
Bismillahirrahmanirrahim…

İslam coğrafyasının en fazla acı çeken yeridir Filistin. Bir asra yakındır İsra-

il’in işgali ve zulmü devam etmektedir bu coğrafyalarda. Özellikle dosya ko-

numuzu ‘Filistin’ olarak belirlediğimiz bu günlerde Kudüs’te ezan yasağının 

olması zulmün ne derece ilerlediğini bizlere göstermektedir.

Filistin İslam coğrafyasının devam eden yarasıdır ve Kudüs Müslümanların 

en büyük imtihanlarından biridir. Allah (c.c.) rahmet eylesin, merhum Cahit 

Zarifoğlu şöyle dillendirmişti bu hakikati:

Filistin bir sınav kâğıdı 

Her mü’min kulun önünde 

De gerçeği yaz: Hakikat şehitliğe koşmaktır 

De isyan çağır yolun açılır cennet köşelerine

Evet, şairin dediği gibi her mümin kulun önünde bir imtihan olarak dur-

maktadır Filistin, bir imtihan olarak durmaktadır Kudüs, bir imtihan olarak 

durmaktadır Mescid-i Aksa ve bir imtihan olarak durmaktadır el-Halil… İşte 

imtihanımızın ve kardeşliğimizin gereği olarak bu ayın dosya konusu olarak 

Filistin’i ele aldık.

Filistin dosya konumuz için birbirinden değerli yazılarla Enver Gökkaya, 

Hatice Yılmaz, Burhan Deniz ve Eyüp Güzel’in yazılarını; İsmail İşçen’in kitap 

tanıtımını sizlerin istifadenize sunmaya gayret ettik. Ayrıca Filistin ve Kudüs 

üzerine Bülent Deniz ile yaptığımız röportajla da bu ayın dosya konusu olan 

‘Filistin’ meselesine ışık tutmaya çalıştık.   

Rabb’im başta Filistin ve Kudüs olmak üzere; tüm İslam coğrafyası ve Müs-

lümanların dertleriyle dertlenmeyi bizlere nasip etsin. Ümmetin kanayan ya-

ralarına merhem olmamız noktasında bize yardım etsin. Allah’a (c.c.) emanet 

olunuz… 
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Dergimizde yayımlanan yazı, 

ilan ve reklamların sorumlu-

luğu sahiplerine aittir. Dergi-

mizde yayımlanan yazılar, kay-

nak belirterek iktibas edilebilir.

EDİTÖRDEN

Ey Allahım!
Şahitlik ediyoruz ki;

“Sırat-ı Müstakîm’inin parlak delillerini  ne düşünce 
cambazlarının kurnazlığı,  ne de şüphecilerin aldatıcı 

 kanıtları çürütebilir.”
Ebu Mansur el-Mâtürîdî
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Filistin, İslam’ın ve Müslümanların en kutsal 

bölgelerinden birisidir. Kur’an-ı Kerim bu bölge-

nin kutsal kılındığını şöyle ifade etmektedir: “… 

çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa...”1  

Filistin topraklarının peygamberler diyarı ol-

ması bu toprakların Yahudiler, Hıristiyanlar ve 

Müslümanlar tarafından kutsal sayılmasına ve 

değer verilmesine neden olmuştur. 

Hiç şüphesiz Filistin meselesi Müslümanla-

rın en önemli meselelerinden biridir. Son dö-

nemlerde olup bitenler Filistin’e yakın veya uzak 

tüm Arap ve İslam dünyasında hissedilmiştir. 

Filistin’de olanlar, dünyadaki tüm Müslümanları 

derinden yaralamış ve üzmüştür. Kudüs’ün kur-

tarılması meselesi, coğrafî ve fikrî konumlarının 

farklılığına, dillerinin ve ırklarının değişikliğine 

rağmen bir buçuk milyar Müslüman’ın müşterek 

meselesi olmuştur/olmalıdır.

Müslümanlar birbirlerinin koruyucularıdır. 

Yeryüzünün neresinde bulunursa bulunsun bi-

risine yapılan haksızlığı kabul etmeleri mümkün 

değildir. “Müslümanlar bir vücudun azaları gibi-

dirler.” Filistinli Müslümanlar dünyanın ve tüm 

Müslümanların gözleri önünde öldürülmekte, 

yurtlarından çıkarılmakta ve hapsedilmektedir. 

Müslüman Filistin halkının uğradığı, zulmün ta 

kendisidir. Her Müslüman şu Hadis-i Şerif üze-

rinde durmalı ve düşünmelidir:  “Kim Müslüman-

ların meseleleriyle ilgilenmeden sabahlarsa, on-

lardan değildir.” 

Filistin meselesi, Müslümanların siyasî ve fik-

rî yapısında önemli bir yeri işgal etmektedir. Bu, 

Filistin meselesinin siyaset alanında karşılaşılan 

en önemli meselelerden biri olması ve evrensel 

istikbal ile olan çatışmanın tarihî bir geçmişinin 

olmasındandır. İsrail, müstekbir güçlerin etkinliği 

için ileri bir karakol rolündedir. İsrail’e biçilen bu 

rolün gerçekleşmesi de Müslüman halkları ikna 

Her Daim...
Filistin...

Enver GÖKKAYA

Dosya
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etmek noktasında büyük gayretleri gerektirmek-

tedir. Topraklarından sürülen, yaşama, güvenlik 

ve vatan edinme gibi en doğal haklarından mah-

rum bırakılan Müslüman Filistin halkının kendi 

iradesine karşı girişilen aleni meydan okuma hali 

apaçık bir şekilde ortadadır. Aynı şekilde Kudüs’te 

bulunan İslam mukaddesatına, Peygamber 

Efendimizi (s.a.v.) ağırlamakla şereflenen ve yine 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) oradan göğün 

en yüksek tabakalarına yükseldiği Miraç olayının 

olduğu Mescid-i Aksa’ya ve Hz. İbrahim’in (a.s.) 

ve daha nice peygamberlerin yaşadığı mübarek 

yerlere karşı saldırılar devam etmektedir.

Filistin meselesi, süper güçlerin(!) siyasetle-

rinde, siyasî oyun unsuru olarak kullandıkları en 

önemli günümüz meselelerden biri olmuştur. 

Arap hükümetlerinin büyük bir kısmı, siyasî açık 

artırma pazarında, radikal ve milliyetçi slogan-

larında Filistin meselesini kendilerine malzeme 

olarak kullanmışlardır ve halen de kullanmakta-

dırlar. Bütün bunların bedelini ise mazlum Filistin 

halkı ve mukaddes topraklarımızın Siyonistlerin 

çizmeleri tarafından kirletilmesi ile İslam öde-

mektedir. 

Filistin meselesi, İslamî alternatif birçok neti-

celere, çıkışlara ve meselenin genel seyrinde et-

kinliklere ulaşılmasına götürmüştür. Böylece Fi-

listin sorunu ihanete uğraması, üzerinde pazarlık 

yapılması çok zor olan akidevî ve dinî bir boyut 

kazanmıştır. Özelliklede düşman İsrail, Yahudi-

liği ile iftihar etmekte varlığını Yahudi akidesine 

dayandırarak dinî temellere oturtmaktadır. Tev-

rat’tan alınmış ‘Allah’ın seçkin halkı’, ‘Va’dedilen 

topraklar’, ‘Yahudiler ve Samara’, ‘Ey İsrail senin 

yurdun Nil’den Fırat’a kadardır’ sloganları öne çı-

karılmaktadır.

Filistin tüm Müslümanların ortak vatanıdır. 

Allah (c.c.) Kudüs’ü bazı nimetlerle bereketlen-

dirmiştir. Orası Müslümanların ilk kıblesidir. Rasû-

Dosya
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lullah’ın (s.a.v.) Miraç’a çıktığı yer olan, Mescid-i 

Aksa’yı ziyaret yeri ve Kudüs’ü peygamberler 

yuvası kılmıştır. Bu kutsal özelliklerinden dolayı 

Hz. Ömer (r.a.) Medine’den bizzat Kudüs’ü teslim 

almak üzere gelmiştir. Şunu iyi bilelim ki, Yahu-

diler Filistin’e bedel olacak bir vatandan bahset-

tiklerinde, sıradan bir yerin oraya bedel olması 

mümkün değildir görüşünü vurguluyorlar. Filis-

tin sorununa bakış açıları ise göçmelerin yerle-

şimi veya içeridekileri istikrara kavuşturmaktan 

ibaret zannediyorlar. Oysa onlar Müslümanlar 

için bu mukaddes beldenin ya değerini bilmiyor-

lar, ya da bilmemezlikten geliyorlar. Yeryüzünde 

oraya denk olacak (Mescid-i Haram ve Mescid-i 

Nebevî hariç) bir yer söz konusu değildir. Çün-

kü bu yerler İslamî inançlarla direkt bağlantılıdır. 

Allah (c.c.) Mescid-i Aksa’yı birinci kıble, Rasûlul-

lah’ın (s.a.v.) miraca çıktığı yer ve mukaddes bel-

de olarak tescil etmiştir. Bunun için orası yalnız 

Filistinlilere veya Araplara ait değil, tüm dünya 

Müslümanlarının ortak beldesidir. Kur’an-ı Ke-

rim mevcut olup okunduğu ve Müslümanlar var 

olduğu müddetçe İsrail için beka ve istikrar söz 

konusu olamaz. Daha önceki Haçlı devletlerinin 

tarihe karıştığı gibi Yahudi İsrail de tarihe karışma 

ve yok olma yolundadır.

Müslümanlar, İsrail tehlikesinin genel ve kap-

samlı boyutlarını anlamaları gerekir. İsrail, İslam’a 

karşı yürütülen faaliyetlerin odak noktasıdır. İsrail 

tehlikesi Filistin halkı içinde günlük ve daimi bir 

tehlike oluşturmaktadır. Filistin vatandaşı, günlük 

hayatını yaşarken Siyonist tehlike tarafından ku-

şatılmış bir durumdadır.

İsrail etkisinin sınırları Filistin’deki Müslüman-

ları aşıp Filistin çevresindeki tüm Arap ve Müslü-

manları da kapsamaktadır. İsrail, İslam coğrafyası 

üzerinde yürütülen bölme ve ayırma çabaların-

da büyük bir rol oynamaktadır. Milli, bölgesel, 

mezhebî ve ırk ayrılıklarını körüklemekte ve her 

düzeyde bunu gerçekleştirmektedir. 

Günümüzdeki mevcut durum ise İslam üm-

metinin parçalanması ve tasfiye edilmesi için 

imkân dâhilinde olan tüm vesilelere başvuran 

İsrail’in her düzeydeki ve alandaki tehlikesini or-

taya koymaktadır. Bu, Filistin’den çıkarak her yer-

de yaşayan Müslümanları hedef alan, yayıldıkça 

yayılan, arttıkça artan bir kanser tehlikesi gibidir.

Müslümanlar, Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs 

konusunda duyarlı olduklarını ve Siyonistlerin 

buralara zarar veremeyeceklerini bütün dünyaya 

göstermeleri gerekir. Dünyanın değişik bölge-

lerinde çalışma yapan Müslümanların evrensel 

İslamî mücadele noktasında Filistinli Müslüman-

larla ortaklıkları vardır. Mescid-i Aksa kurtulma-

dan dünya Müslümanlarının izzet ve şerefi kur-

tarılmış olmayacaktır. Bu sebepten dolayı Filistin 

davasını desteklemek ve gereken duyarlılığa sa-

hip olmak zorundayız. Bu davaya maddî-manevî 

anlamda yapacağımız yardımlar çok önem arz 

etmektedir. Ayrıca bu mücadelede Müslüman

Filistin meselesi, süper 
güçlerin(!) siyasetlerinde, 
siyasî oyun unsuru olarak 
kullandıkları en önemli gü-
nümüz meselelerden biri 
olmuştur. Arap hükümetle-
rinin büyük bir kısmı, siyasî 
açık artırma pazarında, ra-
dikal ve milliyetçi slogan-
larında Filistin meselesini 
kendilerine malzeme olarak 
kullanmışlardır ve halen de 
kullanmaktadırlar.
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ların Filistin’deki kardeşlerini yalnız bırakmamala-

rı gerekir. Onlara destekten söz edilince de tabi 

ki ilk akla gelecek şey, orada İslamî mücadeleyi 

sürdürenlere ve her türlü fedakârlığı göstere-

rek şehit olanların geride bıraktıklarına yardımcı 

olunmasıdır. Onlara yapacağımız maddî yardım 

ayrıca Müslümanların morallerinin düzelmesine 

de sebep olacaktır. Filistinlilere ve orada savaşan 

mücahitlere dualarımızla da yardımcı olmalıyız. 

Çünkü dua müminin silahıdır.

Filistin sorununa çözüm üretme hususunda 

Kitap ve Sünnet prensibine dayalı bir düşünce 

birliği kaçınılmazdır. Bu düşünce birliğinin; mü-

cadelede, edebiyatta, basında ve her konuda 

ortaya konması gerekir. Filistin ve buradaki ema-

netler, İslamî bakış açısına göre, tarihin en eski 

devirlerinden beri müminlerin omuzlarına yük-

lenmiş ilahî bir emanettir.

Yahudiler, güya bu toprakların kendilerine ait 

olduğunu iddia etmektedirler. Oysa hakikat hiç 

de onların iddia ettiği gibi değildir. Zira yeryüzü 

topyekûn İslam yurdu, insanlar da Allah’ın (c.c.) 

dinine inanan müminlerdi. Nihayet ihtilafa dü-

şüp mümin ve kâfir olarak ayrıldılar. Allah (c.c.) 

elçilerini müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. 

Bu durumdaki insanlığa peygamberler gönderil-

di. Peygamberlerden Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. Lût 

(a.s.) İslam’ın mesajını yüklenip Filistin’e gittiler. 

İnsanları Allah’ın (c.c.) dinine çağırdılar. Filistin’e 

yeniden İslam’ı getirdiler. Filistin İslam’a döndü, 

İslam Filistin’e yerleşti. Hz. Musa (a.s.), Hz. Süley-

man (a.s.), Hz. Davud (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ve daha 

nice peygamberler geldi. En son Hz. Muham-

med (s.a.v.) ile de 1400 yıllık İslam’ın hâkimiyeti 

başladı. 

Filistin, 1948 yılından itibaren ise, İslam düş-

manı ve Siyonist emele sahip olan Yahudilerin 

işgaliyle karşı karşıya kaldı. Fakat bu bölgede Ya-

hudilere karşı büyük bir mücadele başlamıştır. 

Bu mücadelenin ehemmiyetini ve Müslümanla-

rın bu gayeye yönelmeleri gerektiğini şehit Fethi 

Şikaki şöyle açıklıyor:

“İslam ümmeti Filistin’e karşı yüreğinde özel 

bir acı taşımaktadır. Çünkü onun inanç ve tarih-

sel hissiyatı Ortadoğu’nun bu küçük şeridinde 

merkezî bir çatışma noktasının var olduğunu 

kendisine haber vermektedir. İşte burada çağdaş 

tarihimizin kavgası verilmektedir. Filistin üzerinde 

birlik sağlamak, uyanış birliği sağlamak anlamına 

gelir. Çünkü Siyonist varlığın devamı tüm uya-

nış projelerinin boşa çıkması demektir. Filistin 

meselesi üzerinde birlik sağlamak, tarihin Kur’an 

ile buluşması ve Mescid-i Aksa’ya doğru siyasî 

bir coğrafyanın yeniden oluşmasıdır. Ayrıca Fi-

listin’de bulunan Mescid-i Aksa’ya herhangi bir 

zarar gelmesinden bütün Müslümanlar sorumlu 

olacaktır. Çünkü Mescid-i Aksa Müslümanların 

ortak değerleri ve şerefleridir.” 

Dipnotlar

1. el-İsrâ, 17/1.

Filistin sorununa çözüm 
üretme hususunda Kitap 
ve Sünnet prensibine da-
yalı bir düşünce birliği ka-
çınılmazdır. Bu düşünce 
birliğinin; mücadelede, 
edebiyatta, basında ve her 
konuda ortaya konması 
gerekir. Filistin ve burada-
ki emanetler, İslamî bakış 
açısına göre, tarihin en eski 
devirlerinden beri mümin-
lerin omuzlarına yüklenmiş 
ilahî bir emanettir.
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Hz. Peygamber’in (s.a.v.); “Gidin!” dediği ve 

devamında “Şayet gidemezseniz kandillerinde 

yakılmak üzere yağ gönderin” diye sözünü ta-

mamladığı Mescid-i Aksa ile ilgili Selâhaddîn-i 

Eyyûbî döneminde yaşayan bir marangoz usta-

sının tavrı, sohbet halkalarının gündemine alın-

malıdır.

Nasip oldu ve birkaç ay önce işgal ve zulüm 

altındaki Filistin topraklarına, tadı damağımızda 

kalacak bir ziyaret gerçekleştirdik. Kudüs-ü Şe-

rif’i, ibadet maksadıyla ziyaret edilecek üç mes-

citten biri olan Mescid-i Aksa’yı meğer ne kadar 

çok ötelediğimizi turdaki bütün arkadaşlarımızla 

bizzat fark ettik. Ayıbımızı kendi ellerimizle yüzü-

müze çarpmış olduk.

Nerede Selâhaddînler? Abdulhamidler?

Ne yazık ki çok iyi tanımamış olduğumuz 

Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Kudüs’teki evini ziyaret 

ettiğimizde, İsrail’in; “çıkın buralardan” diyerek 

maddî-manevî her türlü baskıyı uygulamasına 

rağmen nöbet tutarcasına oraları terk etme-

yen Filistinli ailenin genç kızının bize okuduğu 

Türkçe şiirle irkilmiştik. Okuduğu şiirdeki “Nerede 

Selâhaddînler? Nerede Abdulhamidler?” mısrala-

rı kamçı gibiydi.

Abdulamid Han, tahttan indirilip Osmanlı 

çökertilince Fransızlar Suriye’yi işgal ederler ve 

komutanları Henri, Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin kabri 

başına gelerek şöyle seslenir: 

“Selâhaddîn, biz geri geldik!”

İngilizler de Filistin ve Irak’ı işgal ederler. Ko-

mutanları Allenby, Kudüs’e girince: “İşte bugün 

Haçlı Savaşları sona ermiş ve amacına ulaşmış-

tır.” der.

Tarihin, özellikle de Ümmet tarihinin her dö-

nemi Kudüs’ün etrafında döndüğünü hatırlat-

makta yarar var. Ümmet, kendi içindeki birliktelik 

sınavını hep Kudüs etrafında vermiştir. Yakınlaş-

mışız veya uzaklaşmışız. Uzak Mescid, yakını-

mızda olunca Ümmet birlikteliğini tesis etmişiz 

ya da tesis edebilmek için bir enerji depomuz 

olmuş. Veya tersi!...

O Marangoz Ustasının Tavrı Bize Ders Ol-

malı

Kudüs’e vardığımızda etkilendiğim ve yaşa-

mımın bundan sonrasında ilke olarak hatırımda 

tutacağım sahnelerden bir tanesi de Mescid-i 

Aksa mihrabının hikâyesidir.

Bağdat’ta bir marangoz ustası çivi ve tutkal 

kullanmadan sanatkârlığını konuşturur ve şaha-

ne bir mihrap yapar. Görenler hayran kalır. Yük-

sek paralar teklif edilir kendisine ama yine de 

Kudüs ve 
Marangoz Ustası

Eyüp GÜZEL

Dosya

Seslendiren: Mehmet YORULMAZ

Sesli Makale
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marangoz ustası satmaz o mihrabı. Ahali ve ileri 

gelenler; “böyle şahane bir eseri niye satmıyor-

sun, öylece saklıyorsun?” der. Cevap olarak; “O 

mihrap gün gelecek Allah izin verirse Mescid-i 

Aksa’nın içine konulacak.” der marangoz ustası. 

Ahali; “dalga mı geçiyorsun? Kudüs, Haçlıların 

elinde. Onların işgalinden kurtardın da mihrap 

mı eksik kaldı?” diye söylenirler. Marangoz usta-

sı ise ders niteliğinde cevap verir: “Ben maran-

gozum. Mihrabını yaptım Aksa’nın. Elimden bu 

geldi. Çıksın bir komutan orayı fethedip Haçlıdan 

kurtarsın…”  Bu cevabı duyan 8-9 yaşlarındaki bir 

çocuk “ben orayı fethedeceğim.” der. O çocuk, 

40 yıl sonra Kudüs’ü haçlıdan kurtararak fethe-

den komutan Selâhaddîn-i Eyyûbî’dir.

Herkes Selâhaddîn olmayabilir ama herkesin 

bir mesleği veya özel yetenekleri var değil mi? O 

yüzden derim ki mesaj açık ve net!

