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Yeni bir dünya mümkün mü? 

Milâdi 13. yüzyılın ilk çeyreğinde Mâverâünnehir’in en görkemli kenti Buhara, Moğol istilası tehdidi altındaydı. Lâkin 
şehrin halkı zenginlik içinde şikâyet etmeye, varlık içinde yüzerken kınamaya devam ederek kendi “kültürel” 
havasındaydı. O çağ için medeniyetin doruğuna ulaşmış iken kültürün aldatıcı alışkanlıklarına geri dönmüş, İslam 
medeniyetinin sürekli ilerlemeyi öngören emirlerini unutmuş, kültürün durgunluk ile başlayan bataklığına saplanmıştı.  

Buhara, o kadar çok ilmî tartışmalar, ticari pazarlamalar ve günlük hayatının eğlenceleri içinde idi ki Moğol istilasını 
ciddiye almamış, salt içeri üzerine yoğunlaşmıştı. Zira kavuştuğu varlığın asla bitmeyeceğini, belki de kim başa geçerse 
geçsin, halk nezdinde hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyordu.  

1219 yaz mevsimi… Cengiz’in komutasındaki orduları, Moğolistan ve Çin’de katledeceği kadar insan katledip akıtacak kan 
bulamayınca İslam âlemine yöneldiler, orduları mamur Otrar şehrini yerle bir edip kanları akıttılar, namusları kirlettiler, 
ustaların “Bismillah” ile işleyen kollarını kirli istilalarına alet edip tertemiz çocukları köleleştirdiler.  

Cengiz bizzat kendisi Şubat 1220’de Mâverâünnehir’in en mamur şehri Buhara’ya yöneldi. Cihad ruhuyla beslenmekten 
yoksun, maaşlı askerlerdi Buhara’dan ilk kaçanlar…  

Şehrin feraseti açık, bilge âlimleri direnelim, dediler. Askerlerin yokluğunda bile kalplerindeki imandan aldıkları cesaretle 
savaşalım, cihad edelim diye ısrar ettiler. Akıllarına mahkûm, imkânlarına kul olanlar ise boyun eğmeyi “akıllıca” yol 
görüp teslim bayrağını çektiler. Kadı Bedrüddin ve İmam Rukneddin aileleriyle birlikte direnip şehid oldular. Ama 
diğerleri Cengiz’e kapıları açtılar.  

Cengiz, kapıdan içeri girip şehrin muhteşem camisinin yanına varınca “Burası sultanın sarayı mı?” dedi. “Hayır, Allah’ın 
evi!” dediler. Camiyle işi yoktu. Bütün sömürgeciler gibi gözü hazinelerdeydi. Minbere bir iki basamak çıkıp “Atlarımıza 
yem getirin!” dedi. Daha düne kadar kendilerinden olan idarecilerden şikâyet edip duran Buharalılar, atların hizmetkârı 
olup arpa, saman bulmak için koşuşup durdular.  

Moğol hükümdarı, büyük camiden, Cuma ve bayram namazlarının kılındığı namazgâha yöneldi. Bana şehrin en 
zenginlerinin isimlerini getirin, dedi.  280 kişinin ismini verdiler. Dilediği kişiler halkla birlikte huzurunda hazır olunca 
minbere çıktı ve “Ben Tanrı’nın size gönderdiği azabım.” diye haykırdı. Yanınızda ne var, adlarını söyleyin, çıkarmasını 
bilirim, diye ekledi!  

Buharalılar, ellerinde ne varsa listeye yazdılar, zanlarınca Cengiz’in maddi olanı alıp onları kendileriyle baş başa 
bırakacaktı. Öyle olmadı: 

İç kalede 400 kahraman asker hâlâ direniyordu. Eski idareciler, iç kaleyi tahkim için, etrafı derin ve geniş bir hendekle 
çevrelemişlerdi. Cengiz, Buharalılara bu hendeği kapatın, diye emretti.  

Kültür bataklığında iken kendilerini medeniyet ufuklarında zanneden köşklü, saraylı Buharalılar, hendeği kapatmak için 
yarışıp durdular, şehrin görkemli camisinin minberini bile söküp hendeğe attılar, kendilerini kurtarmak için kendi 
askerlerini koruyan setleri yıktılar. Askerlerini Moğollara kurban ettiler.  
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Buharalıların işleri bitince Cengiz, askerlerine kadın, çocuk hepsini aranızda paylaştırın, dedi. Kadın ve çocuklar çığlık 
çığlığa yeri göğü inleten figanlarla inletirken Buharalıların “akılcı” eşrafları, boyunlarını kurbanlık koyundan çok daha 
usluca kılıçlara uzattılar; eşraflığın şerefini ayaklar altına aldılar. Moğollar, onları yoruluncaya kadar öldürdüler, geriye 
kalan kadın ve çocukları köle edindiler. Sanatkârları da istilada kullanmak için paylaştılar. Sonra o görkemli şehri 
acımasızca ateşe verdiler.  

Önceki güne kadar ışıl ışıl olan Buhara, artık kapkaranlıktı; Buhara’nın etrafını saran çimenlikler bile kan bataklığına 
dönmüş, kurumuş kandan siyahlar giyinip yasa bürünmüştü.  

Moğollardan önce cebriyeciler, ulaşmıştı şehirlere. Başımıza gelen ve gelecek olan, önü alınamaz bir kaderdir, diyorlar. 
Bir yandan Moğol katliamlarında katilin iradesinden kaynaklı sorumluluğu hiçleştirirken diğer şehirlerde direnecek 
olanların azimlerini katlediyorlardı. Bir de “hadis” etiketiyle uydurma sözler dolaştıranlar vardı. İslam’ın ömrü altı asır ve 
birkaç yıldır, diyorlardı. Onlar iradeleri; Moğollar bedenleri öldürüyordu. Alâeddin Hârizmşah’ın 400 binden çok askeri 
vardı ama iradesi yoktu. Hârizmşah, bunun için durmaksızın kaçıyordu ve Moğollar, onu kovalıyorlardı.  

Medeni insanın iradesi, barbarın hırs ve azmine yenilmişti. Bu hâl içinde Buhara istilasını, Türkistan ve İran’ın diğer 
şehirleri izledi. Sadece Merv şehrinde şehid edilenlerin sayısı için 1 milyon 300 bin civarı, dendi.  

Aynı günlerde Batı’dan gelen V. Haçlı musibeti de bizzat Papanın vekilinin komutasında Dimyat önlerine yığılmış, 
Dimyat’ı da ele geçirmişti. Ama Haçlı gemileri, Akdeniz üzerinden Mısır önlerine, iri taneler hâlinde yağan dolu misali 
düşerken Sultan Melikü’l-Kâmil el-Eyyûbî, mealen düşmanın çokluğu bakışınıza göredir, deyip direnişi sürdürdü, ellerini 
kollarını kullanarak Haçlıların “İslam’ın ömrü altı yüzyıldır. O süre doldu, İslam’ın kıyameti geldi!” propagandasının 
kehanet olduğunu ispatladı ve zaferiyle Haçlı ordusunu, zaferinin neticeleriyle kilise ve şatoları bile çatıştırıp darmadağın 
etti.  

1240’lı yıllara geldiğimizde Türkistan ve İran, baştanbaşa yıkılmış; Moğol katliam ve istilası Anadolu’ya da uzanmıştı. 
İçimizdeki irade düşmanları, Moğol hizmetkârı müneccimler, “dediğimiz vuku buldu” diyerek benlik ve bahşişleri için 
bayram ettiler. Yasımıza ağlamadılar, katillerimizi haşa kaderi gerçekleştiren melekler misali kutladılar, mağdur ve 
maktul Müslümanları ise gereksiz yere direndiler, başkalarının direnmesine neden olup katlolunmalarına yol açtılar 
diyerek “asıl günahkârlar olarak” ilan ettiler.   

Batı’daki düşman Papa, İslam’ın bu acı hâline bakıp bir daha umutlandı ve İslam âleminin cesedindeki zenginlikleri 
Moğollarla paylaşmak için onlara elçiler gönderdi. Aynı anda en “aziz” kral, IX. Louis’i de kıyametimize inandırıp Dimyat 
önlerine yolladı.  

Mısır’da bu kez müteveffa Büyük Sultan Melikü’l-Kâmil’in oğlu Melikü’s-Sâlih vardı. Onun ömrü vefa etmeyince oğlu, 
büyük alim, bilge hükümdar Muazzam Turan Şah başa geçti. Şazeli Şeyhi ve İz b. Abdüsselam gibi İslam âlemleri cihad 
edin, kazanırsınız, diye haykırıyorlardı. Allah, direnenlere verdi. Aziz Louis esir düştü, deniz Haçlıların cesetleri ile 
kaplandı.  

1258’e gelindiğinde Moğollar, Bağdat’ı da istila etmiş, Halifeyi katletmiş, İslam alemini başsız ve başkentsiz bırakmışlardı.  

Halep, başımıza gelen cebri bir hâldir, iddiasını onaylarcasına “Teslim olalım!” dedi, 112 yıl önce kurtarıldığı kültür 
bunalımına bir daha düşüp o bunalım içinde boynunu uzattı. Oysa Meyyâfârikîn’de (Silvan), Muhammed Kâmil el-Eyyûb 
adlı genç hükümdarın komutasında direnmeye karar verdi ve bir yıllık direnişte zaferi açlık ve hastalık yüzünden 
görmediyse de direnmenin mümkün olduğunu ispatladı, işkence ile paramparça edilmiş her gün bir parça eti kesildiği 
için kemikten ibaret kalmış bedeni gömüldü. Mübarek başı Moğol mızraklarının ucuna takılı olarak şehir şehir 
dolaştırılırken adeta dile gelmiş ve direnmek iyidir, demişti. Bedenin ulaşamadığı zafere ruhu ulaşmıştı.  

Aynicâlût’ta amcasının oğlu Melikü’s-Sâlih’in memlûklarının kalbine üflediği onur, zihinlerine nakşettiği bilgelik onun 
başının öyküleriyle buluşunca direniş ruhu yeniden canlandı ve “Mülkü Moğollara Allah verdi! Bize onlara itaat düşer!” 
diyen belamları yalanlayarak Moğolları canlarının derdine düşürdü. Allahu Ekber! 

O mübarek baş ve Aynîcâlût zaferi; Moğolları da Papaları da ve onların yardımcıları iradeyi hiçleyen cebriyecileri de 
yalancı çıkarmış, söylediklerinin hadis değil, uydurma söz olduğunu göstermişti.  



5 
 

Uydurma sözler, Şam ve Mısır’da Nûreddin ve Selâhaddin tarafından yayılan Dârülhadis’lerin öğrettiği sahih hadislerin 
önünde sönmüş, hiçleşmiş ve zafer İslam’ın olmuştu. Yüz yıl geçmeden Moğolların bakiyeleri Müslüman oldular ve İslam 
askerleri olarak Moskova surlarına dayandılar.  

13. yüzyıl henüz son bulmadan Batı Anadolu’da Söğüt dolaylarında dersini Şam’da almış Edibâli ile İslam’a samimiyetle 
inanmış, hakiki İslam alimlerine güvenmiş Osman Bey’in iradesi birleştiğinde dağlar ve taşlar bile adeta “Cebriyeciler 
yalan söylüyor! Yeni bir dünya kurmak mümkün!” diye haykırdı.  

Bu haykırışın üzerinden altmış yıl geçmeden İslam, Batı’ya kanat açtı, sonra İstanbul’u fethetti. Direnin, diyenler 
rahmetle anılırken direniş katli artırır diyen cebriyeciler lanete bile değer görülmedi.  

 

SEKÜLER CEBRİYECİLİĞE RAĞMEN YENİ BİR DÜNYA KURMAK 

Cebriyecilik dediğimiz vakaların akışında insan iradesini hiçleştiren bir akımdır, akım ana yapısıyla İslam ulemasına 
yenilmiş ama özü sinsice aramıza yerleşmiştir.  

Bugün İslam aleminde kadim cebriyecilik, belki en güçlü akımdır. O akımın müntesiplerine göre, her gelecek gün, geçen 
günden kötüdür. Öyleyse dillerin ve ellerin çırpınışları boşunadır. Kıyametimizi beklemekten başka çare yoktur.  

Bunun için, azimsizliklerini, tembelliklerini; sıradan Müslümanın hatası, azimsizlik ve tembelliği ile örter; alimlik 
iddiasında iken avamın hâlinden kendilerine fetva bulurlar. Durmadan kötü bir misal arar ve azmimizi kırmak için onu 
delil edinip önümüze atarlar. Direnmemizden huzursuz olur, azimsizliğimizle sükûn bulurken bizden şikâyet etmeyi 
kutsal vazifeyi ifa sayarlar.  

İslam âlemini istilaya bu kör zihniyet açtı, bu kör zihniyet istilaya yardım etmeye devam ediyor. 

Öte yandan İslam dünyasına ideolojiler üzerinden salınan seküler bir cebriyecilik vardır. Vakaların akışında insan iradesini 
hiçleştiren emperyalist bir determinizm. Başımıza gelenlerin çağın eseri ve gereği olduğunu öne süren “çağdaş” kaderci 
akım! 

Kendilerini İslam aleminin en okumuşları görürler. İslam aleminin en büyük dünyevi nimetlerini onlar tüketir, en 
görkemli boğazlarda, göl ve nehir manzaralarında ancak fotoğraflardan bildiğimiz malikanelerde otururlar.  

En büyük maddi sermayeler onlara aittir, en büyük personel gücü onlardadır. En büyük yayınlar, ekranlar onların 
elindedir. Hepsini bir eder, üzerimize salar ve günün yirmi dört saati, kendilerini de içimize katarak “Biz adam olmayız!” 
diye bağırıp dururlar.  

Onlara göre, biz yol almaya çalıştıkça gerileriz, kurtarmaya çalıştıkça kaptırırız, kazandığımızı zannettikçe kaybederiz.  

Kadim geçmişin cebriyecileri, dinî kılıklar içindeki kötümser kadercileri bizi azimsizleştirmek için bizde ne kadar günah 
arıyorlarsa bu çağdaş cebriyeciler, direnişimizi kırmak için bizde o kadar başarısızlık ararlar. Her zaferimize leke sürer, her 
başarımıza eleştiri babından kapkara şerhler düşerler. Kendileri kahkahalar atarken yüzümüzdeki gülümseyişten bile 
ürker onu izale için personellerini seferber ederler.  

İşte bu biri arkadan, diğeri önden yaklaşan ve terimleri farklı harflerle de yazılmış, farklı seslerden oluşmuş gibi görünse 
de aynı manaya gelen iki şeytan karşısında yol ayrımımız…  

Bırakın dünya tarihini sadece İslam tarihine bakarak yüzlerce kez “Yeni bir dünya kurmak mümkün!” haykırışının 
haklılığını ispatlamak hiçten değil iken ya bu şeytanî seslere aldanacağız ya da irademizin işlediğini istersek 
yapabileceğimizi yapmaya çalışırsak dünyayı değiştirebileceğimizi kabul edeceğiz! 

Hayır, onlara asla aldanmayacağız… “Allah’tan ancak kafirler umudunu keser!” diyen kitabımıza iman edeceğiz, Ashabına 
daima umut veren Resûl-i Ekrem’i tasdik edeceğiz, tarihimizden ibret alacağız ve “Yeni bir dünya kurmak mümkün ve 
elbette mümkün!” diye haykıracağız.  

Çünkü bizim parolamız Allahu Ekber, nişanemiz ise “Velillâhil hamd”dır.  
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Allah’ın iradesinin üzerinde bir irade yoktur. En büyük O’dur. Mülk O’nundur. Çalışana vermek O’nun vaadidir. Bunun 
için en koşulsuz bağlılık O’nadır. O’na tevekkül edip iradesini işleten asla kaybetmemiştir.  

Ey karamsarlar, ey kadim ve modern cebriyeciler, size aldanmıyoruz:  

Biz, istersek yaparız, yaparsak dünyayı değiştiririz! Bize bunu öğreten Rabbimizdir. O’na inandık bir kere… Kadim ve 
modern şerhleriniz hepsi bir arada çöplüktür!   

  

 

Dünyayı yeniden kurmak  

Batı’nın üç yüz yaşını geçen “Aydınlanma” serüveni, “kemal”e erdikçe insanlığı “anlamsızlık” karanlığına sürükledi. 

Vahyin aslı ve yorumlarıyla arasına mesafe konan Batılı insan, 19 ve 20. yüzyılda geliştirilen çözümlerle “Aydınlanma” 
sonrası “anlamsızlık” sorununu aşabileceğini zannetmişti. Ama o çözümlere rağmen Batılı insan, “Aydınlanma”nın 
dayattığı öncesiz (evvelsiz) ve sonrasız (ahiretsiz) bir dünyada neden var olduğunun cevabını veremedi ve mevcudiyetiyle 
ilgili cevapsızlık, onu bunalıma sürükledi.  

“Aydınlanma”nın mirasçıları, bireysel sorunlara karşı psikolojiyi, toplumsal sorunlara karşı sosyolojiyi geliştirdiler. İki 
disiplinin verilerinden yararlanarak seküler ruhsal tedavi ve “vaazsız” toplumsal terapi yöntemleri geliştirdiler. Başka bir 
ifadeyle, “Aydınlanma” ile dayatılan bireysel ve toplumsal yaşamda mutsuzluk, bireyin bir hastalığı veya arızi, giderilebilir 
bir toplumsal bunalım olarak tarif edildi. Bu yönde bir sistematik geliştirildi ve sıkıca uygulandı.  

Milliyetçilik ve hemen ardından sosyalizm gibi ideolojiler de “Aydınlanma”nın ömrünü uzattı, 20. yüzyılın sonlarına kadar 
onun için bir tür koltuk değneği oldu.  

Birey ve toplumlar, “Aydınlanma” ile gelen bu yönelim ve ideolojilere bakarak bazı hedefler edindiler ve onların peşinde 
koşmakla mutlu olmaya çalıştılar. Bu bağlamda 20. yüzyılda yaygınlaşan “seküler şehitlik” bize çok şey anlatmaktadır. 
Evvelsiz ve sonrasız bir dünya tasavvurunda “devrim şehidi” gibi bir kavram, derin bir tutarsızlık olarak vücut buldu ve 
çok ilginç bir şekilde “Aydınlanma”nın doruğunda olanlar değil, “Aydınlanma”nın peşine takılsa da henüz ona ulaşmayan, 
bununla birlikte henüz evveli ve sonrası olan bir dünya tasavvurundan da beslenen toplum kesimleri arasında tuttu. İşin 
aslında “Aydınlanma”nın doruğuna çıkanlar, “Aydınlanma” peşinde koşanların isteklerini sömürerek onları “Aydınlanma” 
yolculuğunun kurbanlarına dönüştürdüler ve “dinî kutsal”ı öldürürken “seküler” bir kutsal ürettiler. Bu “seküler kutsal”ı 
yaşayanlar, “Aydınlanma” yolunda tükenirken kendini mutlu hissetme gibi çelişkili bir hâl yaşadılar.  

20. yüzyılın III. Dünya toplumlarının hikâyesinin tamamına neredeyse bu “seküler kutsal” tutarsızlığı ve aslında aldatması 
hâkimdir.  

Ya sonrası? Kocaman bir hiç… 

21. yüzyıla girilirken “Aydınlanma” ile gelen insanın evvelsiz ve sonrasız bir dünyada mutlu olma arayışı, 
“Aydınlanma”nın doruğuna çıkanlar için korkunç bir hayal kırıklığıyla son buldu.  

Bugün Avrupa ve ardından ABD’de yaşananların özeti aslında şudur: “Aydınlanma”nın doruğuna çıkanlar, oradan bütün 
dünyaya seslenerek “Burada bir şey yok! Bizi kandırmışlar!” diye bağırıyorlar.  

Onlar, “Aydınlanma” uğruna, mana namına her şeyi terk etmekle kalmadılar, aynı zamanda mana namına her şeyi 
lanetlediler. “Madde” üzerinden çılgınca bir hırsla tatmin olmaya, dolayısıyla mutlu olmaya çalıştılar. Özellikle cinsellik 
bağlamında, insanlığın vahyin rehberliğinde edindiği bütün ilkeleri ayaklar altına aldılar. Daha önce genelde bir yaşla 
ilişkili olan bu insan hâlini tıbbi yöntemler ve çok yönlü görsel teşviklerle bütün yaşlara yaydılar. Ama insanlar, onlardan 
öğrenme bu beşerî arayışlarının sonunda bir tür plastikleşirken tatmin ve mutlu olmadıklarını da gördüler. Kendilerine 
arzularına uymaları durumunda mutlu olacaklarını öğretenlerin onları aldattıklarını anladılar. Bunun için şimdi isyan 
ediyorlar.  
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Çin gibi otoriter rejimler, bu isyanı istibdatla bastırırken son iki yüzyılda kendi insanına yönelik çözümlerinde iknayı hep 
istibdattan kârlı gören özgürlükçü Batı dünyası ise şaşkın. durumda. Önünde iki seçenek var, “Aydınlanma” ile keşfettiği 
bu ikna yolunu yetersiz, riskli ve yıkıcı görüp baskıya başvurmak ya da ikna donanımı çöktüğünden isyanı kendi hâline 
bırakıp sona doğru yol almak. Ne var ki Batı’nın belki Çin’e göre bile daha köklü bir baskı deneyimi var. Batı, istibdadın 
çözümü olmadığını gayet iyi biliyor. Dolayısıyla birincisi çıkar yol değildir. İkincisi ise belirsizlik getiriyor. Belirsizlik ise 
çılgınlığa yol açacak kadar tehlikelidir.  

Buna rağmen Batı’daki iktidar çevrelerinin bir bölümü, şimdilik “Aydınlanma”nın iflası ile gelinen aşamanın İslamîleşme 
ile sonuçlanmaması için, Çin gibi istibdadı meşru görüyor. İslam dünyasında son 20-30 yılda oluşturulan dehşet ortamının 
da yardımıyla toplumlarını bu istibdada ikna edebileceğine inanıyor. Bunun toplamının nihayetinde İslamîleşmenin 
Batı’da kitleselleşmesinin önüne geçebileceğini düşünüyor. Diğer kısmı ise hâlâ şaşkınlık hâlinde durgun.    

 

ÜÇÜNCÜ DÜNYA VE AYDINLANMA  

Dünyanın bu hâline karşı sorunumuz ise eski III. Dünya toplumlarının önemli bir kısmının hâlâ taklidi bir “Aydınlanma” 
arayışında olmasıdır. Daha açık bir ifadeyle “I. ve II. Dünya”lar,  “Aydınlanma iflas etti!” diye adeta çığlık çığlığa bağırırken 
“III. Dünya”da hâlâ çok geniş toplum kesimleri, o seslere kulak tıkıyor. “Aydınlanma”nın doruğuna çıkanların bütün 
deneyimlerini kendisi de yaşamadan durmamakta kararlı görünüyor.  

Bu kitleler mekanik görselliğin aktardığı Batılı ortamlara bizzat katılmak için çılgınca yol alıyor. “Özgürlük dünyası” olarak 
önüne konan o ortamları bir tür “seküler cennet” biliyor ve o sahte cenneti, uğruna risk alınacak kadar “keyifli” görüyor. 
Bu, öyle bir romantizm oluşturmuş ki buna karşı her söylem, onlar tarafından haince bir aldatma olarak değerlendiriliyor. 
Biz açıkçası bir tür “koyun psikolojisi” veya “trene binme psikolojisi” ile karşı karşıyayız. Önünde duranın her an ayaklar 
altında kalıp çiğnenme ihtimali söz konusu.  

Meselenin diğer bir yanı ise “derin Batı”nın hâlâ kendisine yönelik bu akışı, yine kendisine ait “Kürselcilik-Ulusalcılık” 
havuzlarında toplayıp değirmenine un yapabileceği umuduna sahip olmasıdır. Batı’nın aldatmadaki son oyunu, 
küreselcilik-ulusalcılık karşıtlığıdır.  

 

İSLAM DÜNYASI VE “AYDINLANMA” 

İslam dünyasını “Aydınlanma” konusunda sair dünyadan farklı kılan, “Aydınlanma”daki karanlığı erken teşhis etmesidir. 

İslam dünyasında bu bağlamda Şeyh Halid ez-Zülcenâheyn’in tarikat ve İmam Hasan el-Bennâ’nın cemaat hareketi olmak 
üzere, yaklaşık yüz yıl arayla iki dalga gelişti.   

1827’de vefat eden Şeyh Halid, devrin ansiklopedisi kamusu ezberlemiş, muhtemelen Hindistan’da Şah Veliyullah 
Dehlevî’nin talebelerinden; Irak ve Şam’da ise Osmanlı memurlarından Batı’daki gelişmeleri haber almıştı. Buna karşı 
yeni bir vaziyet almamız gerektiğini de fark etmiştir. 

Şeyh’in bu yeni vaziyet bağlamında İslam dünyasına zihinsel açıdan en büyük hizmeti, yaşadıklarımızın cebrî olmadığını, 
bizim irademizi değişimden yana kullanmamızın mümkün olduğunu ve bu durumda düşmanlarımızın bizim için 
tasarladığı öyküyü yaşamak zorunda olmadığımızı bize öğretmesidir. Onun “kadere iman”la ilişkili olarak İslam 
dünyasında yayılan cebriyenin aleyhinde yaptığı ihya, bütün Müslümanlar açısından müspet sonuçlar verdi. Öte yandan 
Şeyh, hazır tarikat yapısını İmam Gazzâlî’nin yolu üzerinden ihya ederek İslam dünyasında hızlı bir şekilde güçlü bir sivil 
örgütlenme kurmayı başardı. Devletin kimi yörelerde tükendiği, kimi yörelerde sekeratte olduğu bir İslam dünyası, onun 
bu çerçevede oluşturduğu dalga sayesinde Güney Asya, Orta ve Güney Afrika ve Güney Amerika’nın hikayesini yaşamadı. 
Onun hizmetlerinin etkisi veya kimi zaman o hizmete tepkiyle İslam dünyası hiçbir zaman o coğrafyalar boyutunda fiziki 
ve kültürel bir sömürgeye dönüşmedi. Ne Hıristiyanlaştı ne de Batılılaşma konusunda onların vardığı noktaya gitti.  

İmam Hasan el-Bennâ ve arkadaşları ise Batı’yı doğrudan okumuşlar, “Aydınlanma”yı ideolojiler boyutunda da bizzat 
tanımışlardır. İmam, 1928’de kurduğu İhvan-ı Müslimin Cemaatiyle, Batı’yı doğrudan tahlil edip ona karşı cemaat 
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üzerinden bir mücadele yolu geliştirdi. Onunla aynı çağda İslam dünyasının farklı noktalarında da farklı simalar yine 
cemaat üzerinden Batı’ya karşı zihinsel ve pratik üretimlerle yeni bir dalga oluşturmayı başardılar.  

Dünyadaki bütün hareketler, Batı’ya karşı yine Batılı bir ideoloji ile karşı koyma yoluna gittiler. İslam dünyası ise bu iki 
dalga ile kendi kökleri üzerinden Batı’ya karşı koyma yoluna gitti. Bu, İslam dünyasının en özgün yanı, Batı açısından en 
ürkütücü ama Batı’ya karşı duranlar için de en umut verici yanıdır. Bunun için İslam dünyası, “bir daha toparlanamaz” 
vaziyette görünürken bile Batı’ya karşı hep en öndeki alternatif olarak görüldü ve Batı, ona karşı sürekli önlem 
geliştirmek durumunda kaldı.   

İslam dünyasının direnişte yaşadığı en önemli sorun ise bu iki dalganın birbirinin alternatifi, birbirinin karşıtı ve hatta 
düşmanı gibi görünmesidir.  

Bu görüntünün oluşmasında büyük pay, İslam dünyasına karşı önlem sürecini hiç kesmeyen Batı’ya aittir. 1970-80’li 
yıllarda Suriye’ye komşu Güneydoğu Anadolu şehirlerinde İhvan mensubu olmakla Vehhâbî olmak bir görülür, dolayısıyla 
her İhvan mensubu Şeyh Halid’in yolunun düşmanı olarak kabul edilir, dışlanır ve ona düşmanlık edilirdi. Çünkü bölgede 
garip bir şekilde Suriye üzerinden dağıtılan ama İstanbul matbaalarında basılan ve sözde tarikatı anlatan eserlerin satır 
araları ve dipnotlarına bu yönde okkalı bölümler yerleştirilmişti. Bu kitapların CIA ile birlikte çalışan bir gruba ait olduğu 
anlaşılıncaya kadar nice kişi birbirini itham etti. Bu çalışmaların daha derin versiyonları ise Irak-Şam-Suudi Arabistan 
üçgeninde yapıldı. Irak ve Şam’ın İhvan mensupları Suudi Arabistan’a çekilerek Vehhâbilîğe yaklaştırıldı. Bu yöndeki 
propagandaya malzeme sağlandı. Böylece dış güçlere karşı birlikte durması gerekenler, Vehhâbîlik üzerinden çatışmak 
yerine, Vehhâbîliği de ıslah etmek için çalışması gerekenler, İslam karşıtlarının işini kolaylaştıracak anlamsız tartışmalara 
girdiler.  

Yakın dönemde İslam dünyası bunu tam da aşıyor iken zihinsel ve pratik anlamda bir fetret dönemine sokuldu. Bu fetret 
döneminde Müslümanlara dayatılan; ya İslam’a davet ve irşad yerine anarşizme yönelmek ya da İslam’ın varlığını 
küreselcilik ve ulusalcılık karşısında anlamsızlaştıracak şekilde sentezci bir ılımlılığa sürüklenmektir.  

Müslümanlar, bugün bu fetret dönemini aşıyorlar. Lâkin bu kez Müslüman gençliği anlamsız bir eleştiriciliğe sürükleyerek 
İslamî hareketlere düşman kılma ve küreselcilik ya da ulusalcılık havuzlarına aktarma yönünde bir operasyonla karşı 
karşıyayız.  

Türkiye’de bazı eski sol isimler ve bazı özel üniversiteler salt bu yönde çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Söz konusu 
isimlerin bütün dikkati İslamî gelişmeler üzerindedir. Bunun için sürekli gözlem ve anket yöntemlerine başvurarak 
tahliller yapıyorlar ve Müslüman gençliğin hatta yaşlandıkça özlerinden kopan birtakım isimlerin kafasını karıştıracak 
üretimler yapıyorlar.  

Bizim kimi zaman “bozuldu/değişti” dediğimiz isimler, ne yazık ki bu fetret döneminde başlayıp hız kazanan operasyonun 
kurbanlarıdırlar. Söz konusu kişiler, önce sol bir jargonla İslamî hareketleri eleştiriyorlar. Ardından eski tüfek solcular 
misali sınırsız bir liberalizme yöneliyorlar yine İslamî hareketleri ölçüsüzce eleştiriyorlar.  

İslam dünyası gençliği bu operasyonu da aşıp yeni bir dünyada yeni bir dalga oluşturabilecek mi? Böylece İslam dünyası, 
direnişinde istikrarlı tutumunu sürdürüp günün gerçekliği içinde yeni bir direniş safhasına, kendi üçüncü dalga direnişine 
geçebilecek mi?  

Bugün bütün mesele budur ve İslam dünyası bunu yapabilecek gençlik potansiyeline sahiptir. Çok kısa bir zamanda 
anlamsız ihtilaf konularına gülüp geçen, bütün İslamî birikimleri değerlendirip onlardan istifade yolları arayan, enerjisini 
İslam dünyasını “imam ümmet” vazifesi doğrultusunda donatacak üretimlere yönelen bir Müslüman gençlik göreceğiz. 
Batı da Doğu da o gençliğin ayak seslerini duyuyor. Bunun için kendi “Aydınlanma”sı çökerken Batı’da ve Doğu’da İslam’a 
karşı bu kadar yeni önlem alma yoluna gidiyor.  

Hani diyordu ya Üstad Mevdudî “Gelin Bu Dünyayı Değiştirelim!”  Biz de “İstikbal İslam’ındır” inancıyla “Gelin Bu Dünyayı 
Yeniden Kuralım!” diyelim.  

Set oluşturma günleri geçti, gün dünyayı yeniden kurmak için kolları sıvama günüdür. Göreceğiz ki irade varsa dünya 
yeniden kurulabiliyor. Göreceğiz irade İslam doğrultusunda işliyorsa dünya yeniden kurulabiliyor. İnanan, mutlaka 
kazanır.  
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“Gevşemeyin, üzülmeyin, inanmışsanız üstün olan sizsiniz!” (Âl-i İmrân 139)   

“Allah, içinizden iman edip salih amel işleyenlere vadetti: Onlardan öncekileri yeryüzünün halifeleri kıldığı gibi onları da 
yeryüzünün halifeleri kılacak, razı olduğu dinlerinde kendilerine iktidar verecek ve korkularından sonra onları emniyete 
kavuşturacaktır…” (Nur 55)   

 

  

 

 

 

 

 

 

İslam’a neden muhtacız? 

İslam’dan başka hiçbir kurtuluş yolu olmadığını gözlerimizle görerek inandığımız için İslam… 

Çocuklarımız için İslam… 

Gençlerimiz için İslam… 

Kadınlarımız için İslam… 

Yaşlılarımız için İslam… 

Hepimizi özümüze döndüreceği, bizi bir daha insan yapacağı için İslam… 

Gerçek ve tek kurtuluş yolu olduğu için İslam… 

 

 

Dine karşı savaşanlar, verdikeleri son savaşı da kaybettiler. Dün “Din afyondur” diyenler, bugün dinin birey için önemini 
de toplumsal yapıdaki yerini de kabul etmek zorunda kaldılar. 

Dün “Ne çektiysek dinden çektik” diyenler, “Din, aslında toplumumuz için gerekli, din olmazsa olmaz; dinsiz olursak daha 
da kötü duruma düşeriz” diyorlar. 

Din dışı ahlâkın vaziyeti ortada. Din olmadan bir ahlâk ve değer sisteminin kurulamayacağı herkes tarafından anlaşıldı. 
Din dışı bir değer ve ahlâk sistemi kurmaya çalışanlar; ahlâksız ve değersiz kaldı. 

Bu, insanlığın dine karşı ilk yenilgisi değildir. 

İnsanlık, tarih boyunca, kendisini şerefli bir varlık rütbesinden düşürmek isteyenlerce aldatıldı. 

Toplum üzerinde kayıtsız şartsız hakimiyet kurmak isteyenler, kenileri de aciz bir kul oldukları hâlde, hadlerini aşıp 
insanlığı kendilerine kul ederek insanlık üzerinde Rablik taslayanlar, bu sinsi, girişmlerinin önünde engel olarak daima 
dini gördüler; Topluma “Dinden uzaklaşırsan kurtulursun” dediler. Ne yazık ki toplum, hileyi görmedi, her seferinde 
aldandı, “Dinden uzaklaşırsan kurtulursun” diyenlerin gerçekte “Seni kendime köle edinmek için Allah’a kul olmaktan 
uzaklaştırıyorum demek istediğini anlamadı, tuzağı çözemedi. “Seni kurtarırım” deyip onu kendi dünya tapınağına 
sürükleyenlerin ardına takıldı. Dünyaya kulluğun karşılığında dünyayı buldu, madden belki kalkındı ama manen çöktü. 



10 
 

Bugün yaşanan o çöküşlerin son çöküşüdür. Bir daha, en azından toplumun bir kesimi için maddi bir kalkınma yaşanıyor 
ama bu maddi kalkınma toplumu mutlu etmiyor. Aksine toplum madden kalkındıkça huzursuzlaşıyor, daha karmaşık 
sorunlarla yüz yüze geliyor. 

Bugün toplumun maddi ve manevi kalkınmayı birlikte yürütecek; bu, biribirne zıt görünen ama birbirini tamamlayan iki 
kalkınmayı buluşturacak bir programa ihtiyacı vardır. O program İslam’dır ve programı uygulayacak olanlar, İslam’a bir 
bütün olarak inananlardır. 

İnsan, iki zıddı bir arada taşımaktan ürkecek kadar zayıftır. Oysa gelişmenin, ilerlemenin, kalkınmanın tek yolu, zıtların 
buluşmasıdır. Zıtların buluşmadığı hiçbir yerde gerçek bir üretim, gerçek bir ilerleme yoktur. 

Toplum, hem dinini hem dünyasını istiyor. Bu, yerinde bir istektir. Dinimiz, bir dünya kurmaya engel değil; aksine dinimiz, 
bir dünya bir yana, iki dünyaya sahip olmanın programıdır. 

Din, fertleri iki tercih arasında bırakabilir. Ancak toplumları iki tercih arasında bırakmaz. Fertler, Allah yolunda mücadele 
ederek başkalarının kurtuluşu için mallarından ve canlarından olurlar. Onlar, mal ve canlarından oldukça toplumlar, iki 
dünyanın refahına kavuşurlar. Bu, kendini feda etme hâlidir. Ahireti dünyaya tercih etmektir. Toplumun (başkasının) 
saadeti için kendinden vazgeçmektir. (Gerçek fedakârlık da ferdin kendi kaybı karşısında toplumun kazandığını gördüğü 
hâlde toplumdakine göz dikmeyip fedakârlığa devam etmesidir.) 

Tarih boyunca milyonlarca fert, din uğruna savaşırken malından ve canından oldu. Ama tarih boyunca dine hakkıyla 
sarılan hiçbir toplum geri kalmadı. Aksine toplumlar, dine olması gerektiği gibi sarıldıkça kalkındı. 

Toplum, bugün bu fikrin, farkına varmaya muhtaçtır. Bugün bu farkı kavrayacak ve topluma kavratacak birilerine ihtiyaç 
vardır. 

“Ey halkım, biz Allah için doğru yolu gösterdikçe madden kaybetmiş olabiliriz. Ama siz toplum olarak, bir bütün 
halinde Allah’ın yoluna girdikçe hem dünyada hem ahirette kazanacaksınız, biz, size bunu vaadediyoruz; sizden bizim 
gibi kendini feda edecek fertler çoğaldıkça siz bir bütün olarak üstün olanlar olacaksınız” diyebilcek, bunu toplumun 
anlaycağı bir şekilde izah edecek birilerine ihtiyaç var. 

“Bizim, bugüne kadar ki kaybımız, sizin kazancınızdır. Bizim iktidarımız ise sizin gerçek zaferinizdir” diyecek birileri… 

Bunu anlatabilmek ve buna inandırabilmek kolay değil. Büyük bir güce ihtiyaç var. O gücün kaynağı doğru yol üzerinde 
olmaktır. Çünkü doğru yol üzerinde olanın yardımcısı Allah’tır. 

 

 

TOPLUMA İNANDIRMAK GEREK 

 

Toplum, onları anlamayacak, onlara kolay inanmayacak, çünkü,  

- Yüz yıldır toplumun beynine “din, geri bırakır; din, esarete yol açar” yalanı kazındı. 
 

Çünkü 

- Uzun süredir, ferdi fedakârlık ve dünyevi kayıpta toplumsal kurtuluş arasındaki orantının niteliği ile ilgili bir kafa 
karışıklığı var. “Kendini Allah yoluna vererek dünyasını feda eden fertlerin sayısı arttıkça Müslüman toplumun 
kazancı artar” gerçeği gözardı edildi. 

Ve en zoru, (Özellikle toplumun bir kesimi açısından): 

Geçmişte mekânsal bir yoksulluk içindeydik, yoksul köy ve kasabaların kümelendiği coğrafyalara aittik. Ama kendi 
köyümüzde, kasabamızda “Azıcık başım, kaygısız başım” anlayışı içinde huzurluyduk. Günün sadece bir kısmını ve yılın 
sadece yarısını çalışarak geçirmek zorundaydık. 
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Camide uzun uzun oturmaya, akrabayı ziyarete, çalışanı yetersiz gelen konu komşu için birkaç gün işçilik yapmaya, evinin 
duvarını örmede, çiftini sürmede, bağını budamada yardımcı olmaya zamanımız vardı. 

Biz, o yoksul mekânlarda yoksullardan bir yoksulduk. Ama tamı tamına insandık. Namus yoksunlarını hizaya getirmeye, 
komşunun hakkını yemeye yeltenene dur demeye, akrabayı gözetmeyene adam ol demeye cesaretimiz ve yetkimiz 
vardı. 

O gün bizim sadece mekânımız yoksuldu. Bugün metropollerin “Slum/ varoş, kenar mahalle” denen çukurlarında “sınıf 
altı yoksulluğu”na, “yoksulluk kültürü”ne sürüklendik.  

Nedir “sınıf altı yoksulluğu?” veya “kültürel yoksulluk”?  “Açlığı giderme faaliyetinin bütün manevi değerlerin önüne 
geçtiği, bütün insani değerlerin karın doyurma çabasının altında ezilip tükendiği modern şehir yoksulluğudur. 
“Yoksulluğun bir mirasa dönüşmesidir?” 

“Sınıf altı yoksullar” olarak, bütün dünya sınıf altı yoksulları gibi, bütün yoksulluk kültürü düçarları gibi artık beynimiz 
kalbimiz yok, sadece doyrulacak bir midemiz ve gecenin işten arta kalan birkaç saatinde kendisi için bir barınak 
aradığımız bir gövdemiz var. 

Yılımız, ayımız, hafta sonumuz, her gün veher saatimiz çalışarak geçmek durumunda. Başkasına (topluma) verecek bir 
günümüz bir yana bir saatimiz bile yok. Hasta ziyareti bir yana cenaze töreni bile bize fazla geliyor. 

Metropollerde “slum” sakinleriyiz. Nedir slum? “Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu, sakinlerinin sürekli değiştiği, her 
tür sefaletin bir arada görüldüğü, eskinin görkemli, bugünün yıpranmış semtleridir.” “Aşırı kalabalık söz konusudur bu 
mahallelerde, suç oranı yüksektir ve güvenlik sorunu vardır. İletişimsizlik, içine kapanıklık, değerlere yabancılaşma, 
sebepsiz intiharlar buraların karakteristik birer özelliğidir.  

Biz, bu sefalet yuvalarında namus yoksunlarını görünce gözümüzü kapatırız; komşunun hakkını ihlal edeni görünce 
seyrederiz. Akrabayı unutanı duyunca biz de öyleyiz, deriz. Bizim onlara karışmaya ne cesaretimiz ne de eski yoksul 
mekânlarda var olan yetkimiz var. 

Biz, artık sadece bir nesneyiz. Bizim için toplum yok; sadece midemiz ve gövdemizle biz varız. Bizim insanlığımız can 
çekişiyor, sadece beden olarak varız. 

Bizi uyandırmak zor, bizi düşündürmek zor, bizi bir çarkın dişi olmaktan insanlığın kurtuluşu için çalışma onuruna 
yükseltmek zor. 

Bizim, insanî bir hedefimiz, toplumsal bir gayemiz yok; sadece bedeni hedeflerimiz var. O da bir an önce “sınıf 
yoksulluğundan, sömürü yoksulluğuna, işlevsel sınıf altı yoksulluğuna terfi etmektir. Nedir sömürü yoksulluğu veya 
işlevsel sınıf altı yoksulluğu? “Üst sınıftakilerin yoksulluğu yararlarına buldukları, daha düzenli işlerde çalıştırılsalar da 
kazandıkları yoksulluktan kurtulmaya yetmeyen yoksulların yoksulluğudur. 

Bizimle uğraşanların güçlü mesajları olmalı. Bizimle uğraşanların, 

- Ölü kalpleri diriltmek için uğraştıklarına dair bilgileri olmalı. 
Bizimle uğraşanların, 

- Doğruluk ehli olduklarına ve güçlerini o doğruluğun ehli olmaktan aldıklarına dair şuurları olmalı. 
Bizimle uğraşanların, 

- Vaatlerde bulunmaya cesaretleri olmalı. 
Bizimle uğraşanların, 

- Büyük hayalleri olmalı ve bizi kendi hayallerine katacak bir ikna kabiliyetleri olmalı. 
Bizim güvenimiz kırılmış, kolay güvenmeyiz. Biz, çok aldandık; öyle hemen arda takılmayız. Biz ölmüşüz, kolay dirilmeyiz. 

 

NEDEN İSLAM? 
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Kaybettiğmizi değerleri yeniden kazanmak için İslam… Yeniden insan olmak çin İslam… Bütün anlamlarıyla geleceğimize 
yeniden kavuşmak için İslam… 

Dünya tarihi, tanrılık taslıyan krallar ve kendilerini, tanrının gölgesi olarak tanıtan melikler tarafından belirlendikçe 
insanlık fesada uğradı. Onların belirlediği tarihi sınıf çarkları arasından kurtulup Allah’ın kulluğunda eşitliği bulmak için 
İslam… İnsanlığın tartısı bozuldu. İnsanlık için adil tartıyı bulmak için İslam… 

İnsanların değeri, güçleriyle, statüleriyle, sermayeleriyle ölçülmeye başlandı. Herkesin elde etmekte eşit imkânlara sahip 
olduğu takvada üstünlük ölçüsüne yeniden kavuşmak için İslam… 

Din dışı bir ahlâk önerenlerin ahlâksızlığı üzerimize sıçradı. İslam ahlâkıyla yeniden arınmak için İslam… 

Konuşan yalan söylüyor, anlaşma yapan aldatıyor, emaneti alan ihanet ediyor. Sermeyeye kavuşan bencilleşiyor. 

Doğruluğun yüceltildiği… 

Söz verenin sözünde durduğu… 

Emanetin korunduğu… 

Sermayeye kavuşanın sosyal adaleti gözetlediği bir dünyaya kavuşmak için İslam… 

Hepimiz iç dünyamızda farkında olarak veya olmayarak İslamca bir yaşama özlem duyduğumuz için İslam… 

“Sizi kurtaracağız” diyenler, bizi aldattı. “Dinden kurtuldukça ilerleyeceksiniz” diyenlerin hilesi gün yüzüne çıktı. 

İslam’dan başka hiçbir kurtuluş yolu olmadığını gözlerimizle görerek inandığımız için İslam… 

Çocuklarımız için İslam… 

Gençlerimiz için İslam… 

Kadınlarımız için İslam… 

Yaşlılarımız için İslam… 

Hepimizi özümüze döndüreceği, bizi bir daha insan yapacağı için İslam… 

Gerçek ve tek kurtuluş yolu olduğu için İslam… 

 

İslam’ın şiarlarını yaşatmak 

Kadir Gecesi’ni en güzel tebrik edenler, yine bütün yıl İslami bir hayat yaşayanlardır.  

Bayramları en güzel tebrik edenler de onlardır. Bugünler yıl boyu ibadeti terk edecek kişiler  

oluşturmak için değil, yıl boyu ibadetten uzak olanları ibadete bağlayacak büyük bağlantı  

noktalarıdır. Bu bağlantı noktalarını yaşatmak, İslam’ın şiarlarına, İslam’ın yeryüzündeki  

varlığına ve hâkimiyetine doğrudan hizmettir 

Pek çok kişinin hafızasında çocukluğunun İslami hayatı ile ilgili olarak sadece bir bayram sabahı vardır. “Dinle aranız 
nasıl?” sorusuna karşılık onlar, “Küçükken babamla bayram namazına gittiğimi hatırlıyorum. Babamın elimden 
tutuşunu… Bayram tebriklerini… Eve gelip yaşlılarımızın ellerini öpüp onlardan bayramlık alışımı... Aslında biz de 
Müslümanız...” cevabını verirler.  

Belki yadırgıyoruz. Ama bu ifade, şiarların hafıza üzerindeki kuvvetli etkisini, bir dini, bir inancı, bir ameli hatırlatma 
gücünü kanıtlıyor. 
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O hatırayı yaşayan onu İslam’la özdeşleştirmiş, onu kendisiyle İslam arasında bir bağ olarak görmüş; o hatıra hafızasında 
öyle yer etmiş. Az şeyle çok şey anlatır bu. Büyük bir bahçeye açılan bir pencere gibidir. Ona bakınca onun ardındaki 
bahçe hatırlanır.  

Şiar, bazen bir resimdir, bir şekildir, günümüzde bir parti rozeti gibi şiar... bazen bir sözdür, bir hareketi anlatan bir 
slogan gibi... bazen bir mekândır, günümüzde özel anlamlar yüklenen pek çok mekân gibi... Bazen bir giysidir, bir 
dönemde şapka gibi... Bazen bir yemektir, bazı yöreleri hatırlatan yemekler gibi... Bazen bir eylemdir, değişik grupların 
kendilerine has selamları gibi... 

Her dinin şiarları vardır. İslam’ın da şiarları vardır. İslam’ı hatırlatan, kişinin Müslüman olduğunu gösteren sözler, 
ameller, mekânlar, giysiler, günler... 

İslam o şiarlarla hatırlanır, onlarla yaşanır, onlarla anlatılır, onlarla başkasına aktarılır.  

Bazı şiarlar vardır sadece şiar olsun diye oluşturulmuştur. Bayrak gibi, sancak gibi… Bazı şiarlar vardır alemet-i farika 
(ayırt edici işaret) olmasıyla şiarlaşmıştır. Bazı folklorik gösteriler gibi... Bazı şiarlar vardır onları bizzat o şiarların sahipleri 
şiar olarak tayin etmiştir. Bazıları ise düşmanın saldırısıyla şiar haline gelmiştir. Bazen küçücük bir ada veya bir dağ veya 
bomboş bir çöl, bir ülkenin şiarı haline gelir. 

Şiar tanıtıcıdır, şiar toplayıcıdır, şiar ortak hatıraları canlandırır, ortak mekânlarda toplar, ortak hedeflere yönlendirir. 

Şuur ehli olanlar daima şiarlarına sahip çıkarlar. Şiarlar daima düşmanın hedefidir, düşmanı rahatsız eder; düşman onları 
yok etmek, onları etkisizleştirmek, anlamsızlaştırmak ister. Şuurdan yoksun olanlar, düşmanın bu saldırısına ortak olur, 
kendi şiarını öz elleriyle yok eder.  

İslam’ın şiarları da daha ilk günden İslam düşmanlarının hedefidir. İslam düşmanları, yeryüzünde bir tek İslam şiarı 
kalmayıncaya kadar yol almak isterler. 

Kelime-i Şehadet İslam’ın şiarıdır, bir kimlik beyanıdır. Kişi onunla İslam’a girer, onunla İslam olduğunu beyan eder. Ezan, 
İslam’ın şiarıdır; sadece namaza çağrı değildir aynı zamanda bir köyün, bir kasabanın bir şehrin İslam oluşunun ya da 
orada İslam’ın özgür oluşunun işaretidir. Onu duyunca burası İslam’ındır dersiniz ya da burada İslam’ı yaşama hürriyeti 
vardır dersiniz. Bunlar sözlü şiarlardır. 

Ameli şiarlar da vardır. Bazı amellerin önemi, onları şiar haline getirir. Namaz, amelî bir şiardır. Kişideki Allah korkusu, 
kişinin Allah’a hesap verme inancının hassasiyetinin işaretidir. Nitekim farz namaz açığa vurulur, farz namazı sürekli 
saklamak doğru olmaz. Namaz, amelî bir ispattır, bir kimlik bildirimidir.  

Mekânsal şiarlar da vardır. Kâbe gibi, Medine gibi, Kudüs gibi ve küçük bir köyde tenha bir mahallede küçücük bir mescid 
gibi… 

Şiar, saldırıya uğradıkça onunla ilgili hassasiyet artar. Kudüs, sürekli hedef olarak daima temsil değerini hatırlatan bir 
şiardır. Onu sahiplenmek, İslami hassasiyetin bir işaretidir; onu önemsememek, şuursuzluğun ve ümmet şuurundan uzak 
oluşun belirtisidir. 

Mescitler bir zamanlar öylesine hedef oldular ki küçücük köylerde bile dev camiler inşa etmek onun yanına upuzun bir 
minare dikmek bir ihtiyaç haline geldi. O cami, o minare o köyün bayrağıydı aslında Mescitleri hedef alanlara karşı ‘Ben 
de Müslümanım’ meydan okuyuşuydu. Meydan okumak saldırı karşısında bir ihtiyaçtır. O küçücük köylerin o büsbüyük 
camileri, o upuzun minareleri büsbüyük bir ihtiyaçtı.  

Giysiden oluşan şiarlar vardır. İslami kıyafetler İslam’ı hatırlatan bir şiardır. İslami kıyafetleri yasaklayanlar bunu 
biliyordu, bunun için onun yerine başka kıyafetler dayatıyorlardı. Tesettür sadece bir Müslüman kadının bireysel itaatini 
ifade etmez. Köylerin, kasabaların, şehirlerin İslami hassasiyetinin iki belirtisi vardır: Mescitler ve tesettür... Bir dönem 
tesettüre yönelik saldırı öylesine arttı ki tesettür, temsil gücü en yüksek şiar haline geldi. Müslümanlar böyle gördü, 
başkaları da tesettür gerçeğini böyle okudu.  

Vakitlerle ilgili şiarlar vardır. Ramazan toplumsal bir şiardır. O ayda İslam şehirleri, İslam olmayan şehirlerden daha da 
farklı bir hal alır ve pek çok kişinin İslam’la bağı bir Ramazan sayesindedir, onlar için İslam Ramazan’dan ibarettir. Onu 
kendi İslam oluşlarının ispatı olarak kabul etmişler. Onunla İslam’ı yaşıyorlar. 
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Mübarek günler ve bayramlar da birer vakitsel şiardır. İslam’ı hatırlatan, İslam’ı anlatan, İslam’la bağ kurmayı sağlayan 
birer şiar... Onlar, İslam yurdunda yaşanır ya da sadece Müslümanların bulunduğu yerde yaşanır, orada İslami hâkimiyeti 
ya da Müslümanların bir topluluk olarak var oluşunu gösterir. Çevreye İslam’ı ilan eder, çocukların hafızasında İslam’a bir 
hane ayırır. O hane, İslam’ı hafızada canlı tutar. Kişi, İslam’ı unutsa da o hane, o bayram sabahı ona İslam’la ilgili bilgiler 
getirir. 

İSLAM’IN ŞİARLARI YOK EDİLMEK İSTENDİ 

Müslümanlar daha ilk dönemden İslam’ın şiarlarını üzerlerinde taşıdılar, yüce Allah’ın emrettiği üzere yaşattılar.  

Ama gün geldi Müslümanların inancı yerine batıl ideolojiler, ibadetleri yerine törenler, giysileri yerine başka giysiler, 
bayramları yerine ‘özel günler’ konmak istendi. Özellikle Medine’de farz kılınan şiarlara karşı bir savaş başlatıldı. Bu tam 
olarak İslam’dan soyutlanma, İslam toplumu yerine başka bir toplum oluşturma girişimiydi. 

Ezan yasaklandı, İslami alfabe yasaklandı, camiler kapatıldı, tesettür yasaklandı; ‘Selam’, ‘Bismillah’ hatta ‘İnşallah’ bile 
yadırgandı. 

Bir şiarı yok etmenin birkaç yolu vardır: 

Birincisi, o şiarın dayandığı inanca zarar vermek ve onu etkisizleştirmektir. 

İkincisi, bir şiarı doğrudan yasaklamaktır. 

Üçüncüsü, bir şiara alternatif şiarlar üretmektir.  

Dördüncüsü, bir şiarı anlamsızlaştırmak ve ona yüklenen toplumsal anlamı hafızalardan silmektir.  

Şöyle bir geriye dönüp bakalım, bu yolların hepsinin İslami şiarlara karşı denendiğini göreceğiz. 

Selama karşı başka sözler üretmek... Tesettürü yasaklamak... Camiyi, birkaç yaşlının namaz vakitlerinde uğrayıp kaçtığı 
ölü bir mekâna dönüştürmek... Ramazan Bayramı’na Şeker Bayramı demek ve pek çok yeni gün üretip onları şaşaayla 
kutlarken (örneğin yılbaşını baştanbaşa bir şenliğe dönüştürürken) İslami bayramları toplumsal hayattan silmek, yurtdışı 
tatilleri için bir ‘fırsat’ gibi post-modern bir hale büründürmek… 

Bayramlar üzerinde o kadar çok durdular ki Müslümanlar, bayramları sahiplenme duygusunu yitirmeyle yüz yüze geldi. 
Bayramlar, Müslümanlara o kadar yabancılaştırıldı ki İslam düşmanlarından önce Müslümanlar ‘Ne bayramı? Kimin 
bayramı? Niye bayram?’ demeye başladı. Kendisiyle kendi dinine ait bir şiar arasına mesafe koydu. Aslında tam da 
istenen buydu. 

İslam düşmanları, güçlüydüler ve İslam’ın şiarlarını yok etmek için her yola başvurdular. 

Bazen televizyonlarda bir isim belirir, söz konusu mübarek bir gün, bir bayram olunca bidatlerden dem vurur. Hiçbir 
İslami şiarı üstünde taşımayan bir adamın bidat hassasiyeti(!). Aslında onun bidatle hiçbir derdi yok. Ne yazık ki o, İslami 
şiarları yok etmek için yapılan titiz projelerin (farkında olan veya olmayan) bir parçasıdır. O, dini hizmet adına dini 
engelleme yapılarının basbayağı bir elemanıdır. Müslümanların bidat hassasiyetinden yararlanarak İslam’ın kendisini yok 
etme çabasındadır. Bu ‘camide insanlar ayaklarını uzatıyor’ deyip caminin kapısına kilit vurma kurnazlığının bir 
parçasıdır. 

 

NE BİDATÇILIK NE ŞİAR DÜŞMANLIĞI   

Bunula birlikte Müslümanların içindeki kimi eğilimler de mübarek gün ve bayram şiarlarına zarar verdi.  

Bunlardan ilki, bayramla sevinci özdeşleştirme ve İslami sevinçle cahili sevinci birbirine karıştırarak bayram kutlamama 
eğilimidir.  

‘Bayram kutlayacak halde miyiz ki?’ denir. Oysa İslami sevinci açığa vurma, cahili sevinci açığa vurmaktan çok farklıdır.  
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İslami sevinç, zikirle yoğrulmuştur, Müslüman sevincini tekbirle, tehlille, salavatla açığa vurur. Hiçbir üzüntü zikre engel 
değil. Askine daha çok üzüntü, daha çok zikir gerektirir. Zikir, üzüntüyü giderir. Müslümanların açları arttıkça, bayramları 
daha çoşkulu tebrik etmeleri gerekir. O tebrik ve o zikir; Müslüman olma ve acılara sabretme haline şükür ettirecek, 
uyanış getirecek, diriliş getirecek, İslam toplumunu ihya edecektir.  

Her İslami şiarın canlanışı, İslam’ın canlanışıdır, ihyasıdır. İslami şiarlara hizmet, kişinin kendisine değil, bizzat İslam’a 
hizmettir. Bireysel veya toplumsal açının bir şiara engel olması belki isyandır.  

İkincisi, gerçek bir bidat hassasiyetiyle mübarek günlerin ve bayramların içini boşaltan; onları zamandan, mekândan, 
hatta insandan kopararak ruhsuzlaştıran, anlamsızlaştıran eğilim… 

İslami etkinlikler, onların eğiliminde ‘havada bir şey’ haline geldi, insana seslenen, topluma seslenen yönlerini kaybetti. 
Basit bir ritüele dönüştü. Etkinlik, zamansızlaşmış, mekânsızlaşmış, ruhsuzlaşmış... Oysa bayramlar, Allah rızası için tebrik 
edilen insani günlerdir, insan içindir. Onu birkaç emre indirgemek, aslında pozitivizmin (akılcılığın) İslam dünyasında yol 
açtığı felaketin bir neticesidir. Bugün bu tür akımların İslam dünyasında özellikle teşvik edildiğine dair önemli deliller 
vardır. Çünkü onların çabası, İslami şiarları yok eden ya da insani hayatın dışına çıkaran çabalara katkıda bulunuyor. 
Müslümanlar, şeytanın vazifesinin somutlaştırıldığı bu çağda uyanık olmak zorundalar.  

Ne bidatçilik ne de İslam’ın şiarlarını ruhsuzlaştırma çabası... Öz be öz Resulullah’ın (SAV) yolu... Onu kendi mekân ve 
zamanında büsbütün yaşatan, hem şekil hem ruh olarak yaşatan bir akide... 

İslami etkinliklerinin sair günleri gölgede bırakacağı endişesi de yersizdir. Aksine bugün bir inançla ilgili ‘detay’ 
etkinliklerin o inancın asli etkinliklerini güçlendirdiği herkesçe bilinmektedir. Kadir Gecesi’ni en güzel tebrik edenler, yine 
bütün yıl İslami bir hayat yaşayanlardır. Bayramları en güzel tebrik edenler de onlardır. Bugünler yıl boyu ibadeti terk 
edecek kişiler oluşturmak için değil, yıl boyu ibadetten uzak olanları ibadete bağlayacak büyük bağlantı noktalarıdır. Bu 
bağlantı noktalarını yaşatmak, İslam’ın şiarlarına, İslam’ın yeryüzündeki varlığına ve hâkimiyetine doğrudan hizmettir. 

