarlarını (akıl ve fi-
kir danışacağı kimseleri) kendisi belirler. Hiç kimse, hiç bir 
konuda ”mutlaka benimle istişare etmelidir, bana danışılma-
dan alınan kararlar geçersizdir” diyemez. Zira müsteşarlık 
bir görevdir ve ”İslam’da görev istenmez verilir”. 

Üstelik şura üyeliği, ölünceye kadar değişmez, sabit bir 
görev de değildir. Bakınız, Hz. Ebubekir’in (ra) müsteşar 
edindiği ve mühim görevlere tayin ettiği zevatın pek çoğunu, 
Hz. Ömer (ra) değiştirmiş, Hz. Ömer'in tayin ve tensib ettiği 
bazı kimseleri de, Hz. Osman (ra) münasip görmemiştir. 

Bana öyle geliyor ki bazı kimseler bir takım şeyleri karış-
tırmaktadır. Muhterem şeyh efendilerden bazıları ”mademki 
bir tarikat tekkesini çekip çevirebiliyorum, öyleyse siyasi 
hizmet kurumunu ve devlet kadrosunu da yönetebilirim” 
hayaline ve hevesine düşmektedirler. 

Bazıları, şeytanın askerleri olan siyonistlerle kırk ayrı 
cephede mücadeleyi, cami cemaatına dokunaklı nutuk ve 
nasihatlar çekmek kadar ucuz ve kolay zannetmektedirler…  

Bazıları, bir dergi veya gazete çıkarmak ve birkaç bin kişi-
ye okutmakla, rahatlıkla bir hükümet kurabileceklerini düş-
lemektedirler... 

Mutlak değer ölçülerini esas alarak, bugünkü siyasi, ikti-
sadi ve ictimai sorunlarımıza yeterli ve geçerli İslami çözüm 
ve çareler ortaya koymak kabiliyetinden mahrum bazı kim-
seler ise, ”Biraz fıkıh, arapça biliyoruz, beş - on kitap okumu-
şuz, kendi çapımızda meşhur olmuşuz” diye bütün insanlığın 
beklediği büyük fikir inkılabına öncülük yapabileceklerini 
iddia etmektedirler! 
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Halbuki herkes, kendi meslek ve mertebesinde hizmet 
verse ve kendi sahasında derinleşse, hem şerefi hem de sevabı 
artacak, hem de kendilerine uyan saf ve sade müslümanları 
fitneden korumuş olacaklardır. 

Hele hele, küfrün ve zulmün beyni olan Siyonizm'in, 
dünyada kurduğu sömürü düzenini tanımadan yola çıkan-
lar, maalesef sonunda şeytanın tuzağına düşmektedirler. 

Bu konuyu çok önemli bir hadisi şerifle kapatalım. 

“(Cemaat ve teşkilat işiniz, bir tek şahsın üzerinde toplu 
bir halde devam ederken, birileri çıkar gelirde, asanızı (sosyal 
ve siyasi dayanağınızı) kırmak, (cemaat ve teşkilatımızı da-
ğıtmak) isterse, ona uymayınız (ve böylesi fesatçılardan uzak 
durunuz)".535 

 

 İSTİŞARENİN PRENSİPLERİ 

Gönül birliği gaye birliğini, gaye birliği fikir ve görüş bir-
liğini, görüş birliği de eylem ve güç birliğini netice verir. 

Bu bakımdan cemaat düzenine ve teşkilât disiplinine 
girmek ve istişare/ danışma ve değerlendirme toplantıları 
tertip etmek oldukça önemlidir ve hatta başarının temelidir. 

Öyle ise, bu tür istişâre toplantılarında yapılması veya ya-
pılmaması gereken durum ve davranışlar nelerdir? 

A - Mutlaka uyulması ve yapılması gereken durumlar: 

1- Gündem mutlaka belirlenmeli ve ne maksatla toplanıl-
dığı ve hangi amaca ulaşılmaya çalışıldığı, toplantıya katılan-
lara önceden bildirilmeli ve anlaşılmış olmalıdır. İstişare ko-
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nusuyla ilgisi ve bilgisi bulunmayanlar, bu toplantıya çağ-
rılmamalıdır. 

2- Amaçlanan hedefe yetişmeye, veya ortaya çıkan prob-
lemi çözmeye yarayacak her türlü teklif ve tasarılar, bu 
konudaki orijinal fikir ve teoriler samimiyetle ortaya ko-
yulmalıdır. 

3- Ortaya atılan teklif ve teorilerden bize göre yararsız ve-
ya tutarsız olanların ise yine münasip bir dille tenkidi ya-
pılmalıdır. Bu konuda ”Tenkit meşru, tahkir memnu’dur.” 
Yani yapıcı ve uyarıcı ikaz ve itirazların güzel ve gerekli ol-
duğu, ancak hakaret ve haksızlık edici davranışların yanlış 
ve yasak olduğu unutulmamalıdır. 

4- Teklif edilen çözüm önerilerinden, açıklanması gere-
ken yerler, öneri sahiplerinden tekrar sorulmalı, tasarımları 
hakkında daha geniş bilgi alınmalıdır. 

5- Bu tür istişâre toplantılarında, kurula sunulan teklif ve 
temennileri özet halinde yazacak bir kâtip üye bulunmalı ve 
gerektiğinde uygun görülen proje sahipleriyle daha geniş 
görüşme imkânlarına zemin hazırlanmalıdır. 

6- Toplantıya katılanların, o konuda özel ve orijinal bir 
fikri yoksa bile, toplantıda dinlediği ve beğendiği görüş ve 
önerileri teyit ve teşvik edici, veya eksikleri bütünleyici ko-
nuşmalar yapmak ta, yerinde ve yararlıdır. 

7- Başkan olan kişi, hem belirli aralıklarda hem de toplan-
tı sonunda, kurulda yapılan önerileri özetlemeye, bunların 
ortak noktalarını tespit etmeye ve asıl amaca ulaştıracak pro-
jenin şekillenmesine yarayacak fikirlerin gelişmesine öncü-
lük yapmalıdır. 

Çünkü başkan demek her işi bizzat üstlenen değil, yükü-
nü taksim ederek hafifleten... 



 

 

 

AHMET AKGÜL 420 

Farklı kabiliyet ve karakterdeki insanlar ve muhalif 
gruplar arasında denge kurabilen... 

Teşkilât mensupları içerisinde hakem ve organizatör rolü 
oynayabilen... 

Rakiplerinin ve muhaliflerinin tenkitlerinden bile ders 
alıp yanlışlarını düzeltebilen... 

Yetkilerini, insanları harcamak, hizmet ve marifet ehlinin 
yolunu tıkayıp devre dışı bırakmak gibi, nefsi kararlar doğ-
rultusunda kullanmaktan sakınabilen ve birileri hakkında 
karar verirken, kendisini onların yerine koyabilen kişidir. 

Zira Efendimiz (sav): 

“Kişi kendi nefsi için istediğini başkaları için de isteme-
dikçe olgun mü’min olamaz” buyurmaktadır. 

“Ey mü'minler! Allah için hakkı (ve haklıyı) savunan (ha-
kimler ve yetkililer) ve mutlaka adalet ve hakkaniyetle şa-
hitlikte bulunan kimseler olun. 

Herhangi bir kavme (partiye, meşrebe, tarikate veya kişi-
ye) olan kininiz (kırgınlık ve kızgınlığımız) sakın sizi adalet-
sizliğe sürüklemesin!.. (Karar verirken his ve heyecanlarınız-
la değil, aklınız ve vicdanınızla davranın, İslamı esas alın ve 
mutlaka) adil olun ki takvaya yakışan budur... Her halde 
Allah’tan korkun. Çünkü o bütün yaptıklarınızdan haber-
dardır.”536 hükmü, asla unutulmamalıdır. 

8- Yapılan istişareler sonucu bir plan üzerinde karar kılı-
nırsa, hemen ardından bunu proğram ve paylaşma takip et-
meli ve hangi işi kimlerin yapacağı tespit edilmeli ve mutla-
ka ekip / grup çalışmasına başlamalıdır. 
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“Allah'ın (rahmet ve inayet) eli cemaat (ve teşkilat) la be-
raberdir. Öyleyse her kim (cemaat ve teşkilattan) ayrılırsa o 
kişi kendisini cehenneme atmıştır”537 hadisine kulak asmalı, 
kişisel ve keyfi hareketlerden sakınmalı ve ekip çalışmasına 
katılmalıdır. 

9- İslamın temel esasları ve merkezi teşkilatımızın genel 
amaçları yanında, asıl bu ekiplerimizin özel ve bireysel görev 
ve sorumlulukları ortaya konulmalı ve özel çalışma takvimi 
ve görev taksimi yapılmalıdır. 

Hangi işlerin kimden sorulacağı, ekip ve elemanların so-
runları ve sıkıntıları için kime başvuracağı, belli olmalıdır. 

10- İstişareler sonucu alınan kararların tatbikata koyul-
maması ve oluşturulan ekiplerin hizmete sokulmaması, yani 
her şeyin sözde ve kağıt üzerinde kalması halinde, teşkilata 
ve başkana olan güvenin sarsılacağı ve bundan sonraki isti-
şarelerin ciddiyetini kaybedip Laubalilik ve laçkalığın baş-
layacağı unutulmamalıdır. Bu konuda; 

“Hz Nuh, inkar eden kavmine: 

“Siz ve ortaklarınız yapacağınız işi (Görüşmek ve kararlaş-
tırmak üzere) toplanın... Ki sonunda yapacağınız işler size 
pişmanlık ve perişanlık (sebebi) olmasın!. (İyice düşünüp 
değerlendirdikten sonra verdiğiniz kararı ve) hükmü bana 
tatbik edin!. ve asla mühlette vermeyin” !.. 538 ayeti de bizlere: 

a- Yapılacak işleri, önce ehliyle istişare edip görüşmeyi, 

b- İstişaresiz ve plansız işlerin pişmanlık ve zararla netice-
leneceğini,  

                                                            
537 Süneni Tirmizi 
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c- Tatbik edilmeyen kararların hiçbir işe yaramayacağını 
ve hedefe götürmeyeceğini 

d- Ve alınan kararların mühlet verilmeden ve geciktiril-
meden hemen uygulamaya koyulması gerektiğini, bize ders 
vermektedir. 

B - İstişare sırasında asla yapılmaması ve sakınılması 
gereken davranışlara gelince: 

1- Görüşme ve tartışmaları gündem dışına çıkarmamalı ve 
gereksiz yere konuyu dağıtmamalıdır. Yüzlerce meseleyi 
konuşup hiçbir karara varmamaktansa, bir konuyu görüşüp 
karara bağlamak daha hayırlıdır.  

"Felaha ve kurtuluşa erecek, (Olgun ve onurlu) müminle-
rin, yersiz ve yararsız söz ve davranışlardan uzak duracağı” 
539 unutulmamalıdır. 

2- Başkan, aklına yatmadığı veya yanlış bulduğu teklif ve 
tasarıları tenkit ederken arkadaşlarının gururunu kırıcı veya 
alaya alıcı söz ve davranışlara yanaşmamalıdır. 

3- O toplantıya sadece kendisini tanıtmak ve bilgiçlik tas-
lamak veya şahsi başarı ve becerilerini kanıtlanmak maksa-
dıyla katılmamalıdır. 

4- Toplantıyı hafife alan, lüzumsuz gören ve genel ciddi-
yet ve samimiyeti gideren tavırlar takınılmamalıdır. 

5- O cemaati kendi şahsi heves ve hesaplarına alet etmek-
ten ve sadece nutuk çekme arzusunu tatmin edeceği hazır bir 
kalabalık olarak görmekten şiddetle sakınmalıdır. 

6- Ve hele grup üyelerini ve istişareye katılan kimseleri 
etkileyerek, kendi otoritesini gerçekleştirmek, teşkilatı gayrı 
meşru yollarla ele geçirmek gibi, kötü niyet ve gayretler asla 
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taşımamalı ve şahsi sorunlarını böyle umumi toplantılarda 
tartışmamalıdır. 

“Siz nefsinizi övmeyin (ve kendinizi tezkiye etmeyin) İçi-
nizden kim (makbul ve) müttaki ise Allah onu bilip dur-
maktadır”.540 

7- Cemaatin moralini bozucu, kafalarını bulandırıcı veya 
kendisi dışında herkesi suçlayıcı ve karalayıcı konuşmalar-
dan kaçınmalı ve bu ruhi hastalıktan kurtulmalıdır. 

8- Görünüşte dava adamı ve teşkilat mensubu bilinip ama 
aslında kişisel makam ve menfaatlar için bu cemaatı istismar 
amacı güden özel grup ve kliklerin sözcüsü gibi konuşma-
malı, onların avukatlığına soyunmamalıdır. 

Ferdi ve fevri davranışlarını ve yanlışlarını meşrulaştır-
mak amacıyla, bu cemaat ve teşkilatı kullanmaya kalkış-
mamalıdır. 

9- Kınanmak, azarlanmak ve hatta bazı haklarından mah-
rum bırakılmak endişesiyle, haklı ve hayırlı bildiği gerçekle-
ri söylemekten korkmamalı ve yanlış gördüğü hareketleri 
tenkit etmekten geri durmamalıdır. 

10- Bu tür istişari toplantılar, eğer gizlilik gerektiriyorsa 
yapılan konuşmalar tartışmalar ve alınan kararlar, yetkili 
makamlarca ilan edilinceye kadar, asla dışarıya sızmamalı 
ve başka yerde anlatılmamalıdır. 

Evet, her iş ve ibadet ancak samimiyet, ciddiyet, gayret, 
sabır ve metanetle başarıya ulaşır. Bunlardan birisinin bu-
lunmadığı işler mutlaka yarım kalır. Çünkü iş yapıyor görü-
nenler değil, gerçekten iş görmek ve hizmet etmek isteyenler 
kazanır. 
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Gerekli ve yeterli her türlü sebeplere riayet etmeyen, çe-
şitli vasıta ve vesileleri denemeden becerikli ve bereketli iş 
yapmak ve hele yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağında, rasge-
le hizmet ve hareketlerle başarıya ulaşmak imkansızdır. 



 

 

 

HİZMET SÜRECİ VE HİKMETLERİ 
 

 

 

İslam’i hizmet ve hareketlerin şu beş merhalede oluşup 
hedefine ulaştığını hatırlatmıştık. 

1 - Tebliğ  
2 - Davet  
3 - Emri bil ma’ruf, nehyi anil münker  
4 - Cihad  
5 - İlayi Kelimetullah  

Şimdi bunları izah edelim: 

1- Tebliğ: İnsanları İslam'la tanıştırmak tebliğle başlar. 
Tebliğ, rastgele yapılacak konuşmalar değil, karşımızdaki 
kişi veya toplulukların seviyesine, ilgi ihtiyaç ve isteklerine 
uygun olarak, en açık ve anlaşılır ifadelerle ve en etkili söz-
lerle gerçekleri anlatma işidir. Bu ilk aşamada görevimiz sa-
dece izah, ikna ve irşaddır. Yani doğruları açıklamak ve in-
sanların aklına yatırmaktır. Sorunlarımız ve sorumlulukla-
rımız en güzel şekilde hatırlatılır. Muhataplarımız bunları 
anlamak ve kabullenmek istemeseler bile, asla kızmaya, 
kırmaya ve zorlamaya hakkımız ve yetkimiz yoktur. Çünkü 
”Bize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.”541  
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Bu konuda ”(Ey habibim) Sen Allah’tan gelen bir merha-
met sayesindedir ki, onlara (ashabına) yumuşak davrandın. 
Eğer sert ve kaba davransaydın ve katı yürekli olsaydın mu-
hakkak onlar etrafından dağılıp gideceklerdi. Artık onların 
kusurlarını bağışla ve kabalıklarını affet”542 ayetinin hük-
müne ve hikmetine uygun hareket etmeliyiz. Tebliğ husu-
sunda şu ayeti kerime bize en güzel öğüt ve örnektir: 

“Kur’an insanlara açık bir tebliğdir ki; bununla hem ikaz 
ve irşad edilsinler, hem Allah'ın, ibadet olunacak ve emri 
uygulanacak yegane ilah olduğunu bilsinler, hem de aklı 
selim sahipleri her konuda (Kur’andan) ilim, ibret ve hikmet 
öğrensinler.” 543  

Ayrıca, tebliğe ilk önce, hak ile batıl tanıtmak, insanları 
yanlıştan uzaklaştırıp doğruya çağırmakla başlamak gerekir. 
Zira Peygamber Efendimizin: ”Allah’ım, Hakkı Hak olarak 
bize göster ve Hakka tabi olmakla nimetlendir, batılı da batıl 
olarak göster ve batıldan uzaklaşmakla şereflendir.” duası 
bunu göstermektedir. 

Böyle yapmayıp ta, Müslümanların his ve heyecanlarını 
tahrik edici, ama sorumluluk duygusunu ve hizmet şuurunu 
körletici vaaz ve nutuklarla uğraşmak ise - bilerek veya bil-
meyerek - davaya zarar vermektir. Çünkü bu durumu Kur’an 
şöyle dile getirmektedir: ”Böylece Biz her Nebiye insan ve cin 
şeytanlarını düşman yaptık. O (insan ve cin) şeytanlar insan-
ları, aldatmak ve oyalamak için birbirlerine yaldızlı laflar 
söylerler. Elbette, Rabbin dileseydi böyle yapamazlardı. O 
halde onları (İslam'ı yozlaştırmaya çalışanları) uydurdukları 
yalan ve yanlış şeyleriyle baş başa bırak!” 544  
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2- Davet: Yapılan tebliğ etkisini gösterir, muhataplarımız 
çağrımızı kabullenirse, bu sefer onlar, hayırlı bir cemaat ve 
teşkilata davet edilir. Ancak, kalpleri ve kafaları mutmain 
olmadıkça bu davet yapılmaz. Kendilerinde iyiniyet ve kabi-
liyet gördüklerimize en güzel vesile ve vasıtalarla tebliğe 
devam edilir. Anlattığımız gerçekleri anlayıp, kabul ederler-
se, ”Sen de gel! Siz de aramıza katılın!” diyerek onları hayırlı 
hizmetlere katılmaya çağırırız. Bu davet çok şerefli ve sevaplı 
bir girişimdir. 

Cenab-ı Hak: 

“İçinizden insanları Hakka ve hayra çağıracak, iyiliği em-
redecek kötülükten sakındıracak bir topluluk bulunsun. 
Kurtuluşa erecekler işte onlardır.” buyurmakla bu teşkilat ve 
hizmete işaret etmektedir. 

3- Emri bil maruf, nehyi anil münker: İmani ve insani 
gerçekleri kabullenen ve davetimize uyarak bozuk ve yanlış 
düşünceleri ve düzenleri terk edip, hayırlı cemaat ve hareket 
içine katılan Müslümanlara artık ”bunları yap, şunları yap-
ma!” şeklinde emirler ve yasaklar başlar. Böylece onlar belirli 
bir süreçte eğitime ve teşkilat disiplinine alıştırılır. Bu basa-
makta yavaş ve yumuşak hareket edilmeli, usandırıcı değil 
ısındırıcı olmalıdır. Bu husustaki hizmet ve faaliyetler ”Siz, 
insanlık için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü 
iyiliği emreder, kötülükten alıkorsunuz."545 ayetinin içerisine 
girmektedir. 

4- Cihad: Teşkilat disiplinine giren, emir ve yasak çerçe-
vesinde hareket etmesini öğrenen şuurlu ve sorumlu Müs-
lümanların, evrensel hukuk kurallarını ve temel insan hak-
larını hakim kılmak amacıyla yapacakları hizmet ve faali-
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yetlerin hepsine birden cihad diyoruz. Bu noktada gayret 
etmek her Müslümana farz-ı ayın olan en büyük ibadet ve en 
birinci mesuliyettir. Bu yapılmadan dünyada hürriyet, ahi-
rette ise cennet yoktur. Bu gayreti göstermeyenler ya Hakkın 
hakimiyetini istemeyen insanlardır veya gayesiz ve gayretsiz 
dolaşanlardır. Çünkü, ”Eğer o münafıklar (cihad için yola) 
çıkmak isteselerdi bu maksatla bir hazırlık görür (ve gayret 
gösterirlerdi).”546  

5- İ’layı Kelimetullah: İnsanlara hizmet düşüncesi ve 
iman disiplini içinde yapılacak gayretlerin hedefi ve neticesi 
ise ”İ'layı kelimetullah tır. Yani Allah kelamımın ve Kur’an 
ahlakının bütün bozuk ve barbar düşüncelere üstün gelmesi 
ve yeryüzünde adaletin yürütülmesidir. Böylece Allah (cc) 
”Kâfirlerin kelimesini (ve batıl düzenleri) en alçak kılacak. O 
Allah’ın kelamı (ve saadet nizamı ise) en yüksek (olacak) tır.”547  

Çünkü ”Allah, Peygamberini hidayet (edici bir kitap) ve 
Hak din ile gönderdi ki, onu bütün dinlere ve batıl düzenlere 
hakim ve üstün kılsın.”548  

Allah'ın ezeli vadi haktır ve Müslümanların gayretiyle 
”yeni bir dünya” kurulacaktır. Bu gerçekten ve mutlu gele-
cekten gafil olanları, şeytan kaplamış (hak yoldan çıkartmış) 
ve Allah'ı hatırlamayı kendilerine unutturmuştur. İşte bunlar 
şeytanın peşindedir. Şeytanın hizbinde olanlar ise muhak-
kak hüsrana uğrayacaklardır. (Zira) Allah şöyle hüküm 
vermiştir: Celalim hakkı için, mutlaka hem ben galip gelece-
ğim, hem de Peygamberim. Şüphesiz Allah sonsuz kuvvet 
sahibidir ve her şeye galiptir... Artık Allah'a ve ahiret gününe 
inanan bir topluluğu, Allah’ın ve Peygamberin getirdiğini 
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beğenmeyen kimselere yardım ederken göremezsin. Allah ve 
Resulüne isyan (ve İslam’i gerçekleri inkar) edenler velev 
onların babaları, oğulları, kardeşleri veya hısım ve hemşehri-
leri bile olsa (mü'minler onlara asla taraf ve tabi olmazlar) 
işte Allah böyle (sadık ve samimi) olanların kalbine gerçek 
imanı yerleştirmiş ve bunları kendi katından bir rahmet ve 
inayetle güçlendirmiştir. Onları altında ırmaklar akan cen-
netine koyacak ve orada ebedi kalacaklardır. Öyle ki Allah 
onlardan razı, onlar da Allah’tan razı olacaklardır. İşte bunlar 
Allah'ın taraftarı olanlardır. Ve şunu kesinlikle bilin (ve bek-
leyin) ki Allah’tarafında olanlar felah bulacak ve zafere ula-
şacaklardır.” 549  

Devamlı konuşulan ama yanlış anlaşılan ”emri bil maruf” 
ise hizmetler başarıya ulaştıktan ve adalet düzeni kurulduk-
tan sonra yapılabilecek geniş kapsamlı bir hizmettir. Zira 
”marufu emretmek ve münkeri nehyetmek” bir yetki ve ikti-
dar işidir. Allah'ın adaletini yürütmenin, haramları ve zu-
lümleri önlemenin, sadece nasihat ve yalvarmakla mümkün 
olmayacağı ve olmadığı ortadadır. 

Bu hikmet ve hakikate binaen Cenab-ı Hak şöyle buyur-
maktadır: 

“Onlar, şu mü'minlerdir ki, eğer kendilerini yeryüzünde 
iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılar, zekâtı verir, iyiliği 
emreder, kötülükten sakındırırlar.”550 

Gerek devlet, gerek fert olarak emri bil maruf ve nehyi 
anil münker yapmayan, neme lazımcı ve gayretsiz bir top-
lum sonunda kokuşur ve çöker. 

                                                            
549 Mücadele: 19, 22 
550 Hac: 41 



 

 

 

AHMET AKGÜL 430 

“İsrailoğullarından nankör ve inkarcı olanlara hem Da-
vut’un hem de Meryemoğlu İsa’nın diliyle lanet olundu. Bu-
nun sebebi de isyan etmeleri ve (Allah'ın koyduğu ölçüleri 
çiğneyerek) haddi aşmış olmalarıydı. (Üstelik) onlar birbirle-
rini yaptıkları kötülüklerden sakındırmaz ve günahlara da 
mani olmazlardı. Gerçekten bu yaptıkları ne kadar çirkin-
dir.”551 ayeti bu durumu ifade etmektedir. 

                                                            
551 Maide. 78, 79 
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Bugün, ülke sorunlarını ve çözüm yollarını anlatırken ve 
insanları İslam'a çağırırken bir çok hatalar yaptığımızı kabul 
etmek zorundayız. ”Kaş yapayım derken göz çıkarmamak” ve 
ıslah ediyorum zannederek ifsad etmemek için, İslam davet-
çilerinin çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Zira, İmam-ı 
Gazali hazretleri ”küfre rıza küfürdür” gerçeğini bir başka 
açıdan ele alarak: ”Eğer bizim yanlış ve yersiz konuşmaları-
mız, kırıcı ve kaçırıcı davranışlarımız yüzünden, insanlar 
İslam'dan ve Hak davadan uzaklaşırsa, onların vebali bize 
aittir” şeklinde izah eder. 

Şimdi, İslam'ı tebliğ ederken mutlaka uymamız ge-
reken hususları kısaca arz edelim: 

1- Her şeyden önce niyetimiz halis olmalıdır. ”Allah rızası 
için, insanları İslam'la tanıştırmak” düşüncesi ve ”Bu insanlar 
gerçeği bulsun ve cehennemden kurtulsun” niyetiyle hareket 
etmeliyiz. Başkalarına bilgiçlik taslamak, üstünlüğümüzü 
ispatlamak, muhataplarımızı mahcup ve mağlup etmek gibi, 
nefsani duygularımızı tatmin amacına yönelik konuşmala-
rın etkisi ve bereketi olmayacaktır. 
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“Biz davetimize karşılık sizden hiç bir ücret istemiyoruz. 
Bizim ecrimizi Allah verecektir.” Ayetini, kendimize ilke 
edinmeliyiz. 

Peygamber Efendimiz (sav) Hazreti Abbas’a (ra) ”Ey Pey-
gamberin amcası! (Dini hizmetlerde, dünyaya meyletme!) 
küfür ve kötülüklerle manen ölmüş bir kişiyi (iman ve İslam 
ile) diriltmen, sonunda terk edip gideceğin dünyalık makam 
ve menfaatlerden çok daha hayırlıdır.”552 buyurmuşlardır. 

2- İnsan savunduğu davayı ve konuştuğu konuyu iyi bil-
melidir Öğretmek için önce öğrenmek lazımdır. 

Bediüzzaman Hazretleri: ”Davetçi koyun olmalı, kuş ol-
mamalıdır. Zira koyun yediklerini sindirerek safi süt haline 
getirir öyle kuzusuna verir. O da bunu iştahla emer ve haz-
meder. Ama kuşlar bir kısım şeyleri çiğner sonra yavrusunun 
ağzına boşaltır. O da yutamaz geri kusar.” buyurmakla bu 
gerçeği ne güzel ifade ediyor. 

İslam'ın değişmez temel esaslarını öğrenmekle beraber Si-
yonizmi ve onun, sağ ve sol iki kolu gibi işleyen Komünizmi 
ve kapitalizmi ve benzeri sistemleri, Birleşmiş Milletler, İMF - 
AET, Masonluk vb. teşkilatlar ve bunların mahiyet ve faali-
yetleri, Türkiye’deki masonik etkinlikleri, dünya dengesin-
deki yeni gelişmeleri, ülkemizin problemlerini ve gerçekçi 
çözüm önerilerini de bilmek ve anlatmak gerekir.  

3- İnsanlara şefkat ve merhametle yaklaşmalıyız. Katı ve 
acımasız tavırlar insanları ürkütecek ve bizden uzaklaştıra-
caktır. Cenab-ı Hak Peygamberimize ”Allah’tan gelen bir 
merhamet sayesindedir ki, sen onlara (Ashabına) yumuşak 
davrandın. Eğer katı yürekli olsaydın ve kaba davransaydın 

                                                            
552 Beyhaki 
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muhakkak onlar etrafından dağılıp gitmişlerdi.”553 buyur-
maktadır. 

“Sen (sana karşı yapılan) kötülüğe, en güzel iyiliklerle kar-
şılık ver. O zaman aranızda düşmanlık bulunan kimselerin, 
candan bir dost olduğunu göreceksin.”554 ayetindeki hikmeti 
kavramaya çalışalım. 

Elimize intikam almak fırsatı geçse bile rakiplerimize Hz. 
Yusuf’un kardeşlerine söylediği gibi” Bugün (benden taraf) 
size kızma ve kınama yok.  

 (Sizin cahilliğinizi ben unuttum ve affettim) Allah da sizi 
bağışlasın.”555 diyebileceğimizi insanlara hissettirmek zorun-
dayız. 