Şu Beş Cümleyi Unutmayın, Unutturmayın

İstanbul’da düzenlenen bir programa davetli 

olarak katılan Mescid-i Aksa’nın Güvenlik Amiri 

Ebu Kuteybe demişti ki; ne olursa olsun Mes-

cid-i Aksa ile ilgili sıralayacağım 5 cümleyi asla 

unutmayın ve unutturmayın. Mescid-i Aksa ile 

ilgili unutmamamızı tavsiye ettiği o 5 cümleyi 

unutmamak ve unutturmamak maksadıyla pay-

laşıyorum:

1. Hz. Âdem’den (a.s.) bu yana inananlar Mes-

cid-i Aksa’ya gitmeye başladılar.

2. Mescid-i Aksa’nın her santiminde mutlaka 

bir peygamber secde etmiştir.

3. Mescid-i Aksa’nın her santiminde sahabe-i 

kiramın gözyaşları bulunuyor.

4. Mescid-i Aksa’nın her santiminde şehit 

kanları var.

5. Bir anne mutlaka başaracak ve çocuğunu: 

“Kudüs’ün fatihi sen olacaksın.” diye yetiştirecek.

Tarihin, özellikle de Ümmet 
tarihinin her dönemi Ku-
düs’ün etrafında döndüğü-
nü hatırlatmakta yarar var. 
Ümmet, kendi içindeki bir-
liktelik sınavını hep Kudüs 
etrafında vermiştir. 

Dosya
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Kudüs şehri Filistin’in tam ortasında bulun-

maktadır. Tarihin en eski şehri burasıdır. İlk olarak 

Ofil tepesinin Silvan Köyü’ne bakan bölgesine 

kuruldu. İnsanların su ihtiyaçlarını buradan gi-

derememeleri sebebi ile Moria tepesine geçtiler.

Kudüs; Doğu Kudüs ve Batı Kudüs olarak iki 

kısımdan oluşuyor. Bizim bildiğimiz ve Mescid-i 

Aksa’nın bulunduğu yer Eski Kudüs yani Doğu 

Kudüs kısmıdır. İsra ve Miraç olayının gerçekleş-

tiği yerdir. Zeytin Dağı (Tur Dağı) ve birçok Müs-

lüman yerleşkesi bu kısımdadır. İşgalci İsrail’in 

eline almak istediği; üzerinde planlar yaptığı yer 

özellikle burasıdır. Çünkü uzun zamandır yap-

tıkları kazılarla aradıkları Süleyman Mabedi’nin 

de burada olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca 

Kudüs şehri diğer şehirlere nazaran stratejik bir 

konuma sahiptir. Nedeni ise bölgenin en yük-

sek tepesinin üstüne kurulmuş olmasıdır. Kudüs 

şehrinin yüzölçümü 19331 km²dir. Etrafı surlarla 

çevrili ve kare şeklini andırmaktadır. Surların dış 

kısmında mezarlıklar bulunmaktadır. Bu mezar-

lıklarda bazı sahabelerin mezarları olduğu bilini-

yor. Kudüs şehrinin etrafındaki surların boyu 40 

adım yüksekliktedir ve 34 adet gözetleme kulesi 

bulunmaktadır. Kudüs şehrinin ayrıca kullanıma 

açık 7 adet ve kullanılmayan 4 kapısı bulunmak-

tadır. Bunlar:

Babu’l Amud/Dımeşk Kapısı: Surların kuzey 

duvarlarının ortasında bulunur. Daha önce kafi-

leler Dımeşk’e gitmek için bu kapıyı kullanırlardı 

bu yüzden bir adı da Dımeşk Kapısı’dır.

Babu’s Sahira: Surların kuzey tarafındadır. Şu 

anki kapı eski döneme ait değil Osmanlı döne-

mine aittir.

Babu’l Esbat: Surların doğu tarafında bulun-

maktadır.

Babu’l Mağaribe: Surların güneyinde bulun-

maktadır. Şehrin en küçük kapısıdır. Yahudilerin 

şimdilerde bu kapının olduğu yerde yaptıkları 

Kudüs 
Neresidir?

Hatice YILMAZ

Dosya
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Süleyman Mabedi maketi vardır. Bu kapı Burak 

Duvarı (Ağlama Duvarı) yakınındadır. Burada İş-

galci İsrail tarihî araştırmalar adı altında Süley-

man Mabedi’ni bulabilmek ve Mescid-i Aksa’yı 

yıkmak için kazılar yapmaya devam etmektedir.

Babu Nebi Davud: Şehrin güneyinde bulu-

nur. Siyon Kapısı olarak da bilinir.

Babu’l Halil: Şehrin batı duvarında bulun-

maktadır. Yafa Kapısı olarak da bilinir.

El Babu’l Cedid: Surların kuzey kısmında bu-

lunur.

Kudüs şehrinin öneminden dolayı bu şehre 

birçok isim verilmiştir ve şehri ele geçiren her 

topluluk burada kendilerinden iz bırakmışlardır. 

Kendi dillerine ve kültürlerine göre bazı isimler 

vermişlerdir. Bu isimlerden bazıları ‘Salem şehri, 

Yebus, Urşalim, Uşamim, Davud şehri, Hirosoli-

ma, Alia, Sıhyevn, Beytü’l Makdis, Kudüs, Kudüs-i 

Şerif ve Jarusalem’dir.

Kudüs şehri vahye dayanan tüm dinlerce 

kutsal sayılır. Bunun en büyük sebebi ise Allah’ın 

(c.c.) göndermiş olduğu peygamberlerin birço-

ğunun hayatının bir bölümünü burada geçirmiş 

olmalarıdır. Burada yaşayan bazı peygamberler 

için yapılan ibadethanelerin de burada olması 

hasebiyle, İslam dini haricinde diğer dinlerin de 

Kudüs üzerinde hak talep ettiklerini görüyoruz.

Kudüs dinimizde önemli bir konuma sahip-

tir. İsmine de aslında bir bakıma bu yüzden Ku-

düs diyoruz; bizim için kutsiyet arz ettiği için, en 

Dosya
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önemlisi de Mescid-i Aksa’yı bağrında barındır-

ması İsra ve Miraç hadiselerinin burada olması 

Kudüs’ü bizim için daha önemli kılıyor.

Kudüs’ün Yahudiler için önemli olmasının 

en baş sebebi Süleyman Mabedi’nin bu şehirde 

bulunmasına dayanmaktadır. Özellikle mabedin 

Mescid-i Aksa’nın altında olduğunu düşündük-

leri için orayla ilgili çalışmalar yapmaktadırlar. 

Yahudiler Kudüs’e ‘ötelerin şehri’ derler ve burayı 

Allah’ın (c.c.) evi olarak kabul ederler.

Hıristiyanlar için Kudüs zamanın başladığı ve 

biteceği yerdir. Dindar Hıristiyanlar ‘Rabb’in şehri’ 

olarak tanımlarlar. Bu topraklar onlara göre; Hz. 

İsa’nın (a.s.) kanı ile yıkanmıştır. Eğer yabancı bir 

yerden bir Hıristiyan vatandaş Kudüs’e geliyorsa 

turist gibi gelemez. Oraya gelme sebepleri arın-

ma af dileme ve yeniden dirilme arzusudur.

Mescid-i Aksa

Kudüs deyince aklımıza ilk gelen üç güzel 

mescidimiz arasındaki Mescid-i Aksa da vardır. 

Peki, bizler Mescid-i Aksa’yı ne kadar biliyoruz? 

Mescid-i Aksa bizim için neyi ifade ediyor? Ne-

den O’nu sevmeliyiz? O’nun kurtuluşu için neler 

yapabiliriz? Sorumluluklarımız nelerdir? Bu soru-

lara birer birer cevap verelim.

Mescid-i Aksa’nın ismi Kur’an-ı Kerim’de 

şöyle geçmektedir: “Kendisine ayetlerimizden 

bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muham-

med’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini 

bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götü-

Dosya
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Dosya

ren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hak-

kıyla işitendir, hakkıyla görendir.”2 

Asıl adı Aramice Beth makdeşa, İbranice Beth 

hamikdaş ve Arapça Beytü’l Makdis olup ‘mu-

kaddes ev’ manasına gelir bu ifadeler. Arapçada 

‘aksa’ uzak anlamına gelir. Mescid-i Haram’dan 

sonra inşa edilmiş ve O’na olan uzaklığından 

dolayı adı Mescid-i Aksa olarak isimlendirilmiş-

tir. Ayet-i kerimede geçen Mescid-i Aksa kavra-

mı fotoğraflarda gördüğümüz sarı kubbeli olan 

mescit değildir. Birçoğumuz bu konuda yanlışa 

düşüyoruz. Yahut bize gösterileni hemen ka-

bulleniyoruz. Fakat burada Mescid-i Aksa dedi-

ğimiz yer sarı kubbeli ve gri kubbeli olan hatta 

birkaç ufak mescidin de içinde bulunduğu 144 

bin metrekarelik alanın tamamına verilen isim-

dir. Mesid-i Aksa kavramı bir bütünlüğü temsil 

etmektedir.

Müslümanlar için yeryüzünde kurulmuş olan 

ikinci mabed Mescid-i Aksa. İki kıblenin ilki; iki 

kutsal şehrin üçüncü kardeşi… Kutsallığın baş-

kentinin merkezi. Hıristiyanlar için Hz. Zekeriy-

ya’nın (a.s.) Hz. Yahya (a.s.) ile müjdelendiği, Hz. 

Meryem’in Ruhu’l-Kudüs tarafından ziyaret edil-

diği, Hz. İsa’nın (a.s.) semaya yükseltildiği yer. Ya-

hudiler için Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu İshak’ı kur-

ban etmeye kalkıştığı ve Hz. Süleyman’ın (a.s.) 

Beytü’l-Makdis’i inşa ettiği yer...

Mescid-i Aksa içinde başta Kıble Mescidi ve 

Kubbet’üs-sahra olmak üzere birkaç İslam bina-

sını barındırıyor. Aynı zamanda bir Harem-i Şerif 

alanı.

Mescid-i Aksa alanında bulunan Kub-

bet’üs-sahra en eski İslam inşalarından biridir. 

Emevî Halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından 

inşa edilmiştir. Muallak Kayası’nın üzerine kurul-

duğu için bu adı almıştır. Genelde fotoğraflarda 

sözde Mescid-i Aksa diye gösterilen sarı kubbeli 

mescit. Fakat sadece Mescid-i Aksa’nın içinde-

ki mescitlerden yalnızca biridir. Kubbet’üs-sah-

ra’nın üzerine kurulduğu Muallak Kayası ise her 

din için farklı anlam taşımaktadır. Yahudilere 

göre; Allah (c.c.) kâinatı yaratırken bu kayadan 

yaratmaya başlamıştır. Hıristiyanlara göre; Kıya-

met günü Hz. İsa (a.s.) bu kayayı adalet kürsüsü 

olarak kullanacaktır. Biz Müslümanlar içinse; Mi-

raç gecesinin bir hatırası olarak kabul edilir.

Aksa Camii yani Kıble Mescidi ise Abdülmelik 

bin Mervan’ın oğlu Velid tarafından 705 yılında 

inşa edilmiştir. İlk yapıldığı zaman daha büyüktü; 

fakat sonradan saldırılar ve benzeri nedenlerden 

dolayı küçültülmek zorunda kalındı. Camiinin 

içinde Zekeriyya Mihrabı, İmtihan Direkleri, Yah-

ya Mihrabı ve Ömer Camii gibi mekânlar bulu-

nur.

Mervan Mescid’i de, Mescid-i Aksa‘nın için-

de bulunan diğer inşalardan biridir. Bu mescit; 

büyük bir yeraltı mescididir. Haçlılar Kudüs’ü ele 

Aksa Camii yani Kıble Mes-
cidi ise Abdülmelik bin Mer-
van’ın oğlu Velid tarafından 
705 yılında inşa edilmiştir. 
İlk yapıldığı zaman daha 
büyüktü; fakat sonradan 
saldırılar ve benzeri neden-
lerden dolayı küçültülmek 
zorunda kalındı. Camiinin 
içinde Zekeriyya Mihrabı, 
İmtihan Direkleri, Yahya 
Mihrabı ve Ömer Camii gibi 
mekânlar bulunur.
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geçirdiklerinde burayı kapatıp ahır olarak kullan-

dılar. Müslümanlar sonradan burayı ellerine ge-

çirdiklerinde temizleyip mescit olarak kullandılar. 

Ayrıca Hıristiyanlar Hz. İsa’nın (a.s.) burada vaftiz 

edildiğini düşünmektedirler.

Hz. Ömer (r.a.) Mescid-i Aksa’yı ziyaret et-

meye geldiğinde burada tahtadan bir mescit 

inşa etmiştir. Sonradan burası yıkılmıştır; fakat 

Müslümanlar Aksa Camii’nin bir köşesinde Hz. 

Ömer’in (r.a.) bu anısını yaşatmak için ufak bir 

bölme yapmışlardır. Bunlar dışında bu alanda 

Gavanima Minaresi, Hızır Kubbesi, İkinci Mah-

mud Eyvanı, Karanlık Kapı Sebili, Kuzey Revakları, 

Batı Portikosu, Ahmed Paşa Halvethaneleri, Ah-

med Paşa Medresesi, Miraç Kubbesi, Nebi Mih-

rabı, Kasımpaşa Şadırvanı, Nahiv Kubbesi, Musa 

Kubbesi, Kase Şadırvanı, Burak Mescidi, Ağlama 

Duvarı, Burak Halkası, İslam Müzesi, Kadı Burha-

neddin Minberi, Kadınlar Mescidi ve benzeri yer-

ler bulunmaktadır.

Bu genel bilgiler dışında bizim Mescid-i Ak-

sa’ya özel olarak duymamız gereken sevgiyi Ku-

düs ziyaretim sırasında bir hocamız şöyle anlat-

mıştı: “Bir annenin üç evladı vardır. Anne evlatları 

arasına asla ayrım yapmaz onları eşit derecede 

sever. Fakat evlatlarından biri hasta olsa; ona 

daha çok ilgi gösterir ve zamanını ona harcar. 

İyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapar.” 

Yani burada anlatmak istediği aslında şuydu. O 

anne biziz yani İslam Ümmeti. Üç çocuktan kastı 

ise  Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescid-i 

Nebevî. Şimdi Mescid-i Aksa hasta, yaralı, yalnız 

ve ümmetin onu kucaklamasına sahip çıkma-

sına muhtaç bir halde. Her gün lanetli kavmin 

saldırılarına mazur kalıyor. Her gün içini oyup 

boşaltmaya çalışıyorlar. O’na namaz kılmaya 

gelenleri içeri almıyorlar. O’nu yalnız bırakıyor-

lar. Mescitlerine saldırıyorlar pis postalları ile içeri 

girip Müslüman kanı akıtıyorlar. Her gün başka 

bir gencin kanı ile mermerlerini boyuyorlar. Her 

gün çiçekleri başka bir gencin kanı ile sulanıyor. 

Altı kazılmaktan içindeki yüzyıllık zeytin ağaçları 

çökmüş, yaşlanmış ve ümmetin ona sahip çı-

kacağı günleri bekliyor. Bizler nasıl hasta evladı-

mıza ihtimam gösteriyorsak; ‘Ümmet olarak’ ilk 

kıblemize aynı ihtimamı göstermeliyiz. Birilerinin 

bize yön ve zaman biçmesini beklemeden, O’na 

sarılmalıyız. Yaralarına merhem olmalıyız. O’nu 

yalnız bırakarak lanetli kavmin elinden kurtul-

masını nasıl bekleriz? Hangi vicdan ile böyle bir 

yıkıma ortak olabiliriz? Ortadoğu’nun kalbinde 

yanan ateş ancak biz Müslümanlar ilk kıblemize 

sahip çıkabilirsek sönecek. Başka türlü bir çıkar 

yol yok. 

İsrailliler her gün Mescid-i Aksa’nın altında 

arkeolojik kazı çalışması adında kazılar yapıyor-

lar. Her gün bir İslam eserini yok ediyorlar bu 

kazılarla. Kazdıkları yerleri de gasp etmeye ça-

lışıyorlar. UNESCO’nun bile 1967 yılından beri 

‘durdurun’ demesine rağmen yapılan bu kazı 

çalışmaları neredeyse tüm Kudüs şehrinin altını 

ve üstünü yok etmeye devam etmektedir. Halen 

devam eden bu kazı çalışmaları yerin altında 14 

metre uzunluğundadır. Yani fizik kanunlara göre 

şu ana kadar çökmesi gereken Mescid-i Aksa fi-

zik kanunlarına karşı bile dayanarak ayakta dur-

maya çalışıyor.

Mescid-i Aksa hepimizin önünde duran koca 

bir imtihandır. O’na sahip çıkmak için elinden 

geleni yapanlar bu imtihanı kazanacaklardır.

Yararlanılan Kaynaklar
 1.  Nida Yayınları, Kudüs Tarihi 

 2. Pls48.com

 3. İslamansiklopedisi.info

 4. Mirasimiz.org

 5. 3dmekanlar.com

Dipnotlar
1. http://www.diyanetislamansiklopedisi.com/

2. el-İsrâ, 17/1.

Dosya
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Röportaj

Vavelif Dergisi: Osmanlı Devleti’nin Birin-

ci Dünya Savaşı’nda kaybetmiş gösterilmesi 

ve geri çekilmesi ile beraber Filistin bölgesi-

nin İngiltere himayesine girmesi söz konusu 

olmuştur. Bu süreç ile beraber Filistin toprak-

larında Siyonizm’in varlık gösterdiğine şahit 

olmaktayız. Bu anlamda Osmanlı sonrası Filis-

tin’in durumunu genel olarak anlatmak ister-

sek, neler diyebiliriz?

Bülent Deniz: Osmanlı Devleti’nin zevale 

uğraması ile birçok yer gibi Filistin topraklarını 

da terk etmek zorunda kalmışız. Bu tarih 9 Ara-

lık 1917’dir. Şu an biz bu sürecin 99. yılındayız. 

Bu senenin 9 Aralık’ında 99. yıl dönümüne gi-

receğiz. Çok garip bir tevafuktur; aynı ayın için-

de yani 30 Aralık 1516 tarihinde Kudüs, Yavuz 

Sultan Selim tarafından fethedilmiştir. Yavuz 30 

Aralık 1516 tarihinde Kudüs’e girmiştir. Bu yıl, 30 

Aralık 2016 tarihi Kudüs’ü fethedişimizin 500. Yıl 

dönümüdür. Bu vesile ile tüm yetkililere Kudüs 

Fethinin 500. yılı olduğunu hatırlatıyorum. Bu yıl 

içerisinde fethinin 100. yılını kutladığımız Kûtu’l 

Amâre vardı. Kûtu’l Amâre’yi bize nasıl unuttur-

duysalar, Kudüs’ün fethini de unutturdular. 

1917’de Filistin’in İngilizlere bırakılması süre-

cine nasıl gelindi? Bunu iyi analiz etmemiz la-

zım. Bu sürece nasıl gelindi? Osmanlı Devleti’nin 

zayıflamasının nedeni ve merkezinde de Filistin 

Meselesi vardır. Bu da önemli bir durumdur. Filis-

tin’in İngilizlere bırakılmasında ki süreci resmî ta-

rihten anlayamazsınız! Bu bölgede 4. 7. ve 8. Ko-

lordular var. Bu orduların başında hangi paşalar 

vardı? Bunların araştırılması gereklidir. Bâbıâli’nin 

bilgisi ve izni olmadan Türk Ordusu’nun Nab-

lus’a kadar geri çekilmesi ve arkasında beş bin 

top ve elli bin Mehmetçiğin esir bırakılması ha-

zindir! Bu tarihi gerçekleri görmemiz ve bunları 

araştırmamız gerektiğinin altını kalın bir çizgi ile 

çiziyorum. Çanakkale’de tokadı yiyen İngilizler, 

Fransızlarla birlikte 25-26 Mart 1916 yılında Mısır 

üzerinden gelerek Gazze’ye saldırdı. Birinci Gaz-

ze Muharebeleri bu tarihtedir. Sonra 19 Nisan’da 

İkinci Gazze Muharebeleri olmuştur. 31 Ekim’de 

ise Üçüncü Gazze Muharebeleri yaşanmıştır. 