Kadir Gecesinde ve bayramda bu kalem sahibine de dua etmeniz dileğiyle Kadir Geceniz ve Ramazan Bayramınız 
mübarek olsun! 

Hayat namazla güzeldir 

31 Ağustos 2019’da Kur’an Nesli Platformu’nun “Hayat Namazla Güzeldir” başlıklı Namaz Çalıştayı için Batman’daydık. 
Çalıştayın amacı, namazın önemine, toplumsal yaşamdaki güncel durumuna dikkat çekmek ve bu durumu düzeltmek 
üzere harekete geçmekti. Bu amaç doğrultusunda, seçkin ve büyük bir heyetin huzurunda kıymetli sunumlar yapıldı. 
Bugünkü analizimi orada yaptığım “Namazın Değersizleştirilmesi” başlıklı sunuma ayırmak istiyorum:  

 

NAMAZIN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİ 

Namazın değersizleştirilmesi, genel anlamda, namazın gereken önemi görmemesi ve namazın işlevinden uzaklaşmasını 
ifade eder.  

Meselenin planlanan dünyaya bakan bir yönü gibi tabii dünyaya bakan bir yönü de vardır. Planlanan dünyadan kastım, 
dünya hükmeden uluslar arası iktidar dünyasıdır. Tabii dünyadan kastım ise ne yazık ki geleneksel Müslüman dünyadır. 
Bu tarifi yapmaktan eziyet duyuyorum. Ama ne yazık ki gerçekliğimiz budur: Dünyaya hükmeden yapı ne kadar planlı yol 
alıyor ise geleneksel Müslüman dünyamız da o kadar plandan uzak, tabii bir yol alış içindedir.   

 

ULUSLARARASI SİSTEMİN NAMAZ KARŞITLIĞI 

İslam’ı kendisine düşman belleyen uluslararası sistemin Müslümanları tahakküm altına almak için hedefine koyduğu iki 
İslamî şiar vardır: Kadınlar için tesettür ve bütün Müslümanlar için namaz. Bu iki şiar, birbiriyle ilgisiz de değildir. Yüce 
Allah buyuruyor: “Muhakkak ki namaz, fuhuşat ve münkerattan alıkoyar”. ( Ankebût 45)    
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Örtüsüzlük, kadını cevaz verilmeyen bir sosyalleşmeye açtığı gibi namazsızlık da mü’mini cevaz verilmeyen hallere açar. 
Örtüsüzlük, kadını namahreme açtığı gibi, namazsızlık da mü’mini harama açar.   

Uluslararası sistem, bunun farkında olarak tesettürle mücadele ettiği gibi namazla da mücadele etmiş; namazın 
kılınmasını zorlaştırmış, namazın farziyetini sorgulatmış ve namazı özünden koparmaya çalışmıştır. Ki aslında tesettürde 
olduğu gibi namazı da Müslümanları tahakküm altına alabilmek için bir simge olarak görmüştür. Öte yandan namazdan 
kopmak, camiden kopmayı, cemaatten, dolayısıyla ümmetten kopmayı da ifade ettiği için dünya küfrü, özellikle namazla 
uğraşmıştır. Unutmayalım ki günde beş kez kıbleye dönen bir Müslümanı uluslar arası sistemin dayattığı Paris, Londra, 
Moskova veya Washington “kıble”lerine yöneltmek kolay değildir.   

Bunun için İslam’ın hakim olduğu bir dünyada namaz kılmamak ne kadar zor ise ve hatta münafıklar dahi namaz 
kılıyorlarsa bugünün dünyasında namaz kılmak o kadar zorlaştırılmıştır. Bir öğrenci, bir memur için beş vakit namazı 
kılmak, başlı başına bir kıyamdır, bir direniştir. Zira günlük hayatta namazın önünde pek çok engel vardır. Toplu taşıma ile 
yolculuk sırasında ise namaz kılmak neredeyse imkânsız hâle getirilmiştir. Çoğu zaman, namaz için durmayı talep eden 
tek kişi kalırsınız.  

Öte yandan namaza karşı pek çok yapı geliştirilmiş, “namazsız bir İslam” tasavvuru ya da “namazı saptırılmış bir İslam 
tasavvuru” ihdas edilmiştir.  

Bunun için;  

1. İslam dünyasında gizli deizm ile ifade edebileceğimiz oldukça yaygın bir “Vicdanım Temiz” iddiacıları akımı 
türetilmiştir. Bu akım, ibadetlerle arınmayı reddetmiş, başta namaz olmak üzere bütün ibadetleri gereksiz görmüştür.  

2. Mealcilik hareketi: Kur’an’ı kirli niyetine alet eden bu yapı, namaz duadır, diyerek Müslümanları namazı terk etmeye 
çağırmıştır.  

3. Değişik Mehdilik hareketleri, bazı mezhepsel yapılar içinde ibadeti önemsizleştirecek söylemlerde bulunmuşlardır.  

4. Sözde antikapitalist Müslümanlar, her nasılsa kapitalizme karşı çıkarken insanları saflarda “abdullah” olarak eşitleyen 
namaza karşı çıkıyorlar. Bu, bu tür yapıların uluslar arası sistemin İslam karşıtı planlarının bir parçası olduğunun açık 
kanıtı değil midir? 

5. Zaman zaman ortaya atılan ilahiyatçı tipler. Bu bağlamda laik kesimin eğlenceleri ile zevklenme rüşveti karşılığında 
İslam’ın şiarlarına savaş açan bir ilahiyat profesörü (Yaşar Nuri Öztürk) Namaz bu ümmetin başına bela edildi, diyecek 
kadar haddini aşmıştır.  

6. Kadın imamlar meselesi: Önce Amerika’da, sonra Almanya’da hem erkek hem kadınların önünde ve başı açık bir 
şekilde ortaya atılan “kadın imam”lar meselesi, uluslar arası sistemin tesettür konusunda olduğu gibi namaz üzerinden 
de İslam’ı kendi çıkarları doğrultusunda reforme etme niyetinde olduğunu göstermiştir.  

7. Entelektüel Müslümanlık: Ne yazık ki fikri yoğunluğun getirdiği ameli tembelliği, sonradan fikre dönüştürenler oldu. 
Sabahlara kadar İslam devleti nasıl kurulur, diye tartışırken sabah namazını kaçıranlar zamanla diğer namazları da terk 
ettiler ve “Namaza ne gerek var!” diyen akımlara meylettiler. Bizim geleneksel dünyamızda eksik olan fikirdi. 
Okumuşlarımız bu eksikliğimiz gidereceklerine fikrimizi karmaşıklaştırdıkları gibi bizi zikirsiz de bıraktılar.  

(Sözünü ettiğimiz bu altı sınıfa her tür ibadetten uzak tarihselcileri da katmak mümkündür.) 

 

TABİİ (GELENEKSEL) DÜNYAMIZDA NAMAZIN SEYRİ 

Müslümanların siyasi iktidarı erken dönemde çökmüşse de sosyal iktidarı (toplum içi etkinliği) uzun süre devam etmiştir. 
Bunun için vaizlerimiz, “tarikü’s-selat”ın hükmünü anlattıklarında toplum bundan etkilenmiştir. Çocukluğumdan 
hatırlarım. Namaz kılmayan kadının yoğurduğu hamurun ekmeği yenilmezdi. Hocalarımız, namaz kılmadığından şüphe 
ettikleri birinin nikahını kıymadan ona tövbe ettirir ve beş vakit namazı ona kaza ettirirlerdi. Namaz kılmayanlara zekat 
vermemek de ciddi bir yaptırımdı. Cuma namazına herkes bilfiil zorlanırdı. Namaz kılmayanın toplum içinde itibarı da 
olmazdı. Nihayetinde namaz kılmamak, her şahıs için büyük bir sorundu.  
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Aileler bağlamında ise, pek çok baba namaz kılmayan çocuklarına karşı en sert yöntemlere başvururdu. Zamanla 
geleneksel bağlar çözüldü, göç ve benzeri durumlar toplumu ayrıştırdı, gençler arasında sosyalizm gibi akımlar yayıldı. 
Müslümanların sosyal iktidarı da tükenme noktasına geldi, nesiller namazı bıraktı. Bunun için geleneksel dünyamızda 
adeta “sopalı namaz devrinden namazsızlık devrine” geçildi.   

Nedir buradaki sorun: Her şeyden önce Müslümanlar, hikmeti ihmal etmişlerdir. Vaizlerimiz, “Namaz kılın!” diyorlardı 
ama neden namaz kılmamız gerektiğini anlatmıyorlardı. Babalar, namaz kılmıyorlar diye çocuklarının kafalarını duvara 
vurup kırıyorlardı ama namazın hikmetini anlatarak onların inatlarını kırmaya çalışmıyorlardı.  

Bu hususta  “Çocuklarınıza, onlar yedi yaşında iken namazı emredin. On yaşına gelince namaz(da ki ihmalleri) sebebiyle 
onları dövün, yataklarını da ayırın.” hadis-i şerifi de yanlış anlaşılmıştır. Sanki hadis, on yaşına kadar nasihat etmeyi, 
ondan sonra ise nasihati tamamen terk edip sopalı namaza ikna etmeyi emrediyor gibi anlaşılmıştır, oysa öyle 
olmamalıdır. Kişinin çocukken de sert bir bakışla da olsa sertliğe ihtiyacı vardır, nasihate ihtiyacı ise ömrü boyunca son 
bulmaz.  

Son dönemde ise buna tam zıt bir akım gelişti. Ekranlara psikolog, sosyolog diye çıkarılan birileri, bize Yahudilerin 
Hıristiyanları dinlerinden uzaklaştırmak için ortaya attıkları düşünceleri bilim diye anlatıyorlar. Aman ha, diyorlar, 
çocuğunuza ters bile bakmayın! Yahudilerin dünyayı tahakküm altına almak için geliştirdikleri bu söylem, ne yazık ki 
samimi Müslümanları dahi etkiliyor. Çocuk hangi hatayı yaparsa yapsın “sen anlıyorum ve arkandayım” diyen baba, 
çocuğunu aslında “babasız” bıraktığının farkında bile değildir. Babanın veya onun yerini tutan kayyumun, çocuk üzerinde 
tahakküm hakkı vardır ve bu hak, değişik yaptırımlarla birlikte ölçülü bir güç kullanmayı da kapsar. Ki bazen sert bir söz 
dahi güçtür aslında…  

 

NE YAPILMALI? 

1. Öncelikle, yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu kabul ederek iyi bir toplum tahlili yapmalı; tembellikten namaz 
kılmayan ile inançsızlıktan namaz kılmayanlara ayrı ayrı hitap etmeliyiz. Tembellikten namaz kılmayanlara tarikü’s-selatın 
hükmünü anlatmak fayda verebilir ama Allah’a inanmayan birine anlatımımız, Allah’ın varlık ve birliğinden başlamalıdır.  

2. Namazın önündeki bütün engellerle mücadele etmeliyiz. Eğitim kurumları ve resmi kurumlar gibi toplu taşıma 
yolculuklarında da namazı kolaylaştıracak çalışmalar yapmalıyız.  

3. Safhaları çok net programlar geliştirmeliyiz. Neyi ne zaman yapacağımızı önceden bilmeliyiz.  

4. Seküler ahlak karşısında namazı nasıl anlatacağımız hususu önemlidir. Temizliğin zayıf olduğu toplumlarda biz namazı 
maddi temizlikle ilişkilendirerek anlatabiliyorduk ve bu etkili oluyordu. Oysa bugünün hijyen dünyasında o anlatım etkili 
olmayabilir. Bu sorunu aşacak bir dil oluşturmalıyız.  

5. Görsel araçlardan da yararlanmayı kapsayan yeni bir namaz anlatımı geliştirmeliyiz.  

6. Bizim namaz anlatım dilimiz, İslam’ın dünya iktidarı olduğu günlere aittir. Galip bir toplum anlatımından zayıf bir 
toplum anlatımına geçtiğimizi kabul ederek namazı anlatmalıyız. Yalvaralım, demiyorum ama dilimizi düzeltmemiz 
gerektiği de kesindir. Ateizme meyletmiş gençlere hocalarımız, tarikü’s-selatın hükmünü anlattıklarında anlatımları, dinin 
zorla topluma kabul ettirildiğine dair zihinlerine yerleştirilen görüşleri pekiştirmekten başka bir işe yaramayabiliyor. Buna 
bir alternatifimiz olmalıdır.  

8.  Şikayet eden dilden teşvik eden dile yönelmeliyiz. Kötü misal, misal değildir. Geleneksel dünyamızda biz İslam’ı bilir, 
küfrü bilmezdik. Yeni dünyamızda ise özellikle şuur ehli Müslümanlar, küfrün önderlerini anlatmaktan çocuklarına 
İslam’ın önderlerini anlatamıyorlar. Oysa kötü misal kötülüğe teşvik edebiliyor. Bunun için çocuklarımıza namaz 
konusunda olumlu örnekleri anlatmalı, onların yanında sürekli, toplumun namazdan uzaklaştığına dair şikayetleri 
dillendirmekten uzak durmalıyız.  
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İnfakın Kurumlaşması 

Kurum, verimlilik için gerekli ilahi nizamın inşasıdır. Bireysel etkinlikler ancak bireysel  

sonuçlar oluşturur. İnfakın toplumsal bir dönüşüm oluşturması, kurumlaşmayla mümkündür 

Müslümanların evleri arasında dolaşan biri, çocukları elinde çorba kâsesiyle komşuya giderken görür.  

Müslümanların bahçeleri arasında dolaşan biri, yaşlıları önünde meyve sepetiyle ikram etmek için yoldan geçecek birini 
gözetlerken görür. 

Rabbimiz buyuruyor: 

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz. Her ne harcarsanız şüphesiz Allah onu bilir.” (Âl-i 
İmrân, 92)  

Resulullah (SAV) buyuruyor: 

“Yüce Allah dedi ki: Ey Âdemoğlu ver ki sana verilsin.”  

“Namaz, dinin direğidir. Cihad, amelin doruğudur. Sadaka, acayip bir şeydir, sadaka acayip bir şeydir.”  

“Adamın biri sordu: İslam’da en hayırlı amel nedir? Resulullah (SAV) cevap verdi: Yemek yedirirsin ve tanıdığına 
tanımadığınıa selam verirsin.”  

“Cimri; Allah’tan uzaktır, cennetten uzaktır, insanlardan uzaktır, ateşe yakındır. Cömert; Allah’a yakındır, cennete 
yakındır, insanlara yakındır, ateşe uzaktır.”  

 İslam, bir yerdeki açlıktan orada bulunan herkesi sorumlu tutmuş. Bazı fakihlere göre, bir mahallede biri açlıktan ölse o 
mahallenin hepsine diyet düşer.  

Müslümanlar, infaka inanmış iyi insanlardır. Savaş ve diğer musibetlerin açlık ve neticeleri ile ilgili yıkıcılığı, İslam 
toplumlarında diğer toplumlara göre çok daha azdır.  

Dünyanın en zengin semtlerinin sokaklarında açlıktan ölen insanlar halen varken Müslümanların yoksul sokaklarında bile 
‘açlıktan ölmek’ diye bir vaka kayda geçmemiştir. 

Bununla birlikte İslam dünyasında yoğun bir yoksulluk problemi vardır. İslam evlatlarının karınlarını doyurmak için başka 
yurtlara sığınmalarına yol açacak kadar, bazen bu uğurda teknelerde batıp topluca can verecek kadar yoğun bir 
yoksulluk... 

Neden? Bir yandan yoğun bir infak, öte yandan insanları yurtlarından eden, insanları ölüme götüren bir yoksulluk... 
Bunda bir gariplik yok mu?  

Nasıl oluyor da infakla yoksulluk bir arada yol alabiliyor? İnfak, nasıl oluyor da İslam’ın verimli yurtlarında yoksulluğa çare 
olmuyor?  

Her amelin bir işlevi vardır. İnfakın da bilinen bir işlevi vardır. Bir amel, dilenen neticeyi vermiyorsa o amelin yapılışıyla 
ilgili bir problem vardır. O amelin dilenen etkiyi oluşturması, o problemin giderilmesine bağlıdır.  

Kurumsal ahenk içinde organize olmuş on bir kişinin, aynı kişilerin her birinin ayrı ayrı çalışarak yaptıkları işten 240 kat 
daha fazla verimli olabildiği görülmüştür.  

Kurum, verimlilik için gerekli ilahi nizamın inşasıdır. Toplumsal işlerde o nizam inşa edilmeden verimliliğe ulaşmak 
mümkün değildir.  

Kurum, verimliliğin kuluçkasıdır. Nasıl ki civciv sahibi olmak için kuluçka gerekiyorsa verimliliğe ulaşmak için de kurum 
sahibi olmak gerekir. 

Bireysel etkinlikler, sadece bireysel sonuçlar doğurur. Ferdi bir amel ancak ferdi bir etki yapar, toplumsal neticeler 
oluşturmaz. Toplumsal neticeler, kurumsal etkinliklerle alınır.  
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Müslüman bireyin verdiği sadaka onunla çevre arasında muhabbet oluşturur, onu belalardan korur. Ama o bireysel 
etkinlik, kurumsal bir etkinlik içinde yer almadıkça toplumdaki yoksulluğa ve yoksulluktan kaynaklanan problemlere çare 
olmaz. 

 

 

İLK GÜNDEN İNFAK 

İslam’da infak ilk günden beri vardır. Ama Mekke döneminin ağır koşullarında infakla ilgili tespit edilen bir kurumlaşma 
görünmüyor.  

Müslümanlar, o dönemin ağır koşulları altında ellerindeki imkânları kardeşleriyle ve yoksullarla paylaşıyorlardı. Hz. Bilal 
(RA) gibi irade olarak hürriyete kavuşmuşken bedenen hürriyetten yoksun Müslümanlar, Hz. Ebubekir (RA) gibi 
büyüklerin infakıyla kölelikten kurtuldular. Onlar imanla zihni hürriyeti, infakla bedensel hürriyeti elde ettiler.  

Medine’de ise zekât büsbütün kurumsal bir yapı içine alındı. Resulullah (SAV)’in memurları, Müslümanlar arasında resmi 
bir görevle dolaşıyor, zekâtlarını onlardan alıyorlardı.  

Hz. Ebubekir (RA), zekât vermeyi reddedenlere ve kendileriyle İslam devleti arasında bu kurumsal bağın oluşmasına karşı 
çıkanlara savaş açtı; onlar bu kurumsal bağı kabul edinceye kadar onların üzerine asker gönderdi.  

Medine’de aynı zamanda sadaka da devam etti. Zekât kurum etkinliği için alınırken sadaka ‘iyilik’ çerçevesinde fertlere 
bırakıldı. Böylece hem kurumsal infak hem bireysel infak varlığını sürdürdü. 

Emevi ve Abbasi dönemlerinde, zekâtın zenginden alınırken yoksula ulaştırılmaması üzerine İmam Şafii Hazretleri gibi 
büyükler ‘sivil bir direniş içinde yer alarak’ zekâtın devlete verilmesine karşı çıktı.  

Miladi II. yüzyılda Müslümanların ağır koşullara sürüklendiği bir ortamda infak vakıfları kurulmaya başlandı. 

Bu vakıflar, padişahların ve emirlerin kendilerini Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olarak görüp insanları adeta kendilerine 
secde ettirdikleri bir dönemde tevhid akidesine de hizmet ettiler. Emirler, “dilediğimizi yedirir, dilediğimizi aç bırakırız” 
diyorlardı. Vakıflar, bir rızık kapısı oluşturarak onların bu iddiasını pratikte geçersiz kıldılar.  

Vakıfların etkinliğinden endişelenen yönetimler, bu kurumların şubeleşip geniş bir alana yayılmasına izin vermediler. Her 
vakıf, neredeyse ancak bir semt içinde var olabildi.  

Modern çağda ise Müslümanlar, her şey gibi infak vakıflarını da kaybettiler. İnfak her tür kurumdan yoksun kaldı. 
Toplumsal bir etkinlik iken bireysel bir etkinlik düzeyine indi. Bireysel infak, infak edeni tatmin etme ve yardıma muhtaç 
fertlerin de yarasına bir süre merhem olma gibi işlevleri yerine getirse de toplumsal bir sorun olarak yoksulluğu ortadan 
kaldırmıyor, yoksulluğa çare olmuyor. 

İnfakın toplumsal bir netice oluşturarak İslam dünyasında yoksulluğa ve yoksulluğun ağır neticelerine çare olması, ancak 
kurumlaşma ile mümkündür.  

 

ŞARTLARA TESLİM OLUNMAZ 

Bugünün milyonlarca insanın üst üste yığıldığı metropoller, İslami düzen ve insana yakışır bir yapı içinde oluşmadı. 
Metropoller, Batı’daki sanayi çağının yol açtığı insanlık faciasının neticesidir.  

Bu şehirlerde bireysel bir çabayla yoksulları zamanında tespit etmek ve onlara hakkıyla ulaşmak mümkün değildir. 
Varlıklı insanların buna ne vakitleri ne de imkânları var. Buralarda, insanlar birbirlerine bedenen çok yakınken insanlık 
olarak, insani ilişkiler olarak çok uzaklar. 

Öte yandan Müslümanın sorumluluğu, bilgisi (malumatı) ölçüsündedir. Bugünün iletişim dünyasında biz, Myanmar’daki 
bir Müslümanın yardıma muhtaç olduğunu, Orta Afrika’daki bir Müslümanın açlıktan dolayı ölümle yüz yüze geldiğini 
anında haber alabiliyoruz. Bu bilgi, bize sorumluluk yüklüyor. Ancak bir fert olarak onlara nasıl ulaşabiliriz ki? 
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Bireysel anlamda şartlar buna izin vermiyor. Ama İslam dini de şartlara teslim olmaya izin vermiyor. Bir sorumluluk, bazı 
aracı işlemler gerektiriyorsa o işlemleri yapma sorumluluğu da oluşuyor. Myanmar’a, Orta Afrika’ya ulaşma sorumluluğu 
varsa oralara ulaşacak imkânları oluşturma sorumluluğu da vardır. 

Bu sorumluluğu yerine getirmenin tek yolu, infakın kurumlaşmasıdır.  

 

KURUM BEREKETTİR  

Kurum, birden çok kişinin bir hedef doğrultusunda bir araya geldikleri ve bir ahenk içinde çalıştıkları yapıdır.  

Toplumsal kurumun özünde ortaklık vardır. Kurum, daha önce birbirlerini tanıyan ya da sadece kurumsal hedef için 
birbirlerini bulup işbirliği yapan kişilerin birlikteliğidir.  

Bu yönüyle varlıklı kişilerin kendi infaklarını bir düzene oturtmak için oluşturdukları bireysel başvuru yapıları(yardım 
acenteleri), toplumsal bir kurum olmaktan ve toplumsal bir kurumun işlevini yerine getirmekten uzaktır. Bu tür yardım 
acenteleri, bir düzen oluştursa da toplumsal kurumun sağlayacağı bereketi oluşturmaz, toplumsal kurumun yerini 
tutmaz. Nitekim Arap-İslam âleminde büyük miktarda infaklar yapan büyük zenginler var. Ancak onların vakıfları, yoksul 
Müslümanların rızıklarından verdikleri küçük yardımlarla ayakta duran yardım kuruluşlarının oluşturduğu toplumsal 
etkinin birazını olsun oluşturamıyor, onların dev infakları (ihlaslı bile olsa) kurumsal infakın doğurduğu muazzam neticeyi 
doğurmuyor.  

İnfak kurumları şüphesiz birer ‘iyilik adresi’dir. İnfak sahibinin infakını teslim edeceği, yardıma muhtacın ihtiyacını 
bildireceği bir ‘iyilik adresi’ tek başına bir fazilettir. Ama infak kurumunun işlevi bundan çok ötedir.  

On bir kişinin kurum kültürü içinde yaptıkları bir iş, onların ayrı ayrı yaptıkları işlerin toplamından 240 kat fazla olabiliyor.  

Ayrı ayrı bin kişinin infakı sadece bazı açları doyurur, bazı muhtaçları giydirir. Önemli değil mi? Önemli! Ama toplumsal 
bir değişim, meydana getirmez, var olan yoksulluk halini kendi düzeni içinde sürdürür.  

Toplumsal kurumun en büyük özelliği; dikkati önce fertlerden kuruma, sonra kurumdan da inanca yöneltmesi, insanları 
fertlere teşekkürden o infakı sağlayan inancı sevmeye, ona bağlanmaya yönlendirmesidir. İslam karşıtı güçlerin, bireysel 
infakı hoşgörürken kurumsal infakı engellemelerinin nedeni budur.  

Kurum; planlama, denetleme, değerlendirme ve geliştirme organizasyonudur; berekete ulaşmak için gerekli ilahi nizamın 
inşasıdır, bereket için sünnetullahı bulmaktır. 

Kurumlaşma ise düzenle sağlanan bereketin olağan bir zemine oturarak şartlara karşı dayanıklılık kabiliyeti edinip 
‘süreklilik’ kazanmasıdır. 

Kurumlaşma nicelik de ifade eder. Bir kurumun şubeler açması tek başına kurumlaşmadır, kurumsal bir yapılanmadır. 
Ama kurumlaşma nicelikten ibaret değildir.  

Kurumlaşmak, bir hedefe yönelenlerin ahenginin ve amellerindeki sürekliliğin(istikrarın) farklı mekân ve zamanlarda fark 
edilebilmesidir. Niteliksel kurumlaşma varsa dışarıdan bakan biri, “bu kurum falan kurumun bir şubesidir” diyecek, yarın 
onu gören “biz önceki gün de onu görmüştük, yer değişti, zaman değişti ama bu onun ta kendisidir” diyecektir. 

Kurumlaşma bu özelliğiyle ferdi aşar, ferdin nihayet ölümle geçiciliğini aşar, kurumun dönemsel çalışanlarının önüne 
geçer; kurumun kimliğini, inancını (misyonunu), vizyonunu (günlük hedeflerini) öne çıkarır. Dışardan gelen biri, “orada 
kim vardır” bilir. 

Bu, İslami hizmetlerde olduğu gibi gayr-i İslami hizmetlerde de bir ortam oluşturuyor, bir güven ve teşvik meydana 
getiriyor. Gün geçtikçe toplum, o kurumu fertlerden soyutluyor, topluma ait görüyor, ona katkıda bulunmayı bir vecibe 
görüyor, ondan yardım almada bir mahsur görmüyor. O kurumu oluşturan inancı sevmeye başlıyor, benimsiyor, o inanca 
hizmet etmek için yarışa katılıyor.  

Bunun dünyada, bu yazıyı aşan pek çok örneği vardır, İslami bir toplumsal dönüşüm sağlayan pek çok örneği 
bilinmektedir.  
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Bir infak kurumunun iki vizyonu vardır. 

1. Yerel anlamda infak hizmetini yerine getirmek 

2. Ümmet düzeyinde infak hizmeti yapmak 

Rabbim, her iki vazifeyi de yapabilen kurumlara katkı şuuru nasip eylesin. 

 

Sosyalizmin kapitalizme entegre olması ve  

Sahipsiz kalan sosyal alan  

İdeolojilerin köklerine dönerek birbirleriyle yakınlaştıkları yeni dünyada sosyalizm gün geçtikçe kapitalizme entegre 
oluyor ve onun el koyduğu toplumcu siyaset alanı sahipsiz kalıyor.  

Sosyal yardımlaşmanın kilisenin tekeline alındığı, kilisenin kapitalist sistemin en önemli ayağı haline geldiği Kuzey ve Batı 
Avrupa’da sosyalizm, 19. yüzyılda bir hayal olarak doğdu. Hayaldi, Batılı ifade ile ütopyaydı, çünkü “vahşi Batı’da” sosyal 
politikaların yeri yoktu. Sosyalizmin o günkü önceliği işçilerden öte, küçük esnafın hukukunu korumaktı, gittikçe 
devletleşen, devletleştikçe güçsüzler üzerindeki zulmünü artıran burjuvaya karşı bu kesimin ayakta durmasını sağlamak... 

Ne var ki bu tür bir sosyalizm, pek yol almadı. Yahudi kökenli olduğu kesin ancak Yahudi kurumları ile doğrudan bağı 
henüz karanlıkta olan Marks, sosyalizmi kendi felsefesini işçi kesimleri arasında yaymak için bir fırsat gibi gördü, bu fırsatı 
sonuna kadar kullandı ve bu ütopyanın bütün mirasına tam anlamıyla el koydu.  

20. yüzyıla gelindiğinde sosyalizm artık tam anlamıyla Marksizm olmuş ve zemin kaymasına uğrayarak esnaf kesiminden 
daha geniş bir kesimi kapsayan işçi kesiminin sözcülüğünü üstlenmişti. Emekleri sömürülen, ruhları öldürülüp bedenleri 
bir vida değerine düşürülen işçilerin öfkesi sosyalizme can verdi, o ölü ideolojiyi yürüttü ve Rusya’da iktidara taşıdı. 
Ardından Çin’de Mao, köylülerin de enerjisini sosyalizme yönlendirdi. Sosyalizm 60’lı yıllarda Güney Amerika’da 
emperyalizme karış mücadele eden toplumların da önüne kurtuluş ideolojisi olarak kondu. Halklara kurtulmak için 
sosyalist olmak zorundasınız, dendi. Bu yönüyle sosyalizm, adeta Batı’nın yeni dini olmuş, “kurtulmak için kabul etmek 
zorunda kalma” bakımından 16. yüzyıl ve sonrasındaki Hıristiyanlığın yerini almıştı.  

 

SOSYALİSTLER KAPİTALİSTLERİN KÜLTÜR KANADI HALİNE GELDİ 

Sosyalizmin köylü tarafı hep eksik kaldıysa da işçi hakları ve kurtuluş ideolojisi tarafı canlılığını Sovyet Rusya’nın 
yıkılmasına kadar korudu.  

Sovyet Rusya’nın yıkılmasının ardından sosyalizm kapitalizmle kaynaştı. Bugünün dünyasında bir kapitalizm –sosyalizm 
çatışmasından söz edilemez.  

Sosyalizm sadece uluslararası bloklar düzeyinde değil, partiler ve örgütler düzeyinde de kapitalizme yenildi, kapitalizme 
boyun eğdi, kapitalist saraylarda devşirildi, kapitalizmin militanı haline getirildi ve kapitalist politikalarda çalışabileceği en 
uygun alanlarda görev almaya başladı.  

Kapitalizm bütün sömürüsüyle devam ediyor. Ne işçi hakları problemi çözülmüş, ne küçük esnaf sorunlardan kurtulmuş, 
aksine bugün özellikle küçük esnaf gücüne güç katan burjuva karşısında kepenk kapatmak üzeredir. Buna karşı bir 
sosyalist girişimden söz etmek bile mümkün değil.  

Sosyalistler ne düşünce olarak ne mekân olarak işçilerin ve küçük esnafın yanındalar, aksine büyük patronların 
şirketlerinde “kültür” işlerine bakıyorlar, onların pazar ihtiyacı için gerekli sosyal tespit ve araştırmalarla meşgul oluyorlar 
ya da onların yine pazar amaçlı gazete ve televizyonlarında başköşeyi tutuyorlar.  
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Bu yönüyle sosyalistler, kapitalistlerin bir tür kültür kanadı haline geldiler. 

Dün işçi hakları üzerinde odaklanan sosyalistler, bugün eşcinsellerin hakları, çevre sorunları gibi konular üzerinde 
odaklanıyorlar. Eşcinsellik, daha çok bir varlıklı kesim hastalığıdır. Çevre sorunları da kapitalistlerin de artık duyarlılık 
gösterdikleri bir alandır, hatta “lüks yaşam” kesimi olarak en çok ilgilendiren bir konudur. Geçmişte eşcinsel hakları ile 
ilgilenen bir sosyalist, “hain”; işçi haklarını bırakıp çevre sorunları üzerinde odaklanan bir sosyalist de “oyuna gelmiş 
adam” olarak görülürdü. Bugün kim daha çok sosyalistse o, daha çok bu konular üzerinde odaklanıyor.  

 

SOSYAL HAKLARA SAHİP ÇIKMA KONUSUNDA BOŞLUK VAR 

Birbirine düşman olarak öne sürülen iki yapı arasında tam bir kaynaşma yaşanıyor. Bu da toplumun sosyal haklarına 
sahip çıkma konusunda dev bir boşluk oluşturuyor.  

İşsizlik, bugün dünyanın en büyük sorunlarından biri.  Anadolu Ajansı’nın Nisan 2015’teki haberine göre Türkiye gibi 
çevresine göre iyi durumda olan bir ülkede bile resmi işsiz oranı 3 milyon 259 bindir. İstihdam edilen 25 milyon 454 bin 
kişinin 17 milyon 132 binlik kısmını ücretliler veya yevmiyeliler oluşturuyor.  

İslam dünyasının diğer ülkelerinde durum çok daha vahim. Batı’da da durum gittikçe kötüleşiyor.  

İşçi hakları hâlâ ihlal ediliyor, ücretler düşük; sosyal haklar günden güne küçülüyor. Bugünün işçisi yirmi yıl öncesinin 
işçisine göre çok daha zayıf. Eskiden sürekli çalışan bir işçi bir aileye bollukla, iki aileye de dar koşullar içinde 
bakabiliyordu. Bugün hiçbir aileye tek işçi yetmiyor, bir ailenin iyi geçinebilmesi için en az iki kişinin çalışması gerekiyor.  

Sosyal güvenlik, geçmişe göre daha olumlu yönde yol almışsa da fazla çalışmaya karşı hiçbir tedbir alınmamış. İşçiler, 
kent ortamında işini kaybetme endişesi içinde susmayı seçiyor, daha fazla ezilmeye razı oluyor. Sendikalaşma talebi, 
işten atılmakla aynı anlama geliyor. Sendikalı işçi sayısı son verilere göre bir milyonun altında, sadece 922 bin sendikalı 
işçi var Türkiye’de. Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelerde ise sendika kavramı hiç yok. Buralarda yakın bir döneme 
kadar işçi olmak, lüks hayat koşullarına ortak olmak anlamına gelirken bugün işçiler, kölelerden farklı değil. Özellikle 
Bangladeş, Hindistan, Pakistan kökenli vasıfsız işçiler, her tür haktan mahrum çalışıyorlar.   

Küçük esnafın durumu işçilerin durumundan da vahim. Küçük esnaf önce sermaye olarak, sonra sayı bakımından eriyor. 
Dükkânını kapatan büyük şirketlere işçi olarak geçiyor. Bu yöndeki hiçbir proje, daha fazla kazanma peşinde olan para 
avcılarını durduramadığı için neticeyi değiştirmiyor. Dün kendi atölyesini işleten bugün başkasının yanında işçi olarak 
çalışmak zorunda kalıyor.  

Doğu’da veya Batı’da, kuzeyde veya güneyde bu kesimlerin sorunlarını kim işleyecek? İslam’ın en büyük başarılarından 
biri toplumda sınıflaşmanın oluşmasına engel olacak kadar güçlü bir sosyal anlayışı uygulamasıdır. Müslüman 
toplumlarda hiçbir zaman zengin-yoksul ayrımı iki kesimi apayrı iki sınıfın insanı yapacak kadar belirginleşmemiş. Çünkü 
20. yüzyıla kadar İslam dünyasında hangi aksaklık yaşanırsa yaşansın hiçbir zaman yabancı bir ideoloji iktidar olmamış.  

Birkaç sosyalist renkli sistem, ardından Suriye toplumu gibi bir toplum bırakarak çöktükten sonra bugün İslam dünyası 
baştanbaşa kapitalist yönetim altında. Kapitalizm kökleştikçe toplumun farklı kesimleri arasındaki fark da artıyor; Birleşik 
Arap Emirliklerindeki bir işçi yanı başındaki lüks yaşamı hayal bile edemiyor. Onun tek ütopyası bir sadaka almaktır, onun 
o sadakayı aşan bir “ütopya”sı bile yok.  

Bu ezilen, hor görülen, dilenmek durumunda bırakılan insanların sorunları ne olacak? Bu eninde sonunda siyasi katılım 
talebi oluşturacak sorunlarla kim ilgilenecek?  

 

İSLAM SOSYALİZMİ VE ANADOLUCULUK DENEYİMİ  

1940 yıllarda Suriye, Mısır gibi İslam ülkelerinde “İslam sosyalizmi” denen bir akım oluştu. Suriye İhvan-ı Müslimin lideri 
Dr. Mustafa Sibai’nin öncülük ettiği bu akım sosyalizmin İslam dünyasında işgal etmeye çalıştığı bir alana İslami bir 
çözüm önerisiyle talip oldu.   
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Ancak İslami bir talebi Batılı bir terimle ifade etme talihsizliğiyle ortaya atılan bu akım, isim tartışmalarını bir türlü 
aşamadı. Aslında önerdiği İslam’ın sosyal adaletiydi. Ama popüler kelimelerle kendini ifade etme eğilimi veya 
başkalarının akımı o yönde tanıtmak istemesi akımın önünde bir erken barikata dönüştü. 

 İslamî kesimlerin dikkatini yoksul kesimlere, yoksul kesimin yüzlerini de İslami kurtuluşa yönelten akım, Suriye ve 
Mısır’da koşulların ağırlaşıp ikinci nesil önderlerin Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi kapitalist 
ülkelere sığınmak durumunda kalmasıyla düşünsel üretim zeminini kaybetti, ne ismi ile ilgili problemi çözebildi ne de bu 
çok önemli alanla ilgili uygulamaya dökülebilecek fikirler geliştirdi. Akımın şah eseri merhum Seyyid Kutup’un “İslam’da 
Sosyal Adalet” kitabı, kendi dalında adeta yalnız kaldı. Bu alan, düşünsel açıdan yeniden cami vaazları düzeyine terk 
edildi. İran’da Ali Şeriati’nin 1970’li yıllardaki söylemi de eleştirel anlamda ilgi gördüyse de eleştirinin tarihsel 
boyutlarının incitici olması, güncel boyutlarının ise çözüm kısmına geçmeden tıkanması bu sahadaki bir yol umudunu 
olumsuz etkiledi.  

Aynı dönemde Türkiye’de büyük ölçüde İslam dünyasından bağımsız olarak ve daha çok Fransız sosyalizminin etkisiyle 
Nurettin Topçu gibi düşünürler tarafından “siyasi Anadoluculuk” fikri dile getirildi. Topçu, Anadolu’nun inanan insanını, 
iradesini hatırlamaya ve manevi değerlerine önem vererek kalkınma yönünde bir değişime el atmaya çağırıyordu. Bu, 
Mehmet Akif’in şiirlerindeki toplumculukla birebir örtüşüyordu.  

Akif’in Seyfi Baba şiirinde “...Sokulup bir saçağın altına gûyâ uyuyan/Hânüman yoksulu binlerce sefilân-ı beşer/Sesi 
dinmiş yuvalar, hâke serilmiş evler/Kocasından boşanan bir sürü bîçâre karı/O kopan râbıtanın, darmadağın yavruları...”  
diye tasvir ettiği dünyanın sorunlarına ilgi duymak bakımından yeni bir düşünsel soluktu. Ama bu soluk da milliyetçiliğe 
bulanmasıyla Türkiye’de kaldı, esaslı bir ekonomik programa dönüşmemesiyle de Avrupa’daki bir tür protestan 
kalkınmacı anlayışa dönüştü. Karakter bakımından halkçı olan bu fikir, İslami endişeden uzak değerlendirmeciler 
tarafından “dindar sosyalizm” diye tarif edildi. Oysa tabileri kendilerini sadece “dindar” görüyorlardı. Ne var ki akım, 
arkasında bıraktığı ünlü birkaç hayır kurumu ötesinde bugün işlevini tamamen devletin sosyal yardımlaşmasına terk etti. 
O fikirle büyüyenlerin bir kısmı ise zamanla “dindar burjuvazi” ve “elit bürokrat” konumuna sürüklendi.  

 

SOSYAL FİKRİYATIN PROBLEMİ 

İslam dünyasında sosyal fikriyatın en büyük problemi, yetersiz ilmi birikim ve tarihsel araştırma probleminden dolayı 
fikriyatın öncülerinin kendilerini Batılı terim ve örneklerle ifade etmeleriydi. Bu problem, İslami bir zeminin kenarına 
sürüklenmeye de yol açtı.  

İsim sosyalist olunca, İslami denge ihmal edildi, Batı’nın sosyalist işçi hareketleri öfkesi fikirlere yansıdı, yer yer adaletsiz 
toptancı söylemler kullanıldı. İslami sorumluluklarını yerine getiren takva ehli bir varlıklının hâli, kan emici bir kapitalistin 
hâliyle özdeş sayıldı. Hz. Ebuzer’den söz edilip Hz. Ebubekir göz ardı edilince ikisi arasındaki kardeşliğin İslam’ın dengesi 
olduğu unutulunca ve söylem, Batı’nın toptancı, tekçi, ayırıcı, öfkeli söylemine kurban edilince bu fikriyat genişleme 
alanını kaybetti, heba oldu. Buna düşünsel üretim yapan âlimlerin önemli bir kısmının diktatörlüklerden kaçarken 
kapitalist emirliklere sığınma zorunluluğu da eklendiğinde fikriyat kendisini yenileyemedi, hatalarını düzelterek yoluna 
devam etme imkânı bulamadı. Üstelik arkasında bu söylemleri yeniden ifade etmeye karşı bir tür korku iklimi oluşturdu. 
Arap İslam âlemi, bir zamanlar İslam âleminin diğer kesimlerini soyut iman ve soyut nefis tezkiyesi problemi içinde 
boğulmakla itham ederken bugün kendisi de soyut akidevî problemlere sürüklendi. Oradan beslenme eğiliminin güç 
kazanmasıyla, o soyut tartışmalar İslam âleminin diğer kesimlerine de taşındı.  

Bugün bu alan hem fikrî üretim hem siyasi söylem bakımından neredeyse açıkta duruyor. Bunun iki neticesi olabilir:  

Ya İslam dünyası bu alanı kendi kaynakları doğrultusunda dolduracak ya da alan tekrar gayr-i İslami güçler tarafından 
kullanılacak ve İslam aleyhinde işletilecektir.  
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İktidara taşıyan vaat: Sosyal adalet! 

Adalet, bütün toplumların siyasetten talebi; bütün siyasi cephelerin vaat ve iddiasıdır. Toplum, adalet ister; siyasete 
adalete bağlılığı kadar bağlılık duyar. Siyaset de adil olduğu kadar toplumdan yana emniyette olur.  

İslam öncesi dünyada ve İslam’ın ulaşmadığı dünya kesitlerinde toplumun adalet arayışı çoğu zaman “herkese konumuna 
göre hakkının verilmesi” olarak anlaşılmıştır. Dolayısıyla sınıflaşmış bir dünyada kişinin sınıfına uygun bir muamele 
görmesi, adalete kavuşması olarak anlaşılmıştır. Örneğin Batı sisteminde bir köylünün, köylü sınıfı içinde hakkını alması 
adalet olarak görülmüştür.  

İslam, Hz. Bilal, Hz. Selman gibi simge isimler üzerinden, “sınıfı içinde adalet” yerine, kişiye sınıfını aşma imkânı veren bir 
adalet yaklaşımı getirdi. İslam’la birlikte adalet, kişiyi sınıfı içinde mutlu etmek değildir, kişiye sınıfını aşma imkânı da 
vermektir. Hatta sınıfının hakkını vermediğinde sınıfından düşmekle cezalandırmak da İslam adaletinin özgün bir yanıdır.  

Kapsamlı İslam adaleti ne yazık ki İslam’ın siyasal nizam yanının terk edilmesiyle kurumsal yapılardan yoksun kaldı. 
Toplum zihninde de “adalet”, gün geçtikçe “kaza işlemleri” ile yani yargı işlemleri ile sınırlı anlaşılmaya başlandı. Nitekim, 
sekülerleşme/Batılılaşma eğilimi gösteren Osmanlıda “kaza/yargı işlemleri” ile ilgilenen kurullar adliye kurulları olarak 
adlandırıldı. Bu çerçevede “Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye” henüz 1837’de kuruldu. Bir sonraki sekülerleşme/Batılılaşma 
safhasında, 1868’de Divan-ı Ahkam-ı Adliye Nezareti adıyla Adalet Bakanlığı kuruldu. Sekülerleşme/Batılılaşmanın son 
safhası Cumhuriyetle birlikte bakanlık Adalet Bakanlığı adını aldı. Bugün hâlâ aynı adı taşıyor ve toplum “adalet” deyince 
genel olarak oraya bakıyor.  

Oysa “adalet” çok daha geniş bir kavram. Müslümanlar açısından doğrudan inançla ilgili… Pratik olarak ise bir makalede 
şöyle izah edilmiştir: “İnsanın düşünme veya bilgi gücü (kuvve-i akliye), öfke gücü (kuvve-i gadabiye) ve şehvet gücü 
(kuvve-i şeheviye) olmak üzere üç temel gücünden üç fazilet doğar. Bunlar sırasıyla hikmet, şecaat ve iffettir. Adâlet ise 
bu üç faziletin gerçekleşmesiyle kazanılan ve hepsini içine alan dördüncü temel fazilettir.” 

Bu yanıyla adalet fazileti, yaşamın bütün alanlarını ilgilendirir; olabildiğine şamildir. Toplum, onu oldukça kısıtlayarak 
“kaza/yargı” işlemlerine indirgemiş; siyasal irade de o kabule resmiyet kazandırmış, o kabule uygun kurumlar açmıştır.  

Sosyal adaletin durumu biraz farklı: “Sosyal adalet” kavramı esasta adalet içinde bir sınırlamayla daha çok “iktisadi 
adalet” anlamında ve Batı’da gelişmelerle ilişkili olarak ortaya çıktı. Fransız İhtilali, topluma sınıflı bir Avrupa’ya karşı 
“adalet” anlamında eşitlik vaat etmişti. Oysa İhtilal’den elli yıl sonra Avrupa’da adeta kıtlık başladı. Feodal dönemde çok 
çalıştırılsa da ekmek bulabilen Avrupalı yoksul, demokratik dönemde günde 10-12 saat çalışsa da ekmek bulamaz 
duruma düştü. Bu durum, 1848’de Batı’da bir tür halk isyanına yol açtı ve kapitalizme karşı arayışlar içinde sosyal adalet 
de daha çok konuşulmaya başlandı. Ancak sonraki süreçte sosyal adalet, yaşamın bütün alanlarıyla ilişkili adalet olarak 
anlaşılmaya başlandı ve toplumun devletlerden temel talepleri arasında yer aldı. İdarenin halkoyuyla belirlendiği 
ülkelerde, siyasal taraflar bu talebe uygun olarak sosyal adaleti temel vaatleri arasına aldılar.  

İSLAM DÜNYASINDA SOSYAL ADALET ARAYIŞI 

İslam, Medine’de hakim güç olmakla sosyal adaleti hakim kıldı. Sonraki dönemde de İslâmî idare, adaleti hiçbir zaman 
salt kaza/yargı işlemlerinden ibaret bilmedi. Bundan dolayı İslam dünyasında, Batılı araştırmacıların da isteyerek veya 
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istemeyerek kabul ettikleri üzere hiçbir zaman Batı toplumlarında veya Hint toplumunda görülen sosyal tabakalaşma 
olmadı. Hiçbir Müslüman, tarihin hiçbir evresinde bir sınıfın mutlak mahkûmu olarak kalmadı, herkes ülke ekonomisinin 
koşullarından istifade etti ve herkes, istidadı ölçüsünde yükselme imkânı buldu. Nitekim, İslam tarihi boyunca pek çok 
devlet bizzat azatlı köleler tarafından kuruldu ki ne Batı ne Doğu tarihinde böyle bir hikâye söz konusudur.  

Ne var ki 20. Yüzyıla gelindiğinde İslam’ın inanç yönü baskı altına alınırken sosyal ve siyasal yanları tamamen mahkum 
edildi. İslam inancı kısmi bir yasak yaşarken İslam adaleti tümüyle yürürlükten kaldırıldı. Sadece Arap Yarımadası’nda 
bazı ülkeler, İslam adaleti adına hadleri uygulamaya devam ettiler.  

Şehid Seyyid Kutub, 1940’lı yılların İslam dünyasında had cezalarını uygulayan o devletlerden haberdardı. Buna rağmen 
konunun o yanıyla ilgilenmek yerine İslam’ın bütünlüğüne dikkat çekti ve İslam dünyasında ana ihtiyacın “sosyal adalet” 
olduğuna dair tarihi tezini ortaya atarak “İslam’da Sosyal Adalet” kitabını yazdı. Seyyid’in söz konusu kitabı, İslam 
dünyasında büyük yankı uyandırdı. 1960’lı yıllardan itibaren ortaya çıkan İslâmî taraf ve partilerin neredeyse tamamı 
sosyal adalet vaatlerinde bulundular. Çünkü bütün dünyada olduğu gibi, Batı etkisine giren İslam dünyasında sosyal 
adalet, temel ihtiyaç hâline gelmişti ve toplum diğer taraflardan olduğu gibi İslâmî parti ve camialardan sosyal adalet 
konusunda beklenti içindeydi.  

 

 

TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE SOSYAL ADALET  

Osmanlı, Batı etkisine girdikçe İslam’a dayalı sosyal adalet nizamı da bozuldu. Cumhuriyet’in ilk yıllarına gelindiğinde ise 
Ankara, Yakup Kadri gibi “Kadro”cu Batıcıların dahi itirazına yol açacak ve romanlara konu olacak kadar şatafat içinde 
yaşarken Ankara’ya nispeten yakın Karadeniz illerinde dahi açlıktan ölümler dahi görüldü.  

 

İslam’ın ilk dönemlerinde hükümet konakları kapısızdı, konağı için kapı yapan valiler görevden alınırdı. Osmanlı’nın en 
şatafatlı günlerinde halk, hükümet konaklarına rahatça çıkabiliyordu. Sultan da sembolik olarak cuma selamlığına çıkarak 
haftada bir gün de olsa mutlaka halka görünürdü. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren valiler bir yana, kaymakamları 
görmek bile neredeyse hayal oldu. “Vatandaş” ve “halk” diye iki sınıf oluştu. “Halk” alt sınıf, “vatandaş” ise memur ve 
eşraf kesim için kullanılmaya başlandı. Bu koşullar altında, sıradan insanın tercihi idare için hiçbir anlam taşımadı.   

Demokrat Parti, böyle bir ortama karşı doğdu. Parti belki bilinçli, belki sürecin getirdiği bir tercihle “demokrat” adını 
tercih ederek halkın tercihinin idarede dikkate alınmasını ana vaadi olarak belirledi. Nitekim Başbakan Aydın 
Menderes’in halka hitaben söylediği “Siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz!” sözü 1950 öncesi idarecilerini adeta 
çileden çıkardı.  

Menderes, henüz sosyal adaletin Türkiye’de çok konuşulmadığı o dönemde iktisadi adaleti öne çıkaran vaatlerle 
toplumun önüne çıktı ve bu vaatleri iktidara gelmesinde elbette etkili oldu. İdam edilmesinde de Amerika’nın 
kapitalizme zorlayan politikalarına rağmen o yönünde ısrar etmesinin etkisi yok değildir.  

1960 İhtilali ile sistem, “sosyal devlet” olma iddiasıyla sosyal adalete bir tür el koydu. İhtilalden sonra ilan edilen 1961 
Anayasası, “sosyal devlet ilkesi”ni resmen kabul etti. Demokrat Parti’nin yerine kurulan parti Adalet Partisi adını tercih 
ederken sosyal adalet, devletin resmi partisi CHP’ye bırakıldı. Adalet Partisi’nin başına getirilen Süleyman Demirel, 
Adalet Partisi’ni kapitalist/liberal bir anlayışa doğru sürüklerken CHP, meydanlarda adalet ve sosyal adalet çağrıları yaptı.  

Bunun neticesinde kapitalist/liberal politikalardan rahatsız olup İslam’ın sosyal ve siyasal yanlarını ihya etmek isteyen 
dindar kesim Adalet Partisi’nden uzaklaştı. Adalet Partisi bu şekilde bölünürken CHP, Marksist kesimin İşçi Partisi adı 
altında ayrışmasına rağmen 1970 sonrasında kitlelerin umudu hâline geldi ve seçimlerden birinci parti olarak çıkmaya 
başladı. Örneğin o günlerde Bülent Ecevit’in yaşlıları aylığa bağlaması, ona siyaset ömrü boyunca, CHP’li olmayan, kalıcı 
bir seçmen kitlesi kazandırdı.  

12 Eylül 1980 İhtilali’nden sonra toplumun Turgut Özal’dan büyük beklentisi adalet ve sosyal adaletti. Özal, devlet 
imkânlarını yol, su, elektrik, okul, sağlık, iletişim gibi hizmetlerle en ücra köşeye ulaştırırken inancı ve kökeniyle ilişkili 
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olarak sosyal adaletten yanaydı, politikalarını da o yanda uyguluyordu. Ama daha sonra Fak-Fuk Fon gibi hayırlı bir 
kurumu oluşturmuşsa da anlaşılmaz bir şekilde toplumu mağdur eden zam politikalarına yöneldi, bürokrat ve 
zenginlerden yana söylemlerle basının karşısına çıktı. Nihayetinde toplum tarafından çok sevilmesine rağmen güç 
kaybetti. Ona karşı, CHP’nin yerine kurulmuş olan Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) güç kazandı ve 1989’da belediyeleri 
ele geçirdi, ardından Süleyman Demirel’in Doğru Yol Partisi ile birlikte iktidar ortağı oldu.  

İki partinin uygulamalarına karşı Refah Partisi kimilerinin yeni sosyal sınıf dediği dindar yoksullar ve orta kesimin partisi 
olarak atağa geçti. Diğer partilerin üstten bakışına karşı Refah Partisi’nin “Adil Ekonomik Düzen” paketiyle birlikte halkın 
ayağına gitmesi kitleleri o partiye yönlendirdi. Refah Partisi Ankara ve İstanbul dahil pek çok kentte seçimleri kazandı.  

Hükümetin 5 Nisan 1994 devalüasyonu, yoksulluğu katlayınca ve Refah Partisi sosyal adalet vaatlerini sürdürünce 
güçlendi, Necmettin Erbakan başbakan oldu.  

O günün düzeni Erbakan’ı başbakanlıktan etti, onun yerine 1970’li yılların Sol sosyal adaletçisi Bülent Ecevit’i öne çıkarıp 
başbakan yaptı.  

Ecevit, ülkeyi 2001 ekonomik krizine sürükleyince başbakanlıktan olmaya mahkum oldu. AK Parti ise bu ekonomik krizin 
toplumda yol açtığı tepkinin de katkısıyla iktidara geldi.  

AK Parti, iktidar olduktan sonra Türkiye tarihinde ilklere imza atarak başta sağlık alanında olmak üzere sosyal adalet 
alanında pek çok önemli adım attı ve her seçimde oy oranını yükseltti, gücünü tazeledi.  

Bugüne gelindiğinde 2002 öncesini bilen bir kesim dışında, toplum 2002 sonrası sosyal adalet politikalarını konuşmuyor, 
son yıllarda düzenli olarak belirginleşen sosyal tabakalaşmadan söz ediyor.  

AK Parti iktidara geldiğinde sosyal adaletle ilişkili olarak oldukça önemli bir halkçı adımla, Meclis lojmanlarından 
başlayarak lojman ayrışmasına son verme vaadinde bulundu. Oysa bugün devasa lojman sitelerinden de öte yüksek 
maaşlı memurların artık yüksek korunaklı siteleri konuşuluyor. Eskiden yüksek bir memuru, lojman hayatı tercih 
etmediğinde halk semtlerinde görebilirdiniz. Bugün halk semtlerinde oturmak ortanın biraz üzerindeki memurlar için bile 
ayıp oldu. Özel sektör daha da vahim. Özel bir bankanın genel müdürü, çalışanlarının 20 katı kadar maaş alabiliyor. 
Devletin üst memurları da “Ama biz onlar kadar almıyoruz, onların dörtte biri kadar alıyoruz” diye garip mağduriyet 
açıklamaları yapıyorlar. Oysa her birinin aylığı sıradan birinin ömrü boyunca ancak toplayabildiği paranın tamamı veya 
yarısı kadar. Asgari ücretle çalışan çoğunluğun hiçbir ek hakkı yok. Evde tek kişi çalıştığında ekonomik bunalım aileyi 
yıkıyor. Karı koca çalıştığında aile eriyor. Gizli devalüasyonlarla kira ve konut fiyatları yükseldikçe yükseliyor.  

Sosyal adalete hiç kuşkusuz esastan karşı milliyetçi söylemler de toplumun çok geniş bir kesiminde adaletsizlikten 
kaynaklı bir belirsizlik endişesi oluşturuyor.  

Sosyal adalet, hep temel ihtiyaçtır ama varlık içinde olup vicdani yönü de zayıf olanların asla anlamayacağı bu koşullar 
altında elbette tek belirleyen değil fakat önümüzdeki seçimlerde en önemli belirleyenler arasında yer alacaktır. Sosyal 
adalet vaatleri inandırıcı bulunan cephe öne çıkacaktır. Tercih siyasetindir! 
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Ramazan bir ortaklık hâlidir 

İyilikleri büyüyenler, iyilikleri başkalarının iyilikleri içinde eriyenlerdir. Onların iyilikleri kurumlaşarak büyüdü, hem onlara 
rahmet okuttu hem onların iyilik ortaklarına. 

Bütün bir ümmet olarak teravih birlikteliği, niyet birlikteliği, sahur birlikteliği, oruç birlikteliği, iftar birlikteliği... 

Ramazan baştanbaşa beraberliktir, birlikteliktir, toplumsal bir haldir, toplumsal bir ruhtur, zenginiyle yoksuluyla bir olma 
mevsimidir.  

Gündüz sokakta karşılaştığınız insan hangi hayat şartlarına sahip olursa olsun, varlık-yokluk durumu ne olursa olsun o da 
sizin gibi aç ve susuzdur. 

İmanda onunla ortak olduğunuz gibi susuzluk ve açlıkta da onunla ortaksınız. İkiniz de mü’min olduğunuz için o an susuz 
ve açsınız. İkinizi de aç ve susuz tutan aynı imandır. Ay boyunca açlık ve susuzlukta izinde gittiğiniz peygamber, aynı 
peygamberdir.  

Benzer fiziki koşulları paylaşmak, ortak inancın neticesi ise benzer hisler doğurur.  

Diğer bir ifadeyle bir inancın neticesinde ulaşılan ortak fizik, ortak bir ruh meydana getirir. Bir hedefe yönelenlerin ortak 
talimleri, ortak üniformaları bir yönüyle bunun için vardır.  

Sizin gibi giyinen, sizin gibi yiyen-içen, sizin gibi selam veren, sizin gibi oturup kalkan bir insana karşı kalbi bir yakınlık 
hissedersiniz. Kendinizi onunla aynı hisler içinde görürsünüz.  

Tokluk, insanı duyarsızlaştırır. Varlık, insanı kendisine ve yakınlarına yabancılaştırabilir. 

Ortak dert, bir hayat ortaklığı doğurur. Birbirlerine düşman ideoloji ve inançlarda olanlar, aynı işkence hücrelerine 
atılınca birbirlerine yardımcı olurlar. Birlikte bir kaza geçirenler, düşman da olsalar ilk anda birbirlerine sahip çıkarlar. 
Düşmanın düşmanı kurtardığı anlar böyle anlardır.  

Ortak açlık ve ortak susuzluk, akil baliğ olup bir özrü olmayan bütün Müslümanların Ramazanda bir hal ortaklığıdır. Aynı 
imanın ürünü olan bir hal ortaklığı… Aynı Peygamberin (SAV)  yolunda olmanın hal ortaklığı... 

 

ORUÇ FERDİ BİR ETKİNLİK DEĞİLDİR  

İlahi emirleri beşeri uygulamalardan ayıran en önemli özellik, ilahi emirlerin tevhidi yansıtması, zıt gibi görünen yanları 
beşerin anlamakta aciz kaldığı bir mükemmellikte buluşturmasıdır.  

İslam’da ibadetin fert yanı nerede bitiyor, toplumsal yanı nerede başlıyor, bunu anlamak kolay değil. Fert, hiçbir yerde 
‘mutlak fert’ değil, fert hiçbir yerde de yok değil. İbadetin her fert yanında bir toplumsal yanı vardır ve toplumsal yanın 
doruk noktasında bile fert özel hal ve hukukuyla varlığını sürdürmektedir. İkisi bir bütündür, iç içedir, vahdet içindedir.  