4- Sözlü önerilerimizin kabul görmesi için, önce güzel ah-
lakımız ve örnek davranışlarımızla İslam’ı temsil edebilme-
liyiz. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam ”Ashabım yıldızlar 
gibidir. Onlara uyarsanız kurtulursunuz” buyururken bu 
gerçeği ifade ediyor. Ashab neden yıldızlara benzetiliyordu? 
Çünkü, mesela kutup yıldızının dili yoktur, konuşmaz. Ama 
fiili durumu ile hep insanlara kuzeyi gösteriyor. Yolunu şa-
şırmışlara rehberlik ediyor. Ashabı Kiram da böyleydi. Onla-
rın dilinden çok hali konuşurdu ve o yüksek ve örnek ahlak-
larıyla insanlara hidayet rehberi olurlardı. Halimiz dilimizi 
yalanlıyorsa. davranışlarımız dinimize ve davamıza uygun 
düşmüyorsa, konuşmalarımız ne kadar güzel olursa olsun 
kimse bize itimad ve itibar etmeyecektir. 

“Ey iman edenler niçin yapmadığınız (ve yapamayacağı-
nız) şeyi söylersiniz? Böyle yapmayacağınız (ve fiilen yap-

                                                            
553 Al-i İmran: 159 
554 Fussilet: 35 
555 Yusuf: 92 
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madığınız) şeyi konuşmanız, Allah katında pek büyük bir 
suçtur.”556 ayetlerini iyi düşünmek durumundayız. 

5- Sohbetlerimizde ve davetlerimizde ”Kolaylaştırın, zor-
laştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin” hadisinin emrine 
mutlaka uymalıyız. 

İslam'ı, anlaşılması ve yaşanması çok zor bir din gibi gös-
termek büyük bir haksızlıktır. 

Halbuki, ”Cenab-ı Hak sizin için kolaylık diler, asla zorluk 
istemez.” 557  

“Allah insana ancak gücü yettiği şeyi yükler.”558  

“Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister, zira insan zayıf ya-
ratılışlıdır."559 ayetlerine aykırı davranışlara hakkımız yoktur.  

Halbuki bizler bazen insanların hidayete ermesini ve kur-
tuluş yoluna girmesini zorlaştıracak şartlar ortaya koyuyoruz. 

Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Hz. Muaz-ı (ra) Ye-
men'e davetçi olarak gönderirken insanları önce şehadet geti-
rip iman etmeye (yani zatında, icraatında ve şeriatında ortak 
koşmadan Allah'a ve Resulüne inanıp Batıl din ve düşüncele-
ri bırakmaya) bunu kabul ederlerse beş vakit namaza, bunu 
da kabul ederlerse, zekat vermeye çağırmasını emretmişti. 560  

Görülüyor ki bu tekliflerin hepsi birden ve bir anda is-
tenmemiş, tedrici bir süreç ve sıralama uygun görülmüştür. 

Bugün insanlara önce, Ülke sorunlarını ve sorumlulukla-
rımızı hatırlatarak işe başlamamız gerekirken, biz kadınları-

                                                            
556 Saf: 2, 3 
557 Bakara: 185 
558 Bakara: 286 
559 Nisa: 28 
560 Müslim 
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nın kıyafetiyle söze başlarsak, minareyi tersinden ve tepe-
sinden yapmaya çalışanın durumuna düşeriz. Ayrıca daima 
ümitlendirici, sevindirici ve morallerini yükseltici şeyler 
konuşulmalıdır. 

6- Hakkı tebliğ ve tavsiye ederken akıcı, anlaşılır ve tatlı 
bir dil kullanmalı, hikmetli ve ibretli örneklerle davet ya-
pılmalıdır. Kızmak, kırılmak, bağırıp çağırmak aleyhimize 
olacaktır. 

Bir gün Resulullah’ın huzuruna genç bir delikanlı gelmiş ve 
kendisine zina yapmak için izin verilmesini istemişti. Orada 
bulunanlar sövüp saymaya hatta, dövmeye kalkıştılar. Efen-
dimiz ise sabır ve şefkatle, ”yaklaş!” buyurdular. Sonra onu dizi 
dibine oturtup sordular: ”Annenize zina yapılmasını ister mi-
sin?” Genç adam ”yoluna kurban olayım, bunu kim ister” diye 
cevap verdi. Hz. Peygamber (sav) ”Öyleyse diğer insanlar da 
anneleriyle zina yapılmasına asla razı olmazlar.” buyurup 
tekrar sordu: ”Peki kızınızla böyle çirkin bir iş yapılmasına razı 
olurmusun?” Genç: ”Asla, Ya Resulullah, deyince Efendimiz 
kız kardeşi, halası ve teyzesi için de aynı sorusunu tekrarladı. 
Genç adam ise hiç birine razı olmayacağını belirtti. Bunun 
üzerine Efendimiz ”öyle ise senin zina etmek istediğin de, mut-
laka birilerinin annesi, kızı, bacısı, halası veya teyzesidir. Senin 
razı olmadığın ve nefsin için hoş karşılamadığın bir kötü işi 
başkalarına nasıl reva görüyorsun?” buyurup ”Ya Rabbi bu 
gencin günahını bağışla, kalbini temizle ve namusunu koru” 
diye dua ettiler. Bunun üzerine genç tamamen ikna olmuş ve 
itminana kavuşmuş olarak ayrıldı ve o günden sonra edep ve 
ahlak timsali oldu.561  

7- Muhataplarımıza ortak olduğumuz ve birlikte sahip 
bulunduğumuz değerleri sık sık hatırlatmalı, onlara zaten 

                                                            
561 İbn-i Hambel 
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bizden biri gibi davranmalı, hep ihtilaf ettiğimiz konuları 
gündeme getirip bizden ve Hak davadan uzaklaşmalarına 
sebep olmamalıyız. 

Cenab-ı Hak ”müşterek noktalardan yaklaşma” metodu-
nu, bizzat Resulüne (ve ümmetine) şöyle emrediyor ”De ki:” 
Ey ehli kitap! Bizimle sizin aranızda müşterek ve müsavi 
olan bir kelimeye (ve gerçeğe) gelin. Şöyle ki Allah’tan baş-
kasına tapmayalım, O’na hiç bir şeyi ortak koşmayalım. Al-
lah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler ve ilahlar edinip (putlaş-
tırmayalım).”562  

Resulullah’ın İslam’a davet mektubunu Mısır Mukaykısı-
na götüren Hatıb b. Ebi Beltea Mukavkıs’a şöyle diyordu: ”Bu 
Peygamber (Hz. Muhammed (sav).) insanları Hak dine davet 
ediyor. Ona en sert davrananlar kavmi Kureyş’liler olup en 
fazla kin ve düşmanlık gösterenler ise Yahudilerdir. Fakat 
ben, siz Nasranilerin (Hristiyanların) en çok yakınlık göste-
receğinize inanıyorum. Zira Allah'a yemin ederim ki, Hz. Mu-
sa'nın Hz. İsa’yı müjdelemesi ne ise, Hz. İsa’nın Hz. Muham-
med'i müjdelemesi de odur. Bizim sizi Kur’ana davet etmemiz 
aynen sizin Tevrat ehli Yahudileri İncil'e davet etmeniz gibi-
dir. Hangi kavme Peygamber gelmişse o kavim O Peygambe-
rin ümmeti olur ve inadı bırakıp itaat etmek onlara farz olur. 
Şimdi ne mutlu sana ki Hz. Muhammed’e eriştin, gel artık 
müslüman ol. Unutma ki biz seni Hristiyanlıktan men etmi-
yoruz, bilakis, ona teşvik ediyor, gerçek Hıristiyanlığın icabı-
nı yapmanı istiyoruz.” 563 

Efendimiz ve Ashabı, tahrif edilen Tevrat ve İncil ehli ile 
bile müşterek noktalar tespit ederek bu noktalardan onlara 
yaklaşma yolları ararken, bizlerin zaten müslüman olan ve 

                                                            
562 Al-i İmran: 64 
563 Gazali, Fıkhussiyre, Sh: 387 
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bir değil binlerce temel ortak noktalarımız bulunan, kendi 
ülkemiz insanlarıyla olumlu ilişkiler kuramayışımız ve sa-
dece (siyasi şuurdan ve sorumluluk ruhundan) mahrum ke-
simlere yaklaşamayışımız ne kadar acıdır ve acizliktir. 

8- Davet ve tebliğde dikkat etmemiz gereken konulardan 
birisi de muhataplarımızı sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik 
ve psikolojik yönlerden tanımaktır. Çünkü bir arazide ziraat 
yapılacaksa önce toprak tahlil edilmeli, eğer müsaitse hangi 
tür tohum ve gübre kullanılacağı tespit edilmelidir. Aksi 
halde emekler boşa gidecektir. Bunun gibi insanların ilgi ve 
ihtiyaçlarına hitap etmesini bilmeli, onlara dikkat ve rağbet 
edecekleri konularla yaklaşmalıdır. 

İnsanların aklına (ve anlayışına) göre konuşmak, pey-
gamberin emridir. Herkese seviyesine ve şahsiyetine uygun 
davranmalıdır. 

9- Konuşmalarınızda, insanların hürmet ve rağbet ettiği, 
sevip saydığı, övüp yücelttiği (komutan, kahraman, lider ve 
şeyh gibi) şahsiyetlere rastgele dil uzatılmamalıdır. Onların 
mutlaka açıklanması gereken bazı durumları ise, münasip 
bir dille anlatılmalıdır. 

“İnsanların Allah’tan başka tapınıp yalvardıkları şeylere 
ve putlaştırdıkları kimselere sövmeyin ki onlar da taşkınlık 
ve cahillik ederek Allah'a sövmesinler."564 ayeti bu konuda 
bizleri ikaz etmektedir. 

10- Her söz, gerektiği yerde ve zamanda konuşulmalıdır. 
Susulacak yerde konuşmak ahmaklık, konuşulacak yerde 
susmak ise korkaklıktır.” Bayram, düğün, geçtikten sonra 
kınayı ayağın altına yak” atasözümüz ne kadar manalıdır. 
Düğün bayram, pazar ve panayır gibi insanların özellikle 

                                                            
564 En’am: 108 
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toplandıkları fırsatları değerlendirmeli, Hak davayı tebliğ 
etmelidir. 

Peygamberimizin (özellikle Mekke döneminde) edebi ve 
ticari birer fuar durumundaki Ukaz ve Zülmecaz gibi pana-
yırlara katılarak davetini yaptığı bilinmektedir. 

“Firavun: Ey Musa davanı ispat etmek için sihirbazlarımla 
karşılaşıp yarışacağınız uygun bir zaman ve yer tayin et.”565 
deyince Hz. Musa ”Sizinle buluşma zamanı (önümüzdeki) 
süs (ve bayram) günü olsun ve insanların toplanacağı kuşluk 
vakti karşılaşalım.”566 cevabını veriyordu. Çünkü başka türlü 
toplanması mümkün olmayan on binlerce insan, o bayram 
vesilesiyle bir araya gelecekti. 

11- Davetçinin kılık kıyafetine de dikkat etmesi gerek-
mektedir. İnsanların nefret edeceği pejmürde bir kıyafetle ve 
dağınık vaziyette onların karşısına çıkmamalıdır. Yine insan-
ların yadırgayacağı ve çağdışı sayacağı ve ürküp uzaklaşacağı 
elbiselerle onların karşısına çıkmak, hakkımızdaki peşin ve 
yanlış kanaatlerini kuvvetlendireceğinden, artık anlatacak-
larımızı dinlemeye değer bulmayacaklardır. 

Cenab-ı Hak nübüvvetin ilk yıllarında peygamberine teb-
liğ emri verirken ”Kalk ve, (insanları İslam'a davet ederek 
inanmayanları azabımla) korkut. (Bu tebliğ vazifesini ya-
parken de) elbiseni (daima) temiz tut.”567 buyurarak, kılık 
kıyafetin temizlik ve güzelliğinin, insanları etkileyeceği ger-
çeğine işaret ediyordu. 

12- Bazen de muhataplarımızı incitmemek ve enaniyet 
duygularını diriltmemek için, kendi nefsimize hitaben ko-
nuşmak ta ayrı ve güzel bir tebliğ sanatıdır. 
                                                            
565 Taha. 58 
566 Taha: 59 
567 Müddessir: 3, 4 
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Bu konuda Hz. İsa’nın gönderdiği elçilere hakaret ve hak-
sızlık yapan Antakya halkına, Habibi Neccar adlı zatın ikaz 
ve irşadı ne güzel bir örnektir. 

"(Habib Neccar) şehrin ta öbür ucundan koşarak geldi ve 
dedi ki:” Ey kavmim. Uyun bu gönderilen elçilere ki, onlar 
sizden bir ücret istemiyorlar ve onlar haklıdırlar ve hidayet 
üzeredirler.  

“Hem bana ne olmuş ki beni yaratana kulluk etmeyeyim. 
Nihayet hepiniz de dönüp dolaşıp onun huzuruna götürüle-
ceksiniz.” 

"Hiç, ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Çünkü eğer O 
Rahman bana bir keder ve zarar verecek olursa, onların şefa-
atı bana fayda vermez ve beni asla kurtaramazlar." 

“Haberiniz olsun ki ben, Rabbinize iman getirdim. Haydi 
gelin beni dinleyin."568  

13- İnsanlara ihsan ve ikramda bulunmak, darlık ve sı-
kıntıdan kurtarmak, iyilik ederek ihtiyaçlarını karşılamak 
ta, sohbet ve davetimizin tesirini kat kat artıracaktır.  

“Efendimiz (sav) ”İnsanların hayırlısı insanlara yararlı 
olandır” buyuruyor ve ”Kin ve nefreti giderici ve (gönülleri 
etkileyici) bir unsur olarak karşılıklı hediyeleşin (ve yardım-
laşın)” tavsiyesinde bulunuyordu. 569  

“İnsan iyilik ve ihsanın kölesidir.” sözü ne kadar doğrudur. 
Çevremize, elimizden gelen her türlü yardımı ve yakınlığı 
göstermeli, ”Bir fincan acı kahvenin kırk yıl hatırı olduğu” 
unutulmamalıdır. 

Bu iyilik ve yardımları yaptığımız kimseler müslüman ise, 
zaten sadaka olacak, değilse ”müellefetül kulup” sayılacaktır. 
Çünkü ”ameller niyetlere göre değerlendirilecektir."

                                                            
568 Yasin. 20, 25 
569 Muvatta, Hüsnü'l Halk 
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Günümüzde siyasi hizmetlerin ve buna bağlı girişim ve 
gayretlerin ne kadar gerekli, hikmetli ve isabetli olduğu gi-
derek daha iyi anlaşılmaktadır.  

Şunu peşinen belirtelim. İnandığımız ve hak bildiğimiz 
bir kısım gerçekleri başkalarına zorla kabul ettirmek gibi bir 
hevesimiz ve sıkıntımız yoktur. Amacımız tarihi ve Kur’ani 
gerçekleri ortaya koymaktır.  

Önce herhangi bir hizmet ve hareketin başarıya ulaşması 
için, onun sünnetulllah'a uygun olması şarttır. Nasıl ki gece-
gündüzün dönüşümünü, mevsimlerin dolaşımını, ekinlerin 
oluşumunu Cenab-ı Hak, belli esaslara ve kurallara bağlamış-

tır, ”Tabiat Kanunu” olarak bilinen bu doğal düzene ”sünne-
tullah” ve ”Adetullah” denir ve bunlar asla değişmezler. 

“Ve la tecidü li sünnetillahi tahvila. Ve la tecidü li senne-
tillahi tebdila” gibi ayetler Sünnetullahta hiç bir değişiklik 
bulunamayacağını bildirmektedir.  

Örneğin; Cenab-ı Hakk’ın adeti, ekinleri baharda bitir-
mektir. Biz, zamanı gelmeden, tarlayı istediğimiz kadar süre-
lim, en verimli gübreyi atıp ve en seçme tohumu ekelim, yi-
nede kışın ortasında ekin yeşermeyecektir. Baharı beklemek 
zorundasın. Doğan bir bebeği olgun insan seviyesine gelmesi 
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için yine çocukluk ve ergenlik çağlarını geçirmesi ve uzun 
yıllar beklemesi gerekmektedir. Hiçbir suni gayret ve zorla-
ma, birkaç ay içinde çocuğun olgunlaşması neticesini ver-
meyecektir. Çünkü, Allah'ın adeti ve tabiat sistemi neyse 
öyle olacaktır.  

Biz Adetullah'a, yani doğal kurallara, uygun iş yapmak 
zorundayız. Allah bizim keyfimize, kendi sünnetini, kural ve 
prensiplerini değiştirecek değildir. 

Bu durum, her asırdaki tevhid ve tebliğ hareketinin meto-
dunda da böyledir. İlim ve ibret nazarıyla, tarih boyunca 
devam eden, Hak - Batıl mücadelesine baktığımızda, her çağ-
da insanların en çok rağbet ettikleri, ve kıymet verdikleri ne, 
ise, Peygamberlerin o cins mucizelerle, müceddit ve mürşit-
lerin de, o gün için gerekli ve geçerli olan hizmet ve hareket-
lerle halkın karşısına çıktıklarını görüyor ve bu gerçeğin, 
hizmet ve faaliyetlerimizde başarılı olmak için mutlaka 
uyulması gereken bir Adetullah ve Sünnetullah olduğunu 
tespit ediyoruz.  

Şimdi meseleyi daha iyi kavrayabilmek için bizzat 
Kur’an-ı Kerim’de Peygamberlerle ilgili kıssalara bir göz ata-
lım.  

Tarihi kaynaklardan anlıyoruz ki, Hz. Davut (as) zama-
nında, halkın en çok ilgi gösterdiği ve öğrenmek istediği mes-
lek, demircilikti. Herkes bu sahada yarışıyor, herkes çocuğu-
nu, bu sanat ta yetiştirmek istiyordu. Güncel sohbetlerin ko-
nusu bile ”filan demirci ustası şöyle bir ev veya av aletini 
yapmış” gibi şeyler oluyordu. 

İşte bu yüzdendir ki Cenab-ı Hak, Hz. Davud (as)’a, demiri 
avucunda hamur haline getirmek ve istediği şekle sokmak 
gibi, hiçbir demirci ustasının erişemeyeceği bir mucize ve 
marifetle onların karşısına çıkarıyordu. Ta ki dikkatleri üs-
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tüne çekebilsin, merak ve menfaat damarıyla insanları etra-
fına toplayabilsin ve asıl tebligata zemin hazırlayabilsin. 

Cenab-ı Hak Sebe suresi 10 – 11 ayetlerinde ”O’na (yani Hz. 
Davud’a demiri yumuşattık, geniş zırhlar yap ve dokuma 
hususunda ölçü kullan diye emrettik.” buyurmakla bu ger-
çeği ifade ve ispat etmektedir. 

Ayrıca Enbiya suresi 80. ayetinde: 

“Bir de size harbin şiddetinden korunmanız için elbise 
(zırh) yapma sanatını öğrettik.", buyrularak harp sanatı ve 
silahlarının yapımına ve ağır sanayiye teşvik ve işaret edil-
mektedir.  

Yine bakıyoruz. Hz. Yusuf (as) zamanında insanların en 
çok merak ve dikkat ettikleri konuların başında rüya tabiri 
geliyor. En çok hürmet ve rağbet ettikleri kimseler de rüya 
tabircileri oluyor. Kur’anda Yusuf süresinde sık sık görülen 
rüyalardan ve bu rüyaların tabirlerinden bahsedilmesi, an-
lattığımız konuya açık bir örnektir.  

İşte böyle bir ortamda Cenab-ı Hakk’ın Hz. Yusuf’u ”görü-
len rüyaları en doğru ve doyurucu olarak yorumlamak” şek-
linde bir mucize ile desteklemesi ve göndermesi Adetullah’ın 
icabı ve duyulan ihtiyacın bir sonucuydu. Önce Hz. Yusuf’un 
kendi gördüğü rüyayı babası Hz. Yakub’un tabiri ve doğru 
çıkması, sonra zindan arkadaşlarının rüyalarını Hz. Yusuf’un 
isabetli tabiri, derken kralın 7 semiz ineği, 7 cılız ineğin ye-
mesi, yine 7 yeşil başağı, diğer 7 kuru başağın yutması şeklin-
deki rüyasını tabir için, bilge kişileri toplayıp; 

“Ey ileri gelenler, eğer rüya tabir edebiliyorsanız, benim 
rüyamı, çözünüz."570 Onlar da, bu gördükleriniz karmakarı-

                                                            
570 Yusuf: 43 
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şık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tevil ve tabirini 
bilemeyiz dediler. 571 İşte tam bu sırada Hz. Yusuf’un: 

“Bu Rabbimin bana ilettiği ilimlerdendir”, diye ifade ettiği 
bir mucizeyle kralın rüyasına isabetli bir yorum getirmesi ve 
Mısır’a hazine bakanı olmaya zemin hazırlaması, mevcut 
şartların tabii neticesiydi. Böyle olması gerekiyordu. 

Yine bunun gibi, Hz. İsa (as)’ın Abraşlık gibi tedavisi çok 
zor ve sıkıntı verici bir deri hastalığını iyileştirmek, kör göz-
leri açmak ve ölüyü diriltmek gibi, tıbbın, değil o gün, bugün 
bile erişemediği mucizelerle gönderilmesi, yine halkın dikka-
tini ve, rağbetini çekmek ve asıl tevhid davasını izah ve ispat 
etmek içindi. Maide suresinin 110. ayetini birlikte okuyalım: 

“Hani benim iznimle, çamurdan kuş biçimi yapıyordun, 
sonra içine üflüyordun da o zaman benim iznimle bir kuş 
oluyordu.”  

“Anadan doğma kör olan ama ile, Abraş hastalığını da be-
nim iznimle iyi ediyordun." 

“Hani o zaman benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyor-
dun ve diriltiyordun." 

Zaten halkın da Hz. İsa’dan istediği mucize ve marifetler 
genellikle bu cins şeylerdi. Hz. Musa (as) döneminde en çok 
ilgi duyulan ve rağbet edilen meslek ve marifet ise sihirbaz-
lıktı. Firavun, Hz. Musa’yı halkın huzurunda, bütün ülkeden 
topladığı seçme sihirbazlarla yarışmaya çağırdığı zaman, Hz, 
Musa; ”Ben bir peygamberim. Hokkabazlıkla işim yok,” de-
miyordu. Sihirbazlık sahnesinde davasını tebliğ ve Hakk’ı 
temsil için bulduğu bu fırsatı değerlendirmeye koşuyordu. 
Cenab-ı Hak da, Sünnetullah gereği orada, o anda lüzumlu ve 
geçerli olan sihirbazlık cinsinden bir mucizeyle peygambe-

                                                            
571 Yusuf. 44 
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rini destekliyor ve ona Asa’yı gönderiyordu. Çünkü, halkın 
rağbeti ve dikkati sihirbazlığa idi ve o konudaki başarılar 
alkışlanıyordu ve herkes o konuda yarışıyor, o konuları ko-
nuşuyordu. 

Taha suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ”Artık herkes 
meydana toplanınca, sihirbazlar Hz. Musa’ya, sen mi önce 
marifetini ortaya atacaksın, yoksa biz mi atalım dediler.”572 

Hz. Musa da ”siz atın dedi (marifetinizi görelim). Bunun 
üzerine sihirbazlar öyle acaib hünerler ortaya döktüler ki, 
halkın gözlerini büyülediler, onları dehşet ve korkuya dü-
şürdüler. Böylece büyük bir sihirbazlık oyunu getirmiş oldu-
lar.573  

Tam bunun üzerine Cenab-ı Hak Hz. Musa’ya ”şimdi sen 
de elindeki asanı bırakıver, diye vahy etti.574 Bir baktılar ki, 
asa onların uydurduklarını Yılan, canavar diye gösterdikleri 
şekilleri yutup ortadan kaldırdı." 

“Artık Hak meydana çıktı. Böylece onların bütün yaptığı 
numara ve hileler boşa gitti. İşte orada hem sihirbazlar - do-
lasıyla Firavun - yenilmişler ve küçülerek, mağlup olarak 
çekilmek zorunda kalmışlardı. Bunun üzerine gerçeği öğre-
nen sihirbazlar hep birden secdeye kapandılar; ”Biz alemle-
rin Rabbine iman ettik.” dediler.575  

Evet, “De ki Hak geldi batıl zail oldu.”576 Güneş doğunca 
karanlık kayb olduğu gibi...  

                                                            
572 Taha: 65 
573 Taha: 66 
574 Taha: 69 
575 Taha: 70 
576 İsra: 81 
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Hz. Musa sihirbazlık sahasında, Firavun’un oyunlarını 
bozduğu gibi... Bizler de, Allah'ın izniyle, siyaset arenasında 
oynanan hile ve hıyanetleri boşa çıkaracağız. Bugünkü siya-
set cambazlarının Hakk’ın karşısında secdeye kapanacakları 
günler de yakındır. Medya sihirbazlarının, halkın gözünü 
büyüleyen ve gönlünü kirleten Tv yayınlarının sihirlerinin 
de bozulacağı günler uzak değildir. Elbette her Firavun’un 
bir Musa'sı, her Musa’nın da bir asası mutlaka bulunacak ve 
mazlumların ahı, zalimlerin saltanatını yıkacaktır.  

Gelelim bizim peygamberimiz, Hz. Muhammed (sav) dö-
nemine: Efendimizin göreve başladığı zaman ve mekanda, 
Araplar arasında şiir ve edebiyata rağbet oldukça yüksekti. 
Şair ve hatipleri , ”yarı Tanrı” nazarıyla görürlerdi. Güzel ko-
nuşmak, akıcı ve etkili şiir okumak bir tutkuydu. İşte Pey-
gamber Efendimize, her peygambere verilen mucizeler ya-
nında, en önemli ve en büyük mucize olarak verilen Kur’an-ı 
Kerimin, erişilmez, belagat ve fesahatı (akıcılık ve tatlılığı) 
karşısında müşrikler, Arapların yarışmaları 'sonucu yaldızlı 
harflerle yazıp Kâbe’ye astıkları meşhur şiirlerini, ”Kur`an 
geldikten sonra, bunların asılı durması yakışıksızdır. Güneş 
doğduktan sonra mumları hala yanık tutmak manasızdır” 
diyerek kendi elleriyle indiriyor ve yırtıyorlardı. Hatta, ”Ar-
tık ey Resulüm, emrolunduğun şeyi kafirleri çatlatırcasına 
açıkla, cahillerden yüz çevir” ayetini duyan meşhur bir şair 
hemen secdeye kapanıyor. ”Ne oldu, yoksa iman mı ettin?” 
diye soranlara da, ”Hayır, bu sözün belagatına secde etmek-
den kendimi tutamadım” diyordu.  

Evet, mademki o çağın insanı şiir ve hitabete özellikle 
rağbet ediyor ve o konuda yarışıyordu. O konuda ilgisi ve 
bilgisi vardı. O halde o cinsten bir mucizeyle dikkatlerinin 
çekilmesi gerekiyordu. Efendimiz (sav)’le artık nübüvvet 
kapısı kapanmıştır. Yeni bir Peygamber gelmeyecektir. An-
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cak İslam, sadece belli bir asrın değil, kıyamete kadar değişen 
ve gelişen bütün çağların ve topyekün bütün insanlığın 
maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarına cevap verip doyuracak 
bir hayat programı olarak, zaman zaman tecdid, yani yeni-
den doğuş ve diriliş hareketlerine sahne olacaktır. 

İşte devrisaadetten kısa bir zaman sonra, hatta daha bir 
kısım sahabe hayatta iken, “Kur’an-ı ve Sünneti herkes kendi 
keyfine göre yorumlama, aynı ayet ve hadislerden değişik 
hükümler çıkarma,” rahatsızlığı ortaya çıktı. Siyasi tarafgir-
lik ve mezhep taassubuna, İslam'ı yozlaştırmak isteyen zın-
dıka hareketleri de karışınca, durum daha da kötüleşti. Müs-
lümanlar bir şaşkınlık ve perişanlık içine sürükleniyordu.  

Evet, haklı kimdi? Kimlerin sözlerine uyulacak; kimlerin 
tarafında olunacaktı? Halkın kalbi ve kafası bu sorular ve 
kuşkularla meşgul oluyordu. İşte böyle bir zamanda İmam-ı 
Azamlar, İmam-ı Malikler, İmam-ı Şafiler gibi büyük müç-
tehit, imamların çıkmaları, Kur’an ve Sünnetteki en uygun 
manayı, en ilmi metotlarla ortaya koymaları, bir kuru heves 
ve tesadüfün eseri değil, ciddi bir ihtiyacın neticesiydi. Ve 
Sünnetullah böyle bir hizmeti gerekli kılıyordu. 