Bu tarihleri not almalıyız; çünkü bu sene Birinci, 

İkinci ve Üçüncü Gazze Muharebelerinin 100. yıl 

dönümüdür. Tarih bize şunu gösterir ki Mısır dü-

şerse Gazze, Gazze düşerse Kudüs düşer. Çünkü 

biz Yavuz ile birlikte Kudüs’e yürüdüğümüzde, 

önce Mısır’ı sonra Gazze’yi almıştık ve oradan 

Kudüs Gönüllüsü Bülent Deniz ile

Kudüs ve Filistin 
Üzerine

Röportaj: Nurmehmet ÇARBOĞA
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Kudüs-ü Şerif’e yürümüştük. Yavuz Sultan Selim 

Han o tarihte, Çaldıran, Ridaniye ve Mercidabık 

seferleriyle Kudüs’e yürümüştür. Tarihi süreç 

içerisinde bu zülüm daim olmayacak yani ebedî 

devam etmeyecek; çünkü temel prensiptir, kü-

für varlığını sürdürebilir ama zülüm asla payidar 

olamaz. 

Osmanlı Devleti, İngiliz Manda yönetimine 9 

Aralık 1917 tarihinde Kudüs topraklarını teslim et-

mek zorunda bırakıldı. Çok ilginçtir; İngiliz Ordu-

su kumandanı Edmund Henry Hynman Allenby 

Kudüs’ü kuşattığında, 31 Ekim’de Gazze’yi geçip 

kırk gün sonra Kudüs’e geldiğinde ilk olarak Hı-

ristiyanlar için adeta Kâbeleri sayılan Kutsal Kabir 

Kilisesi’ni bombaladılar. Hıristiyanlara göre; Hz. 

İsa (a.s.) burada çarmıha gerilmiş, burada tene-

şirde yıkanmış, burada defnedilmiş ve buradan 

göklere yükselmiştir. Aynı İngilizler uçaklardan 

küçük küçük el ilanları atarak Osmanlı Devle-

ti’nin Kudüs karargâhına seslendiler. Dediler ki: 

“Kıyamet Kilisesi’ni vurduğumuz gibi Mescid-i 

Aksa’yı ve Kubbetü’s-Sahra’yı da bombalarız.”

Osmanlı Devleti bu tehdidi aldığında; bu çıl-

gınların, bu izansızların kendi kutsallarına bile 

saygıları yok ve dediklerini yaparlar endişesi ve 

kaygısıyla kadim emanetlere zarar verilmemişini 

de düşünerek Kudüs’ü terk etmek zorunda kal-

dık. Bu arada Osmanlı Devleti’nin bu toprakları 

koruma gücü de zaten kalmamıştı. Şimdi İngi-

liz Manda Yönetimi dönemi çok daha iyi araş-

tırılmalı. Özellikle bu dönemde bölgede faaliyet 

gösteren Yahudilerden oluşturulan terör ör-

gütleri araştırılmalı; çünkü bu terör örgütlerinin 

mensupları İsrail Devleti’nin kurucularıdır. Bu 

terör örgütlerinin İngiliz mandası himayesinde 

bölgede palazlandıkları görülmektedir. Bunun-

la beraber bunların terör estirmelerini İngilizler 

bahane ederek, 1946’da dediler ki; biz bölgeyi 

kontrol edemiyoruz. Bölgedeki farklı dinî gruplar 

birbirleriyle savaşıyor. Bunları öne sürerek; 

Röportaj
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1946’da Filistin’i Birleşmiş Milletlere bıraktılar. 

Filistin, 1946’da Birleşmiş Milletlere devredilince; 

Hz. Davud’dan (a.s.) sonra ilk defa Yahudiler bir 

devlet kurdular. Bu devlet, Ortadoğu’nun kalbine 

bir hançer gibi saplanmış oldu. 1948 yılından gü-

nümüze gelinen nokta ise halen devam etmekte 

ve hepimizce süreç yakından görülmektedir. 

Vavelif Dergisi: Bugün Gazze ve Batı Şeria 

bölgelerini ayrı ayrı değerlendirmek istersek, 

neler diyebiliriz? Bu bölgelerde Müslümanla-

rın durumu ve tutumu hakkında neler söyle-

nebilir?

Bülent Deniz: Filistin’in en temel sorunu 

direniş ruhu ve direniş mantalitesinin istendiği 

gibi olmamasıdır. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün ilk 

kuruluşu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adıyladır. 

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin kurucusu kim-

dir? Yunan asıllı Ortodoks George Habaş’tır. Ken-

disi bir Hıristiyan’dır. İsrail işgaline karşı örgütü 

kuran bu adamdır. O tarihlerde direniş, merkezi 

bir düzenle yürümüyor, sistematik bir yapı yok. 

Kuva-yı Milliye ruhu yok! Bunun olmaması için 

Emperyalistlerin gayretini unutmamak gerekir!

Hamas’ın kurulması 1983’tür. Düşünün İslamî 

tandanslı bir hareket ancak 1983 yılında ortaya 

çıkıyor ve çok zor şartlarda varoluş mücadelesi 

veriyor! Kur’an ve Sünnet merkezli bir hareket 

ile Arap Milliyetçiliği-Sosyalist-Seküler eğilimin-

de olan bir hareket arasında büyük bir fark var. 

Yani hareketlerden biri inanç merkezli bir şekilde 

devam ederken; diğeri kim varsa, hangi düşün-

cedense bir araya gelelim mantığında olan bir 

harekettir. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün çarpık ve 

düzensiz hareket etme mantığından dolayıdır ki; 

süreç bu hale gelmiştir ve bundan en çok da İs-

rail fayda görmüştür. 

Batı Şeria, Şeria Nehri’nin Filistin toprakları 

kısmıdır. Batısı Filistin, doğusu ise Ürdün’dür. 1967 

Arap-İsrail Savaşı’nda Kudüs’ü İsrail işgal edince; 

Kudüs haricinde kalan diğer yerlere Batı Şeria 

denmiştir. Hâlbuki Batı Şeria Kudüs’ün de içinde 

olduğu ve Şeria Nehri’nin batısında kalan tüm 

alanı içine almaktadır. 2004 yılında yapılan se-

çimde Hamas kazanınca İsrail ve malum dünya 

bu seçimi kabul etmedi. Demokrasi, insan hak-

ları, medeniyet, halkın iradesinin sözde hamileri 

çark etti! Batı zihniyeti bir kez daha ikiyüzlülüğü-

nü gösterdi. 2004 seçimlerini Hamas kazanın-

ca, FKÖ’nün ‘’kukla’’ liderlerinden Muhammed 

Dahlan, Hamas’a karşı İsrail ile işbirliği yaptı ve 

operasyonla Hamas’ı bertaraf etmek istediler. 

Dahlan, İsrail ile işbirliği yapmaktaydı. Dahlan’ın 

bu operasyonuyla Hamas ile FKÖ taraftarları bir-

birleriyle çatışmaya girdiler. Filistinliler bu süreç-

te kendi aralarında iç savaşa gireceklerdi; ancak 

Türkiye’nin müdahalesi ile bu engellendi. Bu 

seçim ve operasyon sürecinden sonra Hamas 

Gazze’ye hapsedildi. Filistinlilerin yoğun olduk-

ları diğer bölgelerde ise; sözde özerk bölge ola-

rak FKÖ’nün elinde kaldı. Gazze dışındaki Filistin 

özerk bölgelerin hepsi FKÖ’nün elindedir; ancak 

tüm ipler İsrail’in elinde ve kontrolündedir. Dikkat 

etmek gerekir; Dahlan Türkiye’deki 15 Temmuz 

Darbe girişiminin aktörlerindendir. Birleşik Arap 

Bâbıâli’nin bilgisi ve izni 
olmadan Türk Ordusu’nun 
Nablus’a kadar geri çekil-
mesi ve arkasında beş bin 
top ve elli bin Mehmetçiğin 
esir bırakılması hazindir! Bu 
tarihi gerçekleri görmemiz 
ve bunları araştırmamız 
gerektiğinin altını kalın bir 
çizgi ile çiziyorum.
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Emirliklerinin NATO’cular eliyle bu zata para des-

teğinde bulundukları ve bu süreçte hain Dah-

lan’ın aktif rol oynadığı iddiaları es geçilmesin! 

Şunu da söylemeliyim; Gazzeliler, Fatih ilçesi 

kadar olan bir bölgede yaşamaktadırlar. Gazzeli-

lerin bir sözü vardır. Derler ki: “Biz açık hava ha-

pishanesinde yaşayan ve her an bombalanmayı 

bekleyen Müslümanlarız; ama Filistin’in diğer 

topraklarındaki Müslümanlardan daha özgürüz. 

Çünkü İsrail içimize doğrudan müdahale yapa-

mıyor; ancak yukarıdan bombalıyor.” 

Vavelif Dergisi: Batı Şeria’da bulunan ve 

FKÖ’nün kontrolünde olan el-Halil şehrinden 

de biraz bahsetmemiz gerekirse, neler diyebi-

liriz?   

Bülent Deniz: El-Halil unuttuğumuz bir di-

yardır. Rasûlullah (s.a.v.); yeryüzünde üç mesci-

de ibadet maksadıyla seyahate çıkılabileceğini 

söylüyor. Bunlar; Kâbe, Mescid-i Nebevi ve Mes-

cid-i Aksa’dır. Peki, bizim dördüncü değerimiz 

neresidir? Bu konuda farklı farklı görüşler vardır. 

İskenderiye, Kahire, İstanbul, Şam, Bağdat diyen-

ler olmuştur; ancak bunların hiçbiri değildir. Bi-

zim dördüncü kutsal mekânımız el-Halil şehridir 

ve dördüncü kutsal mescidimiz burada buluna 

el-Halil Cami-i Şerifi’dir. Hz. İbrahim’in (a.s.) kendi 

elleriyle kurduğu ve makamının bulunduğu yer 

bu camidir. Kendisi de bu şehirde yaşamıştır. İb-

rahim (a.s.); Tevhid davasının öncüsüdür. O’nun 

iki oğlu vardır. Biri Hz. İsmail (a.s.) ve diğeri Hz. 

İshak’tır (a.s.). İsmail (a.s.) soyundan Hz. Muham-

med (s.a.v.) ve onun takipçileri gelmektedir. Hz. 

İshak’tan (a.s.) ise Yakub (a.s.) başta olmak üzere 

Ben-i İsrail ekolü gelmiştir. Zaten İsrail ismi Ya-

kub’un (a.s.) ismidir. Yani İsrail ne demek bunu 

da iyi bilmek gerekir. İsrail; Allah’a (c.c.) yürüyen 

ve Allah (c.c.) ile yürüyen demektir. Bugün pey-

gamber kanından ve soyundan gelen İsrailoğul-

ları; peygamberlerin izinden ve yolundan gitme-

dikleri için sapmışlardır. 

El-Halil şehri işgalden sonrada 1994 yılına 

kadar Filistinlilerin kontrolü altında idi. Bu arada 

şunu izahta fayda var. FKÖ’nün tabanı ile Ha-

mas’ın tabanı aynıdır. Yani tabanına bakarsanız 

FKÖ de milli bir harekettir! Dikkat! Tabanı kastet-

mekteyim! Yalnız bu örgütte köşe başlarını tutan 

ve önemli yerlerini ele geçirenlerin kim olduğu-

na bakmak gereklidir. Şimdi biz 15 Temmuz’da 

bir süreç yaşadık. Ordudaki Mehmetçikler bizim 

çocuklarımız; lakin ordunun köşe başlarını ve 

önemli yerlerini bazı hainler ele geçirmişti. İşte 

FKÖ’de de aynı sorunlar söz konusudur. Bu ör-

gütün/hareketin en önemli köşe başları hainler-

ce ele geçirilmiş durumdadır. Yani FKÖ’de milli 

bir harekettir ve bizimdir. Yani Filistinlileri temsil 

eder. Mahmud Abbas da hasbelkader bu hare-

ketin içindedir! Muhammed Dahlan gibi hainler 

ve İsrail işbirlikçileri ise tabii ki var! Bu o bölge-

deki her kurum için geçerli!  Mahmud Abbas’tan 

sonra FKÖ’nün başına Muhammed Dahlan’ın 

gelecek olması gibi iddialar büyük bir tehlikedir! 

Filistin davası için Dahlan gibi adamlar sonun 

başlangıcıdır! 

Biz açık hava hapishanesin-
de yaşayan ve her an bom-
balanmayı bekleyen Müs-
lümanlarız; ama Filistin’in 
diğer topraklarındaki Müs-
lümanlardan daha özgürüz. 
Çünkü İsrail içimize doğru-
dan müdahale yapamıyor; 
ancak yukarıdan bombalı-
yor.
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25 Şubat 1994 tarihine kadar el-Halil bizim 

kontrolümüzdeydi. Bu tarihte Baruch Golds-

tien adlı fanatik bir Siyonist sabah namazını kı-

lan el-Halil Camii cemaatine yaylım ateşi açtı. 

Bu saldırıda onlarca şehit ve yüzlerce yaralımız 

oldu. Bu olayı planlayan İsrail, olayı büyük bir 

fırsata çevirdi. Filistin Yönetimi’nin bu camiyi 

koruyamadığını öne süren İsrail, buranın kont-

rolünü kendilerinin savunacağını ilan etti. Bu ca-

mide; Hz. İbrahim (a.s.) ve eşi Hz. Sare, Hz. İshak 

(a.s.) ve eşi Hz. Refika, Hz. Yakub (a.s.) ve eşi Hz. 

Lea’nın kabirleri yer almaktadır. Sadece bu kadar 

değil daha nice peygamberin makamı buradadır. 

Orası atabeyler mağarasıdır! Buralar Müslüman-

lar için çok önemli ve değerli yerlerdir. Bundan 

dolayı el-Halil Müslümanların dördüncü kutsal 

şehridir ve hakkettiği yeri almalıdır! 

Vavelif Dergisi: Filistin’de, İsrail işgalcile-

rinin olduğu bu bölgede öğrenci olmak ne 

demektir. Burada eğitim görmenin zorlukları 

hakkında neler diyebiliriz? 

Bülent Deniz: Öncelikle Gazze’deki Müs-

lüman gençlerin yurt dışına eğitim almak için 

çıkmaları çok zor. Hatta onların yurt dışı eğiti-

mi, zalim Sisi’nin merhametine kalmış durumda. 

Allah kendisinden razı olsun şimdi Mısır zindan-

larından olan Muhammed Mursi döneminde 

Gazze’den çıkılması kolaydı. Gençler eğitim için 

yurt dışına çıkabiliyorlardı ama şimdi Sisi buna 

izin vermiyor. 

Filistin’in genelini konuşmak gerekirse; bıra-

kın öğrenciliği, orada insanca yaşamak çok zor. 

Hayat orada çok zor, vergiler çok ağır, iş yok, fab-

rika yok, sanayi yok. Buradaki Müslümanlara na-

sıl geçiniyorsunuz diye sorduğumuzda verdikleri 

cevap çok önemli. Bize Allah’ın (c.c.) şu vaadi-

ni hatırlatıyorlar: “Kendisine ayetlerimizden bir 

kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) 

bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereket-

lendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın 

şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, 

hakkıyla görendir.” Allah (c.c.); ‘çevresini mübarek 
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ve bereketli kıldık’ diyor ya. İşte Rabb’imizin va-

adini ve bereketini biz her anlamda görüyoruz, 

diyorlar. Bu vaatten dolayı nöbet bölgesi olan Fi-

listin terk edilmiyor. Burada öğrenci olmanın da 

büyük zorlukları var. Araştırdığınızda son yıllarda 

Filistin’de öldürülen öğrenci sayısının ne kadar 

fazla olduğunu göreceksiniz. Tutuklanan 18 yaş 

altı genç sayısı çok yüksek! Filistin’de öğrencile-

rin okullarına gitmeleri başlı başına bir dert ve 

zorluktur. Evine 100 metre mesafedeki okuluna 

girmek isteyen Filistinli bir öğrenci; İsrail’in ör-

müş olduğu utanç duvarı yüzünden kilomet-

relerce bir yol gitmek zorunda kalabiliyor. Bu 

durum, çalışan Filistinli işçiler için de geçerlidir. 

Ayrıca İsrail’in izni ve kontrolü dâhilinde bu yol-

ları kat etmek gerekiyor. Bu arada İsrail Devleti, 

Müslümanların hayatını engelleyebildiği kadar 

engelliyor ve onların hayatını zorlaştırmak için 

elinden geleni yapıyor. 

İsrail’in yıldırma ve bıktırma taktiği her alanda 

devam ediyor. Mesela ülkeye giriş ve çıkışlarda 

zorluklar çıkarıyor. Keyfi uygulamalara şahit olu-

nuyor! Ancak şunu bilmelidirler; şartlar ne kadar 

zor da olsa biz Filistin’den vazgeçmeyeceğiz. 

Çünkü Filistin bizim evimizdir. Selâhaddîn Yusuf 

Eyyûbî’nin uykusuz gecelerinin rüyası, Abdul-

hamid’in uğruna tahtını feda ettiği davasıdır. Hz. 

İsa’nın (a.s.) beşiğidir. Hz. Yakub’un (a.s.) gözyaşı-

dır. Yusuf’un (a.s.) kokusudur! Bizi bu topraklar-

dan kimse ayıramaz! Bu mümkün değil. 

Vavelif Dergisi: Arap Baharı süreci ile bera-

ber İsrail’in tutumu ve bu süreçten yararlan-

ma gayretleri hakkında neler diyebiliriz?

Bülent Deniz: Siyonist İsrail rejimi her hal ve 

şartı kendi lehine çevirmenin derdinde ve bunun 

hesabını yapmaktadır. Arap Baharı’nda Siyonist-

lerin etkisini görmemek mümkün değildir!   

Şimdi bugünkü Arap Baharı’ndan önce Os-

manlı’nın yıkılmasına sebep olan ‘’Arap Baharı/

Balkan Baharı/Kafkas Baharı’na’ bakmak lazım. 

Aslında onun temellerini atan yine dünya Si-

yonizm’idir. 1789 Fransız İhtilali ile başlayan ırk 

temelli/ulus devlet söylemleri ve Osmanlı Dev-

leti tebaası olan halkların ayaklanmaları için ilk 

örnektir. O gün, Osmanlı’ya karşı ayaklanma ne 

içinse, bugünkü Arap Baharı’da da Emperyalistler 

için hedef aynı şeylerdir. Çünkü Osmanlı’nın son 

dönemlerinde ki değişim rüzgârlarında Batı şöy-

le sesleniyordu: “Ey Arap halkı, siz Peygamber 

soyundan geliyorsunuz, siz önemli bir topluluk-

sunuz ve bu öneme rağmen neden Osmanlı te-

baası olarak yaşıyorsunuz. Kendi bağımsızlığınızı 

ve özgürlüğünüzü ilan etmelisiniz, kendi top-

raklarınızda kendi devletinizde, kendi idarenizde 

yaşamalısınız.” O gün biz ve Arap kardeşlerimiz 

neyi kaybettiysek, bu gün de aynı şeyleri kay-

bediyoruz. Bağımsızlık, demokrasi, insan hakları, 

halkın kendi kendisini yönetme irade ve idaresi 

gelecekmiş gibi gösterilen Arap Baharı aslında 

Batılıların bir planıdır. Batılıların Arap Baharı adı-

na kurdukları planlar; Libya’da, Tunus’ta, Mısır’da 

bozuldu. Yani İhvan gibi İslamî eğilimli hareket-

ler iktidarlara gelince Arap Baharı Batı’nın istediği 

şekilden çıkmış oldu. Suriye’de de aynı şekilde 

Müslümanların iktidarı ele geçireceğini düşünen 

Batılılar oynadıkları oyunu bozmak zorunda kal-

Allah (c.c.); ‘çevresini mü-
barek ve bereketli kıldık’ 
diyor ya. İşte Rabb’imizin 
vaadini ve bereketini biz 
her anlamda görüyoruz, 
diyorlar. Bu vaatten dolayı 
nöbet bölgesi olan Filistin 
terk edilmiyor. 
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dılar. Bizim Arap Baharı sürecinde yürüttüğümüz 

politikamız aslında çok doğru bir politikaydı ama 

bu oyunun kurucuları tarafından oyunumuz 

fark edilince oyun bozuldu. Bunun ardında Su-

riye’ye yapılan müdahale ve ardından da Mısır 

ve Libya’ya müdahale edilmesi ve buraların ifsat 

edilmesi şeklinde devam eden bir sürece girildi. 

Asıl şimdiki hedefleri de asıl merkez yani Ana-

dolu’dur! Hep hedef olan Anadolu! 15 Temmuz 

kalkışması da bunun en görünen yanıdır. 