Namaz, ilahi huzura çıkmakla ibadetin fert yanının bir doruk noktasıdır. Kişi, namaz anında miraçtadır, Rabbiyle baş 
başadır. Ama fert, orada fert değildir, fert orada sadece ferdin derdinde değildir, fert orada ferdî derdinde değildir. O, 
baş başa anında Allah’a durum bildirmek zorunda, söz vermek zorunda ‘Ve biz yalnız Senden yardım dileriz’ diye 
başlayarak bütün Müslümanlar adına yardım talebinde bulunmak zorunda. Fert; miraç anında, o başbaşalık anında 
toplumsal sorumluluğunu hatırlamak, bir topluma (bir ümmete) ait olduğunun farkında olmak ve bu farkındalığın 
gereğini yerine getirmek durumunda. 
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İslami ibadetlerin kaynağı ilahi emirlerdir, yönü Allah’a dönüktür, mükafatı ahirettedir ama fayda yanı dünyadadır. Bu 
fayda ilkin ferdin kendisine dönüktür. Fertlerin faydalarının bir araya gelmesiyle, fertlerin faydalarının ortak bir noktada 
buluşmasıyla toplumsal fayda ortaya çıkar. İbadetin fayda yanı topluma dönüktür.  

Ferdî (bireysel) fayda nerede biter, toplumsal fayda nerede başlar, bunu kestirmek güç. İki fayda büsbütün iç içedir, 
vahdet içindedir. Hiçbir amel, yüzde yüz ferdî değil ve hiçbir amel yüzde yüz toplumsal değil. Ne oruç ferdi bir etkinliktir 
ne Hac yüzde yüz toplumsal bir ibadet. 

Hac, ümmet şuurunun doruğa çıktığı bir kongredir, bir ortaklıktır, bir disipline olma halidir. Ama Hac aynı zamanda ferdi 
bir arınmadır. Hz. İbrahim ve İsmail(AS)’in, Hz. Muhammed Mustafa (SAV) ve ashabının (RA) bulunduğu mekânlarda, o 
fiziki koşullarda ilahi bir muhasebedir, bir yalvarıştır. Kişi, orada nerede ferttir, nerede toplumdur bunu birbirinden 
ayırmak imkânsız ve anlamsız gibi. 

Ve oruç, belki en ferdi ibadettir. Kişi ile Rabbi arasındadır, mükâfatı büsbütün Rabbine aittir. Açıktan yenilmeyen, 
topluma açılmayan bir oruçsuzluğa İslam’da hiçbir dünyevi ceza belirlenmiş değil. Kişi oruçta kendi dünyasından, kendi 
amelinden sorumludur. 

Ama orucun bu fert yanının doruğunda toplumsal bir yan vardır, bir birliktelik yanı vardır. 

Oruçlu insan, açlığın sağladığı yumuşak kalplilik içinde Rabbine yalvarıştadır, Rabbine hesap verme ve O’ndan af dileme 
halindedir, O’ndan yardım dileme halindedir. 

Yokluk ona varlığın kıymetini öğretmiş, onu nimetlerin kaynağı hakkında düşünmeye şevk etmiştir. Nimetlerin 
kaynağında Rabbini bulmuş, O’na muhtaç oluşunu O’na kul oluşunu adeta yeniden keşfetmiş, O’na şükrediyor, O’na 
yalvarıyor. 

Sathi bir bakışla mü’min oruç anında yüzde yüz ferttir. Asla öyle değil! Mü’min o anda ümmet bedeninden bir parçadır, 
insanlık bedeninden bir parçadır. 

Kendi açlığı, onu ümmetin açlık problemine götürüyor, onu insanlığın varlık içindeki isyanı üzerine düşünmeye götürmüş. 
Kendisine oradan bir pay, bir sorumluluk buluyor. 

Ümmetin bir kesimi neden aç? Ve insanlığın bir kesimi neden bu kadar varlık içinde, bu kadar ölçüsüz, bu kadar isyankâr?  

Sadece tefekkür mü? Önce tefekkür, sonra tefekkür, sonra yine tefekkür... Ama asla sadece tefekkür değil... Zira İslam 
tevhid dinidir ve onda farklılıklar bir bütünün parçasıdır. Hiçbir şey yalnız kendisi değildir. Tefekkürle amel iç içedir. 
Tefekkür amele götürür, amel tefekküre. Ben, ümmetin bir kesiminin bu açlığının ne kadarından sorumluyum? Ve 
insanlığın bir kesiminin varlık içindeki isyanında benim payım nedir? 

Bu açlığa ‘kendi imkânlarım’ ve ‘kendi imkânlarımız’ ölçüsünde ne kadar çare olabilirim? Ve insanlığın bu isyanına ‘kendi 
imkânlarım’ ve ‘kendi imkanlarımız’ doğrultusunda ne kadar son verebilirim? Belki ‘kendi imkânlarımız içinde kendi 
imkânlarım kadar demem gerekiyordu. Çünkü benim imkânlarım’ var ama aslında ‘benim imkânlarım’, ‘bizim 
imkânlarımız’ içinde varsa vardır. Yoksa ‘bende başlayıp bende bitiyorsa’ ne kadar büyük olursa olsun küçücük bir şeydir, 
hatta etkisi itibari ile bir hiçtir. Beni tatmin ederek aldatan bir ‘hiç’… 

Nice iyi insan, kendi başına nice çare buldu, denedi ve ardında bir namdan başka bir şey bırakmadan gitti. Kalan sadece 
nam ise ahiret için kalan hiçtir, hiç.  

 

Batı’dan biri materyalist etkinliklerle ilahi etkinlikleri şöyle ayırır:  

Materyalist etkinlikler, 

Fertçi, tekilci, arzucudur. 

İsimcidir, şahısların ismini öne çıkarır. 

Bireyin şanını ve egosunu (nefsini) tatmin etmek içindir. 
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Maddeci, kuşkucu, eleştirici, çıkarcıdır. 

Vakit geçirme, keyif alma daha önemlidir. 

Hakikat yerine görüntü (reklam) ön plandadır. 

Anarşi, düzensizlik, serbestlik hâkimdir. 

Zihniyetin çizilmesi ve ruhsal çöküş döneminin ürünüdür. 

İlahi etkinlikler, 

Kolektif ve ortak zihin yapısının ürünüdür. 

Ahlakın damgasını taşırlar. 

Amaç, Allah’ın şanını yüceltmektir.  

Manaya ve niteliğe (öze) önem verir. 

Daha çok kitlelere (topluma) seslenir. 

Akla uygundur, kuvvetli bir iradeyle beslenir. 

Ruhani yönü (hep) vardır. 

Sistem, düzen ve istikrar önemlidir. 

İlke ve disiplin önemlidir.  

İyilikleri büyüyenler, iyilikleri başkalarının iyilikleri içinde eriyenlerdir. Onların iyilikleri kurumlaşarak büyüdü, hem onlara 
rahmet okuttu hem onların iyilik ortaklarına. Onlar, fert olarak o iyilik içinde yok olmadı, aksine bütün içine karışarak 
‘varlık’ kazandı. Ferdiyetçilik şeytanidir, başlangıçta insan onunla var olduğunu sanır, oysa o tükenişin başlangıcıdır. 
Birliktelik Rahmanidir, insan da onda görünmez gibidir. Oysa rahmet ondadır, bereket ondadır, gerçek varlık ondadır. 
Mekke cahiliyesinde bile nice iyilik yanlısı vardı, oysa biz bugün neredeyse sadece Hılf’ul Fudul’u anıyoruz. O ‘var’ kaldı, 
diğerleri tükenip gitti. 

 

RAMAZAN BİRLİKTE BİR DİRENİŞTİR  

Oruç bir yalnızlığa razı olmaktır, onun mükâfatı yalnız Allah’a aittir. Ama oruç aynı anda bir birlikteliktir, ümmet için bir 
birliktelik, insanlık için bir birliktelik, bir direniştir. 

Hepimiz aç ve susuz olmakta ortağız, hepimiz ümmetin derdinde ortağız. Hepimiz insanlığı kurtarış çabasında ortağız, 
biriz, bir haldeyiz, bir yoldayız, bir Hilal gözetimindeyiz, bir ufuk peşindeyiz. Bir noktada buluşan Allah kullarıyız. Emri 
O’ndan aldık, nimeti O’ndan bildik. Aynı ufka (hedefe) O’nun için bakıyoruz. O’nun için bir aradayız, birbirimizle 
birlikteyiz. Bilenimiz bilmeyenimize, olanımız olmayanımıza anlatmak, vermek zorunda. Önde olanımız arkada olanı 
gözetlemek, arkada olanımız önde olanımızın izinden gitmek zorunda. 

Yalnızlık Allah’a mahsustur. Birlikteliği terk etmek, ‘bir’ olmaya çalışmak ilahlığa göz dikmektir, Allah’a isyandır.  

‘Ben’ varım ama mutlak ‘ben’ olarak değil, bizim içinde bir ‘ben’ olarak varım. İftarım kendime, şükrüm Rabbime... Öyle 
değil! İftarım bize, şükrüm kendim için ve kendimi aşıp bize karışarak verebildiğim için... ‘Ben’, bizim içinde yer 
alabildiğim için... 

Ramazan bir itaattir... Allah’a itaat, Resul’üne itaat... Ama Ramazan bir direniştir... 

Yeme-içme isteğine karşı bir direniş... Zorluğa, zahmete direniş... ‘Tek gözle bakılınca’ nefsi bir direniş... 

Oysa Ramazan, birlikte bir direniştir. İnsanlığı fertleştirmek, ferdi duyarsızlık içinde tüketerek yemek isteyenlere karşı 
birlikte bir direniş... ‘Sen, kendini düşün, başkasından sana ne!’ diye aldatanlara karşı ortak bir direniş... ‘Tok açı 
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düşünürse tokluğun tadı bozulur. Açlığa, haksızlığa, zulme kör ol ki yaşayasın’ diyerek insanlığın beynini tüketenlere, 
insanlığı tehdit edenlere karşı birlikte bir direniş... Ortak bir direniş... 

‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ sözünün sahibini (SAV) önder bilen bir direniş... 

Ramazanınız mübarek olsun! Ramazan boyunca, inşallah Ramazan yazılarıyla birlikte olacağız. 

 

 

Güveni Tesis Etmek 

‘Birliktelik’, uluslararası sisteme karşı başlı başına bir direniştir. Birliktelik, güven üzerine kuruludur. Bu çağda diriliş ve 
direniş, El-Emin’e tabi olmaktır. El-Emin, ‘emin’ vasfını ihya etmektir 

İnsanın vahiy ile bağını koparmayı hedefleyen modernistler, mutlak bir beşeri iktidara ulaşarak güven içinde bir dünya 
inşa edeceklerini iddia etmişlerdi. 

Onlara göre beşerin iktidarı büyüdükçe dünya gelişecek ve huzura kavuşacaktı.  

Öyle olmadı. İnsan ile vahiy arasına engeller konunca insan ne kadar ilerledi ise insanlığından da o kadar uzaklaştı. 

İnsan ile Allah arasına engel koymayı hedefleyen anlayış, önce kendi anavatanı Fransa’yı vurdu.  

Kimse için güvenin olmadığı ve dehşeti ifade etmek için kullanılan ‘terör’ kavramı, bu anlayışın Fransız İhtilali’nden sonra 
Fransa’da devlet eliyle başlattığı süreçlere ad olarak doğdu. 

Fransız devleti, ihtilalin ardından ihtilal karşıtlarını yok etmek için başlattığı süreçlere ‘terör dönemi’ adını verdi. 1792-93 
yıllarına ‘Birinci Terör Dönemi’, 1793-94 yıllarına ‘İkinci Terör Dönemi’ dendi. Böylece tarihte ilk kez bir devlet kendi 
uygulamalarını resmen ‘terör’ olarak ilan etti. O dönem içerisinde sokak infazları ve çatışmalarında ölenler dışında Paris 
Devrim Mahkemesi, 13 ayda 1220 kişiyi idam etti. Ardından ‘Prarial Yasası’ denen bir yasa çıkarıldı ve bu yasa 
doğrultusunda çoğu ülkenin önde geleni olmak üzere kırk dokuz günde 1376 kişi idam edilerek öldürüldü.  

Modernizmin (Aydınlanmacı (Rönesanscı) beşerin-vahiy düşmanı insanın) iktidarını duyuran o dehşet, kısa bir süre içinde 
Avrupa’ya yayıldı. Avrupa, o anlayış içinde II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar birbirinden on milyonlarca insanı katlederek 
birbirini imha etti.  

O anlayış, aynı süreç içinde dünyaya dalga dalga yayılarak ulaştığı her noktada güveni yok etti.  

‘Güven’; tehditlerden, tehlike kuşkusundan, aldatılma endişesinden uzak olma halidir. 

Güvensizlik, tehdit korkusu içinde yaşamaktır; aldatılma, zarara uğratılma, canından olma korkusu içinde yaşamaktır; 
bugünü ve geleceği konusunda endişe içinde olmaktır.  

Modernizmle önce devletler güvensizlik içine girdiler, sonra toplumlar, sonra büyük aileler, sonra eşler, kardeşler, 
komşular, dostlar ve herkes ve her şey güvensizliğe mahkûm oldu. Dağlarda yaşayan yörükten, dünyamızı koruyan ozon 
tabakasına, herkes ve her şey modernist çılgınlığın tehdidiyle yüz yüze kaldı. Yeryüzünden ‘güven’ kalktı, ‘güvensizlik’ 
iktidar oldu.  

Bir ömür her tür yalan ve hileden uzak yaşamış bir insan olsanız ve böyle de bilinseniz duyulmamış bir bilgi aktardığınızda 
karşınızdaki insan ya gözleriyle ya bizzat sözlü olarak bir ‘Acaba!’ çekiyor, ‘Doğru mu söylüyorsun?’ diyerek keşke 
mekanizmasını harekete geçiriyor.  

Dünyanın en rahat yaşayan insanı da olsanız önünüze gelen yiyecekten, içecekten kuşku duyuyorsunuz; sofranızdaki 
yiyecek, evinizin yanı başındaki bir fabrikada üretilmiş bile olsa onu güven içinde tüketemiyorsunuz. Kendi öz tekstil 
tezgâhınızda ürettiğiniz giysiyi güven içinde giyemiyorsunuz’.  

İnsanlık her gün ‘Musluğumuzdan akan su zehirli mi?’ kuşkusu, ‘Atmosfer deliniyor mu?’ korkusu yaşıyor.  
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Güven, insanın en temel gereksinimidir. Gelişme ancak güçbirliği ile olur. Mutluluk, ancak güven içinde yaşamakla 
sağlanır. Güven, gelişme ve mutluluğun temelidir.  

Modernizm, güveni imha etti ve yeryüzünden emniyeti kaldırdı. İki insanın bir araya gelip kendileri için bir dünya inşa 
edecekleri ortamı bırakmadı.  

Kapitalist tutum, önce ticarete hâkim oldu. Ticaret, zayıfın yem olduğu ve bir anlık insani gaflete düşen güçlünün o anda 
avlandığı bir fırsatçılığa dönüştü. 

Sonra o fırsatçı tutum, hayatın bütün alanlarına yayıldı. Siyasi-sosyal bütün ilişkilerin esası haline geldi. 

Modernist bir filozofa göre ‘İnsan, insanın kurdudur.’ Mutlak beşeri iktidarı hedefleyen modernizm, hayatı kurtlar 
sofrasına dönüştürdü. Bir görüşe göre bu anlayış, tahrif edilmiş Hıristiyanlığın ‘İnsan, günahkâr olarak doğar’ inancına 
dayanıyor ve bu inanç, bütün insanları peşinen suçlu, güvensiz ilan ediyor. 

Modernizmin uğraş alanı, 1960’lı yıllara kadar devletler ve toplumları idare eden seçkinlerdi ama bugün fertlerin ta 
kendisidir. Koca dünya güçleri, işini gücünü bırakmış sokaktaki fertlerle mi uğraşıyor? Ne yazık ki öyle! Bugün toplumları 
böle böle bireyleştirme ve birey birey onların beyni ve kalbi üzerinde iktidar kurma, hiçbir ferdi bu iktidar alanı dışına 
bırakmama uluslararası güçlerin en önemli hedefidir.  

Modernist anlayış, tek tipçi bir zihniyettir; hiçbir yerde ve ulaşamadığı hiçbir gönülde iktidar ortağı kabul etmez. 

Daha önce devletleri ve toplumları yöneten belli bir sınıfa ulaşan modernizm onları güvenden yoksun bıraktı, bugün 
küresel gelişmeler sayesinde her ferde ulaşıyor ve her ferdi güvenden yoksun bırakmaya çalışıyor. Dünün modernist 
dünyasında politikacılar ve onların etrafındaki gazeteciler ve tüccarlar ‘güvenilmez adamlardı’, bugün sokaktaki adam 
‘güvenilmez adam’oldu. 

Hz. Resulullah (SAV)’ın üstünlüğü her alandadır. Ama insani ilişkilerde onu Mekke’deki herhangi bir insandan ayıran, 
Onun güvenilir olmasıdır; emniyetin kalmadığı bir şehirde Onun ‘El-Emin’ olmasıdır. Bugün hepimiz bir daha El-Emin’e 
muhtacız. O, son Peygamberdir. İktidar Onun hakkıdır, Onun iktidarına karşı iktidar inşa eden herkes dünyanın her 
neresinde olursa olsun gaspçıdır, işgalcidir. O gaspçıları, işgalcileri bertaraf etmenin yolu ‘Emin’ sıfatını ihya etmektir. 

Bu pencereden bakıldığında dinin ihyası, güvenin ihyasıdır. Güven tesis etmenin yolu vahye bağlanmaktır, El-Emin’in 
yoluna girmektir. Güvenin hâkim olmadığı hiçbir yerde, hiçbir gönülde vahye dayanma yoktur. Vahye dayanılmayan 
hiçbir yerde, vahye bağlanmayan hiçbir gönülde güven yoktur. İnsan hakları adı altında vahyin bir kısmından istifade edip 
onunla modernizm arasında bir sentez kurmak, gerçek güveni sağlamaz. Mutlak güven için her yönüyle vahye dayanmak 
gerekir. 

 

KURUMSAL  GÜVENİN YIKILIŞI 

Amerikalı ‘terör’ uzmanı Graham Fuller, İslam dünyasındaki hareketlerin güvensizliğe düşürülerek etkisizleştirildiğini 
söylüyor. 

Güvensizleştirerek etkisizleştirmenin birkaç aşaması vardır. Onların birliktelik iradesini gerçekleştirmeleri engellenir.  

Bunda başarılı olunmaz da ortaya müteşekkil bir yapı (kontrol dışı bir kurum) çıkarsa o yapı illegal bir hayata mahkûm 
edilerek hem dış müdahaleyle hem de onda ağır bir baskıyla ‘maslahat için yalan’ın alanı genişletilir. Neticede ‘ihtiyaç 
üzere yalan söz’, doğru sözü sayısal olarak geride bırakır.  

Başta bir ‘koruma’ oluşturan, bir dış güvenlik sağlayan ‘yalan söz’ gittikçe müteşekkil yapının içinde ve kitlelerle 
ilişkisinde güven yıkıcı olur, müteşekkil yapının yol alışını olumsuz etkiler.  

Bir kurumun halk nezdinde meşruiyet kazanmasının (halkın onayını ve desteğini almasının) en önemli şartı, o kurumun 
amaçlarını gerçekleştirebilmesidir.  

Bütün engellemelere rağmen bir yapı, yasal alana açılırsa onun amaçlarını gerçekleştirmesi engellenir.  
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Bu da birkaç yolla gerçekleşir: 

1. Uzak hedefleriyle yakın hedeflerini (misyonuyla vizyonunu) birbirine karıştırarak hem onu bazıları için ‘yakın tehditler’ 
arasına almak, onun düşmanlarını harekete geçirmek hem de kitlelere dönüp ‘Bakın ne dediler de yaptılar ki?’ diyerek 
onu itibarsızlaştırmak. 

2. Gerçek gündeminden uzaklaştırarak yakın hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmak. 

Neticede müteşekkil yapı, hem dış güçlere hedef olur hem de halk nezdinde ‘sloganik bir yapı’ imajına bürünür, gelişme 
ve uluslararası sistem için problem olma imkanını kaybeder. 

 

ULUSLARARASI SİSTEME KARŞI KOYMAK 

Mevcut uluslararası sistemin ana karakteri, güvensizliktir. Ona karşı koymanın da en etkili yolu güveni yeniden tesis 
etmektir. Birliktelik, direnişin ta kendisidir ve birliktelik için güven en önemli koşuldur. 

Bu çağda bir yol arkadaşı, bir ortak, bir karı, bir koca, bir memur, bir işçi, bir amir, bir siyasetçi olarak güvenilir bir 
Müslüman olmak en büyük değerdir. 

Bugünün dünya gerçeğinde ‘yumuşak güç’ ve ‘sert güç’ ayrımı bilinmektedir. ‘Yumuşak güç’, askeri olmayan her tür 
güçtür.  

Güvenliğini ‘güvensizlik’ üzerine inşa eden uluslararası sisteme karşı Müslümanların en etkili gücü ‘güven’dir.  ‘Güven’, 
Resulullah (SAV)’in Mekke’deki sisteme karşı en etkili silahıdır. 

Onun güveni Mekke’deki bütün hilelere galip geldi, Mekke’deki sistemin bütün tedbirlerini geçersiz kıldı. Bugün de 
‘güven’, bütün engellere karşı en güçlü donanımdır. 

Hattta özellikle Müslüman toplumlarda güvene sahip olanın (toplum onayının önem kazandığı bir dünyada) neredeyse 
başka hiçbir şeye sahip olmasına gerek yoktur.  Müslüman toplumlar kendisi için ‘Emin’ temsilciler, ‘Emin’ kurumlar 
aramaktadır. 

Ümmetin hiçbir arayışı, bu arayıştan daha büyük değildir. Çünkü ümmeti uluslararası sistemin pençesinden kurtarıp yüce 
Allah’ın ona verdiği imamlık görevine iade edecek olan, El-Emin’in yoluna girmektir. 

 

BİREYSEL GÜVENİN  YIKILIŞI 

İnsanın vahiy ile bağının kesilmesiyle önce ‘mal’, olduğundan farklı tanıtıldı. Sonra hayatın bütün alanlarında gerçeği 
olduğundan farklı göstermek maharet oldu, ‘sanat’ haline geldi.  

Uluslararası sistem için problem olmak, ancak birliktelikler inşa etmekle mümkündür. 

Kendi dışındaki dünyayı ‘toplum’ biriminde değil ‘birey’ biriminde yönetmeyi geleceğinin teminatı bilen uluslararası 
sistem, iki kişinin güven içinde bir arada duramayacağı bir dünya tasarlıyor.  

Küresel gelişmeler ile uluslararası sistemin fertler üzerindeki etkinliği arttıkça kalpler fesada uğruyor. Kalple dil, dille 
eylem arasındaki bağ kopuyor. İnsan, gerçeği olduğundan farklı yansıtmaya öylesine alışıyor ki gerçeğin gerçekliğinden 
kuşku duymaya başlıyor. Bütün hayatı sahte olana ayarlanıyor, doğruyu garipsiyor, kabullenmekte güçlük çekiyor, dürüst 
insanlara güvenmemek için sebep arama yoluna gidiyor. Doğruluk, problem haline geldi. Her doğruluğun altında bir 
yalan aranıyor.  

Kuşkunun birey kalplerinde bir imparatorluğa dönüştüğü böyle bir dünyada hiçbir bireyin çağrısı başka bireylerde karşılık 
bulmaz. Böyle bir ortamda iki birey güven içinde bir araya gelemez ve bireyler bir araya gelmedikçe, birlikteliği zulme 
direniş yolu olarak görmedikçe uluslararası sistem bir adım geri gitmez. 
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Adaleti tesis etmek 

Günümüz İslam dünyası, içeriden parçalı görünüyorsa da uluslararası sistem açısından bir bütündür, aynı güvenlik 
kompleksinin içindedir, aynı güvenlik yasalarına tabidir. İslam dünyasının neredeyse her karışına, bu güvenlik anlayışıyla 
şekillenmiş kapitalist bir adalet anlayışı hâkimdir 

Adalet, pratik anlamda iki türlüdür. Birincisi, hayatın bütününü ilgilendiren genel adalettir. İkincisi, güvenliği sağlamaya 
yönelik yargılamalardaki adalettir.  

Bir ülkede genel anlamda adalet tesis etmek, o ülkede herkesin hakkını vermektir. Hem öz olarak hakkını vermek hem de 
başkasına kıyasla hakkını vermek... 

Bu anlamdaki adaletin bir yerde tesis edilip edilmediğinin anlaşılması için şu soruların cevaplanması gerekiyor: 

Yönetenler kayırılıyor mu? 

Yönetenler, zenginliklerden daha çok yararlanırken problemlerden daha mı az etkileniyor?  

Güç sahipleri yönetimde olmasalar bile nimetlere daha mı kolay ulaşıyor?  

İmkânlar ve sıkıntılar paylaşılırken varlık sahiplerine çok imkân, az sıkıntı mı düşüyor? Başka bir ifadeyle zorlukların 
faturası hep güçten yoksun kesimlere mi kesiliyor?  

Sıradan insan, yönetim kademelerinde yer almak istese onun önü açık görünüyor mu?  

Hizmetler, belli bir bölgede mi toplanmış?  

Devlet ekonomik olarak güçlenirken halkın yaşam koşulları yerinde mi sayıyor?  

Eğitim hizmetleri, belli bir kesimin çocuklarını öne çıkarmaya mı dönüktür? 

Siyasi, askeri, ekonomik bir seçkinler kesimi belirgin bir şekilde oluşmuş mudur?  

Halk arasında seçkin kesimin suç işlediği halde ceza görmediği kanaati yaygın mıdır?  

Benzer sorular çoğaltılabilir. Ancak sadece bu soruların cevabı bile ortaya genel bir adalet fotoğrafı çıkarır.  

Bu fotoğrafa ya kapitalist bir renk, ya sosyalist bir renk hâkim olur ya da İslami... 

Sosyalizm, devlet yönetimi anlamında tarihe karıştığına göre geriye iki seçenek kalıyor: Ya İslami bir görünüm ya da 
kapitalist bir görünüm.  

Yönetenin, güçlünün, varlıklının kayırıldığı; yönetim kademelerine, nimetlere ulaşmasının ayrıcalıklı uygulamalarda 
kolaylaştırıldığı ama parası, kamuoyu gücü olmayanın adalete ulaşamadığı, potansiyel kurban olduğu hiçbir ortamda 
baştakilerin eski ve yeni kimliği ne olursa olsun İslami bir adalet yoktur. Orada, yönetimin süsleri ister yeşil, ister kızıl, 
ister mavi olsun kapitalizmin ta kendisi vardır.  

Kapitalizmin olduğu hiçbir yerde adalet yoktur. Kapitalist bir dünya inşa etmek isteyen, kapitalist güçlere hizmet etme 
yarışında olan hiç kimse adalet peşinde değildir.  

 

GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK 

Güvenliği sağlamaya yönelik yargılamalar, genel adalet koşulları altında şekillense de kendine has özellikler de taşır. 

Bu yargılamaların esası, hem manevi hem maddi güvenliğe hizmet etmesidir. Hem manevi değerlere hem de maddi her 
tür meşru varlığa yönelik güvenlik problemlerini ortadan kaldırmasıdır. 

Manevi değerleri tehdit bilen hiçbir yargılama, güvenliği sağlamaya yönelik bir yargılama olamaz. Aksine böyle bir 
yargılama, güvenlik problemlerinin bizzat üreticisi olur. 
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İslam dünyasında onlarca yıl, manevi değerleri tehdit bilen yargılamalar yapıldı, hâlâ da bu mantık doğrultusunda İslam’ı 
yargılamalar devam ediyor. 

Modernizmin ve postmodernizmin değerlerine karşı islami değerlerin üstünlüğü kabul edilmediği sürece bu yargılamalar 
güvenlik problemleri üretmeye de devam edecek. 

Güvenliği sağlama iddiasıyla yapılan uygulama ve yargılamaların güvenlik dışı nedenlerden kaynaklanma ihtimali hep 
vardır. Güvenlik özü itibariyle suistimale açıktır.  

Güvenlik iddiasıyla yapılan yargılamaların niteliğini belirlemek için de bazı soruların cevaplanması gerekiyor:  

Yargılamalar gerçekten güvenliği sağlamaya yönelik midir? Yoksa ‘güvenlik perdesi’ altında bir kesimi siyasi olarak 
durdurmaya mı yöneliktir? (Hep siyasi olması da gerekmiyor. Bir işadamının ekonomik faaliyetlerini durdurmak için onu 
(rakiplerinin girişimiyle) ‘güvenlik tehdidi’ olarak gösterip yargılamak mümkündür ve dünyada bunun nice örnekleri 
görülmektedir. )  

Bugünkü dünyada genel kabul, kültürel ve sosyal hizmetlerin güvenlik yargılamalarına konu edilmemesi yönündedir. 
Acaba yasal olarak engellenemeyen kültürel ve yasal hizmetleri durdurmak için sanal bir güvenlik problemi üretiliyor da 
bu hizmetler güvenlik yargılamalarının içine mi alınıyor?  

Kişinin dini, mezhebi, etnik kökeni, doğduğu bölge ve şehir onu potansiyel zanlı yapıyor mu? Bu yöndeki bilgiler, kararın 
ceza yönünde olmasını kolaylaştırıyor mu?  

Dış güçlerin talepleri güvenlik yargılamalarını etkiliyor mu? Diğer bir ifadeyle ülke için güvenlik problemi olmayan bir 
kesim, dış güçleri herhangi bir sebepten dolayı rahatsız ediyor diye ülke için güvenlik problemi dairesi içine alınıyor mu?  

‘Güvenlik tehdidi’ diye fişlenen kesimler, kendilerini gerçekten ‘güvenlik tehdidi’ görüyorlar mı, ‘güvenlik tehdidi’ olarak 
görülmekten rahatsız oluyorlar mı?  

Bu konuda da sorular çoğaltılabilir. Ancak sadece bu beş soruya cevap bile İslam dünyasındaki güvenlik yargılamalarının 
kimliğini ortaya koymaya yeter. 

 

SORUMLULUĞU YARGIÇLARA YÜKLEMEK  

Yargıçlar, yargılamanın sadece orta halkasıdırlar. O halkadan önce anayasalar var, kanunlar var ve doğrudan 
hükümetlerin emrinde olan kolluk kuvvetler var. 

Yargılamalardan sonra ise üst mahkeme yargılamaları var ve yargıçlara yönelik ilgili bakanlığın kurullarının idari 
denetimleri var.  

Adalet mekanizması bir bütündür. Eğer bu bütün adaletsiz olur da bir yargıç o adaletsizlik içinde adaleti sağlamaya 
çalışırsa nihayetinde vakanın varacağı yer kendisinin de adaletsiz uygulamalara konu olmasıdır. 

Yargılamadaki adaletsizlik kronikleşmişse bu kronikleşmenin sorumluluğu hiçbir zaman sadece yargıçlara yüklenemez. 

Bunun aksini yapmak, değişen dünyayı eski ölçülerle değerlendirmek olur.  

Geçmişte herkes kendi kararlarından daha çok sorumluydu. Artık ‘kolektif sorumluluk’ ya da ‘hiyerarşik sorumluluk’ 
dünyasında yaşıyoruz.  

Bu ‘kolektif sorumluluk’ çağında yaşanan adaletsizlikler öylesine büyük ki herkes sorumluluğu bir altındakine yükleme 
derdinde. Çoğu zaman adaletsizliklere konu olan da sadece yüz yüze olduğu kişiyi görüyor. Oysa Ürdün’deki bir hâkim 
artık sadece Ürdün’deki bir hâkim değildir. Küreselleşen dünyanın Ürdün birimindeki kralın oluşturduğu alt sistemin bir 
görevlisidir. Ancak uluslararası sistem, Ürdün’deki uygulamalarından en üst düzeyde verim alıp halkın tepkisini en az 
almak için raporlar tutarak adaletsizliğini kralın insan hakları uygulamalarına, kral da sorumluluğu yargının kendisini 
yenilemeyen yapısına yükler. Yargıçlar ise ‘Kolluk kuvetleri dosyayı böyle getiriyor’ deyip işin içinden çıkmaya çalışır. 
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KURBAN SUNUMU 

Geçmişte krallara insanlardan kurban sunulurdu. Ama kurban olabilmenin de koşulları vardı. Herkes, kurban diye 
sunulmazdı. Bir köleyi krala kurban diye sunmak krala hakaret bile sayılırdı.  

Kurban edilecek kişinin kurbanı sunan kişilerin yanında bir değerinin olması gerekiyordu. Oğul gibi, kardeş gibi... Ki 
onların samimiyetinin, krala olan sevgisinin, saygısının, bağlılığının ispatı olsun. Onların bu samimiyet, bu sevgi, bu saygı, 
bu bağlılık uğruna kimleri feda edebileceğini göstersin.  

Kişi öz evladını, öz kardeşini kral için kurban edebiliyorsa kral nezdinde bir konum kazanıyordu.  

Günümüz İslam dünyası, bizim açımızdan parçalı görünüyorsa da uluslararası sistem açısından bir bütündür, aynı 
güvenlik kompleksi’nin, aynı güvenlik kampüsü’nün içindekiler, aynı güvenlik uygulamalarına tabidir. Bu kompleksin 
içinde yer alan her yerel yönetime, uluslararası sistemin güvenliği konusunda bir pay düşüyor. Yerel yönetimler, bu 
görevi yerine getirirlerse varlıkları uluslararası sistem başkentlerinde meşruiyet kazanıyor. Yerel yönetimler, uluslararası 
sistemin güvenlik derdiyle dertlenirse uluslararası sistemin güvenliğini kendi güvenliği biliyorsa hatta kendi 
güvenliğinden de öncelikli görüyorsa varlığını garanti altına alıyor.  

Bu doğrultuda yerel yönetimler, kendi güvenlikleri ile uluslararası sistemin güvenliği arasında paralellik kuran, kendi 
varlığını uluslararası sistem için anlamlı, önemli kılan uygulama-yargılama arayışlarına giriyorlar. Hazır kurban da varsa 
bundan mutluluk duyuyorlar. Yoksa o sıfata en uygun olanlar, uygun bir kılıf içinde uluslararası sisteme kurban diye 
sunuluyor.  

Açık bir ifadeyle İslam dünyasındaki yönetimler Avrupa’ya karşı ‘Çağdaş değerlere sadık olduklarını ispatlamak, Amerika 
ve israil’e karşı ise onların güvenlik derdiyle dertlendiklerini, varlıklarının onların güvenliği için anlamlı olduğunu 
ispatlamak için sanal güvenlik uygulamalarına ve yargılamalarına gidebiliyorlar.  

Bunun en görünen kanıtı, güvenlik uygulamaları ve yargılamalarındaki Müslüman toplumu şoke edici adımların hep 
Amerika temaslarına denk gelmesidir. Bu, rutin bir uygulamaya dönüşecek kadar bariz bir durumdur.  

Ancak yerel yönetimler, bunu özenle saklar ve kendi ülkeleri açısından ‘sanal güvenlik uygulamaları’nı ‘gerçek güvenlik 
uygulaması’ diye pazarlarlar. Bu bir oyundur.  

İslami yapılar, Müslüman toplumlar için bir güvenlik tehdidi olmadıklarını ne kadar iyi ortaya koyabilirlerse bu oyunu o 
ölçüde bozarlar. Uluslararası sisteme yönelik sözleri ile imkânları arasındaki uyum ne kadar çoksa bu yönde oyun 
kuranların işini o ölçüde güçleştirirler. 

Uluslararası sistem açısından ise hedef, İslami yapıların yerel yönetimleri aşarak hak arayışlarını doğrudan kendi 
katlarında aramaları, onların başkentlerinde bu yönde girişimlerde bulunmalarıdır. Nitekim İslam dünyasında, 
Özbekistan’dan Fas’a kadar pek çok hareket bu yolu tercih ederek kendisini kısmen de olsa bu tür uygulama ve 
yargılamaların dışına çıkardı. 2000’li yılların başında Türkiye dindarları bunu ‘birileri Avrupa’ya şirin görünmek için bize 
zulmediyorsa Avrupa’ya gider, konuşur, onların hilesini ifşa ederiz’ diyerek ifade ediyorlardı. 

ARA DÖNEM İDDİASI  

‘Ara dönem’, iki farklı dönem arasındaki geçiş sürecidir. Ara dönemlerin ortak özelliği, geride bırakılan dönem ile 
ulaşılmak istenen dönemin uygulamalarının bir arada yaşanması dolayısıyla çelişkilerin görülmesidir. Böyle dönemlerde 
eski-yeni, iyi-kötü, doğru-yanlış, hak-batıl bir arada görülür.  

Ancak ‘ara dönem’, gerçek bir değişim yaşanıyorsa söz konusudur. Hükümetler gelip geçicidir, onların gündelik 
uygulamaları esaslı bir değişime dönüşmezse bir ara dönemden söz edilemez. 

Bir yandan yeni bir süreç ilan etmek, öte yandan o süreçte geçmişin ‘güvenlik tehdidi’ anlayışıyla hareket etmek bir 
‘zihniyet gecikmesi’ ile ifade edilebilir. 

‘Hürriyet geliyor’ deyip ardından buna inananları baskı günleri uygulamalarına konu etmek, İslami olmak bir yana gayr-i 
insani bir haldir. 

Önümüzdeki dönemde İslam dünyası bu hali sıklıkla yaşayabilir. 
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İslam dünyasında  

Müslüman kimliğin  

yeniden keşfi... 

Devletler için bağımsız bir güç olarak var olmak, her şeyden önce gelir. Oysa laikleşmeye dayanan ulus devlet sürecini 
olduğu gibi sürdürmek, devletlerin bağımsızlıklarını anlamsızlaştırıyor. Fertler ve toplumlar için olduğu kadar devletler 
için de kimliğin önemi küreselleşme karşısında kendisini bir kez daha duyuruyor. Halkı Müslüman ülkeler, küreselleşme 
karşısında kendileri için kimlik arıyor; bu arayışta karşılarına emperyalizmin son aşaması küreselleşmeye karşı İslam 
kimliğinden daha dayanıklı bir kimlik çıkmıyor. 

İslam dünyası, bizim için sömürgecilik ve emperyalizmden başka bir şey ifade etmeyen modernizmden önce kendisini 
sadece Müslüman kimlikle ifade ediyordu. İslam coğrafyasında toplumlar, Müslim ve gayrimüslim diye sadece iki kesime 
ayrılıyor; ülkeler, Müslüman kimliğin galip kimlik olduğu, gayrimüslimlerin ise bu galip kimliğin dışında bırakılsa da her 
tür haklarının korunduğu bir sistemle idare ediliyordu.  

Bütüncül İslam kimliğinin işgalleri zorlaştırdığını gören emperyalist güçler, İslam dünyasında “parçalı kimlik” projeleri 
yürüttüler. Bütüncül İslam kimliğinin karşısına, önce kapsamlı bir kavim milliyetçiliği ile çıktılar. Turancılık, Arapçılık gibi 
milliyetçilikleri ümmetin karşısına çıkararak toplumlarda kavmî birliğin Müslüman toplumların bütüncül birliğinden 
kendileri için daha kârlı olacağı düşüncesi oluşturma çabası verdiler. Ancak bu tür milliyetçiliklerle ümmet hissiyatını 
zayıflatma amaçlarına ulaşınca yan çizdiler; geniş bir coğrafyaya yayılan kavmî bütünlüklerin Avrupa’nın birkaç katı 
büyüklüğünde yeni devletler doğurabileceğini ve bu iri devletlerin onların çıkarlarına muhalefet edebileceğini görüp 
kavim içinde “ülke milliyetçiliği” veya “bölgesel milliyetçilik” denilen gülünç bir milliyetçilik türü uydurdular.  

Daha önce Turan’dan söz edenler, bu yeni akımda Türkiye milliyetçiliği, Azerbaycan milliyetçiliği; büyük Arabistan’dan 
söz edenler, Mısır milliyetçiliği, Suriye milliyetçiliği, Tunus milliyetçiliği gibi milliyetçilikler ürettiler. 

 Bu milliyetçiliklerin sosyal mühendisleri, Mısır’ın, Suriye’nin, Tunus’un ve diğer Arap ülkelerinden her birinin içinde 
bulunduğu coğrafik kesitte ayrı bir bütün olduğunu iddia ediyor, Miladî 19. yüzyıla kadar aradan geçen 1300 yıllık 
birlikteliği yok sayıyor, bir daha buluşmanın ütopya olduğunu öne sürüyordu. Buna karşı çıkanlar, ulus devlet 
kurumlarınca en ağır cezalara çarpıtıldı.  Öyle ki Türkiye’de 1940’lı yıllarda Büyük Turan’dan söz edenler, tabutluk denen 
hücrelere konmuş ve iddialara göre onlardan bazılarının tırnakları dahi çekilmişti.  

1970’lı yıllara geldiğinde I. ve II. Dünya Savaşlarını kazananlarca çizilmiş sınırların içinde kalan coğrafyaya “yurt”; ötesine 
de oralarda kim yaşarsa yaşasın “yurt dışı” dedik. 

Bu ayrımda Türklük uzak kimlik, Türkiye Türklüğü yakın kimliktir; Araplık yakın kimlik, Tunus Araplığı gibi bölgesel 
kimlikler yakın kimliktir... Uzak kimlik ütopyadır, yakın kimlik ise realite. Herkes, bu ütopya ile realite arasında, realite 
yakın durmak zorundadır.  

Ancak modern dönemde İslam’ın hepimizi kapsayan bütüncül kimliğine karşı üretilen sadece bu kavmî kimlikler değildir.  

Uluslararası güçler, İslam dünyasına;  

-Akdeniz Havzası medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti, İran havzası, Kafkasyalılık, Doğu Afrika halkları gibi kültür 
kimlikleri,  

-Sağcılık, solculuk gibi politik kimlikler, 

-“Çağdaş kadınlık” gibi politik cinsiyet kimlikleri sürdüler.   

Bu safhada vurgulanmayan tek kimlik mezhep kimliğiydi. Müslümanlar tarih boyunca da pek vurgulamadıkları böyle bir 
kimliğe uzak bulunmuş olacak ki Batılı güçler böyle bir kimliği gündeme getirmeyi kısmen ertelediler.  

Küreselleşmenin etkisini hissettirmeye başladığı dönemden önce israil’in saldırıları karşısında modern parçalı kimlik 
projesine karşı yeniden bütüncül kavmî kimlik gündeme geldi. Arap Birliği fikri oluştu, bir dönem Suriye ve Mısır birleşti. 
Sudan ve Mısır’ın birleşmesi konuşuldu. Suriye ve Lübnan birliği her zaman gündemde kaldı. Ancak dış müdahaleler, aktif 
birliktelikleri engelledi; ardından sadece Arap Ligi gibi etkisiz ve bugün için artık neredeyse varlığından bile sözü 
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edilmeyen sembolik bir siyasi toplantı türü bıraktı. Sovyetlerin yıkılmasından sonra da Arap Birliği’ne benzer şekilde Türk 
Dünyası Kurultayı oluşturulmaya çalışıldı, Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğu girişimi karşısında bu kurultay da 
akamete uğradı; ardından Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi diye yine Arap Birliğini andıran siyasi olarak etkisiz bir 
toplantı türü bıraktı.  

Bu birliklerin hiçbiri merhum Necmettin Erbakan tarafından gündeme getirilen ve en kalabalık sekiz Müslüman ülke 
arasında ticari işbirliğini amaçlayan D-8 kadar dahi heyecan uyandırmadı.  

Bugün D-8 türü birlikler konuşulmuyor. Küreselleşme ve Batı’nın İslam dünyasındaki mevcut ülkeleri daha küçük 
parçalara bölme projeleri karşısında halkı Müslüman ülkeler zorunlu bir kimlik arayışı içine giriyor. Bu arayışın 
neticesinde Müslüman kimliğinden daha birleştirici ve koruyucu bir kimlik bulunmuyor.  

Bu kimlik fikrinin ilk teorisyeni, Müslüman toplumların en küçüklerinden Bosna Müslümanlarının lideri ve büyük İslam 
mütefekkiri merhum Aliya İzzetbegoviç’tir. İzzetbegoviç, Bosna savaşının ardından imzalanan anlaşmada Clinton 
yönetiminin Bosna Müslümanlarını “Boşnaklar” olarak kayda geçirme dayatmasına boyun eğmedi, bu dayatmaya karşı 
gösterdiği savaşın mağdur tarafı olarak Boşnaklar değil, Bosna Müslümanlarıyız direnişini kazandı. İslam dünyasında 
bütün kesimlerin saygısını kazanan İzzetbegoviç’e göre Batılı güçler “Boşnak” dayatmasıyla şeytani bir amaç 
peşindeydiler. Onların amaçları, Boşnaklığın yüceltilmesi değil, bu kimliğe tepki duyan başka kimliklerin farkındalığının 
artırılması ve zaten küçük bir topluluk olan Bosna Müslümanlarının parçalanmasıydı. Bosna’da İzzetbegoviç’in bilgeliği 
sayesinde birliği hemen hemen aranan düzeyde sağlayan bu tespit, İslam dünyasında sesiz sedasız bir uyanışa vesile 
oldu.    

Doksanlı yıllardan bu yana Malezya, Endonezya gibi ülkelerin ardından Pakistan, Cezayir ve Türkiye de alttan alta 
İzzetbegoviç’in tezine doğru yol alıyor. İslam dünyasının mühim bir kesimi Müslüman kimliğinin birleştirici ve koruyucu 
gücünü yeniden keşfediyor.  

Bu keşif henüz oluşum aşamasında olmakla, Müslüman ülkelerdeki büyük etnik yapının kendisini üst Müslüman kimlik, 
diğer etnik yapıları ise alt Müslüman kimlik sayma gibi bir sapma tehlikesini barındırsa da gittikçe kabul görüyor. Öyle ki 
Irak Kürdistan’ı Bölgesel Yönetimi gibi genç siyasi yapılar dahi artık galip Müslüman kimliğe dayanmanın en kapsamlı 
birleştirici unsur olacağını ve bu kimliğin kendilerini küreselleşmenin yerel kimlikleri imha edici yapısından koruyacağını 
düşünüyor.  

Küreselleşmeyi bir tür kendi gök kubbelerini inşa etmek için araç olarak tasarlayan uluslararası güçler, İslam 
dünyasındaki bu kimlik yönelişinden rahatsız oluyor. Bu arayışa giren iktidarlar ve diğer siyasi oluşumları düşman 
görüyor, onları yıkma yönünde projeler üretiyor. Bununla da yetinmiyor: Müslüman kimliğin siyasi değerinin yeniden 
keşfi karşısında mezhepsel kimlikleri büyütme ve mikro etnik yapıları parçalayıcı, istikrar bozucu bir unsura dönüştürme 
yönünde projeler yürütüyor, yatırımlar yapıyor.    

Bunun yanında kavgadaki en büyük kesiti etnik yapılardan çok, yaşam tarzı olarak Batılılaştığı hâlde, dünün aksine 
kendisini kadim Müslüman kimliğiyle, siyasi olarak işgalci Batı’nın karşısında ve İslam dünyasının içinde gören “modern 
kitleler” oluşturuyor. İslam dünyasına karşı medeniyet savaşı ilan eden Batı, Müslümanlar arasında oldukça büyük bir 
nüfusa ulaşan sadece Ramazan orucunda namaz kılan ve kadınlarının önemli bir kısmının başı açık bu kesimini yaşam 
tarzında oldukları gibi siyasi olarak da yanına çekmeye çalışıyor. İslam dünyasındaki uç grupların eylemlerini, kimi zaman 
ele geçirdikleri dar coğrafyalarda yürürlüğe koydukları “hukuk”u, mezhep ve fırka çatışmalarına eğilimlerini afişe edip bu 
“modern toplum” kesitine “İslam kimliğini tercih bu uç grupları tercihtir, beni tercih ise çağdaş Batı’daki sükuneti 
tercihtir” demeye götürüyor.  

Müslüman kimlik arayışındaki iktidar ve siyasi güçler ise bu propagandaya karşı bu modern kesimlerin desteğini almak ve 
süreklileştirmek için uç yapılardan uzak olduklarını izah etmenin ve ispatlamanın yolunu arıyor.  

Bugün İslam dünyasındaki mücadelenin görünmeyen ve pek de değinilmeyen önemli bir tarafını bu kimlik arayışı sonrası 
çekişme oluşturuyor.    
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Zühdü yeniden ihya etmek! 

Rivayete göre Hz. Ebû Bekir radiyallahü anh’ın hanımı tatlı talep etti. Hz. Ebû Bekir, ona “Tatlı alacak paramız yok” dedi. 
Bunun üzerine hanımı, “Ben, günlük harcamalarımızdan birkaç gün bir şeyler artırayım, onunla tatlı alırız” dedi.  

Tatlı alınacak miktara erişince Hz. Ebû Bekir parayı alıp “İşte bizim günlük gıdamızdan artan budur!” diyerek Beytülmale 
aktardı ve o paranın her güne denk gelen miktarını da ondan sonra nafakasından kesti.  

İslam halifesi, vefatını hissettiğinde Müslümanların malları karşısında durumunu şu sözlerle anlatıyordu: “Müslümanların 
işlerini idare etmek görevi bize verildiğinden bu yana ne bir dirhemlerini ne bir dinarlarını yedik. Yemeklerinin 
artıklarından ve elbiselerinin en kabalarından giyindik!”  

Nitekim o, halife olduktan bir süre sonra da mahallenin koyunlarını geçimi için sağmaya devam ediyordu, bir miktar da 
asıl mesleği olan ticaretle uğraşıyordu. Ancak ısrar üzere maaşa bağlanmış ama vefat etmeden önce ömrünün vefa 
etmediği günlere denk gelen maaşını Beytülmale iade etmiş, kendisine düşen ganimet payı için de aynısını yapmıştır.  

Hz. Ebû Bekir, İslamî zühdün simge şahsiyetlerindendir; zahidlerin imamlarındandır.  

O, hiç kuşkusuz büyük bir tüccardı, ekonomistti, kısa sürede ve helal yolla çok kazanma konusunda ustaydı. Ama 
İslam’dan önce ve sonra ne biriktirip ne kazandıysa tamamını İslam için harcadı. Halife olduğunda ise çalışmayı ve ticareti 
bıraktığından mal edinme imkânı kalmamıştı. Beytülmalden de ancak sıradan bir Müslümanın geçimine denk gelecek 
kadar istifade ediyordu.  

İslâmî zühd, onun şahsında âdeta mücessem olmuştu. O, para ve mal edinirdi. Lâkin mal ve paranın altında ezilmez, mal 
ve paranın hizmetkârı olmazdı. Aksine malı, kendisine hizmetkâr kılar, davası için harcardı. Para ve malın kulu değil, 
efendisiydi. Ne var ki o, efendiliğini de zevk ve sefası için kullanmaz, İslam’a hizmet için kullanırdı.  

Tarih boyunca Müslümanların önemli isimleri zühdde onu örnek aldılar; çalıştılar, ticaret yaptılar, para kazandılar, mal 
mülk sahibi oldular. Mal ve mülke Yahudi tüccarlar gibi köle olmadılar. Ancak Hıristiyan rahipler gibi kendilerini çile 
çekmeye de zorlamadılar. Ellerindeki varlıktan geçimlikleri kadar istifade ederken fazlasını Allah yolunda, toplum 
yararına harcadılar. Tutumlulukları ve cömertlikleriyle aziz oldular, hayatta iken takdir edildiler, vefatlarından sonra 
rahmetle anıldılar.  

Onlar, İslam toplumunun örnek fertleriydiler. İslam toplumu, mal ve mülkü İslam düşmanlarına bırakmaz, malının 
çoğalması için çalışır ama mal ve mülke kul olmaz, aksine mal ve mülkün efendisi olur. Mal ve mülkle manevi makamlara 
çıkmaya çalışır. Bu, İslam’ın hem malperest Yahudilikten hem münzevi Hıristiyanlıktan önemli bir farkıdır. İslam bir 
yanıyla dünyaya, diğer yanıyla ahirete bakar. Hakikatte ise dünya ile ahiret arasına, bir nefesten öte sınır koymaz, 
dünyayı ahretin bahçesi görür.  

 

MÜSRİFLER VE ÇİLECİLER  

İslam’ın mal ve mülk karşısındaki tutumuna karşı, İslam dünyasında zamanla müsrifler ve çileciler olmak üzere iki yapı 
ortaya çıktı.  

İslam dünyası kısa sürede uç noktada zenginleşti. Üstelik İslam ekonomisinin karakterine uygun olarak İslam toplumu, bir 
sınıf bağlamında değil, bütün unsurları ile varlığa kavuştu. Varlık, günlük yaşama yansımaya başladı ve ortaya üst 
noktada bir refah toplumu çıktı.  

İslam’ın ilk günlerinden itibaren dış etkilerle çile çekmeyi sevap kazanmakla özdeşleştiren Müslüman fertler vardı.  

İslam onlara karşı önlem alıyor, onların o yaklaşımlarını Müslüman toplumda yaymalarına izin vermiyordu.  

Resûl-i Ekrem salallahü aleyhi vesellem devrinde Ashabdan Osman b. Maz‘ûn kendini iğdiş etmeyi düşünmüş, Resûl-i 
Ekrem ona mani olmuştu. Daha sonra hanımı Havle bint Hakîm, kendisini ihmal ettiği gerekçesiyle onu şikâyet ettiğinde 
Resûl-i Ekrem ona bir daha nasihatte bulunmuştu.   
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Resûl-i Ekrem’in ahirete irtihalinden sonra Ashabın engellemelerine rağmen çilecilik Müslümanlarda, anlaşıldığı kadarıyla 
müsrifliğe karşı bir protesto olarak da yayıldı. Henüz ilk yüzyılın sonlarına doğru “yazın sıcağında aç durmak, özellikle 
soğuk su içmekten kaçınmak, sürekli ve bazen iftar etmeden oruç tutmak (savm-ı visâl, savm-ı ebed), et yememek, bekâr 
yaşamak, inzivaya çekilmek, mecbur kalmadıkça konuşmamak, kavurucu sıcaklarda çöllerde dolaşmak” gibi tutumlar 
edinen Müslümanların sayısı arttı.  

“Rebî‘ b. Heysem evinde hazırladığı mezara girer, sabaha kadar burada ibadet ve dua eder, sürekli sükût halinde 
bulunurdu. Esved en-Nehâî’nin çektiği çileler yüzünden vücudu sararmıştı. Riyâh b. Amr el-Kaysî geceleri boynuna esaret 
zinciri takardı.” 

Müslümanlar, zühdü o tür yaşayan bu kimselere hâllerini başkalarına dayatmadıkları sürece karışmazlar hatta onları 
takdir ederlerdi. Ama sonraki yüzyılda giyimdeki şatafata karşı uryan (giysisiz) gezen kişiler, saçlarını sakallarını kesmeyen 
abdallar ortaya çıktı ve Müslümanlar pek yerde onlara müdahale ettiler.  

Yine de İslam’ın önünü kesenler, asla bu uryan ve abdallar değildi. Aksine onların protestoları, Müslümanların yer yer 
dünyevileşmesini de engelliyordu. Öte yandan tasavvuf ehli arasında, mürşidliğe hazırlık için kırk gün boyunca arınmayı 
ifade eden “çihle (çile)” yayıldı ve bu çile hâli de mürşidlerin samimiyetini gösteren sınırlı bir hâl olarak kaldığından 
Müslümanlara zarar vermedi. Müslümanların ihyasına katkı da sağladı.  

Müslümanları dünyanın gerisinde asıl bırakan ise çileciliğin farklı bir türünü bütün halka yaymak oldu.  

ZENGİNLERİN VAAZINI YOKSULLARA YAPMAK  

Kürsülerdeki vaizler, Müslüman halka sürekli dünyayı boş vermeyi, ölümü düşünüp varlığa sırt çevirmeyi öğütlediler. 
Aslında bu öğütler, İslam dünyasının aşırı bir zenginliğe sürüklendiği günlerde dünyevileşmede uçlaşmaya karşı yapılmıştı 
ve söz konusu vaazlar, İslam kaynaklarında doğru bir yere de dayanıyordu.  

Lâkin İslam toplumu zamanla bu tür vaazların daha da uçlaşması ve başka etkenlerle yoksullaştığı hâlde vaaz dili ihya 
edilmedi, müsrif zengin ve idarecilere yapılacak vaazlar yoksul Müslümanlara yapıldı. O ihya edilmemiş vaazlar, İslam 
toplumunda yoksulluğun özümsenmesine ve bir tür yoksulluk kültürünün doğmasına yol açtı. “Daha çok çalışın ve 
kazanın!” denmesi gereken yerde, bu tür vaazların etkisinde kalan cemaat, çalışmaktan iyice uzak durdu. İslam dünyası 
neredeyse bütün olarak ekonomik bağlamda dünyanın gerisinde kaldı. Başkalarına muhtaç duruma düştü. Müslümanlar 
ekonomik güçlerini kaybedince dünyanın pek çok noktasında çevrelerindeki toplumların tahakkümü altına girdiler.  

Bunun en bariz yaşandığı noktalar, Güney Asya ve Afrika kıtasıdır. Her iki coğrafyada da İslam, kendisine tabi olanları, 
toplumlarının geleneksel yaşam tarzından soyutlamış, yoksulluk kültüründen uzaklaştırmış ve onları yurtlarının efendisi 
konumuna çıkarmıştı. Söz konusu vaaz ve telkinlerle Müslüman toplum yoksullaşıp putperest, Budist ve diğer toplumlar 
dünyadaki gelişmelerle ilişkili olarak zenginleşince Müslümanlar onların çalışanı durumuna düştüler. Müslümanlar, daha 
önce o toplumlara merhamet ederken onlar Müslümanlara merhamet etmediler. Nihayetinde bugün Myanmar, Tayland 
örneklerinde olduğu gibi Müslüman toplum çöktü.  

Müslüman toplumun çoğunlukta yaşadığı Anadolu, Cezire, Şam gibi coğrafyalarda da aynı hatayla Müslümanlar, gayri 
Müslimler karşısında ekonomik olarak yoksul düştüler. 

 

ZENGİN GÖRÜNEREK İTİBAR KAZANMA GÜNLERİ  

Yoksul Müslümanların itibar görmedikleri bir dünyada, 20. yüzyılda bazı Müslüman önderler, Müslümanların zengin 
görünmesini önemsediler. Onlar, ancak zengin insanların itibar gördükleri kapitalist bir dünyada Müslümanların zengin 
görünmesinin onları itibar sahibi kılacağına ve siyasi olarak güçlendireceğine inandılar.  

Bunun için gösterişli takım elbiseler giyip kravat taktılar, en lüks araçlara binmeye ve görkemli konutlarda oturmaya özen 
gösterdiler. Bununla toplumdaki dindar görünümünü epey olumlu etkiledikleri gibi siyasi olarak da dindarların 
güçlenmesini sağladılar. Ancak zamanla bu mühim amaca dönük tutum, manevi açıdan amaçsız, bireysel zevke yönelik 
bir müsrifliğe dönüştü.  
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Müslümanların en zahid olması gereken şahsiyetleri dahi şatafatlı araçlara binmeye, lüks konutlarda oturmaya 
başladılar. Hz. Ebû Bekir örneğine tam zıt olarak, manevi olarak en iyi olan, maddi olarak en iyisine layık görüldü. Manevi 
önderlere en lüks giysiler diktirildi, en lüks araçlar hediye edildi, onlar için en lüks konutlar inşa edildi. Manevi yükseliş ile 
maddiyatı tüketme arasında paralellik kuruldu, manevi sultan tüketimiyle bir tür dünya sultanı görünümüne 
büründürüldü.    

Arabistan Yarımadası’ndaki zühdden uzak İslâmî bir anlayışın yerleşmesi, oralarda İslâmî bir görünüm altında vahşi 
kapitalizmin ilişkilere hükmetmeye başlaması da İslam dünyasını genel anlamda tahrip etti. Neticede, bugüne 
geldiğimizde İslam dünyasında belki tarihte çok az görüldüğü bir şekilde sınıflı bir toplum görünümü ortaya çıktı. Zengin 
dindar görünümlüler ve yoksul Müslüman halk diye iki kesim…  

Bu manzara İslam dünyasına başlı başına darbe vuruyor. Öte yandan zengin vaazları, zenginlerden çok yoksul 
Müslümanlara yönelik yapılmaya devam ediliyor. Belki Dubai’de, Bahreyn’de, Riyad’da yapılması gereken bir vaaz 
Afganistan, Pakistan, Eritre ve Somali’de yapılıyor. Zengin semtlerinde konuşulması gereken konular, toplumun en 
yoksullarının yaşadığı mahallelerde konuşuluyor.   