Yine, Emeviler elinde giderek saltanata ve zorbalığa dönü-
şen hükümet yönetimi ve İslami kuralların terk edilmesi, 
Müslüman toplumu ciddi ciddi düşündürdüğü ve artık herke-
sin her yerde ”halimiz nedir, gidiş nereyedir, sonumuz ne ola-
cak?” diye üzüldüğü bir dönemde, bir Ömer İbni Abdülaziz 
Hazretlerinin çıkıp yeniden ”İslami adaleti devlet yönetimine 
hakim kılma” şeklinde ki değişim ve düzelme hareketini 
yapması, yine o günkü ihtiyacın ve Sünnetullahın icabıydı. 

Daha sonra, tarikat ve tasavvuf hareketinin hızla yayıldı-
ğı, ahlaki disiplin ve düzenin bu sayede sağlandığı, ama gide-
rek bu sefer tarikatler içinde bid’at ve sapıklıkların baş göste-
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rip, hızlı ve tehlikeli bir yozlaşmanın ortaya çıktığı bir or-
tamda, İmam-ı Rabbani hazretlerinin zuhur edip tarikat 
mesleğinin ıslahını esas alan tecdit hareketini yapması, yine 
Adetullahın bir gereği idi. Çünkü o gün insanların büyük 
çoğunluğunun dikkati ve rağbeti tasavvuf ve tarikatlar üze-
rindeydi. Ve bozulma ve yozlaşma, o noktada başlamıştı. Öy-
le ise ıslah ve irşad hareketi de o cinsten olmalıydı.  

Daha sonraları, eski Yunan felsefelerinin, Bizans ve Ro-
ma'nın safsata dolu eserlerinin tercümeleri sonucu, İslam 
aleminde, güya ilim ve Hikmet perdesi altında, itikadi sapık-
lıkların yayılmaya başlaması üzerine, bu sefer bir İmam-ı 
Gazali Hz. lerinin çıkıp Kur’ani ve İslam’i ilimleri yeniden 
ihya ve felsefeyi fikren ve ilmen imha yoluyla tecdit hareke-
tini ve hizmetini yürütmesi bir ihtiyacın neticesidir. 

Nihayet, ehli tarikat ve ehli şeriatın birbirine cephe açtık-
ları, birbirini küfür ve sapıklıkla suçladıkları, medrese ile 
tekkenin birbirlerinden uzaklaştıkları bir sırada, Mevlana 
Halidi Bağdadi Hz.'lerinin ortaya atılıp ”Tarikat, şeriati yaşa-
maktır. Maksadı ve manası aynıdır. Tarikat, şeriatın şahsi 
hayatımıza en güzel tatbikatıdır.” diyerek bu lüzumsuz düş-
manlık ve dedikoduyu kaldırarak tefrika ve tecavüzleri ön-
lemek üzere yaptığı tecdit hareketi, yine mevcut şartların ve 
sosyal ihtiyaçların zaruri neticesiydi. Ona ”Zülcenaheyn” 
yani ”çift kanatlı” denmesi de hem kadri, hem nakşi, tarikatı-
na bağlı olmasından değil, medreseyle tekkeyi, ilim ve ameli, 
şeriatla tarikatı meczedip birleştirmesinden dolayı idi. 

Ve derken, Siyonistlerin ve Mason localarının siyasi entri-
kaları sonucu yıkılan ve I. Dünya Harbi sonunda fiilen par-
çalanan Osmanlı'dan arta kalan ve kurtuluş savaşı sonunda 
Cumhuriyet olarak ortaya çıkan Türkiye’mizde, fen ve felse-
fe yoluyla yaygınlaştırılan, ilim ve ilericiliğin bir gereği gibi 
sunulan ve sanılan bir ”inkarcılık ve din dışılık” akımı karşı-
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sında, üstad Bediüzzaman Hz.’lerinin çıkıp, şüphe ve vesvese-
lerle bulanmış kafaları ve bunalmış gönülleri, bizzat 
Kur’an’dan çıkardığı, hikmetli ve ibretli iman dersleriyle hu-
zura ve itminana kavuşturmak üzere yaptığı ve yazdığı Risa-
le-i Nur hizmeti ve eserleri, yine ciddi bir ihtiyacın ve iştiya-
kın neticesiydi. Sünnetullah böyle istiyordu. Önce imansızlık 
cereyanının önlenmesi, sağlam bir imanın kalpIere yerleşti-
rilmesi gerekiyordu. 

Bu kadar uzun bir izahtan sonra şimdi günümüze geliyo-
ruz.  

Madem ki Allah'ın sünnetinde ve ezeli takdirinde bir deği-
şiklik olmayacaktır. Madem ki Allah'ın iradesine ve rabbani 
prensiplere uygun olmayan hiç bir hizmet ve hareket başarıya 
ulaşmayacaktır. Madem ki devr-i Adem'den beri süregelen 
Hak-Batıl mücadelesinde, bütün peygamberler kendi zaman 
ve mekanlarına halkın en çok ilgi ve ihtiyaç duyduğu konular 
cinsinden mucizelerle çıkmıştır. Çünkü, ”Hakka çağıran ve 
halkı uyaran bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap 
etmemek” Allah’ın hükmü ve rahmetinin eseridir. Mademki 
davetin ve tebliğin en önemli şartı da, o hizmete uygun bir 
ortam ve fırsat hazırlamaktır. İşte halkın merak ettiği, kıymet 
verdiği ve dikkatle takip ettiği konularla, onlara yaklaşmak ve 
her seviyeden, her kesin ilgi gösterdiği bir sahadan halkın kar-
şısına çıkmak, davamızda başarılı olmak için mutlaka uyma-
mız gereken Allah'ın değişmeyen sünneti ve âdetidir. 

İşte bu nedenle madem ki,.günümüzde köylü -şehirli, alim 
- cahil, zengin - fakir, genç -ihtiyar, herkesin doğrudan ve 
dolaylı, mutlaka bulaştığı ve hiç kimsenin ilgisiz kalmadığı 
şey, siyaset ve particiliktir. Mademki, Siyonizm'in güdümün-
deki zulüm ve sömürünün bütün dehşetiyle hüküm sürdüğü 
günümüzde, inancını ve amacını icraata çevirebilmenin en 
geçerli yolu yine siyaset ve particiliktir. Öyleyse, haksızlık ve 
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ahlaksızlık saltanatını yıkacak olan hizmetin siyaset saha-
sında ortaya çıkması bekleniyordu, böyle gerekiyordu ve 
öyle oldu. Evet, evet, her şey kaybedildiği yerde aranmalıydı. 
Nasrettin hocamızın ibretli fıkrasını hatırlayalım: 

Hoca karanlık ve karışık samanlıkta kaybettiği anahtarı-
nı, evin önünde ve ay ışığında aramaktadır. Ne aradığını öğ-
renen konu komşu da hocaya katılır. Hep birlikte uzun süre 
anahtarı ararlar, ama bir türlü bulamazlar... İçlerinden birisi 
”Hocam anahtarını burada düşürdüğüne emin misin, başka 
yerde düşürmüş olmayasın” diye sorunca, Hoca ”Hayır anah-
tarı samanlıkta düşürdüm, ama o karanlıkta deve bile bu-
lunmaz diye aydınlıkta arıyorum.” der ama, bir ömür aransa 
anahtarı bulmak mümkün olmayacaktır. 

Evet, bu millet, savaş meydanlarında kazandığını maale-
sef, siyaset sahasında kaybetmiştir. Siyasetle kaybettiğini 
yine ancak, siyasette arayıp bulmak mecburiyetindedir. Bu 
uğursuz kuyuya hangi merdivenle indirildi ise, yine aynı 
merdivenle çıkılmak zorundadır. Siyasette kaybettiklerimizi 
başka yerde aramak boşuna oyalanmaktır. Elbette başka 
hizmetlerin de ayrı bir önemi ve kıymeti vardır. Ama kaybe-
dilen ve gasp edilen haklarımız başka yerdedir. Siyasette 
kaybedilen şey sokak kavgalarında ve macera meydanların-
da aranmakla da asla ele geçmeyecektir.  

İşte bu nedenle Siyonist güçler ve Masonik çevreler, Müs-
lümanları siyasetten ve dolayısıyla yönetimden uzak tutmak 
için, bütün gayretlerini sarf ediyorlar ve ”Müslüman siyaset-
le uğraşmaz” diyorlardı. 

Bu ülkede milli ve yerli düşünce, bir siyasi parti olarak or-
taya çıkmasaydı, Anadolu insanı hamallıktan bir türlü kur-
tulamayacaktı. Sağcılar inecek, solcular binecekti. Masonlar 
binecek, Komünistler sürecekti. 
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Müslüman camide - güya - Allah'ın karşısında eğilip doğ-
rulacak, sonra gidip masonların karşısında eğilip doğrulacak, 
sonra patronların karşısında eğilip doğrulacak ve bu perişan-
lık ve şaşkınlık içinde ömür tükenip gidecekti. Artık bugün 
sürdürdüğümüz siyasi cihadımızda, metot olarak en uygun 
ve en geçerli olan yolu takip ettiğimizi anlamış olmalıyız. 
Mevcut kurum ve kanunlar çerçevesinde geçerli sayılan vası-
talarla bir hedefe varmak mümkün oluyorsa, bu aracı bu 
fırsatı değerlendirmek üzerimize şarttır.  

Gerçek demokrasiye ve örnek bir laikliği de ancak böyle 
ulaşılacaktır. 

Dikkat ediniz, şimdi kendi kuracağımız bir matbaada en 
lüks kağıtlara özel paralar bastığınızı düşünün, üzerine de 
Kâbe resmini ve Kelime-i Tevhid’i yazmış olalım. Bu parayla, 
Allah aşkına, Türkiye'de herhangi bir şey almamız mümkün 
olur mu? Hayır, çünkü geçersizdir. 

Üzerinde kadın resmi, köprü resmi bulunan bugünkü pa-
raları ise hep koynumuzda taşıyoruz. Çünkü onlar geçerlidir, 
ihtiyacımızı onlarla karşılıyoruz. Zulmün sistemleştiği ve 
Siyonizm'in siyasi, iktisadi ve kültürel yönden dünyayı ele 
geçirdiği böyle bir dönemde, elbette ve sadece siyasi teşkilat-
lanma da yetmiyordu. 

Hükümet ve devlet imkanlarını halkın hizmetinde kulla-
nabilmek için, nasıl partiye ihtiyaç vardı, öyle de işçi hakla-
rını savunmak için de sendika kurulmalıydı. Bu da yetmi-
yordu, toplumu yönlendirmede ve kamuoyu oluşturmada 
çok etkili olan basın sahasına da el atılmalı, Hakk’ın gözü, 
kulağı, dili olacak bir gazete çıkarmalıydı, Yurt dışında, özel-
likle Almanya’da ve Avrupa'daki işçi ve öğrencilerimize sa-
hip çıkılmalıydı.  



 

 

 

451 İSLAM DAVASI VE CİHAT KAVRAMI 

Ayrıca çeşitli vakıflar kurulmalı, dernekler açılmalı, gide-
rek İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak Pazarı, İslam Or-
tak Dinarı, İslam Ortak Savunma Paktı gibi evrensel daya-
nışma unsurları hazırlanmalıydı.  

Bu ne muazzam bir beyin, bu ne tükenmez bir enerjidir ki, 
bu hizmetlerin her birisi ayrı ayrı ilim, ihtisas, kabiliyet iste-
yen şeyler olduğu halde, bu hizmetlerin bir tanesinin altında 
bile yüzlerce insan ezildiği halde, tek başına hepsinin üste-
sinden gelebilmek, ancak Cenab-ı Hakkın özel lütfuna maz-
hariyetle başarılabilecek bir durumdur. 

Bir de ”Efendim, batılın kanun ve kurumlarıyla Hakka 
hizmet edilmez. Bunların emrinde ve himayesinde görev 
yürütülemez.” gibi tutarsız ve dayanıksız iddialara bulunan-
lara Kur’andan bir ayetle cevap verelim:  

Yusuf suresi 54. ayetinde: ”Kral; getirin onu bana, dedi. 
O'nu kendime özel dost ve danışman yapayım." 

“Kendisiyle konuşup ondaki olgunluğu görünce (Yusuf’a) 
Sen artık bugün yanımızda mevki sahibi, güvenilir (bir kim-
se)sin ve artık emniyettesin.“  

Açıkça görülüyor ve anlaşılıyor ki, Firavunlardan biri 
olan Mısır meliki, yine kendi saltanatını ve hükümranlığını 
sürdürüyor olmalı ki, Hz. Yusuf'u koruması altına aldığını 
söylüyor. Çünkü ancak etkili ve yetkili yüksek bir makamda 
olan, zayıf ve güçsüz birini himayesine alabilir. Şimdi bizim 
kalkıp devletin valisine veya emniyet müdürüne giderek, 
”Efendi rahat uyu, endişe etme benim emniyetim ve hima-
yem altındasın.” dememiz gülünç olmaz mı? Zaten Hz. Yusuf 
(as)’da bu güven veren sözler karşısında:  

“Öyleyse beni memleketin hazinelerine (bir nevi Maliye 
ve Sanayi Bakanlığına) memur etsene, çünkü ben gerçekten 
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hazineyi ve serveti iyi korurum, (ticaret ve ziraatı çok) iyi 
bilirim” dedi. 577  

Bu ayetten Hz. Yusuf’un melikin hükümetinde bir bakan-
lık seviyesinde görev talep edip aldığı kesin olarak anlaşıl-
maktadır. Aksini iddia etmek, eğer cahillikten gelmiyorsa, 
kuru bir inattır. 

Zaten Kur’anı bir sayfa daha çevirdiğimizde, Hz. Yusuf’un 
Hakka ve halka hizmet imkanı bulabilmek ve dinini yerleş-
tirmek için Kralın mevcut kanun ve kurallarına uyarak 
hizmetini yürüttüğünü görüyoruz. 

Uzun yıllar geçtikten sonra, buğday almak üzere Mısır'a 
gelen kardeşleri arasında bulunan öz kardeşi Bünyamin'i ı 
yanında alıkoymak için, Hz. Yusuf’un bizzat yetkisi bulun-
madığından, Allah’ın vahyettiği ve öğrettiği hile ile, O’nun 
yüküne devlete ait bir kabı bırakarak, güya çalınmış gibi 
önce kardeşlerinin yükünü, sonra da Bünyamin’in yükünü 
arayıp, kaybolan kabı ortaya çıkarıyor. Ve bu hırsızlık suçu-
nun kendi memleketlerindeki cezası ne ise ki kendisi baba-
sının şeriatını bildiği için - öyle muamele edeceğini önceden 
onlara söylüyor. 

“İşte biz Yusuf’a böyle bir hile (ve plan) öğrettik.”578  
“Yoksa Melik’in kanunlarına göre başka türlü kardeşini 

alıkoyma imkanı ve yetkisi yoktu.”579 buyrularak, Hz. Yu-
suf’un uzun müddet kralın hükmü ve himayesi altında kal-
dığını anlıyoruz.  

Bu konuyu müfessir Mehmet Vehbi Efendinin ”Hulesatü'l 
Beyan fi Tefsiri'l Kur'an” adlı kıymetli eserinin, 7. cildinin 
2450 / 2451. Sayfasında okuyabilirsiniz.

                                                            
577 Yusuf: 55 
578 Yusuf: 76 
579 Yusuf: 76 



 

 

 

NEFİS CİHADININ HAKİKATİ 
 

 

 

Günümüzde bazı kimseler ve bazı kesimler ”Biz en büyük 
cihad olan nefis terbiyesiyle uğraşıyoruz, bu nedenle sosyal 
hizmetlerle uğraşmaya vakit ayıramıyoruz.” diyerek, her 
müslümanın yapması farz olan bir kısım ibadet ve hizmet-
lerden kendilerini sorumlu saymamaktadır. 

Evet, ”nefis terbiyesi' ‘büyük bir cihaddır. Aleyhissalatü 
Vesselam Efendimiz, ”Gerçek mücahid Allah'a itaat ve ibadet 
etmek için nefsiyle mücahede ve mücadele eden kimsedir.” 
buyurmaktadır. Cenab-ı Hak ise ayet-i kerimede ”O, (kafir ve 
zalimlere) cihad-ı ekber ile cihad ediniz.” buyurmaktadır. 

İlk bakışta Kur’anın ayetiyle Peygamberin (sav) hadisi 
arasında bir çelişki var gibi görünmektedir. Öyleyse, gerçek 
ve büyük cihad, nefisle olan cihad mı? Yoksa adaleti hakim 
kılmak için yapılan cihad mı dır? 

Zahirde çelişki gibi görünen bu iki emir aslın da birbirini 
tamamlamakta ve ”Biz insanları ve cinleri ancak, bana kul-
luk etsinler diye yarattım.” ayetinin gerçeğini ortaya koy-
maktadır. 

Şöyle ki: Madem yaratılış gayemiz Allah'a iman ve itaat 
içindir. İbadet ve kulluk ise ancak emir ve yasak çerçevesin-
de hareket etmekle olur: Allah'ın emirlerini yerine getirebil-
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mek ve yasaklarından sakınabilmek için de nefse muhalefet 
etmek, nefisle mücadele etmek gerekmektedir. Çünkü ”Mu-
hakkak (nefsin iyilik ve ibadetlere gözü yoktur), nefis hep 
kötülüğü emredicidir.”580  

İşte nefsi terbiye etmek ve temizlemek için en keskin ve 
en çetin ibadet ise cihad’dır. Zira, yıllar süren ibadet, riyazet 
ve çilelerle ancak varılabilen velayet noktasını, cihad, bir kaç 
günlük nefsi feragat ve fedakarlık neticesi, şahadet rütbesiy-
le geride bırakmaktadır. 

Elbette cihad dışında, namaz, oruç, hac, zekat, zikir, fikir 
vb. bütün ibadet ve hizmetler de nefsi terbiye ve tezkiye edip 
temizleyen ve insanı yaratılış gayesine yetiştiren önemli vesi-
lelerdir. Ancak bunların hiç birisi, küfür ve zulümle cihad 
kadar nefsin (hayat, rahat, servet, şöhret ve şehvet gibi) put-
larını en kısa zamanda yıkma konusunda etkili değildir. Na-
sıl ki bir insan “ben nefis terbiyesi ve tarikat hizmetiyle meş-
gulüm, artık namazla veya oruçla uğraşacak vaktim yok” 
diyemez, bu açık bir sapıklık olur. Zira, zaten namaz ve oruç 
gibi ibadetler, nefsi terbiye etmek ve Allah'a boyun eğdirmek 
için emredilmiş kulluk imtihanıdır. 

Bunun gibi ”Biz nefis terbiyesi ile meşgulüz, siyasi gayret 
ve hizmetlerle uğraşamayız.” diyenler de şayet İslam'ın apa-
çık emirlerini anlamayacak kadar zavallı değillerse, mutlaka 
sorumluluktan kaçmak için bahane uyduran, rahatına ve 
menfaatine düşkün kimselerdir. 

Allah Resulünün sadık talebeleri olan ve Kur’anı en iyi 
anlayan Sahabe-i Kiram, elbette nefis terbiyesine de herkes-
ten ziyade dikkat ve riayet eden kimselerdi. Ama onlar nefis 
terbiyesini, hakka davet yollarında ve cihad meydanlarında 

                                                            
580 Yusuf Suresi. 
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yapıyor, asla ”post üzerinde dost arayanlar” gibi nefsin arzu-
larına hizmet etmenin adını cihad koymuyorlardı. 

Allah dostlarından birine, müritleri gelip kendilerini nefis 
terbiyesi için riyazet ve çileye sokmasını isterler. Mürşitleri 
onlara: ”Ashab çilesi mi istersiniz, yoksa avam çilesi mi?” diye 
sorar, Bunların ne anlama geldiğini ise şöyle izah eder.  

Avam çilesi; yemek, içmek, uyku gibi nefsin mübah olan 
ihtiyaç ve arzularını bile kısarak, halktan uzak bir köşede 
devamlı ibadet ve riyazetle meşgul olmaktır. 

Ashab çilesi ise, haktan habersiz insanlara İslam'ı öğret-
mek, zulüm ve küfür sistemlerinin tuzağında kıvranan in-
sanları, İslam’ın saadet kucağına çekmek üzere ev ev, köy 
köy dolaşarak Allah yolunda bu hizmeti sürdürmektir ve bu 
uğurda insanlardan gelecek sıkıntı ve zorluklara katlana-
bilmektir, der. Bunun bir benzerini de biz kendi üstadımızda 
gördük. Çok sevdiği sadık dervişi Hacı Yusuf’u da alarak 
Rahmetullah Haydar Baba Hazretlerine gidip, bizi itikafa 
sokmasını istedik. Bizi itikafa ve riyazete sokmak yerine, 
yaklaşık kırk köyün bulunduğu Elazığ'ın Karaçor bölgesini 
dolaşıp tasavvuf terbiyesiyle, İslam davasını tebliğ etmemizi 
emretti ve öyle yapıldı. 

Evet; Ashab-ı Kiram'ın tarikati cihad’dı. Bugün Hicaz ik-
liminde Mekke ve Medine bölgesinde yüz binlerce sahabe-
den, ancak birkaç yüz sahabinin kabrine rastlayabilirsiniz, 
geri kalan on binlerce sahabe, Allah'ın dinini yaymak ve in-
sanları İslam'la tanıştırmak için cihad yollarına düşmüşler-
dir. Mübarek topraklarda ve mukaddes mekanlarda ibadet 
ve huzur içinde yaşamayı bırakıp, Afgan illerinde, Afrika 
çöllerinde ve Eba Eyyubi Ensari (ra) gibi İstanbul önlerinde, 
yurdundan, yuvasından uzak, bin türlü zahmet ve zorluk 
içinde ölmeyi göze alanlardır ki, nefisle cihadın ne demek 
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olduğunu bize öğretmiş ve fiilen göstermişlerdir. Bir vesile ile 
gittiğimiz Erzurum yakınlarında, sahabe olarak bilinen Ab-
durrahmani Gazi Hazretlerinin kabrini ziyaret ederken, ora-
da bulunan cemaatle şöyle dertleşmiştik:  

“Bu zat şu anda makamından doğrulsa, korkarım bizi hu-
zurundan kovacaktır.” 

“Ben Hicaz illerinden ta buralara kadar insanlar küfür ve 
kötülükten kurtulsun, dünya ve ahiret saadet yolunu bul-
sun, insanlar İslam'ı tanısın diye geldim. Buralarda Tevhid 
inancı yerleşsin, Kur’anın adaleti yürüsün, içki, kumar, faiz, 
fuhuş ortadan kalksın diye evimi barkımı terk edip yollara 
düştüm. Ama siz bu ülkede her türlü haksızlık ve ahlaksız-
lıkları yerleştiren ve yaygınlaştıran, Kur’an emirlerini hiçe 
sayan, bozuk zihniyet ve şahsiyetleri seviyor, hatta kendi 
ellerinizle seçip başınıza koyuyorsunuz. Hala ne yüzle benim 
ziyaretime gelebiliyorsunuz?” diyecektir. 

Evet, eğer onlar, gerçek ve örnek mürşit olan Hz. Peygam-
berin sadık müritleri ve talebeleri olan sahabiler, bu dini 
yaymak için cihad etmeyip buralara kadar gelmeselerdi biz 
bugün, belki boynumuza haç takıp dolaşan kimselerden ola-
caktık. Zira ”Erzurum” ismi, Arz-ı Rum kelimesinden gelmiş-
tir. Yani buralar ehli cihadın gayretiyle küfür diyarı olmak-
tan kurtulup İslam diyarı haline gelebilmiştir. 

Bu sözlerimiz, ”nefis terbiyesi ve tarikat hizmeti görüyo-
rum” bahanesiyle dini gayreti ve İslami hizmeti terk eden, 
hatta bilerek zülme destek veren siyasi şuur olgunluğuna 
erişmemiş bedbahtların yanlışlığını ortaya koymak içindir. 
Yoksa, haşa, İslam'ı bizzat yaşamanın adı olan tarikatları kö-
tülemek, şuurlu ve huzurlu insan yetiştiren manevi kışlalar 
hükmündeki ahlak ve maneviyat üniversiteleri olan tekke 
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hizmetlerini küçümsemek gibi bir yanlışlıktan Allah'a sığı-
nıyoruz.  

İmam-ı Beyhaki’nin rivayet ettiği ve Efendimizin Hayber 
Fethi dönüşü Ashabına buyurduğu, ”Küçük cihad’dan büyük 
cihada dönüyoruz. Büyük cihad ise nefisle cihattır.” mealin-
deki Hadis-i Şerifi ise doğru anlamak zorundayız. 

Önce o güne gelinceye kadar Ashab-ı Kiram yıllarca ”kü-
çük cihad’la uğraşmış, her türlü işkence ve sıkıntılara katlan-
mış, nihayet hicret ederek Medine İslam Devleti’ni kurmuş-
lardı. Böylece küfür cephesinin kaleleri bir bir yıkılıyordu. 

Artık müslümanlar, savaşlar ve zaferler sonucu ganimet 
ve servetlere kavuşmuş, ordu komutanlığı, valilik ve elçilik 
gibi cazip makamlar nefislerin iştahasını kabartmaya baş-
lamıştı. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, ”küçük cihattan 
büyük cihada dönüyoruz” emriyle, bugüne kadar sırf Allah 
rızası için ve ahiret hesabına yapa geldiğimiz hizmet ve iba-
detleri, sakın ha, dünyalık mal ve makam sevdasına kapılıp, 
nefsi heves ve hesaplar peşine düşüp boşa çıkarmayasınız” 
manasında, ashabını ve ümmetini ikaz ediyordu. 

Hem madem Efendimiz (sav) örneğimizdir, onun hareket-
lerini, yapılış sırasına göre takip etmeliyiz. Önce ”küçük ci-
hadı” başaralım, selamet ve adalet sistemine kavuşalım. On-
dan sonra, makam ve menfaatleri ve hakkımız olan ganimet-
leri terk edip, ”nefisle büyük cihadı” yapalım. Buyurun... 

Yoksa minareyi tepesinden kurmaya çalışanlardan far-
kımız olmaz. 

 

HAKKI TUTMAK 

İnsanoğlu, genellikle çoğunluktan taraf olmaya, kalaba-
lıkların yanında bulunmaya meyillidir. Çoğunluk yanlış ve 
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batıl bir yol üzerinde de bulunsa, nefsine hoş ve kolay geldiği 
için hazır kalabalığın safında olmayı tercih eder. ”Alem na-
sılsa ben de öyleyim.” , ”Elle gelen düğün bayram” mantığıyla 
kendini avutmaya çalışır. Hatta çoğunluğun, ”Haklı” olduğu-
nu, ekseriyet nasıl düşünüyor ve nasıl yaşıyorsa onun, ”Doğ-
ru” sayılacağını savunmaya başlar. Halbuki Cenab-ı Hak 
En'am suresi 116. ayet-i kerimesinde: 

“Eğer yeryüzündeki insanların ekserisine uyarsan, onlar 
seni Allah yolundan sapıtırlar. Onlar ancak zan ardında yü-
rürler ve sadece yalan uydururlar” buyurmaktadır. 

Bu ayet-i kerimeden şunları anlıyoruz ki :  

1- Her asırda yeryüzündeki insanların büyük ekseriyeti 
cehalet ve dalalet üzerinde olacaktır. 

2 - Çoğunluğa değil, Hakka ve doğruya uymak lazımdır. 

3– Çoğunluk ”Hak” tan ve mutlak ”doğrudan” ziyade kuru 
zan ve tahminlerin peşinde koşacaktır. 

4- Batıl üzere olan çoğunluk bilerek ”yalan” uyduracak ve 
yanlışı savunacaklardır. 

5- Ayette herhangi bir din ve mezhep mensubu belirtil-
meyip mutlak olarak ”yeryüzündekilerin ekserisi” buyrula-
rak daha önce ”Hak” iken sonradan tahrif ve yozlaştırılmış, 
Yahudi ve Hıristiyan dini mensupları olabileceği gibi, sözde 
şeklen müslümün görünen ve dindar geçinen, ama İslam’ın 
hayat disiplinini kabul etmeyen ve müşrikler gibi yaşadıkla-
rı halde hala kendisini müslüman zanneden ”kalabalıklar” a 
da uyulmaması öğütlenmektedir. 

“İnandığınız gibi yaşayamazsanız, yaşadığınız gibi inan-
maya başlarsınız” hikmetince yaşaya geldiği bozuk hayat 
tarzını giderek sevmeye ve savunmaya başlayan topluluklar, 
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”Her ümmete böylece amellerini süslemişizdir.”581 ayetlerinin 
kapsamına girerler... 

“Her parti kendi yolunun doğru olduğu kanaatiyle avu-
nup övünmektedir."582 

Şu bir gerçektir ki, geçmiş ümmetlerin çoğunu (iman ve 
itaatten çıkan) fasık ve facir kimseler bulduk.”583 ayetiyle, 
her zaman ve her yerde, asla çoğunluğun değil, doğruluğun 
yanında olmamız gereğine işaret edilmektedir. İnsanların ve 
özellikle inananların bir kısmı da, gerçeği görür. Kalben tas-
dik eder. Ama ne var ki başkalarının kınaması ve ayıplaması 
korkusuyla hakkın safına geçemez. Halbuki Cenab-ı Hak 
müminleri, ”Onlar cahil ve gafil kimselerin, ayıplamasından 
korkmazlar.” şeklinde tarif ve tavsif etmektedir. 