FETÖ terör örgütü nasıl Türkiye’nin paralel ör-

gütüyse, Siyonist İsrail’de dünyanın paralel örgü-

tüdür. İkisinin de çıkış noktaları ve uygulamaları 

aynıdır. Dinî kavramlar, ezoterik yaklaşımlar, rü-

yalar, peygamberleri görmeler… Pensilvanya’daki 

ihtiyar bunak nasıl bu tezleri ortaya koyuyorsa; 

Siyonist İsrail içindeki Kabalizm taraftarları da Ya-

hudileri bu şekilde manipüle etmektedirler. On-

ların Mesih/Meşiyah planı ile FETÖ’cülerin Mehdi 

veya kâinat imamı planı da uyuşmaktadır. Siyo-

nistler Mesih/Meşiyah planı ile Tanrı’yı Kıyamet’e 

zorlama derdindeler. Kıyamet’in kopması için de 

Mesih/Meşiyah’ın gelmesi gerekir. Mesih/Meşi-

yah’ın gelmesi için de bu coğrafyayı kan gölüne 

çevirme planları yaptılar ve bunu uygulamakta-

dırlar. Ancak Allah’ın (c.c.) yardımı ve Müslüman-

ların iradesiyle bu oyun bozulacaktır inşaallah.

Vavelif Dergisi: Türkiye’deki Müslümanla-

rın Filistin ve Filistinli kardeşleri için neler ya-

pabilecekleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Bülent Deniz: Söz konusu Filistin davası 

olunca ve bu dava için neler yapmamız gerek-

tiği üzerine düşündüğümde Tevrat’tan bir yanıt 

aklıma gelmekte. Bugün ki tahrif edilmiş Tev-

rat’ta şöyle yazar: “Ey Kudüs seni unutursam kal-

bim kurusun, sağ elim hünerini kaybetsin.” Aslı 

tahrif olmuş olan Tevrat’taki bu cümle belki de 

Tevrat’ın tahrif edilememiş cümlelerindendir. Bu 

cümlenin manasını Türkiyeli Müslümanlar hiç 

unutmadılar. Bugün Anadolu’nun herhangi bir 

köyüne gidin. Bir evin kapısını çalın. Size kapıyı 

açan, yaşlı teyzeye: “Kâbe nedir, Mescid-i Nebevî 

nedir?” gibi sorular sorun. Teyzenin gözleri do-

lar. Teyzeciğim: “Mescid-i Aksa neresidir, Kudüs 

nerdedir?” diye sorun. Göreceksiniz ki; gözleri 

dolan teyze ağlamaya başlamıştır. Bizim Mes-

cid-i Aksa, Kudüs ve Filistin sevgimiz Üveysî bir 

sevgidir. Yani oraları Veysel Karanî gibi görme-

den sevdik ve severiz. Oraları görmeden uğru-

na mücadele eder ve gerekirse canımızı veririz. 

Mavi Marmara’ya katılan Furkan kardeşimiz Ku-

düs’ü, Filistin’i veya Mescid-i Aksa’yı görmeden 

canını oralar için feda etti. Diğer şehitlerimiz de 

öyle… ‘Yürü ayağına bir Kudüs gelsin’, ‘Ben Ku-

düs’ü bir kol saati gibi taşırım’, ‘Mescid-i Aksa’yı 

gördüm düşümde, bir çocuk gibiydi ve ağlıyor-

du’ gibi motivasyon içerikli harika sözler o gün-
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lerde ve zor şartlarda Kudüs davasını gündemde 

tutmak için söylenmiş sözler, yazılmış şiirlerdi. O 

zamanlar Kudüs’e gitmek çok ama çok zordu. 

Bugün artık rüyamızda Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı 

görmeyi bırakacağız. Romantizmi terk edeceğiz! 

Realiteye geleceğiz! Aksa davası uğrunda sürekli 

hareket halinde olacağız. Hiçbir şey yapamıyor-

sak Mescid-i Aksa’ya gideceğiz! Kudüs Umre’si 

yapacağız! Filistinli kardeşlerimizle kucaklaşaca-

ğız ve Filistinli bir çocuğun başını okşayacağız, 

Twitterde/Facebookta bir paylaşım yapacağız, 

bir şiir yazacağız Filistin davası için. Bizim Filis-

tin’e, el-Halil’e, Kudüs’e, Beytülahim’e yaptığımı 

seferlerimiz İsrail’i çok rahatsız ediyor. Diyanet ve 

özel şirketler aracılığıyla Kudüs turları ve Kudüs 

üzeri umre turları yoğun ilgi görmeye başladı! 

Siyonistler; “Bu Türklerin ne işi var burada” di-

yorlar. Bizim bu seferleri arttırmamız lazım. İsrail 

oralara gitmememiz için engeller koyabilir. Hiç-

bir engel bizi yıldırmamalıdır.  Kudüs, dünyada 

en çok turist alan bölgelerden bir bölgedir! Yılda 

4 milyon turist Kudüs’e gidiyor! Tüm dinlerden 

insanlar akın ediyorlar! Peki, İslam dünyasından 

yılda kaç kişi Kudüs’e gidiyor? 50 bin bile değil! 

Sadece Paskalya dönemlerinde Mısır’dan 300 

bin Hristiyan Kudüs’e giderken biz Müslüman-

ların bu duyarsızlığı karşısında üzülmemek elde 

değil! Vakıflar kuralım, dernekler kuralım! Kudüs 

Davası’nı omuzlayalım! İsrâ Sûresi bizden şikâ-

yetçi olmasın, oralarda doğmuş büyümüş tebliğ 

vazifesi yapmış Nebiler darılmasın, Meryem an-

nemiz, Sare annemiz, Refika annemiz; “Bizi kim-

lere bıraktınız evlatlarım?” diye sormasın! Onları 

ve oraları sahipsiz bırakmayalım! 

Kudüs ve Mescid-i Aksa bizi bekliyor! Aksa 

surları dibinde kabirlerde yatan şüheda dedele-

rimiz bizi bekliyor!   

Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek bizim vazi-

femiz. 

Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmamak bizim 

görevimiz. 

Mescid-i Aksa için mücadele etmek bizim 

imanımızın gereğidir!

Orada bir zulüm var, o zulüm bitsin diye gay-

ret etmek ise bizim insanî/İslamî kulluk sorumlu-

luğumuzdur. 

Mazlum Filistinli kardeşlerimize, vav gibi; 

zalime karşı; elif gibi dimdik olalım!

Ne demiştik?

“Ey Kudüs! Seni unutursam kalbim kuru-

sun.”

Röportaj
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Filistin’in Önemi

1. Filistin İslam’ın kutsal kabul ettiği toprak-

lardandır.

Yüce Rabb’imiz Filistin topraklarından bahse-

derken mübarek kılınmış topraklar olarak bah-

setmektedir: 

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gös-

terelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece 

Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendir-

diğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı 

yücedir…”1

Filistin topraklarının mübarek kılındığını, Filis-

tin’in Allah (c.c.) tarafından bereketlendirildiği ve 

bu beldenin kutlu kılınan bir belde olduğunu be-

lirten pek çok ayet-i kerime mevcuttur. Bu ayet-i 

kerimelerde şöyle buyurulur: 

“Andolsun Tîn’e ve Zeytûn’a. Sinâ dağına 

andolsun.”2 

Rabb’imiz dört şeye yemin etmiştir. Zeytun, 

Tur-i Sinin, ve Emin Belde, Tin, Tur-i Zeyta’dır. 

Bir rivayette Zeytun, Tur-i Zeyta’dır. Katade şöy-

le demiştir: “Zeytun, üzerinde Beytu’l-Makdis’in 

bulunduğu bir dağdır.” 

“Onu (İbrahim’i) de, Lut’u da, içinde âlem-

ler için bereket verdiğimiz yere ulaştırdık.”3 

Sebe’ halkı ile bereketlendirdiğimiz kent-

ler arasına (her biri diğerinden) görülen kentler 

oluşturduk. Oralarda gidiş gelişi belirledik (se-

yahati kolaylaştırdık) ve onlara da şöyle dedik: 

“Oralarda gece gündüz güvenlik içinde dola-

şın.”4 

Yukarıdaki ayet-i kerimelerde ‘bereketli’ ola-

rak belirtilen bölgeler Filistin ve civarıdır. 

“Mûsâ, süreyi tamamlayıp ailesiyle yola 

çıkınca, Tûr tarafında bir ateş görmüş ve ai-

İslam’ın Filistin’e 
Verdiği Önem

İsmail SEYMENOĞLU

Dosya
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lesine, ‘Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, 

(oraya gidiyorum). Umarım oradan size bir 

haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor geti-

ririm’ dedi. Mûsâ, ateşin yanına gelince, o mü-

barek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan 

şöyle seslenildi: ‘Ey Mûsâ! Şüphesiz ben, evet, 

ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.’”5

Bu ayet-i kerimede işaret edilen Tur dağı, 

sözü edilen dağın içinde bulunduğu ‘kutlu böl-

ge’ Filistin’dedir. Filistin topraklarının mübarek 

kılındığı, o beldenin Allah (c.c.) tarafından bere-

ketlendirildiği ve kutlu kılındığı hakkında bunların 

dışında da çeşitli nasslar bulunmaktadır. Filistin 

topraklarının mübarek kılınmış olması bu toprak-

ların davasının öncelikli bir konumda olduğunu, 

buralara alelade bir yer olarak bakılmaması ge-

rektiğini ortaya koymaktadır.

2. Filistin, İsrâ ve Miraç olaylarının meyda-

na geldiği topraklardır.

İsrâ; Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen bu olay 

büyük bir mucize olarak hicretten bir veya bir 

buçuk yıl evvel meydana gelmiştir. Hz. Peygam-

ber (s.a.v.) bir gece Mescid-i Haram’dan alınarak 

Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya götürülmüş, 

oradan da Allah’ın (c.c.) katına yükseltilmiştir. Bu 

olay anında birçok ilahî esrar kendisine göste-

rilmiş ve bizzat Allah (c.c.) ile görüşme şerefine 

mazhar olmuştur. Daha sonra tekrar Mekke’ye 

getirilmiştir. Bu büyük olayın ilk bölümü Kur’an-ı 

Kerim’de şöyle anlatılmaktadır: 

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gös-

terelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece 

Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendir-

diğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı 

yücedir...”6 

3. Filistin, peygamberler diyarıdır.

Filistin, peygamberler diyarı ve asırlar boyun-

ca ilahî vahyin indiği kutsal bir beldedir. İslam 

dini ve bütün ilahî dinlerin varisi durumundadır. 

Bundan dolayı da peygamberler toprağı Filistin’in 

gerçek varisleri Müslümanlardır. Çünkü bütün 

peygamberlerin gayesi tevhid inancını insanlar 

kabul ettirmek ve bu inanca dayalı ilahî hüküm-

lerin hâkim olmasını temin etmektir. Buradan da 

anlaşılıyor ki, bütün peygamberlerin ortak dini 

İslam’dır. Yüce Allah (c.c. Hz. İbrahim (a.s.) ile ilgili 

şöyle buyurmaktadır: 

“İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. 

Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yöne-

len) bir Müslüman’dı. Allah’a ortak koşanlar-

dan da değildi.”7 

Yahudilerin atası olarak bilinen ve Kur’an-ı 

Kerim’in bazı yerlerinde kendisinden ‘İsrail’ diye 

söz edilen Hz. Yakub’un (a.s.) dini de Yahudilik 

değil, İslam’dı. Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyuruyor: 

“İbrahim, bunu kendi oğullarına da vasiyet 

etti, Yakub da öyle: ‘Oğullarım! Allah, sizin için 

bu dini (İslam’ı) seçti. Siz de ancak Müslüman-

lar olarak ölün’ dedi.”8 

Bütün peygamberlerin diyarı olan Filistin top-

raklarının gerçek sahipleri tevhid inancın temsil-

cileri olan Müslümanlar’dır. İslam, bu topraklara 

ayrı bir değer vermiş ve bu toprakların kutsal ol-

duğunu bildirmiştir.

4. Müslümanların ilk kıblesi ve haram mes-

citlerin üçüncüsü olan Mescid-i Aksa Filistin 

topraklarındadır.

Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Müslümanlar İs-

lam’ın inmeye başladığı ilk dönemlerde Kudüs’e 

doğru namaz kılmaktaydılar. Bu durum hicre-

Dosya
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tin 16. ayına kadar böyle devam etti. Rasûlullah 

(s.a.v.) Beni Seleme mescidinde öğle namazını 

kıldırırken kıbleyi değiştiren ayet-i kerime nazil 

oldu. Bunun üzerine namazın ilk iki rekâtı Ku-

düs’e doğru, sonraki rekâtlar ise Kâbe’ye doğru 

kılındı.

5. Filistin ve Mescid-i Aksa, Hz. Ömer’in 

(r.a.) bu toprakları fethettiği günden beri Müs-

lümanların bir sembolü olmuşlardır.

Filistin ve Mescd-i Aksa’nın bu özelliği dola-

yısıyla inançlarına bağlı Müslümanlar haçlı sal-

dırıları karşısında binlerce şehit vererek diren-

miş, Hıristiyanlara karşı herhangi bir pazarlığa 

girişmemişlerdir. Selâhaddîn-i Eyyûbî’yi Filistin’i 

kurtarmak için seferber eden şey, bu toprakların 

taşıdığı özelliğindendi. Yine Sultan II. Abdülha-

mid’in Yahudilerin oldukça cazip tekliflerini elinin 

tersiyle itmesi ve bu toprakların bir karışının bile 

verilemeyeceğini söylemesi hep bu yüzdendi. 

Filistin, İslam ümmetinin birlik ve bütünlük 

meselesidir. Bu birlik ve bütünlük bozulmadan, 

hilafet müessesi çökertilmeden Filistin toprakla-

rında Siyonistler hâkim olamamışlardır. 

6. Filistin’de verilen cihat Rasûlullah’ın 

(s.a.v.) müjdesine mazhar olan bir cihattır. 

Rasûlullah (s.a.v.) bir Hadis-i Şerif’inde şöyle 

buyuruyor: “Ümmetimden bir grup sürekli hak 

üzere hareket edecek, düşmanlarına üstün 

geleceklerdir. Allah’ın emri gelinceye kadar 

(onların bu cihatları devam eder), kendilerine 

muhalefet edenlerin muhalefetleri onlara bir 

zarar vermez.” “Onlar nerededirler ya Rasûlul-

lah?” diye soruldu. O da şöyle buyurdu: “Beyti 

Makdis’de (Kudüs’te) ve Beyti Makdis’in (Ku-

düs’ün) çevresindeki bölgelerde.”9 

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Üm-

metimden bir grup sürekli hak üzere hareket 

edecek, düşmanlarına üstün gelecektir. Allah’ın 

emri gelinceye kadar (onların bu cihadı devam 

eder), kendilerine muhalefet edenlerin muhale-

fetleri onlara bir zarar vermez.” “Onlar nerededir-

ler ya Rasûlullah?” diye soruldu. O da şöyle bu-

yurdu: “Beyt-i Makdis’te (Kudüs) ve çevresindeki 

bölgede.” 

Hayır ile şer, dolayısıyla Muhammed (s.a.v.) 

ile onun düşmanları arasındaki çatışma, Kıyamet 

gününe kadar devam edecektir. Filistin toprak-

ları, asırlar boyunca işte bu çatışmanın belki de 

merkezi olmuştur. Hıristiyanlar bu toprakları elde 

edebilmek için birbirini izleyen haçlı seferleri dü-

zenlemiş, Yahudiler yine aynı amaçla her türlü 

hileye başvurmuşlardır.

Hıristiyan ve Yahudi kitleler bu toprakları ele 

geçirmek için onca sakıncaya ve zorluğa katlan-

mışlarken, bu toprakların asıl sahipleri olan Müs-

lümanların yılgınlık göstererek oraları düşmanla-

rına teslim etmeleri asla uygun düşmez.

Filistin üzerindeki mücadele sadece Filistinli-

lerle Yahudiler arasında süregelen bir mücadele 

Selâhaddîn-i Eyyûbî’yi Filis-
tin’i kurtarmak için sefer-
ber eden şey, bu toprakla-
rın taşıdığı özelliğindendi. 
Yine Sultan II. Abdülha-
mid’in Yahudilerin oldukça 
cazip tekliflerini elinin ter-
siyle itmesi ve bu toprakla-
rın bir karışının bile verile-
meyeceğini söylemesi hep 
bu yüzdendi. 
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değildir. Aksine bu mücadele iki ayrı kitle, iki ayrı 

inanç, iki ayrı çizgi arasındaki bir mücadeledir. 

Bunlardan birincisi İslam ümmeti, diğeri ise farklı 

farklı gruplar halindeki küfür topluluklarını temsil 

etmektedir.

Fıkıh kaynaklarımızı ve Filistin ile ilgilenen ilim 

adamlarımızın tespitlerini gözden geçirdiğimiz 

zaman şu temel ilkelere ulaşırız: 

1. Filistin bir bütündür. Her karışı kutsaldır. Her 

tarafı İslam toprağıdır. Dolayısıyla bir karışından 

bile taviz verilemez. Siyonist işgalcilerin bu top-

rakların bir kısmın 1948’de, bir kısmını 1697’de iş-

gal etmiş olmaları hiçbir şeyi değiştirmez. Bunun 

yanı sıra İslam’ın ve Müslümanların bu topraklar 

üzerindeki hakları zaman aşımına uğrayacak bir 

hak da değildir. Bu hak Kıyamete kadar geçerli 

olan bir haktı. 

2. Filistin toprakları üzerinde pazarlık yapıla-

maz. Çünkü pazarlıkta taraflar arasında bir hak 

devri söz konusudur. Filistin toprakları ise İslam 

ümmetine aittir ve hiç kimse, ümmet adına bu 

topraklar üzerindeki hakkını başkalarına devret-

me yetkisine sahip olamaz. Üstelik Filistin top-

rakları, o toprakların bağrında barındırdığı Mes-

cid-i Aksa ve diğer kutsal mekânlar bir inancı ve 

bir dünyayı temsil etmektedir. Buraların herhan-

gi bir maddî karşılıkla birilerine devri söz konusu 

olamaz.

3. Meşru olamayan bir gaspa meşruiyet ka-

zandırılamaz. Filistin toprakları Siyonistler tara-

fından meşru olmayan yollarla işgal edilmiştir. 

Dolayısıyla onların bu toprakları üzerindeki hâki-

miyetleri meşru olmayan bir hâkimiyettir. 

4. Filistin davası İslam ümmetinin ortak bir 

davasıdır. Dolayısıyla hiç kimse bu davada kendi-

sini ayrıcalıklı konumda göremez. Filistinli olmak 

hiç kimseye bu topraklardan tavizde bulunma 

yetkisi vermez. İster bizzat Filistinliler vasıtasıy-

la, isterse başkaları vasıtasıyla olsun, bu mesele 

Dosya
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eğer kesin çözüme kavuşturulacaksa, ümmetin 

bu meseleyle ilgili temel ilkelerine muvafık dü-

şecek bir çözüm bulması zorunludur. 

Kudüs’ün İslam’daki Yeri ve Önemi

Kudüs, vahye dayanan bütün dinlerde kutsal 

sayılan bir şehirdir. Bunun sebebi ise bu şehirde 

birçok peygamberin yaşaması ve bazı peygam-

berlerin hayatlarının bir kısmını bu şehirde ge-

çirmesidir. Ayrıca peygamberlerden bazılarının 

ibadethane olarak kullandıkları mekânlar da bu 

şehirdedir.

Kudüs, İslam’da özel bir yere ve kutsiyete sa-

hiptir. Zaten adı da yerine ve kutsiyetine delalet 

eder. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı 

barındırması ve Rasûlullah’ın (s.a.v.) İsrâ ve Miraç 

mucizesine şahit olması bu üstünlüğünün birer 

sebepleridir. Kudüs şehri ayrıca Hz. Ömer’in (r.a.) 

yaptırdığı Kubbetü’s-sahra olarak adlandırılan Hz. 

Ömer Camii’ni de içinde barındırmaktadır.

Kudüs şehrinde birçok tarihi eser mevcuttur. 

Bu durum Kudüs’ün zengin bir İslamî mirasa sa-

hip olduğunu ortaya koymaktadır.