Vaaz, yer ve zamana göre yenilenmesi gereken bir etkinliktir ve gelişigüzellik kabul etmez. Bu gelişigüzel vaaz tarzı, 
Müslüman toplumda korkunç bir tutarsızlığa yol açıyor.  

YENİ BİR ZÜHD HAREKETİ  

Müslüman yaklaşımında yoksula zühd tavsiyesi yapmak abestir. Yoksul Müslüman toplumu, zenginleşme yoluna koyacak 
yeni bir vaaz dili geliştirilmeli, Müslümanlar planlı ve verimli bir çalışma hayatına yönlendirilmelidir.  

Buna karşı müsrifliğe bulaşan, tüketim toplumlarının karakteristik görünümüne bürünen, kapitalist bir anlayışla dünyaya 
yönelen Müslüman kesimler Hz. Ebû Bekir tarzı bir zühde davet edilmelidir. Böyle bir zühdün öncüleri ise öncelikle 
davetçilerin kendileri olmalıdır.  

Müslüman toplumun ihyası için sosyal adalet olmazsa olmaz bir zarurettir. Sosyal adalet çağrılarının karşılık bulmasının 
önemli koşullarından biri ise zühdün İslâmî öz üzere yeniden ihya edilmesidir.  

Müslüman toplum ancak çok kazanan ama kazandığına kul olmayan muvahhid girişimcilerin katkılarıyla yoksulluktan 
kurtulur. Yoksulluktan kurtuluş zühd hareketi sayesinde haddini aşmaya, dünyaya meyletmeye dönüşmediğinde takva 
ehli bir refah toplumu hâsıl eder ve Müslümanlar, yoksulluk musibetinden kurtularak dünyadaki saygın konumlarına 
yeniden ulaşırlar.    

 

Kendi ekonomisini inşa etmek! 

Geçmişin dünyasında daha statik bir ekonomi vardı. Paranın genellikle altından üretildiği günlerde pahalılık ancak savaş 
ve doğal afetler söz konusu olduğunda görülürdü. Ama o günlerde bile ekonomi siyasal nizam içinde bir detay değildi. 
Ekonomik sorunlar baş gösterdiğinde toplum tepki verir, nedenlerini sorgular, siyasi nizamı değişime zorlardı. 

Değerli madenlerden üretilen paranın kullanımdan çıkmasından sonra, istikrarsızlık ekonominin karakterine dönüştü. 
İnsanın maddeyle ilişkisinde görülen Batı merkezli bir değişimle birlikte ise ekonomi, gün geçtikçe siyasetin ana 
belirleyeni oluverdi. En geç Milâdi 19. Yüzyılın ortalarından bu yana bir siyaset önerisi yapmak, çoğu zaman bir ekonomi 
önerisi yapmakla eşdeğerdir. Ekonomiye dair bir önerisi olmayanların siyasal önerileri ütopik bulunur, kabul görmez 
hatta makul bir ekonomi teorisi olmayanların siyasal sistem önerileri yok sayılır. 

Miladi 19. yüzyılda ihyaya yönelen Müslüman önderler, bunun üzerinde durmamışlarsa da 20. Yüzyılın İttihad-ı İslam 
önderleri bunun farkındadırlar. Ekonomi, onların zihinleri kadar kalemlerini de meşgul eden temel meseleler arasındadır.  

Ne yazık ki Müslüman aklının akıllara ziyan gündemler ihdas edilerek şiddetli bir baskıyla yol almasının önüne geçildiği 
son otuz yılda bu mevzu, özellikle ulemanın gündeminin dışında kaldı. İslâmî ekonomi önerileri dindar kesime dayanan 
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veya kendilerini doğrudan İslâmî parti olarak kurulan siyasi yapıların güncel siyasete endeksli önerilerinden ibaret 
oluverdi.   

Bu yüzeysel öneriler dahi, uluslararası sistem ve onun uzantılarını endişelendirmeye, ürkütmeye yetti. Söz konusu güçler, 
İslâmî ekonomi önerilerini küresel ekonomiye karşı isyan çağrısı olarak değerlendirdiler. Cahiliyenin kadim yöntemleriyle 
bu önerileri istihza ile karşılar görünürken ona karşı şiddetli önlemler aldılar. Bunun için dindar kesime dayalı iktidarların 
ekonomi politikalarını titizlikle takip edip fırsatını buldukça şiddetli bir bombardımanla top atışına, hava saldırılarına tabi 
tuttular.  

Bu saldırılara karşı koymak her şeyden önce, İslâmî ekonomi önerilerinin daha köklü olmasını gerektirir.  

Analizimizde bu bağlamda İslâm medeniyetinde ekonomiyi değerlendireceğiz.  

MÜSLÜMANLAR VE EKONOMİ  

İslam, Mekke’de çıkara odaklanmış “ekonomik insan”la yüz yüze çağrısına başladı. Medine’de o “ekonomik insan”ı 
mahvetme değil, onu değiştirme, daha ahlaksal, daha sosyal bir zemine çekme yönünde uğraştı.  

İslam; çalışmayı, üretimi, ticareti, dolayısıyla kazanmayı teşvik etti. Ama klasik “ekonomik insan” modelini esas alan 
nizamlardan farklı olarak toplumun dezavantajlı kesimlerini atalete yol açmayacak şekilde o kazançtan yararlandırdı. 
Çalışamayan, çalıştığı hâlde geçinemeyen, farklı sebeplerden dolayı ekonomik sürece katılamayan kesime pay verdi. 
İslam, bu çerçevede, nimeti uman bir insan tipine karşılık nimeti üretip paylaşan, insana değer veren, sosyal bir 
ekonomik insan inşa etti.  

İslam’ın çalışma, üretim, ticaret ve sosyal yardımlaşma esasları etrafında yol alan ekonomi modeline karşı ilk büyük 
tehdit “savaş ekonomisi”nden geldi. İslam düşmanları, Müslümanların rahat bir nefes almalarına izin vermeyince 
savaştan elde edilen gelirler, ekonomiye yön vermeye başladı. Savaş ekonomisinin en yıpratıcı yanlarından biri ise 
ekonomi kısmen dışarıdan savaşla gelecek gelire bağımlı olurken, içeride üretimin tamamen kölelere bırakılmasıdır.  

Hz. Ömer radiyallahü anh, devrindeki tarihsel fetihlere rağmen savaş ekonomisinin yol açacağı tehdidi gördü ve toplumu 
üretken tutmak için bir dizi önlem aldı. Hz. Ömer radiyallahü anh, başta Basra bataklıkları olmak üzere atıl toprakları 
üreticilere bedelsiz vererek ıslah ettirdi. İşletilmeyen toprakları zorunlu el değiştirme yoluyla tarım arazilerinin 
bozulmasını engelledi. İş insanlarını atalete meyilli işçi ve kölelere karşı himaye etti. Nitekim kendisi de bu bağlamda bir 
köle tarafından katledildi. Hak yemeye meyilli iş insanlarına karşı ise işçiyi korudu, bunun için de muhtemelen eski 
nizamın “ekonomik insan” modeli içinde yetişmiş pek çok iş insanının öfkesine konu oldu.  

Hz. Ömer’in önlemlerine rağmen henüz Emevi günlerinden itibaren Müslüman dünyanın ekonomisinin savaş 
ekonomisine takılıp takılmadığı değerlendirilmesi gereken hususlar arasındadır.  

Abbâsî günlerinde ise İslam ekonomisi savaş ekonomisi tehdidinden de daha kalıcı bir tehditle yüz yüze kaldı. Bu 
Müslüman toplumun Şarklılaşması, dolayısıyla bozkır ekonomisinin Müslüman dünyanın ekonomisine galip gelmesi 
tehdididir. Bu Şarklı bozkır ekonomisi, aynı zamanda Hint-İran toplumunun felsefî ve inançsal anlayışlarıyla da iç içe 
geçmiş, birey ve toplum nezdinde kendisine has, üretimi zayıf bir zihniyet ve insan modeli de oluşturmuştu. Savaş 
ekonomisi temelde savaş gibi arizî iken bu, İslam alemini yıkıma götüren kalıcı bir tehditti.  

Bozkır insanı, durgun bir ekonomik nizam içinde yılın belli mevsimlerinde tarımda çalışarak, diğer mevsimlerinde daha 
önce ürettiğini tüketerek yaşar. Hayvancılık ile uğraştığında ise özellikle hayvanın beslenmesinin doğal yapıya bağlı 
olduğu noktalarda yine durgun bir ekonomik yaşam edinir. Hint-İran felsefesinin acıyı, açlığı kutsayan, çok çalışmayı 
yadırgayan ve aynı zamanda sınıfsal öğretileri ile birlikte bu bozkır yaşamı, neredeyse tamamen statik bir ekonomik yapı 
doğurur. Güçlü zekat müessesine rağmen böyle bir yapı, belli kesimleri yüzyıllarca aynı ekonomik düzeyde tutabilir. Oysa 
İslam ekonomik nizamının esası, değişime açık olması, çalışıp üreteni ödüllendirip zenginleştirirken atalet içinde olanı 
açlığa mahkûm etmese de varsıllığın maddi ve manevi getirilerinden yoksun bırakmasıdır.  

Bozkırlılaşma aynı zamanda Müslüman toplumu tutarsızlığa itti. Zira Müslüman toplumda esas olan az konuşup çok 
çalışmak iken bozkır ekonomisi, çoğu zaman atıl duran insanını, çok konuşup dil ve edebiyatta üretken, diğer sahalarda 
üretimden uzak bir yapıya sürükler. Bu yapı içinde İslam dünyasında İslam’ın asla tasvip etmeyeceği bir hayat nizamı 
içinde; çalışmayan, dilenerek geçinen, gezici abdal, derviş toplulukları ile çapulcu bedevi/dağlı topluluklar oluşmuştur.  
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Nitekim, bu insan yapısı, özellikle cihadın uzağında kalan Irak ve İran sahasında zamanla isyanlara kaynaklık etmiş, yüz 
binlerce insan, kimi zaman sebebini dahi bilmedikleri isyanlar için personel olmuştur. Tımar sistemi, atalet ve isyancılığa 
karşı Nizamülmülk tarafından geliştirilen konjonktürel bir tedbirdir ve hiçbir zaman sorunlara tam bir çözüm 
oluşturamamıştır.  

Abbâsî günlerinde savaş hâllerinden bağımsız gelişen, gelişmemiş toplumlardan İslam toplumuna yönelik vicdanları 
sızlatan köle ticareti de Müslüman ekonomisine başta hareketlilik getirirken sonradan darbe vurmuştur. Ki her haramın 
başı tatlı, zevkli ve kolaylık sağlayıcı görünürken sonu hep kötü olur. Ucuz köle edinenler, başta ilim ve ticarete daha çok 
zaman ayırma gibi olumlu bir evreye geçerken sonradan evlatlarının tamamen ekonominin dışında kalması gibi bir 
felaket yaşadılar.  

Bu tehditlere rağmen, İslam dünyasında ekonomi Moğol istilasına kadar maddi refah açısından altın çağlar yaşatmış; o 
altın çağı ancak Moğol süreci ve İslam dünyasının büyük kısmını teşkil eden, Bağdat’ın batısına kadar uzanan İslam Şark’ı 
ile sınırlı olarak bitirmiştir.  

 

 

 

OSMANLI VE EKONOMİ  

Osmanlı, her alanda kendisinden önceki İslam dünyasının birikimleri üzerine inşa olmuş bir gaza devletidir ve neredeyse 
bütün uygulamalarında, İslam dünyasının birikimleri anlamında bir karma hâl söz konusudur.  

Osmanlı Devri’ni önceki devirlerden ayıran en önemli özelliklerden biri ise tımar sistemi korunurken köleliğin 
ekonomideki rolünün ana kontrolü de elden çıkaracak şekilde, genellikle gayrimüslim topluluklara bırakılmasıdır. 
Müslümanların bütün sahalarda önderliği esası ile çelişen bu yapı, devletin Müslümanların önderliği esası üzerine kurulu 
odağını sarsmış, Osmanlının sonunu getirmiştir.   

Osmanlı’nın Batı’yı yenememesi ve Safevilerin kuruluşundan sonra doğudan da sürekli bir tehdit altında olması, devlet 
için devasa bir ordu gerektirdi. Ne tımar sistemi ne devşirmelerden ihdas edilen askeri birlikler, Osmanlının askeri 
personel ihtiyacını karşıladı. Bu da devleti gönüllü Müslüman kuvvetlere yöneltti. Müslüman erkeklerin peş peşe 
cepheye sürüklenmeleri ise üretim ve ticareti Müslüman unsurun ötesinde bıraktı.  

Henüz Emevî-Abbâsî günlerinde Müslümanların seyfiye (asker), ilmiye (alim), kalemiye (bürokrasi) sınıflarında çalışırken 
üretimden uzaklaşmaları gibi bir hâl gelişmişti. Resûl-i Ekrem döneminde Ashab, hurma bahçesinde çalışır, demircilik 
yapıp kılıç üretir ya da nalbantlık yapardı. Söz konusu sınıflaşmayla ise Müslümanlar, tarımın yanında, zanaatlardan da 
uzaklaşmışlardır. Ama ticareti mümkün oldukça ellerinde tutmuş, onu diğer kesimlere kaptırmamışlardır. Bunun için, 
Ümmetin insanlık için önderliği ile de uyumlu olarak özellikle Asya ve Afrika kıtlarında ticaret genel olarak Müslümanların 
elinde kalmış, Batı da o ticarete muhtaç vaziyette durmuştur.  

Osmanlı günlerine gelindiğinde tarım dışında, ticaret de dahil bütün ekonomik üretimler Rum, Ermeni ve Yahudi 
gayrimüslim topluluklara kaldı. Öyle ki gayrimüslimlerin yaşadığı yörelerde Müslüman çocuklarının ellerine çekiç almaları 
bile yadırgandı, “Yoksa sen Hıristiyan olmak istiyorsun?” denerek Müslüman çocuk, üretimden soğutuldu. Aynı yörelerde 
ticaret de tamamen gayrimüslimlere kaldı. Bu Osmanlı’nın güçlü, Batı’nın zayıf olduğu günlerde bir nizam içinde yol 
alırken son yüzyıllarda vaziyetin tersyüz olmasıyla üretimin tamamen gayimüslim topluluklara ve onların yabancı 
ortaklarına kalmasına yol açtı, dengeleri bozdu ve bozulan denge içinde Osmanlı gemisi, gayrimüslimleri Batı’nın 
sandallarıyla karaya atarken kendisi battı.  

 

BUGÜNÜN DÜNYASINDA MÜSLÜMANLAR VE EKONOMİ 

Müslümanlar, bugün ekonomi ile ilişkileri açısından; eskiler ve yenilikçiler olmak üzere iki ucun yol açtığı hâlde sıkışmışlık 
ve çekişme; istikbalden yana ise durgunluk içindeler.  
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Bir yanda çalışmayı teşvik ederken kazanmayı, kâr etmeyi yadırgayan eski günlere ait tutarsız vaaz dili… Öte yandan 
Müslümanların arayış içinde olduğu günlerde organize edilen veya yanlış iletişimlerle yıkıcı sosyalizmin ve Fransız 
bohemliğinin etkileri… O etkiler altında, ilk bakışta okuyup kendini geliştiren görünümündeki, hakikatte sapıp bunalmış 
gençlerin kazanç ve ticaret karşıtlığı…  

İslâmî fetihler, tarih boyu nereye uzanmışsa orada kalkınma devri başlatmış, toplumu ekonomik açıdan üst bir safhaya 
taşımıştır.  

Bu doğrultuda son yüzyıldaki İslâmî uyanışın da İslam dünyasına yeni bir ekonomik hareketlilik getirmesi beklenirdi. 
Başta öyle oldu, İslâmî uyanışın uzandığı her noktada ekonomik kalkınmanın ayak sesleri duyulmaya başlandı. Ne var ki 
kendiliğinden harekete geçen veya kasıtla uyandırılan geçmişin ve Batı’dan etkilenmelerin iki ters yön hücumu arasındaki 
sıkışıklık bunun toplumu cezbedecek projelere dönüşmesini engelledi. Bu engel, İslâmî partileri ekonomiye odaklanan 
çağın insanı için umut olmaktan uzaklaştırma gibi korkunç bir hacme bürünmek üzeredir.  

Bugün geçmişin Asr-ı Saaddet’ten uzaklaşan geleneğine de Batı’dan gelen kapitalist ve sosyalist etkilere de meydan 
okuyup bu çağda işleyecek ekonomik modellerimizi geliştirmek zorundayız.  

İslam ekonomi modelinin en büyük sorunu, Asr-ı Saadet’ten bu yana karşılaştığı ve hasar gördüğü tehditlere rağmen, 
ciddi bir ihya ve onarım çalışmasına tabi tutulmamasıdır. Bu yöndeki her girişim, çoğu zaman bir iki sultanın toplam 
sultanlık sürecine dahi yayılmayan bir süreçle kısıtlı kalmış, yeni bir model olma karakterine ise asla bürünmemiştir.  

İslam’ın ölçülerindeki “ekonomik insan”, belki de İslam’ın yitirdiği ilk insan modelidir. Bugün bütün Müslümanlar kafa 
kafaya verip İslam’ın ön gördüğü “ekonomik insan”ı yeniden nasıl inşa ederiz, diye düşünseler değerdir.  

20. Yüzyılda Seyyid Kutup, Muhammed Bakır es-Sadr gibi isimlerin tetkikleri kıymetliydi. Son otuz yıldaki tahribat o 
tetkikleri dahi tamamen Batı etkisindeki üniversitelere bıraktı. Oysa İslam dünyasında devrimci bir üniversite yoktur. 
Bütün üniversiteler, tamamen Batılı nizama hayranlığın dehşeti altındalar; o nizama tepkileri bile, bir oğulun babaya 
tepkisi gibi, gizli bir hayranlığın etkilerini taşımaktadır.  

Bugüne kadar yapılanlar, üniversitelerin üretimleri ile birlikte baştan sona gözden geçirilmeli ve sadece İslam dünyasına 
değil, gayrimüslim dünyaya da umut olacak, alternatif ekonomik modeller üretilmelidir. Savaşın bir yanı hep ekonomikti, 
günümüz dünyasında ise savaşın büyük yanı ekonomiktir. Ekonomik savaş için hazırlanmayanlar, ekonominin maddeye 
yönelen bir dünyada bütün ilişkilerin merkeze oturduğu bir çağda siyaset yapamazlar. Siyasi mücadeleyi sürdüremezler.   

 

Liberal Duyarsızlıktan Yeniden “Mühtesib”li Medeniyete 

 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, “iyiliği emir, kötülükten alıkoyma” çerçevesinde verdiği 

hutbe, sosyalist çevrelerce tepkiyle karşılandı. Ancak Ali Erbaş Hoca, herhalde bu tepkiyi dikkate alarak ve 

ilgili makamlarla görüşerek hutbesini verdi. Zira, söz konusu çevrelerin böyle bir hutbeye tepki gösterecekleri 

bilinmeyen bir husus değildi.  

Asıl dikkat çekilmesi gereken husus, Ali Erbaş Hoca’ya verilen destekti. Zira “iyiliği emir, kötülükten 

alıkoyma” çoktan ihmale uğramıştı. Nice yıllardır bu vazifeyi yerine getirenler cezalandırıldı, kamuoyu önünde 

rencide edildi. Buna karşı, kötülüğü işleyenler, neredeyse kutsandı, ödüllendirildi. Vaka o boyuta vardı ki 

zafiyet içinde olan kişiler, neredeyse toplumsal bir konum elde etmek için kendilerini bilinen bir kötülükle 

anacaklardı.  
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İslam, iyiliktir ve iyilik medeniyetidir. İslam, “iyiliği emir, kötülükten alıkoyma”yı teşvik etmekle de 

yetinmemiş, aynı zamanda kurumsallaştırmıştır.  

Öyleyse duyarlılığın suç sayıldığı, duyarsızlığın “anlayış”, çirkin günahların “özgürlük” diye bilindiği 

bugünlere nasıl geldik ve Başkan Erbaş’ın açıklamaları neye işaret ediyor, analizimizde bu sorulara cevap 

bulmaya çalışacağız.  

 
“MUHTESİB”Lİ MEDENİYET 

 

Bir şehir düşünün, pazarında saygıdeğer insanlar dolaşıyor, insanlara iyiliği anlatıyor, zafiyet ehlini kötülükten 
alıkoyuyor.  

İslam’da bu vazifeyi yapanlara “muhtesib” denir. “Muhtesib”, “hisbe” vazifesini yapan kişidir.  

Hisbe, Arapçada “hesap etmek, saymak; yeterli olmak” anlamlarındaki hasb (hisâb) kökünden türeyen ihtisab 
mastarından gelmedir. İhtisab; sevabını umarak bir işi yapmak, akıllı ve basiretli bir şekilde yönetmek; çirkin 
bir iş yapanı kınamak, hesaba çekmek anlamındadır. Dolayısıyla “hisbe” kavramının kök ve mastarı, konulan 
bir ölçüyü ve o ölçüden sapma durumunda uyarılmayı ifade eder.   

Hisbe terim olarak ise emri bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker prensibi uyarınca, ahlakı korumak için iyiliği 
emredip kötülükten alıkoymayı ve bu vazifeyi yerine getirmek için oluşturulan yapıyı anlatır.   

Hisbe, İslam medeniyetinde bir teşkilattır, o teşkilatın görevlisine de “muhtesib” denmiştir.  

 İnsan iyiliği sevdiği gibi, kötülüğe de meyleder. İslam, insanın bu gerçeğinden yola çıkarak, iyiliği 
hatırlatmayı, emretmeyi, kötülükten alıkoymayı kurumsallaştırmıştır. Onun için “mühtesib” tayin etmiştir.  

İlk muhtesib, bizatihi Resûlullâh salallahü aleyhivesselem’in kendisidir. O, baştanbaşa iyilikti; söz ve 
davranışları ile iyiliği hatırlatır, emreder, kötülükten alıkoyar, tiksindirirdi.  

Medine’de çarşıya pazara çıkar; Medine ehlini denetlerdi; esnafa dürüstlüğü öğretir ve emrederdi.  

Resûlullâh salallahü aleyhivesselem, bir defasında hububat satan bir adama uğradı, elini buğday kümesine 
daldırdı ve alt kısmının ıslak olduğunu gördü. Bunun üzerine satıcıya, “Altını üstüne getirseydin ya!.. Müşteri 
görür ve ona göre davranırdı. Bizi aldatan bizden değildir” diye buyurdu.  

İslam’da bilinen ikinci mühtesib Hz. Ömer radiyallahü anh’tır. Kötülükten nefret eden Hz. Ömer, bizzat Hz. 
Peygamber tarafından Medine çarşısında ihtisab vazifesini yapmakla görevlendirildi.   

Mekke fethedildiğinde Hz. Resûl, Saîd b. el-Âs’ı Mekke mühtesibi olarak tayin etti.  

İhtisabı, sadece erkekler yapmazdı. Fahr-i Kâinat’ın çağında Şifâ bint Abdillâh ve Semra bint Nuheyk el-
Esediyye gibi hanımlar dahi hisbe ile görevlendirilmişlerdir.  

Hz. Ömer halife olduğunda hisbe vazifesini hem kendisi bizzat yapmış hem de Abdullah b. Utbe’yi Medine’ye, 
Saîd b. el-Âs’ı da Mekke’ye muhtesib tayin etmiştir.  

Hisbe, Emevî ve Abbâsî günlerinde oldukça geniş yetkilerle donatıldı ve bir teşkilata dönüştü, çarşıda pazarda 
bir tür zabıta kuvveti gibi iyiliği hatırlattı, emretti. Mühtesibler öylesine saygı görürlerdeki padişah ve 
sultanların sair adamları onlardan sakınır, onlarla karşı karşıya gelmekten korkarlardı. Hatta bir keresinde 
mühtesibin şikâyet edildiği bir Abbâsî halifesi, “Sen, bu yetkiyi nereden alıyorsun?” diye çıkıştığında mühtesib 
ona “Senin hilafet yetkisini aldığın yerden!” diye cevap vermişti.  
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Selâhaddîn-i Eyyûbî Hazretleri için “Nehcu’s-Sülûk” adlı siyasetnameyi de yazan Hekim Ebû Necip eş-Şeyzerî 
aynı zamanda mühtesibler için de bir kitap yazmıştır. Şeyzerî “Nihayetü’r-Rütbe ve Talebi’l-Hisbe” adlı o 
eserinde hisbe teşkilatı görevlilerinin vazifelerini şöyle açıklar:  

- Hisbe, iyiliği emir ve kötülükten alıkoyma ve insanların arasını ıslah etme vazifesi olduğundan mühtesibin; 
fakih, Şeriat’ın hükümlerini bilen biri olması gerekir. Ta ki ona göre iyiliği emretsin ve kötülükten alıkoysun. 
Zira güzellik, Şeriat’ın güzel; çirkinlik, Şeriat’ın çirkin diye belirlediğidir. Akıl, Allah’ın kitabı ve Hz. 
Peygamberin sünneti olmadan, tek başına münkerin marifetine eremez. Kimi zaman cahil, Şeriat’ın çirkin 
(kabih) gördüğünü, aklı ile güzel görmeye çalışır.  

- Mühtesib, ilmi ile amil olmalıdır. Onun ameli, sözlerine muhalif olmamalıdır.  

- Mühtesib, Allah için söylemeli, Allah için yapmalıdır; riyadan ve yöneticilerin takdiri için iş yapmaktan, 
halkın övgüsünü kazanma kaygısından kaçınmalıdır. Ta ki yüce Allah, onun sözünü etkili kılsın… Denir ki 
Dımaşk Atabegi bir âlimi çağırdı ve seni muhtesib yaptım, dedi. Âlim öyleyse, vazifeye senden başlıyorum, şu 
üzerindeki ipek elbiseyi çıkar at ve elindeki gümüş yüzüğü çıkar. Çünkü Hz. Peygamber, “Bu ikisi erkeğe 
haram, kadına helaldir” diye buyurmuşlardır. Atabeg, âlimin cesur tutumu karşısında derhal giysilerini 
değiştirdi, yüzüğünü çıkarıp attı ve âlime seni polis teşkilatımın başına atadım, dedi.  

Hisbe teşkilatı, zamanla sadece tüccar-müşteri ilişkisini düzenleyen ve daha çok müşteriyi korumak için iş 
gören bir yapıya evirilmiştir. Ama Müslümanlar ve İslam ülkelerinin kurumları hiçbir zaman iyiliği emir, 
kötülükten alıkoyma vazifesini yok saymamışlardır.  

Osmanlı’nın son günlerine kadar dahi zabıta teşkilatı, mühtesiblerin de vazifesini görür, örneğin, Müslüman bir 
kadının kendisini gayr-i müslim kadınlara benzettiğini gördüğünde onu uyarırdı.  

Öyleyse Müslümanlar, “hoşgörü, anlayış gösterme” gibi saiklerle bugünkü duyarsızlığa nasıl sürüklendi? 
Türkiye bağlamında kalarak konuyu açıklık getirelim:   

BASKI REJİMLERİNDEN LİBERALİZME SIĞINIŞ  

 

Müslümanlar, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Batı tarafından organize edilen, desteklenen ve korunan 
baskı rejimleri ile yüz yüze kaldılar.  

Batıcı rejimlerin baskıları, özellikle ulusalcı sosyalist rejimlerin verdiği sıkıntılar o boyutlara vardı ki 
Müslümanlar adeta nefes alamadılar.  

Bu baskı, eziyet ve işkence koşulları altında henüz 1970’li yıllarda kimi dindar yazarlar; liberalizmin 
propagandasını yapıp sosyalizme karşı tercih edilebilir olduğunu dile getirdiler.  

Bu yaklaşım, tamamen günün koşullarının ürünüydü ve o koşullarda liberalizmden umulan, temel İslamî 
uygulamaları serbest bırakması, bireysel de olsa İslam’ın yaşanmasına imkân vermesiydi. Bunun için söz 
konusu yaklaşım, kendi dönemi içinde müsamaha ile karşılanabilirdi.  

Ne var ki 1980’li yıllara gelindiğinde liberalizm “muhafazakârlık” etiketi altında bir furyaya dönüştü. 
Türkiye’de liberalizme siyasi öncülük yapan Turgut Özal’a özel televizyon kanallarının o günlerde sınır 
tanımayan ahlaksız yayınları sorulduğunda onun, “İzlemek istemeyen kapatsın!” sözü, dönemin adeta sloganı 
hâline geldi.  

Özal’ın da elbette liberalizmden beklentisi, Batı’nın desteği altındaki baskıcı derin yapılardan yine Batı’nın 
desteğini alarak uzaklaşmaktı. Özal, sürecin hürriyetler yönünde işlemesi durumunda nihayetinde halkın lehine 
olacağına inanıyordu.  

Asıl liberal süreç ise ondan sonra 1990’lı yıllarda ve hatta 2000’li yıllarda yaşanmaya başladı. Din adamlarının 
alet edildiği, devrin devlet kademelerini işgal eden darbeci yapısının adeta ideolojisi hâline getirdiği bu yeni 
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liberalizm, sadece “Bırakın yapsınlar!” demiyordu. Aynı zamanda dindar insanların her tür çirkinliği “hoşgörü” 
adı altında “gülümseyerek” karşılamasını istiyordu. Mühtesibli bir medeniyetin müntesibi olan Müslüman’ın, 
günahkâra adeta “Kolay gelsin, şifa olsun!” demesi bekleniyordu. Bunu yapmayan Müslüman; “bağnaz, aşırı, 
radikal” gibi etiketlerle fişleniyordu. Nitekim o günlerde eşcinselliğini fazlasıyla teşhir etmiş bir şahsa, 2010’da 
Mardin Kasımiye Medresesi’nde “sanatını teşhir” imkânı bile tanınmış, şahsın etkinliği medya üzerinden bütün 
dünyaya duyurulmuş, mukaddes bir mekândaki “teşhir” etkinliğine karşı çıkanlar soruşturmalarla yüz yüze 
kalmışlardı.  

Bu, açıkçası, dindar kesimi kişilik bozukluğunu uğratma projesiydi. Zira aklı başında hiçbir dindarın kişilik 
bozukluğuna uğramadan hem bir inanç adamı olma hem “teşhir” maskaralığını alkışlama ihtimali yoktu.  

2014’e kadar fiilen devam eden ve farklı sebeplerle siyasetin desteğini alan o süreç İstanbul Sözleşmesi’yle ayrı 
bir boyut kazandı. Henüz İslamî haklar yasal bir sürece kavuşmadan İstanbul Sözleşmesi’yle liberal sınırsızlık, 
yasaları da aşan, uluslararası bir zemin elde etti.  

Ama vakanın bu yanı bir yana, çirkinliğe karşı tutum alma duyarlılığıyla mükellef Müslüman’a çirkinliği 
“hoşgörü ve anlayış” adına onaylatma bir yana… Bu ikinci yan, çok daha yıkıcıdır.  

Süreç öyle bir boyuta ulaştı ki geçen hafta Doğruhaber gazetesinde yayımlanan köşe yazımda ifade ettiğim 
üzere Müslüman, bırakın çarşı pazarda hisbe görevi yapmayı; sapkınlığa yöneldiğini tespit ettiği çocuğuna dahi 
karışamaz oldu ya da bizzat kişilik bozukluğuna uğradığından karışmadı.  

İslamî bir davadan ceza almış bir şahıs o günlerde bana, değerli bir yazarı eskiden sevdiğini ama artık onu 
takdir etmediğini söylemişti. Ona yönelttiğim “Neden?” sorusu, beni tepeden tırnağa sarstı. “Onu insan 
haklarına saygılı biliyordum oysa geçen gün yazısında bir milletvekilini eşcinsellere sahip çıktığı için 
eleştiriyordu. Biz Müslümanlar, herkesin hakkına sahip çıkmalı değil miyiz, nasıl olur da adamı 
destekleyeceğimize onu eleştiririz” diyordu, bizim İslamî davadan ceza almış, fena hâlde mağdur olmuş 
insanımız…  

Vaziyet bu kadar tahrip edici, liberal sosyal mühendislik bu kadar derine işlemişti. Buna “liberal duyarsızlık” 
bile denmez, bu artık liberal bağnazlıktı. Zira bağnaz olmayan bir liberalin dahi bu boyutta, insanlık aleyhindeki 
bir hâli sahiplenmesi düşünülemezdi. Pek çok liberal dahi “Bırakın yapsınlar!” yaklaşımını bu boyuta 
götürmüyordu. Avrupa’nın ancak eski tüfek sosyalistleri, yeni liberal Yeşilleri bu kadar uç olabilirdi.  

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI UMUT VERDİ 

 

İnşaallah; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Hacı Bayram Camii’nde, Ramazan 2020’de Ramazan’ın 
ilk ama Covid 19’dan dolayı, temsili Cuma hutbesinde “Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza 
ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım” diye başlayarak, “Ey insanlar! İslam zinayı en büyük 
haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde 
getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslamî 
literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür 
kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.” 

sözleriyle yaptığı çağrı, inşaallah liberal duyarsızlık çağına bir kilit olur ve Müslümanlar, yeniden duyarlılık 
kazanır.  
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Resmin büyüğünü görmek ve Veda Hutbesi’ni ihya etmek… 

Fransız İhtilali’nin etkileri İslam dünyasına ihraç edilip bu etkiler pratikte kendisini gösterdikçe Müslümanlar, meselelere 
parçalı baktılar. Batı ise İslam dünyasına bir bütün olarak baktı. İslam dünyasındaki herhangi bir adımının diğer 
Müslümanları nasıl etkileyeceğini dikkate alarak attı adımlarını.  

Fransız İhtilali zihniyeti başımızı döndürmüş. Her birimiz, “Ama bizim gerçekliğimiz başka! Emperyalizm, en çok bizimle 
uğraşıyor” deyip kendini odağa alarak kazanımları için kardeşlerinin kayıplarını meşru görüyor. Oysa Batı, hepimizi bir 
görüyor ve bizden birini büyütüp diğerlerini küçültme gibi bir dert taşımıyor.  

Batı, 21. yüzyıl değerlendirmesinde Müslümanlardan bir kesimi, stratejide bir değişmez olarak diğerine tercih etmenin 
kendisi açısından kârlı olmadığını açıkça görmekte; hiçbir Müslüman gücün, siyasette sekülerizme de kaymış olsa, diğer 
Müslümanları tahakkümü altına alarak bir uluslararası güce dönüşecek şekilde büyümesini çıkarına görmemekte, hatta 
bu yöndeki her gelişmeyi varlığına yönelen bir tehdit olarak görmektedir.  

Bunun için İslam dünyasında “çatışabilen güçlerin varlığı” politikasını sürdürmekte, güçlerden biri büyüme yoluna 
girdiğinde onun enerjisini tüketmenin yolunu açacak bir karşı güç ihdas etmekte, büyüyen gücü ona karşı duran güçle 
çatıştırarak durdurmaktadır. Bu, İslam dünyası için oluşturulmuş bir imha projesidir. Ne yazık ki Fransız romantizminin 
yansıması ırkçılık bizi bizden koparmıştır; bizim bu gerçeği görmemize müsaade etmemekte, bizi tükenişe doğru 
sürüklemektedir. Batı, ırkçılığın bu işlevinin farkında olduğundan İslam âleminde ırkçılığın tam da tükenişe geçtiği bir 
süreçte onu yeninden canlandırmak istemektedir.  Resmin büyüğünün bir yanı budur.  

Diğer yanına gelince o yan, bundan kurtuluş yoludur, Veda Hutbesi sözleşmesine yönelmektir.     

İslam dünyasında kurtuluşa giden yol, Veda Hutbesi’nde gösterilen yol üzere “kardeş” olabilmektir. Her birimizin 
diğerinin haklarını kendi haklarıymış gibi gözetmesi, o haklara sahip çıkması, her birimizin kendi saadetini kardeşinin 
mağduriyetinde değil, saadetinde görmesidir. Büyüme yolunu ırkçılığın öğrettiği, kardeşlerimizi imha etmede, 
etkisizleştirmede değil, kardeşlerimizi ikna etmede ve büyük bir buluşmanın ortaklığı içine çekmekte görmektir.  

Kendimizi İslam’ın sahibi, kardeşlerimizi İslam’ın düşmanı olarak görmek, kimi zaman kardeşimizi imha etmek için 
bulduğumuz bir meşruiyet yolundan öte bir şey değildir. Kardeşimiz, bir yerde İslam’ın dışına itiliyorsa bize düşen onu 
daha fazla itmek değil, onun İslam’ın içine nasıl çekileceğini düşünmek ve bu yönde sonuç alıcı adımlar atmaktır.  

Batı’nın tükeniş sürecine girdiği bir dönemde İslam dünyasında hak veya batıl, kendilerini İslamî ya da seküler olarak 
gören dikkate alınabilir güçler oluştu. Henüz 21. yüzyıla girmediğimiz günlerden bu yana bu güçlerin yukarıda sözü edilen 
bir stratejiyle “ufaltılması” yönünde bir proje yürütülüyor. Bu projeyi durdurmak bizim elimizde. Bizim artık Katoliklik 
sonrası 19. yüzyıl Avrupa’sı/Fransız İhtilali etkisindeki Avrupa zihniyetinden kurtulup ülke veya etnik bağlamlı kurtuluş 
projelerini aşarak “Büyük Kurtuluş” için projeler yapmamız gerekiyor, kendimizi âdeta ulussuzlaştırarak İslam dünyasının 
bütününün tek parça olduğunu kabul ederek ortaya atılmamız gerekiyor. Bunun yolu etnik veya mezhebi yapıları 
ortadan kaldırmak değil, onların yaşam alanını yok etmek değil, tam aksine onları başka Müslümanlara zarar 
vermeyecek, onların düşmanla işbirliği yapmasını engelleyecek bir yaşam alanını onlara vermemizdir.  

Hiçbir etnik yapı veya mezhep tek başına İslam alemine hakim olamaz. Herhangi bir etnik yapı veya mezhep, şanını İslam 
dünyasının her ferdine kabul ettirse de İslam’ın mutlak ve tek sahibi konumuna ulaşamaz. O yöndeki hevesler, Kur’an-ı 
Kerim’de tarif edilen İslam gerçekliğine aykırıdır. Fransız İhtilali’nin Napolyon’da mücessem olan romantizmini İslam 
dünyasına uygulamak anlamına gelebilecek böyle bir adım, İslam dünyasını tüketici savaşlara götürmekten öte bir fayda 
sağlamaz.  

Batı’nın kendisi için projeler üretemediği bir dönemde bizim içimizde Napolyonvari eğilimleri oluşturması Batı için umut, 
bizim için kayıptır. Bu Napolyonvari eğilimler için Batı’dan fiilî destek alma yarışı ise Batı’nın umutlarını coşturmaktan 
başka işe yaramaz.  
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İslam coğrafyasının kadim merkezi ve özellikle Haçlı karşıtı cephe zemini etnik yapı açıdan dünyanın en renkli 
coğrafyalarındandır. O coğrafyada kimin hangi ırka ait olduğu bile belli değildir. Farklı etnik yapılardan Müslümanlar 
Haçlılara karşı koymak için oraya gelip yerleşmişlerdir. O coğrafya, Ümmetin en güzel yansımalarındandır. O coğrafyayı 
etnikçi/ırkçı yaklaşımlarla ele almak bu coğrafyaya Fransızlar gibi bakmaktır. O mantık hiçbir zaman bu bölgeye sulh ve 
selamet getirmeyecektir.  

O coğrafyanın halkı birbirinin içinde eriyerek herhangi bir noktada baskın kültürün rengine bürünmekte bir mahsur 
görmeyerek bütünleşmiş, Haçlıya öyle karşı koymuş, Moğol’a öyle karşı koymuş, her iki yapıyı da aynı yol üzerinde imha 
etmiş; I. Dünya Savaşı’nda da başımızdaki Fransız İhtilali zihniyetlilere rağmen aynı azimle karşı koymuştur. Onlar o 
azimle savaşları kazanmışlar, başımızdaki Fransız İhtilali zihniyetliler ise kazanımları satmışlar, bizi kör romantizmleri ile 
esir etmişlerdir.   

Bugün o yapının bütünlük içinde İsrail’e ve daha doğrusu Evanjelik emellere karşı koymaması için projeler geliştiriliyor, 
yollar aranıyor, üretimler yapılıyor, çatışma zeminleri kuruluyor. Başka bir ifadeyle Haçlılara, Moğollara, Sykes-Picot 
emperyalizmine karşı koymuş yapı çözülerek kökleri üzerinden bölünüp etkisizleştirilmek, Arz-ı Mev’ud/Evanjelik emeller 
için engel olmaktan çıkarılmak isteniyor.  

Bu proje karşısında herhangi bir etnik yapının diğerinden mukaddes olduğunu iddia etmek, herhangi bir parçayı bünye 
dışına atma hevesinde olmak, o büyük projeye hizmet olur. Esas olan, burada Haçlılara, Moğollara, Sykes-Picot 
emperyalizmine karşı koymuş yapıyı yeniden inşa etmek, onu yeniden kurmaktır. Bu yolda Nûreddin Mahmud Zengî’den, 
Selâhaddîn-i Eyyûbi’den alınacak çok ders vardır. 

Ve asıl olan, kulağımızı Fransız romantiklerine kapatıp Nûreddin ve Selâhaddîn’lere yol gösteren Veda Hutbesi’ne 
gidebilmek, söz konusu ümmet ise yolunu o büyük sözleşmede görmektir:  

"Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.  
İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl 
mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur. 

Ashabım!  Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra 
eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi, burada bulunanlar, bulunmayanlara 
ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.” 

“Ey mü'minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah'ın 
kitabı Kur-ân-ı Kerim ve Peygamberin sünnetidir. 

Mü'minler!  Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman Müslüman'ın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar 
kardeştirler. Bir Müslüman'a kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.” 

“Ey insanlar!  Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arabın Arap 
olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli 
üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız 
O'ndan en çok korkanınızdır. Azası kesik Siyahî bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabı ile idare 
ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz.  Kimse kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da 
babasının suçu üzerine suçlanamaz. 

Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız: 

-  Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. 

-  Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız yere öldürmeyeceksiniz. 

-  Zina etmeyeceksiniz. 

-  Hırsızlık yapmayacaksınız.” 
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Yargılayan değil, amel eden bir İslamî Camia 

 

Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında yaşananlar ve 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonraki süreçte Kürtler arasında solun 
özden koparıp laikleştirecek bir araç olarak kullanılması, “Bölge” diye tarif edilen Diyarbakır ve çevresinde toplumun 
kayda değer bir kesimine seslenecek İslamî bir camianın oluşmasını ve uzun süre yaşamasını adeta imkânsızlaştırmıştı.  

Orada, İslam adına Bölge dışı güçler tarafından istenen; İslamî enerjiyi boşaltacak radikal, küçük küçük topluluklar ya da 
siyasi hiçbir hedefi olmayan ruhanî gruplardı. Bunlardan ilki, marjinalliği yüzünden geniş kitlelere ulaşamayacak; ikincisi 
kitlelere ulaşsa da harekete geçirmek bir yana hareketten alıkoyucu (pasifize edici) bir rol oynayacak. Böylece Bölge, 
Türkiye’deki İslamî bütünün ve İslam dünyasındaki gelişmelerin dışında kalacaktı.   

Türkiye’deki derin yapı, bu engellemeyle, Türkiye’de dindar kesimlerin iktidarını geciktirme, uluslararası güçler ise İslam 
dünyasının kadim bir coğrafyasını İslamî hizmetlerin dışında tutma menfaatine ulaşmayı umuyorlardı.    

Proje tutmadı. İslamî Camia, kendisine karşı hazırlanan adeta çivili tezgâhın içinden yaralı da olsa çıktı; bir yandan 
Bölge’deki ve tüm Türkiye’deki İslamî gelişmelere katkıda bulunurken diğer yandan hatırı sayılır bir kitleye doğrudan 
seslenmeye devam etmeyi başardı.  

Bu, çürütülmek için her tür kimyasalın kullanıldığı bir tohumun tutması, kurutulmak istenen bir ağacın dallarından, 
gövdesinden vuruldukça gürleşmesi gibidir.  

Bunu sağlayan nedir? Gelişmeler, tek sebeple açıklanamaz. Ama büyük gelişmelerdeki her sebep incelenemeye değerdir.  

İSLAM ÂLEMİNDE HAREKET TARZINDA İKİ YOL 

Tarih boyunca İslam âleminde Müslümanlara seslenen hareketlerin mücadelesinde iki tarz vardır: Ana akımın yolu ve yan 
akımcıkların yolu.  

Ana akım, yargılamayı ölçülü tutar; başka Müslümanların eksik yönlerini teşhir ederek meşruiyetini ve gerekliliğini ispat 
etme derdine düşmek yerine, salih amelde yarışarak meşruiyetini ve gerekliliğini kavratır. Dikkati başka Müslümanların 
eksiği üzerinde değil, kendi salih ameli üzerindedir. İmkânlarını başka Müslümanların çürük yanlarını aramada ve teşhir 
etmede değil, salih amellerini artırmakta değerlendirir.  

Burada “başka Müslümanlar”dan kasıt, o akımın dışında kalan, sahih bir akideye sahip veya değil, ameli makul veya değil, 
kendisini İslamî bir hizmet içinde gören herkestir.  

Yan akımcıklar ise meşruiyetini ve gerekliliğini ispat etmek için başka Müslümanları sürekli yargılar; onların eksiklerini 
teşhir ederek kendisinin en iyi olduğunu anlatmaya çalışır. Kendi dar bakış açısıyla karşıtlarının eksikliği ne kadar 
belirginleşirse kendisinin mükemmeliyeti o kadar anlaşılmış olur. Bunun için bütün enerjisini başka Müslümanları veya 
sıradan Müslüman halkı eleştirmekte tüketir. Onların İslam için yokluğu kendisinin İslam içinde varlığıdır. Onları manen 
yok ederek kendisi için hayat ortamı arar.  

Yargılamak, vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Ana İslamî akım, yargılamada bulunur ancak yargılama ihtiyacını benzerler için 
değil, karşıtlar için kullanır. Kendisi çoğu zaman, küfür güçlerinden çok, başka Müslümanlardan zarar görür. Buna rağmen 
onun eleştiri okları, başka Müslümanlara değil, kâfirlere yöneliktir. Müslümanlar arasındaki akım ve akımcıklarla 
uğraşmaz. Onların düşmanlığına mümkün oldukça dostlukla cevap verir; gerekirse müdahale eder ama o müdahaleyi 
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süreklileştirmez. Müslümanların içindeki zararlı yapıları zararsız hale getirmenin yolunu arar ama onlarla uğraşmayı aslî 
işi edinmez.  

Şeytan adavete muhabbeti meslek haline getirtmek ister. Şeytanın dostları, hedef saptırır, hareketi bereketsizleştirmek 
için onun eleştirel bakış açısını kendisine yakın olanlara yöneltir. Nefs de buna yatkındır. Şeytan, şeytanın dostları ve nefs 
bir araya gelince onun karşısında durmak zorlaşır. Hepsi birlikte o eleştirinin yapılmamasının hareketin silikleşmesine 
neden olacağını anlatır. Hareketi, İslamî olan ve İslamî görünenler aleyhinde muhalefet yapmaya doğru sürükler. Buna 
karşı çıkmayı, cehalet ve korkaklıkla ilişkilendirir. Ama iradesi sağlam ana akım, bu şeytani ve nefsani girişimlere 
aldanmaz.   

Kendini tanıtmak ister ama kendisine benzeyenlerden farkını onlarla uğraşarak, onlara hakaret edip onları aşağılayarak 
değil, İslam’a hizmet ederek ve küfre karşı sağlam duruşuyla anlatır.  

Bu tutumuyla geç de anlaşılsa daima kârlı çıkar.  

BİR TANITIM YANILGISI 

“Benzerlerinden ayırt edilme sağlanırsa toplumun gözünde varlık meşrutiyetinin sağlanacağı, dolayısıyla tanıtımda 
benzerlere yüklenmenin yararlı olacağı zannedilir. Oysa böyle tanıtım, bütün deneyimlerde görüleceği üzere 
bereketsizdir. Güçlü bir benzeri eleştiri üzerine yapılan bir tanıtım, genellikle güçlünün daha da güçlenmesine, zayıf 
olanın ise güç kaybetmesine yol açar.  

Toplum, güçlü bir benzere yönelik eleştiriyi anlamakta güçlük çeker ve anlamakta güçlük çektiği her şeyi kuşkuyla 
karşılar, ondan rahatsız olur. Kendinden zayıf bir benzere yönelik eleştiriyi ise bir tür baskı olarak görür baskı görene 
karşı gizli bir meyil oluşur. 

 

Her vicdanın ilgi duyduğu bir alan vardır. Toplumsal vicdan, bu alanlardan birini ana çerçeve içinde seçer ve onu çoğu 
zaman ana çerçevenin içindeki diğer benzerlerden ayırt edemez. Benzerlere yönelik eleştiriyi bir yönüyle kendi vicdanına 
yönelik eleştiri olarak görür, bir çelişki hissine kapılır, bu çelişkinin vebalini seçtiği yere yükler ve ondan soğur. 

Bu yüzden, tanıtımını benzerlerine eleştiri üzerine kuran hiçbir yapı güç kazanmamış. Benzerleri yerine zıtlarıyla uğraşan 
her yapı ise eninde sonunda güçlenmiştir. 

 

Doğru ve kitlesel aklın düzeyine uygun bir tanıtım; zıtlar üzerine kurulu olup onun arasına kişileri benzerlerden sadece 
uzak tutacak, kendi kurumunu benzerlerine karşı tercih etmeyi sürdürecek kadar benzerlere yönelik eleştiri içeren 
tanıtımdır. 

Kurumun kendisini benzer bulmamasının hiçbir önemi yoktur, önemli olan toplumun benzerlik kurması ve siyaset içinde 
kümelendirmesidir. 

Toplum, her zaman zıdda yönelik eleştiriyi hatta hakareti meşru görür; benzerden ise ancak yakınmayı kaldırır, daha 
fazlasını daima pişmemişlik olarak görür ve şüpheyle karşılar.” 

İslam âleminde yargılayıcı akımcıklar, belki bir dönem seslerini duyurdular, etraflarına çok kişi topladılar ama hiçbir 
zaman saygın bir konuma çıkmadılar, İslam âleminin temsilcisi olamadılar. Hep bir ayrılıkçı fraksiyon olarak kaldılar.  

Başkalarından farkını salih amel üzerinden ortaya koyan hareketler ise belki seslerini yeteri kadar duyurmuyor 
göründüler, zaman zaman başka hareketlere insan kaptırdılar ama büyük İslam nehrine daima katkı sağladılar ve eninde 
sonunda hürmetle anıldılar.  

BİR SALİH AMEL HAREKETİ 

Benzer hareketler, Arap İslam âlemi ile kurdukları iletişimle kimi zaman Vahhabi bir çizgiye yöneldi, toplumun tasavvuf, 
mevlit, mezarlıkları ziyaret gibi geleneklerine düşman oldu, halkından koptu. İslamî Camia, hem İbni Teymiye gibi âlimleri 
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itham etmeyip bid'atlara karşı bir hassasiyet geliştirdi hem de tasavvufun zühd yönünden istifade etti; mevlit, düğün ve 
ziyaret geleneklerini de tebliğ imkânına dönüştürdü.  

Benzer hareketler, namazgâh konumuna terk edilen mekânları “Mescid-i Dırar” ilan ederek camilere düşmanlık etti. 
İslamî Camia, o mekânları aslî işlevi üzerinden görüp ibadet ve tedrisat için gençlerle doldurdu, bu mukaddes kurumlara 
tarihinin en hareketli dönemlerinden birini yaşattı. 

Benzer hareketler, Kur'an-ı Kerim mezarlarda okunur mu tartışmaları içinde “çay saatleri” doldururken İslamî Camia, 
Kur'an-ı Kerim öğretme seferberliği başlattı, on binlerce çocuk, kadın ve erkeği Kur'an-ı Kerim’le tanıştırdı, halkını Kur'an-
ı Kerim bereketiyle ihya etti. 

Benzer hareketler, halklarını yargılayıp tekfir ederken İslamî Camia halkını yargılamak yerine onun eksiklerini görüp 
tedavi yolunu seçti.  

Benzer hareketler, gerçek bel’amlarla İslamî bir mücadeleye katkıda bulunma şuurundan yoksun olan zavallı sarıklıları 
aynı kefeye koyup “din adamları”nı topluca bel’amlıkla itham etti. İslamî Camia, bel’amlardan uzak durup kendini onların 
şerrinden uzak tutarken dünyadan habersiz şeyh ve mollaları itham etmekten Allah’a sığındı, onları yargılamadı, onlara 
hakaret etmedi; kendi örnekliğinde gerçek bir İslam âleminin nasıl olması gerektiğini anlattı, gösterdi; onların pek 
çoğunun önce gönlünü kazandı, sonra dünyaya bakışını değiştirdi.  

Benzer hareketler İran gerçeği karşısında ya Şia kültürüne yönelme, Şiileşme doğrultusunda bir eğilim gösterdiler. Ya da 
Şia'ya karşı tarihte görülmemiş, kaynağı muhtemelen uluslararası güçler olan bir düşmanlığa yöneldiler. İslamî Camia, ne 
Şii oldu ne de Şia düşmanlığını meslek edindi; hem Mutahhari, Şeriati gibi âlimlerden okuduklarını kendi mihenk taşına 
vurup onlardan olması gerektiği kadar yararlandı hem de mezhep değiştirme propagandistlerine karşı tavizsiz bir tavır 
ortaya koydu.  

Benzer hareketler, mezhebin avam için önemini göremediler, mezhepsizliği teşvik ettiler; çevrelerindeki molla ve 
şeyhlere yönelttikleri eleştirileri mezhep imamlarına kadar götürdüler; gereksiz tartışmalarla İslamî hizmetlere zarar 
verdiler ya da özellikle Arap İslam âlemindeki veya İran içindeki ve ötesindeki kimi Afganistanlı-Pakistanlı-Hint gruplar 
gibi mezhep fanatizmine düştüler. Mezhep imamlarından biri için “ümmetin imamı”, mezheplerden herhangi biri için 
“tek İslamî yol” anlamında  “İslam’ın kendisi” dediler.  Uluslararası sistemin Ümmeti bölme hilesine malzeme taşıdılar. 
İslamî Camia, ne mezhepsizliği teşvik etti ne de bir mezhebi tek hak mezhep gördü. Mezhepleri Müslümanları bölen bir 
bela olarak değil, Ümmetin, özellikle Ümmetin avam kesiminin pratiğini kolaylaştıran bir imkân olarak değerlendirdi. 
Hareket tarzında da Ümmetin bu imkân zenginliğinden istifade etti.  

Benzer hareketler ya katı bir particiliğe yöneldi ya da partili mücadeleyi tekfir etti; İslamî Camia, partili mücadeleyi o 
dönemde tercih etmedi ama partili mücadeleyi tekfir etme gibi bir hataya da asla düşmedi.  

Benzer hareketler, ya kendi halklarını ihmal ettiler ya ümmet bilincinden koptular, milliyetçileştiler. İslamî camia, hem 
halkının isteklerini önemsedi hem de büyük bir hassasiyetle Ümmetin sorunlarına yöneldi. Irk ayrımcılığına ve 
milliyetçiliğe sıfır toleransla, Arap ve Türk Müslümanlara da seslendi, her aşamada onlara kendi saflarında yer verdi, 
onların birikimlerinden istifade etti. Özellikle bölgede Arap köy ve kasabalarında en az Kürt köy ve kasabaları kadar etkili 
oldu. Böylece birlik ve bütünlük için bir harç haline geldi.   

Tarikatlar, Bölge’de sadece avama ve medrese öğrencilerine seslendiler, yeni eğitim kurumlarında okumuş kesimler 
arasında iş görmediler. Adeta o alanları sola terk ettiler. Yeni hareketler ise genellikle bir öğrenci-memur halkası olarak 
kaldılar. İslamî camia ise en ücra köy ve kasabalara da ulaştı, kentlerin okumuş kesimlerine de hizmetini ulaştırdı; hem 
okumuşların hem sıradan halkın temsil edildiği bütüncül bir hareket oldu. Bu camianın saflarında her zaman, okul yüzü 
görmemiş bir köy insanıyla bir medrese seydasını; bir medrese seydası ile bir ilahiyatçıyı, bir fakih ile bir modern hukuk 
mezununu yan yana görmek mümkün olmuştur.  

Bunun için Bölge’de başka yapılar, tek kanatçıkları hep bulundukları noktada kalırken İslamî Camia yol alabildi.  

Benzer hareketler, iç eleştiri ile sürekli küçülürken İslamî Camia büyüdü, bitti denilen noktada yeniden göründü.   
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İslamî Camianın başarıya götüren bu yolda yürümesinde İttihad-ı İslam’ın önderleri, büyük İslam davetçileri İmam Hasan 
El Benna, Üstad Bediüzzaman, Şehid Seyyid Kutup, Üstad Mevdudî, onlardan birkaç nesil öncesine ait Şeyh Halid-i 
Bağdadî (Eş Şehrezorî) ve onun bizde vesile olduğu büyük İslamî birikimin katkısı vardır.  

İslamî Camia, ta İmam Gazalî’ye ve nihayet İslam’ın ana kaynağına dayanan bir büyük tercihle; yargılamayı değil, salih 
amelle örnek olmayı ve yarışmayı seçti. Bütün zorluklarına katlanarak orta yolda sebat etti. Yüce Allah, bu tutumu 
karşısında ona düşmanlarıyla baş etmeyi ve bütün engellere rağmen yol almayı nasip etti. 

Ümmet öldü mü? 

 Irkçılık, Müslümanlar arasında gün geçtikçe etkisini yitiriyor; dış güçler hesabına iş görmekten uzaklaşıyor. Dış güçler, 
buna karşı İslam âleminde mikro milliyetçilikleri kışkırtıyor, yeni sorunlar üretiyor, o sorunlar üzerinden Müslümanlar 
arasında ırkçılığın var olduğu ve devam ettiği düşüncesini canlı tutmanın yolunu arıyor 

 

“Ümmet olmak” İslam karşıtlarını en çok endişelendiren, onları Müslümanlara karşı plan yaparken en çok durduran 
etkendir. Bundan olacak, büyük veya küçük neredeyse her aksi yöndeki olay “Ümmet bitti” şeklinde yorumlanıyor. 

 

“Ümmet”, “Bir peygamberin tebliğ ettiği dine inanan veya o dine muhatap olanların meydana getirdiği topluluk” 
anlamında iken “İslam ümmeti” ile “Ümmet-i Muhammed” ile özdeşleşmiş; “Hz. Muhammed'e iman edenlerin bütünü” 
anlamı ile bilinmiştir. Bu yönüyle “Ümmet”, İslam toplumunun bütünüdür, kendisini Müslüman hisseden herkesin 
mensubu olduğu büyük bir topluluktur. Kişi Müslüman olmayı kabul ederek “Ümmet” mensubu olmayı da kabul etmiş 
olur. 

 

Ümmetin iki yanı vardır: Birincisi hissidir, ikincisi siyasi. Siyasi anlamda ümmet olmak, ortak bir siyasi idare altında 
bulunmak ya da bulunmayı arzulamaktır. Hissi anlamda ümmet olmak ise Müslüman birey veya toplumların diğer 
Müslüman birey ve toplumlara yakınlık hissetmesidir. 

 

Siyasi anlamda ümmet ne durumda olursa olsun, hissi anlamda ümmet her zaman diri kaldı. Müslümanlar dün olduğu 
gibi bugün de dünyanın herhangi bir yerinde ırkını, mezhebini, meşrebini bilmedikleri bir Müslümanın başarısına 
seviniyor; sıkıntıları için üzülüyor, bir şeyler yapmak istiyor. Futbol gibi bir alanda bile bunu görmek mümkündür. 
Müslüman bir futbolcu, günlük yaşamında İslam'a uzak da olsa kendisine Müslüman diyen bireylerce daha çok seviliyor, 
onun başarısı “Müslümanların başarısı” gibi görülüyor ve daha çok alkışlanıyor. 