Her yerde ve her halde çıkarının değil, Hakkın 
rızasını gözetenler, rahatını ve menfaatını davasının 
hatırına feda edenler kazançlıdır... Bugün Hindistan'da 
bir milyara yakın insanın ineğe tapıyor olması, 
inekperestliğin mübarek olduğunu gösteremeyeceği 
gibi, bu kadar hürmet ve ibadet edeninin bulunması da, 
ineği ”muhterem” kılmaz. 

                                                            
581 En’am. 108 
582 Rum. 32 
583 Araf: 102 
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İslam toplumuna, her asırda güç ve geçerlilik kazandıran 
iki kurum ve kavram vardır: 

1- Cihat.  

2- İçtihad. 

İslam'ın diğer dinlere ve düzenlere karşı en önemli özellik 
ve üstünlüklerinden birisi de, içtihad sistemini getirmiş ve 
geliştirmiş olmasıdır. 

Kuran-ı Kerim, her zaman için gerekli ve geçerli olacak 
”mutlak doğruları” ve ”mutlak yanlışları” bildirmiş, Hz. Pey-
gamber Efendimiz ise bunların doğru anlaşılmasına ve uygu-
lanmasına yarayacak genel ve temel prensipleri, örneklerle 
göstermiştir. Kuran ifadelerinde ”resmiyet”, hadislerde ise 
”samimiyet” göze çarpar. 

Ayrıca, Kuran ve sünnette açık cevabı bulunmayan bazı 
konularda da: 

a- Değişik zamanlarda,  

b- Değişik mekanlarda,  

c- Farklı alimlerin, 

d- Farklı metotlarla, 
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Hep aynı neticeye varmaları ise; ”İcma” dediğimiz ”Mutlak 
hüküm” leri doğurmuştur. 

İşte Kur’an’ı, sünneti ve icmayı esas alarak ve de Ehl-i 
sünnetin temel kurallarından yola çıkarak, yeni ortaya çı-
kan: ilmi, siyasi, iktisadi ve ahlaki sorunlara, İslami çözüm ve 
çareler bulma cehdine ve ciddiyetine içtihat diyoruz. 

Bu içtihat kurumu ve kolaylığı sayesindedir ki, İslam, geli-
şen ve değişen bütün çağların her türlü ihtiyacına cevap ve-
rebilen ”diri ve dinamik bir din” olma özelliğine kavuşmuş-
tur. İçtihat kavramını ve kurumunu bizzat Hz. Peygamber 
(sav) getirmiş, tatbik etmiş, ashabına da tavsiye ve teşvik 
etmiştir. 

İçtihat kurumu körletildikten ve nihayet kapatıldıktan 
sonradır ki, İslam dar kalıplar içerisine sıkıştırılmış, canlılığı-
nı ve cazibesini yitirmiş ölü prensipler yığınına dönüştürül-
müştür. 

İslam'da, Kuran, ”Mutlak delil”, sünnet, ”Delil” , icma ise, 
”Mutlak hüküm” dür. İçtihat ise, bu günün şartlarına göre 
münasip ve doğru sayılan, ancak şartların ve ihtiyaçların 
gelişmesiyle ”değişebilme özelliği ve esnekliği” bulunan ilmi 
kıyas, kanaat ve hükümlerdir. Ebette şartlar değişmedikçe 
veya daha mükemmeli, delilleriyle gösterilmedikçe içtihat-
lar da sahiplerini ve tabilerini bağlayıcıdır.  

Bugün; özellikle sosyal, siyasal ve ekonomik hayat, birkaç 
asır öncesiyle asla kıyaslanamayacak boyuttaki büyük yeni-
lik ve değişikliklere uğramıştır. İşte bunlara uygun, hayata 
yön ve şekil verecek yeni içtihatlara mutlak ihtiyaç vardır. 
Aksi halde ya müslüman bugünkü hayattan ve toplumdan 
uzaklaşıp, mağara hayatı yaşayacak veya daha kötüsü, sosyal 
bir varlık olarak mevcut bozuk şartlara uyum sağlayarak 
dinden soyutlanacaktır. 
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Ancak İslami kurallar, önceden hazırlanıp, toplumu o ka-
lıplara uydurmaktan ziyade, yaşanan hayat içinde oluşan ve 
olgunlaşan bir yapıya sahiptir. Yani, her şeyden önce, genel 
ve temel esasları uygulayacak bir ”otorite” ye ve bir ”hürriyet 
ortamına” ihtiyaç vardır. Bu bağımsız otoritenin ve yetkili 
gücün oluşması için de ”cihat” konusu gündeme gelmektedir. 

Efendimizin, Medine'ye Hicret edip bağımsız site devletini 
kurmadan, yani hükümleri tatbik edecek bir güç ve otoriteye 
sahip olmadan, ahkam ayetlerinin gelmemiş olması, hep bu 
hikmete dayanmaktadır. 

Bugün bir kısım ilim erbabının, çağımızın şartlarına ve in-
sanlığın ihtiyaçlarına İslami çözüm ve çareler bulma yolun-
daki gayret ve ciddiyetlerini ve ilmi faaliyetlerini takdirle 
karşılıyor, ancak aynı zevatın mutlaka yapılması ve başarıl-
ması gereken siyasi hizmetlerin öneminden ve bu hizmet 
içindeki görevinden habersiz ve ilgisiz görünmelerine ise, 
hayret ediyor ve üzülüyoruz. 

Zira, tam bir adalet ve hürriyet nizamı kurulmadan ilmi, 
ahlaki, siyasi ve iktisadi kurum ve kuruluşlar, temel insan 
haklarına ve evrensel hukuk kurallarına göre yeniden ayar-
lanmadan, bizim ilmi ve içtihadi çalışma ve hazırlıklarımızın 
tamamı sadece kitaplarda kalan bir ”nazariye” olmaktan ileri 
gitmeyecektir. 

Ayrıca bu ilmi ve İslami içtihatlarımızın isabet oranı da, 
ancak fiilen uygulama safhasında anlaşılacak, bunların ek-
siği, fazlası ortaya çıkacak ve yürüyen sistem içerisinde ol-
gunlaşarak doğruluk ve uygunluk kazanacaktır. 

Öyle, kimseye ”Oh ne güzel bir sistem geliştirmişsiniz, 
haydi gelin bunu lütfen uygulayın.” demeyeceklerine göre 
de, her halükarda ”huzur ve hürriyet ortamının” kurulması 
için siyasi hizmetlere ihtiyaç vardır. 
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Bu hizmetler ise, ancak bir liderin önderliğinde, teşkilat 
düzeni ve disiplininde başarılacak işlerdir. Teşkilatsız, itaat-
sız, disiplinsiz ve gayretsiz, başıboş bir hizmet nasıl düşünü-
lebilir. 

Velhasıl, hiç kimse bugünkü siyasi hizmet ve mesuliyet-
ten kendisini müstağni sayamaz. Hiç kimse ülke sorunlarına 
ilgisiz kalamaz ve sorumsuz davranamaz. 

Ehliyetli zevatın ilmi hazırlık ve hizmetleri ise ancak bu 
hizmetlerle irtibat ve istişareleri olmak şartıyla anlam kaza-
nır, örnek ve gerçek bir demokratik düzen kurulduktan son-
ra amacına ulaşır. 

Zira ilim, fayda içindir. Faydalı ilim ise, onunla amel edi-
lebilen ilimdir. Tatbik imkanı olmayan, yani iktidarı bu-
lunmayan ve kitaplarda küflenmeğe mahkum olan bir ilim 
ise, bir nevi faydasız ilimdir ve sadece bir varsayımdır. Fay-
dasız, yani tatbiki imkansız bir ilimden Allah'a sığınmak 
lazımdır: İslami gayelerinizin ve ilmi gayretlerimizin hayat 
bulması, yani hayata uygulanması da, ancak ve yalnız cihat-
la, yani çalışmakla mümkün olacaktır... 

Ahlaki ve demokratik olgunlaşmayı, sosyal barışı, eko-
nomik ve teknolojik kalkınmayı sağlamak için yapılan hiz-
metlerin cihad sevabı kazandıracağını vurgulamak için ”si-
yasi ve fikri cihat” kavramı kullanılmaktadır. Yoksa isyan, 
ihtilal, kavga ve kargaşa gibi şeyler yanlıştır ve haramdır. 
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İÇTİHAD NİÇİN GEREKLİDİR? 

Risalet bölümünde, ”Allah'la Resulünün arasını açanlar” 
başlığında ve bundan önceki kısımda değindiğimiz, ”içtihad” 
konusunu, önemli gördüğümüz için tekrar açıklamak istiyo-
ruz. 

İçtihat; Kitap ve sünnet (Kuran ve Hadis) gibi iki sabit 
(değişmez) kaynakla; icma, kıyas, ihtihsan, mesalih-i mürse-
le, örf ve adet gibi diğer delilleri esas alarak, dini ve dünyevi 
konularda kanun ve kurallar çıkarmak için, alimlerin ve 
hukuk bilginlerinin bütün cehdü gayretini sarf etmesi işidir. 

İcma: Hukuk bilginleri ve din alimlerince, bir konuda it-
tifak oluşturulması ve ortak karar birliğine varılması. 

Kıyas: Benzer konuları ve sorunları karşılaştırmak sure-
tiyle, gerekli ve geçerli sonuçlar çıkarılması. 

İstihsan: Aklen ve ahlaken güzel bulunan, hayırlı ve ya-
rarlı yorum ve yapılanmaların ortaya konulması. 

Mesalihi Mürsele: Toplumun genel maslahat ve menfa-
atini gözeterek, zorlukların kolaylaştırılması, sıkıntı ve so-
runların aşılması. 
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Örf ve Adet: Toplumların, tarihi deneyimler ve kültürel 
birikimler sonucu benimsediği, gelenek ve göreneklerle bi-
çimlendirdiği, İslama aykırı olmayan yaşam tarzına ve stan-
dartlarına uygun kanunlar yapılmasıdır. 

İçtihat kapısı kıyamete kadar açıktır ve her asırda müçte-
hid ve müceddit alimler mutlaka çıkacaktır.584 

Zira İslam kıyamete kadar gelişen ve değişen bütün za-
man ve mekanların, her sınıf ve seviyeden bütün insanların 
hak dini ve hayat disiplinidir. ”Zaman ve mekanların değiş-
mesi ile ahkamın (hüküm ve kanunların) da değişmesi inkar 
edilemez.” (Mecelle) bir genel kuraldır. 

Evet içtihat toplumun ihtiyaçlarına çare üretmek ve so-
runlarına çözüm getirmek için açılan bir yoldur ve İslam bu 
yolu devamlı açık tutmaktadır.  

Elbette itikad ve ibadet konularında yeni ve keyfi içtihad-
lara asla gerek olmadığı gibi ”Mevridi Nasda (hakkında ayet 
ve hadiste kesin delil bulunan konularda) da içtihada mesağ 
(izin ve ihtiyaç) zaten yoktur.”585 

Ancak Kuran ve sünnetin temel esaslarına ve dinin genel 
amaçlarına uygun olarak, iktisad, ticaret ve siyaset gibi mu-
amelat konularında, değişen hayat şartlarına uygun olarak, 
yeni içtihadların yapılması kaçınılmazdır. Akli selime, müs-
bet ilme, tarihi tecrübelere ve hazır batı medeniyetinin biri-
kimlerine, evrensel hukuk kaidelerine, örf, adet ve gelenekle-
rimize ve milli bünyemize uygun yeni ve yeterli düzenleme-
ler elbette lazımdır. 

Şu husus asla unutulmamalıdır: İslam’da kıyamete kadar 
asla değişmeyecek ve hükmü devam edecek olan sadece Ku-

                                                            
584 M. Ebu Zehra - Fıkhi Mezhepler Tarihi. Tercüme Sh: 116 
585 Mecelle Madde: 14 



 

 

 

AHMET AKGÜL 466 

ran ve sünnettir. Kuran ve sünnetin farklı zamanlardaki yo-
rumları, tevil ve tefsiri ise ”sabit doğrular” değildir, değişebilir. 

Ehli sünnetin müçtehid mezheb imamlarının bir çoğu-
nun, daha önceki içtihad ve kararlarından dönmüş oldukla-
rını ve en yakın talebelerinin henüz kendi sağlıklarında bile 
bir çok konuda üstadlarına aykırı davrandıklarını ve farklı 
içtihatlarda bulunduklarını ve bu tavırların da gayet tabii 
sayıldığını bilmek ve kabullenmek durumundayız. 

Evet değişmeyen ”mutlak doğrular” yalnız Kuran ve sün-
nettir. Ve müçtehid ehli sünnet imamlarının, İslam’ın asıl 
amaçlarına ulaşmak için ortaya koydukları temel usul, me-
tod ve prensiplerdir. 

Yoksa kitap ve sünnetten anlaşılan manalar, fetvalar, te-
viller, tefsirler, eserler ”mutlak ve değişmez doğrular” olma-
yıp sadece mukayyet (zaman ve mekanların kendi özel şart-
ları ile kayıtlı) ve değişebilen doğrulardır. 

Örneğin, Emevi ve Abbasi uleması, Kuran ve sünnet’i esas 
alarak kendi dönemlerinin şartlarına uygun bir vergi ve top-
rak sistemi oluşturmuş. Daha sonra gelen Selçuklu uleması, 
onların bu sistemini kendi devir ve durumlarına uygun gör-
mediğinden, yine Kuran ve sünneti esas alarak ve mezheb 
imamlarının usül ve kaidelerinden yararlanarak ayrı bir 
vergi ve toprak sistemi geliştirmişlerdir. Daha sonra gelen 
Osmanlı uleması ise, değişen ve gelişen kendi özel şartlarına 
uygun daha başka bir vergi ve toprak sistemi çıkarmış ve 
uygulamıştır. 

Şimdi o dönemlerin kendi özel şartlarına ve sınırlı ihtiyaç-
larına göre hazırlanmış vergi kurum ve kurallarını, bu gü-
nümüze aynen uygulamayı düşünmek, muamelat konula-
rında o günler için yazılmış (Fıkıh) hukuk kitaplarıyla bu 
günkü devletleri aynen yönetmeye kalkışmak, gelişmiş bir 
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genci bebeklik elbiselerine sıkıştırmaya uğraşmaktan fark-
sızdır. 

O devirlerde, bir usta ile iki çırağın çalıştığı atölyelerin ye-
rini, bugün on binlerce insanın çalıştığı dev fabrikalar almış-

tır. Üretim ve tüketim vasıtaları ve hayat standartları, olduk-
ca değişmiş ve gelişmiştir. Siyaset, ticaret, sanat, sanayi, tarım 
ve teknoloji konularında yepyeni meseleler, karmaşık prob-
lemler ve uluslar arası münasebetlerde çok farklı ve çok bo-
yutlu durumlar ortaya çıkmıştır. Bu değişen ve gelişen du-
rumları, ilim ve akıl ölçülerine göre yeniden değerlendirecek, 
ihtiyaç ve ihtilafları çözecek ”yeni içtihadlar” gerekmektedir.  

Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ”(uygulama alanı ve 
yararlanma imkanı bulunmayan ve ümmetin derdine der-
man olmayan) faydasız ilimden Allah’a sığınıyordu.586 

Bugün için geçerli ve yeterli bulunmayan, maddi ve ma-
nevi sorunlarımıza çare olmayan kuru sözleri ezberlemek de, 
bir nevi faydasız bir ilim ve beyhude bir emektir. 

Resulullah (sav) Hazretleri bir hadisinde şöyle buyur-
maktadır. 

“(Anlamadan ve ihtiyaçlarına cevap çıkaramadan) oku-
yup tekrarlamak Kuran değildir. (Başka insanlara ve farklı 
dönemlere ait bilgi ve becerileri ezberleyip) nakletmek ise 
ilim değildir. Kuran (dan o gün için ihtiyaç duyulan mana ve 
yorumları çıkarmak) bir hidayet meselesi, (gerçek ve geçerli) 
ilim ise, ancak özel bir dirayet, kabiliyet ve marifet işidir. 587 

İmam-ı Azam Hazretleri ”Kuran ve hadis öğrenip, fıkıh ve 
içtihad bilmeyen kimse, çeşitli hammaddeleri toplayıp, ama 
ilaç yapmasını bilmeyen kimse gibidir. Çok zengin bir ecza 

                                                            
586 Hadis 
587 Ramuzul Ehadis Tercüme Cilt: 2 Sh: 362 No: 9 
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deposuna sahip olsa bile, hangi ilaçların nasıl yapılacağını ve 
hangi hastalığa yarayacağını bilemez.”588 buyurmakla bu 
gerçeği ne kadar güzel ifade etmişlerdir. 

Evet bugün müslümanların içinde bulundukları zillet ve 
esaretten kurtuluş yolları nelerdir? Geçiş döneminin özel 
şartlarına uygun esaslar nasıl belirlenecektir? Siyasi ve sos-
yal hizmet teşkilatlarının program ve prensipleri neler ola-
caktır? Adil bir düzen de faizsiz banka, kredi, şirketler, para, 
çek ve senetlerle ilgili ekonomi dünyası... İşçi, işveren, vatan-
daş - devlet münasebetleri, emek ve ücret politikası... Hak ve 
sorumlulukları ayarlayan idari ve siyasi yapılanma nasıl 
oluşacaktır? Adil ve dengeli bir düzen nasıl kurulacaktır? 

İslam ülkeleri arasında, İslam Birleşmiş Milletleri, İslam 
Ortak Pazarı, Ortak İslam Dinarı, Ortak Savunma Paktı gibi 
teşkilatlar nasıl kurulacak ve hangi esaslara göre çalışacak-
tır? Devletlerarası münasebetler hangi ölçülere dayanacak, 
kısacası yeni bir dünya nasıl kurulacak ve bu özlenen dün-
yanın hukuki, siyasi, ekonomik ve kültürel yapısı ve anaya-
sası nasıl hazırlanacaktır? 

İşte bugün, bir takım kuru bilgileri ezberlemiş, malumat 
depolarından ziyade, yukarıda arz ettiğimiz sorunların çözüm 
ve çarelerini üretebilen, ilmi dirayet ve İslam’i siyaset sahibi 
zatlara ihtiyacımız vardır. Yeri gelmişken hatırlatalım ki; 

İslami kurallar genel olarak iki kısma ayrılır 

1- Sabit ve değişmez kurallar: Bunlar zaman ve meka-
nın değişmesiyle veya fakihlerin içtihadiyle asla değiştirile-
meyen temel esaslardır. Namaz, oruç, zekat, hac ve cihat gibi 
farzların bağlayıcılığı, içki, kumar, zina, faiz gibi haramların 
yasaklılığı, beş temel insan hakkına, yani; can, mal ve namus 
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emniyetine, din ve düşünce hürriyetine yönelik suçların ce-
zası ve şartları gibi kesin durumlarda gerek sayı ve şekil yö-
nünden, gerekse zaman ve mekan yönünden olsun hiçbir 
değişiklik yapılamaz... 

“Mevridi nas’da içtihada mesağ yoktur.” (Mecelle) Yani 
hakkında ayet, hadis ve icmadan kesin delil bulunan konu-
larda ictihada ve değişikliğe asla izin ve ihtiyaç yoktur. 

2- Zamanın, mekanın ve şartların durumuna göre, 
genel maslahat ve mecburiyetler karşısında değişebilen hü-
kümler: Siyasi ve idari yapılanma biçimi. Örf ve adetlerle ve 
gelişen medeniyetlerle belirlenen ticari ve sınai kurum ve 
kurallar, değişen ve gelişen ekonomik ve sosyal şartlara göre 
şekillenen günlük hayat standartları gibi konulardaki hü-
kümler ise değişmeye ve yenileşmeye açık hükümlerdir. 

Maliki imamlarından El-Karafi ”El - İhkam” adlı eserinde 
”örf ve adetlere dayalı hükümlerin, bu örf ve adetler değiştiği 
halde, hala sabit kalmasını ve değişmemesini icmaya ve di-
nin amacına aykırı bulduğunu” söylemiştir. 

Hicri on üçüncü asırda yaşayan ve son dönem Hanefi 
ulemasının en büyüklerinden sayılan İbni Abidin ”Neşru'l 
Arf fi Binai Ba’dil Ahkami alal örf” adlı risalesinde, Hanefi 
fakihlerinin, değişik zaman ve şartlarda, ama aynı konuda 
verdikleri değişik fetvaları sıralamıştır. 589  

İbmi Kayyim el-Cevziyye ise: 

“Eğer bu gibi hükümler esnek olmayıp sabit kalsaydı, bir-
çok konuda adalet zulme, rahmet zahmete, yarar zarara, 
maslahat meşakkate dönüşürdü. Bu ise İslam'ın özüne ta-
mamen, aykırıdır” demiştir.590 Bu nedenlerden dolayıdır ki 

                                                            
589 Kardavi, Temel Nitelikleriyle İslam, 7. Bölüm 
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”Zamanların değişmesiyle ahkamın değişmesi de inkar edi-
lemez” (Mecelle) esası bir kaide-i külliye halini almıştır. 

Şimdi İslam toplumu için büyük tehlike oluşturan iki hu-
susu arz edelim. 

A- Birinci tehlike: Dinin değişmez ve değerini yitirmez 
nitelikteki temel kurallarının bozulması, yozlaştırılması ve-
ya hepten yürürlükten kaldırılarak yerine bozuk veya uy-
durma şeylerin konulması ve uygulanmasıdır. 

Dinde reform hevesleriyle yapılan bu gibi tatbikat ve tah-
ribatlar sonucu İslam toplumu dejenere edilmiş, bütün değer 
ölçüleri değişmiş, helal - haram düşüncesi kalkmış, ahiret ve 
mesuliyet duygusu yıkılmış, her türlü haksızlık ve ahlaksızlık 
yayılmıştır. Dini disiplinden ve ahlaki değerlerden koparılan 
insanlar, huysuz ve huzursuz kalabalıklar halini almıştır. 

“Yaratılış gayesi Allah'a ibadettir. İbadet ise yaratana 
hürmet, yaratılana ise merhamettir” düsturu ve düşüncesi 
unutulmuş, şuurlu ve huzurlu bir İslam toplumu yıkılarak, 
geride köküne ve özüne yabancı, bencil ve bunalımlı, gayesiz 
ve gayretsiz kalabalıklar bırakılmıştır. Bugün İslam dünya-
sında görülen dağınıklığın, geri kalmışlığın, ve başka ülkelere 
bağımlılığın birinci sebebi budur. Yani İslami anlayış ve ah-
laktan uzaklaşmış, daha doğrusu uzaklaştırılmış olmamızdır. 

B- İslam toplumu için ikinci önemli tehlike ise; Şart-
lara ve ihtiyaçlara göre değişme, gelişme ve güzelleşme, yani 
basitten mükemmele doğru evrimleşme özelliği taşıyan ko-
nularda, kısırlığın, donukluğun ve duraklamanın baş gös-
termesi, taassup ve taklitçiliğin ve kuru şekilciliğin yaygın-
laşmasıdır. Bunun sonucu, durgunlaşan su gibi, İslam toplu-
mu giderek içten içe kokuşmaya ve çürümeye başlamıştır. 
Artık iman ve doğruluğun yerini sapıklık ve sahtekarlıklar, 
hareket ve bereketin yerini uyuşukluk ve kolaycılıklar, izzet 
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ve asaletin yerini zillet ve horluklar kaplamıştır. Ruh’da Ci-
hadın, fıkıhta içtihadın, ilimde icadın, toplumda vicdanın, 
ahlakta asaletin, sanat ve sanayide teknolojik kalkınmanın 
terk edildiği bu dönemler, İslam toplumunun da onurunu ve 
huzurunu yitirdiği ve yıkıldığı dönemler olmuştur. 

Halbuki İslam, devamlı düşünen, araştıran, gelişen, üre-
ten, diri ve dinamik bir toplum oluşturmayı hedefler. 

Çünkü İslam, fıtratı ve hayatı kısırlaştırmak ve güdükleş-
tirmek için değil, bilakis geliştirmek ve güzelleştirmek için 
gelmiştir.  

Fıtratı ve hayatı kirletecek olan aşırılıklar ve ahlaksızlık-
lar kadar, fıtratı ve hayatı körletecek derecedeki taassup ve 
taklitçilik de din ve toplum için muzır ve mahvedicidir. 

Kurtuluşumuz ise iki şarta bağlıdır. 

1- Hakkı ve adaleti hayata hakim kılacak ve adil bir düzen 
kuracak bütün tedbirleri acilen almak üzere, fikri ve siyasi 
Cihadımızı kesintisiz sürdürmek. 

2- Yersiz ve yararsız olan taassup taklitçilik, şekilcilik, 
ucuz ve kolay kahramanlık hastalıklarını terk etmek. Ve 
asrın ihtiyaçlarına uygun içtihadlara yönelmek. 

Böylece, Türkiye’mizi örnek ve yüksek bir medeniyet 
merkezine dönüştürmek... Ülkemizi her din ve görüşten bü-
tün insanların barış ve bereket içinde yaşadığı, bir dünya 
cenneti haline getirmek.. 



 

 

 

ADİL DÜZEN NEDİR VE HANGİ 
İHTİYAÇLARIN ESERİDİR? 

 

 

 

Adil Düzen; ”Silm” yani, Evrensel barış ve bereket mede-
niyetinin yeni bir takdimi ve orijinal bir tanıtımdır. Kendi 
sahalarında uzman seviyesindeki yüksek ilim erbabınca 
hazırlanan, sonra bu konulara vakıf otoritelerce daha geniş 
bir çerçevede, madde madde görüşülerek olgunlaştırılan ve 
nihayet bütün kamuoyunun ve yerli - yabancı araştırmacıla-
rın bilgisine sunulan ve tartışmaya açılan gayet ciddi ve ilmi 
program ve projeler bütünüdür. Adil Düzen: Toplumdaki 
“Sosyal Dengeyi”yi tabiattaki “Doğal denge”ye benzeterek, 
yani, İslam’la insanlığı bütünleştirerek hazırlanmıştır. 

Zulüm ve sömürü üzerine kurulan ve halen yeryüzünde 
uygulanan emperyalist ve kapitalist dünya sistemine karşı, 
yeterli ve tutarlı tek alternatif program olarak sunulan ve 
kuvvetin değil, Hakkın üstün olduğunu savunan ve ”Mutlak 
Doğrular” esas alınıp, ”Mutlak Yanlışlardan” sakınılarak ha-
zırlanan, ilmi, ahlaki, siyasi ve ekonomik Adil Düzen prog-
ramları, şimdilik çok gerekli ve geçerli bir proje durumunda-
dır ve asıl fiilen uygulama safhasında önemi ve özelliği daha 
da anlaşılacak ve olgunlaşacaktır. 

İnananlar, iktidar olduğu zaman “kaldıracakları yanlışlık-
ların yerine hangi doğruları koyacaklarını ve bunları nasıl 
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uygulayacaklarını? bilmek ve hazırlamak zorundadırlar... 
Aksi halde bocalayıp kalacakları, hatta batıp boğulacakları 
unutulmamalıdır. 

Asırlar önceki şartlar ve standartlara göre hazırlanmış ve 
uygulanmış İslam’i modellerin, bugüne aynen uygulanması-
nın mümkün olmadığı ortadadır. 

Değil bin yıl, yüz yıl, hatta on yıl öncesine göre bile, dünya 
hızla gelişmekte ve değişmektedir. İşte değişmeyen doğruları 
esas alarak, değişen dünya şartlarına uygun, yeni çözüm ve 
çareler üretmeye ihtiyacımız vardır. Ne Emevilerin, ne Abba-
silerin, ne Selçukluların, ne de Osmanlıların devlet ve hü-
kümet modellerini bugüne aynen uygulamaya kalkmanın 
imkansızlığı ve yanlışlığı, açıktır. 

Elbette tarihi tecrübelerden ve elimizdeki ilmi eserlerden 
de mutlaka yararlanılacak, hatta bir kısmı aynen alınacaktır. 

Şimdi bu zaruri gerçeklere dayanan ve ilmi gerekçelerle 
sunulan ve savunulan Adil Düzen programlarını hafife alan 
ve bunların masa başında oturup hayal makinasını çalıştıra-
rak uydurulmuş şeyler olduğu zannına kapılan, hatta bunla-
rın ilmi ve İslam’i bir dayanağı olmadığını söyleyip karşı çı-
kan kimseler ve kesimler olduğunu görüyoruz ve bunu bir 
bakıma tabii karşılıyoruz... 

Çünkü, aklı yatmadığı şeylere karşı çıkmak insan psikolo-
jisinin icabıdır. Pek çok kimsenin, Adil Düzen programlarını 
ciddiyet ve samimiyetle inceleyip anlayamadığı, ilmi ve in-
sani prensiplerle bunların mukayesesini yapıp uygunluğunu 
kavrayamadığı için, kuru bir inat, belki de haset damarıyla 
karşı çıktığını görüyoruz. 