Mescid-i Aksa’nın Önemi

Mescid-i Aksa, Kudüs’te bulunan ve Kur’an-ı 

Kerim’in: “Etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i 

Aksa”10 diye vasıflandırılan camiinin adıdır. Mes-

cid-i Aksa’nın yapımına Hz. Davud (a.s.) başla-

mış ve mescit, Hz. Süleyman (a.s.) tarafından ta-

mamlanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de adı anılmaksızın 

şöyle zikredilmektedir: 

Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının 

karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve 

onlara “Sabah akşam Allah’ı tespih edin” diye 

işaret etti.”11 

“Bunun üzerine Rabb’i onu güzel bir şe-

kilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde 

yetiştirdi. Zekeriyya’yı da onun bakımıyla gö-

revlendirdi. Zekeriyya, onun bulunduğu böl-

meye her girişinde yanında bir yiyecek bulur-

du. ‘Meryem! Bu sana nereden geldi?’ derdi. O 

da ‘Bu, Allah katından’ diye cevap verirdi. Zira 

Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.”12

“Zekeriyya mabedde namaz kılarken me-

lekler ona, ‘Allah sana, kendisinden gelen bir 

kelimeyi (İsa’yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine 

hâkim ve salihlerden bir peygamber olarak 

Yahya’yı müjdeler’ diye seslendiler.”13

Yukarıda geçen ayet-i kerimelerde, mescit, 

mabed ve mihraptan kast edilen yer Mescid-i 

Aksa’dır. Rasûlullah (s.a.v.) de Miraç gecesi Mes-

cid-i Aksa’dan şöyle bahsetmektedir: “Burak’a 

bindim, Beytü’l Makdis’e gittim.” Yeryüzünde 

Mescid-i Haram’dan sonra inşa edilen en eski 

mescitlerden birisi Mescid-i Aksa’dır. Mescid-i 

Aksa’nın fazileti ve ehemmiyeti hakkında pek 

çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Rasûlullah (s.a.v.) 

bir hadis-i şerifinde de şöyle buyurmaktadır: 

Filistin üzerindeki mücade-
le sadece Filistinlilerle Ya-
hudiler arasında süregelen 
bir mücadele değildir. Ak-
sine bu mücadele iki ayrı 
kitle, iki ayrı inanç, iki ayrı 
çizgi arasındaki bir mücade-
ledir. Bunlardan birincisi İs-
lam ümmeti, diğeri ise fark-
lı farklı gruplar halindeki 
küfür topluluklarını temsil 
etmektedir.
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“Yolculuk ancak şu üç mescitten birisine 

ibadet için olur. Benim şu mescidime (Mes-

cid-i Nebevî’ye), Mescid-i Haram’a ve Mescid-i 

Aksa’ya.”14 

Burada kastedilen yolculuk ibadet kastıyla ya-

pılacak özel bir yolculuktur. Bu üç mescitte ya-

pılan ibadetler ve kılınan namazlar diğer mescit-

lerde kılınan namazlardan ve ibadetlerden daha 

makbuldür. Başka bir hadis-i şerifte Rasûlullah 

(s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Davut oğlu Süley-

man (a.s.), Beytu’l-Makdis’i inşa edince Yüce Al-

lah’tan üç şey istedi; birincisi doğru ve isabetli 

hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini 

istedi ki, bu kendisine verildi. İkincisi kendisinden 

sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar veril-

mesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü 

Mescidin inşaatını bitirdikten sonra; ‘bu mescide 

sadece namaz kılma düşüncesi ile gelen bir kim-

seyi annesinden doğmuş gibi günahsız olarak 

oradan çıkarmasını’ Allah’tan niyaz etti.” Başka 

bir rivayette yer alan ayrıntıya göre; Rasûlullah 

(sav): “Süleyman’ın ilk iki dileği gerçekleşmiş-

tir. Üçüncüsünün de kendisine verilmiş olma-

sını umarım.” dediği rivayet edilmektedir.15 

Peygamber Efendimize (s.a.v.), azatlısı Hz. 

Meymune (r.a.): “Ey Allah’ın Rasûlu! Bize Mes-

cid-i Aksa hakkında hükmün ne olduğunu bil-

dirir misiniz?” diye sordu. Peygamber Efendi-

miz (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Oraya gidin ve 

içerisinde namaz kılın.” Hadis-i Şerif’in ravisi 

dedi ki: “O zaman orası Müslüman olmayan-

ların hâkimiyeti altındaydı.” Peygamber Efen-

dimiz (s.a.v.) sözlerine şöyle devam etti: “Eğer 

oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız 

kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı 

gönderin.”16 

Dipnotlar
1. el-İsrâ, 17/1.

2. et-Tîn, 95/1-2.

3. el-Enbiyâ, 21/71.

4. Sebe’, 34/18.

5. el-Kasas, 28/29-30.

6. el-İsrâ, 17/1.

7. Âl-î imrân, 3/67.

8. el-Bakara, 2/132.

9. Ahmed ibn Hanbel, Müsned.

10. el-İsrâ, 17/1.

11. Meryem, 19/11.

12. Âl-î imrân, 3/37.

13. Âl-î imrân, 3/39.

14. Müslîm, Hac, 15/415, 511-512; Buhârî, Mescid-i Mekke, 

1-Savm, 67; Ebû Dâvûd, Menasik, 94; Tirmizî, Salat, 126; 

Nesâî, Mesacit, 10.

15. İbn Mâce, İkamet, 196. Nesâî, Mesacit, 6; Hadislerle 

İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı, c. 6. S. 85.

16. Ebû Dâvûd, K. Salat, 14.

Dosya



Aralık 201630

Şiir



Aralık 2016 31

Çizgilerle Bu Ay



Aralık 201632

Ülkemizde cinsel taciz ve çocuklara kötü 

davranma haberleri, duymak dahi istemediğimiz 

ve toplumsal tepki gösterdiğimiz önemli konu-

lardandır. Televizyonda ve sosyal medyada za-

man zaman yayınlanan bu haberlerle ciddi ah-

lakî sıkıntılar gündeme getirilirken, ailelerde de 

korku ve tedirginliğe sebep olmaktadır. 

İnsanların morali bozulurken, bu konuda sı-

kıntıya yol açan kişiler ve bunlara uygulanacak 

cezalar gündeme gelir. Ancak bu konuya sebep 

olan sosyal altyapı ve tedbirler çoğunlukla konu-

şulmaz ve bir zaman sonra gündem değişerek 

konu tozlu raflara kaldırılır. 

İslam’ı yaşayan toplumlarda bu tür sapkınlık-

lar en az seviyededir. Batılı modern hayatın sı-

nırsız haz anlayışı ve her türlü sapkınlığı ise bu 

anlayışın kaynağıdır ve bu durum tüm yerküreyi 

zehirlemektedir.  

Osmanlı’dan başlayan modernleşme ve batı-

lılaşma hareketleri yaklaşık 300 yıldır ülkemizde 

modern hayat adı altında içselleştirilmektedir. 

Batılıların fen ve teknolojini almak yerine sapık 

ahlak, şüpheci inanç ile bencilliğini almaktayız. 

Bu durum toplumun çürümesine sebep olmak-

tadır. 

Elbette çare İslam’ın toplumda olması gerek-

tiği gibi yaşanması ve batılı ideolojilerin medya 

yolu ile zehirlemesinin durdurulması ile müm-

kündür. 

İslam’ın, çocuklara yönelen tehlikeyi engelle-

mek, onları eğitmek ve sağlıklı bir kişi olmaları 

için ortaya koyduğu terbiyeyi ve kuralları öğren-

meli ve öğretmeliyiz. Bu bilgiler İslamî kaynakla-

rın (Kur’an ı Kerim ve Sünnet-i Nebevi) içindeki 

ahlaki konulardan oluşur.  Çocuğun hayâ duy-

gusunu öğrenmesi ve bedeninin dokunulmazlı-

ğı şuuruna erişmesi gerekmektedir. 

Mahremiyet
Ne Demektir?

Garip SAĞLIK

Tefekkür
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Bu bilgiler ‘Mahremiyet Eğitimi’ adı ile öğre-

nilmeli ve hayata geçmelidir. Bu hem inancımı-

zın gereği hem de toplumsal sağlık için gerek-

liliktir. Mahremiyet Eğitimi’nde kastedilen şeyin 

tanımını vermeden evvel mahrem kelimesine 

açıklık getirelim.

Mahrem Kavramı

Mahrem: Saygıya ve gizlenmeye değer olan 

özel şeylerdir.1 Çünkü değerli olan şeyler zarar-

dan korunur ve uygun görülen kişilerin uygun 

görüldüğü miktarda faydalanılmasına izin verilir. 

Örneğin; mücevherin, hırsızlardan ve izinsiz kul-

lanmak isteyenlerden korunması gibidir. 

Mahremiyet kavramı: Hukukî, sosyolojik, 

psikolojik, felsefî ve antropolojik boyutlara sa-

hip çok yönlü bir kavramdır. Bütün bu alanlarda 

mahremiyet düşüncesi bireyin toplumla ya da 

diğer bireylerle ilişkisinde söz konusu edilen bir 

kavramdır. Bu çerçevede mahremiyet kavramı, 

bireye özel alanların tamamı için kullanılabilir.2

Gündelik hayatta ev içinde, buluğ çağına gir-

dikten sonra erkeklerin mahrem bölgesi göbek 

ile diz kapağı arasındaki bölgedir.3  Buluğ çağına 

giren genç kızlar için ise buna göğüs bölgesi de 

eklenir. Ev dışında kıyafetler örfe göre giyilir. 

Tefekkür
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Tefekkür

Özellikle genç kızların el, yüz ve ayakları hariç 

diğer bölgeleri şeffaf olmamak, vücut kıvrımlarını 

göstermemek ve dikkat çekici olmamak şartıy-

la dış örtüleri ile örtülmesi gerekmektedir. An-

cak çocukların vücudunun tamamı mahremdir 

yani onun özelidir, değerli ve korunması gereken 

mücevheridir. Özellikle göbek ile diz kapağı ara-

sındaki bölge mahrem bölgedir. Ancak dudak-

ların öpülmesi ve göğüslerle de oynanmaması 

açısından buraların da korunması gerekmektedir. 

Çocuklar; ebeveyn, doktor, hemşire gibi uy-

gun görülenler hariç kimseye bu özel/mahrem 

bölgelerini göstermemeli ve bu bölgeleri kimse-

ye dokundurmamalıdırlar. Çocukların mahrem 

bölgelerinin korunması ile ilgili Mahremiyet Eği-

timi’nin tanımı şu şekilde yapılabilir. 

Mahremiyet Eğitiminin Tanımı

Mahremiyet Eğitimi, çocukların kendisinin ve 

diğer insanların özelinin/özel alanının/mahrem 

bölgelerinin farkına varması, sosyal hayatın için-

de kendi özel alanını/mahrem bölgelerini koru-

ması, diğer insanların özeline/mahrem bölgele-

rine saygı duyması, kendisi ile çevresi arasında 

sağlıklı sınırlar koymasıdır.

Yani mahrem bölgelerin farkına varma, bu 

bölgeleri koruma, diğer insanların mahremiye-

tine saygı gösterme ve diğer insanlarla sağlıklı 

ilişkiler kurma şeklinde dört ana başlıkta tanım-

lanabilir.

Kimler Mahremiyet Eğitimi Almalı?

Çocuklara verilmesi gereken Mahremiyet 

Eğitimi gerekli ancak yeterli değildir. Bu konu-

yu etkileyen diğer etkenleri de (paydaşları da) 

belirleyip tedbirler alınmalıdır ki; amacımız ger-

çekleşsin. Bu yüzden aşağıda saydığımız kişi ve 

kurumlara eğitim verilmeli ve görevleri hatırla-

tılmalıdır.

1. Öncelikle çocuklara Mahremiyet Eğitimi 

verilmelidir. Bebekler iki yaşına kadar annesine 

bağımlı yaşar ve iki yaşından sonra bir birey gibi 

davranmaya başlarlar. Bu yüzden iki yaşından iti-

baren çocuklara ebeveyn tarafından evde Mah-

remiyet Eğitimi verilmeye başlanmalıdır.

2. Gençlere verilmesi gereken Mahremiyet 

Eğitimi hem kendilerini eğitmek ve korumak için 

hem de sapkın davranışlardan uzak durmak için 

verilmelidir.

3. Ebeveynin, Mahremiyet Eğitimi alması ve 

buna uygun yaşantı ortaya koyması ayrıca evde 

buna uygun tedbirler alması başlıca görevleri 

arasında önceliklidir.

4. Okulda öğretmenlerin, Mahremiyet Eğiti-

mi alması ve buna uygun yaşantı ortaya koyma-

sı gereklidir; ayrıca okulda buna uygun tedbirler 

alması öğretmenin görevleri arasında olmalıdır.

5. Camide hocanın ve sivil toplum kuruluş-

larında gönüllü eğitimcilik yapanların da Mah-

remiyet Eğitimi alması ve buna uygun yaşantı 

ortaya koyması gereklidir; ayrıca kurumların da 

buna uygun tedbirler alması ve görevlerini sağ-

lıklı yerine getirmesi gereklidir.

İslam’ı yaşayan toplumlar-
da bu tür sapkınlıklar en az 
seviyededir. Batılı modern 
hayatın sınırsız haz anlayı-
şı ve her türlü sapkınlığı ise 
bu anlayışın kaynağıdır ve 
bu durum tüm yerküreyi 
zehirlemektedir.  
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6. Siyasal sistemin yani devletin bu konu ile 

ilgili araştırma, eğitim ile suçluların cezalandır-

ması, caydırıcılıkla alakalı her türlü tedbiri de al-

masıyla olumsuzluklar kontrol altına alması ge-

reklidir. 

Mahremiyet Eğitimi Nasıl Verilmeli?

Çocuklara ve gençlere Mahremiyet Eğitimi 

verirken yaşları ve psikolojileri dikkate alınmalı. 

Anne ve babanın korkuları ve eğitimciler endişe-

leriyle değil, hikmetli yöntemlerle öğretmeye ve 

eğitmeye gayret edilmelidir. Eğitimde istenilen 

davranışlar kazandırılması için aşağıdaki nokta-

lara dikkat edilmelidir:

Ebeveyn ve eğitimciler, çocuğun gelişim dö-

nemlerini öğrenmeli,  yaşına uygun bir dil kul-

lanmalı ve doğru bilgiler aktarmalıdırlar. 

Ebeveyn ve eğitimciler anlattıklarını yaşama-

lı ve örnek olmalıdırlar. Eğitimciler doğal olmalı, 

çocuklara ve gençlere panik havasında bir eği-

tim uygulamamalıdırlar.

Çocuklara yumuşak davranmalı, sertlik ya-

parak ve yasaklayarak değil konuyu sunarak ve 

dikkat etmeleri gereken yönlerini vurgulayarak 

öğretilmelidirler. 

“Aman, oğlum/kızım, dışarıdaki kötü insanlara 

dikkat et, seni alır kaçırır...” gibi sözlerle çocukları 

korkutarak veya zorlayarak özgüvenini zedele-

memeli ve ileriye yönelik oluşabilecek korkuları 

engellemelidirler.

Mahremiyet Eğitimi de benimsetilen farklı 

eğitimler gibi çocuklara oyun yöntemiyle aşıla-

nır. Mahremiyet Eğitimi benimsetilirken çocuk-

larınızla kukla oyunları, vücudun bölgelerini öğ-

renme, figürler ile vücut oyunu gibi farklı çeşit 

alternatiflerle oyun oynatarak anlatabilir.

Tefekkür
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Tefekkür

Özellikle ebeveynler evde ayıp kelimesi ile 

tepki göstermeli, yedi yaşından itibaren günah 

ve haram kelimeleri ile manevî olarak dikkatli 

olma hali oluşturulmalılar.

Çocukların ve gençlerin duygu ve düşünce-

lerini ciddiye almalı ve onlara inandığımızı his-

settirmeliyiz. Onlara şefkatli ve saygılı olunmalı, 

onları önemsendiklerini hissettirmeliyiz.

Bu durumda çocuklar öncelikle kendilerine 

saygılı olmayı öğreneceklerdir. Daha sonra ki-

şiliklerini sağlıklı oluşturacak ve diğer insanlara 

saygılı davranacaktırlar. Unutmayalım ki; duygu-

sunu, düşüncesini, sevgisini, başarı ya da başarı-

sızlıklarını, hayal kırıklıklarını, aile fertleriyle rahat 

paylaşabilen çocuklar hayata daha güvenle ba-

kabilirler.4

Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi; onların mut-

lu, güvenli, huzurlu ve karakter sahibi olarak ye-

tişmelerini sağlayan ve onları kötü niyetli insan-

ların istismarından koruyan temel eğitimlerden 

biridir. Çok küçük yaşlarda öğrenilen ve çocuğun 

mahremiyetine saygı göstermekle başlayan bir 

tutumdur. 

Allah (c.c.) nesillerimizi korumayı bize farz kıl-

mıştır. Bu hassasiyeti, gerek kendi çocuklarımız 

ve gerek diğer çocuklar için göstermeliyiz. Çün-

kü bizler, kendisi için istediğini Müslüman karde-

şi için de isteme ahlakına sahip bir medeniyetin 

çocuklarıyız.

Mahremiyet Eğitimi’nden yoksun olan ço-

cukların ileriki yaşlarında cinsel istismara uğra-

dığında duyarsız kalma, tacize maruz kaldığın-

da bunu söyleyememe gibi problemleri ortaya 

çıkar. Mahremiyet Eğitimi görmeyen bir çocuk 

vücudunun sadece kendine ait bulunduğunu 

anlamakta zorluk çeker. Ancak bu eğitim çocu-

ğa anlatılmış ise; çocuk vücudunun kendine ait 

olması gerektiğini ve herhangi birinin izinsiz bir 

biçimde bedenine yaklaşamayacağını kavrar. 

Mahremiyet Eğitimi küçüklere son yıllarda 

artan cinsel istismar, taciz, tecavüz gibi en kötü 

durumlardan kendilerini korumaları için kesin-

likle öğretilmesi gereken eğitimlerin ilk sırasında 

yer almaktadır

Bu konuda yanlış bir şey oluşmadan evvel 

tedbir alınmalı, tespit edilen yanlış bir davranış 

varsa uyarılmalı ve takip edilmeli, psikolojik yö-

nüne dikkat ederek konular asla hasıraltı edilme-

meli ve çözülmelidir. Çözüm konusunda, aciz 

kaldığımız durumlarda işin uzmanına başvurma-

mız gerektiğini unutulmamalıyız.

Dipnotlar
1. Şamil İslam Ansiklopedisi, Mahrem maddesi.

2. Yrd. Doç. Dr. Âdem Çatak, Mahremiyet Kavramının 

Farklı Anlam Alanları veya “Fıkh-ı Bâtın”da Mahremiyet 

Algısı, makale, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.  

3. “Erkeğin avret yeri göbeği ile diz kapağı arasıdır.” (Ah-

med bin Hanbel, II/187).

4. Çocuk Bilirse Kendini Korur, Sakarya Büyükşehir Bele-

diyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Gelişim 

Merkezinin hazırladığı broşür.

Mahremiyet Eğitimi küçük-
lere son yıllarda artan cin-
sel istismar, taciz, tecavüz 
gibi en kötü durumlardan 
kendilerini korumaları için 
kesinlikle öğretilmesi gere-
ken eğitimlerin ilk sırasında 
yer almaktadır.
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Dosya

İnsan umutlarıyla, hayalleriyle, idealleriyle 

hayata tutunur, hayatını anlamlı kılar. Umutla-

rı, hayalleri, idealleri yaralanan insanlar, yaşam 

heyecanını, dinamizmini kaybeder. Bu azalma 

hali süreç içerisinde geleceğe dair ümitlerin de 

kaybolmasına sebep olur. Bu hastalık halidir. 

Zaman ilerledikçe, bu hastalık durumu ağırlaşır, 

kontrol edilemez boyutlara ulaşır. İslam coğraf-

yasında yaşananlara baktığımızda Müslüman 

halkların yaşadığı böyle bir halin dışavurumudur. 

Bu şiddet sarmalı, dış güçlerin amaçları için bir 

suç aparatına dönüşme durumu normal bir hal 

değildir. Bu hal üzerinde düşünmek ve bu halle 

yüzleşmek zorundayız.

İslam coğrafyalarında yaşananlar bir sonuç-

tur. Bu marazi hal birden olmadı. Bir süreç içe-

risinde vukuu buldu. Bu süreci derinlemesine 

analiz etmek, yaşananların iç ve dış sebeplerini 

açık yüreklilikle konuşmak zorundayız. Bu ko-

nuşma, suçlu aramak için değil, bu günü ve ge-

leceği yeniden nasıl inşa ederiz, yaşananlar bir 

daha yaşanmasın üzerine olmalıdır. Zaman, hak-

lı-haksız arama zamanı değil, sonu ölümle so-

nuçlanacak bu hastalık hale çare bulma zama-

nıdır. Ümmet’in evlatlarının kanının, canının telef 

olmasını durdurmayı düşünmeyen hiçbir ko-

nuşma ciddiye alınamaz. Hiçbir dünyevî amaç, 

Müslüman kanından ve canından daha değerli 

değildir. Kavim, mezhep, meşrep, ulus-devlet 

menfaati adına Müslüman Ümmet’in maddî ve 

manevî varlığı heder edilemez.