 

Bu hissin canlı olduğunun en kayda değer delili ise felaketler karşısında yapılan yardım kampanyalarında ortaya çıkıyor. 
Toplum, Müslüman bir ülke için yapılan yardım faaliyetlerine katılırken, Müslüman olmayan topluluk ve ülkelere yönelik 
yardım kampanyaları genellikle sonuçsuz kalıyor. 

 

Yine bir yabancı, Müslüman olduğunda sokakta, pazarda, mahallede hemen kabul görüp birkaç yıl içinde yerli biri gibi 
kabul görülürken Müslüman olmayan yabancılar neredeyse hiçbir zaman yerli gibi görülmüyor. 

 

Halk, İslam'a uzak bir yaşam içinde bulunsa da bu tutumuyla, ben sosyal anlamda Müslümanım ve İslam ümmetine 
mensup olmayı önemsiyorum, diyor. 
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Basit gibi görülen bu durum bile dışarıda ve içeride İslam'a karşı olanları ürkütüyor, öfkelendiriyor, endişelendiriyor, 
harekete geçiriyor, karşı yönde girişimler içinde bulunmaya yöneltiyor. Bunların en rahat kullanabildikleri malzeme ise 
Müslümanların siyasi tutumlarıdır.   Yanlış bir pratikten doğru bir hüküm çıkmaz. Ama bunlar ve farkında olmadan 
onların söylemlerini dillendirenler, yanlış siyasi tutumlardan ümmetin öldüğüne dair bir hükme varmaya çalışıyor, bu 
yönde propaganda yapıyor. 

 

 

MEZHEPÇİLİK, FIRKACILIK, IRKÇILIK 

 

Müslümanların daha çok yakınlarındaki Müslümanlarla tartışmalarında, didişmelerinde etkili olan mezhepçilik, fırkacılık 
ve ırkçılığın siyasi anlamda ümmete çok zarar verdiği, hissi anlamda da ümmeti olumsuz etkilediği açıktır. 

 

Daha erken dönemde etkili olan mezhepçilik ve fırkacılık, bugün de yıkıcı bir akım olarak varlığını sürdürüyor. Birilerini 
“Müslüman kardeşiyle” değil, kendi mezhebinden, kendi fırkasından olanla dayanışmaya götürüyor. 

 

Irkçılık ise İslam dünyasında daha önce belirtileri varsa da modern bir akım olarak doğrudan ümmete karşı örgütlendi. Bu 
akımı İslam dünyasına ihraç edenlerin amacı, hem siyasi hem hissi anlamda ümmeti bitirmekti. Bunun için Müslümanlar 
arasında etnik kimlik canlandırıldı, “kavim iktidarları” kuruldu. 

 

Herhalde bugüne kadar hiçbir dış akım, ırkçılık kadar İslam dünyasını olumsuz etkilemiş değildir. Irkçılık, 20. yüzyılda 
İslam dünyasını neredeyse yok etme noktasına getirdi. Irkçılığı yayanlar, Müslümanların ırk düzeyinde bölüneceğini, ne 
olursa olsun kendi ırkından olmayanlarla dayanışma içinde olmayacağını, bunun da İslam dünyasını işgal etmeyi 
kolaylaştıracağını planlıyorlardı. 

 

Bu korkunç plan epey yol aldıysa da çökme noktasına doğru gidiyor. Planın işlemeyeceğini dair ilk işaret, pek çok kişiye 
göre hiçbir anlam taşımayan İslam Konferansı Teşkilatı idi. Siyasi anlamda bu etkisiz teşkilatın simgesel değeri büyüktü. 
İslam Konferansı Teşkilatı, hangi siyasi amaçlar için oluşturulmuşsa oluşturulsun, psikolojik anlamda onun var olma 
zeminini sağlayan ümmet hissiyatıdır. Teşkilat kurulur kurulmaz, laikliği varlığının esası haline getirmiş ülkeler dâhil, halkı 
Müslüman olan ülkeler üyelik başvurusunda bulunmuş, hatta halkının sadece bir bölümü Müslüman olan ülkeler de 
gözlemci sıfatıyla teşkilata katılmış, böylece dünyanın siyasi amaçlı, uluslararası tek din esaslı teşkilatı ortaya çıkmıştı. Bu 
teklik, İslam dünyası üzerinde çalışan Batılı uzmanların gözüne çok battı ve pek çok analizde yer buldu. 

 

İslam Konferansı Teşkilatı,  Müslümanların iç sorunlarını çözmede etkisiz kalsa da Afganistan işgaline karşı ve Bosna 
probleminin duyurulmasında tarihi bir rol oynadı; Müslüman azınlıkların varlıklarını ve sorunlarını dünyaya duyurmaları 
için iyi bir zemin oluşturdu. 

 

Teşkilatın bugün tükenme noktasına gelmiş olması, ümmet hissiyatının zayıflamasına yorumlanamaz. Teşkilat, 
kendiliğinden zayıflamıyor, halkı Müslüman olan ülkelerin yönetimlerine yönelik dış müdahaleyle zayıflıyor. Onları bu 
yönde müdahaleye sürükleyen ise ümmetin güçlenmesidir ve böyle bir teşkilatın bu güce sözcülük etme olasılığıdır. 
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Teşkilatın, kırıcı tartışmalar için zemin olmaması, aksine her toplantısında Müslümanlar arasındaki kardeşliğin ve 
dayanışmanın vurgulanması dış güçlerin müdahalesinin zayıflaması durumunda bu veya bunun yerini alacak bir teşkilatın 
çok önemli bir rol üstlenebileceğini göstermektedir. 

 

Irkçılık, Müslümanlar arasında gün geçtikçe etkisini yitiriyor; dış güçler hesabına iş görmekten uzaklaşıyor. Dış güçler, 
buna karşı İslam âleminde mikro milliyetçilikleri kışkırtıyor, yeni sorunlar üretiyor, o sorunlar üzerinden Müslümanlar 
arasında ırkçılığın var olduğu ve devam ettiği düşüncesini canlı tutmanın yolunu arıyor. 

 

ÜMMETÇİ AKIMLAR VE ÜMMET 

 

İslam dünyasında tarih boyunca pek çok ümmetçi akım vücut buldu. Bunların bir bölümü İslamî hareketti, onların 
samimiyetinden kuşku duyulmaz. Ama İslamî yönü zayıf olduğu halde politik nedenlerle ümmetçi görünen yapılar da 
olmuştur. 

 

Bu akımlardan ırkçılar ve ümmet karşıtları tarafından en çok suiistimal edilenler, Osmanlı'nın son döneminde siyasi 
ümmetçilik akımıdır. 

 

Osmanlı, yapı olarak ümmetçiydi; bunu dillendirmeyi dahi abes görecek kadar ümmetçiydi. Osmanlı yönetimi, sultanın 
ve yönetimin kişiliğine göre zaman zaman aksaklıklar gösterdiyse de kendisini dünyanın her yerindeki Müslümanlardan 
sorumlu görüyor; pratiği dönemsel olarak ne olursa olsun, teorik olarak dünya Müslümanlarına yardım etmeyi görev 
biliyordu. 

 

Miladi 19. yüzyılda Osmanlı iyice zayıfladığında köklerini canlandırma girişimlerine sahne oldu, bu doğrultuda siyasi 
yorumcularca “İslamcılık” denen, gerçekte “ümmetçilik”ten ibaret olan bir akım da görülmeye başlandı. 

 

Bu akımı akım yapan, yeni bir şey ortaya atması değildi; Osmanlı yönetimindeki önemli bir kesimin Osmanlı'nın 
köklerinden kopmuş olmasıydı. Daha önce yönetimin esası ümmetçilik iken Batı etkisinde oluşan bu yeni durum 
“ümmet” diyenleri bir akım konumunda bıraktı. Akımın içinde olanların bir bölümü İslam konusunda samimiydi, bir 
bölümü ise akımı sadece Osmanlı çıkarına uygun bulduğu için sahipleniyordu. İkisi arasındaki fark, birinci kesim için 
belirleyici olanın İslam olması, ikinci kesim için ise belirleyici olanın devletin bekası ve güçlenmesi olmasıydı. Öz bir 
ifadeyle biri İslam için ümmet derken, diğeri, devlet için ümmet diyordu. Biri ilkesel olarak ümmeti sahipleniyordu, diğeri 
pragmatist bir anlayışla ümmet diyordu. 

 

Akım için dönüm noktası, 1911 ve 1912'deki Arnavutluk İsyanları oldu. Arnavutluğun bağımsızlığıyla neticelenen isyan, 
İslam dünyasını parçalamak ve işgal etmek isteyenlerce “ümmetin bitmesi” olarak anlatıldı. Pragmatist nedenlerle 
ümmeti sahiplenenlerin bir bölümü de onlara katılınca Osmanlı'da ümmeti sahiplenenlere karşı başlatılan “hayalcilik” 
propagandası güç kazandı. 

 

Sonraki dönemde İttihat ve Terakki'nin Batıcı-despot uygulamaları yüzünden Arap İslam âleminde görülen her 
hareketlenme ümmeti zayıflatmak için kullanılırken dünya Müslümanlarının I. Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda 
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ümmet hissiyatıyla verdiği destek özenle saklandı. Cumhuriyet Dönemi'nde ise “ümmet” demek dolaylı olarak suç 
sayıldı. 

 

Arnavutlar gibi küçük bir toplumun idarecilerinin tutumundan yola çıkarak Müslümanların bir inancını ortadan 
kaldırmaya çalışmak... Akıl almıyor gibi. Ama İslam, Kur'an-ı Kerim ahkamıyla o kadar güçlü ki onun aslına karşı savaşı 
daima kaybedeceğini bilenler, sürekli pratikten yola çıkarak İslam'ı vurmaya çalışmışlardır. Ümmet inancını pratik 
uygulamalardan yola çıkarak yok edemeyenler, önce personel yetiştirdiler, ardından onlar etrafında bir pratik 
oluşturdular ve sonra o pratikten yola çıkarak İslam'ın kendisine zarar vermeye çalıştılar. 

 

Mason İttihatçıları yetiştirip onların eliyle Arnavut, Arap ve diğer Müslümanların huzursuz olmasına yol açanlar onlardı. 
O baskı ortamına karşı oluşan tepkinin Arnavutluk'ta, Arabistan'da ve diğer yerlerde İslamî bir muhalefet olarak şekil 
bulmasını engelleyenler onlardı. Bundan yola çıkarak “Ümmet öldü” diyenler de onlardı. “Ümmet ölmedi ve asla 
ölmeyecektir” diyenleri susturmaya çalışanlar ise onların bizzat yetiştirdiği kişilerdi. 

 

ÜMMETİ SUİİSTİMAL EDENLERİN VARLIĞI 

 

Bugün de siyasi anlamda ümmetin iki tür taraftarı vardır: İslam'ı merkeze alarak ümmete taraf olanlar ve pragmatist 
sebeplerle devlet ya da kimi kavimleri merkeze alarak ümmet diyenler. 

 

Pratik esası bozmaz. İslam'ı merkeze alarak ümmete taraf olanlar, çok zayıf olabilir. Pragmatist sebeplerle devlet ya da 
kimi kavimleri merkeze alarak ümmet diyenler, suiistimallerinden sonuç alabilecek kadar güçlü olabilir.  Onlar var ve 
güçlü diye ümmete karşı durmanın, bu durumdan ümmet hissiyatına düşmanlığın caiz olduğuna dair fetva çıkarmanın 
yeri yoktur. Böyle bir tutumun İslamî bir yönü olamaz. Bu tür tutumların temeli, yüzyıldır sürekli gündemde ve güçlü 
olan, Batı kaynaklı ümmet düşmanlığından kaynaklanıyor. “Ümmet öldü” diyenler, farkında olarak veya olmayarak 
Batı'nın etkisinde kalmış ve Batı'nın çıkarı doğrultusunda çalışanlardır. Onların günlük yaşamının İslamî olması, 
fikriyatlarının uzun bir süre İslam içinde şekillenmesi bu tespiti haksız çıkarmaz. 

 

Pragmatist anlamda ümmete sahip çıkanların varlığı da aslında ümmetin hâlâ diri olduğunun başka bir kanıtıdır ve 
onların varlığı İslam için bir zaferdir. Zira İslam düşmanları, İslam'ın ve ona ait değerlerin bir gün tamamen ölmesini, hiç 
kimsenin onlardan dünyevi veya uhrevi bir umut beslememesini umuyorlardı. Bir şeyde bir menfaat umanların var 
olması o şeyin diri olduğuna alamettir. Pragmatist ümmetçilerin varlığı İslam düşmanlarının haklı olduğunun değil, 
umutlarının boşa çıktığının kanıtıdır. 

 

İslam, ahir zaman dinidir. 

 

Kur'an-ı Kerim, ahir zaman kitabıdır. 

 

İslam ümmeti, ahir zaman insanlarına önder olsun diye tayin edilmiş bir ümmettir. 
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“Ümmet çağı bitti” demek ile “İslam'ın çağı geçti, Kur'an-ı Kerim'in çağı geçti” demek arasında bir fark yoktur. “Ümmet 
çağı bitti” diyenlerin ilkleri İslam düşmanlarıdır, bunu sonradan dillendirenler ise onların etkisinde kalan art niyetli veya 
zavallı kişilerdir. 

 

İslam Konferansı Teşkilatı deneyimi bile tek başına İslam ümmetinin hâlâ güçlü siyasi birliktelikler oluşturma zeminine 
psikolojik olarak yatkın olduğunun açık bir kanıtıdır. Ümmetin hissi anlamda diri olduğuna ise her gün hepimiz her 
ortamda tanıklık edebiliriz. 

 

Ümmet bitmedi ve bitmeyecek. Ama birileri ümmetin mutlaka bitmesini istiyor; İslam dünyasına karşı emellerini 
gerçekleştirmek için ümmetin ölmesini umut ediyor. 

Vahdet kurtuluştur, ihtilaf esaret 

Ümmet, adeta bir deney tüpüne alınmış ve onun üzerinde ihtilaf deneyleri yapılıyor. İhtilafa hizmet, ümmet 
düşmanlarının bu girişimine hizmettir. Vahdete hizmet, ümmetin esaretten kurtuluşu için çalışmaktır 

D-8 arayışı günlerini hatırlayalım. Refah-Yol hükümeti zamanıydı ve dönemin başbakanı merhum Necmettin Erbakan 
sekiz İslam ülkesi arasında ekonomik işbirliği ittifakı tasarlamıştı.  

İslam dünyasının büyüklüğü ve Müslümanların imkânları düşünüldüğünde bu mütevazı bir girişimdi.  

Bu mütevazı girişim, Müslümanlar arasında büyük bir sevinç doğurmuş; dünya güçleri ve onların yerel uzantılarının 
paniğe kapılmasına yol açmıştı. 

Müslümanların sevinci neyin arayışı idi ve uluslararası güçleri korkutan neydi?  

Müslümanlar neye hasret duyuyorlardı ve uluslararası güçler hangi yaşamsal kaynaklarının kuruyacağından endişe 
ediyorlardı?  

Başka bir noktaya bakalım. Suriye ile Türkiye arasındaki mayın tarlası, Suriye’nin bu en karışık olduğu günlerde bile ne işe 
yarıyor? 

Daha az alan işgal eden teknolojik engellerin yaygınlaştığı bugünün dünyasında mayın tarlasının güvenlik alanında 
Türkiye’ye ne katkısı var?  

Her fiziki yapı gibi mayın tarlasının da bir maliyeti var. Mayın tarlası yapılan alan, dünyanın en verimli tarım 
arazilerindendir. İsrail gibi yapılanmaların bir karış tarım arazisi için savaşı göze aldıkları, İngiltere gibi ülkelerde halkın 
neredeyse pencere kenarlarını sebze üretimi için kullandığı bir dünyada mayın tarlası olarak kullanılan verimli tarım 
arazisi niye hâlâ atıl duruyor?  

Türkiye, 60-65 yıldır bunun karşılığında ne elde ediyor? Ki bu tarlanın yol açtığı kayıp, o gelirin yanında küçük kalıyor?  

Diğer yandan mayın tarlasının aynı zamanda psikolojik bir maliyeti var. 60-65 yıldır yüzbinlerce insan mayın tarlasının 
öbür tarafındaki çocuklarıyla, kardeşleriyle, amcalarıyla, halalarıyla, dayılarıyla, teyzeleriyle özgürce görüşememenin 
acısını yaşadılar. İnsanlar birbirlerinin görüş mesafesinde olup da onlarca yıl iki kelam edememenin, birbiriyle 
kucaklaşamamanın acısıyla hastalandılar, o acıyla can verdiler.  

Türkiye, bu mayın tarlasından ne kazanıyor ki kazandığı bu acılara değiyor?  

Her devlet, toplumunu kendi uygulamaları ile ilgili ikna edecek ve o ikna ile acısını hafifletecek bir izah yapmak ister. 
Bugüne kadar mayın tarlasının gerekliliği konusunda bir izah yapılmamışsa bunun toplum tarafından kabul edilebilir bir 
izahı olmadığı içindir.  

Müslümanlar bir şey istiyor ve bu istek izahsız bir şekilde gerçekleşmiyor. Bunun yol açtığı bir ‘umutsuzluk’ var. Bunu 
engelleyenler, umutsuzluğun geleceğe yansımalarını hesaba katıyor.  
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M. Tahhan, “Günümüz İslam Dünyası’’ adlı kitabının girişinde şu sözlere yer veriyor: “Neslimiz hayata gözlerini açtı 
açalı... Karşılaştığı olayları anlamaya başladı başlayalı... ‘Değişimi’ beklemektedir. Ancak her yeni ile karşılaştıkça bunun 
öncekinden daha kötü olduğunu görmektedir.” 

Çünkü uluslararası güçlerce hedeflenen, Müslümanların birliği yönünde bir değişimin olmaması ve bu yöndeki her 
adımın ağır bir umutsuzluğa yol açarak Müslüman kitlelerin değişim arayışından büsbütün soğutulmasıdır, 
ürkütülmesidir.  

Uluslararası güçler, bu ölçüde planlı ve birbiri ile bağlantılı mı çalışıyor? Ne yazık ki evet!  

Sezai Karakoç, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıyı şöyle değerlendiriyordu: “Soğuk Savaş’ı sona erdirdikten sonra 
düşman ilan ettikleri İslam’a, Batı’nın açtığı topyekün savaşın 10 yıllık bir sahnesi. İslam’ın doğuşundan bugüne kadar 
Batı’nın ve Doğu’nun kesilmeyen, çağlar ve yüzyıllar boyu süren, tarihi alt üst eden, şehirleri ve medeniyeti yıkıma 
uğratan saldırılarının son 10 yıllık kesiti.” İslam dünyasındaki her uluslararası güç girişimi, bu ‘süreklilik’ ve ‘planlılık’ 
mantığı içinde görülmezse doğru değerlendirilemez, amacı ve neticesi tam anlaşılamaz.  

Sovyet Rusya ile Amerika arasındaki adeta ‘anlaşmalı gerginlik, dengeli çift kutup’ yıllarına, Soğuk Savaş süreci deniyor. 

O süreçte ve ondan birkaç yıl sonrasında İslam dünyasını, bir fotoğraf mahiyetinde bile olsa bir araya getiren bir İslam 
Konferansı Teşkilatı vardı. Çoğunluğu Müslüman olan ülkeler bir yana, içlerinde Müslüman azınlıklar bulunan ülkeler bile 
o teşkilatta yer almak için adeta yarışıyordu.  

Dünyanın tek kutba büründüğü yeni süreçte öyle bir sığınağa daha çok ihtiyaç yok mu? Bugün o teşkilatın gündemden 
adeta silinmiş olmasının İslam dünyası gerçekleri açısından bir izahı yapılabilir mi?  

Dünya Müslümanları böyle bir teşkilat olmasın mı istiyorlar? Bu teşkilatın zayıflatılmasında Müslümanların bir çıkarı vardı 
da bu teşkilat onun için mi zayıflatıyor?  

Hayır, dünya güçleri her adımda dünya Müslümanlarına “Sizin talep, tercih, ihtiyaç, hasret ve üzüntüleriniz bir şey ifade 
etmiyor? Siz, dünyayı yöneten yapı için bir bütün olarak hesabın içine çekilecek bir güç değilsiniz. Aksine siz, parçaları 
üzerine hesap yapılan bir güçsünüz. Her biriniz kendinizi böyle bir parça olarak (hatta Obama’nın bir önceki seçiminden 
sonraki Mısır gezisinden bu yana sadece birer fert olarak) kendinizi konumlandırın ve dünya sistemine bağlanın, diyorlar.  

Açık bir ifadeyle siz ‘Ümmet’ olarak yok olmalısınız ancak birbiriyle çatışan topluluklar ve en son ibadetlerinde özgür 
fertler olarak var olmalısınız. Ya sonraki adım: Hiçlik. 

Bu bir dayatmadır ve bu dayatmanın mantıki temelleri oluşturulmaya çalışılıyor.  

Uluslararası güçler, İslam dünyasında bu dayatmalarına uygun bir ortam oluşturuyor. Hukuki bir ifadeyle onlar kendi 
tasarımları için delil üretiyor, tarihimizden ve bugünümüzden etnik ve mezhepsel ihtilafları güncelleştirerek bu yönde 
onlardan istifade yolları arıyor, bize dönüp “Problemin kaynağı kendi gerçeklerinizdir, bizde bir suç aramayın” diyorlar ve 
ihtilafın acılarının sorumluluğundan sıyrılıveriyorlar. 

Ümmet, ittifaka hasret duyuyor; düşman, ümmetin ihtilafına. Ümmet, ittifakında selamet görüyor; düşman, bu ittifakta 
kendisi için felaket. Ümmet, ihtilafında felaket buluyor; düşman, bu ihtilafla kendisi için hayat.  

Dolayısıyla ihtilafların güncellenmesi için çalışmak, ihtilaf değirmenine Batı sosyal biliminin maymunca Darwin’in 
biyolojik anlayışından toplum bilimine taşıdığı asimilasyon (etnik ve mezhepsel eritmeye) su taşımak, uluslararası 
güçlerin bizzat hizmetinde olmaktır ve ümmete bizzat düşmanlık etmektir. 
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Ümmet bir deney tüpünde 

Toplumlar arasında insan üretiminde iki sınır vardır: Fiziki sınırlar ve zihni sınırlar.  Fiziki sınır, Türkiye ile Suriye arasındaki 
mayın tarlası gibidir. 

Zihni sınır ise etnik ya da mezhepsel farklar ve benzerleri konusunda topluma bazı bilgiler verilerek, toplumlar arasında 
çatışmalar çıkarılarak onların birbirlerini sevmediklerinin, birbirlerinin aleyhinde çalıştığının onlara inandırılmasıdır.  

Zihni sınırlar, gözle görülüp elle tutulmamasına rağmen fiziki sınırlardan daha kalıcıdır. 

Dünyada esas olan, tarihi ve zihni sınırların fiziki sınırlar doğurmasıdır. Birbirini sevmeyen iki komşunun arasına bir 
duvarın örülmesi gibi. (Burada “sevgisizlik’’ zihni sınırı, “duvar’’ fiziki sınırını doğurmuştur ve bu, tabii bir durumdur.) 

Bu mantık içerisinde kendilerini ‘ulus’ olarak gören yapılar kendileri için ‘ulus devlet’ meydana getirirler. Zihnen Kendisini 
çevre toplumlardan ayıran bir yapı, kendisi için bir ulus devlet inşa eder. Dolayısıyla dünya gerçeğinde ‘ulus devlet’, 
ulusların varlığından sonra gelir.  

Oysa İslam dünyasında buna tam ters bir yapı işletildi: Önce ‘ulus devletler’ üretildi, sonra o ulus devletlere kendileri için 
“ümmetten kopmuş (çevrelerindeki Müslüman toplumlardan ayrışmış ve onlara düşmanlık besleyen) birer ulus inşa 
edin; kendinizi ümetten ayırarak varlığınızı ispatlayın” dendi. Onlara bu yönde bir görev verildi. 

Ulus devletlerin fiziki sınırları ile maddi kaynaklarımızın bir araya gelmesi engellenecek, birimiz aç iken diğerinin tok 
yatmasını sağlayacak bir ortam üretilecek, neticede aramızda “rahm’’ kalkacağından önce nefret belirecek, ardından 
birimiz kendisinde bulunmayıp komşusunda bulunana göz dikecek, onu elde etmeye çalışacak. Böylece çatışmanın 
maddi zemini hazırlanacak. (Dikkat edilirse bu zenginle fakir arasındaki varlık farkının -arada ‘rahm’ yoksa- yol açtığı 
psikoloji ve doğurduğu neticelerin toplumlara uygulanmasından başka bir şey değildir.)  

Ulus devletlerin eğitimi ve dış destekli pahalı kültür projeleri ile de fertleri İslam karşıtı ideolojilere ve İslam dışı bir 
hayata sürükleyerek ümmetin temelini oluşturan ‘iman bağı’ zayıflatılacak, onun yerine ‘ulus farkı’ öğretilecek; böylece 
‘zihni bağa’ karşı zihni bir ayrılık işletilecek, cetvelle çizilen ulus devlet sınırları zihni destekle kalıcılaşacak, İslam dünyası 
ebediyen bir daha bir araya gelmeyecekti. 

Ama büyük İslam davetçilerinin gayretleri, bütün baskı ve işkencelere rağmen durdurulamayan İslami hizmetler, ulus 
devletlerin seküler eğitiminin etkisini toplumun bir kesimi için bile olsa kırdı. Öyle bir eğitime ve her tür dış destek 
sağlanmış kültür girişimlerine rağmen ‘ümmet ruhu’ bir ölçüde de olsa korundu. Bunun önemli bir delili, beş-on yıl 
önceki Türkiye-Suriye örneğidir. 

İki devlet de ‘ulus devlet’ eğitimi ve kültürü ile Müslüman iki toplum arasında ayrılık üretti. Suriye, kendi halkına “Türkler 
yüzyıllar boyunca bizi sömürdü” dedi; Türkiye okullarında da 80 yıl boyunca “Araplar bize ihanet etti” dendi. Böyle büyük 
bir zihni yatırımın ‘zihni ayrılık’ sonucunu doğuracağı beklenmişti. Oysa beş-on yıl önce iki toplumun koşulları 
değiştiğinde iki toplumun birbirine nasıl da muhabetle bağlı olduğu, İslam dünyasında fiziki ulus devlet sınırlarının asla 
kalıcı olmayacağı ortaya çıktı. 

Bu, bize görünen bir örnekti. Oysa daha önce nice vaka Batılı toplum bilimcilere, İslam dünyasındaki ulus devlet 
modellerinin tutmadığını göstermiş ve onlar daha güçlü arayışlara girişmişlerdir. Sovyet Rusya’nın yıkılma işaretleri 
verdiği günlerden bu yana bütün hesaplar, bu yeni ihtilaf projesi doğrultusunda geliştirildi. Bu yönde özellikle Suudi ve 
çevresi merkezli büyük yatırımlar yapıldı. Kâbe-i Şerif’in yanı başında hacıların taranması (sanırım 1988 idi) belki bu 
projenin önemli bir parçası idi. Pakistan ve Hindistan’daki mutedil Şii yapının gittikçe fanatik bir söyleme sürüklenmesi ve 
bu söyleme eylemci gruplar eliyle ceza verme sahnelerinin seyrettirilmesi de bu yöndeki gelişmelerdir. (2)  

Dünyada nefret, katliamlara yol açar. Oysa İslam dünyasında önce katliam yaptırılıyor, sonra ondan nefret üretiliyor. Her 
katliam adeta bir sosyal deney hatırına yapılıyor. Ardından o deneyin neticeleri titizlikle değerlendirilerek yeni bir 
aşamaya geçiliyor. 

Bu haliyle İslam dünyası adeta bir deney tüpü içine alınmış. İhtilaflar kışkırtıldıkça bu hal devam edecek. Öyleyse İslam 
dünyasında ihtilafa hizmet, Müslümanların esir (köle) kalması yönünde çalışanlara hizmettir. Vahdet için çalışmak ise 
ümmetin esaretten kurtuluşu için çalışmaktır. 
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İslamîleşmeden ümmetleşmeye  

İslam dünyası, İslamîleşmenin küçük bir  “İslamcı” elit faaliyeti olarak görünmesi sürecini geride bıraktı. İslamîleşme, elit 
sınıf içinde alanını genişletti; yönetimler için ekonomik, siyasi ve ilmî bakımdan göz ardı edilmeyecek bir büyüklüğe 
ulaştı; aynı anda halk kitlelerine açılarak yönetimlerin yok sayamayacağı bir kamu gücü elde etti.   

İslam karşıtı uluslar arası güçlerin İslamîleşmeyi ulus devletler için “tehdit” gösterip İslamîleşmeyi ulus devletler eliyle 
baskı altına alma planları Mısır ve Bangladeş bir yana bırakılırsa çöktü. Ulus devletlerin İslamîleşmeyi engelleyerek 
uluslar arası güçler nezdinde meşruiyet kazanma emelleri de boşa çıktı.  

Uluslar arası güçlerin “hizmet”ler üzerinden halk nezdinde palazlandırıp Şimon Perez’e rahmet okuyacak kadar 
kendilerine bağlı sahte bir İslamîleşme üretme girişimleri de tutmadı. İslam dünyası, mukaddes değerlerini hiçbir 
hizmete değişmiyor; düşmanları ile işbirliği yapanları hoş karşılamıyor.  

Diğer yandan Suudi Arabistan girişimleri ile İslamîleşmeyi “Selefileştirerek” etkisizleştirme girişimleri de bu akıma 
kapılanların samimiyetleri ve planı görünce kendilerini toparlamalarından dolayı etkisizleşiyor, başarısızlığa uğruyor.  

Bu tabloya bakıldığında İslamîleşmenin devam edeceği kesin görünüyor. Ama İslamîleşmenin önünde engeller, daha 
doğrusu tehditler de yok değildir.  

1. Yönetenler açısından yolsuzluğa bulaşma ve istikrara hizmet etmeyecek boyutta otoriterleşme 

2. Hem yönetenler hem yönetilenler açısından kapitalistleşme 

3. Yine hem yönetenler hem yönetilenler açısından liberalizme yönelme; ahlâki ilkeleri yok sayma  

Bu tehditlerin başında gelmektedir. Bunların hiçbiri göz ardı edilemeyecek kadar önemli ve aynı zamanda biri diğerini 
besleyecek kadar birbiriyle ilintilidir.  

Yolsuzluk, “dürüstlük” arayışındaki kitlelerin umut bağladığı İslamîleşmeyi itibarsızlaştırır; istikrara hizmet etmeyen bir 
otoriterleşme, dağılmaya yol açar. (Allah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli 
olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla 
müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. Al-i İmrân, 159) 

Sermayenin bir kesimin elinde toplanmasını ifade eden kapitalistleşme, İslamîleşmeyi sağlayan önemli etkenlerden 
“sosyal adalet”e zarar verir. Liberalleşme, İslamîleşmenin en önemli getirilerinden biri olarak görülen ahlakîliği temelsiz 
bırakır. Tasarruf ehli olma ve arzularını gemleme gibi önemli nitelikleri yok eder, İslamîleşmeyi kendi içinde çeliştirerek 
öldürür.  

İslamîleşmeye öncülük edenlerin bu tehditlerin farkında olması ve bu tehditlerin hâlâ yönetenlere açıkça 
hatırlatılabilmesi İslamîleşmenin bunlara takılmayacağı yönünde umut veriyor.  

Yaşananlara ve tepkilere bakıldığında bu tehditlerle ilgili problemlerin geçiş döneminin aksaklıkları olarak kalma umudu 
güçleniyor. Bu aksaklıklara rağmen İslamîleşme yönündeki toplumsal kabul ve istek, bu umudu zayıflatmak isteyenlerin 
aleyhine işliyor.  

İslamîleşmenin önündeki en büyük tehdit ise hâlâ dışarıdan geliyor. Uluslar arası güçler, İslamîleşmeye tahammül 
etmiyor; İslâmileşmeyi kendi içlerindeki sıradan Müslümana ve İslam dünyasında bir proje olarak yürüten yönetimlere 
karşı bir yaptırım gerekçesine dönüştürmek istiyor. İslam dünyasının teknoloji konusunda yeteri kadar gelişmemiş 
olması, bu yaptırımlara geleceği etkileyecek bir tehdide dönüştürme potansiyeli veriyor.  

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda İslam dünyasının sorunları, toplumların ayrı yarı kendi gerçeklikleri içinde 
İslamîleşmesi ile çözülmekten uzaktır. İçerideki problemlerin dışarıdaki tehditlerle buluşması durumunda İslamîleşmenin 
geleceği tehlikeye giriyor.  

Buna karşı alınacak en büyük önlem ise İslamîleşmenin hızla “yeniden ümmetleşme”ye doğru yol almasıdır.  
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Yeniden ümmetleşme, uluslar arası güçlerin Müslümanları dağıtmaya dönük planlarına yönelik etkili bir saldırı olacağı 
gibi oto kontrol mekanizmalarını da güçlendirerek iç tehditleri de bertaraf etmede etkili olabilir.  

Bunun için ümmetleşme, farklı etnik yapı ve farklı mezheplere mensup Müslümanların birbirlerini sevme ve birbirlerinin 
dertleri ile dertlenme noktasını aşmalı, ortak kurumlar içinde buluşmaya dönüşmelidir. Bu buluşmadan kasıt, üretilmiş 
sınırların hemen kaldırılması değildir; ilk evre için, mevcut koşullar altında herkesin kendi sınırları içinde bu ortaklığa 
azami katkıyı sağlamasıdır.  

Kudüs vesilesiyle İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Konferansı’na bütün İslam ülkelerinin katılmış olması ve buradan 
nihai açıklamaya açık bir itirazın yapılmaması; ardından Birleşmiş Milletlerde İslam ülkelerinin birlikte hareket 
edebilmeleri; bununla kalmayıp birkaç devletçik dışında bütün dünyayı ABD ve İsrail’e karşı kendi kararları etrafında 
toplayabilmeleri ümmetleşme yönünde simgesel değere sahip iki adımdır. Müslümanlar, bu iki adımla İslam birliğinin 
yanında, insanlık birliği yönünde de potansiyellerini ortaya koydular.  

ABD ve İsrail’in önümüzdeki dönümde bu durumu ayrıntılı bir şekilde tahlil edeceği ve bu simgesel adımların daha ileri 
adımlara dönüşmemesi yönünde tedbirlere başvuracağı gözler önündedir.  

İslamîleşme daha çok toplumlar, ümmetleşme ise yönetimlerle ilişkilidir. ABD ve İsrail, bir yandan İslamîleşmeyi 
engellemekle uğraşırken onun neticesi olacak ümmetleşmeyi engelleme konusunda daha geniş imkânlara sahiptirler. 
Silahlı güçleri, teknolojide ulaştıkları olanaklar ve ekonomiyi yönlendirme kabiliyetleri onlara yönetimleri tehdit, şantaj 
ve rüşvetle kendi yanlarında tutma olanağı veriyor. İslam dünyası, bu tehdit, şantaj ve rüşvetin yansımalarını açıkça 
izliyor; önümüzdeki dönem de izlemeye devam edecektir. Bunun da önüne geçme yine ancak kurumsal bir 
ümmetleşmenin sağlanması ile mümkündür. Kurumsal bir ümmetleşmenin hasıl edeceği silahlı güç, ekonomik işbirliği ve 
bilimsel ilerleme İslam dünyasının dışarıya bağımlılığını azaltarak özgür hareket etme kabiliyetini artıracak; ABD ve İsrail 
girişimlerini etkisizleştirecektir.  

Ümmetleşmenin önündeki en büyük engel ise ırkçılık ve mezhepçiliktir. Ümmetleşmenin mevcut koşullarda sınırlara 
saygı içinde gerçekleşmesi ırkçılığı etkisizleştirme yönünde kısmi bir işlev görür. Ama ırkçılığın daha da etkisizleşmemesi, 
Fransız Ihtilali’nin neredeyse bir ideolojiye büründürdüğü bu habis eğilimin ümmetleşmeye karşı bir canavar konumunda 
durmasına yol açacaktır. Irkçılık, otoriterleşmeyi de beraberinde getirerek mevcut İslam ülkelerini parçalanma; öte 
yandan ümmet çapında buluşma taleplerinin hedefine ulaşmasını engelleme potansiyeline sahiptir. Nitekim, ABD ve 
İsrail hâlâ her iki yönde de çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bir yandan mevcut İslam ülkelerini parçalama çabaları 
destekliyorlar; diğer yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) etrafında bağımlı bir milliyetçilik 
üretiyorlar.   

İslam dünyasının 19 ve 20. yüzyıllarda genellikle aştığı mezhepçilik ise İslamîleşmeyi saptıran bir yapı olarak ırkçılıktan da 
daha tehlikeli konumda duruyor. Mezhepçilik, yaşlanmış ırkçılığa göre daha genç ve aksiyoner duruyor; eylemleri ile 
İslamîleşmenin selamete çıkarma yerine yeni çatışmalar doğuracağına dair iddialar için resmen delil üretiyor. İslam 
dünyası, yüzyılların tecrübesiyle mezhebinin sınırları içinde kalarak birlikte yaşamayı öğrendi; ama dün Suudi Arabistan 
kaynaklı bir yapıyla Müslümanlar mezhepsizleştirilerek dağıtılmak istendi, bugün mezhepçileştirilerek dağıtılmak 
isteniyor.  Bu istek, İslam dünyasında bir iç savaş çıkarma potansiyelini esasen barındırmıyor ama İslam dünyasının bir 
kesiminin diğerinden duyduğu nefret ve korkuyla emperyalistlerin safında yer alma tehdidini barındırıyor. Bu, geriye 
götüren, yobaz eğilimin İslam dünyasında son bulması ya da etkisini yitirmesi ümmetleşmeyi önündeki büyük 
tehditlerden birinden koruyacaktır. İslam dünyası ırkçılık gibi bu tehdidi de bertaraf etme eğilimindedir ancak bu eğilimi 
her tür ırkçılık ve mezhepçilikten uzak bir söylemle izah edecek ilmî bir yapı oluşmamıştır. Böyle bir söylemi besleyecek 
ilmî kurulların her tür gösterişten uzak olarak oluşması elzemdir. Bununla birlikte mezhepçiliği anlamsızlaştıran fiilî 
adımların atılması de mezhepçiliği bertaraf etme yönünde etkili olacaktır.  
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Son Dönemde İslamî Siyasi Düşünce 

Düşünebilmek, İslamî sorumluluk yüklenebilmenin esas koşuludur. Fertler ve topluluklar, Kur`an-ı Azimüşşan ve Hz. 
Peygamber salallahu aleyhi vesellem`in yol göstericiliğinde ve ashabın örnekliğinde sistematik düşünmeyi öğrendiler, 
ilmî faaliyetlerin içinde yer aldılar, büyük eserler meydana getirdiler. 

 

Düşünebilmek, İslamî sorumluluk yüklenebilmenin esas koşuludur. Fertler ve topluluklar, Kur`an-ı Azimüşşan ve Hz. 
Peygamber salallahu aleyhi vesellem`in yol göstericiliğinde ve ashabın örnekliğinde sistematik düşünmeyi öğrendiler, 
ilmî faaliyetlerin içinde yer aldılar, büyük eserler meydana getirdiler. Ama son iki yüzyıla girildiğinde Müslümanlar 
arasında düşünce ihmal edilmiş, ilmî etkinlikler daralmış, aktarma ile sınırlanmıştı.  

 

  

 

Siyaset, idare etme etkinliği olduğundan yüce Allah`ın insanlığa önder tayin ettiği ümmetin, bu önderlik vazifesi gereği, 
siyasi faaliyet içinde olması icap eder. İslam`ın ilk yüzyıllarında siyasetin icra ediliş biçimi ile ilgili ihtilaflar, ihlas sahiplerini 
idareden uzaklaştırmış, idare genellikle takva sahibi görülmeyen kimselere kalmıştı. Sonraki yüzyıllarda takvadan uzak bu 
şahsiyetlerin icraatları öne sürülerek takva ehlinin siyasetten uzak durması imanın ve salih amelin korunması için bir 
gereklilik gibi öne sürülmüş; yanlış bir tercih sonuçları daha ağır başka bir yanlışın üretilmesi için kullanılmış, ümmetin 
takvalıları siyasetin dışında kalmıştı.  

 

  

 

Bunun neticesinde, son iki yüzyıla girdiğimizde, İslam dünyası beş yüzyıl önce aynı üretim araçlarını kullanırken Batı 
gelişmiş, İslam dünyası, üretim araçlarını geliştiren Batı`nın işgaliyle coğrafya olarak neredeyse yarı yarıya küçülmüştü.  

 

  

 

Son iki yüzyılda İslamî siyasi düşünce; düşünce ve üretim bakımından çorak, siyasi bakımdan kahredici bu ortamın etkisi 
altında gelişti.  

 

  

 

İslamî düşünceyi yeniden sistematik bir boyuta ulaştıranlar, somut tehdidin halklar tarafından fark edilmesinin daha 
kolay olması gerçeğinden istifade ettiler, İslam dünyasının fizikî olarak küçülmesine dikkat çekerek, değişim getirecek 
düşünsel uyanışı gerçekleştirme zeminini yokladılar. Düşünceyi uyandırabilmek için onun değişimdeki fonksiyonunu 
hatırlattılar, işgalden kurtulmamızın ancak düşünmemizle mümkün olduğunu söylediler. İşgalden kurtuluşun mümkün 
olduğunu kabul ettirmek içinse cebriyeciliğe yaklaşan kader anlayışına karşı Selef-i Salihin`in kader anlayışını ihya yoluna 
gittiler.  
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Kader anlayışı konusunda öne çıkan isim ise, ahlâki ihya üzerine odaklanmış görünse de siyasi düşünce ve yapıyı da 
derinden etkileyen Şeyh Halid Zülcenaheyn el-Kürdî (el-Bağdadî)`dir.  

 

 Şeyh Halid, Risâletü`l-İkdi`l-Cevherî adlı eserinde kader anlayışını işlemiş, felçli elin titremesiyle sağlam elin 
kıpırdamasının bir olmadığını söyleyerek değişimdeki insan rolüne Müslümanları inandırmaya çalışmış, bu konuda 
âlimlerin yanında aydın kesimden de büyük ilgi görmüştür.  

 

 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar İslam dünyasındaki siyasi hareketler genel anlamda Şeyh 
Halid`in etkisi altında yol almışlardır. Şeyh Halid, kader anlayışıyla, seküler kesimlerin bile değişimin mümkünlüğü 
konusundaki umutlarını artırmıştır. Çeçenistan`dan Filistin`e İslami hareketler Halidî bir çizgide gerek fiili işgale gerek 
Batılılaşmaya karşı koyarken Şerif Mardin gibi kimi araştırmacılara göre Osmanlı`nın Jön Türkleri bile gerçekte Şeyh Halid 
üzerinden değişime inanmışlardır.  

 

 Şeyh Halid, ferd ve topluma yönelik çok şey söyleyip yazmış; devletle ilgili ise epey ketüm kalmıştı. Onun fert ve 
toplumla ilgili yazıp söyledikleri, sözü ettiğimiz dönemdeki İslamî direniş ve kurtuluş hareketlerinin değerli topluluklar 
oluşturmalarına vesile oldu, bu topluluklar cephelerde zaferler de kazandılar. Ama devlet konusundaki sınırlılığı 
kendisine tabi olan toplulukları sahip olacakları devleti nasıl yöneteceklerine dair bir düşünsel üretimden yoksun 
bıraktığından onların toplumsal ıslahları ve askeri zaferleri siyasi bir başarıya dönüşmedi. Onun Cezayir`e kadar uzanan 
etki alanında hiçbir hareket iktidar olamadı.  

 

 20. yüzyıla doğru İslam dünyasında düşünce konusunda Cemaleddin EfganÎ ve Muhammed Abduh`un ismi öne çıktı. 
Efganî ve Abduh, bütün müktesebatı yerli olan Şeyh Halid`den farklı olarak Batı`daki düşünsel üretimden de 
etkilenmişler; Şeyh Halid`in teşkilatta da inançta da yerlilik açısından saf hareket tarzına karşı milliyetçi sentezciliğe kapı 
aralayan bir çizgi benimsemişler, Şeyh Halid`in tarikat teşkilatlanması önerisine karşı Batılı örgütlenmeye benzer bir 
teşkilat anlayışına yakın durmuşlardır.  

 

 Bu ikilik içinde 20. yüzyılın ilk çeyreği son bulurken İslamî bir siyaset ortaya koymak isteyenler, önlerinde hazır bir siyasi 
proje bulamadılar.  

 

 Yirmi yüzyılın ikinci çeyreğinin başında vücut bulan İhvan-ı Müslimin hareketi Şeyh Halid`in çizgisi ile Efganî ve Abduh`un 
yaklaşımlarını buluşturmaya çalıştı. Tarikat yerine cemaati benimserken cemaatin önderine “mürşid”, tebliğ 
faaliyetlerine de “irşad” diyerek ve kardeşlik rabıtasını sürdürerek Şeyh Halid`in çizgisiyle ilişkisini devam ettirdi. Benzer 
bir durum Türkiye`de Risale-i Nur için de izlenirken Şeyh Halid`den etkilendiğine dair elimizde veri bulunmayan Cemaat-i 
İslamî de İhvan ile aynı çizgide şekillendi.  

 

 Fertlerin iman yönünden ıslahına odaklanan Risale-i Nur hareketi bir yana bırakılırsa diğer iki hareket İslam dünyası için 
siyasi bir mektep işlevi gördükleri kadar bir düşünce mektebi işlevi de icra ettiler. Batı`nın sosyalizmle İslam dünyasında 
kültürel ve düşünsel işgalini hızlandırdığı bir süreçte gençlerin ilgisini İslamî siyasi düşünceye çekmeyi başardılar.  

 

 Ne yazık ki şiddetli baskılar, tutuklanmalar, idamlar, Şeyh Halid`den daha çok devlete odaklanan bu hareketlerin İslam 
âleminde iktidar olmalarının önüne geçti. Söz konusu hareketler, hep muhalefet konumunda kaldılar. Bunun yol açtığı 
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umutsuzluk 1970`li yılların sonunda İran devriminin partisel bir hareket oluşturmadan başarıya ulaşmasıyla buluşunca 
İslam dünyasında legal siyasetin işlevselliği sorgulanmaya başlandı, bu sorgulama 1980`li yıllarda Suudi Arabistan`ın 
İslam dünyasının tamamına dönük ücretsiz eser ihracıyla üretim yönünü yitirdi ve akidevi bir boyuta bürünüp sabitlendi. 
2000`li yıllara kadar etkisini sürdüren bu anlayış, bu yıllarda derin bir çatlağa yol açtı. Legal İslamî mücadele ile illegal 
İslamî mücadele arasındaki ilişki, illegal yolu tercih edenlerin, legal yolu tercih edenleri tekfir etmesi boyutuna vardı.  

 

 Bu ağır itham ortamında İslamî siyasi düşünce de üretkenliğinden çok şey yitirdi. İtidalin hakim olduğu dönemde Seyyid 
Kutup, Mevdudî gibi düşünürler yetişirken itidalin kaybolmasıyla düşünsel bir kısırlık baş gösterdi.  

 

 Bununla birlikte Malezya, Endonezya ve Türkiye gibi Arap ve Fars olmayan İslam ülkeleri, kendilerine özgü siyasi 
düşünce de geliştirdiler. Milliyetçilikle ilişkisi eleştiri konusu olan ama Şeyh Halid`in tasavvuf anlayışı ile Efganî ve 
Abduh`un etkisi altında gelişen düşünce arasında şaşılacak bir orta yol izleyen bu ülkelerdeki siyaset, diğer ülkelere göre 
daha çok yol aldı.  

 

 Son yıllarda bu ülkelerde ve Batı`daki Müslümanlar arasında İslamî düşünce yönündeki en geniş ve en verimli gelişme ise 
İslamî bilgi sisteminin yeniden inşasını ifade eden “Bilginin İslamileştirilmesi” projesidir.  Bilginin İslamileştirilmesinin dile 
getirilmeyen en önemli vaadi, Müslümanları müsteşriklerin elinde şekillenmiş müktesebattan ve Batı`nın kültürel 
işgalinden kurtarmaktır. 

 

Endonezya kökenli, Malezya`da yetişme Seyyid Muhammed Nakib el-Attas; Filistinli İhvan-ı Müslimin mensubu ABD`de 
yerleşik Şehid İsmail Raci el-Farukî, İranlı muhalif ABD`de yerleşik Seyyid Hüseyin Nasr ve Bosna İslamî hareketi önderi 
Aliya İzzetbegoviç bu projenin öne çıkan isimleri olarak bilinmektedir. İslam dünyasında üniversitelerin geniş ilgi duyduğu 
bu proje, son dönemin İslamî düşünce faaliyetlerinin en önemli gündemini teşkil ediyor. Konu hakkında akademik 
araştırmalar yapılmaya, konferanslar verilmeye devam ediliyor.  

 

 İslamî siyaset, dış güçlerin baskısı ve uzantılarının fitnesiyle İslam âleminin bir kesiminde kışkırtılan mezhepsel 
yaklaşımlar yüzünden kriz süreci yaşıyor. Son dönemde bu krizin bilginin İslamîleştirilmesi projesinin başarıya ulaşmasıyla 
aşılacağına dair büyük bir umut vardır. 
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Birlikte yıpranmışlıktan birlikte kurtuluşa  

İslam dünyası, 1970’li yıllarda birlikte kurtuluş düşüncesinden, birlikte yıpranma sürecine saptırıldı. Müslümanlar 
arasındaki verimli, geliştirici, ilerletici “İttihat” fikriyatı, yerini verimsiz, tüketici, gerici “Tefrika” fikriyatına bıraktı.  

İttihat fikriyatında, Müslümanların oklarının yönü emperyalizme dönüktü. ABD’nin bütün çabalarına rağmen 
Müslümanlar, Batı’nın İslam dünyasındaki faaliyetlerinin neticesini konuşuyor ve bu faaliyetlere karşı nasıl tedbir 
alacaklarını belirlemeye çalışıyorlardı. Bu, büyük bir uyanış hareketiydi. Bu uyanış hareketi, Batı’yı sadece kötülemiyor; 
İslam dünyasının Batı etkisine nasıl girdiğini, Batı’nın bu etkiden emperyalist bir güç olarak nasıl yararlandığını ve 
Müslümanların bu etki ve emperyalist girişimden nasıl kurtulacağını da kavramaya çalışıyor; kavradığını duyurma 
işlemine “tebliğ” gibi mukaddes bir ad vererek emperyalizmden kurtulmayı ne kadar önemsediğini ifade ediyordu. İslam 
dünyasındaki büyük İslamîleşme hareketini sağlayan bu kavrama ve kavratma çabasıydı. Bu çaba emperyalizmi çok 
korkuttu.  

Emperyalizm, İslam dünyasındaki uzantılarını kullanarak bir yandan İslamî hareketlerin önderlerini ulusalcı sosyalist 
yapılar eliyle şiddetli bir baskı altına aldı; diğer yandan tefrikanın tohumlarının besleneceği kimi ülkelere doğru onları 
bilerek itti. O ülkeler, İslamî hareket önderlerinin baskıya karşı bir sığınak arayışından istifade etmekle yetinmediler; 
yoksulluklarını da suiistimal ettiler. Onlar için ülkelerinde bir yaşam alanı oluştururken ileride sürüklenecekleri menfi 
vaziyeti de finanse ettiler.  

Bu kirli oyunda Suudi Arabistan yalnız değildir ama en önemli rolü oynayan ülkedir. Bizzat Suudi rejimi tarafından 
desteklenen rejimlerden kaçan önder şahsiyetler, Suudi’ye geçtikten sonra yüzlerini emperyalizmle mücadeleden başka 
Müslümanların değerlerine ya da sıradan halkın, emperyalizmle mücadele söz konusu iken teferruat noktasında kalan 
kimi eksiklerine çevirdiler.  
Bu operasyonla Müslümanlar, emperyalizme karşı verdikleri mücadele yerine kendilerini birbirlerine karşı mücadelenin 
ve halklarına karşı savaşın içinde buldular.  

Bu kirli oyun, nihayetinde yer yer silahlı çatışmaya dönüşürken oyuna gelenler, bir anda karşıtları gibi kendilerini de 
yıpranmış; halklarını ise daha da Batılılaşmış buldular.  

Bu sapmanın yol açtığı felaket, bugün Afganistan, Somali, Çeçenistan, Suriye, Nijerya’da gözler önündedir.  

İslamî hareket, esasta ittifak içinde bir inşa hareketi iken bu sapma, bizi tefrika içinde yıkıma götürdü. İslam âlemi bu 
sapma ile toplu halde yıpranırken değerli önder ve gençlerini toprağa gömdü, şehirlerini yerle bir etti.  

Ne var ki İslam dünyasının bunlardan daha büyük kaybı “düşünce” oldu; Müslümanlar, bu sapmayla “düşünce”den 
kopup düşüncesizliğe sürüklendiler.  
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Şeyh Halid-i Bağdadî Hazretleri, 19. yüzyılın başında devletlerin yönetimlerinin İslam’dan uzaklaştığı ve kimi İslam 
topraklarının istila tehdidi altında olduğu bir süreçte Müslümanların devlet yönetimleri üzerinde etkilerini kaybetmiş 
hatta onların hedefi haline gelmiş bir ortamda varlıklarını nasıl sürdüreceklerini öğretmeye çalıştı. 20. Yüzyılın başında 
İslam düşünürleri, onun bu hareketini modern dünya koşullarında tecdit ettiler; İslamî cemaatler inşa ettiler, İslamî 
basını oluşturdular.  

1970’li yıllarda beklenen, Müslümanların bu ikinci aşamadan üçüncü aşamaya geçmeleri ve İslamî hareketlerin devlet 
nizamına yön vermeleri durumunda hangi esaslarla hareket edeceklerini tespit etmeleriydi.  

İslamî hareketler, bunu yapmaları durumunda kendilerini daha iyi tanıyacak, arayış içindeki halklarının önüne somut 
projeler koyabilecekler ve emperyalizmin karşısına devlet gücüne bürünmüş olarak çıkabileceklerdi. Bu, İslam âlemini 
emperyalizmden gerçek anlamda kurtaracak bir adım olacaktı.  

O güne kadar İslam’ın siyasi anlamda devrinin tarihte kaldığına inanan emperyalizm, bu muhtemel aşama karşısında 
paniğe kapıldı, İslam âlemindeki olanaklarını kullanarak “saptırma” operasyonunu işletti. “İslam’ın yeryüzü hâkimiyeti”, 
karşıt yapıların ithamları ve birbirlerine karşı girişimleri ile bir anda “hayal”a büründü. Bunun bir sonraki aşaması, bu 
yapıların hatalarının bizzat İslam’a mal edilerek İslamî çözüm arayışlarının tamamen etkisizleştirilmesidir. İslam dünyası, 
bu kirli oyuna “Dur!” demek ve özüne dönmek durumundadır.  

Birlikte yıpranmışlıktan birlikte kurtuluşa yeniden geçmek için geç kalınmış değil. Bunun için kapsamlı bir düşünce 
hareketinin devreye girmesi, çok şeyi değiştirecektir.  

İslam karşıtlığı, artık belli bir dış gücün faaliyeti değildir. Bugün bütün uluslararası güçlerin yakın ve uzak hedefleri 
arasında İslam’la mücadele vardır. Bu, büyük ittifaka karşı koyabilmek ancak büyük bir İslam ittifakıyla mümkündür. 

İslam toplumunun kusurlarına bakıp emperyalizmin yol açtığı yıkımı görmeyecek kadar kafalarını kaybedenlerin, bütün 
aklî üretimlerini mezheplerini yayma uğruna tüketen sinsi yapıların faaliyetlerini gölgede bırakacak ve onların ıslahına 
dahi yol açacak geniş bir söyleme ihtiyaç vardır.  

Bu söylemin önündeki en büyük engel, fizikî sınırlar değildir. İslam alemi geçmişte sadece Hac ibadeti sayesinde bile olsa 
fizikî sınırları aşıyor ve buluşabiliyordu. Bugün böyle bir söylem geliştirmenin önündeki en büyük engel, umutsuzluk ve 
ırkçılıktır.  

Müslümanların üniversitelerde yetişen ilim çevreleri ne yazık ki yoğun şarkiyatçı literatürleri yüzünden umutsuzdurlar. 
Umutsuzluğun çözümü olabilecek manevi bir donanımdan da yoksundurlar; ilim ise manevi boşluk kaldırmadığından 
manevi boşluklarını ırkçılıkla doldurma eğilimindedirler. İlim adamlarımızın manevi boşluklarını ırkçılıkla doldurmaları 
Müslümanların mühim bir kısmını kapsayacak çözümler geliştirmelerinin önündeki en büyük engellerden biridir.  

Ne yazık ki yıllarını tefsir, hadis dersleri okutmakla geçirenler, emperyalizmin oyunlarını yok sayarak kişilerin 
davranışlarındaki en büyük etkenin ırkları olduğuna inanabilmekte, değerlendirmelerini bu bağlamda yapmakta, 
ırklarından olmayan Müslümanlara “öteki” muamelesi yapabilmekte, onların kusurlarını ırkları ile açıklayabilmektedir.  

Güçlü bir önderliğin söz konusu olması durumunda İslam dünyasının akademilerini saran bu hastalıktan kısa sürede 
kurtulması mümkündür.  

İrade sahibi olmanın gerekliliklerinden biri engellere rağmen yol alabilmektir. İslam dünyası güçlü bir önderlikle bu engeli 
aşabilir ve tefrikadan ittihada yeniden yönelebilir.  

Bugün bunun işaretleri alındığı için emperyalizm yeni bir telaşa girmiş, Müslümanları bir kez daha durdurmak için 
paniklemiştir. 
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Türkiye için yeniden yapılanma dönemi 

Türkiye, Tanzimat’tan bu yana sistem arayışını sürdürüyor ancak Batı karşısındaki durumu, bu arayışı kendi koşulları 
içerisinde tartışıp kararlaştırmasına izin vermiyordu.  

1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı, Osmanlı’nın Batı’nın azınlıklarla ilgili taleplerinden kaynaklanan şerrinden 
korunmak için ilan edilmişti.  

Osmanlı’daki yenileşmenin esasını teşkil eden ferman, 1856’daki Islahat Fermanı ile birlikte Osmanlı’nın sonunu getirdi.  

1876’da II. Abdülhamid’in önünü açan ve onun tarafından ilan edilen ferman da tam olarak yerelde oluşmuş bir 
planlamanın neticesi değil, Batı’nın yoğun etkisi altındaki elit sınıfın ve azınlıkların galibiyetinin neticesiydi.  

II. Meşrutiyet, hiç kuşkusuz Yahudilerin o dönemde siyasette bugünkü ABD kadar etkili oldukları Almanya’nın ve Selanik 
Yahudilerinin desteğiyle ilan edildi.  

Bugünkü sistemi getiren Cumhuriyet de ilan edildiği günlere kadar hiçbir Osmanlı aydını tarafından dillendirilmemiş, 
kimse bu konuda kafa yormamıştı. Bazı eski İttihatçıların bu yönde bir planlaması varsa da bu zemine yansımamıştı.  

Cumhuriyet’le gelen rejimle birlikte idari sistem de Lozan sürecinde şekillendi. Lozan görüşmelerindeki bugün dahi 
mahiyeti tam bilinmeyen baskılar söz konusu olmasaydı bu düzenlemeler ne olurdu bilen yok.  

Türkiye, 1950 öncesindeki tek partili sistemi Batı’nın yönlendirmesiyle veya o günkü Batı’nın bir kısmına özenerek 
oluşturduğu gibi 1950’li yıllara doğru çok partili sisteme de NATO üyeliği umudu ve Batı Bloku’nun doğrudan talebiyle 
geçti.  

1960 İhtilali’nin İngiltere-ABD ayağını herhalde duymayan kalmamıştır. İhtilal, yeni bir sistem getirmemişse de 1920’li 
yıllarda inşa edilen rejim ve idari sistemi tahkim etmiştir.  

1980’li yıllara geldiğimizde önce Avrupa Ekonomik Topluluğu, sonra yeni adıyla Avrupa Birliği’ne (AB) intibak 
çerçevesinde basit insan hakları düzenlemeleri dahil, bütün sosyal ve idari düzenlemeler Batı’nın kararı, talebi ve 
programlaması doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.  