“Efendim filan hoca efendi veya meşhur kişi de pek 
ehemmiyet vermiyor.” diyenlere ise cevabımız şudur: 
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Adi Düzen programları öyle ev sohbetlerinde ve özel ce-
maatlerde gizli gizli konuşulan, rastgele sözler değildir. Her-
kesin bildiği gibi yıllardır konferans salonlarında anlatılan, 
ilmi heyetlerce hazırlanan broşür ve kitaplar halinde bastırı-
lan, Türkiye’mizde İslam aleminde, hatta Batı ülkelerinde 
insanlığı huzura kavuşturacak yegane program olarak sunu-
lan ve tartışılan ciddi projelerdir. 

Şayet bunların ilme ve akla aykırı taraflarını ve yanlışlık-
larını bilip te, ilmi delilleriyle ortaya koymayan alimler var-
sa, kendi insanımıza en büyük kötülüğü yapıyorlar demek-
tir. Ancak bu ikazlarını çay sohbetlerinde ve oda meclisle-
rinde konuşmak ve saf müslümanların kafasını bulandır-
mak şeklinde değil, gazete ve dergilerde yayınlamaları ve 
toplumu aydınlatmaları suretiyle yapmaları gerekir. İlmin 
onuru da İslam’ın sorumluluğu da bunu gerektirir. Şahsi ku-
surlar, cihad ve teşkilatla ilgili özel hususlar gizli hatırlatılır, 
ama ilmi projeler ise açık tartışılır... Böyle davranmayanlar, 
sadece dedikodu yapıyorlar ve kendi kısırlıklarını ve kusur-
larını bu gibi basit yollarla örtmeye çalışıyorlar demektir. 
Hatta sadece Adil Düzen’i tenkit etmeleri de yetmez. Müslü-
manların ve insanlığın aradığı ve arzuladığı hayat sistemini, 
bir ilmi program şeklinde ve genel prensipler halinde ortaya 
koymaları istenir. Ta ki onların hazırladığı ile, Adil Düzen’i 
karşılaştırma imkanı bulalım. Hayali olanla, hayati olanı 
ayıralım. 

Ve Adil Düzen olarak takdim edilen gerçeklerin, filan 
Hoca Efendi’nin görüşlerine, filan kitap ta söylenenlere uyup 
uymadığı değil, bizzat ilme, icma ya, genel ahlak ve hukuk 
kurallarına uyup uymadığına bakalım. 

Müslümanların ve insanlığın bugünkü ilmi, ahlaki, siyasi 
ve ekonomik sorunlarına çözüm ve çareler getirip getirmedi-
ğini araştıralım. 
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Evet İslam adına yapılan bir yanlışlığı bildirmek ve dü-
zeltmek ne kadar önemli ve ağır bir sorumluluk ise, bazı hu-
suslara aklımızın yatmadığını ve bilgimizin yetmediğini iti-
raf etmek ve yapılan güzel ve gerekli çalışmaları takip ve 
takdir etmek de, o denli büyük bir meziyet ve fazilettir. 

Ama maalesef, bizde hep şöyle ola gelmiştir: 

Hiç kimsenin, mazlumların organize bir güç haline gel-
mesi, teşkilat düzeni ve disiplinine girmesi konusunda tutarlı 
ve yeterli bir gayreti ve hizmeti bulunmadığı bir dönemde, 
ciddiyet ve cesaret sahibi birileri çıkar, bu önemli boşluğu 
dolduran, siyasi ve sosyal hizmetler başlatır... Arkadan, ”vay 
efendim, bu iş partiyle olmazmış!... Bu metotla hedefe varıl-
mazmış(?)” safsataları ve saldırıları yoğunlaşır. 

Ve yine Adil bir Düzen’e duyulan ihtiyacın bile farkına 
varılmadığı ve bu konuda hiçbir ciddi çalışmanın maalesef 
ortaya konulmadığı bir zamanda, yine ilim ve ehliyet erbabı 
kalkar bu çok mühim ihtiyacı karşılayacak bir program su-
nar. Birleşmiş Milletler Yeni Düzen Komisyonu Başkanı, No-
bel ödülü sahibi, Prof. Ervin Lazo’nun bile ”Bütün sistemler 
iflas etmiştir ve çıkmaza girmiştir. Adil Düzen insanlık adına 
tartışılmaya değer çok önemli bir projedir.” demeye mecbur 
kaldığı, ciddi ve ,ilmi bir model hazırlar. Maalesef yine hü-
cumlar, yine karalamalar başlar... 

Oysa asıl marifet, yıkım kahramanlığı değil, yapım ve 
onarım mimarlığıdır. Çünkü ucuz kahramanlık artık para 
etmiyor ve rağbet görmüyor. 

Ve her şeye rağmen dünya dönüyor ve Kervan yürüyor, 
Vesselam!.... 



 

 

 

İSLAM’IN DÖRT TEMEL ÖZELLİĞİ 
 

 

 

İslam, ”hayalci” değil, ”gerçekçi” bir dindir. Bu ger-
çekçiliği İslam’i kuralların şu 4 temel özelliğinde görü-
yoruz: 

1- İslam'ın, her konuda kolaylaştırıcı olması, zahmet 
ve zorlukları hafifletmesi, 

2- Tedric (basitten mükemmele doğru aşamalı olarak 
gitmek) esasını gözetmesi, 

3- Zahmet ve mecburiyetler karşısında, en ideal ör-
neklerden vaz geçip, en sade gerçekleri kabullenmesi, 

4- İçtihat kapısının devamlı açık tutulması ve teşvik 
edilmesi. 

Şimdi bu hususları örneklerle izaha çalışalım.  

1- Kolaylaştırıcı olmak, İslam'ın temel ve genel özellikle-
rindendir. Cenab-ı Hak insanlardan (ağır teklifleri) hafiflet-
mek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. 591  

Evet, inanmak ve anlaşılmak için Kur’an kolaylaştırıldığı 
gibi, yaşanmak ve uygulanmak için de İslam kolaylaştırıl-
mıştır...  

                                                            
591 Nisa. 28 
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“Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükle-
me.”592 Duasını Allah (cc) kendisi öğretmiş ve peşinen, ”Allah 
kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez.”593 müjdesini 
vermiştir. 

Öldürülme veya sakatlanma korkusuyla, kalben inan-
makla beraber, zahiren İslam'ını gizlemeye ruhsat verilme-
sinden tutunuz, yaranın azması veya çok şiddetli soğukların 
bulunması gibi durumlarda, abdest ve gusül için su yerine 
teyemmümün yeterli sayılmasına kadar, bu kolaylık her 
konuda gösterilmiştir. Cenab-ı Hak ”kendi kendinizi öldür 
(ecek tehlikeli davranışlara gir) meyiniz. Şüphesiz Allah size 
çok merhametlidir.”594 buyurmaktadır. 

Hasta ve özürlülerin namazlarını oturarak, buna da güçle-
ri yetmiyorsa uzanarak ima ve işaretle kılmalarına izin ve-
rilmesi ve yine yolcular için farz namazları iki rekat kılma-
larına ve öğle ile ikindiyi, akşamla yatsıyı tehir veya takdim 
ederek aynı vakitte birlikte kılmalarına ruhsat verilmesi, hep 
bu kolaylığın birer örneğidir. 

Hasta ve yolcuların ve özür halindeki kadınların kaza et-
mek üzere oruçlarını yiyebilecekleriyle ilgili ruhsat ayetinin 
sonunda, ”Allah size kolaylık diler, zorluğu istemez”595 buyu-
rulmaktadır. 

Ve yine zekatla ilgili olarak, ”Allah bir kişiye (mal olarak) 
ne vermişse ancak (o nispette sorumluluk) yükler. Muhak-
kak Allah her zorluktan sonra bir kolaylık ortaya koymuş-
tur.”596  

                                                            
592 Bakara: 286 
593 Bakara. 286 
594 Nisa: 29 
595 Maide: 6 
596 Talak: 7 
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Hac suresinin sonunda da şöyle emredilir: ”Allah yolunda, 
O’na yaraşır şekilde hakkıyla cihad edin: O sizi seçti ve dinde 
size hiç bir güçlük yüklemedi."597  

Bütün bunlar ”Rabbimizden bir hafifletme ve rahmet-
tir.”598  

Peygamber Efendimiz: ”Şüphesiz Allah-u Teala yasakla-
rının işlenmesinden nefret ettiği gibi, ruhsatlarının işlenme-
sinden de öylece hoşlanır.” buyurmuşlardır. 

Bütün bu nedenlerden dolayı, ”Her zorluk, kolaylığı ge-
rektirir.” Hükmü kesin ve önemli bir kural olarak İslam fık-
hına girmiştir. 

“Muhakkak, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. El-
bette, her güçlüğün yanında bir kolaylık bulunmaktadır.”599  

“Sizler ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştı-
rıcı olarak gönderilmediniz.” O halde, ”Kolaylaştırınız, zorlaş-
tırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”600 emirlerinin 
hükmüne ve hikmetine uygun hareket etmeye mecburuz. 

Zira biz, ”O Rasül, Onlara uygun olanı emreder ve kötü-
lükten alıkor. Temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram 
kılar. Onların ağır yüklerini hafifletir, sırtlarındaki (esaret) 
zincirlerini kaldırıp atar.”601 diye övülen bir Peygamberin 
ümmetiyiz. 

2- İslam’ın ikinci bir özelliği de ibadet olarak yapılması is-
tenen farzlarla, haram olarak yasaklanan şeylerin bir seferde 

                                                            
597 Hac: 78 
598 Bakara: 178 
599 İnşirah: 5, 6 
600 Muttafakün Aleyh 
601 Araf: 157 
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emredilmemiş, son ve kesin şeklini alıncaya kadar, yeterli bir 
süre içerisinde, tedrici bir sıra takip edilmiş olmasıdır. 

Örneğin namaz, önceleri ikişer rekat ve iki vakit olarak is-
tenmiş sonradan 4 rekat ve 5 vakite çıkarılmıştır. 

Oruç ise önce isteğe bağlı olarak emredildi. Dileyen oruç 
tutacak dileyen fidye verecekti. ”Oruca dayanamayanlar bir 
fakiri doyuracak kadar fidye verirler. Kim içtenlikle iyilik 
yaparsa bunun sevabı kendisinedir. ama, eğer bilirseniz, oruç 
tutmanız sizin için daha hayırlıdır.”602 ayeti bunu ifade et-
mektedir. 

Zekat da, Mekke'de iken miktarı, nisabı ve süresi belirtil-
meden genel manada sadaka olarak farz kılınmıştır. Daha 
sonra Mekke'de son ve kesin şeklini almıştır. Ve yine Hac ve 
Cihat ibadetlerinin, ”sevaplı bir faziletten, genel ve kamil bir 
farziyete” dönüşmesi için de tedric ve teenni ile hareket edil-
diğini görüyoruz. 

İçki, kumar, faiz gibi günahların ve muta nikahı (para 
karşılığı geçici evlilik) gibi uygunsuzlukların yasaklanması, 
köleliğin kaldırılması ve bir kısım ağır suçlara uygulanacak 
cezaların son şeklini alması da, yine ”basitten mükemmele, 
kolaydan zora doğru” tedrici bir sıra ve gerekli bir süre içeri-
sinde gerçekleştirilmiştir. 

Çünkü; her ne kadar çirkin ve yanlış da olsa, alışkanlık 
haline gelmiş, ünsiyet peyda edilmiş, nefislere ve ruhlara 
sinmiş bulunan, bu günkü sigara gibi kötülüklerin, bir anda 
terkini istemek insan ve toplum fıtratına aykırıdır. Bu gibi 
yaygınlaşmış ve yasallaşmış günahlar ancak periyodik ve 
psikolojik olarak toplumu hazırlamak ve tedricen bıraktır-
makla kaldırılabilir.  

                                                            
602 Bakara: 184 
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İslam öncesi cahiliye döneminden bin beter olmuş bir 
toplumun da, hükümetlerin ve devlet güçlerinin çıkaracağı 
kanun ve kararlarla, bir anda düzelebileceğini, devlet ve 
kuvvet zoruyla hayatın bir çırpıda değişebileceğini zanne-
denler, ne insanın fıtratını, ne de İslam'ın metodunu bilmi-
yorlar demektir. 

Bugünkü toplumun değişmesi ve demokratik devrimin 
gerçekleşmesi için fikri, ahlaki, siyasi, sosyal, ekonomik ve 
psikolojik bir evrime... Yani bir geçiş dönemine mutlaka ihti-
yaç vardır. Bu da Hz. Rasulün (sav) cahiliye hayatını İslam'i 
hayata çevirmek için izlediği yolun ve metodun ta kendisidir. 

Rahmetli Ziya - ül Hak döneminde, Pakistan’da başlatılan 
öze dönüş hareketinde ortaya çıkan problemlerden birisi de 
şuydu: Pakistan'da, İngilizlerin tahribatı sonucu, sigara gibi 
yaygınlaşan ve yasallaşan esrar ve uyuşturucu kullanımın-
dan, halkı kanun korkusu ve cezalandırmakla vazgeçirme-
nin mümkün olmadığı anlaşılınca, bu sefer uyuşturucu ba-
ğımlılığından yavaş yavaş kurtaracak dispanserler açılarak, 
özel tedavi usulleri uygulanmaya konulmuştu. Tabi bu arada 
basın, yayın ve eğitim yoluyla da uyuşturucuya karşı propa-
ganda savaşı başlatılmıştı. 

3- İslami kuralların temel özelliklerinden birisi de, dini ve 
dünyevi her konuda en mükemmel ve en ideal örneği ortaya 
koyduğu ve bunu gerçekleştirmek için özen gösterdiği halde, 
mazaret ve mecburiyetler karşısında mevcut duruma göre 
münasip ve mümkün olanı yapmaya ruhsat ve fırsat verme-
sidir. 

Hatta, haklı ve hayırlı olanı bulmak ve yapmak mümkün 
olmadığı durumlarda ”Ehveni şer ihtiyar olunur.” (Şerri ve 
zararı en az olanı tercih edilir) prensibi bir genel prensip (ka-
ide-i külliye) haline gelmiştir. 
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Ancak, hakkın ve hayrın bizzat kendisi varken, yani, iyi 
ve ideal örnek ortada dururken, şerrin ehveni elbette tercih 
edilemez.  

Şimdi bu konuya biraz açıklık kazandıralım. 

a- Bir cemaata namaz için imam olacak liyakatta alim ve 
fazıl birisinin bulunmadığı yerde, içlerinden - yetersizde olsa 
- en iyi bileni veya en az yanlış yapanı imam olabilir. Fıkıh 
kitaplarında, ”Ümminin ümmilere imameti caizdir:” hükmü 
yazılıdır. 

b- İslam hukukunda asl olan en büyük emanet maka-
mındaki devlet başkanlığının, seçim ve konsensüsle gerçek-
leşmesidir. Ancak zorla veya hileli yollarla başa geçen birisi-
ne, hakkı ve adaleti uyguluyorsa, fitne ve kargaşanın önlen-
mesi için, ona isyan etmek caiz görülmemiştir. 

c- Ve yine devlet başkanları ve yüksek memurların alim, 
ve muttaki (bilgin ve olgun) kimseler olması öngörüldüğü 
halde, bu vasıflarda kimsenin bulunmaması durumunda, 
adil ve anlayışlı olmak şartıyla diğerlerinin de bu görevlere 
getirilebileceği kabul edilmiştir. 

d- Bir savaş veya cephe komutanlığına atanacak kimse, 
hem cesur ve kuvvetli, hem de emin ve adil olmalıdır. Ancak 
biri cesur ve dirayetli ama günahkar, diğeri müttaki ve mer-
hametli ama aciz ve yeteneksiz iki aday bulunsa, alimler, bu 
göreve, kuvvet, siyaset ve cesaret sahibi olanın getirilmesini 
tercih etmişlerdir. Çünkü, bir kişinin şahsi günahlarının za-
rarı kendisine, dirayet ve kabiliyetinin yararı ise bütün mil-
letedir. Aciz kimsenin ise, takvası kendi lehine, ama acizlik 
ve becerisizliği toplumun aleyhinedir. Ama, öreğin bir, ”hu-
zurevi” müdürlüğüne ikincisi tercih edilir.  

e- Yeni bir adalet ve saadet ortamını gerçekleştirmek üze-
re müslümanlar bir cemaat ve teşkilat kursalar ve bir cihad 
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emirine tabi olsalar; sonradan ilim ve fazilet yönünden daha 
üstün birisi bile çıkıp liderlik iddia etse, veya ayrı bir teşkilat 
kursa ona asla itimat ve itibar edilemez. Çünkü bu durum 
mevcut birliği ve kuvveti parçalamak ve yıkmak demektir. 
Onun teşkilatı ”Mescid-i Dırar” hükmündedir. Bunun içindir 
ki üstat Bediüzzaman Hazretleri: ”Hak ehaktan ehaktır. Çün-
kü, hakta ittifak ehakta ihtilaf vardır.” demiştir. Yani, daha 
iyisine ulaşalım derken eldeki ”iyi”yi yitirmemelidir. 

f- Saldırgan kafirlerle uyuşmak ve kaynaşmak, zalim ve 
batıl sistemlere tabi ve taraf olmak şiddetle yasaklandığı 
halde, bazı mecburiyetler karşısında onlarla zahiren iyi ge-
çinmeye ve uyar görünmeye izin verilmiştir. 

“Mü'minler, mü'münleri bırakıp, (sakın) kafirleri dost ve li-
der edinmesinler. Her kim bunu yaparsa Allah ile hiçbir ilgisi 
kalmaz. Ancak (Kafirlerden gelebilecek ve güç yetmeyecek 
tehlike ve tehditleri savuşturmak ve) korunmak müstesna 
(böyle durumlarda zahiren dost geçinmekte günah yoktur.) 603  

Görülüyor ki İslam ideal örnek olarak, ”azimetleri” gös-
terdiği halde mazeretler karşısında ”ruhsatlarla” amel etmeyi 
caiz görmüştür. Ancak ruhsatlarla amel etmek geçici olup, 
mazeretleri ve engelleri ortadan kaldırıp en güzele ve en 
mükemmele talip olmak mecburiyeti vardır. Çünkü, ”hayat, 
iman ve cihattır." 

4- İslam'ın önemli bir özelliği de içtihat kapısının açık tu-
tulmasıdır. İslam'da asla değişmeyen ve değerini yitirmeyen 
sabit ve mutlak hükümler bulunduğu gibi, şartların ve ihti-
yaçların gelişmesi, zaman ve mekanın değişmesiyle değişebi-
len içtihatlar da mevcuttur. İçtihat kapısını açık tutmakla 
İslam'a, devamlı diri ve dinamik bir din ve hayat düzeni ol-
ma özelliği kazandırılmıştır.
                                                            
603 Al-i İmran: 28 



 

 

 

İSLAMİ AÇIDAN TEOKRASİ VE LAİKLİK 
 

 

 

Medeniyetler de insanlar gibi doğar, büyür, gelişir, 
geriler ve ölürler. Ne var ki bir insan ömrünün 60 – 70 
yıl olmasına karşın, medeniyetlerin ömrü birkaç asır 
olmaktadır. Yeni medeniyetler, yeni kurumlar yanında 
yeni kavramlar da geliştirirler. Bunu için de, genellikle 
yeni kelimeler üretmek yerine, eski kelime kalıplarına 
yeni manalar ve kavramlar yüklemek suretiyle, yeni 
bir “medeniyet dili” oluştururlar. 

Ancak bir medeniyet yıkıldıktan ve aradan uzun 
zaman geçtikten sonra, o medeniyete ait kavramların 
kalıpları - yani kelimeleri aynen kalmakla beraber, 
onun taşıdığı öz mana, giderek unutulur. İnsanlar, içi 
çürümüş fos cevizler gibi, sadece kabuklarla oyalan-
maya başlar. Onlar cevizi tanıdıklarını zannedip dur-
dukları halde, aslında cevizin içini ve özünü görüp 
tatmadıkları için, gerçek te ”mefhumlara” (kavramla-
ra) değil sadece ”mevhumlara” (kendi vehimlerine, zan 
ve tahminlerine) tabi olduklarını bilmezler. 

“Onlar kitabı (Kur’anın hikmet ve hakikatını) bil-
mezler. Bütün bildikleri kuru söylentilerdir ve sadece 
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zan ve tahmin (le hareket) ediyorlar.”604 ayeti bu gerçe-
ği ifade etmektedir. 

Günümüzde sağcılar sağcılığı, solcular da solculuğu 
bilmedikleri gibi, maalesef Müslümanlar bile, genel-
likle İslâm'ı yanlış anlamakta ve yanlış uygulamakta-
dırlar. Özellikle, ”demokratik ve laik bir düzende, 
ekonomik ve siyasi yapılanma” konusunda bildikle-
rimiz pek yetersizdir. 

Bir çoğumuz, ya kendi tahmin ve hayallerimizi 
İslâm zannetmekte, veya geçmişte yaşanan ve artık ”ta-
rih olan” bazı kurum ve kuralları ihya etmeyi düşle-
mektedir.  

İslâm diye hep eskiye özenenlere Bediüzzaman’ın 
cevabı ne güzeldir. 

“Eski hal, artık muhal Ya, yeni hal, ya izmihlal”  

Yani, eskimiş ve artık önemini ve özelliğini yitirmiş 
bir düzeni diriltmek ve geri getirmek imkansızdır ve 
anlamsızdır. Ya mutlak doğrulara ve çağdaş standartla-
ra uygun yeni bir yapılanma başarılacak veya yıkım 
kaçınılmaz olacaktır. 

Elbette gelecek, geçmişin üzerine kurulacaktır. Ama bu, 
geçmişin aynısı veya kopyası olmayacaktır. Kalkıp geçmişine 
sövmek nasıl bir soysuzluk alameti ise, oturup kuru kurusu-
na geçmişiyle övünmek ve avunmak ise, başka bir şuursuz-
luk halidir. Zira: 

“Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları (ve 
yaptıkları) kendilerinin, sizin kazandıklarınız (ve yaptıkları-
nız) da sizindir. Siz onların yaptıklarından sorulmazsınız.”605  

                                                            
604 Bakara. 278 
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Bugün, zalim sistemlerden ve bozuk hayat düzeninden bir 
kurtuluş yolu arayan insanlara, “İslâm” diye, ya kendi zanla-
rımızı veya günümüze tatbiki mümkün ve münasip olma-
yan Osmanlı, Selçuklu veya Abbasi uygulamalarını aynen 
gösterdiğimizde, çok kimseler, haliyle bununla tatmin ve 
bize tabi olmuyorlar. Biz ise onları Haktan ve İslâm'dan kaçı-
yorlar diye suçluyoruz. Halbuki onların İslâm'dan değil, bi-
zim yanlış vehim ve kuruntularımızdan hoşlanmadıklarını 
bile fark edemiyoruz. 

Merhum Akif'in dediği gibi ”İslâm'ı, asrın idrakine söylet-
mek” zorundayız. Bu bakımdan ”Yeni bir Dünya ve adil dü-
zen” konusunda konuşulan ve yazılanları sağlam kaynak-
lardan, ve ilim erbabından dinleyip anlamaya ne kadar 
muhtacız. 

“(Ey Resulüm)! Sen, ancak inzar (ikaz ve irşat) edici (bir 
peygamber) sin. Her kavmin (İslâm'ı öğretecek ve kurtuluş 
yolunu gösterecek) kendi ”hadi” leri vardır.”606 ayetinin hik-
met ve hakikatı da korkarım, ahirette anlaşılacaktır... 

Uzunca sayılacak bir girişten sonra, şimdi esas konumuza 
gelelim. Teokrasi nedir? İslâm düzeni bir teokrasi midir? 

Bu soruların cevabına geçmeden önce, kısaca ”Teokra-
si”nin tanımını yapalım. ”Teo”, tanrı, ilah manalarına gelir. 
”Krasi” idare ve yönetim demektir. Batılı anlayışa göre Teok-
rasi: Tanrıların, yani tabiat üstü varlıkların veya onların ve-
kili olarak ortaya çıkanların, akli, ilmi ve insani hiçbir kanun 
ve kurala bağlı kalmadan ve hiçbir makama karşı sorumlu 
tutulmadan, toplumu keyfince yönetmeleri veya daha başka 
bir deyimle ”dine dayalı devlet şekli” demektir.  

                                                                                                                           
605 Bakara: 134 
606 Er Rad: 7 
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Bu anlamda Afrika ve Amerika yerlilerinin ilkel totem 
teşkilatları veya ortaçağ Avrupasında hüküm süren, din ve 
Allah adına insanları ezen ve sömüren Kilise yönetimleri, 
birer teokrasi örnekleridir.  

Ve yine tarihte Mısır firavunları, İran, Hint ve Japon kral-
ları, çağımızda ise Lenin, Mao gibi yarı tanrı yerine konulup 
heykelleri dikilen, ilim ve akıl süzgecine gerek görmeden, 
doğru yanlış her sözü ve her davranışı ”ilke ve ülkü'‘ kabul 
edilen, hiç bir konuda ve hiç bir şekilde tenkit edilmelerine 
asla izin verilmeyen, ”kurtarıcıların” kurduğu ve ”istismarcı-
ların” ısrarla koruduğu sistemler de, aslında tam bir teokratik 
düzenlerdir.  

İslâm ise, sadece imani ve ahlaki konuları içeren bir ”din” 
değil , aynı zamanda idari, iktisadi, ilmi ve hukuki velhasıl 
hayatın her safhasına ait, adil ve kamil kurallar öngören bir 
”barış ve denge” düzenidir. 

Sosyalizmin vaat edip de bir türlü vermediği ”sosyal ada-
leti,” Kapitalizmin amaçlayıp da asla ulaşamadığı hür teşeb-
büs ve yaygın saadeti; güdümlü demokrasilerde ve hile re-
jimlerinde asırlardır aranıp da bulunamayan ”en geniş hürri-
yeti ve Milli hakimiyeti” gerçekleştirecek, can, mal ve namus 
emniyetini ve tam anlamıyla, din ve düşünce hürriyetini 
kuracak ve koruyacak olan yegane Hak din ve hayat disipli-
ni İSLÂM’dır. 

Biz, Mehdiyet Medeniyetindeki Adalet Düzeninin; siyasi, 
hukuki, iktisadi ve ahlaki kurum ve kurallarını diğer bütün 
sistemlerle mukayeseli olarak tartışmaya hazırız. Geliniz 
gerçeği ve mutluluğu arayan medeni insanlar olarak, ön yar-
gılardan ve şartlanmışlıklardan uzak, aklın ve ilmin ışığında 
bir karar verelim.  
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İnsanlık olarak aradığımız ve acilen muhtaç olduğumuz 
”adil ve kamil” bir düzene, sırf ”dini ve ahlaki değerlerden” de 
yararlanıyor diye karşı çıkacağımıza, bize böylesine gerçek 
bir saadet ve adalet kurallarını sunan İslâm'a saygı duyma-
mız gerekmez mi? 

Bütün bu gerçekleri anladıktan sonra, İslâm'ın asla bir te-
okratik düzen olmadığını, aksine “demokrasinin özü sayılan 
serbest seçimlere dayalı milli hakimiyeti esas alan tam bir 
hukuk ve hürriyet ortamı hazırladığını” rahatlıkla ve inana-
rak söylüyoruz. 

Çünkü İslâm'da, Hıristiyanlıktakine benzer, Allah'la kul 
arasına giren, insanları af veya afaroz edebilen, hiçbir ma-
kama karşı hesap vermeyen ve dokunulmazlığı olan bir ”din 
adamı” sınıfı bulunmamaktadır. Ayrıca İslâm düşüncesinde 
“devleti din adamları yönetecektir” diye bir kural da yoktur. 

Hem İslâm düşüncesi dengeli, uyumlu ve irtibatlı bir 
”kuvvetler ayrılığı” nı kabul eder, Adalet düzenindeki; 

1- İnsanlardaki fikir ve düşünce melekesinin dil vasıtasıy-
la doğurduğu İLİM kurumlarının; 

2- İnsanlardaki inanç ve ibadet gibi hissi ve fıtri duyguları 
doyuran ve düzenleyen DİN ve DİYANET kurumlarının, 

3- İnsanlardaki irade, ihtiyar ve menfaat gibi yetenek ve 
isteklerin, hakkaniyet ölçülerine göre oluşturduğu EKO-
NOMİ kurumlarının, 

4- Ve yine insanlardaki ünsiyet ve ülfet gibi duyguların 
zorunlu olarak ortaya koyduğu ve hem cinsleriyle olan mü-
nasebetlerini adalet ölçüleriyle ayarlayan SİYASET ve 
YÖNETİM kurumlarının hiçbiri diğerine hakim veya mah-
kum kılınmamıştır. 
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Bu temel kurumlardan her birisi ”barış düzeni ve devlet 
disiplini” içersinde bir nevi özerk olarak, kendi hizmet ve 
faaliyetlerini yürütecek, biri diğerine müdahale etmeyecek, 
devlet ise bunlar arasındaki organizeyi sağlayacak, bunların 
yetki ve sorumluluk sınırlarını belirleyecek ve hepsi birden 
toplumun ve insanlığın maddi ve manevi saadet ve selame-
tini gerçekleştirmek için çalışacaklardır. 