Bu günü konuşmak, tarihi ve geleceği de he-

saba katarak konuşmaktır. Bu gün, tarihin/dünün 

devamıdır. Gelecek de, dünden devraldıklarımı-

zın ve bu gün yapıp-etmelerimizin sonucunda 

oluşacaktır. Bir gelecek umudumuz, heyecanı-

mız varsa tarihimiz de var demektir. Tarihi olan-

lar, bu günü, geçmişe hasret ve geleceğe umut 

bilinci ve dinamizmiyle yaşarlar. Hasretini çekti-

ğimiz güzel miras bize yaşama umudu verecek-

tir. Aynı şekilde tarihte yaşanan ‘keşke(!)’lerimiz 

de, aklımızı başımıza devşirirsek, bir daha yanlış 

yapmamıza engel olacaktır.

Medya bombardımanı altında kalan insan 

yığınları İslam coğrafyasında yaşananlara ba

Gelecek
Tasavvuru

Erdal BAYRAKTAR

Tefekkür

Bu günü konuşmak, tarihi 
ve geleceği de hesaba ka-
tarak konuşmaktır. Bu gün, 
tarihin/dünün devamıdır. 
Gelecek de, dünden devral-
dıklarımızın ve bu gün ya-
pıp-etmelerimizin sonucun-
da oluşacaktır. 
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kınca, bu coğrafyalarda hiçbir insanlık durumu, 

medeniyet yaşanmamış zannediyor. Bu bilinçli 

bir işgalci, talancı stratejisidir. Yoksa bu kadar kat-

liam nasıl izah edilebilir? Bu coğrafyalar böyledir; 

barbardır, ilkeldir, vahşidir, bu sebepten, bu yapı-

lanlar azdır bile. Bunlar ancak böyle terbiye edi-

lebilire ikna ediliyor, medyaya maruz kalan insan 

yığınları. Hâlbuki bu topraklar İslam’la şereflendik-

ten sonra, Müslümanlar, insanlığa örnek yaşam-

lar, medeniyetler oluşturdular. İslam, rahmetiyle, 

adaletiyle insanların fevç fevç ona yöneldiği bir 

dindir. Müslümanlar, tarih içerisinde farklı inanç, 

kavim, mezhep, meşrep, kültür, düşünce ve ge-

leneği bir arada yaşama erdemi ve becerisi gös-

terdiler. Biraz tarihe yolculuk yapanlar buna şahit 

olacaklardır. Bu günde bütün travmalara, katliam-

lara rağmen masum Müslüman insanlar, erdemin, 

ahlakın timsali olarak yaşamaya devam ediyor-

lar. Kibirli, sömürgeci Batılılar, insanî erdemlerde 

Müslümanlığı içine sindirmiş irfan sahibi musta-

zaf Müslüman halkın eline su dökemez. Medya-

ya bakarak kendimizden utanmayalım, aşağılık 

kompleksine düşmeyelim. İzzet, şeref İslam’dadır. 

Müslüman izzete ve şerefe en layık insandır.

Tefekkür
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100 yıl önce, önemi keşfedilen petrol bölge-

lerini ele geçirmek için Dar’ül-İslam’ın gelece-

ğini planlayanlar, petrol bölgelerine hükmeden 

Müslümanları temsil eden Osmanlı İmparator-

luğu’nu yıktılar ve tasfiye ettiler. Bu hain planın 

sonucunda Müslüman coğrafya, 100 yıldır ken-

di olmaktan çıkarak siyasal, ekonomik, sosyal, 

kültürel alanlarda sancılar içinde kıvrandı. Yüzyıl 

sonra coğrafyaya yeniden üşüştüler. Yeni planla-

rını uygulamak için bütün güçleriyle, dün olduğu 

gibi yerel satılık ruhları da yanlarına alarak saldırı-

yorlar. İslam, bizim ve insanlığın dünya ve ahiret 

saadeti/felahı için bir umuttur. Küresel emperya-

listler ve yerli işbirlikçileri umudumuza barbarca, 

haince, vahşice saldırıyorlar. İslam, insanlık için 

umut olmasın diye; Dar’ül-İslam’a, coğrafyamı-

za, yurtlarımıza, şehirlerimize saldırıyor, bir daha 

ayağa kalkmayalım diye her yeri yerle bir edi-

yorlar. Batılı barbarlar;  Roma, Haçlı Seferleri, I. 

Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı üzerinden insan-

lığa yaşattıkları acıları 21. yüzyılda da yineliyorlar. 

Ahlak, değer, erdem, hukuk sahibi olamayanlar, 

hayvanlardan da aşağı suçları irtikâp edebili-

yorlar. Kendilerinden başkasını insan tanımayan 

yamyam sürüleridir bunlar. Bunları iyi tanımalı-

yız. Dün başımıza açtıkları, bu gün başımıza mu-

sallat edecekleri belalar üzerinde düşünmeliyiz. 

Tek tek hepimiz bu günümüz ve geleceğimiz 

için sorumluluklar almak zorundayız. Düşma-

nımız, şeytanın uşağı bu yamyamlardır. Dar’ül- 

İslam’da bunlardan başkasına düşmanlık yoktur. 

Coğrafyamızda ‘selam’ı hâkim kıldıktan sonra, 

kendi zalimlerimizin icabına kendimiz bakarız. 

Kendi zalimlerimizin hesabını görürken başka 

zalimlerden yardım dilenmek, Müslüman’ın şa-

nına, şerefine yakışmaz.

Medine’si/ İslamî Hükümet’i/ Devlet’i olma-

yan hiçbir topluluk örgütlü şirk/küfür/zulüm 

güçlerine karşı direnemez. Bu Sünnetullah’tır. 

Bu gün başımıza gelenler bu evrensel ilke-

ye riayet etmediğimizden dolayı olmaktadır. 

İslam’ın ilk günlerinde de Müslümanların bir 

yurdu/Medine’si olmadığı için neler yaşadıkları-

nı, Mekke yıllarından hatırlıyoruz. Ne zaman ki 

Medine’ye kavuştular, o zaman şirk ve Ehl-i Ki-

tap saldırılarına karşı koyabildiler. Yeni bir gelecek 

umudunu diri tutacaksak, bu ilkeyi ve amacı aklı-

mızdan çıkarmamız gerekiyor. Sömürücü güçler 

bize, örgütlü, donanımlı bir şekilde saldırıyorlar 

ama bizim birlik olmamızı, birlikte hareket etme-

mizi istemiyorlar ve bunun için her türlü fitne 

kazanını kaynatmaya devam ediyorlar. Dar’ül- 

İslam’ın kadim Müslim ve gayrimüslim tebaası 

bu topraklardaki kaderlerinin birlikte yazıldığını 

akıldan çıkarmamaları gerekiyor. Geçmişte ya-

şadıkları güzel günler, gelecekte yaşayacakları 

güzel günlerin referansıdır. Batılı barbarlar her 

zaman bu topraklara sömürme niyetiyle gel-

mişlerdir. Müslümanlar, “birbirlerinden başka 

velilerinin olmadığına”, imanlarını tazelemeleri 

gerekiyor. Allah’tan (c.c.) başka veli edinenlerin 

hali, hem bu dünyada hem de ahirette hüsran 

olacaktır. Dünyada hüsranı an be an yaşıyorlar. 

Geleceğimizi kavmimizde, mezhebimizde, meş-

rebimizde, ulus devletimizde aramak bir şeytan 

aldatmacasıdır. Bu aldatmacayla şeytan, bizi, ins 

kardeşlerinin hizmetine sunuyor ve bizler şeyta-

nın tuzağında/sunağında can veriyoruz.

Sömürücü güçler bize, ör-
gütlü, donanımlı bir şekil-
de saldırıyorlar ama bizim 
birlik olmamızı, birlikte ha-
reket etmemizi istemiyor-
lar ve bunun için her türlü 
fitne kazanını kaynatmaya 
devam ediyorlar.

Tefekkür
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İslam, insana, ahsen-i takvim üzere yaratıldı-

ğını hatırlatarak, esfel-i safilin, belhum adal se-

viyelerine düşmemek için iman ve salih amel 

üzere yaşama; mümin insan ve Müslüman 

Ümmet’e ise, insanlık için örnek ve şahit olma, 

bunun sonucunda ise Rıza-i Bari ve Cennet he-

defini gösterir. Bu hedeften şaşmadan, insan ve 

İslam kardeşlerimizle fıtrat, ahlak, hukuk, iman 

kardeşliği üzerine muaşeret gerçekleştirmeliyiz. 

Geleceği yeniden inşa edebilmek için bu günü 

doğru yaşamalıyız. Bu günü ihya edemeyenler, 

geleceği de kaybederler. Bu gün kardeşçe, ah-

laklı, adil bir yaşam üzere olursak ancak gelecek 

üzerine konuşabilir, hayaller kurabiliriz. Gelece-

ğimizi bu gün yaptığımız ameller/fiiller belirleye

cektir. Bu durum ahiretimiz için de geçerlidir. Bu 

nedenle birbirimize karşı söylediğimiz sözlere, 

yaptığımız davranışlara dikkat etmeliyiz. Yarın 

eyvah/keşke dememek, gelecek nesiller tarafın-

dan hayırla yâd edilmek, yüz akıyla Rabb’imizin 

makamına çıkabilmemiz için dikkatli ve özenli 

olmak zorundayız. İslam coğrafyasındaki bu kar-

gaşa ortamında, düşmanlarımızın tuzaklarını fark 

edemeyerek, içimizdeki beyinsizlerin akılsızlık-

larına dikkat etmeyerek, kifayetsiz muhterislerin 

gazına gelerek dünya da gelecek nesillere, ahi-

rette 

Rabb’imize hesabını veremeyeceğimiz sözler 

söylüyor, filler işliyoruz, kişi, örgüt, cemaat ve 

devlet olarak.  Bu gün bizler; ‘nasıl bu hale gel-

dik’ diye soruyorsak, yarın da bizden sonrakilerin 

aynı acı soruyu sormamaları için bu günü Müs-

lümanca yaşamalıyız. 

Kana bulanmış, yakıp-yıkılmış, birbirine düş-

man edilmiş bu toprakların dirilişi, ayağa kalkışı 

ve eskiden olduğu gibi Dar’üs-selam, Dar’ül-a-

dalet yurdu olması, geçmişte olduğu gibi Allah’a 

(c.c.) kul, İslam’a ram olunmasından geçmekte-

dir. İslam’dan neşet etmeyen, İslam coğrafya-

sını içinde yaşayanlarla birlikte bir bütün olarak 

gör/e/meyen hiçbir proje, teklif, ideoloji Müs-

lüman Ümmeti ortak payda da buluşturamaz. 

İslam’dan onay almayan, Müslümanların gönül 

huzuruyla evet demediği projelerle oyalanmak, 

boşa vakit geçirmektir. 

Kâfirlerle kol kola, İslam’ın ve Müslümanla-

rın maslahatını savunduğunu iddia etmek, akla 

ziyan, İslam’a bühtandır (iftiradır). Kavim, mez-

hep, meşrep,  seküler ulus-devlet taassubu gibi 

cahiliyye kirlerinden arınarak, İslam’ın evrensel 

değerleri ve amaçları üzerinden bir gelecek ta-

savvuru üzerinde çalışmalıyız. Birileri hayal pe-

şindesiniz diyebilir, desinler; hesabını vereme-

yeceğimiz gerçeklerdense hesabını vereceğimiz 

hayaller peşinde olmak daha insancadır, daha 

Müslümancadır. Bize, olmayanı olduran Kadir-i 

Mutlak’a inanıyoruz.

İslam geleceğimizdir, geleceğimize sahip çı-

kalım.

Kâfirlerle kol kola, İslam’ın 
ve Müslümanların masla-
hatını savunduğunu iddia 
etmek, akla ziyan, İslam’a 
bühtandır (iftiradır). 
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Güzel simalı, güzel endamlı, ince uzun yapı-

lı… Onu kısaca tarif etmek isteyenler, ince, uzun, 

narin, iyi bir çelikten yapılmış, pırıl pırıl parlayan 

sanatkârane bir kılıca benzetirler. Zarif ve sağlam. 

Güzel ve güçlü. Parlak ve keskin...

Görenlerin hemen ısındığı, yakınlık duydu-

ğu, çabucak kaynaştığı, mütevazı, utangaç yapılı 

ama meydanda yiğit, esen bir fırtına, zorlu anla-

rın çevik kaplanı. Hayatta iken Cennetle müjde-

lenen on sahabeden biri... O, bu ümmetin emini. 

Künyesi, Ebu Ubeyde. Künyesiyle meşhur. Asıl 

adı Âmir. Babası Abdullah. Cerrâh dedesinin ismi. 

Kureyş soyundan. 

Ebu Ubeyde (r.a.), ilk Müslümanlardan. Hz. 

Ebu Bekir’in (r.a.) Müslüman olduğu günün he-

men ertesi günü, onun gayretiyle ve vesilesiyle 

Müslüman olanlardan.

Rasûlullah’ın (s.a.v.) huzuruna onunla birlikte, 

Abdurrahmân ibni Avf (r.a.), Osman ibni Maz’un 

(r.a.), Ubeyde ibn Haris (r.a.), Ebu Seleme (r.a.), Er-

kam ibni Ebi’l-Erkam (r.a.) da gitmişti. Hepsi aynı 

gün kelime-i şehadeti getirmişler ve Müslüman-

ların ilk çekirdeğini birlikte oluşturmuşlardı.

Abdullah ibni Amr (r.a.), onu bize özetle şöyle 

tanıtır: “Kureyş’ten üç kişi vardır ki, onlar hakika-

ten bu ümmetin en önde gelenlerinden, ahlakı 

en güzel, hayâ duygusu en fazla olanlarındandır. 

Konuşunca sana asla yalan söylemezler ve sen 

konuşurken asla açığını aramazlar. Bunlar; Ebu 

Bekir es-Sıddîk, Osman ibni Affân, Ebu Ubeyde 

ibn Cerrâh’tır.” 

Mekke günlerinde o hep mümin kardeşle-

rinin yanındaydı. O günleri birlikte yaşamışlar, 

sabretmişler, iman uğruna çilelere katlanmanın 

manevî lezzetini tatmışlardı. Ancak onun asıl ve 

en ağır imtihanı İslam’ın ilk büyük sıcak cihat ve 

zaferi olan Bedir Gazvesi günüydü. Bu imtihan, 

dehşet denecek derecede ağır, hayalleri zorla

Ebu Ubeyde
İbn Cerrâh (r.a.)

Dr. Şerafeddin KALAY
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yacak derecede zor bir imtihan... Savaş bütün 

hızıyla devam ediyordu. Kendine çok güvenen 

müşrikler hiç beklemedikleri bir mukavemet 

görmüşler, bir avuç İslam mücahidi meydanda 

aslan kesilmişti. Düzensiz, sayıca az ve savaş ko-

nusunda tecrübesiz buldukları insanlar, ahiretini 

dünyasından çok seven, iman nurunu yaşatmak 

için her şeyini ortaya koymuş mücahitler haline 

gelmişlerdi. Bedir Gazileri olarak tarihe geçecek, 

İslam tarihinde mümtaz bir yer edinecek ve asla 

unutulmayacak olan bu gazilerden biri de Ebu 

Ubeyde’ydi. Onu bu savaşta unutulmaz yapan 

bir şey daha vardı. Ölümü unutmuş korkusuz bir 

yiğit edasındaydı. O zarif delikanlı, şimşek kesil-

mişti. Ele avuca sığmıyor, sanki meydan kendisi-

ne yetmiyordu. Çok geçmeden müşriklerden biri 

özellikle onu takip etmeye başlamıştı. Karşısına 

çıkıyor, hızını kesmeye çalışıyor, kendisiyle dö-

ğüşe zorluyordu. Ebu Ubeyde’yi (r.a.) her gören 

ve onun hızına yetişememekten çekinen müşrik 

silahşorları ondan uzak durmaya çalışırken bu 

kişi peşini bırakmıyordu. Ebu Ubeyde (r.a.), onu 

her gördüğünde ustaca bir manevra ile sıyrılıyor, 

önüne gelen hiç kimseden çekinmezken ondan 

sıyrılmayı tercih ediyordu. Hasmı kovalamayı bı-

rakmıyor, o ise önündeki bu engeli her seferinde 

hızlı manevralarla geçiyordu. Bu kovalamaca bir 

müddet devam etti. Sonunda bu kişinin istediği 

olmuş, Ebu Ubeyde’yi (r.a.) sıyrılıp çıkamayacağı 

bir noktada hapsetmişti. Ebu Ubeyde (r.a.) arka-

daşlarından, cihattan kopmanın eşiğine gelmişti. 

Yeniden arkadaşlarının yanında yer alması, cihat 

meydanında kendine düşeni yapması için bu ki-

şiyi geçmesi gerekiyordu. Önündeki yollar kapa-

nıp, müminlerle arasına set çekilince kararını çok 

çabuk verdi. Hasmından uzak durmaya çalışan 

Ebu Ubeyde (r.a.), birden ok gibi fırladı, şimşek 

gibi çaktı. Hasmı yerdeydi. Yeniden din kardeş-

leri, iman mücahitleri ile omuz omuzaydı. Cihat 

meydanında esmeye devam etti. 

Yere serdiği bu amansız hasım kimdi dersi-

niz? Öz babası, Abdullah ibn Cerrah... Verdiği im-

tihan onun için büyüktü. Ama o, savurduğu kılıç 

darbesiyle yalnız babasını öldürmemişti. Babası-

nın şahsında şirki, dalaleti, sapıklığı, azgınlığı, hak 

yolun önüne set çeken zihniyeti öldürüyordu. 

Bu, imanı kana, et ve kemiğe tercihin en güçlü 

ifadesiydi. Çok geçmeden Mücâdele Sûresi’nin 

son ayet-i kerimesi vahyedildi: 

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiç-

bir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri 

yahut kendi soy sopları olsalar bile, Allah’a ve 

peygamberine düşman olan kimselere sev-

gi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların 

kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katın-

dan bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerin-

den ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacak-

ları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı 

olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte 

onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, 

Allah’ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin 

ta kendileridir.”1 

Onun bu davranışı akıllardan hiç çıkmaya-

caktı. O, iman bağını bütün bağların üstünde 

tutan biriydi. Güvenilir bir şahsiyetti. Hep böyle 

tanındı. O, mücahitti, kumandandı, idareciydi, 

öğretmendi, son peygamberin ümmetinin gü-

venilir kişisiydi, eminiydi. 

Görenlerin hemen ısındığı, 
yakınlık duyduğu, çabucak 
kaynaştığı, mütevazı, utan-
gaç yapılı ama meydanda 
yiğit, esen bir fırtına, zorlu 
anların çevik kaplanı. Ha-
yatta iken Cennetle müjde-
lenen on sahabeden biri... 
O, bu ümmetin emini.
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Yemenliler Rasûlullah’a (s.a.v.) gelerek ondan 

kendilerine İslam’ı, Sünnet-i Seniyye’yi öğre-

tecek birini göndermesini istiyorlar, Rasûlullah 

(s.a.v.); Ebu Ubeyde’nin (r.a.) elini tutarak: “Bu, bu 

ümmetin eminidir.”2 buyuruyordu. 

Muhammed ibn Ca’fer anlatıyor: “Hıristiyan-

lardan bir grup Peygamber Efendimize (s.a.v.)

gelerek: ‘Ey Ebu Kâsım! Biz size, güveniyoruz. 

İçimiz huzur duyuyor. Sahabîlerin içinden razı 

olduğun, güvendiğin birini bizimle gönder. Ara-

mızda meydana gelen anlaşmazlıklarda ona 

müracaat edelim. O hüküm versin, biz kararları-

na uyalım.’ dediler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): 

‘Öğle sonu gelin. Sizinle güçlü, sağlam ve güve-

nilir birini göndereceğim.’ buyurdu.” Hz. Ömer 

(r.a.): “O gün öğle namazına erken gittim. Hiç o 

günkü kadar idareciliğe heveslenmemiş, emirlik 

istememiştim. Rasûlullah’ın (s.a.v.) zikrettiği nite-

liklere sahip olan birisi olma ümidini taşıyordum. 

Rasûlullah (s.a.v.), bize öğle namazını kıldırdı. 

Namazdan sonra çevresine bakmaya başladı. O 

çevrede göz gezdirirken, beni görür ümidiyle, 

göze batacak derecede uzanıyordum. Bu göz 

gezdirme, Ebu Ubeyde’yi görünceye kadar de-

vam etti. Onu görünce yanına çağırdı ve: ‘Onlar-

la git, aralarında çıkan ihtilaflarda kararı sen ver!’ 

buyurdu. Bunun üzerine: ‘Bütün bu nitelikleri de 

Ebu Ubeyde aldı götürdü,’ dedim.” 

O, her şeyiyle yoluna baş koyduğu hak da-

vaya teslimdi. Rasûlullah’ın (s.a.v.) emrini yerine 

getirmek için çıktığı ibretli bir seferi birlikte yâd 

edelim: 

Rasûlullah (s.a.v.) onu üç yüz kişilik bir birliğin 

başında Kızıldeniz sahil boylarına göndermişti. 