Bu dönemde Türkiye, yapacağı her sosyal ve idari düzenlemeyi Batı’ya izah etmek ve Batı’ya onaylatmak durumunda 
kalmıştır. Bu durum, Batı’nın İslam karşıtlığının pek konuşulmadığı bir dönemde muhafazakâr bir kesim için Batı’yı 
“bütün iyiliklerin kaynağı” mevkisine yükseltmiş, o kesimin Batısız bir Türkiye’yi karanlık bir Türkiye olarak görmesine yol 
açmıştır. Bu kesimlerin bir bölümü, ancak son dönemde Batı ile iyilik arasındaki ilişkiyi sorgulayabilmiştir, henüz bu 
sorgulamasının nereye varacağından da emin değildir.  

Türkiye, Batı’dan bağımsızlaşmak için bir yeniden yapılanmaya muhtaçtır. Batı bu yeniden yapılanmayı yönlendirmek için 
bir uğraş içinde bulunacaktır. Batı’nın bu uğraşı ne kadar engellenebilirse yeniden yapılanma o ölçüde ihtiyaca uygun ve 
yerli olacaktır. Ne var ki Batı’nın imkânları ve Türkiye üzerindeki etkisi bu engellemeyi zorlaştırmaktadır.  

Türkiye’de toplumun Batı’yla ilişkisi dört kategoride ele alınabilir:  

 1. Batı’ya yaşam tarzı ve düşünce bakımından karşı oldukları gibi siyasi olarak da yakın durmaya karşı olanlar 

2. Batı’ya yaşam tarzı ve düşünce bakımından teslim oldukları gibi siyasi olarak da teslim olmaktan yana olanlar 

3. Düşünce ve yaşam tarzı bakımından Batı’ya teslim olduğu halde idari olarak teslim olmaya karşı olanlar 

4. Düşünce ve yaşam tarzı bakımından Batı’ya uzak olduğu hâlde siyasi bakımdan Batı’yla uyuma önem verenler 

Bu tablo, toplumda Batı’ya herhangi bir şekilde yakın neredeyse yüzde ellilik bir saha açıyor. Bu, yerlileşme programını 
yürütecek olanların elini kolunu bağlayabilecek bir durumdur. Ancak Batı’nın sömürgeci karakterinin iletişim olanakları 
ile daha çok bilinmesi ve Batı’nın niyetinin ifşa olmuş olması, bu yöndeki programlar için halk desteğini bir eğilim olarak 
günden güne artırmaktadır.  
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Siyasi dönüşümlerde kitlesel eğilimin önemi varsa da asıl yolu açan, elit ve öncü bir sınıfın varlığıdır. Türkiye, böyle bir 
sınıfı oluşturma konusunda farklı sebepler yüzünden başarısızdır. Hâlâ okumuşluk ile kendine yabancılaşma arasında 
doğru bir orantıdan söz ediliyorsa bu Türkiye’deki eğitim sisteminin böyle bir programın önünde ne ölçüde engel teşkil 
ettiğinin bir kanıtıdır.  

Başta eğitim müfredatı olmak üzere toplumu yeniden inşa etmeye katkıda bulunacak sinema, tiyatro, televizyon ve 
basın, yeniden ele alınmalı ve yerlileşmeye uygun dizayn edilmelidir. İnsan unsuru ancak aynı hedefe yönelmiş bu tür 
çoklu imkânla değiştirilebilir. Bu, çok titizlikle oluşturulmazsa Batı, bizzat toplumun farklı kesimlerine müdahale ederek 
yeniden yapılanma döneminin doğru işlemesinin önüne geçecektir.  

Diğer yandan,  

Batı’ya karşı bağımsızlaşmanın Batı’dan ithal bir zihniyetle yapılamayacağı bugüne kadar anlaşılmış olmalıdır.  

Ulus devletçi, modern milliyetçilik hiç kuşkusuz Fransız İhtilali’nin bir ürünüdür. Bu zihniyetle yapılacak her yenileşme 
Batı’ya başka bir kapıdan teslimiyet anlamında ele alınmalıdır.  

Modern milliyetçiliğin iddia edilenin aksine birleştirici, dış güçlere karşı önleyici bir fonksiyonu yoktur. Modern 
milliyetçilik, İslam alemine modernleştirici, bölücü, Batı’ya bağımlı hâle getirici bir zihniyet olarak ithal edilmiştir. 
Batı’dan kaçarken bu zihniyete sığınmak tutarsızlıktır.  

Ulus devletçi modern milliyetçiler 1917’de “Batıcı” sınıf içinde yer aldıkları gibi bugün de bu sınıfın içinde yer alıyorlar, 
vatanseverlikleri onları bu konumdan uzaklaştırmamıştır. Onların tezleri ile Türkiye’de bütünlüğü pekiştirecek bir 
yapılanmanın yapılması mümkün görünmemektedir. Türkiye’de milliyetçiliğin son yıllarda içine girdiği ıslah yolu 
önemlidir, ciddiye alınmalıdır ama bu ıslaha bakılarak milliyetçiliğe teslim olmak yanlıştır. Doğru olan, kısmen ıslah 
olanlara teslim olmak değil, onların daha iyi ıslah olmalarını sağlamaktır.  

Kalkınma projeleri için kapitalizmin önünün açılması, yeniden yapılanmanın önündeki diğer bir engeldir. Kapitalizm de 
milliyetçilik gibi ithal edilmiştir. Kapitalist ekonomi, şu anda adaletsizliğin en önemli kaynakları arasındadır, ıslah 
adaletsiz bir programla yapılamaz.   

Bu program, ırkçı ve kapitalist kesimlerin taleplerine değil, adalet arayışında olan toplumun her kesiminin taleplerine 
endeksli olmalıdır aksi hâlde başarısız olmaya mahkûmdur.  

Şehir yönetimlerinde yer almak 

Kimi sosyal bilimciler, yeni dünyada ulus devletlerin güç kaybına uğrayacağını, şehir yönetimlerinin dünyayla kuracakları 
ilişkiyle ulus devletlerin yerini alacağını belirtiyor, yarının dünyasında Parisli, Londralı olmanın Fransız, İngiliz, daha da 
ötesi Fransalı, İngiltereli olmaktan daha anlamlı olacağını düşünüyor 

Geçmişin şehirleri, özellikle Batı dünyasında, küçük bir kaleden ibaretti, Kalenin yanı başında yaşayan halkın, şehirle 
ilişkisi sınırlıydı. Şehir halkı, küçük bir idari ve askeri sınıftan ve onlara hizmet eden sayılı kişilerden oluşuyordu.  

Sanayileşmeyle birlikte şehirler saçaklandı, kalenin dışına taştı, şehir nüfusu arttı ve renklendi, ‘metropol’ denen büyük 
şehirler oluştu, toplumun önemli bir kesimi şehir yönetimlerinin kararlarından etkilenmeye başladı. Şehirler, ülkelerle 
özdeşleşti.  

Bugün metropolü de aşan yeni bir şehir gerçeğiyle karşı karşıyayız: Bu, ‘megapol’ denilen ‘bölgekent’ gerçeğidir.  

Türkiye’de İstanbul, İzmit, Kocaeli ve Ankara gerçeğinin ardından geçen yıl yapılan yasal düzenlemelerle bölge kentlerin 
sayısı otuzun üzerine çıktı. Bölgekent gerçeğinde belediyenin sınırı il sınırı olarak belirlendi.  

Şehirler, nüfus olarak büyümenin ardından mekan olarak da büyüdü, köyleri, kasabaları içine aldı. Geçmişte bir köylü için 
şehir, küçük bir azınlığın yaşadığı uzak ve garip bir yer, sonra ürettiğini sattığı bir pazar ve en son yakınlarının yerleştiği ve 
kendisinin de zaman zaman gidip çalıştığı bir yerleşim alanı iken, bugün köylü, şehrin kanuni bir mensubudur.  
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Düne kadar Ömerli’nin, Midyat’ın, Dargeçit’in bir mezrası için Mardin, ‘Bajar’ denen bir kale iken yarın Mardin bölge kent 
belediyesi, o mezranın yolunu yapmaktan sorumlu olacak, musluğundan özgürce akan suyundan para isteyecek. Bu 
gerçek karşısında kimse kendini şehir yönetiminin dışında tutamaz şehir yönetimine karşı duyarsız kalamaz.  

Öte yandan Avrupa yapı itibariyle tektipçidir, Batı şehirleri de Hıristiyan (Katolik) tektiplik, ulusal tektiplik ve en son 
küresel tektiplik yaşadı.  

Bir zamanların Avrupa şehirlerinde farklı dinlerden insanlar bir yana, farklı mezheplerden olanların bile yaşamasına izin 
verilmiyordu. Sonra mezhep baskısı kalktıysa da ulusal modern tektipçilik güç kazandı. En son, şehirler, küreselleşme ile 
kimliksizleştirilmeye, birbirine benzemeye başladı. İslam dünyasında da ulus devlet sürecinde tektipçilik dayatıldı. 
Trabzon’un sokaklarında dolaşan bir Karadenizli ile Edirne’de yaşayan bir Trakya’lının aynı kıyafet içinde olmasının, aynı 
etkinliklerde bulunmasının ulusal birliği güçlendireceğine inanıldı. Ancak bu proje, Trabzon’u, Edirne’yi özünden koparıp 
Paris’in, Berlin’in, Atina’nın kötü bir kopyasına dönüştürdü. Dünyanın hepsini geçmişin bir köyü gibi birbirine benzetme 
hedefine dayanan küreselleşme güç kazanıyor ama ona karşı yerelleşme hareketleri de oluşuyor.  

Amerika’dan Japonya’ya şehirler kendi kimliğini yeniden arıyor. Bir yandan dünyayla ticari ve iletişim bağları içinde olan 
öte yandan ‘kendi’ olabilen, başka şehirlerden farklı bir şahsiyete sahip bir şehir... Bu, aslında insanın kendisini arayışıdır, 
küresel hegomanyaya karşı bir isyanıdır. Bu, bir kimlik arayışıdır, insanlar gibi şehirler de kendi kimliğini arıyor.  

Bu arayış sürecinde söz sahibi olanlar, şehirlerinin kimliğinde söz sahibi olacaklardır. Kimlik, kolay oluşmaz ve kolay da 
değişmez. Kimliğe oluşum döneminde müdahale etmeyenler müdahale etmekte çok geç kalacaklardır.  

Bugün küresel şehir denilen Londra, Paris ve belki artık İstanbul gibi şehirler, birer dünya minyatürü iken (dünyanın 
küçük bir örneği iken) Trabzon, Konya, Diyarbakır, Van gibi bölge kentler ise kendi bölgelerinin bir minyatürü olmaktan 
da öte ta kendisidirler.  

Hayat, şehirden ibarettir, şehir yönetimleri dışında kalmak, hayata yön verme girişimlerinin dışında kalmaktır.  

Geçmişte, İslam dünyasında şehir yönetimlerinin akide olarak bir noktada olan kişilerin elinde olduğu ve onlar arasında 
el değiştirdiği günlerde zühd gereği şehir yönetimlerinin dışında kalmayı tercih etmek anlaşılabilir bir durumdu. Bu, çoğu 
İslam şehrinde aslında bir tür işbilimiydi, idareye yatkın olanlar ‘amil, vali, kadı, şehremin’ gibi sıfatlarla şehir 
yönetimindeydi, mürşid ve zahidler ise toplumun ıslahı ile meşguldu, sivil toplum çalışanı olarak ilim ve irşadla 
uğraşıyordu. Kimi yerlerde problemler yaşansa da çok yerde hayat bu şekilde bir denge içinde yol alıyordu. İdareci sınıf, 
dünyaya dalınca zühd ehlince uyarılırdı, zühd ehli batini fikirlere sapınca idareciler tarafından durdurulurdu.  

Bugünün dünyasında şehir yönetimini terk etmek, şehir yönetimine karşı duyarsız kalmak şehri başkalarına bırakmaktır, 
günahkarlar bir yana şehri kimi yerlerde İslam’a karşı düşmanca hisler içinde olanlara, İslam’a karşı savaşanlara 
bırakmaktır. Bu, bir tür dolaylı laikliktir. İslam dünyasında bu dolaylı laiklik bir dönem resmen teşvik edildi. Müslümanlara 
‘siz kendi alanınız içinde kalın, böyle işlere karışmayın, siz özgür olun, biz özgür olalım, birlikte yaşayıp gidelim’ dendi 
Oysa toplumsal hayatın ipleri onların elindeydi, toplumsal hayat onların mühendisliğine bırakılmıştı. Gün geldi onların 
mimarı olduğu hayat tarzı, camilerin kapısına dayandı, hatta turistik seyahata çıkıp ya da Taksim’de, Beşiktaş’ta isyan 
edip camilerin içine girdi.  

Bugün şehir yönetimlerinden her uzak duruş, onlar için özgürlük ve müdahale alanı genişliği demektir. ‘Hem uzak duruş 
hem şikayet’ tercihi ise zaman aktıkça Batı şehirlerinde kilisenin zaman zaman yaptığı etkisiz şikayetlere benzeyecek, 
belki bir gün şikayet etme cesareti bile kalmayacak. Nitekim, bugün hem kilisenin hem israil havralarının şehir hayatları 
karşısındaki tutumu ‘zoraki bir onaylama’ biçimini almış. Hem kilise hem havralar, her tür ahlak dışı yaşamı resmen 
onaylayan törenler bile yapmaktadır.  

İslam dünyası içinde benzer hayaller kuranlar, çoktur ve etkindir. Bu, İslam şehirlerinin tam anlamıyla ölümüdür. Şehir 
yönetimlerine uzak kalmak bu ölümü dolaylı olarak onaylamaktır. Batı’da uzun bir dönem Sola biçilen bir rol vardı: 
Muhalefet adı altında şikayet etmek ve entelektüel etkinlikler yapmak. İslam dünyasında da Türkiye, Pakistan, Mısır, 
hatta Cezayir gerçeğinde bu rolü kısmen İslami kesimlere devretme niyetleri bir dönem güç kazandı. Bu, aslında şikâyetle 
tutum olmaya dayanan bir kadrolu muhalefet türüdür. Bu kadrolu muhalefet tuzağından kurtulmanın en yakın yolu, 
şehir yönetimleri içinde yer almaktır. Sadece bir sivil toplum kuruluşu olarak değil, doğrudan karar mercilerinde yer 
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almak… Şehrin maddi ve manevi hizmetlerini koordine etmek… Ve bundan çok daha ötesi, dünyayı yeniden İslam 
şehirlerinin huzuruna kavuşturmak. 

 

ŞEHİR YÖNETİMLERİ DEĞİŞTİ 

Şehir, mekân ve insan gerçeğine bağlıdır. Şehrin coğrafik konumu ve insan yapısı, şehrin kimliğini etkiler. Bir şehrin diğer 
şehirden farklı olması, bu gerçekle uyumlu bir durumdur.  

İslam, bu gerçeği dikkate alıyor. Daha ilk İslam şehirleri farklı fıkıh akımları oluşturacak kadar özgün özellikler taşımış. 
Basra Ekolü, Küfe Ekolü gibi nahiv akımları bir yana Irak ehli, Şam ehli, Medine ehli ve İmam Şafii Hazretleriyle birlikte 
Mısır görüşü oluşmuş. 

Sonraki dönemlerde de hiçbir zaman İstanbul, Şam ve Buhara’nın kıyafeti, İslami ölçüler dışında asla bir olmamıştır. 
Oradaki kıyafet oraların koşullarında İslamileşmiştir. Ulus devlet sürecinde şehirlerin bu özgünlüğü yok edildi. Şehrin 
sosyal hayatı, başkentteki hayata benzetildiği gibi şehir yönetimleri de başkentteki yönetimin bir şubesine dönüştürüldü. 
O dönemde gerçek anlamda bir “şehir yönetimi” yoktu. Şehre başkent adına vekaletlik yapan kişiler vardı. Seçilmişlerin, 
atanmışlardan bu alanda kayda değer bir farkından söz etmek mümkün değildi. 

Bugün, 

Bir: Şehir yönetimlerinin seçilmişliği bir değer olarak kabul görüyor, şehir yönetimleri, temsil gücüyle resmi görevinden 
daha üst bir yerde duruyor. 

İki: Yapılan yasal değişiklikle ve bütün dünyada, seçilmiş olmanın kazandığı değerle  şehir yönetimleri maddi alanlarda 
merkezi hükümetten daha bağımsız kalabiliyor, manevi(sosyal) olanlarda da proje geliştirilebiliyor. 

Bununda ötesinde kimi sosyal bilimciler, yeni dünyada ulus devletlerin gittikçe güç kaybına uğrayacağı şehir 
yönetimlerinin dünyayla kuracakları ilişkiyle ulus devletlerin yerini alacağını belirtiyor. Yarının dünyasında Fransız, İngiliz 
daha da ötesi Fransalı, İngiltereli olmaktan daha anlamlı olacağını düşünüyor. Bu abartılı bir tez gibi görünse de dünyanın 
en azından bugün için bu yönde yol aldığı da açıkça görülüyor. 

 

ŞEHİRCİLİK MÜSLÜMANLARIN İŞİDİR 

Şehrin iki özelliği vardır; Büyük bir nüfusa sahip olmak ve farklı toplum kesimlerini bir araya getirmek. Eski Avrupa 
şehirleri, hem nüfus olarak çok küçük hem de tek kesimden oluşuyordu. Büyük şehirler on yirmi bin gibi bir kasaba 
nüfusundan ibaretti. Toplumun bütün kesimleri, iradeciler, askerler ve kilise ehlinden meydana geliyordu. Bu bir tür 
taslıkçılıktı. 

“Miladi 8.yüzyılda Küfe 100 bin, Basra 200 binin üzerinde nüfusa sahipti. 9.yüzyılda ise Bağdat 2 milyonun üzerinde bir 
nüfusu barındırıyordu. Tarihte bilinen nüfusu milyonu geçen ilk şehir Bağdat’tır. Bu anlamda ilk büyük metropol 
sayılabilir.”  

Bu dönemde Bağdat’ta ve çevre şehirlerde devasa Hıristiyan mahalleleri ve Yahudi mahalleleri vardı. Az da olsa her 
zaman bir Mecusi nüfus da var olmuştur. 

Hz. İsa(as) sonrası dünyada gerçek anlamda ilk şehirler İslam şehirleridir. Şehircilik de Müslümanların işidir. (1907’ye 
kadar Londra da gerçek anlamda bir şehir yönetimi bile yoktu.) Müslümanlar, Haçlı Savaşları öncesinde şehirlerin 
devletleşmesi gibi kötü bir deneyim yaşadılar. Selahaddin Eyyübi Hazretleri son verdi Osmanlı da tedviren merkezi 
yönetimi hep güçlü tuttu. Ulus devlet sürecinde ise Batı şehirciliği, bütün İslam dünyasında (belki Mekke, Medin’e dahil) 
dayatıldı. 

Oysa Batı şehirciliği, İslam şehirciliğinden çok farklıdır. İslam şehri Tevhid inancının ürünüdür; mimari olarak bütünlük 
içindedir. Başka topluluklara yüce Allah’ın Rahman sıfatının gereği olarak açıktır. Batı şehirciliği teslise dayalı küçük 
şehircilikten modernizmin bölünmüşlüğüne (şirkine, çokçuluğuna) yöneldi. Modern Batı şehirlerinde farklı toplum 
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kesimleri varsa da aynı inançtan olanlar bile birbirinden kopuktur. Bütünlükte huzur, bölünmüşlükte huzursuzluk vardır. 
İslam’ın huzuruna kavuşmak için İslam şehirciliği yeniden inşa edilmelidir. 

 

Kurtuluş İçin Fikrî Dayanışma  

Ramazan-ı şerif; ibadet, zikir, tefekkür ve dayanışma ayıdır. Hakkı tefekkür, hak için tefekkür ibadettendir. Dayanışma ise 
salt ekonomik değildir. Fikren dayanışmak, hayırlara vesile olduğunda sair dayanışmaların da önüne geçebilir.  

Fikrî dayanışmadan kasıt istişaredir; görüşleri bir araya getirip bütünleştirerek sorunları halledecek “büyük görüşler” 
oluşturmaktır.  

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de “Onların işleri aralarında şura iledir” (Şura Sûresi 38) diye buyurur.  

Hz. Resûl-i Ekrem salallahü aleyhi vesellem, Ashabının (Allah hepsinden razı olsun) arasında iken istişareyi çalışma 
sisteminin merkezine yerleştirmiştir. O istişareler arasında Hz. Selman’ın Hendek Savaşı’ndaki görüşünün esas alınması 
ise farklı bir öneme sahiptir.  

Hz. Selman, sair Ashabdan farklı olarak Arap değildi ve azat edilmiş bir köleydi. Hz. Resûl-i Ekrem, onun görüşünü haşa 
ithal bir görüş, dışarıdan bir bakış diye dışlamamış; ümmetinin evrensel olmasının bir bereketi olarak Medine 
savunmasında esas almıştır. 

Bölge, ırk ve sınıfları aşan bu istişare, bu fikri dayanışma; dar bölgesel ve ırksal esaslı müşrik görüşüne galebe çalmış; o 
bereketle Medine, müşrik saldırısından korunmuştur.  

Resûl-i Ekrem’in, ümmetin arasından bedenen çekilmesinden sonra da Ashab, istişareyi tatbikatının merkezinde tutmuş; 
esasta Kur’an ve Sünnete dayanırken yaşamın önlerine çıkardığı vakaların hakkından istişare ile gelmiştir.  

Büyük fetih hareketinde Medine’deki istişare heyetinin yanında cephelerde de güçlü bir istişare mekanizması kurulmuş 
ve o istişarede henüz yeni Müslüman olanların dahi görüşlerine başvurulmuştur.  

Sonraki çağlarda da İslam’ın bölge, ırk ve sınıfları aşan fikrî dayanışması; bereketin kaynağı olarak belirmiştir.  

İslam’ın zuhuruna kadar batı ve doğunun her biri, kendi zemininde fikrî üretimlerini gerçekleştirir, o fikrî üretimleri 
dışarıya sızdırmaktan sakınır ve dışarının etkilerinden korurdu.  

İslam, batıdan her tür fikrî ve ilmî üretimle doğudan her tür fikrî ve ilmî üretimi, aynı havuzda buluşturdu, oralardan titiz 
bir arayışla tespit ettiklerini kendi havzasına getirdi, analiz etti, yeni bir birikim ve üretime dönüştürüp insanlığa sundu. 
Böylece dünya tarihinde ilk kez, evrensel fikir ve ilim ortaya çıktı ki bu, Resûl-i Ekrem’in bütün insanlığın peygamberi 
olmasının mucizevî bir karşılığı olarak da çok çok önemli bir husustur.  

Bu evrensel fikir ve ilmin içinde ulaşılabilen her bölge, her ırk, her renk, her sınıf bulundu. Onların her birinin o güne 
kadar kendisine has bildiği birikim, büyük havzada buluşarak İslamî ve dolayısıyla evrensel birikimi meydana getirdi. 
Müslümanların dünyaya imameti o fikir ve ilimle mümkün oldu. İnsanlığı bugün bilimde geldiği noktaya da o muazzam 
birikim getirdi.  

İslam dünyasının bugün yaşadığı sorunlarda ise o evrensel birikimden kopuş, en önemli etkenler arasındadır.  

 

 

FİKİR VE İLİMDEN KOPUŞ 

Miladî 16-17. yüzyıllara kadar, İslam dünyasının herhangi bir yerinde yetişen bir alim, hiçbir engele takılmadan dilediği 
bütün coğrafyalara gider, birikimini oralara taşır ve oraların birikimini alırdı.  
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O güne kadar dünyanın herhangi bir yerindeki bir İslam hükümdarının en büyük iftiharlarından biri, farklı coğrafyalardan 
alimleri kendi coğrafyasına çekebilmek ve onlardan istifade edebilmekti.   

Ne yazık ki o asırlarla birlikte İslam dünyasında fikrî ve ilmî açıdan bir durgunluk yaşandı, ilim seferleri nadirleşmeye ve 
Müslümanlar arası fikrî ve ilmî dayanışma dibe vurmaya başladı. İslam dünyası o asırlarda siyasi olarak dünyanın 
tepesinde iken bu dayanışma bereketinin kurumasıyla günbegün geriledi.  

İslam dünyasının sosyoekonomik çöküşünün görüldüğü Miladi 19. yüzyıla gelindiğinde Hac vesilesiyle buluşma bir yana 
bırakılırsa İslam dünyası arasındaki fikrî ve ilmî dayanışma şöyle dursun, haberleşme dahi tamamen kesilmiş gibiydi.  

Önceki asırlarda görülen fikrî ve ilmî dayanışma bir yana seyyah hareketliliği dahi son bulmuş, doğu batıdan, kuzey 
güneyden tamamen habersiz hâle gelmişti. Orta Asya Müslümanları kimdiler ve ne yaşıyorlardı, Afrika Müslümanları ne 
durumdalardı, İslam Güney Asya’da nasıl bir serüven içindeydi, bereketli Hint kıtasında nasıl bir ilim faaliyeti vardı, Çin 
Müslümanları ne yapıyorlardı… Bunu bilen kimse kalmadı.  

Buluşturmanın getirdiği bereket kuruyunca o asırda hayır azaldı, şer çoğaldı.  

Şeyh Halid-i Zülcenaheyn, rahmetüllahi aleyh, bu bereketsizliği aşanların öncüsü olarak tam da umutların azaldığı o 
asırda ortaya çıktı. İslam aleminin merkez coğrafyasından Hint’e uzandı, oradaki birikimi getirdi, onu mensupları 
üzerinden yoğurup İstanbul, Kahire ve Güney Asya’ya ulaştırdı. Bağdat ve Şam gibi kadim merkezlerin yanında Mekke’de 
Ebû Kubeys tepesinde kurduğu dergahla fikrî ve ilmî dayanışmanın yeni bir zeminini oluşturdu.   

Miladi 20. yüzyılda İslamî hareket, onun inşa ettiği bu zemin üzerinden bereketin kapısını buldu. İslam dünyası, Batı’nın 
tam da bitirdik dediği bir noktada yeniden yol almaya, fikrî bir canlılık yaşamaya ve ürettiklerini paylaşarak 
bereketlendirmeye başladı.  

Herhalde gelecekte dünya tarihini yazacak olanlar, bu dayanışmanın getirdiği bereketi insanlığın modern zamanlardaki 
mühim vakaları arasında değerlendireceklerdir.  

YENİ İLKEL BÖLGESEL/IRKSAL DAR KAFALILIK 

Miladi 21. yüzyıla girilirken İslâmî uyanışa karşı küresel bir düşmanlık ve operasyon başladı. İslam dünyası dışındaki 
dünyanın tek kutba evirildiği o günlerin ABD Başkanı George W. Bush, kendi adıyla anılan teorisinde İslam’ı ve dolayısıyla 
Müslümanlar arasındaki evrensel dayanışmayı küresel iklim sorununa benzetti. Küresel iklim sorununa karşı önlemde 
uluslararası ittifak zorunlu olduğu gibi, İslam’a karşı duruşta da küresel bir ittifak zorunluluğu var, dayatmasında 
bulundu. ABD, küresel gücünü kullanarak bu teorisini uluslararası güçlere kabul ettirdi. Böylece İslam düşmanlığı, belirli 
coğrafyalara has olmaktan çıkıp küresel bir melanete dönüştü.  

İslam’a karşı düşmanlığın küreselleştiği tam o günlerde İslam dünyasının dört bir yanında “ithal fikir/eser/düşünür” 
teorileri ortaya atıldı.  

Türkiye, Mısır, İran, Pakistan veya Malezya’da kitaplıklarının başköşelerine Fransız Hugo ve Rousseau’yu; İngiliz 
Shakespeare’i, Alman Kant’ı, Rus Dostoyevski’yi yerleştirenler, çocuklarına öncelikle onları okutanlar, onları okumak ve 
okutmakla iftihar edenler, komşu Müslüman ülkeden gelen herhangi bir esere “ithal” damgası vurdular. İslam ülkeleri 
arasına konmuş fiziki sınırları, daha da kalınlaştırarak fikrî ve ilmî sınırlar boyutuna taşıdılar. Geçmişin istilacı 
düşmanlarının dayattığı hudutları, yeni istilacıların desteğiyle inanç hudutlarına dönüştürme gibi tarihi bir ihanette 
bulundular.   

Hareket kaynağı Bush teorisi olan, ancak yerelde ırkçı ve meşrepçi acenteleri kullanarak zemin bulan bu İslam öncesine 
ait, bölgesel/ırksal dar kafalı anlayış, gafil kulaklara hoş gelecek bir üsluba büründürülüp servis edildi.  

Sırtını Fransız, İngiliz, Rus yazarların eserlerinin bulunduğu kitaplıklara dayayıp bizi Mısır’dan, Cezayir’den, Tunus’tan, 
Pakistan’dan gelen şu eserler bozdu diyen birinin eski klasik bir Batıcı veya ulusalcı bir solcu değil de dindar biri olması… 
Akıllara ziyan bir tablo…  

Aynı kişinin kendi ana dilinde yazılmış sıradan eserlerin dahi Arapça, Urduca, Malayca gibi Müslüman dillerine 
çevrilmemesinden şikâyet etmesi ise bu akıllara ziyan tabloyu daha keskin çizgilerle gözler önüne seren bir tutarsızlık…  
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Aklımızla resmen alay ediyorlar. Keşke bu tablo, bir karikatür dizisiyle anlatılsa da tutarsızlığı görsel üzerinden görebilsek 
ya da bunun bir tiyatrosu yapılsa da temsil üzerinden daha rahat düşünebilsek…  

Bereketimizin kaynağını sorunlarımızın kaynağı gibi gösteren bu ilkel anlayış; batılı hak, hakkı batıl olarak kamufle eden, 
kör edici, köleleştirici modern zihniyetin pespaye bir versiyonudur.  

Son dönemde İslam dünyasının pek çok noktasında bu pespaye versiyonu bir ana akıma dönüştürerek geçen yüzyıldan 
bu yana ittihat, bütünleşme eğilimindeki İslam dünyasını farklı bir yolla parçalama, Müslümanların birikimleri arasına 
duvar örme, Müslümanları birbirine yabancılaştırma yönünde, güçlü bir siyasi yapı söz konusudur.    

Bu akıma karşı; İslam’ın bereket kaynağının salt çeviri olmadığını bilmek de zaruridir. İslam, insanî birikim söz konusu 
olduğunda onu başka yerlerde olduğu gibi ikame etmez. Onu başka yerlere “şeklen” olduğu gibi taşırken ondan o yeni 
yerde yeni bir birikim oluşturma yoluna gider. Onu havuzun içine katar, o havuz içinde yoğurur. Böylece hem o taşıdığına 
yeni şeyler katar hem o taşıdığı unsur üzerinden yerel olana katkıda bulunur, onu zenginleştirir, nihayetinde onların 
buluşturulmasından, dayanışmasından evrensel bir birikimi hasıl eder.  

Bu evrensel birikim, ümmetin bir kısmının diğerine benzemesine yol açmaz. Ümmetin ortak ürünlerini oluşturur, o ortak 
ürünler üzerinden ümmetin tümünü birbirine benzetir ve birbirine bağlar. Her unsur bu birikimin içinde vardır; hiçbir 
unsur, bu birikimle diğeri olmuş değildir, hepsi hep birlikte Allah’ın boyasıyla boyanarak O’nun ipine sımsıkı sarılırlar. Bir 
olur, bütün olmanın bereketine kavuşurlar. Böylece kendi sorunlarını çözmekle kalmaz, insanlığın da sorunlarını çözerler.   

 

 

DAR KAFALILIĞA KARŞI DAYANIŞMA 

Sözü edilen bögesel/ırksal dar kafalılığa karşı çözüm, fikrî ve ilmî dayanışmayı, tercümeleri aşarak canlandırmaktır. 
Tercüme, farklı dilleri konuşanlar arasında dayanışma için zorunludur, lâkin meselenin tercümede kalması dayanışmanın 
bereketini keseceği gibi İslam karşıtlarının eline kozlar da verecektir.  

Tercüme, fikrî ve ilmî dayanışmada hedef değil, bir araç ve aşamadır. Onun ardından İslam’ın bereketli kadim çağlarında 
olduğu gibi mutlaka analizin gelmesi gerekir. Sağlıklı bir analizle, yerel köklerden gelenlerdeki evrensel yanlar 
yakalanacak ve o evrensel yanlar, evrensel bir bağ ve ittifakın vesilesine dönüştürülecektir.  

Bu evrensel bağlar, yerelin alternatifi değildir. Ona galebe çalan ancak onu imha da etmeyen bir konuma yerleşecektir. 
Böylece yerel varlık ve evrensel bütünlük bir arada yaşanarak köklü ve büyük zenginlik sağlanacak ve bizi 
sorunlarımızdan kurtaracak bereket kapısı yeniden açılacaktır.  

Ümmet söz konusu olduğunda, yerel hep vardır ancak o yerelin üstünde evrensel ilahi boya durmaktadır. İkisi birbirinin 
alternatifi değil, birbirini tamamlayan unsurlardır. Tercüme, yerelin ölümü değil, bütünle buluşmasıdır. Analiz, 
tercümenin tahrifi değil, berekete dönüştürülmesidir.  

Fikrî ve ilmî dayanışma bağlamında İslam dünyasında ortak değerler ve şahsiyetler üzerinden yeni bir dayanışma hareketi 
gerçekleştirmek mümkündür.  

Bugüne kadar eser bazında tercümeler yapıldı; bundan sonra o eserler üzerinden tahliller yapılarak onlardaki genel 
ilkeler tespit edilebilir.  

Bugüne kadar, buluşmalar daha çok bir bölgenin sorununu diğerine duyurmak için yapıldı; artık o sorunlardan hepimiz 
haberdarız, bundan sonra o sorunlara yönelik ortak çözümlerin nasıl geliştirileceği konuşulabilir.  

Bugüne kadar birbirimize hep acıdık, birbirimizle ekonomik bağlamda kısmen de olsa yardımlaştık, bundan sonra hep 
birlikte acılarımızdan nasıl kurtulabiliriz, bu müzakere edilebilir.  

Bugüne kadar, hep birimizdekini diğerine aktarma uğraşı verdik, bundan sonra hepimizin üretimleri nasıl bir araya 
getirilip onların toplamından da daha büyük bir birikim oluşturulabilir, bunun üzerinde durulabilir.  
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Sonuç olarak; İslam’a karşı topyekûn bir mücadelenin (uygun ifadeyle bir Ahzab Savaşı’nın verildiği) bir dünyada hiçbir 
İslam toplumu, tek başına sorunlarıyla baş edemez. Sorunlarımızın ortak oluşu, imkânlarımızı buluşturup ortak hareket 
etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu ortaklığın ilk aşaması ise hiç kuşkusuz ilmî ve fikrî müzakeredir; fikrî ve ilmî dayanışmadır. 
Çözüm, akıllarımızı buluşturup gerektiğinde Hendek Günlerinde olduğu gibi içimizdeki en küçük unsurun dahi birikimini 
en tepeye çıkarmaktır.  

Bu bağlamda önceki yüzyılda İslam dünyasının nüfus olarak en küçük ve güç olarak en zayıf toplumlarından Bosna 
Müslümanlarının önderi Aliya İzzetbegoviç’in İslam dünyasına getirdiği fikri hareketlilikten alınacak çok ders vardır.    

 

 

 

 

Bütün düşmanları Ona yenildi 

Kureyş’in gaddar adamı Ebu Cehil, Onu şiddetle susturacağını sanmıştı. Kureyş’in akil adamı Utbe bin Rabia halkı kara 
propaganda ile Ondan uzaklaştıracağını düşünmüştü. Kureyş’in savaşçısı Ebu Süfyan, Onu savaşla durdurmayı ve kurduğu 
ittifakla Onun Medine’sini işgal etmeyi planlamıştı.  

Abdullah bin Ubey, Onun çöl Yesrib’ini insanlığın Medine’sine dönüştürme çabasını münafıklık sinsiliği ile neticesiz 
bırakacağı umuduna kapılmıştı. Medine’nin Yahudileri, ekonomik güçlerini Mekkelilerin savaşçılığı ve münafıkların 
sinsiliğiyle buluşturarak Onu Medine’de katledebileceklerini hayal etmişlerdi. Sakif kabilesi ve diğer çöl halkları 
Huneyn’de Onu imha edeceklerinden emindiler, bu uğurda bütün varlıklarını ortaya koymuşlardı.  

Ebu Cehil’in işkencesi Ona yenildi, Utbe’nin aklı Ona yenildi, Ebu Süfyan’ın ordusu Ona yenildi. Abdullah bin Ubey’in 
sinsiliği Ona yenildi. Medine Yahudilerinin ekonomik gücü Ona yenildi. Çöl halklarının saldırganlığı Ona yenildi.  

Karşısına sahte peygamberler çıktı. Müseylimetü’l-Kezzâb, Secah, Esved el-Ansi, Tuleyha el-Esedî… Hepsi kendilerince 
birer akıl küpü ve hile ustası idiler. Üstelik onları destekleyen kabileleri de vardı. Hepsi Hz. Muhammed Mustafa’nın 
(S.A.V.) “Son Peygamber” hakikati karşısında bir bir iflas etti.  

Onunla onlar arasında büyük bir fark vardı; onların anlamakta güçlük çektikleri ya da anlamak istemedikleri bir fark: 
Onlar,  kendi bencillikleri ile kendilerini seçmişlerdi, hâlbuki Onu insanlığın yaratıcısı Allah (cc) seçmişti. Ona (S.A.V.) 
“Muhakak ki Sen dosdoğru bir yol üzere gönderilen peygamberlerdensin” dedi yüce Rabbi.  

Ehl-i Beytini katlederek Onu ebter (evlatsız) bırakacağını zannedenler, ebter oldu. Onun ardından Ehl-i Beytine 
muhabbet duyan bir ümmet kaldı. 

Onlar, kendi güçleri ile ortada idiler. Onun (S.A.V.) arkasında her şeye kadir Yüce Allah’ın yardımı vardı.  

O, emrolunduğu gibi dosdoğru olmuş ve Rabbine tevekkül etmişti.  Düşmanları ise daima hile peşinde koşmuş; kendi güç 
ve hilelerine güvenmişlerdi. Onların hileleri yüce Allah’ın yardımı ile ümmetin Ona (S.A.V.) olan bağlılığına, Ona olan 
sevgisine yenildi. Ne Sasani Kisraları ne Rum Kayserleri Ona (S.A.V.) sevdalı orduları durdurabildiler.  

Onun (S.A.V.) sevgisi güç kaynağıdır. Onun (S.A.V.) sevgisi ile donananlar, Onu (S.A.V.) sevmenin Ona (S.A.V.) itaat 
etmeyi gerektirdiğini bilerek Onu (S.A.V.) sevenler yüceldi. Onun (S.A.V.) sevgisinden uzaklaşanlar düşmana esir oldu.   

ONA NE HAÇLI NE MOĞOL DİRENEBİLDİ 

Tahrif olmuş bir Hıristiyanlıktan güç alan Haçlı orduları, Onun (S.A.V.) ümmetinin dünyayı Ona tercih ettiğini, Ona sevgi 
yerine dünyaya sevgiyi seçtiğini hesapladı. Onun ümmetine saldırdı. Onların çavuşlarından zalim Ernat öylesine şımardı ki 
“Ben, Medine’ye gideceğim ve Muhammed’in cesedini çıkarıp Avrupalılara (zafer işareti olarak) götüreceğim” dedi. 
Dünya sevgisi Müslümanları sarmıştı, dünya sınırlıdır, bölüşmeyi gerektirir, bölüşmenin olduğu yerde ihtilaf vardır, 
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ümmet ihtilafa düşmüş, Ernat’ların zafer umudu Mekke’nin yanı başındaki Cidde’ye kadar ulaşmıştı. Ernat’ın askerleri 
Onu (S.A.V.) sevenlerce kıskıvrak yakalandı, Mina’da kurban edildi. Ernat gününü bekledi, Ona (S.A.V.) sevdalı 
Selahaddin-i Eyyübi’nin bizzat elinden ölümü tattı.  

Onun düşmanları Ernat gibilere öylesine umut bağlamışlardı ki Ernat’ların Peygamber Sevdalısı Selahaddin’in elinde can 
vermesi, Avrupalılar tarafından Onun (Hz. Muhammed Mustafa’nın) yeniden dirilişi gibi görülmüştü.  

Kör ahmaklar… Onun hiç ölmediğini anlamamışlardı. Aramızdan ayrılan sadece bedeni idi. Her canlı gibi o mübarek 
beden de gününü tamamlamış ve dünyadan ayrılmıştı. Oysa Onun ruhu dipdiri… Onun manevi huzuruna çıkmayı 
başaranların yanında, Medine’de bedeninin Hz. Bilal (ra)’ın yanında durduğu gibi duruyor.  

Selahaddin’in orduları savaş meydanlarında Onun hadislerini işittikçe Bedir’de Onun sesini duyan ashabından farksız 
olmuşlar, onlar gibi kılıç sallayıp onlar gibi düşmanı yenmişlerdi. Hittin’de olmayan, sadece Onun (S.A.V.)  bedeni idi. 
Onun (S.A.V.)  ruhu oradaydı; o ruh kendisini sevenlerle beraberdi, Selahaddin ve arkadaşları Ona inanıyor, Onu seviyor 
ve Onu hissediyorlardı. Onu (S.A.V.)  kendi komutanları biliyor, hadisler üzerinden Onun emirlerini alıyor, düşmana o 
emirler doğrultusunda saldırıyorlardı. O emir komuta karşısında Bedir’de Onun düşmanı Ebu Cehillerin can verdiği gibi 
Ernat’lar da Hittin’de can vermişti. Müşriklerin esir düştüğü gibi Hıristiyanlar da esir düşmüştü.  

Sonra Moğollar çıktı Onun (S.A.V.) sevgisinin karşısına. Hüneyn Günü’ndeki çöl ehlinden farksız değildiler. Ancak 
onlardan daha katil ve daha gaddardılar. O güne kadar hiçbir sevgi onların kılıçlarına karşı direnememiş; her sevgi onların 
kılıçları ile can vermişti. Üstelik zaman zaman yanlarına bel’amları da alıyorlardı. Kılıcı iyi kullanıyor, hileyi de 
bel’amlardan öğreniyorlardı. Hüneyn’deki bedeviler kadar zaferden emindiler, Ona duyulan sevgi azığının azaldığı her 
yerde ilerliyor; Onu seven kalpleri durduruyorlardı. Ama önce Meyyafarkin’de Muhammed Kamil El Eyyüb’ün sevgi 
kalesinde sarsıldılar, sonra Şam diyarında Ayncalut’ta Onu sevenlerin kılıcını gördüler. Bu sevgi karşısında hayrete 
düştüler ve Hüneyn sonrasında bedevilerin imana gelmesi gibi imana geldiler. O Moğol kalp, Ona duyulan sevgi 
karşısında sevgi katili kılıç olmaktan çıkıp hidayet kılıcına dönüştü.  

BATI ONUN SEVGİSİNİ YOK EDEMEDİ 

Sömürge ile beslenen Batı, Fransız İhtilali’nden sonra Ona karşı yeniden direnişe geçti. Bu sefer daha donanımlıydı. 
Bel’amlara verecek altınları, Müslüman gençleri aldatacak ahlaksızlığı, en akıllıları bile aldatacak bilimsel hileleri vardı. 
Napolyon’un Mısır seferi ile şansını denedi, olmadı, aldatmaya başvurdu.  

Napolyon, Onun sevgisini tanıyorum, o sevgiye saygı duyuyorum, dedi; sahte bir sevgi ile aldatma yoluna gitti, tutmadı. 
Napolyon’un altınları Mısır’ın bel’amlarını satın aldıysa da Napolyon’un askerî mahareti, Onu (S.A.V.) sevenlerin Suriye 
sahillerindeki sevgi nöbetini aşamadı.  

Amerikan kıtası ve Hindistan’daki putperestleri kılıçla yenen mağrur Batı, Cezayir çöllerinde, Kafkas dağlarında Onun 
sevgisine yenildi. Onun sevgisiyle yücelen Seyyid Abdulkadir’lerin, Şeyh Şamillerin büyüklüğünü kabul etti. Çareyi onları 
besleyen sevgiyi eğitim ve ideoloji üzerinden yok etmeyi denemekte buldu.  

Batı, 1840’lardan bu yana açık bir şekilde Onun sevgisine karşı ideolojik bir savaş veriyor. Bu ideolojik savaş her zaman 
kilisenin desteğini aldı, her zaman yanına bel’amlar aldı ama ardından katil diktatörlerin katliam ve işkencelerinden 
başka eser bırakmadı.  

SEVGİSİ DİKTATÖRLERİ KAHRETTİ 

Birer Moğol çavuşunu andıran diktatörler, efendilerinin bildiği bütün yolları denediler. Sahte peygamberliğin tarihte 
uğradığı iflası bile zaman zaman unuttular, kendilerini bir peygamber gibi tanıttılar. Onlara bakılırsa din çağı geçmiş, 
insanlık akıl çağına girmişti, kendileri de birer akıl dini peygamberi gibiydiler. Halkları artık Hz. Muhammed Mustafa’yı 
değil, kendilerini sevmeliydi. Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) onların ülkesinde asla anılmamalı ya da illa anılacaksa 
onların izin verdiği ölçülerle ve onların isimleri yanında anılmalıydı.  

Öylesine ileri gittiler ki ilkokul sıralarındaki çocuklara bile kendi adları ile Hz. Muhammed Mustafa’nın adlarından oluşan 
iki seçenekli “Kimi daha çok seviyorsunuz?” soruları dahi sordular. Bir kez olsun kendi adlarını cevap aldıklarında 
sevinçlerinden dört köşe oldular, korku eseri olarak “İkisini de seviyorum” cevabı alırlarsa, böyle bir “sevgi şirki” 
sağlamışlarsa bununla bile tatmin oldular. Ama ya o küçücük çocukların “Ben, Peygamberimi seviyorum” sesini 
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duydularsa neredeyse oracıkta o küçücük çocukları öz elleri ile boğacaklardı, “Sus” dediler, katil gözlerle baktılar onlara, 
bu uğurda nüfus planlamaları bile yaptılar. Ama Onu seven nesilleri tüketemediler. O sevgi onları kahretti. Diktatörler, 
hiç kimseden, hiçbir şeyden Ona duyulan sevgiden daha çok ızdırap çekmediler. Onun sevgisine haset duydukları kadar 
hiçbir şeye haset duymadılar.  

Adlarını anmaya bile gerek yok; diktatörler bir bir tarih sahnesinden silindiler. Ama Ona (S.A.V.) duyulan sevgi hâlâ 
dimdik ayakta.  

Diktatörlerin Onun (S.A.V.) sevgisi karşısında aciz kaldığı bir süreçte Batı’nın çürümüş beyinleri Ona karşı savaşı bizzat 
kendileri üzerlerine aldılar. Karikatürlerle, yazılarla Ona karşı mücadele ettiler. Hollanda’daki faşist parti başkanı misali, 
onlar Onun (S.A.V.) aleyhine çalıştıkça Onun sevgisi kalplere kazındı. Onların kimi geri çekildi, kimi Moğol askerleri gibi 
imana geldi.  

Ne var ki hâlâ özellikle Müslümanlarla hiç karşılaşmayan, bu sevgiyi hiç görmeyen Amerikan merkezli kimi yapıların da 
desteğiyle uluslararası kuruluşlar Onun sevgisine karşı savaşı sürdürme inadını sürdürüyor.  

İflas eden ideolojilerin ardından kalan fosil çavuşlara akıl vererek Onun hakiki sevgisine karşı sahte bir sevgi inşa ediyor. 
Kendilerince halka “Gelin orta bir yolda buluşalım, siz bizim sahte peygamberimizi sevin, biz de sizin gerçek 
Peygamberinizi (S.A.V.) methedelim” diyecekler. Bununla halkı o gerçek sevgi kaynağına ulaşmaktan alıkoyacaklar. Boş 
bir çaba içindeler.  

Onun (S.A.V.) için Arabın Peygamberi diyenlerin bugün Onu (S.A.V.) anmak zorunda kalmaları, Onun sevgisine karşı bir 
yenilgidir. Sahte sevgi de hileli sevgi de Onun sevgisi karşısında iflas edecektir. Çavuşlar da aynen diktatörler gibi tarihe 
karışacak, kendi çağını tamamlayıp unutulacak. Oysa O (S.A.V.) ahir zamanın gerçek önderidir. Dünya var oldukça ümmet 
Onu (S.A.V.) sevmeye ve Onun (S.A.V.) sevgisiyle savaşanları yenmeye devam edecektir.  

Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.), Mekke’nin yetimi… Dedesi Abdulmuttalip ve amcası Ebu Talib’in himayesinde yetişmiş 
genç Kureyşli… Seni Allah seçmiş, Sana karşı kim savaş kazanabilir? Seni bize Allah sevdirmiş, hangi sahtekâr Seni bize 
unutturabilir. Dün kılıçlarına boyun eğmeyen boynumuz bugün onların sahtekârlığına mı aldanacak? Bu keyfi asla 
tatmayacaklar. Biz Sana tabi oldukça az olsak da çok olsak da galip biziz.  

“Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz; 

Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz! 

Yol Onun, varlık Onun, gerisi hep angarya; 

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!..” demiş şair, birilerinin Onun sevgisini unutturmaya çalıştığı Anadolu’da… O 
birileri iflas etti edecek. Onun (S.A.V.) sevgisi Anadolu’da dimdik ayakta…  

Sakarya… Dicle… Fırat… Nil… Ne fark eder? Onun sevgisi bir ümmet gerçeğidir. Onun sevgisi karşısında yenilmek küfür 
için beynelmilel bir gerçektir… 

Dün Ebu Cehil, Haçlı, Moğol, Napolyon, diktatörler… Bugün bir başkası… Değişen kişi, yer ve zamandır. Değişmeyen, 
Onun sevgisi karşısında yenilgidir.  

Ey akıl sahipleri gelin, akledin, inadınızdan vazgeçin ve Onun sevgisini Onu sevenlerle birlikte tadın… Onun sevgisi Ona 
itaati gerektirir. Gelin Ona itaat edin ve itaat etmeye çağırın. Kazanan Onun sevgisidir. Kazanacak olan yine Onun 
sevgisidir.  

Allahüme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin…     
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Dünya Resulullah’a Yönelmektedir 

İnsan, “Lailahe illallah Muhamededürresullullah” diyerek İslam olur. 

Müslüman, “Allahümme selli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin” diyerek ihya olur, dirilişe ulaşır. 

Bütün İslami ihya hareketlerinin bir özelliği var. Hepsi Resulullah’a yönelmiş, dirilişi Onun sünnetini ihyada bulmuştur. 
İhya, “Diriliş” demektir ve “Diriliş” Resulullah’a yönelmek demektir. Yasin suresinde der ki yüce Rabbimiz: “Ölüleri ancak 
biz diriltiriz.”  

Ölüm, madden olabileceği gibi manen de olabilir. Diriliş de öyledir. Manen diriliş bir vesile ile olur ve bu vesile, bu dirilişe 
ulaşım imkânı; Hz. Resulullah’tır, Onun hayatıdır, Onun sünnetidir. Manen ölmüş toplumlar Onun hayatıyla hayat bulur, 
Onun sünnetiyle dirlik ve düzene kavuşur. “Ey Resulüm! De ki: Ey insanlar! Eğer Allah’ı seviyorsanız gelin bana uyun ki 
Allah da sizi sevsin.” (Al-i İmran 31)  

Onun hayatına yaklaşan, Onun sünnetine yapışan Kur’an’a yaklaşır, Allah’a yaklaşır. Allah’a yaklaşan esaret zincirlerini 
kırar kula kul olmaktan kurtulur, hürriyete kavuşur. 

Bu ümmet her ne zaman Onun sünnetinden uzaklaştıysa yenildi; fitneyi dürttü, ezildi. Ve her ne zaman yenilginin, 
fitneye düşmenin, ezilmenin sebebini aradıysa bu sebebi Onun sünnetinden uzaklaşmak olarak buldu; bilittifak “Kurtuluş 
Onun sünnetine sarılmaktadır” dedi. 

Ömer bin Abdulaziz hazretleri hadislere önem verdi. Büyük ihya önderleri Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi; Mescid-i 
Aksa’sını kaybetmiş, Haçlıların hançerinin soğukluğunu şah damarında hissetmiş bu ümmeti, iki etkinlikle ihya 
etmişlerdir: Hadis sohbetleri ve mevlid etkinlikleri. Onlar, hayatın bütününü bir hadis sohbetine dönüştürdüler. 
Selahaddin hazretleri, bir toplantı için beklerken ya da yorgunluk içinde bir toplantıya ara verirken “Buyurun, biriniz bize 
biraz hadis okusun” derdi. O, gittiği yerlerde “Hadis Evi” denen medreseler açtı. Ordusu ölüm-kalım savaşında Hittin’de 
düşmanla savaşırken âlimler saflar arasında dolaşıp “İbn-i Abbas’tan rivayet edilmiştir. Resulullah buyurdu ki… Enes bin 
Malik’ten rivayet edilmiştir. Resulullah dedi ki…” diyerek hadis okudular. İslam ordusu o seslerle kendini Resulullah’ın 
manevi komutanlığında hissetti, Resulullah başlarındaymış gibi Haçlıya kılıç salladı ve zafere ulaştı. Allahu Ekber… Allahu 
Ekber… Allahu Ekber…  

Bu ses, Hz. Bilal’in Fetih gününde Kâbe’nin damından yükselen sesidir. Müslümanlar, Selahaddin çağında mevlid 
etkinlikleriyle bu sesi kulaklarında hissedinceye kadar siyerle ihya oldular. 

Hz. Bilal, Resulullah’ın dünyadan bedenen ayrılışından sonra (Bedenen diyoruz, çünkü o manen sağdır, kendisine salavat 
getirenlerin yanındadır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed) bir müezzin olarak bir daha ezan 
okumadı ve bir gün Şam taraflarında fetih peşindeydi. Veba hastalığı, düşmandan daha çok Müslümanları vuruyordu. 
Müslümanlar güç durumdaydı. 

Artan malla beraber dünya sevgisi de oluşmaya başlamıştı, maddi ölümden önce manen ölüm tehlikesi de vardı. Hz. 
Ömer (RA), Müslümanların işlerini yoluna koymak için Şam civarına kadar gelmişti; Bilal’i gördü. “Kalk ey Bilal bize bir 
ezan oku!” dedi. Emir’ül Müminin’in emrine icabet gerekiyordu. Bilal kalktı, fetih gününde Kâbe’nin damında ezan okur 
gibi ezan okudu. O “Allahu Ekber” dedi. Hz. Ömer ve sahabeler yere çöküp ağladı, ağladı, ağladı. Hepsi Resulullah’ın 
günlerine dönmüş, Onun manevi huzuruna ulaşmış, Onunla bir daha hayat bulmuştu. 
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Hz. Bilal, fetih günü, Kâbe’nin damından ezan okurken bir müşrik “İyi ki babam öldü de bugünleri görmedi” demiştir. O 
ezan, Kâbede şirkin madden ve manen ölümüydü; onların müşrik babalarının asıl ölüm ilanıydı. O ezan; Mekke’de 
mümin çağının ilanıydı, mümince bir dünyanın ilanıydı, gerçek anlamda yeni bir dünyanın ilanıydı. 

 

BU BİR KİMLİK DEĞİŞİMİYDİ 

Bu o kadar büyük bir dirilişti ki daha 15-20 yıl önce Ümeyye bin Halef’in avlusunu temizleyen, develerini sulayan siyah 
derili köle Bilal, içinde bulunduğu düzenden ayrılmış, “Müminlik” denen yeni bir kimliğe ulaşmış ve o kimlikle Kâbe’nin 
damına çıkıp eski düzenin ölümünü ilan etmişti. 

Bu öyle büyük bir dirilişti ki Musab bin Umeyr Mekke’deki alışıldık gençlik havası düzeninden ayrılmış, “Mümin” 
kimliğiyle, yeni dünyanın ilk başkenti Medine’nin temelini atan öğretmen olmuştu.  

Mekke’nin tüccarlarından birer tüccar Ebu Bekir ve Osman, alışıldık ticaret düzeninden ayrılmış mümin kimliğiyle tarihe 
yön veren önderler olmuşlardı.  

Hamza bin Abdulmuttalib, avcılığın duyarsız düzeninden ayrılmış dünyayı değiştirecek orduya komutan olmuştu. 

Mekke’nin birkaç yazıcısından bir yazıcı, Hattab’ın oğlu Ömer mümin kimliğiyle günlük hayat düzeninden ayrılmış; tahtın 
soyda olduğu bir dünyada Bizans’ın şehirlerini elinden almış, Sasanileri tarihten silmişti. 

Bu öyle bir devrimdi ki Ali bin Ebi Talib belki babası gibi sadece güzel söz söyleyen bir adam olarak kalacak iken mümin 
kimliğiyle ilmin kapısı olmuş, insanlığa öğretmen olmuştu. 

İslam, eski kimliğe karşı komutanlı, askerli bir savaştı. 

“Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar…”(Tevbe 3)  

Mekke’de eski kimlik yakılmış, yerine yeni bir kimlik ilan edilmişti. Eski “vatandaşlık” son bulmuş, yeni bir “vatandaşlık” 
başlamıştı.  

Resulullah, iman sözleşmesiyle bu kimliğin sahiplerini, bu yeni vatandaşlığı kabul edenleri öylesine seviyordu ki Onun bu 
sevgisi Allah’ın kitabında yer bulmuş:  

“And olsun size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız O’na çok ağır gelir. O size çok 
düşkündür, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe 128) Resulullah bu yeni kimliğin sahiplerini öylesine 
seviyordu ki bu yeni kimliğin sahipleri, daha önce Uhud Dağı’nın ardından Onun ordusuna saldırıp öz arkadaşlarını dahi 
şehit etmiş, onların hanımlarını dul, çocuklarını da yetim bırakmış olmalarına rağmen onların eski kimlik altında 
yaptıklarını affediyor, affetmekle kalmıyor, ordusuna komutan yapıyor, “Seyfullah” diyordu onlardan Halid’e.  

“Lailahe illallah Muhammedurresulullah” diyerek bu kimliği kabul edenleri, kalpleri nerede olursa olsun onlar onun 
canciğer amcası, dar gününde koruması, geniş gününde Mescidi’nin işçisi, cephede ordusunun komutanı Hz. Hamza’yı 
mızraklayanlar bile olsa onları affediyordu. 

Hatta onlardan biri Hamza’nın ciğerlerini çiğneyip parmaklarını gerdanlık yapan kadın bile olsa ona “Sen de affedildin” 
diyordu. 

Bu kimlikle, bu vatandaşlık sözleşmesiyle eski defterler kapanıp bembeyaz bir sayfa açılıyor; eski dönem yok sayılıyor; 
hesap, vatandaşlık sözleşmesinin (beyatın) yapıldığı günden başlıyordu.  

İnsanlık bu kimliğin niteliği üzerine, bu kimliğin yol açtığı değişim üzerine ve bu kimliğe Resulullah’ın verdiği değer 
üzerine düşünmek, düşünmek ve düşünmek zorunda. 

Seyyid Kutup hazretleri onun sahabeleri için “Onlar, örnek nesildi” diyor.  

Siyeri okuyun, bir daha okuyun, bir daha okuyun… Kendinizi adeta dünyanın ötesine kurulmuş yüksek bir sahnenin 
karşısında bulacaksınız. Bu dünyadan olmayan bir sahne ama bu dünyadan bir sahne…  
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Bu karmaşık çağda kurtuluş, o sahneyi bütün yönleriyle görebilmektir.  

Biz, kendi kimliğimizden o kadar uzaklaştık ki kimliğimize öylesine yabancılaştık ki Resulullah gibi yaşamak bir yana 
Resulullah’ı anlamakta bile güçlük çekiyoruz. Kendimizi yeniden Resulullah’ı anlama kapsam alanına koymak, Onun 
mübarek etkisiyle hayat bulmak, ihya olmak zorundayız. Ümmetin bundan başka denediği her yol, önce dünya 
cehennemine doğru gitti; ahiretteki durağı ise malumdur. 

Der ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri: “İşte böyle bir Zat’ın ef’al, ahval, akval ve harekâtının her birisi manevi beşere birer 
model hükmüne geçmeye layık iken Ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin (sünnetine ehemmiyet vermeyen 
veyahut teğyir etmek isteyenlerin) ne kadar bedbaht olduğunu deliler de anlar. 