Bu ”adil denge düzeninde” halkın ya bizzat veya milletve-
killeri eliyle seçtiği ”devlet başkanına” kuvvetler arasındaki 
bu dengeyi kurmak ve korumak için önemli görevler veril-
miştir. 

Bütün bu gerçekler ortada iken, hala İslâm'la teokrasi’yi 
aynı görenler:  

1 - Ya İslâm'ı bilmiyorlar, onu Hıristiyanlık gibi bir din 
zannediyorlar.  

2 - Veya bilerek ve maksatlı olarak insanları korkutmak 
ve kaçırmak için İslâm'a ”teokrasi” diyerek iftira ediyorlar. 

3- Ya da açıkça İslâm düşmanlığı yapamayan münafıklar 
”bazı çevrelere hoş görünmek, halkı da ürkütmemek için 
”teokrasi” gibi bulanık kavramların arkasına sığınıyorlar. 

Adil düzende bu dört temel müessese (ilim, idare, iktisat 
ve diyanet) bir vücutta ahenk içinde çalışan değişik organlar 
gibidir.  

Nasıl bir vücuttaki sindirim, solunum, dolaşım ve boşaltım 
sistemleri, duyu ve hareket organlarından her biri, kendi hiz-
met ve faaliyetlerini yürütüyor, asla biri birine mani olmuyor, 
ortak bir beyin ve sinir sisteminin kontrol ve komutasında o 
vücudun hayat ve huzuruna hizmet ediyorlar. Bunun gibi, 
adil bir devlet düzenindeki müesseseler de böyle bir irtibat ve 
intizam içinde hareket ve hizmete mecburdurlar. 
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Hz. Peygamberin (sav): 

“Müslümanların (toplum düzeni) tek bir vücut gibidir. Bu 
vücudun azalarından birisinin rahatsızlığı, diğerlerini de 
rahatsız eder.” Mealindeki hadisi bu gerçeği ifade içindir. 

İslâm; dini kurumların (diyanet teşkilatlarının) ilim, ikti-
sat ve idare gibi diğer kurumlara hâkimiyeti esasına dayanan 
teokrasiyi kabul etmediği gibi, dinin, devlet düzeninin ve 
hayat sisteminin tamamen dışında tutulması, sadece vicdan-
lara kapatılması şeklindeki bir ”laiklik” anlayışını da kabul 
edemez. Laiklik, dini kurum ve kişilerin devlet işlerine, dev-
letin ise din işlerine karışmadığı, her din mensubuna hürriyet 
ve hoşgörü imkanının hazırlandığı bir sistem olmalıdır. 

Çünkü, diyanet, siyaset, iktisat ve ilim müesseselerinin, 
adil bir devlet düzeninde kendi sahalarında özerk, birbirleri 
arasında ise, irtibat, intizam, ittifak ve işbirliği içinde çalış-
maları ve yardımlaşmaları esasına dayanan, herkese tam 
anlamıyla din ve düşünce özgürlüğü sağlayan bir anlayış, 
zaten bizim samimi inancımız ve arzumuzdur.  

Çünkü İslâm; sadece inanç, ahlak ve ibadetlerle ilgili 
prensipler koyan bir din değil, aynı zamanda fert, aile ve top-
lum hayatını ilgilendiren her konuda sağlam kurallar getiren 
bir hayat disiplinidir. İslâmiyetin, bilhassa bu özelliği asla 
unutulmamalıdır. İslâm'ı Hıristiyanlık gibi sadece ”ibadet ve 
ahlak” dini olarak görmek veya böyle göstermek, hem 
İslâm'a hem de insanlığa yapılacak en büyük kötülüktür. 

Şurası da kesinlikle bilinmelidir ki, her din ancak kendi-
sine uygun bir ”düzen” içinde yararlı olabilir. Mesela, kapita-
lizme ve liberalizme, Hıristiyanlık dini münasiptir. Komü-
nizme ise ”dinsizlik” dini daha uygun düşer. Halbuki ne kapi-
talist ne de Komünist veya sosyalist düzen içerisinde, İslâm 
dini asla faydalı olamaz ve olamamıştır. İslâm dini, ancak 



 

 

 

AHMET AKGÜL 490 

”adil barış düzeninde ve gerçek bir demokratik sistemde” 
yararlı olabilir. İster istemez şu iki şıktan birine karar ver-
mek durumundayız: YA İSLÂM’IN HAYAT DİSİPLİNİNİ 
DE KABUL EDECEĞİZ, VEYA İSLÂM’LA RESMEN 
ALAKAMIZI KESECEĞİZ!... Kendimizi daha fazla aldat-
mayalım. Bağnaz ve barbar bir düzen içinde İslâm'ca yaşa-
mak ve dinimizin kurallarına uymak mümkün değildir. 

Son zamanlarda, Vatikan’ın öncülüğünde bazı çevrelerce, 
kapitalist “Avrupa Birliğinin anayasasına, bu oluşumun 
Hristiyanlık değerlerine ve Roma kültürüne dayandığı” 
hükmünün koyulmaya çalışılması… 

Ve özellikle İslami prensiplerle AB’nin asla uyuşamayaca-
ğının ve bu nedenle, Türkiye’nin sorun olacağının sık sık vur-
gulanması, bu yöndeki tespitlerimizi haklı çıkarmaktadır. 

Çünkü; her günahı mübah gören Kapitalist bir sistem 
içinde, sömürü ve zorbalığı benimseyerek yaşayan müslü-
manların, ismen ve resmen olmasa da, düşünce ve davranış 
tarzı olarak zamanla fiilen Hıristiyanlaştıkları, Komünizmi 
seven ve savunan insanların da giderek dini ve insani değer-
lerden uzaklaştıkları inkar edilemez bir gerçek olarak karşı-
mızdadır. 

Evet, gerçek ve gerekli bir din ve düşünce özgürlüğünü 
sağlayan ve bu manadaki laikliği savunan tek din ve disiplin 
İslâm'dır. 

Kur’an ”Dinde zorlama yoktur. (çünkü) kötülük iyilikten 
ayrılmış, gerçek ortaya çıkmıştır. (Artık) kim tagutu (zalim 
düşünce ve düzenleri) bırakır da (Allah'ın dinine ve adalet 
düzenine) inanırsa O, sağlam bir kulpa tutunmuş olur.”607 

                                                            
607 Bakara: 256 
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buyurmakla, İslâm'daki laiklik anlayışının temel ilkelerini 
ortaya koymaktadır. 

“Dinde zorlama yoktur.” hükmüne göre: 

a- Başka dine mensup bulunan veya dinsiz olan kimseleri 
ölüm, hapis, işkence, açlık, işten atma, sürgün etme, en tabii 
insan haklarından mahrum bırakılma gibi tehditler ve kor-
kutmalarla onları zorla din değiştirmeye veya İslâmlaştır-
maya hakkımız olmadığı gibi, 

b- Adil barış düzeni içinde, İslâm dinine mensup müslü-
manların herhangi bir mezhep, meşrep ve tarikata girmeleri 
veya çıkmaları hususunda da zorlama ve baskı yapma hak-
kımızda bulunmamaktadır. 

Çünkü insanlar anlayarak, inanarak benimseyerek ve is-
teyerek bir dine veya mezhebe girerlerse bu hem kendileri 
hem de çevreleri için yararlı ve verimli olur. Fakat dış baskı-
lar ve korkularla müslüman görünenler ise, gerçekte müna-
fık olur ki, bu tipler toplum için baş belasıdır.  

Karşılıklı hak ve hürriyetleri belirleyen ve her din ve dü-
şünceden insanların birlikte yaşama düzeni ve dengesini 
oluşturan ”barış ve adalet devletinin” kanun ve kurallarına 
uymak, fitne ve anarşi çıkarmamak ise, zaten herkesin bil-
mesi gereken bir husustur. 

İslâm’i hayat sürecinde;  

1- DİNİ VE AHLAKİ yönden; herkes mürşidini ve mü-
rebbisini kendisi tayin ve takdir edip ona bağlanır. Bundan 
tarikatlar ve meşrepler doğmuş ve bunlar zamanla tekkeler, 
kurslar ve dershaneler şeklinde teşkilatlanmıştır. 

2- İLMİ yönden; her fert örnek ve rehber alimini ve müç-
tehidini kendisi seçer. Böyle mezhepler doğmuştur ve bunlar 
medreseler ve mektepler şeklinde teşkilatlanmıştır. 
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3- İKTİSADİ yönden; herkes ustasını, locasını yine ken-
disi seçer ve bunlar günümüzde odalar, dernekler ve sendi-
kalar şeklinde teşkilatlanmıştır. Kişiler ekonomik ve ticari 
haklarını bu kuruluşlar eliyle korur ve savunur. 

4- SİYASİ VE İDARİ yönden; ise herkes liderini seçmek 
hakkına sahiptir. İslâm'da fertler devlet başkanı seçme hak-
kını ya genel halk oylaması şeklinde bizzat kendisi kullanır 
ve yahut vekalet verdiği millet vekilleri (ehlül hal vel akt) 
eliyle kullanılabilir. Günümüzde idareye talip değişik görüş-
ler, partiler şeklinde teşkilatlanmıştır. 

Dinin de, aklın da, ilmin de kabul ettiği bir gerçek vardır. 
O da adil bir devlet düzeninde mezhepler, tarikatlar, meslek 
ve dernekler ve partiler birden fazla olabilir ve haliyle ola-
caktır. Ancak, ülkenin ve milletin birliğini ve dirliğini temin 
ve temsil eden ”Devlet düzeni ve anayasal sistemi” mutlaka 
korunmalıdır. 

Adil ve kâmil düzende partiler, Milli menfaatleri ve insani 
değerleri koruyan ve kollayan, hayır ve hizmet yarışı yapan 
makul ve makbul proje ve teklifler üreten, iktidardaki siyasi 
kadroyu millet adına murakâbe ve muhasebe eden siyasi 
kuruluşlardır. Ancak bunlar sadece belirli bir ırkın, mezhe-
bin tarikatın sendikanın veya derneğin temsilcileri olarak 
kurulamazlar. 

İnsanca ve İslâm'ca yaşama haklarını kısıtlayan batıl ve 
zalim yönetimlerde ve azınlık olarak yaşadıkları ülkelerde, 
müslümanların kendi haklarını ve çıkarlarını korumak için, 
siyasi parti perdesi altında toplanmaları ise ayrı ve yararlı bir 
olaydır. 

Adil barış düzeninde farklı partilerin bulunması, hem 
mevcut hükümetin daha dikkatli ve gayretli çalışmasını sağ-
lamak açısından, hem de devlet ve millet aleyhine olacak ve 
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anarşiye dönüşecek bozuk fikir ve faaliyetlerin gizli teşkilat-
lanmasını önlemek bakımından, hem de yeni ve yararlı tek-
lif ve teorilerin üretilmesi bakımından gerekli ve yararlıdır. 

İşte ”laiklik” ten maksat, a-Hiçbir kimseyi bağlı bulundu-
ğu din, mezhep, tarikat dernek veya partisinden dolayı kı-
namamak, b-Bunları değiştirmeye zorlamamak, c-Bunlardan 
birine mensup olmayı temel hak ve hürriyetler bakımından 
özel bir imtiyaz veya mahrumiyet sebebi saymamak, d-
Gerçek ve adil bir barış düzeninde birlikte yaşama disiplini-
ni oluşturmak ve e-Tam anlamıyla din ve düşünce özgürlü-
ğünü sağlamak ise, bunları en güzel şekilde İslâm getirmiş ve 
sistemleştirmiştir. Bunun için diyoruz ki: ”İslâm'dan kaçan 
insanlar, doktordan kaçan hastalardan farksızdır." 

Velhasıl, Demokrasi ve Laiklik, İslâm'ın ruhuna uygun 
bulunmaktadır. 

Atatürk’çülük ve laiklik maalesef yozlaştırılmıştır. Aşağı-
daki hatıra buna önemli bir kanıttır. 

“Halk isterse beni de kovar” 

1935 senesi idi. Atatürk’ün Çanakkale’ye geleceği rivayet-
leri dolaşıyordu. O zamanlar dünyanın bazı yerlerinde oldu-
ğu gibi memleketimizin de bazı bölgelerinde Yahudiler 
aleyhine bir hareket ve ayaklanma baş göstermişti. Bu hal 
karşısında bütün Museviler mallarını, mülklerini satarak 
yolculuğa hazırlanıyorlardı. Bunlar, o zaman rivayet olun-
duğuna göre Filistine gitmek istiyorlardı. 

İşte bu sıralarda “Atatürk Çanakkaleye geliyor” dediler. 
Çok sevindim. Çünkü Atatürkü daha önce hiç görmemiştim. 
Heyecanla Atatürkün geleceği Balıkesir caddesine koşarak 
gittim. Bütün Çanakkale halkı oraya toplanmıştı. Ben de bir 
kenara dikildim. Bu esnada yanımda tesadüfen bulunan bir 
kaç Yahudinin fısıltı ile pek hararetli olarak konuştuklarını 
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gördüm. Alakadar olmağa vakit kalmadan karşıdan bir kaç 
otomobil göründü. “Atatürk geliyor” sözü yeniden ağızdan 
ağıza dolaştı. 

Halkın “yaşa, varol” nidaları arasında Atatürk otomobi-
linden indi. Alkışlar devam ediyor, o da halkın ortasında iler-
liyordu. Garip bir tesadüf ve talih eseri olarak Atatürk bizim 
önümüze gelince hafif bir duraklama yaptı. Halka bakıyor 
ve kalabalığı selamlıyordu.  

Tam bu esnada yanımda bulunan ve biraz evvel fısıltı ha-
linde, fakat hararetli konuşan Yahudilerden biri, ileri doğru 
yürüdü ve Atanın önüne atıldı. Muhafızlar mani olmak iste-
diler. Atatürk: 

- Bırakın gelsin! dedi. 

Bu Musevi vatandaş, Atatürkün önünde ellerini açtı, 
omuzlarını yukarıya kaldırarak: 

- Paşam, bizi kovuyorlar. Biz ne yapacağız? dedi. 

Atatürk, bu şekilde önüne atılan bu adamın ne demek is-
tediğini ve kim olduğunu derhal anlamıştı. Buna rağmen 
sordu: 

- Sen kimsin? 

- Ben Paşam, Çanakkale Musevilerinden Avram Palto. 

- Sizi kim kovuyor? Hükümet mi? Kanun mu? Polis mi? 
Jandarma mı? Bana söyle… dedi. 

Bu Musevi vatandaş durakladı, şaşaladı. Biraz sonra ken-
dini toparlayarak cevab verdi: 

- Hayır Paşam, halk kovuyor. 

Atatürk, bu adamın yüzüne dikkatle baktı, gülümsedi ve: 

- Halk isterse beni bile kovar! dedi ve yürüdü…4 
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C. Yalçın imzalı bu ilginç anıyı, 1949 tarihli bir kitapta 
buldum. Cumhuriyet Matbaasında basılan kitap, “Atatürke 
Ait Hatıralar” adını taşıyor. Kitabın hikayesi ise şöyle: Ata-
türk’ün ölümünden dokuz yıl sonra, Cumhuriyet Gazetesi 

“en güzel Atatürk anıları” başlıklı bir yarışma düzenler ve ilk 
üçe giren anılara ciddi para ödülleri verir. Mesela birinciye, o 
zamanın parasıyla tam 1000 Türk Lirası.  

11 Temmuz 1949’da Beyoğlu Büyükkulüp’te toplanan jüri, 
C. Yalçın imzalı bu anıyı üçüncü seçer. Anıların yer aldığı 
kitap ise bir ay sonra yayınlanır. Kitabın girişinde şöyle bir 
cümle var: “Bu eserin safi hasılatı tamamiyle İstanbul 
Üniversitesi Talebe Birliğine terkedilmiştir.” 

Şimdi bu kitabı bulmanın imkanı yok. (Ben bir kömür-
lükte, onlarca tozlu torbadan birinin içinde buldum.) Üçün-
cü olan bu “anlamlı” anıyı da bugüne kadar hiçbir yerde 
okumadım. Gerçekten tuhaf: Atatürk’ün yaptığı, yazdığı, söy-

lediği her şey unutulmadı da, “bu özel anı” unutuldu ya da 
unutturuldu.  

İlk olarak dikkatimi çeken, Cumhuriyet Gazetesinin “bu 
özel anıyı” üçüncü seçmesi. 

Oysa kitaba giren birçok anı, bu anıdan daha güzel, daha 
anlamlıydı!?.  

1939 yılında, Cumhuriyet Gazetesinin sahibi Yunus Na-
di’nin ve bazı Cumhuriyet yazarlarının Aldof Hitler’in do-
ğum gününe katılmak için Almanya’ya gittiğini göz önüne 
alırsak; hatta Nazilerin, Yahudiler aleyhine haber yapması 
karşılığında bazı Türk gazetelerine teşvik primi verdiğini 
hesaba katarsak, bu anının niçin üçüncü seçildiğini anlarız. 
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Bu “özel anının” akibetinden çıkaracağımız sonuç ise şu: 
Oldukça önemli bir yarışmada üçüncü seçilen bu anı, nasıl 

olur da bir daha hatırlanmaz olur? Bunu, “anı sahiplerinin” 
Türkiye’deki etkinliğine mi yormak gerekir, yoksa toplumsal 
hafızamızın zayıflığına mı?608 

Atatürk halkın iradesine bu denli bağlı ve saygılı olduğu 
halde, görünürdeki sahte Atatürk’çüler ve laikler halkın 
okullarına ve çocuklarına savaş açmaktadır. 

İMAM-HATİP okulları laik devletin okulları değil mi? 
Bu okullar laik sistemin sıkı kontrolu altında değil mi? O 
halde bu okullardan niçin korkuyorsunuz? İmam-Hatip me-
zunu çocuklarımızın üniversitelerin bütün bölümlerine gi-
dip, her sahada yüksek tahsil yapmasından niçin ürküyor-
sunuz? 

Bu ülkenin en güçlü lobisini Sabataycılar teşkil ediyor. 
Onlar devletin her kademesinde kadrolaşmışlardır. Devlet 
dışında üniversitelerde, büyük medyada, yüksek finans ve 
bankacılıkta, iş hayatında da hâkim durumdadırlar. Ülke-
mizdeki bu aşırı Sabataycı kadrolaşma sizi niçin rahatsız 
etmiyor? 

Sabataycılar kadar olmasa da ülkemizde bir Bahaî kadro-
laşma mevcuttur. Niçin bundan hiç bahsetmiyorsunuz? 

Laiklik laiklik deyip duruyorsunuz. Nedir şu laiklik? Di-
nin devlete, devletin dine karışmaması değil midir? O halde: 

– Devletin, genel müdürlük seviyesinde bir Diyanet İşleri 
Başkanlığı'na sahip olması laikliğe uygun mudur? 

– Kabinede, din işlerinden sorumlu bir devlet bakanının 
bulunması laikliğe uygun mudur? Böyle bir bakan, eski Şey-

                                                            
608 15 / 08 / 2003 Milli Gazete İbrahim TENEKECİ 
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hülislâm'ın, Cumhuriyet'in başındaki Şer'iye ve Evkaf veki-
linin (Şeriat ve Vakıf işleri bakanının) benzeri değil midir? 

– Devletin beş yüz İmam-Hatip okuluna, on yedi ilahiyat 
fakültesine sahip olması laikliğe uygun mudur? 

– Devletin, resmî memur statüsünde yüz binden fazla 
imama, müezzine, müftüye, hatibe, din dersi öğretmenine 
sahip olması laikliğe uygun mudur? 

Siz hangi laikliği sayıklıyorsunuz? Türkiye’de laiklik fa-
lan yoktur. Bizdeki sistem "Devlet dini" sistemidir. Rejim, 
İslam diye çeşitli ekleme ve çıkarmalarla yozlaştırdığı bir 
düşünceyi topluma dayatmak istemektedir. 

Dünyadaki ciddî ve büyük devletler içinde gerçekten laik 
olan tek devlet Fransa'dır. Orada: 

– Katolik kilisesinin liseleri vardır. Devlet, kendi bütçe-
sinden onlara para ödemektedir. 

– Müslümanların ve başka dinlere mensup olanların özel 
okullar, liseler, üniversiteler açmasına izin verilmektedir. 

– Bütün Fransız üniversitelerine başörtülü Müslüman kız-
lar serbestçe gidip okuyabilmektedir. Bazı sürtüşmeler olsa 
da, liselere de gidebilmektedir. Fransız Danıştay'ı başörtüsü 
lehinde karar vermiştir. 

Ülkemizde, hakları Lozan andlaşması ile uluslararası ga-
ranti altına alınmış Rum, Ermeni azınlıklarının kendi okul-
ları bulunmaktadır. Çoğunluğu teşkil eden Müslümanlar 
niçin özel din liseleri, din üniversiteleri açamıyorlar? 

Niye açamazlarmış... Çünkü Müslümanlar böyle okullar 
açarlarsa Türkiye'deki Mason, Sabataycı saltanat ve hakimi-
yet tehlike altına girermiş... 
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Dünya ülkeleri ve devletleri içinde biz mi daha demokra-
tız, yoksa İngiltere mi? İngiltere'de: 

– Devlet ve millî Anglikan kilisesi birdir. Kral veya kraliçe 
hem devletin, hem de kilisenin başıdır. 

– Orada en az beş milyon Müslüman yaşıyor. Orada başör-
tülü Müslüman kızların ilkokuldan üniversiteye kadar dinî 
kıyafetleriyle tahsil yapması serbesttir. 

– Londra emniyeti son bir karar aldı ve Müslüman emni-
yet memurlarının sarık sarmalarına izin verdi. Bundan habe-
riniz oldu mu? (Bu haber Hürriyet'te çıktı!) 

Siz, olmayan bir laikliğin korunması için feryat edip du-
ruyorsunuz. Önce gerçek mânâda laiklik olsun, sonra onun 
korunması için çareler düşünürsünüz. 

Stalin rejimi de laikti. Yoksa siz oradaki sisteme laik mi 
diyorsunuz? Hayır, stalinist bir laiklikle demokrasi, insan 
hakları, hukuk bir arada olamaz. 

Laiklik evrensel bir değer değildir. 

Hiçbir insan hakları bildirgesinde, temel haklarla ilgili 
hiçbir metinde laiklik diye bir değer, bir madde yoktur. Laik-
lik ne bir haktır, ne de bir vazife. 

Din, inanç, inandığı gibi yaşamak hürriyeti ise temel bir 
değerdir, temel bir haktır. İnsan hakları ile ilgili bütün me-
tinlerde bu hak ve hürriyet yer almaktadır. 

Dünyanın hiçbir medenî, hukukun üstünlüğünü tanımış, 
evrensel insan haklarına bağlı, demokratik ülkesinde müz-
min din ve devlet kavgası yoktur. Laik Fransa'da da yoktur. 

İslâm zaten laik bir sistemdir. İslâm'da, katoliklikte oldu-
ğu gibi ruhban sınıfı yoktur. 
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Hindistan'da Hinduizmin, Birmanya'da Budizmin, Japon-
ya'da Şintoizmin, Polonya'da Katolilikliğin, Mısır'da İslâm'ın 
siyasette, sosyal hayatta, kültürde ağırlığı olmasından daha 
tabiî bir şey olabilir mi? Türkiye Müslüman bir ülke olduğu-
na göre, tabiatıyla burada da İslâm'ın etkileri ve belirtileri 
olacaktır. 

Çoğunluğu teşkil etmedikleri halde Sabataycılar ülkeyi, 
devleti, bütün faaliyetleri kontrol edecekler; Müslümanlar 
ise bir şeye karışmayacak. Böyle demokrasi, böyle laiklik, 
böyle eşitlik olur mu? 

Samimî bir laiklik taraftarı olanların Müslümanların ser-
best bırakılması yönünde yayın yapmaları gerekir. Bırakınız:  

– Müslümanlar kendi eğitim sistemlerini, liselerini, üni-
versitelerini kurabilsinler. 

– Müslümanlar, bütün medenî ve demokrat ülkelerde ol-
duğu gibi, üniversitelere başörtüsü ile gidebilsinler. 

– Müslümanlar, İngiltere'de olduğu gibi kız çocuklarını 
bütün okullara başörtülü olarak gönderebilsinler. 

– Müslümanlara sadece teorik ve kağıt üzerinde kalan bir 
din hürriyeti değil, inançlarına göre bir hayat sürebilmek 
hürriyeti tanınsın ve bunun bütün imkânları verilsin. 

– Müslümanlar, dinlerinin tavsiye ettiği kıyafetleri kulla-
nabilsin. 

Böyle demokratik, ılımlı, insan haklarına uygun bir laik-
liği içinize sindiremiyorsanız o halde Müslümanlara göster-
diğiniz sertliği Sabataycılara ve Masonlara da gösteriniz. 
İslâm devlet ve Cumhuriyet için tehlike ve tehdit oluşturu-
yor da Masonluk ve Sabataycılık niçin oluşturmuyor? Açık-
layabilir misiniz? 
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Bu memlekette çok büyük değişiklikler oluyor. Şu anda 
binlerce Müslüman çocuğu dış ülkelerin okullarında ve üni-
versitelerinde okuyor, yetişiyor. 

Bütün baskı ve engellemelere rağmen yurt içindeki okul 
ve üniversitelerde de Müslüman bir gençlik yetişmektedir. 

Belki haberiniz yoktur. Yüzlerce Müslüman Türk genci 
İbranice öğreniyor. Niçin öğreniyor? Roman veya gazete 
okumak için değil! 

Henüz yeterli olmasa da binlerce Müslüman genci sosyal, 
edebî, tarihî konularda araştırmalar, incelemeler, yüksek 
lisans tezleri, doktoralar yapıyor; bunların bir kısmı kitap 
halinde basılıyor. 

Din düşmanları ve boyunları altında kalasıca bazı din ba-
ronları Müslümanları varoş ve bedevî kültürü seviyesinde 
tutmaya çalışıyor ama bir kısım Müslümanlar medenîleşi-
yor, şehir kültürü dairesine giriyor. 

Laiklikse gerçeği uygulansın... Din işleri, din hizmetleri 
devletten bağımsız bırakılsın. Müslümanlar; Ermeniler, 
Rumlar, Museviler, Bahailer, Masonlar, Sabataycılar (Onların 
da başhahamı var!) gibi bir ruhanî lider seçsinler ve dini ha-
yatlarını kendileri ayarlasın. 

Haydi samimî iseniz, bunları isteyiniz.  

Hem din hürriyeti, dinî serbestlik, laik devletten ayrı bir 
İslâm Cemaati Teşkilatı olmayacak; hem de 

Müslümanlara baskı yapılacak, laiklik elden gidiyor diye 
bağırılacak. Olur mu böyle şey?609

                                                            
609 12 / 08 / 2003 Milli Gazete Şevket EYGİ 
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İslam; topyekün bütün hayatı kuşatan, kendisine uyuldu-
ğu ve uygulandığı zaman, insanları huzura ve hürriyete, ulaş-
tıran Allah'ın dinidir. Bugün insanlar, her zamankinden daha 
çok İslam'a ve Kur’ana muhtaçtır. Bozuk ve barbar sistemle-
rin yozlaştırdığı insanlığı, özellikle Müslümanları, bu buna-
lımdan kurtaracak ilahi plan ve programlar hazır beklemek-
tedir. Yeter ki insan, insanlığını bilsin, hayat ve huzur kayna-
ğı olan Kur’ana dönsün ve İslam'ı bir bütün olarak yaşamak 
isteyenlerin safına katılsın... 

Allah'ın saadet ve selamet programı olan İslam'ın, barbar 
batı medeniyetinden üstünlüğünü anlamak ve bir karşılaş-
tırma imkanı bulmak için, İslam'ın bazı konulardaki hük-
münü ve temel prensiplerini kısaca arz edeceğiz. 

A- Her şeyden önce İslam'da insan şerefli ve değerlidir. 
”Gerçekten biz Ademoğullarını şerefli kıldık...”610 İslam'da 
renk ve ırk üstünlüğü de yoktur. “Göklerin ve yerin yaratıl-
ması, lisanlarımızın ve renklerinizin birbirinden ayrı olması 
O'nun alametlerindendir. Şüphesiz ki bunlarda bilenler için 
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ibretler vardır.”611 buyurulduğu halde bugün insan hak ve 
hürriyetlerinin sahte savunucusu Avrupa ve Amerika da 
zenciler, Afrika ve Asya kökenliler ve özellikle Müslüman-
lar, maalesef hayvanlara bile reva görülmeyen vahşi ve gayri 
insani davranışlara hedef olmaktadırlar.  