Kureyş’in güçlü ve korumalı bir kervanını engel-

leyecekti. Yokluk günleriydi. Rasûlullah’ın (s.a.v.) 

bu birliğe verebildiği bütün yol erzakı bir torba 

hurmadan ibaretti. Birlik içinde yer alan sahabîler, 

Ebu Ubeyde’nin kendilerine bu hurmadan gün-

de bir tane verdiğini, verilen hurmayı ağızlarında 

emerek yeme süresini uzatıp, açlıklarını onunla 

bastırdıklarını, üzerine su içerek gıdalarını böyle 

aldıklarını anlatıyorlar. Bir müddet sonra ellerin-

deki hurma bitmiş, ağaçlardan yaprak düşürerek 

onunla açlık gidermeye çalışmışlardı. Sahile in-

diklerinde gözlerine inanamıyorlardı. Dev bir ba-

lina karaya vurmuştu. Orada konakladılar. Etin-

den yiyerek kendilerine geldiler. Canlanmışlardı. 

Konaklamayı bir aya yakın uzattıkları nakledilir. 

Bu sürede etinden yemişler, yağıyla yağlanmış-

lar, birçoğu kilo bile almıştı. Balinanın kemiğini 

Örnek Şahsiyetler
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kemer gibi dikmişler, uzun boylu bir süvari, iri 

bir deveyle altından rahatça geçmişti. Medine’ye 

geldiklerinde yaşadıklarını Rasûlullah’a (s.a.v.) 

anlatmışlardı. Efendimiz (s.a.v.) balina için: “Mev-

lâ’nın size bahşettiği nimettir.” Buyurmuş ve: 

“Yanınızda, etinden bize de yedirebileceğiniz var 

mı?” diye soruyordu. Olayı yaşayan Câbir (r.a.): 

“Yanımızda bulunan etten Rasûlullah’a (s.a.v.) da 

gönderdik, O da yedi.” der.3 

Ebu Ubeyde (r.a.) Uhud’da bir başka yiğitti. 

Zorlu anlarda Rasûlullah’ın (s.a.v.) çevresinden 

ayrılmamış, her tehlikeyi göğüslemişti. Yılmıyor, 

sanki hiç yorulmuyordu... O, yiğitliklerinin yanın-

da; bu savaştan başka bir hatıra taşıyordu. Savaş 

sırasında Rasûlullah’ın (s.a.v.) dişi kırılmış, alnı ya-

rılmış, yanağına zırhının iki halkası tehlikeli bir 

şekilde saplanmıştı. Halkaları çıkarmak için Hz. 

Ebu Bekir (r.a.) ilerliyor ama Ebu Ubeyde (r.a.) bu 

hizmeti ona bırakmıyordu. Halkaları eliyle çıkart-

maya çalışırsa bunun Rasûlullah’a (s.a.v.) eziyet 

vereceğini biliyordu. Onun için dişiyle çekmeyi 

tercih etmişti. Çünkü iyi kavramalı ve bir çekişte 

almalıydı. Dişleriyle ilk halkayı kavradı ve çekti. 

Halka çıkmıştı ama ön dişlerinden biri de çıkmıştı. 

Aynı şekilde ikinci halkayı da çekiyor, ikinci dişini 

de kaybediyordu. Arapça da ön dişleri olmayan, 

dolayısıyla bazı harfleri tam çıkaramayanlara ‘he-

tem’  denir. Hz. Ebu Bekir (r.a.), Ebu Ubeyde (r.a.) 

için:  “O, ‘hetem’ olanların en güzelidir.” derdi. 

Ebu Ubeyde (r.a.), her zorlukta, her gazvede 

Rasûlullah’ın (s.a.v.) yanındaydı. O hayata göz 

yumunca acıyı derinden duydu ama kendini 

çabuk toparladı. Rasûlullah’ın (s.a.v.) tebliğ ettiği 

dava devam etmeliydi. Her zamankinden daha 

fedakâr, daha yapıcı ve yol gösterici hak dava er-

lerine ihtiyaç vardı…

‘Sakîfe Günü’ Hz. Ebu Bekir (r.a.): “Size iki kişiyi 

tavsiye ediyor, onlara tam rızam olduğunu bildi-

riyorum. Onlardan istediğinize biat edin; Ömer 

ve Ebu Ubeyde ibn Cerrah.” diyordu ve halife se-

çilmesi için onlardan birini tavsiye ediyordu. Hz. 

Ömer (r.a.), Ebu Ubeyde’yi (r.a.) yakından tanıyor, 

Rasûlullah’ın (s.a.v.) ona olan duygularını ve gü-

venini biliyordu. Derhal: “Uzat ellerini sana biat 

edeyim! Ben Rasûlullah’ın (s.a.v.): ‘Her ümme-

tin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu 

Ubeyde’dir.” buyurduğunu duydum.’ diyordu. 

Ancak O: “Ben Rasûlullah (s.a.v.) imam tayin etti-

ği ve O dâr’ül-bekâya intikal edinceye kadar bize 

namaz kıldıran birinin önüne geçmem.” diyerek 

Hz. Ebu Bekir’i (r.a.) gösteriyor ve kendisi Hz. Ebu 

Bekir’e (r.a.) biat ediyordu. 

Hz. Ebu Bekir (r.a.), halife seçilince onun en 

büyük dayanaklarından biri oluyor, hayra irşat 

eden en yakın istişare halkasında yer alıyor, İs-

lam’ın muzafferiyeti için çabalıyordu. 

Hilafet makamına Hz. Ömer (r.a.) geçtiğinde 

Ebu Ubeyde’yi (r.a.) Şam bölgesinin emiri olarak 

tayin ediyor, Şam diyarının büyük bir bölümü 

onun komutasında fethediliyor, ordusunu zafer-

den zafere taşıyordu. Doğuda Fırat nehrine, ku-

zeyde Küçük Asya’ya kadar ulaşıyor ve artık ‘Şam 

Fatihi’ diye anılıyordu. O, fethettiği yerleri sadece 

cihatla fethetmiyor, güzel ahlakı ile gönülleri de 

fethediyordu.  

Hz. Ömer (r.a.) ona olan sevgisini saklamıyor, 

‘kardeşim’ diye hitap ettiği Ebu Ubeyde’nin (r.a.) 

her davranışı ona olan sevgisini artırıyordu. O da 

Hz. Ömer’i (r.a.) seviyor, ona asla itaatsizlik etmi-

yordu. 

Bir gün çok sevdiği Halife Ömer’den (r.a.) 

kendisine bir mektup geliyordu. Hz. Ömer (r.a.) 

bu mektubunda: “Sana acil, zaruri, vazgeçilemez 

ihtiyacım oldu. Eğer mektubum sana gece ula-

şırsa, ısrar ediyorum; sabahı beklemeden, gün-
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düz gelirse akşamı beklemeden bineğine atla, 

bana doğru yol al!” 

Ebu Ubeyde (r.a.), Hz. Ömer’in (r.a.) muradı-

nı anlamıştı. Ürdün dolaylarından başlayan bir 

salgın hastalık Şam bölgesine yayılmaya başla-

mış, insanları ekin biçer gibi biçiyordu. Hz. Ömer 

(r.a.), çok sevdiği Ebu Ubeyde’yi (r.a.) kaybetmek 

istemiyor, onu bölgeden çekmek istiyordu. Mek-

tubu okuyunca: “Müminlerin Emîrinin bana olan 

ihtiyacını biliyorum. O, kalıcı olmayanı hayatta 

kaldırmaya çalışıyor.” diyordu. Ebu Ubeyde (r.a.), 

ilk defa sözünden ayrılmadığı Hz. Ömer’e (r.a.) 

itaatsizlik ediyor ve ona şu cevabı yazıyordu:  

“Ey Müminlerin Emiri! Bana olan ihtiyacını bi-

liyorum. Ben İslam ordusu neferleri ile iç içeyim. 

Onlara isabet edecek bir şeyden sadece kendimi 

kurtarmak istemiyorum. Rabb’im benimle onlar 

hakkında hükmünü verinceye kadar onlardan 

ayrılmak istemiyorum. Bu mektubum sana ulaş-

tığında hakkını helal et, görevden al, kalmam için 

bana izin ver!” 

Mektubu okuyan Hz. Ömer (r.a.), gözyaşlarını 

tutamıyordu. Çevresindekiler dayanamayıp so-

ruyorlar: “Müminlerin Emiri! Ebu Ubeyde vefat 

mı etti? Hayır, ama ölüm ona çok yakın.” 

Hz. Ömer (r.a.) yanılmamıştı. Çok geçmeden 

Ebu Ubeyde (r.a.) hastalandı. Dünyadan ayrı-

lık gününün geldiğini anlamıştı. Çevresinde yer 

alan mücahitlere şu vasiyette bulunuyordu:

“Size, bir vasiyette bulunuyorum. Kabul eder, 

uyarsanız hayr içinde olursunuz; namazınızı 

hakkıyla eda edin, orucunuzu tutun, zekâtınızı 

verin, haccedin, umre yapın, birbirinizle hakkı 

tavsiyeleşin. İdarecilerinize hayırlı nasihat eden-

lerden olun. Onları aldatanlardan olmayın. Dün-

ya hayatı sizi kandırmasın; onun eğlenceli hava

sına kapılmayın. Bir kimseye bin yıl ömür veril-

se bile sonunda mutlaka benim şu gördüğünüz 

durumuma gelecektir. Bunu unutmayın! Allah’ın 

selamı, rahmeti üzerinize olsun!” Sonra Muâz ibn 

Cebel’e (r.a.) döndü: “Ya Muâz! İnsanlara namazı 

sen kıldır!” dedi. Bu, ‘komutayı sen al!’ demekti. 

Çok beklemedi, ruhunu teslim etti. O, gü-

zel insan artık dünya hayatını geride bırakmıştı. 

Onun vefatından sonra söz alan Muâz (r.a.) şun-

ları söylüyordu: 

“Ey İnsanlar! Ani bir ölümle karşı karşıya gel-

diniz. Vallahi, bu gün öyle bir adam kaybettiniz 

ki; ondan daha fazla gönlü iyilikle dolu olan, kin 

ve öfkeden uzak duran, ahireti seven, insanlara 

hayırlı nasihatler eden birini bilmiyorum. Ona 

rahmet dileyiniz, Mevlâ da size rahmet etsin!” 

Dipnotlar
1. el-Mücâdele, 58/22.   

2. El-İsâbe, 2/252.

3. Delâili’n-Nübüvve, Beyhakî, 4/406-409.

Hz. Ömer (r.a.) ona olan 
sevgisini saklamıyor, ‘kar-
deşim’ diye hitap ettiği Ebu 
Ubeyde’nin (r.a.) her davra-
nışı ona olan sevgisini ar-
tırıyordu. O da Hz. Ömer’i 
(r.a.) seviyor, ona asla itaat-
sizlik etmiyordu. 

Örnek Şahsiyetler
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Tefekkür

* İran; Yemen, Lübnan, Irak, Suriye’ye kadar 

geniş bir alanda hâkimiyetini nasıl oluyor da Hu-

meyni’nin ‘Büyük Şeytan’ dediği ABD’nin onayı ve 

desteği ile tesis etti?

*Bidayetinden beri ABD; gizli, kapaklı bugün ise 

alenen PKK’yı desteklemesine rağmen Abdullah 

Öcalan’ı niçin bize paketleyip teslim etti?

*Öcalan’ın teslim edilmesinden sonra PKK’nın 

liderlik kadrosuna niçin Mustafa Karasu, Ali Haydar 

Kaytan, Besi Hozat gibi Alevî meşrepli kişiler geti-

rildi?

*Öcalan’ın barışçıl Nevruz demeçlerine rağ-

men PKK barış görüşmelerini neden bozdu?

*Türkiye’de AK Parti’ye ve özelikle de Recep 

Tayyip Erdoğan’a yönelik komplolar ve operasyon-

lara benzer komplo ve operasyonlar neden Kuzey 

Irak’ta Barzani ve KDP’ye yapılıyor.  

*Bu ülkenin dindarlarına, ‘Mollalar İran’a’ diyen 

CHP; ‘Türkiye ile İran savaşırsa İran’ın safında sava-

şırım’ diyenlerin partisi olmaya niçin, nasıl evrildi?    

*1952’den beri Türkiye NATO üyesi ve sözde 

ABD ile stratejik ortak olmasına rağmen; neden 

bölücü PKK’nın, darbeci FETÖ’nün arkasından ABD 

çıkıyor?

Meseleyi anlamamız, doğru tespit ve teşhis-

lerde bulunmamız ve yukarıdaki soruların doğru 

cevaplarını bulabilmemiz için şu gerçekleri bil-

memiz lazım gelir:

1. 2001 tarihinde dönemin ABD Başkanı W. 

Bush’un 11 Eylül ikiz kulelere yapılan saldırıla-

rın akabinde yaptığı konuşmada; bundan son-

ra sözde terör ile mücadele gerekçesiyle İslam 

coğrafyasında yapacakları işgalleri Haçlı Sefer-

lerine benzetmesinin bir sürçü lisan olmadığını, 

gerçekten de bir Haçlı Seferi ile karşı karşıya ol-

duğumuzu bilmemiz lazım gelir.

2. Haçlılar 1096 tarihinde İslam coğrafyasına 

geldiğinde kendileriyle iş birliği yapan ve Ku-

düs’ü Haçlılara teslim edenlerin Şii Fatımî devleti 

olduğunu bilmemiz lazım gelir.

3. Osmanlı Batı’da Viyana’nın ötesine geçe-

medi ise, birçok sebebin yanında, önemli se-

beplerden birinin de; Doğu’dan sürekli kendisine 

köstek olan Şiî İran’ın olduğunu bilmemiz lazım 

gelir.

4. Şiî İran’ın Osmanlı’yı sadece devlet olarak 

saldırılarıyla yıpratmadığını, aynı zamanda yüzyıl 

kadar süren Alevî meşrepli isyanların arkasında 

da olduğunu ve bu isyanların Osmanlı’nın ener-

jisini büyük bir oranda tükettiğini de bilmemiz 

lazım gelir.   

Bilmek İçin Bilmek 
Lazım Gelir
Bilmez İsek Başımıza Neler Gelir? 

Enver ELKATMIŞ
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5. İran coğrafyasını ve Anadolu Alevîlerini 

Şiîleştiren, Safevî Hanedanı’nın kurucusu Şah İs-

mail’in Türk olduğunu bilmemiz lazım gelir.  

6. Yurdum insanının bir kesiminin bildiğinin 

aksine, Şiîlik diye tanımladığımız Teopolitik inan-

ca veya Alevîlik meşrebine müntesip olanlar; ço-

ğunlukla Kürtler değil, Türklerdir. Irak Türkmenle-

rinin yarısından fazlasının Şiî olduğunu ve Sünnî 

Türkmenlere yönelik saldırıların en fazla bu Şiî 

Türkmenlerden geldiğini bilmemiz lazım gelir.

7. Belki hepsinden de önemlisi; bugün me-

riyette (yürürlük) olan Şiîliğin, merhum İranlı 

mütefekkir Ali Şeriati’nin ifadesiyle Ali Şia’sı değil, 

Pers/Sasanî/Safevî/Fatımî Şia’sının olduğunu bil-

memiz lazım gelir.

8. Haçlı seferleriyle başta Kudüs olmak üzere 

işgal edilen İslam coğrafyasının Ümmet Şuuruna 

sahip Sünnî/Türk Nûreddin Zengî, Kılıçarslan ve 

Sünnî/Kürt Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin öncülüğün-

de verilen mücadelelerle kurtarıldığını bilmemiz 

lazım gelir.

9. Haçlılarla işbirliği yapan Şiî Fatımî Devle-

ti’nin, Sünnî/Kürt Selâhaddîn-i Eyyûbî tarafından 

tarih sahnesinden silindiğini bilmemiz lazım gelir.

10. Safevî Şiîliğine karşı mücadelede de, Ya-

vuz Sultan Selim ile Sünnî/Kürt Şeyh İdrîs-i Bit-

lisî’nin omuz omuza verdiklerini ve Çaldıran 

zaferiyle (1514) bunu taçlandırdıklarını bilmemiz 

lazım gelir.

Eğer bütün bunları bilmez isek, başımıza ne-

ler gelir?

*Türkiye PKK/PYD terörünün tahrikiyle, ha-

riçte ve dâhilde Kürt kardeşlerini dışlayan bir 

politika uygularsa korkarım ki PKK/PYD Fırat’ın 

batısına geçmesin derken, Fırat’ın doğusundaki 

etkinliğini kaybedebilir.

*Eğer Kürtler, Türk kardeşleri ile omuz omuza 

vermezseler, 1945 yılından beri elde ettikleri en 

iyi statüyü Irak’taki Özerk Kürt Bölgesel Yöneti-

mi,  İran destekli Merkezi Irak yönetimince elle-

rinden alınır. Kuzey Irak Kürt Yönetiminin akıbeti 

Mahabad Kürt Cumhuriyetinkine benzeyebilir. 

*Velhasıl, Sünnî/Müslüman Türkler ve Kürtler 

bilmeleri gerekenleri bilmezlerse; Haçlıların ve 

Safevî/Fatımî Şiîlerinin Torunları, Nûreddin Zengî, 

Kılıçarslan, Yavuz Sultan Selim, Selâhaddîn-i Ey-

yûbî ve Şeyh İdrîs-i Bitlisî’nin torunlarından geç-

mişin öcünü, rövanşını alacaklardır.  

Tefekkür
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Hadis Köşesi

Hz. Ebû Hureyre’den (r.a.) rivayetle; Rasûlul-

lah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim cihad etmeden 

ve cihad etmeyi gönlünden geçirmeden öle-

cek olursa münafıklıktan bir şube üzerine öl-

müş olur.”1

Hadis-i Şerif Hakkında

Cehd veya cuhud kökünden türeyen ‘cihad’, 

Kur’an-ı Kerim’in anahtar kavramlarından biridir. 

Cihad kelimesi,  Kur’an-ı Kerim’de farklı formlar-

da kırk bir yerde geçmektedir. ‘Cehd veya cuhud’, 

kararlı ve şuurlu bir şekilde gayret etmek, zorluk-

lara karşı çaba göstermek, çalışmak gibi anlamla-

ra gelir. Aynı kökten türeyen ‘cihad’ veya ‘müca-

hede’ kelimeleri; sözlükte, düşmanın saldırısına 

karşı koymak üzere elinden geleni yapmak, bü-

tün gayreti harcamak demektir. Bu düşmanın 

insanın içinde veya dışında olması fark etmez. 

Mümin dinine veya kendine zarar vermek üzere 

saldıran düşmanlarına karşı koymaya çalışır, on-

ların zararlarını uzaklaştırmada gayret eder.

Müminlerin kararlı ve şuurlu çabalarının be-

denle yapılana ‘cihad’, ruhsal olanına ‘mücahede’, 

fikir ve İslamî ilimlerde yapılanına da ‘ictihad’ de-

nilir. Allah (c.c.) yolunda gayret göstermek, çaba 

sarf etmek anlamlarına gelen  ‘cihad’, her üç ma-

nayı da içerisine almaktadır.

 

Cihadı Arzulamak

Cihad ile ilgili pek çok tanım yapılmıştır.  Bun-

lardan bazıları şunlardır:

İslamî toplumu kurmak ve Allah’ın (c.c.) keli-

mesini (İ’lâ-yi Kelimetullah) yükseltmek için bu 

uğurda gayret sarf etmektir.

“Hak dine davet etmek ve bu daveti kabul 

etmeyenlerle savaşmaktır.”2

“Müslümanların emniyet içerisinde bulun-

maları, din ve dünya işlerini yürütme imkânı-

na kavuşmalarıdır.”3

Arapça ‘cihad’ kelimesi bir amaca ulaşmak 

için kişinin elinden gelen çabayı sarf etmesi 

anlamına gelir. ‘Kutsal Savaş’ tabiri ile eş anlam-

Cihad Arzusu
Vavelif Dergisi
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lı değildir, bundan daha geniş bir anlamı vardır 

ve her tür çabayı içerir. Mücahid ise; her zaman 

idealini elde etmeye çalışan, onu dili ve kalemi 

ile tebliğ eden ve onun yolunda tüm kalbi ve be-

deni ile çalışan kimsedir. Kısacası o, tüm gücünü 

ve kaynaklarını bu ideali elde etmek için harcar 

ve ona karşı çıkan tüm güçlerle savaşır; o kadar 

ki hayatını bile bu yolda feda etmekten kaçın-

maz. Böyle bir kimsenin çabası ve gayreti teknik 

olarak cihaddır. Buna karşı, bir Müslüman tüm 

bunları Allah’ın (c.c.) ortaya koyduğu hayat bi-

çimini hâkim kılmak ve kelamını yüceltmek için 

belli ahlakî sınırlamalar dâhilinde ve Allah (c.c.) 

yolunda yapmak zorundadır. Müslüman cihad 

ederken, bundan başka bir gayeye sahip olma-

malıdır. İşte bu şekilde, Müslüman’ın cihadının 

‘kâfirleri ortadan kaldırmak için açılmış genel bir 

savaş’ olmadığı açığa kavuşur.4

Cihad Nedir?