Bahtiyar odur ki bu ittiba-yı sünnette hissesi ziyade ola. Sünnete tabi olmayan, tembellik eder ise büyük zarardadır; 
sünneti ehemmiyetsiz görür ise büyük cinayettir; sünnetini tekzibi ima ederse, tenkit ederse büyük sapıklıktadır.” (11. 
Lema) 

Bu zor zamanda zafere erenler, O’na salavatı çağın sevinç ilanı alkışın yerine seçenler zafere erdiler. Etkinliklerin başında 
ve sonunda “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed” dediler. Biz de “Allahümme salli ala 
Muhammedin ve ala ali Muhammed” diyelim.  

Umulur ki Rabbim, bizi ihya eder; Onun önderliğinden başka bir önderlik aramaya kalkışan gafillerimize “Müminlik” 
kimliğini sevdirir. Biz, bu sevgiyle kurtuluşa erenlerden oluruz. 

Hz. Bilal’in Kâbe’nin damından yükselen ezanını kulağında hissedinceye kadar siyer okuyanlardan olmak dileğiyle Allah’a 
emanet olunuz. 
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Halid-i Bağdadî’yi anmak ve anlamak 

Türkiye’de daha çok Halid-i Bağdadî olarak bilinen Şeyh Halid-i Zülcenaheyn eş-Şehrezûri el-Kürdî, İslam âleminin 19. 
Yüzyılın başından bu yana yetiştirdiği en önemli toplum önderlerindendir.  

Ne var ki Şeyh Halid, çokça sevildiği hâlde, yeteri kadar bilinmez. Adı çok anılır, öyküsü anlatılmaz. 4-5 Mayıs’ta Bingöl 
Üniversitesi’nde düzenlenen  “Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ve Hâlidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi” konulu 
sempozyum bu bilinmezliği kırmaya dönük çok değerli bir adımdı. Üniversite yönetiminin her adımıyla sahiplendiği, 
Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger Bey’in değerli bir sunuş konuşmasıyla ve Müfid Yüksel Hocamıza sordukları sorularla 
ayrıca katkıda bulundukları sempozyumda Şeyh Halid’in şahsiyeti, ilmî kariyeri ve tasavvuf anlayışının yanında Halidî 
dergâhlar ve medreseler de çok yönlü olarak konuşuldu. Şeyh Halid’i araştırmak isteyenler için birbirinden kıymetli 
kapılar açıldı. Prof. Mehmet Mahfuz Söylemez Hocamızın başkanlığında yapılan değerlendirme oturumunda Müfid 
Yüksel ve Ağrı Üniversitesi Mevlana Halid-i Bağdadi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Abdulcebbar 
Kavak Hocamızın dile getirdikleri hususlar başlı başına bir değerlendirme gerektirmekte ve araştırmacılar için kapılar 
açmaktadır.  

18. yüzyıl sonundan günümüze İslam dünyasını Şeyh Halid’siz değerlendirmek mümkün değildir, böyle bir girişim tarih 
körlüğü olur. Kafkasya’da Şeyh Şamil, bizde Şeyh Said onun müntesipleri arasındadır. Üstad Said-i Nursî onun manevi 
çizgisindedir, hatta kimi araştırmacılara göre onun yolunun müceddididir. Filistin’de İngilizlere ilk kurşunları sıkan Şeyh 
İzzeddin el-Kassam onun çizgisindedir. Cezayir’in büyük mücahidi Emir Abdulkadir’in, Kadiri de olsa ondan feyz aldığı, 
hatta kimi rivayetlere göre onunla görüştüğü ve icazet de aldığı söylenir. Ruslara karşı düşünsel mücadele eden Tatar 
Müslümanları, Bolşeviklere savaş açan Buhara Türkleri ve Afgan cihadının pek çok önderi ona bağlanmıştır. Endonezya 
ve Malezya’daki ihyada büyük pay sahibidir. Müritlerinin Mekke’de Cebelikubeys’teki tekkesi bu Güney Asya 
Müslümanlarının irşad dergâhı olmuştur. Son devir muttaki Osmanlı Şeyhülislamları ve mürteci diye ilan edilen Namık 
Paşa gibi büyükler onun yolundadır. Bugün Türkiye siyasetinde İslamî hassasiyete sahip neredeyse bütün isimler bir 
şekilde onun halifelerinin dergâhlarından geçmiştir. Irak Kürdistan’ındaki Barzaniler de ona bağlanarak temsil gücüne 
ulaşmıştır.  
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Şeyh Halid’in bir yanı İbn-i Abidin’dir, diğer yanı Muhammed Emin el-Kürdî’dir. İkisinin toplamı ilim ve tasavvuftur. 
Bununla birlikte Şeyh Halid’in bir yanı İhvan-ı Müslimin kitaplığını oluştururken Muhammed Emin el-Kürdi’nin Tenvir'ül 
Kulub adlı eserini ilk üç eser arasında kitaplığa yerleştiren İmam Hasan el-Benna’dır. Bir yanı ahiliği sanayileşme çağına 
taşıyan, Gümüş Motor gibi girişimlerle Müslümanların önünde sanayileşme yönünde kapılar açan Zahid Kotku’dur. Bir 
yanı bizi Marksizme karşı koruyan Peygamber Sevdası’dır.  

Bunun için İslam düşmanlarının yanında, zihinleri İslam düşmanlığından beslenenler de ona düşmanlık yapmışlardır, onu 
tanımayanları ondan uzaklaştırmanın yolunu bulmaya çalışmışlardır.  

Şeyh Halid,  

1.Nakşibendiyye’yi tecdid ederek tasavvuf ile ilmi birleştirmiş, batıni bir çizgiye oturan hurafeci anlayışa ağır bir darbe 
vurmuştur. Mürşid-mürid manevi ilişkisini fiili bir teşkilatlanma biçimine dönüştürerek 60’tan çoğunu bugünkü Türkiye 
coğrafyasına gönderdiği yüzden çok halifesiyle İslam dünyasının ulaşabildiği her noktasına ulaşmıştır.  

2. Tekkeleri ilme teşvik ederek Müslümanları yayılmakta olan Batıcılığa karşı donatmış, sûfiliği aksiyoner bir kimliğe 
kavuşturmuş. Halkın hem ilim hem hareket bakımından tekkelere güvenini artırmış. Batılı tüccar ve misyonerlerle 
kurdukları ilişkiyle donanıma ulaşan azınlık papazlarına karşı bir ilmî cephe oluşturmuştur. 

3. Batı yayılmacılığına, İslam yurdunda güçlenen Hıristiyan azınlıklara, Batılılar hesabına çalışan Müslüman kimlikli 
kişilere karşı mücadele yöntemleri geliştirmiştir. 

4. Devletin Fransız İhtilali’nin menfi etkisi altında merkezileşmeye yöneldiği, sekülerizm ve ulusalcılığa ilgi duyup 
müdahale ettiği alanları artırdığı, toplumun zihin ve günlük yaşamını eğitim üzerinden sekülerliğe çekme işaretleri verdiği 
bir dönemde, İslamî yaşamı non-govermental (sivil çatıda) sürdürmenin yolunu aramıştır.    

5. Kürt mirliklerinin Okyanus üzerinden Hint yolculuğunun başlamasıyla İpek Yolu’nun önemsizleşmesi, Hıristiyanların 
Batı’yla işbirliği sayesinde güçlenip vergi vermemesi ve itaat karakterinden çıkması, Mir ailelerinin çok büyümesi ve israfa 
dalması sonucu güç kaybettiği bir dönemde halifelerini aynı zamanda toplumun dünyevi önderliğine de yönlendirerek 
hem uzun süredir ayrı olan dini ve sosyal liderliği yeniden birleştirmiş hem de çöken mirliklerin yerine alternatif bir 
tarikat- hanedan yönetim biçimine öncülük etmiştir. Kürtlerin toplumsal bir fetret dönemi yaşamasını engellemiştir. 

6. Şeyh Halid, medreselerle tekkeleri birleştirerek ilmi parçalanmaya son vermiş, onun halife ve müderrislerinin kurduğu 
dergâh medreseleri üzerinden ortak bir Kürtçe yaygınlık kazanmış, Kürtler arasında faqi ve sofi hareketliliğiyle bir iç 
kaynaşma yaşanmış, aradaki farklar en aza inmiş, böylece Kürtlerde bugün ulus olmanın gereklerinden sayılan 
homojenlik önemli bir düzeye ulaşmıştır. Ama bununla birlikte ümmeti asla ihmal etmemiş, kavminin bir önderi olarak 
değil, ümmetin bir önderi olarak öne çıkmıştır.  

Şeyh Halid bir ihya önderidir, ihya önderlerinin örnek alınacak yönleri, taklit edilecek yönlerinden çoktur.  

Ne yazık ki Şeyh Halid’in taklit edilecek yönleri öne çıkarılmışken örnek alınacak yönleri genellikle ihmal edilmiştir. Taklit, 
donuktur, bir yerde kalır; örnek alış ise geliştirilmeye uygundur. Şeyh Halid, irşad yöntemiyle ve teşkilatlanmasıyla 
geliştirilebilir bir örneklik oluşturmuştur. Bunun için Şeyh Ahmed-i Haznevî gibi öncüler, onun irşad yöntemini kendi 
coğrafyalarında günün koşulları içinde geliştirerek sürdürebilmişlerdir.  

Sempozyumun güzel yanlarından biri de genellikle Bingöl çevresiyle sınırlı olsa da Şeyh Halid’in çizgisindeki dergâh ve 
medreselerin tanıtılmasıyla onun çizgisinin sürdürülüş biçimi hakkında bir kanaat oluşturulmasıdır.  

Kanaatimce buradaki en önemli problem, Şeyh Halid’in çizgisinin Şeyh Halid’i taklit edenlerle sınırlı tutulmasıdır. Oysa 
Şeyh Halid’i örnek alanların sahası çoğu zaman onu taklit edenlerin sahasından daha geniş olmuştur. Şeyh Halid’in 
çizgisinde olanlar üç grupta ele alınmalıdır: Taklit edenler (günümüzün kimi dergâhları), taklit ile örnek almayı 
buluşturanlar (Zahit Kotku bu husustaki en önemli isimdir), sadece örnek alanlar. Bu son grubun en önemli isimleri hiç 
kuşkusuz İmam Hasan el-Benna ve Üstad Bediüzzaman’dır.  

İnşaallah yeni çalıştay ve sempozyumlarla Şeyh Halid’in İslam dünyası üzerindeki etkisi el alınır, onun birikiminden ve 
örnek alanlardan hakkıyla istifade edilir.   
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İslam davetini ihya etmek 

İnsan, elli yıl öncesine göre bile farklı bir dünyada yaşıyor. Henüz elli yıl önce, pek çok yerleşim yerinde evler lamba hatta 
çıra ile aydınlanıyordu. İnsanlar, yılın mühim bir kısmında dinlenip diğer kısmında çalışıyorlardı. İktisadi işlemlerde 
“takas” hâlâ yaygındı. Çoğu insan, telefon hatları için “Bu telleri ne diye bu direklere takmışlar?” diye soruyordu. 

 

Bugünün dünyasının en ücra köşesine elektrik ulaştı. Bütün dünyada insanlar, yılı sayılı tatil günleri dışında çalışarak 
geçiriyorlar. İktisadi işlemlerde biz artık elektronik paralardan bile değil, sanal kredilerden ve ona ulaşım izni veren 
şifrelerden söz ediyoruz. İletişim ağları ise bizi dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. 

 

Varlığı belki birkaç yıl önce keşfedilen Hint kıtasındaki Everest yamaçlarında bir Nepal köyündeki kadın da Güney 
Amerika yerlilerine ait bir Peru köyündeki genç de internet ağlarını kullanabiliyor, sesini kaydedip görüntüsünü çekip 
Londra’ya, Pekin’e, Toronto’ya ulaştırabiliyor. Aynı anda Moskova’yı, Paris’i, Mekke’yi, Medine’yi ekran üzerinden 
izleyebiliyor. 

 

İnsanlığı teknoloji alanında farklı bir aşamaya taşıyan modern uygarlık, aynı başarıyı manevi alanda göstermedi. Aksine, 
insan “uygar dünyada” büyük bir manevi boşluk yaşıyor. İnsanın manevi gelişimi, maddi gelişiminin çok gerisinde kaldı. 
Gökdelen’de yaşayan insan, Hasankeyf mağaralarındaki mutluluğa, Hint kamışından barakalardaki şenliğe, topraktan bir 
in görünümündeki Afrika çölü evindeki aile birlikteliğine imreniyor. Konu sadece mutluluk da değildir. 

 

İstanbul’da “uygar bir kadın”… Üniversitede eğitim görmüş, meslek yaşamında ekonomi bürokrasisinde tepe noktalara 
kadar yol almış… Ardından tüketimi internet alışverişi üzerinden artırmaya dönük bir şirket sahibi olmuş… İslam kaynaklı 
her tür maneviyata tepkili… İslamî her tür sesi, kendilerini Maslak’taki rezidanslarından koparıp geriye (!) götürecek bir 
çağrı olarak görüyor. Ama aynı zamanda kendisini boşlukta hissediyor. Arkeolojik kazılara merak salıyor ve kazıların son 
dönemdeki en bilinenlerinden Göbeklitepe’ye, kendisi için bir tanrı, bir tanrısal ses arar gibi merak kesiliyor. 1400 yıl 
öncesine ait, diyerek İslam’ı reddederken varlığı muhtemel birkaç bin yıl önceki bir yaşamda, lahitlerin altında bir tanrı (!) 
ya da tanrısal bir ses aramak… 

 

“Modern uygarlık”, dünyevi (seküler) yaşamda, ibadetsizlikten kalan boşluğu eğlence, türlü spor faaliyetleri, hobiler ve 
sanat etkinlikleri ile doldurmayı ön görüyor. Buna rağmen bireyin sorun yaşaması durumunda psikiyatriyi manevi bir 
danışmanlık gibi tasarlıyor. Psikologları, kimi zaman bireysel rehberlik, kimi yerde aile koçluğu gibi adlar altında ama 
aslında bir tür pagan veya nihayet Hıristiyanlık rahibi gibi manevi tatmin sunan “uygarlığın din adamları” gibi işletiyor.     

 

İstanbul’daki “uygar kadın” bunlardan hep haberdar ve hatta bunların içinde. Dıştan mutlu da görünüyor hatta kendisini 
bir mutluluk koçu olarak tanımlıyor ve kendisi gibi “uygar” kesime danışmanlık da yapıyor. Ama o, bunların yanında 
kendisi için bir inanç arıyor. Arkeoloji kazılarındaki buluntularla ilgili her tür eleştiriyi inancına müdahale gibi algılıyor. Bu 
eleştiri devlet televizyonu TRT’den yapılmışsa devleti gericiliği kendi vergileriyle teşvik etmekle itham ediyor. 

 

Paradoks o kadar derin ki “bunalım”, yaşananı tanımlamakta yetersiz kalıyor. Nihayetinde en istikrarlı tutarı “madde” 
olunca arkeolojide inanç arayışı ilgili hâlini de metalaştırıyor, arkeolojik kazılardan “postmodern efsaneler” üreterek 
kitap yazıyor ve o kitapları tanıtarak kasasına para kazandırmanın biricik mutluluğuna ermiş gibi oluyor! 

 



82 
 

“UYGAR” İNSANI ANLAMAK YA DA ONA ÖFKE DUYMAK 

 

İslam’ın belki en mucizevi yanı bütünlüğüdür. İslam daveti de İslamî idare ile aynı karaktere sahiptir. Müslüman idareci, 
idaresi altındaki herkesin hâlinden sorumlu olduğu gibi İslam davetçisi de ulaşabildiği bütün insanların hâlinden 
sorumludur. 

 

Konunun anlaşılmasını sağlamak için sözünü ettiğimiz “uygar kadın”a öfke duyabiliriz, onun arkeoloji kazılarından medet 
ummasıyla alay edebiliriz, İslam karşıtlığına nefret duygusuyla karşılık verebiliriz. Ama bunlardan daha zoru, onu 
anlamaya çalışmaktır: Belki de onun İslamî her tür sese karşı nefreti Müslümanların ona çağı anlamasını sağlayacak hiçbir 
şey vermemesinden, ona bunalımını atlatmasını sağlayacak hiçbir ses ulaştırmamasından geliyor. 

 

Geçmişte İslam dünyasında bu tür kesimlere ulaşmakla cenneti hak etme arayışını sürdüren mü’minler vardı. Alim ve 
zahid… Devletler savaşta, ilme gark olmuş ulema münazarada, bireysel ibadetiyle kendinden geçmiş abid kendi iç 
aleminde iken onlar, bu kesimleri İslamî bir yaşama katan sessiz sedasız kahramanlar oldular. 

 

Günümüzde bunu o günkü cemaat ahlakı içinde yapanlar yerine kalemi, klavyeyi, ekranı kullanabilen hocalar aldı. Ne 
yazık ki çabaları; bireysel olduğundan hem irşadı yarı yolda bırakıyor hem zamanla hocanın bizzat kendisinin de bu ön 
cephede ağır yaralar alıp maneviyatından çok şey yitirmesi gibi dehşet verici ve cesaret kırıcı sonuçlar getirebiliyor. 

 

Diğer bir husus da söz konusu vaiz hocaların İslam’ın bütünlüğüne halel getirecek şekilde sadece manevi boşluğa 
odaklanmaları ve İslam’a yönelişi bir tür psikoterapi gibi sunmalarıdır. Mesele, bir inanç değil, aslında bilindik bir araç 
olan psikoterapi olunca da kendisini daha iyi geliştirmiş, malzemeleri daha güne uygun modern psikoterapi karşısında, 
teknoparkta el sanatlarını tanıtan zanaatkârlar konumuna düşebiliyorlar. 

 

 

YENİ DÜNYADA İSLAM DÂVETİ 

 

Eski dünyanın karakteristik özelliği Batı dillerinde “statik” ile ifade edilen “yavaşlık”tı. Yeni dünyanın karakteristik özelliği 
ise “hız”dır. Eski dünya cahiliyesi insanı statik bir ortamda tutarak kula kul ederdi, yeni dünya cahiliyesi insanı inanılmaz 
bir hız içine alarak onu kula kul bırakıyor. İkisinin müşterek hedefi ise insan iradesinin harekete geçmesini engellemek ve 
onu kula kulluktan çıkaracak yola girmesinin önüne geçmektir. 

 

İslam’ın inanç, değer ve ibadetleri sabit, dünyanın maddi varlığı, insanın yaşamını sürdürürken kullandığı araçlar 
değişkendir. İslam’ı sair dinlerden üstün kılan mucizevi yanı ise inanç, değer ve ibadet sabitleriyle bu değişken maddi 
varlık ve araçlar dünyasına hükmedebilmesidir. Bütün değişkenliğe karşı sabitliğiyle değişime yön verebilmesi, anlam 
kazandırması, insanın o değişim içinde zeminini kaybetmesini engelleyebilmesi; değişimle mutluluğun onda aksi yönde 
işlemesinin önüne geçmesidir. 

 

Bu bağlamda İslam’ın bir anlık gafleti dahi onaylamayan, yarı uyku ve kendinden geçmişliği ifade eden “ğışave” hâlini, 
“elleri boynuna bağlanmış sürüklenen köle” misali iradesiz sabitliği Allah’a isyan dahilinde bir ölüm sayan (bkz. Yasin-i 
Şerif’in ilk 12 ayetine) İslam ile donanmış Müslüman, sürekli hareket ve hız insanıdır. 
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Müslüman, gafletten uzaktır. Müslüman, yumuşak yataklara gömülüp uyuşmayı ölümden sayar. Müslüman, iki günü bir 
olanı ziyanda bilir. (Bkz. Secde Sûresi gibi ilgili sûrelere ve bu hususlarda bilinen Hadis-i Şeriflere) 

 

İslam’ın kurumları da vakti zamanında buna uygun işlemiştir. 

 

İslam davetindeki araçsal dönüşümün en güzel misallerinden biri hiç kuşkusuz ribatlardır. Ribatlar, fetihler çağı Hülefa-i 
Raşidin Devri’nde sınır karakolları olarak oluşmaya başlamış,  Emevi günlerinde daha da yayılmış ve devasa askeri 
karargahlara dönüşmüştür. 

 

Abbasî günlerine gelinip fetihler azaldığında ve İslamî davet yayıldığında ribatlar, cihadla ilgili konumlarını da 
gerektiğinde koruyarak, gayr-i Müslimleri İslam’a davet eden birer mürşid karargahına evirilmiştir. Bulunduğu bölgenin 
şeklen Müslümanlaşması sona erdiğinde ise ribatlar, artık Müslüman zahidlerin ve alimlerin Müslümanları geliştirmeye 
ve günahlara dalmaktan uzaklaştırmaya dönük zaviyeleri olmuşlardır. 

 

“Güne göre” değil, ihtiyaca göre vaziyet almayı ifade eden bu harika dönüşüm, bugün için ilham verici olmalıdır. 

 

İslam davetinin inanç, değer ve ibadet özü sabit; araçları ise ihtiyaca göre değişkendir. Bunun için aynı kurum, fetih 
günlerinde karakol; davet günlerinde tebliğ merkezi, İslam’ın hep kısa sürede sağladığı maddi gelişim günlerinde 
dünyevileşmeyi engelleyici ve değişimi yönlendirici bir ilim ve zühd merkezi dönüşümünü geçirebiliyor. 

 

Bugünün dünyasında İslam’a muhtaç ve henüz İslam’ın hiçbir zaman hâkim olmadığı bir saha var. Bir de İslam 
dünyasında İslam’a çok duyarsız, yer yer karşı, çoğu kendine ait okullarda yetişmiş, kendi gettolarında büyümüş, 
nüfusları milyonları bulan ve büyük şehirlerin “ayrıcalıklı semtlerinde” odaklanan bir kesim vardır. İslam daveti, onların 
kapısını bugüne kadar hiç çalmadı ama onlar ise her gün bulundukları zaviyelerden Müslümanları kışkırtacak söylemler 
geliştirdiler. 

 

Müslümanlar, bugünün dünyasının mağdurları değiller. Zulüm gören kesimi olma konumunu kabullenip acı çekmeyi bir 
kültür hâline getirmek, acılar üzerinden İslam tebliği yaptığını düşünmek, İslam’ın özüne aykırıdır.   

 

Müslümanlar, dünyanın bugün içinde bulunduğu durumdan bizzat sorumludurlar. Amerika’da sokakta yaşama 
durumunda bırakılan Siyahî’nin hâlinde bizim sorumluluğumuz vardır. Ona zulmeden beyaz görünümlü despotun insanlık 
dışı tutumunda da bizim sorumluluğumuz yok değildir. Müslümanlar, “imam ümmet” olarak her iki kesime de İslam’ın 
kurtarıcı sesini ulaştırmakla mükelleftirler. Bugünün iletişim dünyası, bu sorumluluğu kaçınılmaz bir zorunluluk hâline 
getiriyor. 

 

Ve bu evrensel sorumluluk, İslam’ı modernizm karşısında bir psikoterapi gibi sunan çağrıların yetersizliğini de yeteri 
kadar ilan ediyor. 
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Bugünün dünyasında İslam’ın sosyal adaletini kapsamayan, zekât müessesini, sosyal dayanışmayı içermeyen, insan 
haklarını öne çıkarmayan hiçbir davet tam bir İslam daveti değildir. 

 

Müslümanların bir kısmı kendilerine biçtikleri manevi danışman konumlarında vazifelerini elbette yapacaklar, bu 
minvalde İslam davetini yapacaklardır. Sorun onların varlığı değildir; sorun onların yanında İslam’ı bir bütün olarak 
anlatan davetçilerin nadirliğidir. 

 

Eskiden beri İslam dünyasında iki ana kesim vardır: İslam dünyasının sorunları kronikleşmiş odakları üzerinden bitmeyen 
fitne ile uğraşanlar… Bir de bu fitneden kendilerini beri tutup İslam’ın sesini Kur’an ve Sünnet’in cevaz verdiği yollar 
üzerinden dünyaya duyuranlar… Birinci grup hep kınanmış, ikinci grup fatihler ve mürşidler olarak hep rahmetle 
anılmıştır. 

 

Bu bağlamda kadim İslam dünyasında yaşayanların önünde hâlâ bu iki yol duruyor: Kronikleşmiş hasta bölgelerin 
taraflarının haklılığı veya haksızlığını konuşup tartışmak, onlar üzerinden Müslümanlık, muvahidlik ölçümleri yapmak… Ya 
da kendini çağın insanını İslam’la buluşturmaya adayan mücahidler, davetçiler olmak… 

 

Ya kör fitne hikâyeleri içinde zamanı doldurup ölümünü beklemek… Ya da “Şüphesiz ölüleri mutlaka biz diriltiriz. Onların 
yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) bir bir kaydetmişizdir.” 
(Yasin-i Şerif 12) yüce hakikatine kulak vermek… “Onlara, o karye halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. Hani biz 
onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, 
"Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz" dediler.” (Yasin-i Şerif 13-14) ayetlerinin ve devamının yol rehberliğinde insanlara 
hakkı götüren birer elçi olmak… İslam davetini yeniden ihya edip insanlığın yol göstericileri konumuna çıkmak… 

 

Galip gelen elbette bu ikinci yol olacaktır… 
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Yeni bir dünyada yeni bir vaaz dili 

İslam dünyasının başta gelen sorunları arasında sayılan cehalet, bütün dönemler için ilmin yokluğu sorunu değildir. 
Aksine Abbâsî günlerinden itibaren ilmin çoğalıp derinleşerek halktan uzaklaşması sorunudur.  

İslam’da ilim, pratiğe, tatbikata yansıdığı kadar kıymetlidir. Uygulamada karşılığı olmayan ilim, bizde hep sorunlu 
bulunmuştur. İlim ve uygulama arasındaki ilişkide ise en önemli hususlar; ilmin Müslümanı şuurlandırması, İslam’ı 
yaşayacak bilgilerle donatması, gayrimüslimlerin önünde İslam’la ilgili somut ve soyut engelleri kaldırmaya hizmet 
etmesidir.  

Mü’min, ilimden istifade edebiliyorsa ve gayrimüslim ilim sayesinde İslam’a ulaşabiliyorsa ilim, işlevini yerine getirmiştir; 
aksi hâlde yerine getirmemiştir. O durumda ilim, ya bir çıkar karşılığı gerçekleştirilen bir etkinliktir, bir geçim kaynağıdır, 
bir maaş edinme yoludur ya da zihinsel bir tatmin, zihinle ilişkili bir zevktir.  

İlim, bir geçim aracına dönüştüğünde bürokratikleşir, zamanla halktan tamamen uzaklaşır. Salt zihinsel bir zevke 
dönüştüğünde de ilim, zamanla o zevkten anlayan zümrenin bir küçük daire faaliyeti hâline gelir. 

İslam dünyası Abbâsî günlerinden itibaren her iki sorunu da yaşamıştır. Bağdat gibi şehirlerde bütün dünyanın gıpta ettiği 
ilmî kurumlar oluşmuş, büyük ilmî faaliyetler gerçekleşmiş. On binlerce kişinin katıldığı kitap çoğaltma faaliyeti gibi 
insanlık tarihinde benzersiz büyük görünümlere şahitlik edilmiştir.  

Lâkin Bağdat’ın yanı başında hatta Bağdat’ın semtlerinde halkın çok geniş bir kesimi bu ilim deryalarından hiç 
nasiplenmemiştir. Çünkü halkla ilim deryası arasında gerekli kanallar inşa edilmemiştir. Halkla ilmin arasına, anlaşılır 
olmama, uygulamada karşılığı olmama gibi setler bulunmuş; bu manevi setler, maddi setlerden daha katı bir şekilde 
halkla alimler arasına girmiş; İslam’ın toplumsal yapısının özüne aykırı olduğu hâlde avam ve havas gibi keskin bir 
sınıflaşmaya yol açmıştır.  

Halk, bilgi ve bilinç düzeyi ne olursa olsun, kendisini nizam içinde tarif etmesini, işlerinin görülmesini ve kendisi için 
meşruiyete giden kapıların açılmasını sağlayacak bir bilgilenme yoluna gider. Bunu normal yollarla sağlayamadığında 
muhalif bilgi kaynaklarına ilgi duyar.  

Abbâsî günlerinden modern Batı günlerine kadar İslam dünyasında ilim ile halk arasındaki engellerden, çeşitli bidat 
yapıları istifade etmiştir. Alimin ulaşmadığı Bedevî, Türkmen ve Ekrâd’a elinde defiyle bir inanışa veya şahsi çıkarına 
hizmet eden tipler ulaşmış.  
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Halk alimi anlamayınca elinde defiyle kimi zaman “ilahi” okuyan, kimi zaman “menkıbe” anlatan ama çoğu zaman hak ile 
batılı karıştıran o çoğu gezgin ve “kimliksiz” kişileri dinlemiş, zamanla onlardan edindikleri ile kendisi için özerk bir inanç 
atmosferi oluşturmuştur. Neticede İslam dünyasında şehirlerle kırsal alanlar arasında bugünden bakıldığında çok dehşet 
verici inanış duvarları örülmüş ve bu inanış duvarları, İslam’ı savunmasız bırakacak boyutlara ulaşmıştır. Zira şehirli, uç 
temeddün yüzünden askeri yanını yitirmiş, kırsaldaki Bedevî ise inanış olarak farklılaştığından İslam’ın savunulmasına 
mücahit olarak katılmak istememiştir.  

Kürt medreseleri, İslam dünyasında bu açıdan müstesna bir yere sahiptir. Hemen hemen her noktaya ulaşarak şehirle 
kırsal alan arasında inançsal bir farklılaşmayı tamamen engellemişlerdir. Zira medresede icazetini alan, herhangi bir kırsal 
alan mevkiine giderek halk için hocalık yapmış, halkla sahih İslam kaynakları arasında köprü oluşturmuştur.  

Ne var ki medrese alimlerimiz de ilimde derinleştikçe vaizlik yönlerini yitirirlerdi. Bunun için alim, bulunduğu sahada 
halkı kısmen ayakta tutsa da zamanla ya dervişlerin kaynakları ile vaaz etmek ya da vaazdan tamamen el etek çekmek 
durumunda kalırdı. Mevlânâ Halid-i Bağdadî’nin getirdiği bütünleşme hareketi bile bu sorunu tam olarak izale 
edememiştir.  

Asıl sorun ise Batılılaşmada ortaya çıkmıştır. Zira Batılılaşma, yeni ve örgütlü bilgi kaynakları getirmiştir. İlim çevrelerimiz, 
bu yeni bilgi kaynaklarından habersizdiler. Öte yandan evveliyatında propaganda, nihayetinde “halkla iletişim/kamu 
diplomasisi” gibi faaliyetler bağlamında bilgiyi yayan Batıcı çevreler karşısında, bireysel veya dar çevre içinde kalan İslâmî 
ilim hizmetleri, güç dengesizliği yüzünden pek çok noktada aciz kalmıştır.  

Günümüzün vaaz ve irşad hizmetleri, bu arka planı bütün İslam alemi bağlamında dikkate almak durumundadır.  

MODERN DÜNYADA VAAZ  

Toplumun Batılı bilginin hücumuna uğradığı ilk dönemlerde vaizlerimiz tepkisel hareket etmişlerdir. “Ecnebîler, 
mel’unlar, Garplı şeytanlar, Ehl-i Sâlib” gibi lafızlar etrafında halkla Batılı bilgi kaynakları arasında bir duvar örmeye 
çalışmışlar, bir savunma hattı inşa etmişlerdir. Bu savunma hattı bir noktaya kadar iş de görmüştür. Lâkin örgütlü ve bir 
hedef doğrultusunda hareket eden Batılı bilgi karşısında, İslam dünyasının bu bireysel ve dar çevre tepkisi, özellikle 
Batılılaşmayla doğrudan muhatap olan kesimlerde yeteri kadar iş görmemiş ve o çevrelerin gün geçtikçe karşı tarafta saf 
tutmalarına yol açmıştır. Bugün hâlâ bu noktanın aşıldığı söylenemez.  

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk çeyrek yüzyılında İslâmî tepki, şiddetli bir baskıyla susturulmuş; Batılı bilgi kaynaklarına 
sahada kalecisiz oyun imkânı verilmiş. Batı’nın bilgi kaynakları, İslam’ın kalecisiz kalesine diledikleri gibi, istihza ederek 
gol atmışlardır. Daha doğrusu sahada sadece Batılı bilgi kaynaklarının oyuncuları bulunmuş, onlar kendi aralarında 
koşuşturarak keyiflerince kaleye gol atmışlar ve sözde hakemler fütursuzca Batılı bilgi galibiyeti ilanında bulunmuşlardır.  

Cumhuriyet Dönemi’nin ikinci çeyreğinde ise vaaz izni peyderpey çıkmış ama kürsüdeki vaiz, cami cemaatini resmi bakış 
açısı doğrultusunda törpüleme, sindirme ve Batılılaşmaya dolaylı olarak ikna etme yönünde nutuklar atabilmiştir.  

İslam’ı anlatmak üzere kürsüye çıkan vaiz, sürekli itaat çağrısında bulunurken cami cemaatini aşağılama, cemaate 
hakaret etme, cemaati çağı anlamamakla itham etme gibi tutumlardan kaçınmamış, aksine bu tutumları cüret 
bağlamında değerlendirebilmiştir.  

Bunun aksine olan ise ancak vaizin anlaşılmaz bir dille, yuvarlak ifadelerle İslam’ın büyüklüğünü soyutça anlatması 
olmuştur. Neticede kendisi tatmin olmuş, cemaat güzel bir konuşma dinlemiş ama sahada bunun müspet bir karşılığı 
görülmemiştir. Çok hazin bir hâl olarak bu tür vaizler, halkı bozmadıkları için mutlu olmuşlardır.   

Her iki vaiz tutumuna karşı farklı iki vaizlik de gelişmiştir: Çağın ihtiyaçları noktasında hiçbir tetkike tabi tutulmayan 
geleneksel vaizlik ve çizgi dışı vaizlik.  

Geleneksel vaizliği, Batılı eğitimden geçmiş biri olarak dinlediğinizde ne yazık ki dinledikçe dinden çıkma tehlikesini 
yaşama gibi bir sorun yaşayabiliyordunuz. Bunun için okumuş dindarların çoğu, kendilerini bu vaazdan uzak tutuyorlardı. 
Birkaç yıl önce Diyarbakır’da böyle bir hutbe dinlemiş ve neredeyse camiyi terk etmiştim. “Bu şehirde gençlerin Marksist 
olması için böyle hocaların varlığı yeter!” demiştim. Zira örgütlü, coşkulu ve kendi mantığı içinde tutarlı bir Marksist 
anlatım karşısında böyle berbat bir sözde İslam anlatımı, halkı değnekle Marksizmin tarafına sürüklemekten başka bir 
şey değildi.  
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Merhum Timurtaş Hoca gibi çizgi dışı vaizlerin ise alanı geçmiş dönemde baskılar, eziyetler, engellemeler yüzünden çok 
sınırlı kaldı. Buna rağmen bugün dindar kitlelerin varlığında onun gibi dava ehli vaizlerin cehdlerinin büyük payı vardır.  

GÜNÜMÜZ GERÇEKLİĞİNDE VAAZ 

Bugünün dünyasında artan iletişim imkânları ile bilgi düzeyi yükseldiği gibi, Türkiye’de okullaşma ve üniversiteleşme 
oranları da çok yükseldi. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artık bir bilgi toplumu söz konusudur. Dolayısıyla 
kürsüdeki vaiz düne göre farklı bir toplumla yüz yüzedir.  

Diyanet İşleri Başkanlığı son yıllarda vaaz konusunda kayda değer çalışmalar yaptı, önemli sempozyumlar düzenledi; 
vaizlerin de eğitim düzeyi genel olarak yükseldi. Vaizler, artık alanlarında ihtisas sahibi kişilerden oluşuyorlar. Ne var ki 
salt dini ilimlerde ihtisas sahibi olmak, vaazın işlevselliğini sağlayacak noktayı yakalaması anlamına gelmiyor.  

Zira ihtisas sahibi olmak, vaazın dilinde ayrışmaya, durağanlığa, toplumdan uzaklaşmaya ve heyecan azlığı sorununa yol 
açabiliyor. Başka bir açıdan ihtisas, bir yoğunlaşmadır ve bir alanda yoğunlaşmak ise kişinin onun ilgisini azaltabilir, 
çevrenin de ondan uzaklaşmasına yol açabilir.  

Bugünün vaaz dilinde her iki sorun da söz konusudur. Sıradan insan ile vaiz arasına bir ilim duvarı girdi girecek. Alim olan 
vaiz, bizim yöremizdeki medrese alimi misalinde olduğu gibi sıradan halka hitap edememe sorunuyla yüz yüze. Vaizler 
aynı zamanda ilmî ağırlıktan dolayı bir heyecan sorunu da yaşıyorlar, vaazların gittikçe yarı bürokratik yarı ilmi bir dile 
büründüğü görülüyor. Bundan dolayı halk, kürsüde aradığı heyecanı bulamıyor ve vaazdan yeteri kadar istifade 
edemiyor.  

Vaizlerin kendi alanlarında ihtisas yapıp uzmanlaşmaları, onların üniversiteli sayısının arttığı bir dünyaya seslenmelerini 
sağlamıyor. Zira her ilmin bir dili vardır ve vaizin ihtisas dili, sair üniversite mezunlarına hitap etmeyebiliyor.  

Günümüzün vaaz dilinin en önemli sorunu ise hâlâ vaazların önemli bir kısmının elli yıl öncesi cami cemaatine 
seslenmesidir. Kimi zaman kınayan kimi zaman cami cemaatinin günlük zihinsel sorunlarına hitap etmeyen bir dil. 
Caminin dışına ise neredeyse hiç hitap etmeyen bir söyleyiş…  

Akdeniz, Ege sahillerinde, Trakya’da, Ankara Çayyolu’nda İstanbul Kadıköy’de yaşayan üst tahsilli ve tamı tamına laik 
toplum kesimi için vaiz ne konuşmalı? Bu soruya cevap olarak içler acısı bir boşluk vardır. Toplumun bu kesimi, 1980 
sonrasında çok yönlü faaliyetlerle biraz olsun yumuşadı ama bugün tekrar bir uzaklaşma sorunu yaşıyor ve vaaz dili, 
onları bu uzaklaşma inadından vazgeçirme konusunda yetersiz kalıyor.  

Vaazın özü ve ana gayesi sabittir ama sunum biçimi ve yerel hedefleri birbirinden farklılık arz etmelidir.  

Bu doğrultuda,  

-Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversiteler, vaazın sunumuna daha çok yoğunlaşmalı.  

-Diyanet İşleri Başkanlığı ile üniversitelerin din sosyolojisi bölümleri arasında daha çok iş birliği yapılmalı.  

-Vaizler, tayin edildikleri bölgenin sosyolojisi hakkında daha çok eğitilmeli. 

-Yörelerin eğitim durumu ve gereksinimlerine uygun bir vaaz içeriği ve dili geliştirilmelidir.  

-Vaizlerin önemli bir kısmı cami kürsüsünün yanında saha vaizi olarak yetişmelidir. Bununla kast edilen Batı taklit 
edilerek geliştirilmiş hastaneler için manevi danışmanlık ve cezaevi vaizliği değildir. 

 Vaizler, günümüzde iletişim imkânlarının arttığı ortamlarda bizzat o imkânları kullanarak İstiklal Caddesi’nde gününü içki 
ve eğlencede geçiren gence seslenmeleri gerektiği Hacettepe, ODTÜ üniversiteleri asistan ve hocalarına da ulaşabilmeli 
ve seslenebilmelidirler. Caminin minaresine dahi tahammül etmeyen Ankara Batıkent ya da İstanbul Şişli’deki yaşlılar da 
vaazın ulaşmayı hedeflediği kesimler arasında yer almalıdır.  

Bunun yanında üniversitelerin sosyal alan dersleri, bize aitlik açısından daha köklü bir içerik değişimine tabi tutulmalıdır. 
Böylece okumuş yeni kitleler, bilgi düzeyleri artarken de vaazı anlayacak bir evren içinde kalmalıdır.  
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Aksi hâlde vaiz sayısının artırılması ve vaiz eğitimine yapılan yatırım, beklenen karşılığı vermeyecek ve İslam’dan 
uzaklaşan kitlelerin vebali, bu yatırımları yeteri kadar değerlendirmeyen kurumların boynunda kalacaktır.    

 

İmam Hasan El-Benna ve İslam’a Daveti Yeniden İhya Etmek 

Geçenlerde ilaçsız tarıma dikkat çekmek için hazırlanan bir programa denk geldim. Programcı, Trakya taraflarında yaşlı 
bir adamla hanımının Tarım Bakanlığı’ndan ödül almış bağını anlatıyordu.  

Anadolu kıyafetleri içinde, başı mazbut örtülü ve kameraya bakmaktan utanan yaşlı teyze “Bu tarla babamdan kaldı; biz 
onu beraber bağa dönüştürdük ama artık yaşlandım, onu gelinimle oğluma bırakacağım” diyordu.  

Programcı, onun ardından evin yine yaşını başını almış, başını kundak başı bağlamış, dindarlığa pek de uzak görünmeyen 
gelinine yöneldi. Kadın, aslında şehirli imiş, uzun yıllar önce köye gelin gelmiş, tarımı, köy yaşamını sevmiş. Buraya kadar 
her şey normal… Ama programcı, yaşlı teyzenin “Artık yaşlandım, bağı gelinimle oğluma bırakacağım” sözüne atıf 
yaparak “Siz ne düşünüyorsunuz?” diye sorunca duyarlılık sahibi her insanı dehşete düşürecek bir cevap yükseldi 
ekrandan. “Ben, burada oğlum için bir şarap evi açmak istiyorum, benim bütün hayalim, planım bu!” dedi kadın.   

Geçmişten kalan bir miras, o mirası devreden dini bütün bir yaşlı kadın ve onun bütün hayali, biricik planı oğlu için şarap 
evi açmak olan gelini… Ya oğlu ne düşünüyordu? Keşke bir de ona sorsalardı…   

Hemen öfkelenmek, peş peşe hakaretler yağdırmak, “Toplum nasıl da nesilden nesle bozuluyor..!” diye yakınmak 
mümkün… 

Ama ya biz inanan insanlar olarak, o aileye ne kadar ulaşabildik? Ona içkiyi haram kılan yüce Allah’ın dinini ne kadar 
anlatabildik? Ya da kaç kişinin aklından geçti: Bu aileye ve benzer ailelere bir şekilde ulaşsam da onlara hakkı anlatsam 
diye.  

Şubat ayındayız ve şubat, İslam aleminde adeta resmen “şehadet ayı” olarak biliniyor. İmam Hasan el-Benna, bu ayda 
şehid olmuş büyüklerdendir. İngilizler adına iş gören Mısır Kralı Faruk’un adamları tarafından 12 Şubat 1949’da şehid 
edildi.   

El-Benna’yı kıymetli kılan pek çok üstün vasfı vardır. Ama herhalde bu vasıflar içinde en önde olanı, İmam’ı bizim için 
unutulmaz kılanı, onun davetçi yanıdır.  

Önceki çağın büyükleri, düşüncelerini genellikle kürsülerde veya gazete, dergi köşelerinde anlattılar. Topluma açık genel 
hitaplar yaptılar. İmam El-Benna ise kürsüleri, gazete ve dergileri ihmal etmedi. Ama ondan fazlasını da yaptı: Henüz 
çocukken, davet edeceği şahısları tespit etti. Sonra, titiz bir planlama ile onlara ulaştı; onların günahlarını yüzlerine 
vurmadan, onları kırmadan, onlara sövmeden hakkı anlattı.  

Hz. Peygamber salallahü aleyhi vesellem de böyle yapmamış mıydı? Resûlullah salallahü aleyhi vesellem, Ebû Talib’in 
evinde Beni Haşim’e seslendi; Ebû Kubeys Tepesi’nde bütün Kureyş’i muhatap aldı ama asla onunla yetinmedi.   

O, ulaşacağı insanları tek tek tespit etti; onlara usulünce ulaştı ve hakkı anlattı. Hz. Ebû Bekir radiyallahü anh’ın üzerinde 
çok durulmamış daveti de bu sünnet üzerine icra oldu. Sonra Hz. Musab  radiyallahü anh, Yesrib’de bu sünneti tatbik etti 
ve Yesrib’i Medine olmaya hazırladı.   

Onlar, ulaşacakları insanları kimi zaman bir panayır yerinde, kimi zaman evlerinde, kimi zaman Ka’be’nin yanı başında, 
kimi zaman Yesrib’de bir hurma bahçesinde buldular ve muhatapları kendilerini kovsa bile onlara ısrarla İslam’ı anlattılar. 
Zira yüce Allah’ın rızası buradadır.  

İmam Hasan El-Benna, işte bu sünneti modern zamanda ihya etti, bu karmaşık çağda İslam’a davetin sünnet üzerine 
mümkün ve verimli olduğunu gösterdi.  

İmam henüz ortaokul çağlarında hem bir mescidde irşadda bulunuyor hem “Haramların İşlenmesini Önleme Cemiyeti”ne 
üye oluyor. Cemiyet’in takdir edilecek bir çalışma yöntemi var: Örneğin, namazı düzgün kılmayan ve Ramazan’da oruç 
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tutmayanların adreslerini tespit ediyorlar ve onlara mektupla ulaşarak namazın, Ramazan orucunun ve sair farzların 
önemini anlatıyorlar. O şahsın sorununu İslam’ı anlatmak için fırsata dönüştürüyorlar, ona ulaşıyorlar ve ona hakkıyla 
tebliğde bulunuyorlar.  

Altın yüzük takanlara bile ulaşıp onlara doğruyu söylemek, sonra kahvehane kahvehane dolaşıp İslam’ı tebliği etmek, 
yine İmam ve arkadaşlarının tebliğ gayretlerindendir.  

Sonraki yıllarını şöyle anlatıyor İmam El-Benna:  

“Okul döneminde sohbet, tebliğ ve buna benzer çalışmalarımızı yürütüyorduk. Yaz tatili oldu. Memleketlerimize gittik. 
Memlekette üç arkadaşımla neler yapmalıyız diye istişare yaptık. İlk yapmayı kararlaştırdığımız işlerden biri, sabah 
namazına insanları kaldırmaktı. Kararımızı uygulamaya ertesi sabah başladık. Hemen aramızda mahalleleri paylaştık. Tan 
yerinin ağarmasından önce halkı sabah namazına uyandırmaya başladık. Kaldırma işlemini tamamladıktan sonra Nil 
Nehri’nin kıyısında durur, okunan ezanları dinlerdik. Camiler dolardı. Bu kadar kişinin uyanmasına sebep olduğumuzdan 
dolayı Allah’a şükrederdik. Daha sonra mescide gidip o vakitte oradakilerin yaşça en küçüklerinin bizim olduğumuzu 
görmemiz mutluluğumuzu kat be kat artırırdı. Allah’a hamd eder bu çalışmalarımızın devamını temenni ederdik.” 

Onun tebliğ ve irşadı bir ömür devam etti, kimi zaman köylerde, kimi zaman kürsülerde… 

Onu özgün kılan ve davette imam yapan husus ise davetini, aynen sünnette olduğu gibi, örnek alınabilir bir yol üzere 
yapmasıydı.  

Diğer bir hususu ise daveti, “din görevlisi” sınıfında olan memur veya fahri görevlilerin tekelinden çıkarmak… Davette 
bulunmanın onlara has olmadığını, hatta kimi zaman sıradan Müslümanın davette din görevlilerinden daha etkili 
olabildiğini göstermek…  

Ve İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ZAMAN… 

İnsanların hakikatten doğruyu öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarının farkında olsunlar veya olmasınlar… 

Onlar eksiklerinden dolayı eleştirilmeyi, günahlarından dolayı hakarete uğramayı beklemiyorlar… Bunu yapmak, nefsi 
rahatlatır. Oysa davetin amacı, davetçinin kendisini rahatlatması değil, davet ettiği kişiyi rahat ettirmektir.  

Bencilliğin adeta bir ideoloji hâline getirildiği bir dünyada başkaları rahat etsin diye gayret göstermek… İnsanların hoşuna 
gitmese de onlara hakkı tavsiye etmek… Büyük özveri gerektirir elbette… 

Allah, İmam Hasan El-Benna’ya rahmet eylesin… Onu sayfalar dolusu övmekle bir şey elde edemeyiz. Onu taklitle, onun 
gibi yaşamak da bize çok yol aldırmaz… Olması gereken, onun sünnet üzere ihya ettiği yolu, yine sünnet üzere bugünün 
koşullarında ihya etmektir. Bugünün gerçekliği içinde insanlara ulaşmak ve onları davet etmektir.  

Ne dersiniz? Bu çağda en çok ihtiyaç duyduğumuz hususlardan biri hakkı anlatmak değil midir? İslam davetini yeniden öz 
yolu üzerinde ihya edip “muhtaçlara ulaşmak” ve onları hakka yöneltmek… Toplumun ıslahının başka bir yolu var mıdır?  

Ve son söz:  

Ebü’l-Leys Semerkandî rahmatüllahi aleyh der ki:  

“İyiliği emredenlerin beş şeye ihtiyacı vardır:  

Öncelikle ilim, zira cahil emri bi’lmaruf ve nehyi anilmünkerde bulunamaz.  

İkincisi, gayesinin ilahi rızayı kazanmak ve İslam’ı yüceltmek olması.  

Üçüncüsü, anlattığı kişiye karşı şefkatli olması, ona şefkatle ve tatlı sözle izah etmesi,  

Dördüncüsü, sabırlı ve halim olması,   

Beşincisi, söyledikleri ile amel etmesi.”  
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Bataklıktan önderliğe, ırkçılıktan şehadete: Malcolm X  

 “Gelecek, bugünden ona hazırlananlara aittir.” 

“Irkçılık olmadan kapitalizm de olmaz.” 

“Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır.” 

“En iyi nasihat, iyi örnek olmaktır. 

Ben bir Amerikan rüyası görmüyorum, benim gördüğüm bir Amerikan kâbusu.” 

Bundan 60-70 yıl önce söylenmiş bu marifet yüklü sözler kime ait olabilir? Bir hırsıza, bir sokak çocuğuna, bir kötülük 
çetesi mensubuna aittir, dense aklı başında kaç kişi buna inanır? Kaç kişi hayret etmez?  

Ama İslam’dır bu. Helvadan put yapan Ömer’i alır, adaletin, hikmetin simgelerinden biri yapar. Bilal’i taş taşımaktan alır, 
yeryüzünün en mukaddes yapısına, Ka’be’ye çıkarır, yol kesici Ebu Zer’i alır, özgürlük simgesi, sosyal adalet simgesi 
yapar.  

Malcolm X’i anlamak için Hz. Ömer’i, Hz. Bilal’i, Hz. Ebu Zer’i (Allah, hepsinden razı olsun) bilmek gerek. Onların dönüşüm 
hikâyesi, onlardaki şahsiyet inşası öyküsü, onlardaki yükseliş destanı bilinirse Malcolm’un El Hac Melik Şahbaz’a 
dönüşüm hikâyesi, ondaki şahsiyet inşası öyküsü, yükseliş destanı da anlaşılır.  

“İşittik ve itaat ettik” demeseydi Ömer, Mekkeli herkes gibi yaşayıp ölecekti. Bilal, her köle gibi bir köle, Ebu Zer her yol 
kesici gibi bir yol kesici... 

İslam, fert ve toplumlar için bir yükseliş yoludur. Kendisini ona adayana vefasızlık etmez. Onu aziz kılar. Malcolm, bir 
sokak çocuğu, bugün için İstanbul Tarlabaşı’nda yaşayan pek çok Kürt çocuğu gibi bir hırsız, başıboş bir çete mensubu... 
Arada bir çetecilik eğilimi ile Siyahilerin uğradığı haksızlıklar arasında bir örtüşme gören, hırsızlığını, çeteciliğini 
Siyahîlerin uğradığı haksızlıklar üzerinden meşrulaştırmaya (doğru görmeye) meyleden bir çocuk... 

O günlerdeki yaşam tarzı Amerika için tam istenilen bir yaşam tarzıydı: Düşük bir yaşam... Egemen güçlerin, zalimlerin; 
zayıfların enerjilerini boşalttıkları bir bataklık... Onlar, o bataklıkta tepinirken zalimler zulümlerini sürdürme yolu bulur. 
Tağutlar, bunun için bataklıklar üretirler. O bataklıklar üzerinden kötülükle mücadele ediyormuş görünümü verirken 
zulümlerini perçinleme imkanı bulurlar.  

Malcolm, o bataklıktan kurtulmak isterken, kendisine Müslüman diyen bir Siyahî ırkçı oldu. Bütün Beyazları “Şeytan”, 
bütün Siyahları “mazlum” görüyordu. Onun için “iyi” ve “kötü” olmak bir renk meselesiydi. Farkında değildi ama aslında 
kendisine zulmeden Beyazlar da onun gibi düşünüyordu. Onlarla aynı dindendi, sadece kampı farklıydı.  

Malcolm’un bu hayat devresi Amerika için sadece bir endişe kaynağıydı. Kontrol altına alınabilir bir endişe ki kontrol 
edilebilir her endişe küçüktür.  
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Sonra Malcolm, bütün kirlerinden arınarak tam bir Müslüman oldu. Müslüman olunca Amerika için dört dörtlük bir 
korkuya, bir fobiye dönüştü. O varken zalimlerin işinin yolunda gitmediği, imha edilmeden zalimler için rahat bir uykunun 
mümkün olmadığı bir korku hatta bir canavar… 

Malcolm, bir çete iken eline bir kelepçe vurularak etkisizleştirilecek bir belaydı. Kelepçe ile önüne geçilebilecek her bela 
küçüktür. Malcolm, milliyetçiyken fikriyattan yoksun, yolunu bilmez bir şaşkındı. Şaşkınlar, kendilerine zarar verir; 
düşmanlarını ancak uyandırır ve güçlendirirdi.  

Malcolm, Müslüman olunca ahmaklıktan ve şaşkınlıktan kurtuldu; hedefini bilen bir önder olarak öne çıktı. Hedefini bilen 
bir önderi dinleyecek bir kitle varsa zalimlerin vay haline?  

BATAKLIKTAN ÖNDERLİĞE 

Malcolm, 19 Mayıs 1925’te yoksul bir Siyahî ailenin yedi çocuğunun dördüncüsü olarak doğdu. Daha 6 yaşındayken 
babası vefat etti. Resmi kayıtlara göre bir tramvay kazasında ölmüştü. Malcolm’un annesine göre ise o çeteler tarafından 
öldürülmüştü.  

Amerika’da bir Siyahi olarak yedi çocuğa bakan bir kadın olmak... Önce sigorta şirketi, intihara kalkıştığını iddia ederek 
aylığını kesti, sonra evlenmek istediği adam onu yüz üstü bırakıp kaçtı. Malcolm’un annesi bu ağır yükün altından 
kalkamadı, kocasının öldürülmesinden yedi yıl sonra, Malcolm 13 yaşında iken akıl hastanesine kaldırıldı. Malcolm ve 
kardeşleri ondan alındı, ayrı ayrı koruyucu ailelere verildi ve ancak 24 yıl sonra Malcolm ve kardeşlerinin çabasıyla akıl 
hastanesinden taburcu edilebildi.  

Malcolm, avukat olmak istiyordu. Ancak beyaz bir öğretmen onu hedefinden vazgeçirdi. Malcolm, sokağa düştü; 
çeteciliğe başladı. Her tür kötülüğe bulaşan bir çete... (Cezaevinde iken zaman zaman hastane yolunda veya sesimi 
duyan koğuşlardaki adli mahkûmlara sorardım: Dosyan? “Aklına kötülük adına ne gelirse hepsi var abi” diye cevap 
verirlerdi. Herhalde öyle çete mensuplarından bir çete mensubu ve hatta lideriydi Malcolm.)  

Malcolm, 1946’da pek çok benzeri gibi hırsızlık suçundan cezaevine düştü; cezaevi, ona heyecanını tefekkürle 
buluşturma imkânı verdi, zalimler suyu kanalizasyonlarından akan bataklıklarında tepindirdikleri Malcolm’u cezaevinde 
bitirmek, ona başı, ortası, sonu kötü bir hayat hikâyesini kefen yapıp giydirmek istiyorlardı. Malcolm, tefekkür etti, irade 
sahibi olduğunu, insan olarak seçme hürriyetine sahip olduğunu, “Hayır!” demenin hırsızlıktan başka bir yolun olduğunu 
öğrendi, “La” dedi, yolunu kendisi seçti. Ama zalimlerin oyun içinde oyunları vardır. Doğal ve temiz bir yaşam için 
ormanları yok eder, kentlerde apartman aralarında küçük parklar yaparlar. İnsanların doğal yaşam özlemini o küçük 
parklarda söndürürler, onun bir talebe dönüşmesini engellerler.  

Elijah Muhammed Hareketi... Gerçeğini Allah bilir ama eldeki verilere göre, böyle bir parklardan bir parktı. Mazlumun 
özleminin bir talebe dönüşmesini engelleyecek ve zalim su vermediğinde kuruyacak yapay bir alan... 

Malcolm, kurtulmak isterken oraya düşmüştü. Bataklıktan iyiydi elbette. Ama gizli bir zindandı orası. Malcolm ise daha 
rahat bir zindanı değil, gerçek bir hürriyeti arıyordu... 

Elijah grubu içinde kısa bir sürede yükseldi. Önderlik kabiliyeti ve hatipliği ile kısa bir sürede Elijah grubunun önderleri 
arasında yer aldı. O artık görünüş itibariyle tam bir Siyahi ırkçıydı. Elijah’ın “İslam Ümmeti” grubu içinde bir ırkçı... 
“Kimsin, senin buraya gelmeden önce bir adın vardı, Beyaz sana burada Zenci dedi, sen beyaz olmadan önce ne idin ve 
neredeydin?” diyerek Siyahilere köklerini hatırlatıyor.  Siyahîleri etkiliyor ancak onlardan etkili bir hareket, Amerika için 
endişeyi aşıp korkuya dönüşecek bir aksiyon meydana getirecek bir hürriyetten yoksun, yapay, kontrol edilebilir bir 
hareket...  

1957’de Johnson Hinton adlı bir Siyahi polisler tarafından dövülmesi olayı, Malcolm ‘un Siyahiler üzerinde etkili bir lidere 
dönüştüğünü ispatladı. Malcolm, gözetim altına alındı ve Amerikan istihbaratının sürekli takip ettiği kişilerden oldu.  

Malcolm, henüz yarı yoldaydı. Pek çok Siyahi gibi “Beyazlar Şeytandır” diyordu. Amerika bu söylemden endişe duyuyor 
ama korkmuyordu.  
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Siyahiler içindeki ünü arttıkça Malcolm, basının da ilgisini çekti; sesi duyuldu, 1960 Eylül’ünde New York’taki Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nun Afrikalı milletler hakkındaki resmi toplantılarına davet edildi. Küba lideri Fidel Castro bile 
onunla görüşme talebinde bulundu ve onu Küba’ya davet etti.  

Malcolm, Amerika’da kaldı, Siyahilere Müslüman kimlikli bir ırkçı olarak seslenmeye devam etti. Elijah’ın İslam Ümmeti 
grubu onun konuşmaları ile mensuplarını günden güne artırdı. Ancak 1963’teki Başkan Kennedy suikastı, Elijah grubunun 
bağımlılığını, yapaylığını ve gerçek hürriyeti arayanların talepleri ile örtüşmediğini teşhir etti. Malcolm, Newyork Times’te 
çıkan habere göre katledilen Siyahi kızları hatırlatmış, suikast için “tavukların eve tünemesi” demişti. Oysa Elijah grubu, 
Kennedy ailesine başsağlığı dilemiş ve hatiplerine konu ile ilgili konuşmalarını yasaklamıştı. Malcolm, hareket tarafından 
90 gün hatiplik yapmama cezasına çarpıtıldı.  

Elijah, yıpranmıştı ve Malcolm’un gördüğü ilgiden rahatsızdı. Malcolm da hareketten kuşkulanmış ve 8 Mart 1964’te 
resmen ayrılmıştı. Bir ay sonra, Nisan’da kız kardeşinden aldığı maddi destekle Hac yolculuğuna çıktı, Cidde’ye vardı. 
Mekke’ye gitmek istiyordu. Müslüman olmayabileceği gerekçesiyle bekletildi. Ancak araya Suudi prensleri, içinde olumlu 
bir hayat hikâyesine sahip olan, Kudüs duyarlılığı ve dünya Müslümanlarına sağladığı katkı ile bilinen, kral olunca 
katledilen Faysal ondan haberdar oldu. Malcolm, devletin resmi konuğu olarak ağırlandı, ona hürmet edildi ve Hac 
ibadetini huşu içinde yapması için yardımcı olundu. Prens Faysal, bizzat da onunla görüştü, ona İslam kardeşliğini 
hissettirdi.  