Halbuki İslam'da insanlar, ”insan” olma noktasında eşit 
sayılmıştır. ”Ey insanlar sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. 
Hem de sizi soylara ve kabilelere ayırdık ki birbirinizi tanı-

yasınız. Biliniz ki Allah katında en iyiniz, takvası ve terbiyesi 
en çok olanınızdır. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir ve her 
şeyden haberdardır.”612  

Veda hutbesinde Efendimiz ise, (sav) şöyle seslenmekte-
dir:  

"İnsanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz 
Ademin çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah yanın-
da en kıymetli olanınız, O’na en çok saygı gösterenizdir. Ara-
bın arap olmayana - Allah'a iman ve itaat ölçüsünden başka - 
bir üstünlüğü yoktur.” 

Evet, İslam'da hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun, 
(savaş ve fesat durumu hariç) bütün insanların canı, malı ve 
namusu güvence altındadır. Aleyhisselatu Vesselam Efen-
dimiz veda hutbelerinde ”İnsanlar!.. Bugünleriniz nasıl mu-
kaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu 
şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mal-
larınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her tecavüzden 
korunmuştur.” buyurmakta. ”Aranızda birbirinizin mallarını 
(hırsızlık, kumar, gasp, aldatma, hile gibi) haksız ve batıl se-
beplerle yemeyin. Ve insanların mallarının bir kısmını - ya-
lan şahitliği gibi, günah ve haksızlıkla yemek için o malları 
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rüşvet olarak hakimlere aktarmayın.”613 hükmü Kur'an da 
yer almaktadır.  

 Asırlarca başta Yahudi ve Hıristiyanlar, sonra diğer bü-
tün din ve mezhep mensupları İslam devletlerinin ve en son 
Osmanlının himayesinde hürriyet ve emniyet içinde huzurla 
yaşamışlar. Ama onların eline en küçük bir fırsat geçtiğinde 
en vahşi zulüm, hakaret ve haksızlıkları Müslümanlara reva 
görmüşlerdir...  

Yüzyıllar boyu çapulcu Haçlı sürülerinin cinayetleri, Si-
yonistlerin hıyanet ve melanetleri orda kalsın, bugün yıllar-
dır Filistin'de, Afganistan'da, Hindistan'da, Türkistan'da, Bul-
garistan'da ve Bosna - Kosova ve Çeçenistan’da Müslümanlar 
boğazlanırken, Batı aleminin seyirci kalması, onların ”insan 
hakları” konusunda ne kadar sahtekar ve samimiyetsiz ol-
duklarının açık bir göstergesidir.  

B- İslam'da kişilerin onuru ve saygınlığı özellikle korun-
muştur: 

Hücurat suresinde şöyle emredilmektedir;  

“Ey iman edenler!.. Bir topluluk diğer bir toplulukla alay 
etmesin. Olur ki alay edilenler kendilerinden daha hayırlı 
bulunurlar... Bir takım kadınlar da diğer kadınlarla eğlenme-
sin. Olur ki alaya ve eğlenceye alınanlar, kendilerinden daha 
hayırlı bulunurlar. Hem (vücut, zenginlik, bilgi ve görgü 
noksanlıklarından dolayı) birbirinizi ayıplamayın. Ve -
hoşlanmayacağınız- kötü ve çirkin lakaplarla birbirinize 
sataşıp atışmayın...”614 

                                                            
613 Bakara. 188 
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C- En geniş ve gerçekçi anlamda din ve inanç hürriyeti de 
yine İslam'da vardır... ”Dinde zorlama yoktur” 615 Yani her 
hangi bir insanın İslam'a girmesi için cebir ve zor kullanmak 
yoktur. Hak dini ve ahlak disiplini olan İslam insanlara en 
güzel yollarla tebliğ ve teklif edilir. Onların hür iradeleriyle 
serbest bir tercih yapmalarına engel olan unsurlar ortadan 
kaldırılmaya çalışılır. Artık o insan kendi arzu ve iradesiyle 
İslam'ı seçerse ne ala, aksi halde tehdit ve, işkence ile kimse 
müslümanlığa zorlanamayacağı gibi, fitne ve fesat çıkar-
mamak şartıyla İslam toplumu himayesinde herkes inandığı 
gibi yaşama hakkına da sahip olur. 

Hiçbir din ve ideoloji İslam'ın bu hoşgörü ve hürriyet uf-
kuna ulaşamamıştır ve ulaşamayacaktır.  

D- İslam, ”Müslümanların işleri kendi aralarında hep da-
nışma ve dayanışma iledir”616 buyurarak hür ve bağımsız 
düşünceye saygı esasını ve fikrini rahatlıkla açıklama ser-
bestîsini getirmiş ve geliştirmiştir. 

Daha yakın tarihlere kadar Hıristiyan alemi ilim adamla-
rını, engizisyon mahkemelerinde yargılarken, Kur’an ilmi ve 
ilim adamını şöyle övüyordu: ”Allah'tan kulları içinde ancak 
alimler (gereği gibi) korkarlar.617“ Deki, hiç bilenlerle bilme-
yenler bir olur mu?”618 Peygamber (sav) ”İlim erkek ve kadın 
her Müslüman'a farzdır” buyurmakla ilme ve öğrenmeye 
teşvik ediyordu. 

Bu emir ve teşviklerdir ki, sadece dini ve ahlaki konularda 
değil, müspet ilimlerde dahi İslam, büyük bilim adamları 
yetiştirmiş, Tıp, Fizik, Kimya, Cebir, Matematik gibi ilimlerin 

                                                            
615 Bakara. 256 
616 Şuara. 38 
617 Fatır: 26 
618 Zümer: 9 
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temellerini ve esaslarını kurmak şerefi İslam alimlerine na-
sip olmuştur. Batı bugünkü gelişmesini de İslam'a ve İslam 
alimlerine borçludur. 

E- İslam, evrensel adaleti gerçekleştirecek yegane dindir. 

“Muhakkak, Allah size emanetleri ehline vermenizi ve in-
sanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hüküm verme-
nizi emreder...”619 Hatta düşmana karşı bile adalet ve hakkani-
yetten ayrılmamamız gerekmektedir. Kur’anı dinleyelim: 

"Ey müslümanlar! Allah için hakkı ayakta tutan (hakim-
ler) ve dosdoğru şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa 
olan kininiz (kızgınlığınız ve kırgınlığınız sakın) sizi adalet-
sizliğe götürmesin. Her konuda Adalet yapın ki, o takvaya en 
yakın, İslam'a ve insanlığa en uygun olandır. Allah’dan kor-
kun. Çünkü O yaptıklarınızdan haberdardır.”620  

Allah’ın rahmet nizamı olan İslam'ın adaleti öyle gerçek bir 
adalettir ki, bu adalet karşısında zengin - fakir, tanıdık - tanı-
madık eşit sayılmaktadır. İşte gerçek ve mutlak adalet, ”Ey 
müminler Hak üzere durup adaleti yerine getirmeye çalışan 
(hakimler) ve Allah için doğru söyleyen şahitler olun. Velev ki 
bu şahitliniz kendinizin, ana - babanızın veya akraba ve ya-
kınlarınızın aleyhine bile olsa!... (Yine doğruluktan ve haktan 
ayrılmayın). Üzerine şahitlik veya hakimlik yapacağınız, ister 
zengin olsun ister fakir bulunsun (yine sakın adalet ve doğru-
luktan ayrılmayınız) Çünkü Allah ikisine de sizden daha ya-
kındır. Onun için siz (Haktan yüz çevirip) nefsin hevasına 
uymayın. Eğer (adaletten ve doğru şahitlikten) dilinizi büker-
seniz veya büsbütün haktan uzaklaşırsanız Allah şüphesiz 
yaptıklarınızdan haberdardır. 621 Bir meselede, iki Şahıs veya 

                                                            
619 Nisa: 58 
620 Maide: 8 
621 Nisa: 135 



 

 

 

AHMET AKGÜL 506 

iki grup arasında haklıyı, veya haksızı ortaya koyarken veya 
bizzat haklarında hüküm ve karar verecek bir makamda bu-
lunurken, veyahut her hangi bir davada şahitlik yaparken 
açıkça yalan söylemek, bilerek haksızı haklı göstermek nasıl 
ki zulümdür, adaletsizliktir. Aynen öyle de haksız taraf akra-
bamız, arkadaşımız, bizim tarikattan, bizim meslekten olduğu 
için, veya ondan bazı beklenti ve çıkarlarımız bulunması ne-
deniyle açıkça yalan söylemeyip gerçeğin dosdoğru anlaşıl-
masını perdeleyen, yanlış yorumlara müsait, her iki tarafı da 
idare edecek bir tavır ve ifade, yani, Allah kelamıyla ”Dilini 
eğip bükmek” bile zulüm ve haksızlıktır. Adaletten ayrılmak-
tır, namertliktir. 

F- İslam'da ” savaş” bile, adalet ve merhamet ölçüleri için-
de yapılır. İslam saldırganlığı ve zulüm karlığı asla kabul 
etmez. Kur’an: ”Yeryüzünde fesat çıkarma. Çünkü Allah fesat 
çıkaranları sevmez.”622 buyurmaktadır. 

G- İslam'da cihad, çoğu kez zulmü ortadan kaldırıp hakkı 
ve adaleti yerleştirme, maksadına yöneliktir. ”Sizinle savaşıp 
çarpışanlarla siz de (onların hücum ettiği silah ve metotlarla) 
Allah yolunda savaşın. Fakat aşırı gitmeyin. Şüphesiz Allah 
haddi tecavüz edenleri sevmez.”623 emredilmektedir.  

Bu nedenle İslam savaşta çocuk, savaşa katılmamış kadın, 
yine fesada bulaşmamış ihtiyar ve din adamlarının öldürül-
mesine izin vermemiş, hatta düşmanlara İslama ve barışa 
yanaşmalarının veya cizye vermelerinin teklif edilmesi, ge-
rekli kılınmıştır. 

İslam’da suçu bizzat işleyen veya suça tahrik ve teşvik 
eden kimse cezalandırılır. ”Herkesin kazandığı ve kazanacağı 
(günah ve sevap) ancak kendisine aittir. Hiçbir günahkar 
                                                            
622 Kasas. 77 
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başkasının günahını çekmez.”624 suçsuz ve günahsız bir kim-
se suç işleyenin oğlu, babası, kardeşi ve yakınıdır diye asla 
cezalandırılmaz. 

H- Ve İslam da yükümlülük ve sorumluluk, imkan ve ikti-
dar ile orantılıdır. “Allah bir kimseyi ancak gücü yettiği kadar 
sorumlu ve yükümlü tutar.“ Evet bir ülkedeki haksızlık ve 
ahlaksızlıklardan, herkesten önce, O zulüm ve sömürü niza-
mını kuran ve suçluları koruyan makam ve iktidar sahipleri 
sorumludur. Sonra da basit menfaatler uğruna bu batıl iktidar 
sahiplerini destekleyen ve alkışlayanlar suçludur. 

Zulme rıza zulümdür. Zalimi övmek, mazlumu dövmek-
ten beter bir namertliktir. 

İslam da zulme rıza yoktur:  

Peygamberimiz (sav) ”sizden her kim bir kötülük görürse 
eliyle değiştirsin. Buna güç yetiremezse diliyle, yine güç yeti-
remezse kalbiyle (karşı koysun) Bu ise imanın en zayıf oldu-
ğu bir durumdur.” buyurmaktadır. Çevresindeki bin türlü 
haksızlık ve ahlaksızlıktan rahatsız olmayan ve sorumluluk 
duymayan insan iman duyarlılığını kaybetmiş demektir. 
Hele bu zulüm ve sömürüye alkış tutanlar, zalimi ve batılı 
savunanlar hangi yüzle Allah'a ve Resulüne kavuşacaklarını 
düşünsünler. Kur’an zalimlerin kıyametteki halini şöyle tas-
vir etmektedir. 

“O zalimlerin Rableri huzurunda tutuklanırken (şaşkın ve 
perişan) hallerini eğer bir görseydin. 

Öyle ki sözü birbirlerine çevirerek (yani suçu birbirine 
yükleyerek), Mustazaf olan (zayıf bırakılmış, sözü geçmeyen 
sıradan ve halktan kimseler), (imkan ve iktidar sahibi, yöne-
tici ve yönlendirici olan) müstekbirlere diyecekler ki! 

                                                            
624 En am: 164 
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Eğer siz olmasaydınız, muhakkak biz müminlerden olur-
duk."625 “Ey anayasa ve kanunları hazırlayanlar, ey radyo - 
televizyon programlarını yapanlar, ey milli eğitimin her ka-
demesindeki ders programlarını koyanlar ve bunları uygu-
lamak imkan ve iktidarına sahip olanlar, sizler bizi haktan 
ayırdınız, yoldan çıkardınız, 5-6 yaşlarında okullarınıza tes-
lim ettiğimiz yavrularımızı imandan, İslam dan, Kur'an dan 
kopardınız. Televizyon programlarıyla namus ve haya per-
demizi yırttınız... Denetiminiz ve desteğiniz altında çıkan 
gazete ve dergilerle bizi ve neslimizi şehvet soytarısı yaptı-
nız... Milyonlarca insanımız aç - sefil, işsiz dolaşırken siz milli 
serveti ve devlet bütçesini rantiyecilere dağıttınız. Sizden 
davacıyız. Suçlu sizlersiniz. Siz olmasaydınız biz sapıtmaya-
cak cennet ve saadetten mahrum olmayacaktık.” Bu sefer 
müstekbir olan (yönetici tabaka) kendini suçlayan (sıradan 
düz vatandaş olan) mustazaflara cevaben diyecekler ki: 

“Siz dünyada böyle konuşmuyordunuz, her yaptığımızı 
alkışlıyor, bizi destekliyor ve o saydığınız kötülükleri yaptı-
ğımız halde yine de bizi seviyor ve seçiyordunuz. 

“Size hidayet ve İslamiyet geldikten (sizler hayra davet 
edildikten sonra) sizi haktan biz zorlamı çevirdik? Hayır bizi 
suçlamaya hakkınız yoktur. Çünkü siz bilerek ve isteyerek 
bizimle beraber oldunuz, Hakkı ve hidayeti bırakıp zalimle-
rin safına katıldınız.”626  

I- İslam helal ve güzel bütün kazanç yollarını açarken, 
haram ve haksız kazançları da yasaklamıştır. Faizde haksız 
ve haram kazançlardan birisidir. Çünkü faiz her hangi bir 
emek, hizmet ve gayretin karşılığı değildir. Para ve servet 
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sahipleri hiçbir risk ve zahmete girmeden mağdur ve muhtaç 
kimselerin emeğini ve kazancını faiz olarak sömürürler. 

Faizi yapan şahıs değil, bir banka veya devlet dahi olsa 
durum değişmez. Sadece zulüm ve haksızlık daha büyük 
boyutlar kazanır. Faiz yerleşen bir toplumda artık, Allah için 
borç vermek, iyilik ve yardım etmek gibi hayırlı düşünceler 
yıkılır. Şefkat ve merhamet duyguları körlenir. Her şey mad-
deye ve menfaate bağlanır Faiz yoluyla, giderek servet zen-
gin azınlıkların, şirket ve holdinglerin elinde toplanır. Halk 
gittikçe fakirleşir. Zenginle fakir arasında derin uçurumlar 
oluşur. Artık her türlü ahlaksızlık, namussuzluk anarşi ve 
isyanlara zemin hazırlanmış olur. Bu nedenle, ”faizi esas alan 
Kapitalist sistem giderek komünizme zemin hazırlayacak-
tır.” Mikroptan doktor olmaz. Komünizmin çaresi Kapitalizm 
değildir. Bu iki hastalığın ilaçı ve reçetesi, İnsani ve ilmi de-
ğerler üzerine kurulan, bir adalet düzenidir. 

Faizle ekonominin düzeleceğini zannedenler, Allah'a sa-
vaş açmakla huzur ve saadete ereceğini bekleyenler ne kadar 
aldanıyorlar ve nasıl da sapıtıyorlar!.. 

Yeter artık!.. Bozuk ve barbar düşünceleri terk ediniz. Ba-
taklıkta boğulmakta inat etmeyiniz. Doktordan kaçan has-
tanın durumuna düşmeyiniz. 

İşte İslam!.. İşte saadet ve selamet dini... İşte şefkat ve mer-
hamet düzeni. İşte adalet ve emniyet disiplini... 

Hayye alel İslam!.. 

Haydi, İslam’a koşunuz! Ve kurtulunuz!
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Şirk Kavramı: 

“Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? 
Onlar “Cibt”e ve “tağut”a inanıyorlar ve inkâr edenler için 
“bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır” diyorlar. 
(Nisa:51) 

Yani Tevrat, İncil ve Kur’an bilgisinden biraz haberi ve 
hissesi olan, çevrelerinde Ulema ve Evliya tanınan öyle kim-
seler vardır ki, bunlar müşrikleri ve kâfirleri, Siyonist ve em-
peryalist güçleri, İslam’ın barış ve bereket nizamının hâki-
miyeti için gayret eden gerçek müminlerden daha haklı ve 
hayırlı olduğunu söyleyip onların safında yer alıyorlar. 

Aslında bunlar, Müslüman görüntülü münafıklardır. Ve 
“hakka değil Batıla inanan (ve zulme destek çıkan, böylece) 
Allah’ın (vadini ve kudretini) inkâr edip sapıtan ve hüsrana 
uğrayan” (Ankebut: 52) insanlardır. 

Oysa Kuran (her türlü) Tağut’u (şeytani rejimleri ve şer 
güçleri) inkâr edip (onlardan yüz çevirmeyenlerin) Allah’a 
inanmak ve Kuran’ın kulpuna yapışmak iddialarının” sahte 
olduğuna işaret buyurmaktadır.(Bak: Bakara: 256) 

Ka’b bin Eşref ve Hayy bin Ahtap gibi Yahudi liderlerinin, 
Uhud savaşından sonra, İslam’a ve Resulüllah’a karşı Müşrik-
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lerle İttifak yapmak üzere Mekke’ye gidip Ebu Süfyan’la gö-
rüştüklerinde, bir soru üzerine “sizin dininiz ve düzeniniz, 
Hz. Muhammed’inkinden daha doğru ve hayırlıdır” demeleri 
sebebiyle bu ayeti kerimenin nazil olunduğu bilinmektedir. 

Kendi “ruhban ve ahbar”larını (Tevrat’taki ilahi hükümle-
ri dejenere edip değiştiren din bilginlerini, istismar ve istidrac 
ehli manevi rehberlerini) Allah’tan gayrı Rabler edinen, yani 
Cibt ve Tağut’a iman eden Yahudi ve Hıristiyanlardan kitap-
tan nasibi olanları, müşrikleri müminlere tercih etmişlerdir. 

Bugünün Tağut’ları: Yahudi Siyonizmi, Amerikan 
Emperyalizmi, AB Haçlı zihniyetidir. Ve yine günümü-
zün “cibd”leri ise Rockefeller, Bush, ve benzerleridir. 

Müslüman bilinen, bilgiç ve ermiş geçinen Fetullah 
Gülen, Hayrettin Karaman, Yaşar Nuri Öztürk gibi 
“kitaptan nasibi olan”lar; Amerikan Conilerini Irak’lı 
mazlum müminlerden, İsrail katillerini Filistinli mü-
cahitlerden, faizci, fahişeci ve işbirlikçi dönekleri, adil 
düzencilerden akıllı ve hayırlı görmektedir. 

Velhasıl, putların da, buştların da sadece ismi, cismi 
ve resmi değişmiştir. Yoksa özleri de, sözleri de, izle-
rinden gidenleri de, hala aynı tiyniyettedir. Hatta ki-
milerinin; İsrail’e piyonluk, ABD’ye taşeronluk yapan 
AKP’nin dönek kuklalarını kahraman gösterecek ka-
dar hidayet ve ferasetleri körlenmiştir. Yıllarca hain 
dedikleri ve hakaret ettikleri insanların, ikbal ve ikti-
dar sahibi olunca, her türlü melanetlerine şimdi hik-
met ve hizmet kılıfı geçirilmektedir.  

Nisa: 51 ayetinde geçen: 

CİBT: Cin ve insan şeytanlarınca yönlendirilen ve 
gaibten haber veren ve istidrac gösteren, sihir ve ke-
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hanetle insanları cezb edip hak ve hayır yolundan çe-
viren ve bir nevi tanrılık kisvesi giydirilip perestiş edi-
len canlı putlar anlamına gelir. 

Kelimenin aslı Arapça değildir. Başka dillerden geç-
miştir. Çünkü Arapça’da aynı kelimede “cim” ve “ta” 
harflerinin birleştiği görülmemektedir. 

TAĞUT: her türlü azgınlık ve sapkınlığın sebebi ve 
önderi; bunların şirk ve şeytani projeleri ve batıl sis-
temleridir. Allah’tan başka, hakiki manada güvenilen, 
övünülen, medet ve inayet beklenen: güçlü, etkin ve 
yetkin zannedilen kimselerdir. İnsanları zalim düzen-
lere sürükleyen ve İslam’ı dejenere eden bilgiç ve ermiş 
kisveli kişilerdir. 

Şirk=Müşrik: Ahirete tam inanmayan ve dünya ha-
yatını ve saltanatını daha önemli sayandır. 

“De ki: "Ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim. Bana 
yalnızca, sizin İlahınızın bir tek İlah olduğu vahyolunur. Öy-
leyse O'na yönelin ve O'ndan mağfiret dileyin. Vay haline o 
müşriklerin.” (Fussilet: 6) 

“Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahireti inkâr edenlerdir.” 
(Fussilet: 7) 

“Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuşmaktan 
yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, 
her şeyi sarıp-kuşatandır.” (Fussilet: 54) 

Oysa gerçek ve yüksek yaşam, ahiret hayatındadır. Bu fani 
ve fena dünyayı ahirete tercih edenler, ahmaktır. 

“Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görür-
sün.” (İnsan: 20) 
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“Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil 
elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Rab-
leri onlara tertemiz bir şarab içirmiştir.” (İnsan: 20-21) 

“Yoksa O'nun dışında birtakım veliler mi edindiler? İşte 
Allah; (gerçek) veli O'dur, ölüleri dirilten O'dur. O, her şeye 
güç yetirendir.” (Şura: 9)  

“Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, yalnızca arala-
rındaki 'tecavüz ve haksızlık' (haset ve hıyanet) dolayısıyla 
ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden, adı konulmuş bir ecele 
kadar geçmiş (verilmiş) bir söz olmasaydı, muhakkak arala-
rında hüküm verilmiş (iş bitirilmiş)ti. Şüphesiz onların ar-
dından kitaba mirasçı (Kur’ani gerçeklerden haberdar) olan-
lar ise, herhalde ona karşı kuşku verici bir tereddüt içindedir-
ler(tam ve sağlam bir imana sahip değildirler).” (Şura: 14)  

“Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun 
gibi doğru bir istikamet tuttur. Onların heva (istek ve tut-
ku)larına uyma. Ve de ki: Allah'ın indirdiği her kitaba inan-
dım. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah, 
bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz 
bizim, sizin amelleriniz sizindir. (Artık) Bizimle aranızda 
‘deliller getirerek tartışma (ya, hüccete gerek)’ yoktur. (Nasıl 
olsa) Allah bizi bir araya getirip-toplayacaktır. Dönüş O'na-
dır.” (Şura: 15)  

“O'na icabet olunduktan sonra, Allah(ın işleri ve işaretleri) 
hakkında (sözde) 'deliller öne sürüp tartışanların' delilleri, 
Rableri Katında geçersizdir. (Dünyayı ahirete tercih eden) 
Onların üzerinde bir gazab vardır ve şiddetli azap onlaradır.” 
(Şura: 16)  

“Ki Allah, hak olmak (ve her konuda hakem yapılıp baş-
vurulmak) üzere kitabı ve mizanı indirdi. Ne bilirsin; belki 
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kıyamet-saati pek yakındır.” (Öyle ise nefsi, siyasi ve dünyevi 
hevesler için didişmek boşunadır) (Şura: 17)  

“Yoksa onların birtakım ortakları (ve gaipten haber fısıl-
dayan şeytanları) mı var ki, Allah'ın izin vermediği şeyleri, 
dinden kendilerine teşri' ettiler (bir şeriat kıldılar)? Eğer o 
fasıl kelimesi (imtihan suresi) olmasaydı, elbette aralarında 
hüküm (karar) verilirdi ve işleri bitirilirdi). Gerçekten zalim-
ler için acı bir azap vardır.” (Şura: 21) 

“Hayır, (asıl) zalimler; hiçbir bilgiye dayanmaksızın kendi 
heva (istek ve tutku)larına uymuş(ve Allah’ın sözlerini kendi 
heveslerine uydurmuş olan)lardır. (Kur’an’ı değil kendi ku-
runtularını esas almışlardır) Allah'ın saptırdığını kim hidaye-
te erdirebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.” (Rum: 29) 

“Ve sen kendi sapıklıkları içinde kör olanları (ama kendi-
lerini en haklı ve hayırlı yolda sananları) da doğruya iletici 
değilsin. Sen yalnızca, Bizim ayetlerimize iman edenlere du-
yurabilirsin ki onlar Müslümanlardır.” (Rum: 53) 

“Öyleyse sen sabret; şüphesiz Allah'ın va'di haktır; kesin 
bilgiyle inanmayanlar (ahireti değil, dünyayı öne alanlar) 
sakın seni telaşa kaptırıp-hafifliğe (veya gevşekliğe) sürük-
lemesinler.” (Rum: 60) 

“Kahrolsun, o 'zan ve tahminle yalan söyleyenler' (mutla-
ka rezil olacaktır) (Zariyat: 10) 

“Ki onlar, 'bilgisizliğin kuşatması' içinde (gerçeklerden) 
habersizdirler (ve hepsi yanılmaktadır).” (Zariyat: 11) 

“Oysa onların bununla (Kur’an’la ve hakikatla) ilgili hiç-
bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zanna uymaktadırlar. 
Oysa gerçekte zan, haktan yana hiçbir yarar sağlamayacak-
tır.” (Necm: 28) 
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“İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce Allah'ın yolun-
dan saptırmak ve onu bir eğlence ve istismar konusu edin-
mek için sözün 'boş ve amaçsız olanını' satın alırlar (Kur’an’ı 
bırakıp, yalan-yanlış yorum yapanlara takılırlar). İşte onlar 
için aşağılatıcı bir azap vardır.” (lokman: 6) 

“Ona ayetlerimiz okunduğunda, sanki işitmiyormuş ve 
kulaklarında bir ağırlık bulunuyormuş gibi, büyüklük tas-
layarak (müstekbirce ve asıl yorumu bize öğretildi, biz seç-
kin kimseleriz dercesine) sırtını çevirir. Artık sen ona acı bir 
azap ile müjde ver.” (lokman: 7) 

“Görmüyor musunuz ki, şüphesiz Allah, göklerde ve yerde 
olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzeriniz-
deki nimetlerini genişletip-tamamlamıştır. (Buna rağmen) 
İnsanlardan öyleleri vardır ki, hiçbir ilme dayanmadan, bir 
yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap olmadan, Allah hakkın-
da mücadele edip durmaktadır (kendi kurgularını Kur’an’ın 
yerine koymaktadır).” (lokman: 20) 

“İşte-böyle; şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve şüphesiz 
O'nun dışında taptıkları (tanrılar) ise, batıldır. Şüphesiz Al-
lah, Yücedir, büyüktür.” (lokman: 30) 

“Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sakının ve öyle bir gü-
nün azabından çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocu-
ğu için bir karşılık veremez ve (hiç)bir çocuk da babası için 
bir şeyi verebilecek (durumda) değildir. Şüphesiz Allah'ın 
va'di haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin 
ve (ermiş, bilmiş, seçilmiş havası veren) aldatıcı(lar) da sizi 
Allah ile aldatmasın.” (lokman: 33) 

“Sana Rabbinden vahyedilene uy (Allah’ın ayetlerini eğip 
bükerek şeytani heves ve hesaplar güdenleri bırak). Şüphesiz 
Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (Ahzap: 2) 
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“Allah, bir adamın kendi (göğüs) boşluğu içinde iki kalp 
kılmadı” Allah ise, hakkı söyler ve (doğru olan) yola yönel-
tip-iletir.” (Ahzap: 4) 

“De ki: "O'na (kulluk etmede) eklemekte olduğunuz ortak-
ları (Tağutlaştırdığınız evliye ve ulema takımını) bana göste-
rin. Asla (onlar Allah’a ortak olamazlar); hayır, O, güçlü ve 
üstün olan, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.” (Sebe: 27) 

“Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Allah'ındır. Güzel 
söz O'na yükselir, salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri 
tasarlayıp düzenleyenler ise; onlar için şiddetli bir azap var-
dır. Onların tasarladıkları (tüm nefsi ve şeytani planlar ve 
tapınılan hülyalar) 'boşa çıkıp bozulacaktır'.” (Fatır: 10) 