IRKÇILIKTAN ŞEHADETE 

Bu ne garip alemdi! Siyah-Beyaz, zengin-yoksul herkes o hacim olarak küçük, mana olarak büyük evin etrafında Allah’ın 
kulu olma ortak vasfında eşitlenerek dönüyor, aynı dairenin bir noktasını teşkil ediyordu…  

Malcolm’un zihin dünyası alt üst olmuştu, o artık bir ırkçı değildi, kurtuluşu bir ırka karşı başka bir ırkı desteklemekte 
değil, bütüncül bir hürriyette, bütün ırkların kurtuluşunda, İslam’da buluyordu. Artık o, tam anlamıyla Müslüman bir 
önderdi. Amerika’da bir Müslüman cemaat inşa edip İslam davetini büyütmek istiyordu. Hacdan döndükten sonra aynı 
yılın Kasım ayında Afrika turuna çıktı, pek çok haber ajansına demeçler verdi, Cezayir, Fas radyolarında konuşmalar yaptı. 
Ardından Avrupa turuna çıktı. İngiltere ve Fransa’da konuşmalar yaptı. Oxford’da yapılan bir münazaraya katıldı, 
münazara BBC tarafından canlı yayınlandı. Amerika’ya döndü, üniversite öğrencilerinin en çok davet ettiği kişilerden oldu 
ve Amerika için artık dayanılmaz bir şahsiyete, bir fobiye dönüştü. Malcolm’un daveti, Amerika’nın Siyahi problemi ve 
kapitalizm zulmü altındaki kitlelerine ulaşınca bunun bir Amerikan dönüşmesi çok zaman almazdı: Kapitalist ve ırkçı 
konforun devam etmesi için Malcolm, yaşatılmamalıydı.   

Amerika, bunu kendi öz elleriyle yapacak değildi, elbette. Bu kadar değerli bir suikast, Müslüman kimlikli birine 
yaptırılmalı, olaya Müslümanlar arası çatışma süsü verilmeliydi.  

9 Temmuz 1965’te, Elijah’ın sözde yardımcısı ve sonradan FBI ajanı olduğu ortaya çıkan John Ali, “Elijah Muhammed’e 
karşı gelen, hayatını tehlikeye atmış olur” dedi. 4 Kasımda, hareket tarafından yayınlanan gazetede “Malcolm gibi bir 
adam ölümü hak eder” sözüne yer verildi. Tehditler büyüyor, Malcolm boyun eğmiyor, evini silahla koruduğuna dair 
resimlerini basına veriyordu. Malcolm, 21 Şubat 1965’te 400 kişilik bir salonda konuşma yapmaya hazırlanırken 21 
kurşunla vuruldu, o kurşunlarla şahadete ulaştı. Malcolm, o ana kadar sadece Amerikan Müslümanları için bir liderdi, 
yüce Allah ona şahadet nasip ederek onu manen yükseltti ve onu dünya Müslümanlarının önderleri arasına terfi etti.  

Malcolm’u kim vurdu? Malcolm, “İster mermi kullansın, ister oy pusulası, insan iyi nişan almalı. Kuklayı değil, kuklacıyı 
vurmalı” diyordu. Onu vuranlar görünürde Elijah grubuydu. Ancka suikasttan dolayı tutuklananlardan sadece bir kişi 
suçunu itiraf etti, diğer iki kişi masum olduklarını söylediler. Suçsuz olduğunu söyleyenlerden Muhammed Bin Abdülaziz 
cezaevinde ve sonrasında güzel bir İslamî yaşama yöneldi. 1985’te cezaevinden çıktı, 2009’da vefat etti.  

Şehid El Hac Melik Şahbaz Malcolm X’in hayat hikâyesinin başlangıcına İstanbul’un Tarlabaşı, Aksaray ve başka 
metropollerin semtlerinde rastlamak için araştırmacı olmaya gerek yok.  

Oradaki Malcolmlar Şehid El Hac Melik Şahbaz’dan habersiz, bir bataklık içinde tepiniyor, kendi suçlarını halklarının 
uğradığı haksızlıklar içinde meşrulaştırmaya çalışıyor. 
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Geleceği gören şehid: Seyyid Kutub 

Seyyid Kutub’un şehadetinin üzerinden elli dört yıl geçti. Oysa onun dünyaya anlattıkları hâlâ dün yazılmış gibi. Her gün 
okunuyor; her gün övülüyor, her gün aleyhinde konuşuluyor.  

Seyyid Kutub, elli dört yıl önce, 29 Ağustos 1966’da bir sabaha doğru darağacında can verdiyse de anlattıkları ve 
yaşadıkları ile hâlâ aramızda. Onun yaşadığına inanan sadece biz sevenleri değiliz. Düşmanları da yaşadığına inanırlar. 
İnanmasalardı ona düşmanlığı bu kadar güncel tutmaz; hâlâ ondan bu kadar ürkmezlerdi.  

Seyyid Kutub’a bu sadaka-i cariye’yi sağlayan nedir? Bugünkü analizimizde şehadet yıldönümü münasebetiyle Seyyid 
Kutub’dan söz edeceğiz.  

DÜNYAYI GÖREN BİR ALİM 

20. yüzyılda alimlerimizin önemli bir bölümü dünyadaki gelişmeler konusunda sorunluydular. Aydınlarımız ise dünyayı 
görmüşler, lakin bizden habersizdiler. Seyyid Kutub’un en nadide niteliklerinden biri, dünyayı gören bir alim ve aydın 
olmasıdır. Meselelere vakıf olmasında bu özelliğinin önemli bir katkısı vardır.  

Seyyid, Şazelî tarikatına mensup bir baba ve annenin evladı olarak 1906’da dünyaya geldi. Babasının, tarikatın temsilcisi 
olduğu köyden Hafız-ı Kur’an olarak Kahire’ye açıldı. Kahire’de hem modern fikirlerle tanıştı hem halkın dindarlığını 
dışlayan yapılarla.  

Modern fikirler, İslamî terbiyeyle büyüyen pek çok kişiyi İslam’dan uzaklaştırdı. Halkın dindarlığını dışlayan yapılar da pek 
çok kişinin ömrünü dindar insanları eleştirmekle heba etmelerine yol açtı. Halbuki ne modern fikirler Seyyid’i İslam’dan 
uzaklaştırdı ne de halkın dindarlığını dışlayan yapılar, onun anne-babasının temsil ettiği halka özgü dindarlığa karşı 
düşmanlık beslemesine neden oldu.  

Seyyid, ilk İslamî eseri “Kur’an’da Kıyamet Sahneleri”ni kendisi Kahire’de öğrenci iken vefat eden babasına ithaf etti. İthaf 
metninde onun her akşam yemeğinden sonra dedelerinin ruhuna ulaşması dileğiyle Fatiha okumasını kendisinin 
Kur’an’la ilk tanışma vesilesi olarak andı. İkinci kitabı “Kur’an’da Edebî Tasvir”i ise 1940’ta vefat eden annesine ithaf etti. 
Onun evdeki etkinliklerde özellikle Ramazan boyunca Kur’an okuması ve okutmasının kendisinin Kur’an ilimlerine 
yönelmesi üzerindeki etkisini dile getirdi. Ebü’l-Hasan en-Nedvî, kendisinin nasıl olur da gençliğinde Mısır’ın modern 
çevreleriyle bu kadar haşir neşir olmasına rağmen İslamî kişiliğini koruduğunu sorduğunda da Seyyid, annesinin kendisi 
üzerindeki etkisini hatırlattı. Seyyid, elbette bir devrimcidir. Ama onun devrimciliği, eksiği ve fazlasıyla toplumu ıslah 
eden İslamî yapılara değil, küfre karşıdır.  

Seyyid, edebiyatla içli dışlı oldu, Mısır ve Arap dünyasının en büyük edebiyatçıları arasında yer aldı. Ama edebiyat için 
fikri ihmal eden pek çok simanın aksine, edebiyata yönelirken fikri ihmal etmedi. Aksine edebiyatçılığını adeta fikri için 
geliştirdi, fikri için büyüttü. Seyyid, bu yolculuğunda henüz 1940’lı yıllarda Müslümanlar için bir çözüm yolu bütünlüğüne 
sahip tutarlı bir fikriyata ulaştı.   

Amerikan-Suudi kaynaklarından beslenenlerin kapıldıkları dezenformasyonun aksine Seyyid, İslam’da Sosyal Adalet’i 
Amerika’ya gittikten sonra değil, daha önce yazdı. 1980 öncesinin dünyaya dar ve yönlendirilmiş Amerikan sağcılığı 
aklıyla bakanlar, onu İslam’da sosyal adaletten söz ettiği için sosyalist olmakla itham ederken ABD’de gördüklerinin onu 
bu eseri yazmaya götürdüğünü öne sürerler. Tamamen uydurulmuş bir bilgiden ulaşılmış, kasıtlı bir kanaat! Seyyid, söz 
konusu kitabı, ABD’ye gitmeden önce 1948’de tamamladı.  

Seyyid’in bütün düşünceleri o kitapta tamamlanmıştır; Seyyid’in düşünce bağlamında ondan sonra yazdıklarının tamamı 
onda anlatılanların izahı gibidir.  

Seyyid, sadece Amerika’yı değil, Avrupa’yı da görmüş, kapitalizm gibi sosyalizm hakkında da geniş bilgi sahibi olmuş ve 
bizzat sahada da İslam’ın en yüce nizam olduğuna şahitlik etmiştir.  

SEYYİD’E KİMLER DÜŞMANLIK EDİYOR? 
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Seyyid’i sosyalistler idam ettiler. Onu idam eden Cemal Abdünnasır tipik bir İslam dünyası sosyalistiydi. Nasır, Sovyet 
Rusya ziyaretinden hemen sonra Seyyid’i idam etti. Ama Seyyid’e yönelik düşmanlığı, şehadetinden sonra, onun fikri 
bütünlüğünden ürken Amerika organize etti.  

Seyyid, İslam dünyasının üzerinde en çok çalışılan, aleyhinde en çok yayım yapılan 20. yüzyıl İslam alimidir.  Bu çalışma ve 
yayımların tamamına yakını Amerikan kurumları tarafından yapılmıştır. Bilindiği kadarıyla işgalci israil de Telaviv 
Üniversitesi’nde Seyyid üzerine bir tür araştırma merkezi kurmuştur.  

Böylece dünya küfrü Seyyid aleyhine birleşirken onunla ilgili en kapsamlı karalama propagandasını ise Suudi’nin Medine 
İslam Üniversitesi’nden Rebi Hadi Medhali geliştirdi. Medhali, üniversitede dekanlık yapan Muhammed Aman Cami’nin 
talebesidir. Cami, henüz 1950’li yılların başında eğitim için Suudi’ye geldi; Mekke’de dönemin Müftüsü Bin Baz’la 
tanıştırıldı. Bin Baz, onu Riyad’a götürüp özel eğitime tabi tuttu. Cami, Bin Baz’ın kontrolü altında, 1961’de açılan Medine 
İslam Üniversitesi’nde Suudi Başmüftüsü Muhammed Al Şeyh’in yanında bulundu ve 1970’li yıllarda doktora için 
Kahire’ye gönderildi. Suudi’ye Medhalî’yi yetiştirdi. Medhalî’nin ise neredeyse bütün mesaisi, Seyyid Kutup aleyhinde 
yazmaya ayrıldı. Medhalî’nin hayatı, Seyyid aleyhine yazmakla tüketildi.    

İslam dünyasında Seyyid’e yönelik tekfire varan ithamların tümü, Medhalî ve asistanları tarafından oluşturulup ABD 
istihbarat örgütü CIA maharetiyle dünyaya servis edildi. Bu servis işinde ne yazık ki özellikle Türkiye ve Mısır’da kendisine 
sufî süsü veren CIA çalışanları veya hakikaten sufi olup meselenin arka planını bilmeden hareket eden kişiler kullanıldı.  

ABD, bu operasyonu geliştirirken resmen, Müslümanlarla alay etti: Zira malzemeyi Vehhabîlere hazırlatıyor ama Sufilere 
Seyyid, Vehhabî’dir, dedirtiyordu. Operasyonda çatışan iki zıt kutup buluşturulup başka bir kutbun yıkılması için 
kullanılıyordu. Türkiye’de bu yönde yayın yapan bir sufi sitesini okuduğumda ellerindeki bütün malzemenin CIA ile 
birlikte çalıştığı bilinen bir müteveffa asker üzerinden Medhalî’ye dayandığını bizzat gördüm, gencecik medrese 
talebelerinin o bilgilerle zehirlendiğine de tanıklık ettim! 

 

SEYYİD KUTUB’A NEDEN DÜŞMANLIK ETTİLER? 

İlim çevreleri içinde çağa uyanlar vardır. Bir de çağı, İslam’a göre değiştirmek isteyen alimler… Birinci kesimin simge ismi, 
Türkiye açısından Ebü’l-Ulâ Mardin’dir. Rivayetlere göre Şapka Kanunu’ndan bir gün sonra, sarığını çıkarıp dersine fötr 
şapka ile geldi, öğrencileri şaşkınlıklarını ifade edince o gitti, bu geldi; diye cevap verdi. Mısır’da ise yöneticiye göre fetva 
hazırlayan kimi el-Ezher hocaları, ilim çevreleri içinde çağa uyan tiplerdir. Seyyid, onlarla tam zıt kutupta yer alır. 
Rivayetlere göre idam sehpası önünde, din işleri görevlisi kendisine “Lâ ilâhe illallah de!” deyince Seyyid, “Ey kardeş! Biz, 
Lâ ilâhe illallah için idam ediliyoruz, sen ise Lâ ilâhe illallah’la karnını doyuruyorsun!” der. Onunla söz konusu kişiler 
arasındaki mesafe işte bu kadar büyüktür.  

Lâkin, Seyyid Kutub’un Lâ ilâhe illallah için canını vermeye hazır asrî alimlerden de farklı yönleri vardır. Bu farkların 
bazılarını şöyle ifade etmek mümkündür:  

-20. yüzyılın büyük alimlerinin çoğu, belli bir konu üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bunun için kendilerini izleyenler de 
kendilerini belli konularla sınırlı tutmuşlardır. Seyyid Kutub ise, İslam ve küfür mücadelesine bir bütün olarak bakmış, 
sorunu bütün olarak tespit etmeye çalışmış, çözümü de o ölçüde kapsamlı tutmuştur.  

Seyyid üzerine çalışan Batılıların, onunla ilgili en çok rahatsız oldukları husus budur. Onlara göre Seyyid, sosyal, siyasal, 
ekonomik… hayatın bütünüyle ilgili ve bütünleşik çözümler getirerek İslam’ın zamana hitap eden düşünce sistemi 
(ideoloji) yanını keşfetmiş, dolayısıyla liberalizm ve sosyalizme karşı İslam’ın gençler arasında tutulmasını sağlamıştır. 
Böylece modern ideolojilere karşı, hem fikir hem kadro bazında alternatif oluşturmuş ve İslam dünyasına kendisini o 
alternatif üzerinden ifade etme imkânı vermiştir. Onlara göre bu yönüyle İslamcılığın ideoloğu ve kutbudur ve aynı 
zamanda en tehlikeli ismidir.  

-Alimlerin ezici çoğunluğu, kavimlerine seslenmişlerdir. Seyyid ise milliyet ve mezhep farkını gözetmeksizin bütün 
ümmete seslenmiş, ümmet coğrafyasının her yanında okunmuş ve sevilmiştir.  

-Alimlerin yine ezici çoğunluğu, kendilerini bir mezhep çerçevesinde ifade etmişlerdir. Seyyid, “mezhepsizdir” 
eleştirilerine aldırış etmeden Müslümanların mezhepleri de kapsayan en üst sorunlarıyla uğraşmış, böylece İslam 
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dünyasının dikkatini stratejik meselelere çekmiştir. Ne var ki Seyyid, bu hususta hakikaten çok mağdurdur. Zira kendisi 
“Küfür, İslam dünyasının canını alıyor!” derken meseleye bulundukları küçücük hanenin dar penceresinden bakanlar, 
“Ama Seyyid Kutub’un şu harfin mahreci ile ilgili söyledikleri yerinde değil!” deme noktasında kalmış gibiler. Bundan 
dolayı Seyyid’in İslam dünyasına yönelik çağrısı en çok, bu tür, noktalara odaklanıp büyük resmi görmeyenlere takılmış 
ve bundan nihayetinde Müslümanlar zarar görmüşlerdir.  

-Alimlerin çoğu, sosyal bilimlerdeki sorunlarından dolayı toplumsal sistemle birey arasındaki ilişkiyi izahta sorun 
yaşamışlar, bundan dolayı bazı hususları açıklayamamışlardır. Seyyid, sosyal bilimlere vukufiyetiyle siyasi nizamdan öte, 
toplumsal sistemle o sistemin içindeki birey ve hatta kitle arasındaki farkı görmüş ve “cahiliye toplumu” kavramını 
üretmiştir. Kendisini eleştirenlerin en çok malzeme bulduğu bu kavram, onun İslam dünyasının önünü açan 
üretimlerindendir. Seyyid, bununla İslam’ın siyasi hakimiyetini kaybettiği bir çağda birey ve kitlelerin tekfirinin önüne 
geçerken cahiliyenin toplumsal sistem hâlini de tarif etme imkânı vermiştir. Seyyid, bununla aynı zamanda sentezci 
yaklaşımların da önünü kesmiştir.  

-Alimlerin çoğu, geleceğin en büyük tehdidi olarak sosyalizmi görürken Seyyid, en büyük tehlikenin liberalizm olduğu 
tespitinde bulunmuş ve görüşünde isabet etmiştir. Bu ferasetten beslense de bir sosyal bilimci için elbette keramet 
değildir. Sosyal bilimcinin görevi, geleceği tahmin etmektir. Seyyid, neredeyse her gün bir sosyalist devrimin yapıldığı 
günlerde, her tür eleştiriyi göğüsleyerek, korkusuzca; sosyalizmden değil, liberalizmden endişe duyun çünkü sosyalizm 
bitti, diyebilmiş büyük bir önder şahsiyettir.  

-Alimlerin çoğu, ilimde ihyayı herhangi bir İslamî ilmin hakkıyla öğrenilmesi olarak anlamışlardır. Halbuki Seyyid Kutub, 
İslam’da Sosyal Adalet kitabının son kısmını konuya ayırarak Müslümanların bütün ilimler konusunda kendi bakış açılarını 
oluşturmalarını önermiş ve bunun gerekçelerinde de henüz 1940’lı yıllarda isabet etmiştir.  

Belki, bu Seyyid’in en özgün ve en kıymetli yanıdır. Müslümanlar, belki en çok bu hususta ona borçlular. 1970’li yılların 
sonunda tasarlanan İslam Üniversiteleri onun bu görüşünü esas alırken bugün İslam dünyasının tamamı, onun bu görüşü 
doğrultusunda bir bilgi siyaseti geliştirmektedir; zira emperyalizmden kurtuluş için bundan başka yol yoktur.   

-Alimler, genellikle şehadeti dileseler de söyleyecekleri bir şeylerin kaldığına inanarak daha fazla yaşamayı isterler. 
Seyyid ise şehadete adeta koşmuştur. Bu, onun söylediklerinin yeterliliği kadar hakikatine de ne kadar inandığını 
göstermektedir.  

Seyyid, adeta fikirleri uğruna can vermemiş; fikirlerini kanıyla sulayarak onlara süreklilik kazandırmıştır.  

Ve son söz:  

Türkiye’den sufî bir grubun sitesinde yazılanları okudum. Seyyid, Vehhabî olmak ve aynı zamanda Şiiliğe yakın olmakla 
itham ediliyordu. Aynı onun mezhepsiz olduğu anlatılıyordu. İnsan, nasıl hem Vehhabî hem Şii hem mezhepsiz olur? 
Vakanın garip yönü, bu yapı, kurumlarında bir de mantık dersleri okutuyor! 

Selefi Vehhabîlerin yazdıklarını okudum. Seyyid, Vahdet-i Vücut’a inanacak kadar tasavvufa yakın, dolayısıyla haşa 
müşrik olarak tanımlanıyor, aynı zamanda Seyyid’in Şiiliğe yakın olduğu da söyleniyordu.  

Arap-İslam aleminde sesi çıkan ve akademisyen geçinen bir Şiinin videolarını izledim. Söz konusu kişi, Seyyid’i seven 
bütün Şiilerin kafir olduğunu söylüyordu.  

Zannederim, bu tiyatro tek başına Seyyid’in nasıl da her tür uçtan uzak ve dolayısıyla İslam’ın merkezinde yer aldığını 
göstermeye yeterdir.  

Seyyid, bir ilim ehlidir, isabetmiş olabilir, etmemiş de olabilir. Ama şehadeti ihlasına şahit olarak yeter…  

Allah rahmet eylesin…  
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Şeyh Ahmed Yasin ve çaresizliğe meydan okuyuş! 

Kimi zaman, lisan-ı hâl, güçlü anlatımıyla lisan-ı kalı geride bırakır. İnsanın vaziyetinin sessiz anlatımı, dilinin sesli 
anlatımını geçer. Lisan-ı hâl, güçlü bir hitapla buluştuğunda ise fırtına koparır, okyanus dalgalandırır.  

Şeyh Ahmed Yasin’in lisan-ı hâli herhalde dünya tarihinin en güçlü lisan-ı hâlleri arasında yer almıştır. Hitabı da sesiyle 
ters orantıda güçlüdür. Ama hitabı, gücünü çok söylemekten değil, lisan-ı hâlinin oluşturduğu zeminden alır.  

Şeyh Ahmed Yasin, az konuşan ve yazılı bir eseri olmayan bir şahsiyetti. Lâkin onun lisan-ı hâli, çağına ve çağından 
sonrasına sürekli bir hitap hâlindedir. İnsana, iradesini hatırlatan, bahaneye yer bırakmayan, çaresizlik psikolojisine karşı 
meydan okuyan bir hitap… Mazereti ortadan kaldıran bir sesleniş…  

İnanan insan, yüce bir vazifeyi terk ettiğinde iç dünyasında çatışmalar, huzursuzluklar yaşar. Bu çatışma ve ruh hâlinden 
kurtulmanın yolu, mazeret bularak terk edişi meşrulaştırmaktır. Zamanın yokluğu, imkânların azlığı, düşmanın gücü… 
çoğu zaman başvurulan uzak mazeretlerdir. Ancak bir zamanlar askere gitmemek için şehadet parmağını kesen kişiler 
misali en bariz ve en kolay mazeret, bedensel bir yoksunluktur. Bu fizikî ve görünen mazeret insana çok şey söyleme 
ihtiyacı bırakmaz. Çünkü kolun tutmaması, bacağın kusurlu olması… Çok söz gerektirmez.  

Şeyh Ahmed Yasin’de bacak yok, kol da yok ve hiçbiri olmamasına rağmen Şeyh Ahmed Yasin, hiçbir mazeret ileri 
sürmez. Kendisini ayağa kaldıracak bir bedeni yok ama ruhu dimdik ayakta, mazerete sığınanlara hiçbir sığınak bırakmaz. 
Mazereti olmayanlara gelince hâliyle, onları utandırır, onlardaki iradeyi harekete geçirir, onlardaki çökmüşlüğü kıyama 
dönüştürür.  

DURDURULAMAYAN BİR İRADE 

Ahmed Yasin, hayatı “ibadet, hicret, cihad ve şehadet” olmak üzere, her biri İslam’da büyük bir öneme sahip dört 
kavram etrafında özetlenen bir önderdir.  

Ahmed Yasin, insanın, iradesinin gücünü keşfetmişse hiçbir engele takılmayacağının bir abidesi gibidir.  

1937’de Filistin'in Askalan şehrinin el-Cevra köyünde doğdu. Henüz üç yaşında iken babası vefat edince yetim kaldı, 
kardeşleriyle birlikte annesi tarafından büyütüldü.  

Henüz on bir yaşında iken 15 Mayıs 1948'de israil kuruldu ve Filistinlilerin en-Nekbe olarak adlandırıldıkları büyük felaket 
yaşandı. Filistinliler topraklarından çıkarıldı, yerlerine Yahudiler yerleştirildi. Sürgün edilen aileler arasında Ahmed 
Yasin’in ailesi de vardı. Aile yokluk içinde Gazze’ye yerleşti. Ahmed Yasin, bu hicretten sonra yoksulluktan dolayı bir süre 
öğrenimine ara verdi.  

Lâkin, Ahmed Yasin 1952’de Gazze İmam Şafii Okulu'nda ilköğrenimini tamamlayıp er-Rihal Ortaokulu'na geçti ve henüz 
on beş yaşında iken feci bir kaza geçirdi. Bir yüzme faaliyeti esnasında kafasının üstüne düştü, boyun kemiği kırıldı ve 
gövdesi felç oldu. 

Bu hâli yaşayan pek çok insan, aktivitelerini sınırlandırmış, sinir krizleri içinde eve hapsolmuştur. Halbuki Ahmed Yasin, 
bu hâl ile er-Rihal Ortaokulu’nu bitirdi, 1958 yılında Filistin Lisesi'ni de tamamladı.  

Ahmed Yasin, öğretmenlik sınavını da başarıyla geçip tayin başvurusunda bulundu. Gazze’de eğitim işleri Arap 
Komünistlere teslim edilmişti, eğitimle ilgili komisyonlar da onlardan oluşuyordu. Bunu bilen bir arkadaşı, Ahmet Yasin 
tayin için başvurmaya giderken ona geri dön çünkü sonuçlar belli, seni almazlar, dedi. Ama iradesinin tezahüründe ısrarcı 
olan Ahmed Yasin, ey kardeşim, zannediyor musun ki ben komisyonu etkilemeye gidiyorum, hayır vallahi ben Allah’a 
tevekkül ettim, eğer o hayrı takdir etmişse buna hiçbir şer engel olamaz, dedi.  

Güçlü bir irade, Allah’a tevekkülle buluşmuşsa artık onun için engel yoktur. Eğitim müsteşarı, bedensel engelli olduğu 
gerekçesiyle onu göreve başlatmak istemedi. Fakat müdürün insafa gelmesi ve emretmesiyle Ahmed Yasin’in 
öğretmenlik hayatı da başladı. Böylece iradesinin önüne geçecek engeli aşmış, daha doğrusu iradeleri harekete 
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geçirmesini engelleyecek engelleri aşmış, kendi iradesiyle genç neslin iradesi arasında temas kurma, genç neslin iradesini 
etkileme imkânı bulmuştu.  

Ahmed Yasin, öğretmenlik yaparken kendisini ilmî yönden de geliştirdi ve Mısır’a gidip yükseköğrenimini tamamlamak 
istedi. 1964’te Mısır’a geçti, orada bir yıl eğitim aldı ancak bir süre tutuklanıp serbest bırakıldıysa da ikinci yıl Mısır’a 
girmesine izin verilmedi. Çünkü Cemal Abdünnasır yönetimi, Seyyid Kutub’un henüz hapiste olduğu günlerde Ahmed 
Yasin’in de İhvan-ı Müslimin ile irtibatını tespit etmiş ve onu engellemişti.  

Ahmed Yasin, bu sorun karşısında kendisini kısıtlamadı, aksine sorunu fırsata dönüştürdü. Filistin’de istila altındaki 
topraklarda, Solun ikinci bir istilacı olarak toplumsal yaşama hükmetmeye başladığı günlerde kendisini, gençleri İslam’la 
buluşturmaya adadı. Böylece engelli bedeni için en uzun koşu süreci başladı.  

Ahmed Yasin, henüz 1952’de o feci kazayı geçirmeden İhvan-ı Müslimin’le tanışmış, onun güçlü iradesi davet yöntemleri 
ve teşkilat bilgisiyle buluşmuştu. İhvan-ı Müslimin içinde öğrendiklerinin de yardımıyla Gazze’de bir İslam Merkezi kurdu 
ve davet çalışmalarına başladı. Öğretmenlik hayatında azmi kadar, Komünistlere muhalif oluşu da onun halk arasında 
tanınmasını sağlamıştı. Bunun için halkla buluşmakta güçlük çekmedi.  

1967’de Mescid-i Aksâ dahil bütün Filistin, Siyonistler tarafından işgal edilince Arap dünyası umutsuzlukla yüz yüze kaldı. 
Daha sonraki çırpınışlar da israil’e alan sağlamaktan öte bir iş görmeyince bu umutsuzluk yerini “öğrenilmiş çaresizliğe” 
bıraktı.  

“ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞE” KARŞI İRADE  

Aslında “öğretilmiş çaresizlik” denmesi gereken “öğrenilmiş çaresizlik”, tam da 1967’de, Kudüs’ün israil tarafından istila 
edildiği yıl, Amerikalı Yahudi Psikolog Martin Seligman tarafından ortaya atılan bir psikoloji tezidir.  

Teze göre hayvan ve insanlar, davranışlarının sonuç getirdiğini görmeleri koşuluyla harekete geçerler. Seligman’ın 
ifadesiyle insan ve hayvanlar; davranışlarıyla davranışlarının sonuçları arasında bir bağlantı olduğunu öğrenirlerse 
harekete geçerken; davranışlarıyla davranışlarının sonuçları arasında bir bağlantı olmadığını öğrendiklerinde harekete 
geçme özelliklerini kaybederler.  

Seligman, “öğrenilmiş çaresizlik” dediği bu hâle sürüklenen kişilerin artık felaketleri gözetlemekle yetineceklerini ve 
felaketler karşısında iradelerini kullanma, çözüm arama kabiliyetlerini yitireceklerini iddia eder.  

Tez, Siyonistlere umut vermek üzere özellikle mi hazırlanmıştır? Bunu bilmiyoruz. Ancak İslam dünyasında böyle bir 
psikolojinin henüz 1918’den itibaren oluşturulduğunu biliyoruz. Araplar, özellikle Filistin bağlamında direndikçe 
kaybedecekler ve gün geçtikçe Siyonistler karşısında iradelerini tatil ederek, bir tür duruma alışarak, israil’in varlığını 
normal görmeye kendilerini zorlayarak yaşamaya başlayacaklardır.  

Seligman, deneylerini köpekler üzerinde yapmış, dolayısıyla bir tür evcil köpek gibi ehilleştirilmesinin yolunu keşfeder 
görünüp o ehilleştirmeyi istilacılara öğretmeye çalışmıştır.  

Şeyh Ahmet Yasin’in büyük zaferi, bu öğrenilmiş/uydurulmuş/öğretilmiş çaresizliği, (haşa evcil bir köpeğe dönüştürülme 
projesini) iradesiyle bozmasıdır. O felçli hâliyle dahi insanın yüce Allah tarafından bahşedilmiş bir iradeye sahip olmakla, 
asla hayvansal bir çaresizliğe mahkum olmadığını ispatlamıştır.  

ŞEYH AHMED YASİN VE İNTİFADA  

Şeyh Ahmet Yasin, İslam dünyasının duyarsızlığı karşısında ve Arap devletleriyle Filistinli örgütlerin direnişlerinin 
gevşemeye yüz tuttuğu koşullarda çocuklardan başlayarak iradesine inanan kadrolar yetiştirdi.  

1987’ye gelindiğinde o kadrolar, sapan taşlarıyla israil’in tank ve toplarının karşısına dikildi. Onlar, bireysel bir tutum 
içinde değildiler. Teşkilat olmanın gereğine inanmış, o inançla teşkilatlanmış, hiyerarşik bir yapı içindeki mücahidlerdi. 
Şeyh Ahmet Yasin aynı süreçte İslamî Direniş Hareketi HAMAS’ın kuruluşunu da ilan etti, israil’i ve dostlarını şaşkına 
uğrattı.  

İsrail, o güne kadar neredeyse her savaşı kazanmış; Arap devletleri ellerindeki imkânlara rağmen her direnişlerinden 
yenilgiyle ayrılmışlardı. HAMAS’ın öncülük ettiği ve İntifada denen Filistin direnişi karşısında ise israil’in kararlılığı ilk kez 
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sarsıldı; umutsuzluk, Filistin tarafından israil tarafına geçti. İsrail, saklamaya çalışsa da pek çok Yahudi yerleşimci 
öğrenilmiş çaresizlik psikolojisiyle Filistin’i terk edip Amerika gibi ülkelere geçmeye başladı. İsrail, onların yerini 
doldurmak için, çoğu zaman başına iş açan radikal Yahudilere mahkum oldu.  

Şeyh Ahmed Yasin, 18 Mayıs 1989'da tutuklandı; 3 Ocak 1990’da mahkemeye çıkarılırken “Bu mahkeme kanuni olarak 
beni yargılama hak ve yetkisine sahip değildir. Çünkü bu mahkeme işgalciler tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla 
tamamen gayri meşru ve kanundışıdır." diye haykırdı. Felçli bedeninde, hiçbir çaresizliği tanımayan sapasağlam iradesini 
bir kez daha duyurdu.  

"Bana dışarı çıktığımda karpuz yemememi şart koşsanız bile yine kabul etmem. Çünkü ben işgal rejimini muhatap kabul 
etmiyorum ki onun şartını kabul edeyim" sözleriyle de bir kez daha Siyonistlerin umutlarını yaktı, onları öğrenilmiş 
çaresizliğe itti.   

İsrail, Şeyh Ahmed Yasin’in insanlığa ibret iradesi karşısında 1994’te tarihinde ilk kez çekilmeyi kabul eden bir anlaşmaya 
razı oldu. Arap ordularının, Filistin örgütlerinin kabul ettiremediklerini Şeyh Ahmed Yasin’in iradesinden ilham alarak taş 
atan çocuklar, israil’e kabul ettirdiler.  

Şeyh Ahmed Yasin de 30 Eylül 1997’de serbest bırakıldı. 22 Mart 2004’te ise Gazze’de israil’in bir suikastıyla can verdi. 
Ama onun iradesi yaşamaya devam ediyor. Onun felçli bedeni, Allah’a kul olanın, Allah’a dayananın öğrenilmiş 
çaresizliğe mahkum olmadığını hem Filistin’e hem İslam alemine hem bütün dünyaya bir kez daha öğretti. İsrail, dünyayı 
aciz bıraktı ama Allah’a dayanan Şeyh Ahmet Yasin’in hakkından çıkamadı, onu şehid ederek ondan kurtulmadı, aksine 
Filistin özgürleşinceye kadar onunla mücadele etmeye duçar oldu.  

Zira bir şehid olarak Filistin çocuklarının kulaklarını çınlatmaya, onların zihin ve kalplerine irade sahibi olduklarını ve asla 
öğrenilmiş çaresizliğe mahkum olmadıklarını anlatmaya devam ediyor.  

Şeyh Ahmed Yasin, bir şehid olarak iradesi olanın aciz olmadığını, Allah’a tevekkül edenlerin müstekbirleri aciz bırakma 
kudretine sahip olduklarını felçli bedeniyle haykırıyor.   

Allah rahmet eylesin…  
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Vahdet Ümmet İçin Hayattır 

1.Dünya Savaşı’nın bittiği süreçte işgalci devletlerin gücü karşısında Müslümanlar fiziki güç anlamında yok 
hükmündeydiler. İşgalci güçlere karşı İslam dünyasının biricik varlığı ‘İttihad-ı İslam’ ruhuydu. Fedakâr birkaç İslam 
âliminin İslam dünyasını dolaşarak inşa ettikleri ve öneminin farkındalığını artırdıkları, bugunkü ifadeyle İslam Birliğinin 
manevi inşasıydı ve Müslümanlardaki vahdet şuuruydu. İşgal devletleri Güney Amerika, Orta ve Güney Afrika gibi 
topraklarda oluşturdukları kalıcı kolonileri o dönemde İslam dünyasında oluşturamadı. 

Batı, o günden bu yana şu soruların cevabını arıyor: “Ben, kalıcı işgal konusunda, İslam dünyası dışında elde ettiğim 
başarıya İslam dünyasında neden ulaşamadım?”  “Ben 20. yüzyılın başında İslam dünyasını işgal ederken 15. ve 16. 
yüzyıllarda Amerika, Orta ve Güney Afrika’yı işgal ettiğim dönemden daha mı zayıftım?” Hayır! Batı’nın 20. yüzyılda 
ulaştığı gücü 15. ve 16. yüzyıl Batısıyla karşılaştırmak bile abestir. 20. yüzyılın başındaki bir Batı devletinin gücü, 15 ve 16. 
yüzyıldaki bütün Batı devletlerinin gücünden çok daha fazladır. 

İslam dünyasının pek çok noktası, 15. ve 16. yüzyılın Güney Amerika’sından daha mı ilerdeydi? Hayır! Özellikle Meksika 
gibi bölgelerde büyük bir yerel göç vardı. Öyleyse neydi İslam olmayan dünyayı kolay işgal etttiren ve İslam âlemini kalıcı 
işgal karşısında ayakta tutan? 

Aradaki tek fark kendi ifadeleriyle toplumsal bağlılığın aşkla devam ettiği tarihi bir İslam medeniyetinin varlığıydı ve o 
medeniyetin o günkü sesi ittihad-ı İslam fikriyatının, büyük vahdet anlayışının canlandırdığı ümmet şuuruydu. 

Bu şuur sayesinde İngiltere, Osmanlı’ya karşı bir proje içinde yer alırken Hindistan Müslümanları kararımdan nasıl 
etkilenir, diye kaygılanmış; İtalya, Habeşistan’da ilerlerken bunun Kuzey Afrika’ya yansımalarından endişe duymuş; 
Fransa, Batı Afrika’da yol alırken İslam dünyasının diğer noktalarındaki çıkarlarının tehlikeye girmesinden her zaman 
korkmuştur.  

Oxford’da okuyan Hindistanlı Müslüman gençleri Balkan Savaşları’nda Trakya’ya getirip Sahra hastaneleri çadırlarında 
onlara hekimlik yaptırtan, ittihad-ı İslam şuuruydu. 

Yunan ordusu Anadolu’da yenilince Suriye halkına camilerde şükür secdeleri yaptıran, mevlidler okutup yardım 
toplattıran ümmet bilinciydi. 

Müslüman gençleri Libya çöllerinde İtalya’ya karşı koyduran o ruhtu. Hint Müslümanlarına Anadolu’nun Kurtuluş 
Savaşı’nda bir bankaya sermaye olacak kadar para toplattıran o sevgi ve bağlılıktı.  

Batı toplum bilimcileri, İslam dünyasının işgali örneğinde ‘medeniyetin işgal önünde oluşturduğu engel’ ve ‘inanca dayalı 
birlik ruhunun’ silahları etkisiz hale getirmesi gerçeğiyle yüz yüze kaldılar. Kimlik bilincinin maddi silahların etkisini 
kırmasına tanıklık ettiler. Belki bu vakıa Batı’daki hepten materyalist yaklaşımı kıracak kadar mühim neticeler doğurdu ve 
Batı, haçlı yenilgisinden nasıl kendisi için sonuçlar çıkardıysa bu vakadan da o tür sonuçlar çıkardı. Bir farkla ki Haçlı 
yenilgisi, Batı’yı maddi olana sürüklerken kalıcı işgal başarısızlığı, Batı’yı salt maddi olanın işe yaramazlığı gerçeğine pratik 
olarak götürdü ve onu işgali kendisine ait ‘mana’ ile destekleme arayışına yöneltti. 
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Batılı toplum bilimciler, o dönemin ardından bütün becerilerini işgalin önündeki ‘medeniyet engeli’ni, ‘inanca dayalı birlik 
ruhunu’ yok etme yönünde kullandılar. İslam’a bağlılık sürdükçe ve o bağlılık içinde Müslümanların birbirlerine bağlılığı 
sürdükçe İslam dünyasında kalıcı olamayacaklarını anladılar, ümmet kimliğini tahrip etmek için seferber oldular.  

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK TEZİ 

Kendisini ‘vahiy’ ile bağ kurmadan insanı keşfetmeye adamış olan Batı toplum bilimi, sürekli insan bütünlüğünün ve 
insanlık birliğinin aleyhine işledi.  

‘Vahiy’den koparak insanlığı imhaya yönelen bu bilim, önce insanlığı Garp ve Şark diye ikiye ayırdı. ‘Şark’ olanı neredeyse 
insan saymadı. Sonra Hıristiyanlık mezhepleri ve haklarına yöneldi. Katoliklik-Protestanlık farkı; Fransızlık, Almanlık, 
İngilizlik kökenleri üzerinde çalıştı, oradan bölge odaklı küçük etnik yapılara kadar indi; aynı süreçte insanlığı işçi olanlar 
ve işçi olmayanlar diye böldü. Aynı anda, en küçük toplum birimi olan aileye yöneldi, aileyi küçülttü, neredeyse 
anlamsızlaştırdı; şimdi ‘birbirinden çocuk sahibi ayrı eşler’ kavramı geliştirdi. Hane birliği anlamında aileyi yok etti ve 
‘eşcinsel birliktelik’ ile insanlığın soyunun tükendiği tabana (esfele) indi.  

İşte bu tüketici, imha edici Batılı insan ve toplum bilimi, uzun bir süredir bütün imha maharetiyle İslam dünyasına 
yönelmiş, kendi bildik yolunda bir imha eylemi gerçekleştiriyor.  

Bununla birlikte Batı’da bir karşı toplum bilimi gelişti. Daha doğrusu Batı toplum bilimi, bitirme noktasına getirdiği kendi 
dünyasını onarma sürecine yöneldi. 

Bu karşı toplum bilimi Batı medeniyetine nefes aldırmak ve ona yeni bir can vermek için İslami tecrübeden yararlandı, 
‘çok kültürlülük’ kavramını geliştirdi. 

‘Çok kültürlülük’, eski İslam dünyasında olduğu gibi farklı inanç ve kültürlerden birey ve toplumların bir arada 
yaşamasını, herkesi kendi evinde hissettirerek bir arada tutmayı öngörüyor. Tezin sahiplerinin yegâne dayanağı ümmet 
dönemi İslam dünyasıdır. Tezin oluşturucularından Rawis gibi isimler, bunu açıkça ifade ediyorlar.  

Ancak ‘çok kültürlülük’ tezi Batı için birlik anlamına gelirken İslam dünyasına dış ellerce taşındığında ‘farklılıkların 
farkındalığını artırarak’ çatışma ve bölmeyi artırma yönünde işletiliyor. (Nasıl ki haçlı savaşları sonrasında Batı’daki fenni 
bilimler, İslam dünyasından beslenip İslam dünyasını yıkmaya yönelmişse bugün Batı’daki sosyal bilimler de İslam 
dünyasından beslenip İslam dünyasını yıkmaya yönelmiştir. Bu, sermayesini yemeyen her varlık sahibinin felaketidir. 
Köşküne sahip çıkmayan beyefendinin sonu, köşkün onun idam yeri olmasıdır. Şüphesiz ki nice insan kendi oklarıyla 
vurulmuştur.) 

GÜVENLİK İKİLEMİ TEZİ 

Uluslararası sistemin hizmetindeki toplum biliminin keşfettiği diğer bir tez de ‘güvenlik ikilemi’ tezidir. Bu tez, 
‘düşmanımın güven içinde yaşaması, benim güvenliğim için tehdittir.’ kadim insan deneyimine dayanıyor. 

Burada düşman sınıfına konan İslam dünyasıdır ve tez kendi örneklerini hep İslam dünyası üzerinden veriyor. 

Bu çerçevede ‘güvenlik ikilemi’nin en güncel örneği, İslam dünyasının israil problemidir.  

Tezin sahipleri doğru bir tespitle şunu iddia ediyorlar: Sünni ve Şii ihtilafının sona ermesi İslam dünyası için ‘güvenlik’ 
oluştururken israil için ‘güvenlik tehdidi’ oluşturur. Buna karşılık Sünni ve Şiiler arasında çatışmanın yaşanması İslam 
dünyası için ‘güvenlik tehdidi’ oluştururken bu israil için ‘güvenlik’ olur.  Bugün ittihad-ı İslam meselesine, vahdet firkine, 
ümmet şuuruna bakılması gereken nokta işte burasıdır.  

Müslümanlar arasında etnik ve mezhepsel ihtilafları örgütleyenler, İslam dünyasının güvenliğine karşı savaşırken israil’in 
güvenliğine hizmet ediyorlar. Etnik çatışmacılar ve mezhepçi çatışmacılar İslam dünyası için bir güvenlik tehdidi 
oluştururken israil’e yönelik bir ‘güvenlik tehdidi’ni de ortadan kaldırıyorlar. Dolayısıyla bu uğurda savaşan kişi, israil’in 
güvenlik yatırımları için doğrudan çalışmış sayılır. Ki bugün uluslararası sistem ‘güvenlik ikilemi’ tezi doğrultusundaki 
güvenlik tedbirlerine, fiziki güvenlik tedbirlerinden daha çok değer veriyor. Uluslararası sistem bin askeriyle İslam 
dünyasında operasyon yapmaktansa İslam dünyasında bu tür çatışmaları örgütleyen on kişinin olmasını ister. Üstelik bu 
on kişinin ona bağlı çalışıp çalışmamasının da bugünün ‘geniş güvenlik’ yaklaşımları için hiçbir değeri yoktur. Önemli olan 
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onların işgali kolaylaştıran bir güç olarak düşman tarafının yani İslam dünyasının güvenliğini tehdid etmeleridir. Bu tehdit 
büyüdükçe ve işlevini yerine getirdikçe uluslararası sistem ve onun uzantısı israil, güven içinde yaşayıp büyüyecektir.  

 

Etnik ve  Mezhepsel Asimilasyon 

Gerek etnik çatışmalarda gerek mezhep çatışmalarında suçlu olarak sadece eylemci-katliamcı tarafı görmek de yanlıştır, 
bir güvenlik körlüğüdür. 

Gerek 110-120 yıldır işlenen İttihad-ı İslam gerek onun devamı olarak 70-80 yıldır ifade edilen vahdet fikriyatı, 
Müslümanların birbirlerinin farklarına katlanarak birlikte yaşamalarını ve güçbirliği yapmalarını öngörmektedir. Bugün 
Batı’da öne sürülen ‘çok kültürlülük’ tezi, neredeyse bunun tam karşılığıdır. Bu fikir ve tezin zıddı ise asimilasyondur, yani 
kendi içinde zorla veya kültür propagandası ile eritmektir, yok etmektir. ‘Çok kültürlülük’ tezinin ortaya atılması her tür 
asimilasyon girişiminin ilanıdır.  

Her şey göz önünde iken etnik ve mezhepsel asimilasyonu sürdürenler, eylemlerin baş müsebbipleri arasındadır ve o 
eylemlerin bizzat içindedirler. 

İslam dünyası can çekişirken mezhepsel asimilasyon peşinde olmanın, bütün becerilerini ‘başkasının Müslümanını’ ele 
geçirmeye ve mezhepte kendine benzetmeye harcayanların ittihad-vahdet-ümmet iddiaları ancak farklı 
mezheplerdendirler diye zavallı halkın Pazar yerini, camisini hedef alan eylemcilerin ‘İslam için savaş’ sloganları kadar 
anlam taşır.  İslam dünyasının yeni bir ‘çok kültürlülük’ projesi oluşturmaya bile ihtiyacı yok. Resulullah (SAV)’in Medine 
günlerinden modern döneme kadar İslam dünyasının geniş bir alanı ümmet alanıydı, vahdet alanıydı.  Bugün bütün 
dünyada asimilasyon tezleri iflas etmişken asimilasyon peşinde olanların eninde sonunda hüsrana uğrayacakları dünya 
tecrübesiyle gözler önündedir. Vaziyet bu kadar açık iken hâlâ silahlı imha veya kültürel çabalarla bir mezhepsel 
asimilasyon (eritme) hedefleyen yapıların geleceği üzerinde çok düşünmeye gerek yok bile. 

Eninde sonunda kazanacak olanlar ‘Yaşasın İttihad-ı İslam!’ diyenler olacaktır, Müslümanların vahdeti için ümmet fikrine 
sarılanlar olacaktır. Vahdet, ümmet için hayattır, ihya olmaktır; tefrika ise felakettir. “Allah’a ve Resulüne itaat edin, 
birbirinizle çekişmeyin, sonra içinize korku düşer de kuvvetiniz elden gider. Bir de sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle 
beraberdir.” (Enfal: 46)  

“Hepiniz Allah’ın ipine sarılın, ayrılmayın...” (Al-i İmran: 103) 

Bir toplum zayıflayınca bütün birikimi düşmanın elinde onun aleyhine döner. ‘Güvenlik ikilemi’nde ‘ihtilaf yatırımı’nın en 
güzel örneği Asr-ı Saadet’teki Ahzap (Hendek) Savaşı’dır.  

Resulullah (SAV) ve sehabeleri, o savaşta iki güvenlik tedbiri geliştirdiler: 

1. Bilinen güvenlik tedbiri  

2. Bilinmeyen güvenlik tedbiri  

Resulullah (SAV) ve ashabı, bütün Arap halkı gibi savaş için ordu hazırlıyor ama bununla birlikte ümmet olmanın 
bereketiyle Hz. Selman’ın bilgisinden yararlanıp Hendek de kazıyor ve düşmanı şoke ediyor. Ama bu şoke edici güvenlik 
tedbirinden de daha etkili güvenlik tedbiri, savaş sırasında hâsıl oluyor.  

Müslüman olduğu bilinmeyen Nuaym bin Mes’ud, düşmanı birbirine düşürüyor. Düşmanın birliği Müslümanlar için 
tehdit, müşrikler ve hain Medine Yahudileri içinse ‘güvenlik’ iken düşmanın ihtilafı Müslümanlar için güvenlik, müşrikler 
ve hain Medine Yahudileri için güvenlik tehdidine dönüşüyor.  

Ne yazık ki Müslümanlar, bugün bu şuuru kaybediyor ve düşman da İslam tarihinden Müslümanlar aleyhinde istifade 
ediyor.  

Bugünün uluslararası sistemi Hendek günündeki üçüncü tür ‘güvenlik tedbiri’ne artık birinci tür güvenlik tedbirinden çok 
daha fazla yatırım yapıyor. 
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ABD küreselciliğine karşı İslam birliği ve insanlık birliği… 

ABD’nin başkanlarının tutumlarını, başkanın kişiliğine bağlamak, ABD politikalarını anlama konusunda ağır bir yanılgıdır.  

ABD’de başkanlar, sistemin dönemsel tutumlarının sözcüsüdürler. Sistem, uzun hazırlıklar yaparak siyasi aktivitelerini 
belirlediği dönemlere uygun başkanlar seçtirerek (onları seçimler yoluyla tayin ederek) faaliyetlerini yürütür.   

Sistemin bu karakterinin oluşmasında en önemli etken, ABD’de siyaseti belirleyen en etkili unsurun Yahudiler iken 
başkanların Yahudi olmamasıdır. Bugüne kadar hiçbir Yahudi ABD başkanı olmamıştır. Ama sistem, bütün kurumları ile 
Yahudilerin etkisi altındadır. Sistem, kararlarındaki Yahudi etkisini saklamak için, faaliyetlerinin tamamını başkana yükler. 
ABD vatandaşları ve ABD dışındakiler de ABD siyasetini başkan etrafında açıklar; her şeyin başkanın elinde olduğuna 
inanır. Hâlbuki başkan dönemin simgesi olmaktan öte bir şey değildir. Trump da ABD’nin bugünkü siyasetinin simgesidir. 
Bu siyaset, “Bush doktirini”ne dayanmaktadır.  

ABD, Bush doktirininin esasını oluşturan “önleyici savaş stratejisi” başlığı altında Suudi Arabistan’ın finansmanı ve onun 
etkisindeki kimi yönetimlerin katılmasıyla İslam dünyasını parçalama yoluna gitti. Bunu hâlâ sürdürüyor. Bugüne kadar 
akide üzerinden ayrılıkçı grupları İslam dünyasının dört bir yanında finanse etmekle İslam dünyasını kendi içindeki 
tartışmalara yönlendiren Suudi Arabistan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısından sonra Arap ülkelerini toplaması ve 
Trump’ın kararına karşı  “Arap Mini Bakanlar Komitesi” oluşturması gerçekte Kudüs davasına sahip çıkma değil, Kudüs 
davasını bir kez daha Araplaştırarak ümmet davası olmaktan çıkarma ve Filistinlilerin özgürlüğüne kavuşmasını erteleme 
girişimidir. Önümüzdeki dönemde bu tür “şeytanca” planların ardı hiç gelmeyecektir. Zira ABD, İslam’la mücadelede 
kararlıdır.  

ABD’nin İslam’la mücadelesi yeni dönemde, Büyük Britanya ya da Çarlık Rusya’sının İslam dünyasını istila girişimlerinden 
daha ileri boyutlar taşımaktadır.  

Büyük Britanya ve Çarlık Rusya’sı İslam dünyasının zenginliklerine göz dikmişlerdi; bundan dolayı İslam dünyasındaki 
siyasi/askerî örgütlenmeyle mücadele ederken sıradan Müslümana yönelik genellikle açık bir tavır içinde olmamışlardır.  

Daha önce hem Doğruhaber’de yayımlanan makalem hem de “Batı-Türkiye ve İslam” kitabımda “Amerika’nın 
Müslümanları Dinsizleştirme” projesi başlığı altında anlattığım üzere ABD, İslam dünyasında bu kez ümmeti tamamen 
ortadan kaldıracak ve İslam’ı toplum bazında etkisizleştirecek bir strateji gütmektedir. ABD, “küresel kral” olmasının 
önündeki en ciddi engel olarak İslam’ı bilmekte ve bu engeli kaldırmak için uğraş vermektedir.  

Küresel bir saldırıya ancak küresel bir mücadele ile karşı konur. Bugün dünya genelinde Müslümanlar dışında ABD’ye 
karşı fikrî bir söylem içinde bulunan yoktur. Sosyalizm ölmüş; onun yerine yeni bir ideoloji gelişmemiş, beşerin vahyi yok 
sayarak kendini yönetme iddiası, bizi Trump günlerine getirerek iflasını ilan etmiştir. ABD’nin dünyaya dayattığı sisteme 
karşı alternatif bir sistem geliştirmek yalnız Müslümanlara kalmıştır.  

Müslümanlar, yüzyıla yaklaşan ama özellikle son elli yılla yayılan ve Suudi Arabistan kaynaklı enstitülerce zihinlere 
aşılanan “Her şey hazır değil mi? Neden sistem geliştirmekten söz ediyoruz ki?” diyen şeytani sesi artık bastırmaları 
gerektiğine inanmış olmalılar. İslam’ın sabitleri elbette hazır ama çağın o sabitler doğrultusunda nasıl yönetileceğini 
bilenimiz yok. Bu konuda bir hazırlığımız da söz konusu değildir. Biz hâlâ, Suudi’nin girişimleri ile 1960’lı yıllarda “İslam 
anayasası” konuştuğumuz günlerden fedakâr İslam mücahitlerinin emperyalizme karşı amansız savaşlar verip ardından 
sistemsizlik yüzünden mücadeleyi sistemli ama dışa bağımlı ulusalcılara teslim ettikleri günlere döndük. Suudiler 
üzerinden yürütülen bu sistemsizleştirme şeytanlığı, Ürdün odaklı ve hatta kimi Osmanlı ulemasının zamanında anayasal 
sisteme geçişe karşı itirazlarına da dayandırılarak güçlendirildi, Müslümanların kendilerini ve dünyayı yönetme 
hedeflerinin önüne engeller kondu. “Yetti artık!” deyip bu kısır tartışmalara son verilmeli.   

ABD’ye alternatif sistem,  
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1. İslam birliği fikriyatını yeniden ihya etmeli; ümmet için geniş bir şemsiye geliştirmelidir.  

2. Dünya birliği fikriyatını geliştirmeli, “din yeryüzünde Allah’ın oluncaya kadar” hükmünü daha açık beyan etmelidir.  

Müslümanlar, süreç içinde ırkçılığı kısmen aştılar, onun yerine mezhepçilik konmak isteniyor, memur alımında bile 
mezhep soranların İslam âleminde türemiş olması, mezhepçiliğin boyutlarını göstermektedir. Suudi’nin 
mezhepsizleştirerek dağıtma oyununun alternatifi bu olmamalı. Ehl-i Kıble anlayışı öne çıkmalı, “Ben Müslümanım” 
diyen herkes, akidevi anlamda kim nasıl bakarsa baksın, sistemin tutumu açısından Müslüman muamelesi görmelidir. 
Nitekim İslam’ın güçlü olduğu yıllarda tutum bu olmuştur, gerçekçi olan da budur. Bu tutum, dünya genelinde geniş bir 
İslamî blok oluşturur.  

Öte yandan ABD’nin saldırıları karşısında Müslümanların kendi kurtuluşlarına odaklanmaları bencilce ve İslam’ın özüne 
aykırı bir yaklaşımdır. 

ABD, İslamofobi üretimiyle dünyanın bütün toplumlarını İslam’a karşı kışkırtmakta, Müslümanları kendi dinlerinden 
hatta kendi mezhep ve meşreplerinden olmayan bütün şahısları hemen kesecek kişiler olarak tanımlamaktadır.  

Onun tanımlamasında Müslüman, bulduğu ilk fırsatta Hristiyan’ı, Yahudi’yi, Budist’i öldürecek adamdır; yönetim fırsat 
anlamına geldiğine göre, Müslümanların dünyanın yönetimini ele geçirmesi onların bu dinlerden olanları yok etmeleri 
anlamına gelmektedir. 

Gerçekten böyle midir? Müslümanlar, dünyaya hakim olursa kendilerinden olmayan herkesi yok mu edecekler?  

İslam, Şam topraklarına ulaştığında Bizans gibi Ortodoks mezhebine mensup olmalarına rağmen ondan kimi hususlarda 
ayrılan Hıristiyan gruplarla karşılaştı ve o gruplara Şeriat güvencesi altında Bizans’ın tanımadığı imkânları tanıma sözü 
verdi, onlar da Bizans’a karşı İslam’ı tercih etti.   

Aradan 1400 yıl geçmiş ama medeni hukukta Şeriata ilgileri ile bilinen Mardin dağlık yöre ilçelerinden (Midyat-Dargeçit) 
İsveç gibi ülkelere göç eden Süryanilerin özlemi bizim için yol göstericidir.  

Süryani büyükleri, gerek kendilerini İsveç gibi ülkelerde ziyaret edenler karşısında gerek Türkiye’ye ziyaret amacıyla 
geldiklerinde “Biz, sizin içinde ne mutluyduk! Din vardı, namus vardı, misafirperverlik vardı. Avrupa’ya Hıristiyan 
kardeşlerimizin yurduna sığınırsak daha iyi bir Hıristiyan olacağımızı zannettik. Oysa ne din kaldı ne namus ne o 
misafirperverlik gibi insanî değerler. Kiliseye ben ve yaşlı karımdan başka uğrayan yok. Evlatlarımız dinsiz. Nesil kurudu. 
Yeni doğanların kimliği ise belirsiz. Emin olun, kızımın evladının babasını, oğlumun evladının anne yönünden dedesini 
tanımıyorum! Ah, keşke hep sizinle kalsaydık!” diyor ve kimi zaman hüngür hüngür ağlıyorlar. Bu feryat, bütün insanlığa 
duyurulmalı.  

Öte yandan Batı, İslam karşıtı mücadeleyi en çok kadınları odağa alarak yürütmektedir. Oysa Batı’da ve dünyanın diğer 
kesimlerinde son yüzyılda Müslümanlaşanlar daha çok kadınlardır. Kadın, emniyet ve sadakat arar; Müslüman olmayan 
kadın, emniyeti ve sadakati İslam’da bulmaktadır.  

ABD’nin liderliğindeki küresel sistemin değerleri yok eden yapısına karşı Hindistan’daki Hindu, ABD’deki Hıristiyan hatta 
Yahudi “Ah, nerede İslam! Müslümanlar, buralara hakim olsalar da değerlerimizi korusak!” diyebilmeli. Dinden yoksun 
olan ise Hz. Ömer’in adaletini duymalı, öğrenmeli, küresel zulme karşı o adalet timsalini aramalıdır.  

Devletler varlıklarını sürdürebilmek için farklı arayışlar içinde olurlar, kimi zaman işbirliği kimi zaman düşmanlıklar 
geliştirirler. Ama ümmet olarak bizim Amerika’da sistemin ırkçılığından rahatsız olan Hıristiyan veya dinsiz Siyahî’ye 
alternatif sistem anlamında umut olmamız gerekiyor.  

İslam birliği ve insanlık birliği… Hep birlikte ancak böyle kurtuluruz.  
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