“De ki: "Siz, Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınıza (akılı-
ca) bakmıyor musunuz? Bana haber verin; bunlar yerden 
neyi yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı 
vardır? Yoksa Biz onlara (Kur’an dışında özel ve gizli) bir ki-
tap vermişiz de onlar bundan (dolayı) apaçık bir belge üze-
rinde mi (sanılmaktadır)? Hayır, zulmedenler, birbirlerine; 
aldatmadan başkasını vaat etmiyorlar (yakında anlayacak-
lardır).” (Fatır: 40) 

“Yardım görürler umuduyla, Allah'tan başka İlahlar edin-
diler.” (Yasin: 74) 

“Onların (o İlahların) kendilerine yardım etmeye güçleri 
yetmez; oysa kendileri onlar için hazır bulundurulmuş as-
kerlerdir.” (Yasin: 75) 

“Öyleyse onların sözleri seni hüzne kaptırmasın. Gerçek-
ten Biz, sakladıklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz.” 
(Yasin: 76) 

“Bu (putlar ise,) sizin ve atalarınızın (kendi istek ve öngö-
rünüze göre) isimlendirdiğiniz (keyfi) isimlerden başkası 
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değildir. Allah, onlarla ilgili 'hiçbir delil' indirmemiştir. On-
lar, yalnızca zanna ve nefislerinin (alçak) heva (istek ve tut-
ku) olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Oysa andolsun, onlara 
Rablerinden yol gösterici (Kitap ve Peygamber) gelmiştir.” 
(Necm: 23) 

“Sizin (durumunuz) şöyledir: Çünkü bir olan Allah'a çağı-
rıldığınız zaman inkar edip (sapıttınız). O'na ortak koşuldu-
ğunda inanıp-onayladınız (canlı ve cansız tağutları ve şeyta-
ni güç odaklarını, Allah’a eş yaptınız). Artık hüküm, Yüce, 
büyük olan Allah'ındır.” (Mümin: 12) 

“Siz, işitme, görme (duyularınız) ve derileriniz aleyhinize 
şahitlik eder diye sakınmıyordunuz. Aksine, yaptıklarınızın 
birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğini (ve sizi hesaba çekmeyece-
ğini) sanıyordunuz.” (Fussilet: 22) 

“İşte bu sizin zannınız; Rabbiniz hakkında beslediğiniz-
zannınız, sizi bir yıkıma uğrattı, böylelikle hüsrana uğrayan 
kimseler olarak sabahladınız.” (Fussilet: 23) 

“Biz onlara birtakım yakın-kimseleri (insi ve cinni şeytani 
kişilikleri) 'kabuk gibi üzerlerine kaplattık,' onlar da, önle-
rinde ve arkalarında olanları kendilerine süslü gösterdiler. 
Cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce gelip-geçmiş 
ümmetlerde (yürürlükte tutulan azap) sözü onların üzerine 
hak oldu. Çünkü onlar, hüsrana uğrayan kimselerdi.” (Fussi-
let: 25) 

(Görünürde mü’min geçinip gerçekte) “İnkar eden-
ler dediler ki: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve onda (oku-
nurken) yaygaralar koparın (Siz Allah’ın emirlerini 
Kur’an’dan değil, Onu en iyi anlayan açıklayan sanılan 
Bel’am kılıklı Siyonist kuklalarına kulak kabartın). 
Belki üstün gelirsiniz.” (Fussilet: 26) 
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“Önceden kendilerine taptıkları (bugün) onlardan 
kaybolup gitmiştir ve onlar kaçacak hiçbir yerleri ol-
madığını anlamışlardır.” (Fussilet: 48) 

“Yoksa Biz, bundan önce kendilerine (Yahudi ve Hı-

ristiyan uşağı münafık kimselere ayrı) bir kitap verdik 
de şimdi ona mı tutunuyorlar?” (Zuhruf: 21) 

“Derken, onu (azabı kendi) vadilerine doğru yönele-
rek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman, "Bu bize 
yağmur yağdıracak bir buluttur" dediler. (Zaferi ve iz-
zeti, İslami cihatta değil, zalim güçlere yaranmakta 
arayanların, boş umutları, rahmet zannedilen musibet 
bulutları gibidir) Hayır, o, kendisi için acele ettiğiniz 
(felaket) şeydir. Bir rüzgar; onda acı bir azap vardır.” 
(Ahkaf: 24) 

“Bu durumda, Allah'ı bırakıp yakınlık (sağlamak) 
için edindikleri ilahlar, onlara yardım etselerdi ya. Ha-
yır, onlar, kendilerinden kaybolup gittiler. Bu (yalancı 
ilahlar ve onlara yükledikleri), onların yalanları ve 
uydurduklarıdır.” (Ahkaf: 28) 

“Şüphesiz inkâr edenler, Allah'ın yolundan alıko-
yanlar ve kendilerine hidayet açıkça belli olduktan 
sonra 'elçiye karşı gelip zorluk çıkaranlar' (Elçinin söz-
lerinin ve tavsiyelerinin tersini yapıp, “O bizim dü-
şündüğümüzü demek istemişti” şeklinde yorumlayan-
lar), kesin olarak Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. 
(Allah,) Onların amellerini boşa çıkaracaktır.” (Mu-
hammed: 32) 

“Ey iman edenler, Allah'ın Resûlü’nün huzurunda 
öne geçmeyin (Onun sözlerine kendi keyfinizce yo-
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rumlar getirmeyin) ve Allah'tan sakının. Şüphesiz Al-
lah, işitendir, bilendir.” (Hucurat: 1) 

“Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran 
(kendi uydurduklarını hakikat sanıp sapıtan), aşağılık 
(insanların),” (Kalem: 10) 

“Alabildiğine (herkesi) ayıplayıp kötüleyen, söz ge-
tirip götüren (ve ortalığı karıştıranların),” (Kalem:11)  

“Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince 
günahkârın,” (Kalem:12) 

“Zorba-saygısız, sonra da kulağı kesik (edepsiz ve 
erdemsiz davrananın);” (Kalem: 13) 

Şefaat kavramı ve istismarı 

Hz. Resulüllahın, cennetle müjdelenmiş Sahebei Ki-
ramın ve “O yaklaşmakta olan yaklaştı.” “Onu Allah'ın 
dışında ortaya çıkaracak başka (hiçbir güç) yoktur” 
ayetiyle işaret olunan Hz. Mehdi Aleyhisselamın627 dı-

şında kesin şefaat edici olarak hiç kimse gösterilemez. 

“Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde 
yarattı, sonra arşa istiva etti. Sizin O'nun dışında bir yardım-
cınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek 
misiniz?” (Secde: 4) 

“Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu 
uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi 
O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak 
kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) 
Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kav-
rayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri 

                                                            
627 Necm: 57-58 
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kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, 
pek Yücedir, pek büyüktür.” (Bakara: 255) 

“Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yara-
tan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip-çeviren Allah'tır. 
O’nun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte 
Rabbiniz olan Allah budur, öyleyse O'na kulluk edin. Yine de 
öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?” (Yunus: 3) 

“O gün, Rahman (olan Allah)'ın kendisine izin verdiği ve 
sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir 
yarar sağlamaz.” (Taha: 109) 

“Yoksa Allah'tan başka şefaat ediciler mi edindiler? De ki: 
"Ya onlar, hiçbir şeye malik değillerse ve akıl da erdiremiyor-
larsa?” (Zümer: 43) 

“De ki: "Şefaatin tümü Allah'ındır. Göklerin ve yerin mül-
kü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz.” (Zümer: 44) 

“Göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri (bile 
kimseye ve) hiçbir şeyle yarar sağlamaz; ancak Allah'ın dile-
yip razı olduğu kimseye izin verdikten sonra, o başka.” 
(Necm: 26) 

“Allah'ın kendilerine karşı gazaplandığı bir kavmi (Siyo-
nist Yahudileri) veli (dost ve müttefik) edinenleri görmedin 
mi? Onlar, ne sizdendirler, ne onlardan. Kendileri de (açıkça 
gerçeği) bildikleri halde, yalan üzere yemin ediyorlar (ve size 
şefaat edeceklerini söylüyorlar).” (Mücadele: 14) 

“Onların tümünü Allah'ın dirilteceği gün, sizlere yemin 
ettikleri gibi O'na da yemin edeceklerdir ve kendilerinin bir 
şey üzerine olduklarını sanacaklardır. Dikkat edin; gerçekten 
onlar, yalan söyleyenlerin ta kendileridir.” (Mücadele: 18) 

“Herhalde, siz onların gönüllerinde 'dehşet ve yılgınlık 
uyandırma bakımından', Allah'tan daha çetin(gelir)siniz. Bu, 
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şüphesiz onların 'derin bir kavrayışa sahip olmamaları' dola-
yısıyla böyledir.” (Haşr: 13) (Allah’tan çok, kendi foyalarını 
bilen ve söyleyen sadık mü’minlerden korkarlar)  

“Ey iman edenler, Benim de düşmanım, sizin de düşmanı-
nız olanları (müşrikleri, Yahudileri ve Hıristiyanları) veliler 
edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar 
haktan size geleni inkar etmişler, Rabbiniz olan Allah'a inan-
manızdan dolayı elçiyi de, sizi de (yurtlarınızdan) sürüp-
çıkarmışlardır. Eğer siz, Benim yolumda cihad etmek ve Benim 
rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız, (nasıl) onlara karşı hala 
sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve açığa vur-
duklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, artık o, elbette 
yolun ortasından şaşırıp-sapmış olur.” (Mümtehine: 1) 

Hz. İbrahim (A.S.) bile, Allah’a rağmen, Onun izni ve 
iradesi dışında kendi öz babasına şefaat edemeyeceğini 
söylemişti: 

“İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir 
örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki: 
"Biz, sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarınız (her şey-
den ve herkesten) gerçekten uzağız. Sizi (artık) tanıma-
yıp-inkâr ettik. Sizinle aramızda, siz Allah'a bir olarak 
iman edinceye kadar, ebedi bir düşmanlık ve bir kin 
baş göstermiştir." Ancak İbrahim'in babasına: "Sana ba-
ğışlanma dileyeceğim, ama Allah'tan gelecek herhangi 
bir şeye karşı senin için gücüm yetmez." demesi hariç. 
"Ey Rabbimiz, biz Sana tevekkül ettik ve 'içten Sana 
yöneldik.' Dönüş Sanadır.” (Mümtehine: 4) 

“Hani Musa, kavmine demişti ki: "Ey kavmim, ger-
çekten benim sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçi 
olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana eziyet ediyor-
sunuz?" İşte onlar eğrilip-sapınca Allah da onların kalp-
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lerini eğriltip saptırmış oldu. Allah, fasık bir kavmi hi-
dayete erdirmez.” (Saff: 5) (Onlar dünyaya tapıp sapın-
ca Allah’ta kalplerini çarpıttı)  

“Bu, onların iman etmeleri sonra inkar etmeleri do-
layısıyla böyledir. Böylece kalplerinin üzerini mühür-
lemiştir, artık onlar kavrayamazlar.” (Münafikun: 3) 
(Önce iman edip, sonra inkâra ve istismara yönelenler 
iflah olmayacaktır)  

“Hiçbir nefsin bir başka nefse herhangi bir şeye güç 
yetiremeyeceği (ve şefaat edemeyeceği) gündür; o gün 
emir yalnızca Allah'ındır.” (İnfitar: 19) 

İsyancı ve inkârcı kimselere şefaatçi bulunamaya-
caktır: 

“Onlar: "Biz namaz kılanlardan değildik" dediler.” 
(Müddessir: 43) 

“Yoksula da yedirmezdik.” (Müddessir: 44) 
“(Batıla ve tutkulara) Dalıp gidenlerle biz de dalar 

giderdik.” (Müddessir: 45) 
“Din (hesap ve ceza) gününü yalan sayıp önemse-

mezdik.” (Müddessir: 46) 
“Artık, şefaat edenlerin şefaati onlara bir yarar ver-

meyecektir.” (Müddessir: 48) 
“De ki: "Rabbimiz (kıyamet günü) bizi bir arada top-

layacak, sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. O, (gerçek 
hükmünü vererek hak ile batılın arasını) açandır, (her 
şeyi hakkıyla) bilendir.” (Sebe: 26) 

Sonuç: 

Bütün bu ayetlerden ve hadislerden şu gerçekler or-
taya çıkmaktadır; 
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1- Ahiret (hesap ve ceza) gününde Nebilerin, sıddık-
ların, şehitlerin ve Salihlerin Allah tarafından, imanı-

nı kurtaran günahkârlara şefaat etme hakkı tanına-
caktır. 

2- Bu şefaatin, kimlere ve hangi ölçüde yapılacağına 
bizzat Allah izin buyuracak, hiç kimse bu ilahi izin ve 
irade dışında, kendi isteği kimseye ve istediği biçimde 
şefaatte bulunamayacaktır. 

3- Peygamberler, cennetlik sahabeler ve Hz. Mehdi 
gibi sahih hadisle müjdelenenler dışında, henüz bu 
dünyada iken, herhangi bir kimse hakkında: “Bu zat 
bize şefaat edecektir” inancı ve iddiası sadece bir zan-
dır. Çünkü onun bile imanla öleceğinin, cennete girece-
ğinin ve kendisine şefaat izni verileceğinin hiçbir ga-
rantisi bulunmamaktadır. 

4- Ve hele çevresine ve kendisine hüsnü zan besle-
yenlere: “Korkmayın ben ahirette sizlere şefaatte bulu-
nacağım. Kabirde, mahşerde, mizanda, sıratta yardımcı 
olup kurtaracağım” diyen, veya böyle düşünülmesine 
ses çıkarmayıp dolaylı onay veren kimseler; zahiri sıfatı 
ve insanların iltifatı ne olursa olsun, bunlar açıkça sah-
tekârdır, kendilerini tağut ilan eden “cipt-canlı 
put”lardır. 

Acaba böylelerine, cennet beratı ve şefaat diploması 
mı gelmiş ki, bu şekilde büyük iddialarda bulunulmak-
tadır? 

Hayır, haddimizi aşmaktan ve Kur’ani hakikatler-
den şaşmaktan, Allah’a sığınmalıdır. 

5- “Biz filan zatın müritleriyiz, filan tarikatın mün-
tesipleriyiz, filan hizmet teşkilatının müdavimleriyiz, 
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bu nedenle şanslıyız ve sahipliyiz. Çünkü ahirette bun-
ların şefaati nedeniyle: Yahudi ve Hıristiyanlara uşak-
lıktan, haram ve hırsızlıktan, yalan ve iftiradan, faiz ve 
zinadan ve tüm gizli-açık zulüm ve günahlarımızdan, 
bu zatların şefaati sayesinde bağışlanıp affedileceğiz” 
diye düşünenler ise, boş bir kuruntuya kapılmışlardır. 



 

 

 

SONSÖZ 
 

 

 

İYİLİK VE İBADETLERİ DÜNYADA 
YEYİP BİTİRMEK 

Müslüman; Kur’anın ve Resulüllah’ın bildirdiği şekilde 
Allah’a ve ahrete inanmış ve tam bir teslimiyetle hesap gü-
nüne hazırlanmış insan demektir. Her türlü ibadet ve hiz-
metlerinde olsun, bütün mesai ve münasebetlerinde olsun, 
sadece Allah’ın rızasını ve ahret kazancını aramayan; bazı 
dini gayret ve hizmetlerinin karşılığını bu dünyada almaya 
çalışan kimseler ziyan içindedir ve manen müflistir. 

İnsanların birçoğu inanarak ve sevabını Allah’tan umarak 
hayır ve hizmet yaparlar, ibadet ve duada bulunurlar. Ama 
bir müddet sonra dünyayı ahiretten üstün tutmaya, davasını 
ve kutsal sevdasını satmaya başlarlar. 

“Ahiretten (cayıp) dünyaya razı olurlar”628 

“Olmadık vaatler, beklentiler ve kuruntulara dalıp 
şeytanın peşine takılırlar”629 

                                                            
628 Tevbe: 38 
629 Nisa: 120 
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“Allah’ın vaadinden umut kesip, hazır fırsatları de-
ğerlendirme dürtüsüne kapılırlar”630 

“Allah yolunda dünya hayatlarını satıp (peşin ra-
hatlarını ve menfaatlerini gözden çıkarıp) ahiret haya-
tını (ve Rabbın rızasını) amaçlayan ve bu uğurda çaba 
harcayan”631 sadık ve salih mü’minlere ahmak gözüyle 
bakar ve kendilerini akıllı ve gözü açık sanırlar. Oysa 
Cenabı Hak: 

“Kim dünyanın sevabını ve çıkarını ister (menfaati 
maneviyata tercih eder)se ona ondan veririz; kim de 
ahiret sevabını (ve ebedi hayatını) ister (Allah’ın rıza-
sını ve rıdvanını önemseyip önceler)se ona da ondan 
veririz. Biz (Ahireti tercih edenlere, şirkten ve şikayet-
ten sakınıp) şükredenlere karşılığını vereceğiz”632 ayeti 
kerimesinde, imtihan hikmeti ve ilahi adalet gereği, herkese 
niyet ve gayretinin mükafatını ödeyeceğini buyurmaktadır. 

Yani, Rabbın rızasını ve İslam davasını terk edip, 
dünyevi saltanat ve ve siyasi rant peşine takılanlara, 
Allah borçlu kalmasın ve ahirette hiçbir alacakları bu-
lunmasın diye, yaptıkları bazı hayır ve hizmetlerin bü-
tün karşılığının bu dünyada makam ve menfaat olarak 
onlara verileceği duyurulmaktadır: 

“(İman ettikten sonra) Nankörlük edenler ve inkara yöne-
lenler, (ahirette) (azap evine ve) ateşe (cehenneme) arz edilip 
atılacakları gün (onlara şöyle denilecek:) siz dünya hayatınız-
da (ibadet ve hizmetlerinizin karşılığı hak ettiğiniz) bütün 

                                                            
630 Nisa: 104 
631 Nisa: 74 
632 Al-i İmran: 145 
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güzelliklerinizi ve zevklerinizi tüketip yok ettiniz. Onlarla 
şımarıp-ferahlanıp zevkü sefa içinde yaşayıp bitirdiniz. İşte 
yeryüzünde haksız yere kibirlenmeniz (Hak davadan yüz 
çevirmeniz), her türlü fasıklık ve fesatlığa yeltenmeniz sebe-
biyle bugün bu acı ve alçaltıcı azapla ceza göreceksiniz” 

“(Kur’anın haberlerinden ve Allah’ın müjdesinden) yana 
kuşku verici bir tereddüt içine düşmelerinden (ve Hak dava-
ya yan çizmelerinden) dolayı sapıtanlara, şüphesiz Rabbin 
onların hepsine, (ibadet ve hizmet adına) yapıp ettiklerinin 
karşılığını tastamam ve fazlasıyla (dünyada iken) ödeyecek 
(servet, şöhret ve siyasi etiket gibi geçici nimetlerle onları 
eğlendirecek)tir”633 

“Derken, kendilerine öğretilip hatırlatılan (Kur’ani gerçek-
leri ve uhrevi mesuliyetleri) unutup (Haktan ve hayırdan 
sapıtarak batıla ve barbarlığa yanaştıklarında) onların üzeri-
ne (dünyalık zenginlik ve etkinlik gibi) her şeyin kapısını 
açıverdik. Öyle ki, kendilerine verilen (bu fani ve fena lezzet-
lerle) ferahlanıp şımardıkları (zahiren mümin ve muttaki 
rolü oynadıkları halde, hakikatte iman huzurunu ve cihat 
şuurunu unutup gaflet içinde oyalandıkları) bir sırada, ansı-
zın onları (ölümle) yakalayıverdik. Artık bütün ümitleri tü-
kenmiş (müblis ve müflis) kimseler olarak (mahrum ve 
mahcup şekilde, Ahirete gönderdik”634 

Evet, ömrünün bir kısmında hak bir davaya destek çık-
mış, bu uğurda birçok sıkıntı ve saldırılara katlanmış, miting-
lere, seminerlere katılmış, afiş asıp bildiri dağıtmış olan bazı 
kimseler sonunda bütün bu iddia ve ideallerini bırakıp, ken-
dince ürettiği bazı mazeret ve bahanelerle, ABD hizmetçisi, 
                                                            
633 Hud: 110-111 
634 Enam: 44 
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AB heveslisi ve Siyonizm işbirlikçisi partilere kayıp kayta-
rınca; veya hala Milli Görüşte dava aşkına değil, makam-
menfaat hesabına bulununca, bu gibilerin ahiretteki alacak-
larına karşılık bu dünyada Milletvekili, Belediye Başkanı, 
Genel Müdür yapıldığı, ihaleler ve krediler sağladığı, şan şöh-
ret sahibi kılındığı ve bu vaziyette iken ahirete uğurlandığı 
şahit olduğumuz hadiselerdir. 

Bu tiplerden, hak davasını terk edip dönenlerden kalbi 
alakayı kesmek ve yüz vermemek, yani Allah için buğzet-
mek; hem bunların hatasını fark edip tevbeye yönelmesi, 
hem de Din gayretinin gözetilmesi bakımından önemlidir. 

Şu halde (Ey Resulüm) Sen (ve sadık müminler) bi-
zim zikrimize (Kur’anı Kerim’in çizgisine) sırt döndü-
ren, (din ve dava gayreti içinde görünüp, aslında) dünya 
hayatından (rahatından, makamından ve menfaatin-
den) başka bir şey istemeyenden yüz çevir ve uzak dur. 

İşte onların ilim ve hikmetten (manevi nasipten) 
ulaşabildikleri (sadece) budur. Şüphesiz senin Rabbin, 
kendi yolundan sapanı en iyi bilen O’dur ve hidayet 
bulup (sadık kalanı) da en iyi bilen (ve hak ettiğine 
eriştiren) O’dur”635 

Maalesef gaflet ve cehalet ehli insanlar, bir takım 
hizmet ve ibadetlere muvaffak kılındıkları ve hak dava 
adına bazı fedakârlıklara katlandıkları için, her türlü 
ganimet ve fazilete hemen bu dünyada kavuşmaları 
gerektiği, çünkü bunları hak ettikleri kanaatine kapılıp 
haddini aşmakta ve hidayetleri kararmaktadır. 

İşte Kur’anı Kerim: 

                                                            
635 Necm: 29-30 



 

 

 

529 İSLAM DAVASI VE CİHAT KAVRAMI 

“Yoksa insana, her dileyip arzu ettiği şey (bu dünyada ve-
rilmek zorunda mıdır?) Hâlbuki evvel de ahir de (önceki 
dünya da, sonraki ahiret hayatı da) Allah’ındır. (Dilediğine 
dilediği kadarını vermek O’nun hakkıdır)”636 buyurarak, 
dünyaperestleri ve şan-şöhret heveslilerini uyarmaktadır. 

Ve hele (Kendilerine nasip olunan nimet ve faziletleri) 
“Bunlar bende olan bir bilgi (ve beceri) sayesinde bana ve-
rilmiştir”637 diyenler aldanmış ve şeytani bir gurura kapıl-
mıştır. 

“Kendilerine (hakiki) ilim (ve hidayet) verilenler ise, (bu 
hain ve nankörlere imrenen gafillere) “Yazıklar olsun size, 
Allah’ın sevabı (ve ahiret hazırlığı) iman edip salih ameller 
işleyenler için çok daha hayırlı (ve kalıcıdır, ancak) bu (yük-
sek şeref ve fazilete samimiyetle) sabredenlerden başkası 
kavuşturulmayacaktır”638 gerçeğini hatırlatmışlardır. 

Oysa şunlar düşünülse hiçbir sıkıntımız kalmayacak 
ve ruhlarımız ferahlayacaktır. 

Dünya üzerinde her nereye gidilirse gidilsin, Allah'tan ba-
ğımsız, canlı cansız hiçbir varlık gösterilemeyecektir. Her şey 
ve herkes Yüce Rabbimiz'e boyun eğmiştir. Her biri, her an 
Allah'ın emrine uymakta ve Rabbimiz'in buyruğunu yerine 
getirmektedir. İşte, dünyanın en büyük sorunlarıyla, acılarıy-
la ya da sıkıntılarıyla yüzleşen bir insanın dahi, bu kesin ve 
değişmez gerçeği asla unutmaması gerekir. 

Bir insan bu gerçeği bildiği ve kulluğunu yerine getirdiği 
takdirde; sorunlar, sıkıntılar her ne olursa olsun, çözümün 
tek bir noktada kesiştiğini görecektir. Allah'a teslim olup 

                                                            
636 Necm: 24-25 
637 Kasas: 78 
638 Kasas: 80 
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Allah'ı dost ve vekil edinmekten, Allah'a güvenmekten, Al-
lah'tan yardım istemekten ve Allah'ın en güzelini ve en adi-
lini takdir edeceğinden şüphesi olmayan bir mümin asla 
bunalıma düşmeyecektir. 

Elbette ki insan fiili olarak elinden gelen her yolu deneye-
cek, tüm sebeplere tevessül edecek, ve gücünün yettiği en 
fazla çabayı gösterecektir. Ama bunların sadece birer dua 
mahiyetinde olduğunu asla unutmayacak ve çözümün yal-
nızca Allah'a yönelmek olduğunu bilecektir. 

Allah Kur'an'da pek çok insanın zaman zaman gaflete 
düştüğü bu önemli gerçeği kullarına şöyle hatırlatmaktadır: 

“Gökten yere her işi O evirip düzene koymakta-
dır.”639 

"Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz 
olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun, alnından yakala-
yıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak be-
nim Rabbim, dosdoğru bir yol (adalet) üzerine (tayin 
ve takdir buyurmakta)dır."640 

“Allah sana bir zarar dokunduracak olsa, O'ndan 
başka bunu senden kaldıracak yoktur. Ve eğer sana bir 
hayır isterse, O'nun bol fazlını geri çevirecek de yoktur. 
Kullarından dilediğine bundan isabet ettirir. O, bağış-

layandır, esirgeyendir.”641 

“... Sizin Allah'ın dışında veliniz yoktur, yardım ede-
niniz de yoktur.”642 

“Allah'a tevekkül et; vekil olarak Allah yeter.”643 
                                                            
639 Secde: 5 
640 Hud: 56 
641 Yunus: 107 
642 Ankebut: 22 
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“Onlar, (bazı) adamlar gelip kendilerine: "Size karşı 
insanlar (düşmanlık için) topla(n)dılar, artık onlar-
dan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve: "Al-
lah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir.”644 

“... Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o, 
sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması yok-
tur. Allah, işitendir, bilendir. Allah, iman edenlerin 
velisi (dostu ve destekçisi)dir. Onları karanlıklardan 
nura çıkarır...”645 

“(Buna rağmen bazıları haktan) Geri dönerlerse, bi-
lin ki gerçekten Allah, sizin Mevla’nızdır. O, ne güzel 
Mevla’dır ve ne güzel yardımcıdır.”646 

Sonuç olarak: Nefsini ve dünyalık geçici heveslerini öl-
dürebilenler, ebedi dirlik ve dirilik kazanacaktır. 

Mevlana bir hikaye anlatır: "Adamın biri, zina ettiği için 
anasını öldürür. "Hiç Ana öldürülür mü? Onu öldüreceğine 
ananla zina edeni öldürseydin ya" diyenlere adam: "O zaman 
her gün başka bir adam öldürmem gerekirdi" diye cevap ve-
rir. (Mesnevi, Amil Çelebioğlu tercemesi 2/783-788) 

Hz. Mevlana: 

"O kötü huylu ana, senin nefsindir. Çünkü onun bozgun-
culuğu her yerde görünmüyor ve senin başını belaya sok-
muyor mu? 

"Asıl nefsini öldür. Onun yüzünden her an bir başkasını 
öldürmek sana yakışıyor mu? 

                                                                                                                           
643 Ahzab: 3 
644 Al-i İmran: 173 
645 Bakara: 256-257 
646 Enfal: 40 
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"Sana dünyayı dar eden nefsindir. Onun için halk ile sa-
vaşmaktasın." 

"Nefsini öldür ki muradına kavuşasın. Tek bir düşmanın 
kalmaya, hakka bağlı herkesle dost olasın.” 

Rabbimiz Bakara suresinin 54'üncü ayetinde Hz. Mu-
sa'nın, Yahudilere: "Nefislerinizi öldürünüz" talimatını verdi-
ğini haber buyurmaktadır. 

Konuyu şu ayetlerle bitirelim: 

(Ey münkirler ve nankörler) Size verilen her şey, 
sadece (fani) dünya hayatının geçimi ve zinetidir. (sa-
dık ve mücahit müminler için) Allah katında olan ise 
(elbette) daha hayırlı ve daha süreklidir (Bakidir). 
Hala aklınızı (ve vicdanınızı) kullanmayacak mısınız? 

Şimdi, kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz, 
dolayısıyla (dünya ve ahirette) ona kavuşan kişi; şu 
dünya hayatının (geçici) makam ve menfaatleriyle me-
talandırdığımız, (ama) sonra kıyamet günü (azaba 
çarptırılmak üzere) hazır bulundurulan kişi gibi mi-
dir? (Bunları aynı mı sanmaktasınız?)647 

                                                            
647 Kasas: 60-61 