Cihad, İslam’ın yükselmesi, korunması ve ya-

yılması için her türlü çalışmada bulunmak, uğ-

raşmak, gayret sarf etmek ve bu yolda sıcak ve 

soğuk savaşa girmektir. Daha açık bir ifade ile 

Allah (c.c.) tarafından kullarına verilmiş olan be-

den, mal ve zihnî kuvvetleri Allah (c.c.) yolunda 

kullanmak, o yolda feda etmektir. 

Cihad; insanın maddî-manevî bütün varlığını 

Allah (c.c.) yolunda ortaya koyarak Hakk’ın düş-

manlarını ortadan kaldırmak için savaşmasıdır.

Cihad; bazı hallerde farz-ı ayın, bazı hallerde 

ise farz-ı kifayedir. Müslümanlar içinden sade-

ce bir grup cihadın gayesini gerçekleştiriyorsa; 

Müslümanların yurt, mal, ırz, namus ve haysiyet-

lerini düşmanlara karşı koruyabiliyorsa, o takdir-

de cihad farz-ı kifaye olmuş olur ve diğer Müslü-

manların üzerinden sorumluluk kalkar. Şayet fert 

fert gücü yeten her Müslüman’ın düşmana karşı 

koyma gereği varsa, o zaman farz-ı ayın olur; 

herkesin bizzat cihad etmesi gerekir.

İslam’da Cihadın Gayesi

İslam’da cihad etmenin gereği; yeryüzünden 

fitneyi kaldırmak ve hakkı yüceltmektir. İslam’da 

savaş; intikam, öldürme, yağma, baskı ve zulüm 

yapmak için değil; bunları ortadan kaldırmak 

için yapılır. Bu mücadelede; Müslüman olma-

yanları zorla İslam’a sokmak da yoktur. Cihaddan 

maksat; insanları baskılardan kurtarmak, İslam’ın 

yüce gerçeklerini onlara duyurmak ve kendi rı-

zalarıyla Müslüman olabilecekleri ortamları ha-

zırlamaktır.

İslam’ın gayesi toprak ele geçirmek değildir. 

O yalnız bir bölge ve kıta ile yetinmez. İslam bü-

tün dünyanın saadet ve refahını düşünür. Bütün 

insanlığa, kendisinin beşeri sistemlerden ve di-

ğer dinlerden daha üstün âlem-şümul/evrensel 

bir din olduğunu göstermek ister. Bu yüce mak-

sadı gerçekleştirmek için Müslümanların bütün 

güçlerini seferber eder. İşte bu bitmeyen cehd 

ve uğraşmaya, büyük bir enerji ile çalışma işi-

ne ve meşru bütün yollara başvurma gayretine 

cihad denir. Yeryüzünde zorbalar, batılın ve fit-

Hadis Köşesi

Müminlerin kararlı ve şuur-
lu çabalarının bedenle yapı-
lana ‘cihad’, ruhsal olanına 
‘mücahede’, fikir ve İslamî 
ilimlerde yapılanına da ‘icti-
had’ denilir. Allah (c.c.) yo-
lunda gayret göstermek, 
çaba sarf etmek anlamla-
rına gelen  ‘cihad’, her üç 
manayı da içerisine almak-
tadır.
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nenin devamını isteyenler, şirk ve müşrikler ile 

küfür sistemleri var oldukça; onların yeryüzünde 

yayacakları kötülüklerine karşı bir emniyet olan 

cihad da devam edecektir. Bu bakımdan cihadın 

İslam’da önemli bir yeri vardır.

Hz. Peygamber (s.a.v.), kendisine hangi ame-

lin daha faziletli olduğu sorulduğunda: “İman ve 

Allah yolunda cihad”5 buyurarak cihadın iman-

dan hemen sonra geldiğine, imanın cihadla 

varlığını sürdüreceğine işaret etmişlerdir. Ayrıca 

Allah (c.c.) yolunda savaşanları, gazilik ve şehidlik 

rütbesine erenleri öven ve onlar için büyük ni-

metler ve dereceler bulunduğunu haber veren 

birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerif vardır.

Müslümanlar savaşı istemezler. Ama savaş 

vuku bulunca sabır ve metanetle savaşırlar. Zira 

Hz. Peygamber (s.a.v.): “Düşmanla karşılaşmayı 

temenni etmeyiniz. Fakat düşmanla karşı karşıya 

gelirseniz sabrediniz, direniniz.”6 buyurmuştur. 

Müslümanlar savaş anında Allah’a (c.c.) güvenir 

ve Allah’ın (c.c.) kendileriyle beraber olduğunu 

bilirler.  Onun şu buyruğunu hiç akıllarından çı-

karmazlar:

“Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azap-

tan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? 

Allah’a ve peygamberine inanır, mallarınızla 

ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. 

Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.”7

Hadis Köşesi
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İşte mümin, Allah’a (c.c.) ve Rasûlullah’a (s.a.v.) 

iman ve Allah(c.c.)  yolunda mal ve can ile cihad 

etmek karşılığında ateşten kurtulma ticaretine 

taliptir. Bu gerçek Akabe’de Medinelilerin tavırla-

rıyla belirginleşir ve bir iman modeli olarak Müs-

lümanların karşısına dikilir:

“Bütün bunlara karşı bize ne var Ya Rasûlul-

lah? (Cevap) ‘Cennet’ (olur.)” Bu ne karlı bir alış-

veriştir.

Hayat İman ve Cihaddır

Allah’a (c.c.) iman etmek ile Allah’ın (c.c.) is-

tediği hayatı yaşamak, yaşatmak ve Allah’ın (c.c.) 

dinini yaygınlaştırmak unsurlarını birbirinden 

ayırabilmek mümkün değildir. Tevhid, inanmak 

ve yaşamak bütünlüğüdür.

İman bilinçli bir kabulleniştir. Mümin neye 

çağırıldığını bilerek iman eder. Kelime-i Tevhid’i 

söyleyen kişi, artık bu sözün getirdiği sorumlulu-

ğu yüklenmiş demektir.

Raûlullah (s.a.v.), cihadı bilinçli imanın bir 

gereği olarak zikrediyor. Cihadı gönlünden bile 

geçirmeden ölen kişinin münafıklığın bir şubesi 

üzerinde ölmüş olacağı belirtiliyor.

Cihadın imanın akabinde, imanı diri tutma 

isteğinin her alana yansıyan mücadelesi oldu-

ğu göz önünde bulundurulursa; iman ve cihad 

ikilisinin birbirine ne denli bağlı olduğu daha iyi 

anlaşılacaktır.

“İman edenler ancak, Allah’a ve Peygam-

berine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, 

Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad 

edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta ken-

dileridir.”8

Cihad eden mümin, imanının şahidliğini yap-

maktadır. Cihad, Allah’ın (c.c.) doğru olanları ve 

yalancıları ayırt ettiği bir imtihandır.

“Elif Lâm Mîm. İnsanlar, ‘İnandık’ demekle 

imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zan-

nederler. Andolsun, biz onlardan öncekileri de 

imtihan etmiştik. Allah, doğru söyleyenleri de, 

yalancıları da mutlaka bilir.”9 

Dipnotlar
1. Müslîm, K. İmare, 158, Hadis No: 1910.

2. Fetâvâ-ı Hindiyye.

3. İmam Serahsî.

4. Mevdûdî, Tefhîmu’I Kur’an, 2/218.

5. Buhârî.

6. Buhârî; Müslîm; Ebû Dâvûd.

7. es-Saff, 61/10-11.

8. el-Hucurât, 49/15.

9. el-Ankebût, 29/1-3.

Hadis Köşesi

İslam’ın gayesi toprak ele 
geçirmek değildir. O yalnız 
bir bölge ve kıta ile yetin-
mez. İslam bütün dünyanın 
saadet ve refahını düşünür. 
Bütün insanlığa, kendisinin 
beşeri sistemlerden ve di-
ğer dinlerden daha üstün 
âlem-şümul/evrensel bir 
din olduğunu göstermek 
ister. Bu yüce maksadı ger-
çekleştirmek için Müslü-
manların bütün güçlerini 
seferber eder. İşte bu bit-
meyen cehd ve uğraşmaya, 
büyük bir enerji ile çalışma 
işine ve meşru bütün yolla-
ra başvurma gayretine ci-
had denir. 
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Tefekkür

Günümüz dünyasının ve yaşadığımız çağın 

Müslümanlar açısından hiç de iç açıcı olmadı-

ğı hepimizin malûmu. Dökülen kanın, kıyılan 

canın, kirletilen namusun, yıkılan hanenin had-

di hesabı yok. Zillet ve meskenet maalesef bu 

çağın Müslümanın peşinden ayrılmıyor! Bunun 

dünyevî büyük bir azap olduğundan şüphe yok. 

Dua ve niyazımız odur ki; Rabb’imiz azabın her 

çeşidinden (dünyevî ve uhrevî) bizleri muhafa-

za buyursun. Lakin bu o kadar kolay değil. Yüce 

Rabb’imiz Sünnetullah gereği bunu bazı şartlara 

bağlamıştır. Elverir ki bu şartları yerine getirelim 

ve kurtulanlardan olalım. Bu mevzuda Kur’an- 

Kerim bize şu reçeteyi veriyor:

“Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azap-

tan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? 

Allah’a ve peygamberine inanır, mallarınızla 

ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. 

Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.”1

Allah (c.c.) için malını vermek, Allah (c.c.) için 

canını vermek ve Allah (c.c.) için/yolunda cihat 

etmek. İşte hem dünyevî hem de uhrevî azaptan 

kurtulmanın, dünyayı da ahireti de Cennet’e çe-

virmenin yegâne yolu: Cihat! 

Cihat yalnızca cephede, savaşta, kavgada 

yapılan bir amel değildir. Esasen cihat hem mal 

hem de canla yapılan ve Allah (c.c.) yolundaki 

her türlü çabayı, gayreti, fedakârlığı ve mücade-

leyi kapsayan bir ameldir. Bir başka ifadeyle, Al-

lah (c.c.) için iyilik yapmak, iyiliği hâkim kılmak, 

kötülükten kaçınmak, kötülüğe ve kötülere mani 

olmak adına yapılan her amel ve faaliyet cihattır. 

Konuşmak, yazmak, ilim öğretmek, ilim öğren-

mek, fikir üretmek, icat yapmak, tebliğ yapmak, 

uyarmak, hatırlatmak… Bunları canla yapmak, 

malla yapmak, bilekle yapmak, yürekle yapmak, 

kalemle yapmak, fikirle yapmak, çileyle yapmak, 

hicretle yapmak, parayla yapmak, ilimle yapmak, 

sanatla yapmak… Bütün bu ve benzeri eylemle-

rin ve usullerin hepsi, Allah (c.c.) rızasıyla yapıldı-

ğı müddetçe cihattır. 

Cihadı diğer bütün ibadetlerden ve ameller-

den üstün ve ayrıcalıklı kılan pek çok yön vardır. 

O öyle bir ameldir ki, onun için hiçbir sınırlama 

yoktur. O, oruç, namaz ve hac gibi zamanla sı-

nırlı değildir. Yaş, cinsiyet, sağlık, varlık, darlık sını-

Cihadın Önemi
Orhan KITAY

Allah (c.c.) için iyilik yap-
mak, iyiliği hâkim kılmak, 
kötülükten kaçınmak, kö-
tülüğe ve kötülere mani ol-
mak adına yapılan her amel 
ve faaliyet cihattır. Konuş-
mak, yazmak, ilim öğret-
mek, ilim öğrenmek, fikir 
üretmek, icat yapmak, teb-
liğ yapmak, uyarmak, hatır-
latmak… 
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rı da yoktur. Hiç kimse, benim param yok, benim 

zamanım yok, ben yaşlıyım, ben engelliyim… di-

yerek kendisini cihat etmekten alıkoyamaz. Her 

iman sahibi, gücü neye elveriyorsa, imkânları 

neye yetiyorsa onunla Allah (c.c.) yolunda ci-

hat etmekle mükelleftir. Bu, her mümine farzdır. 

Evet, farzdır. Aynen namaz gibi, hac gibi, zekât 

gibi... hatta bunlardan daha da kuvvetli bir farzdır. 

Zira eğer cihat olmazsa, gün gelir namazınızı da, 

zekâtınızı da, haccınızı da, kurbanınızı da, bayra-

ğınızı da, vatanınızı da, namusunuzu da, şerefi-

nizi de,  malınızı da, cananınızı da… her şeyinizi 

elinizden alırlar. Aynen bugün olduğu gibi… 

Eğer bugün müstekbir kâfirler (Amerika, İn-

giltere, İsrail, Rusya vb.) İslam coğrafyasını işgal 

ediyorlarsa, Müslümanın kanını oluk oluk akıtı-

yorlarsa, kadınlarımızın iffetlerini kirletiyorlarsa, 

bütün zenginliklerimizi talan ediyorlarsa, Müs-

lümanları aşağılıyor ve alaya alıyorlarsa… Bütün 

bu zillet ve meskenetin ana sebebi cihadı tek 

edilip ‘öküzün kuyruğuna yapışmamızdır.’ Yani 

cihadı terk edip, büsbütün dünyaya sarılmamız 

ve ahireti unutmamızdır. O nedenle Allah (c.c.) 

yolunda cihat her müminin hayat gayesi ve asla 

terk etmemesi gereken biricik ameli olmalıdır. 

Muaz bin Cebel’den (r.a.) rivayetle; Rasûlullah 

(s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Dikkat! Sana işin başını, direğini ve en üst 

zirvesini haber veriyorum; (o, Allah yolunda) 

cihattır!”2

O halde bilelim ki: “Cihat etmeden Cennet’e 

giremeyiz.” Kötülükle ve kötülerle mücadele 

etmeden, iyiliği hâkim kılmak adına bir çaba-

nın içinde olmadan Cennet’e girilemeyeceğini 

Rabb’imiz şöyle haber veriyor:

“Yoksa siz; Allah, içinizden cihat edenleri 

(sınayıp) ayırt etmeden ve yine sabredenleri 

(sınayıp) ayırt etmeden Cennet’e gireceğinizi 

mi sandınız?”3

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmek-

ten sakının, O’na yaklaşmaya vesile arayın ve 

O’nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresi-

niz.”4 

Cihad etmeden esaretten ve zilletten kurtu-

lamayız. Cihad etmeden Cehennem’den kurtul-

mak nasıl mümkün değilse, cihat etmeden müs-

tekbir kâfirlerin zulmünden ve tasallutundan da 

kurtulamayız. Zillet, meskenet ve esaret, cihadı 

terk ederek yaşayabileceklerini sananların kaçı-

nılmaz sonudur. Zira nefisle, şeytanla ve müs-

tekbir kâfirlerle mücadeleden kaçan toplumlara 

Allah (c.c.) zillet damgasını vurur. Bundan kur-

tulmanın yegâne yolu ise yeniden cihada dön-

mektir. 

Abdullah ibn Ömer’den (r.a.) rivayetle; Rasû-

lullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İğne usulü ile alış 

veriş alış veriş yaptığınız, öküzlerin kuyruğu-

na tutunup ziraatçılıkla geçinmeye razı oldu-

ğunuz ve cihadı terk ettiğiniz vakit, Allah sizin 

üzerinize zilleti musallat eder de dininize dö-

nene kadar onu üzerinizden sıyırıp almaz!”5

Cihat etmeden İslam’ı yaşayamaz ve hâkim 

kılamayız. İslam’ı yaşamak ve onu yeryüzüne 

hâkim kılmak Rabb’imizin emri ve her Müslü-

man’ın görevidir. Ancak yeryüzünü fesada veren, 

İslam’dan, Müslüman’dan ve İslam’ın şiarlarından 

nefret eden ehl-i küffar buna asla müsaade et-

memiştir/etmeyecektir. Bu durumda ya cihat 

gömleğini giyerek en şerefli yol (cihad) seçilecek 

ya da dünya hayatına razı olup köleliğe ve zillete 

mahkûm olunacaktır. 

Tefekkür
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“Ey iman edenler! Ne oldunuz ki, size; ‘Al-

lah yolunda sefere çıkın’ denilince, yere çakı-

lıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya 

hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya 

hayatının yararı, pek az bir şeydir. Eğer Allah, 

yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir 

azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka 

bir toplum getirir. Siz ise O’na hiçbir zarar ve-

remezsiniz. Allah, her şeye hakkıyla gücü ye-

tendir.”6

Cihat etmeden gerçek mümin olamayız. Mü-

minlik, başlangıçta yalnızca bir iddiadan ibarettir. 

İddia ise henüz gerçeğe dönüşmemiş ve ispat 

edilmemiş şey demektir. İddia, halis bir niyetle 

amele dönüştüğünde gerçeklik ve değer kaza-

nır. Hal böyle olunca, Allah (c.c.) yolunda cihat 

etmeden, gerektiğinde hicret etmeden, muha-

cirleri barındırmadan ve onlara yardım etmeden 

gerçek mümin olunamaz. Bu manada cihat, 

Allah (c.c.) yolunda olanla tağut yolunda olanı, 

iman iddiasında samimi olanla yalancı olanı or-

taya çıkaran en sağlam ölçüdür.

“İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. 

İnkâr edenler de tâğût yolunda savaşırlar. O 

hâlde, siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. 

Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.”7

“İman edip hicret eden ve Allah yolunda 

cihat edenler ve (muhacirleri) barındırıp (on-

lara) yardım edenler var ya; işte onlar gerçek 

müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol 

bir rızık vardır.”8 

Nihai tahlilde meseleye neresinden bakarsak 

bakalım, bütün yollar cihada çıkıyor! 

Evet, hayat baştan sona bir mücadeledir. 

Kimileri Allah (c.c.) yolunda, kimileri tağutların 

yolunda Rabblerine kavuşuncaya kadar çabalar 

durur. Ne var ki; gerçek imanın lezzetine varıl-

mayan, izzetle, şerefle ve özgürce yaşanmayan, 

sonucu Cennet’e ulaşmayan hayatın hiçbir an-

lamı yoktur. Bunlar olmaksızın yaşamak aynen 

şairin dediği gibi bir yaşamaktır ki, bu durumda 

yerin altı yerin üstünden evladır.

“İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla 

su;

Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;

Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?”9 

Dipnotlar
1. es-Saff, 61/10-11.

2. İbn Mâce, 3973; Tirmizî, 2749; Ahmed bin Hanbel, 

Müsned, 5/231; Albanî, İrvau’l-Ğalîl, 2/138. (Hadis http://

www.hadisler.com/?pid=p&id=4144 adresinden alınmıştır).

3. Âl-î İmrân, 3/142.

4. el-Mâide, 5/35.

5. Ebû Dâvûd, 3462; Taberânî, Müsnedu’ş-Şamiyyin, 464; 

Ebu Nuaym, el-Hilye, 5/209; İbn Adiyy, 2/22; el-Kamil, 

5/361; Albânî, Silsiletu’l-Ehadîsi’s-Sahiha, 11. (Hadis http://

www.hadisler.com/?pid=p&id=4144  adresinden alınmıştır).

6. et-Tevbe, 9/38-39.

7. en-Nisâ, 4/76.

8. el-Enfâl, 8/74.

9. Necip Fazıl Kısakürek, Sakarya Türküsü.

Tefekkür

Evet, hayat baştan sona bir 
mücadeledir. Kimileri Al-
lah (c.c.) yolunda, kimileri 
tağutların yolunda Rabb-
lerine kavuşuncaya kadar 
çabalar durur. Ne var ki; 
gerçek imanın lezzetine va-
rılmayan, izzetle, şerefle ve 
özgürce yaşanmayan, so-
nucu Cennet’e ulaşmayan 
hayatın hiçbir anlamı yok-
tur. 
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Mezhep Ne Demektir?

Sözlük anlamı; gitmek, izlemek, gidilen yol 

demektir. Terim anlamı ise; belli dayanakları ve 

kendine özgü bir metodu olan, dayanaklarından 

yola çıkarak kendi içinde tutarlılığı, düşünce ve 

davranış biçimleri olan fikri bir sistemdir. Daha öz 

bir ifade ile itikat ve amel noktasında Müslüman-

lara rehberlik eden o büyük insanların, dört ana 

delil çerçevesinde sistemleştirdikleri dini yola 

mezhep denir. İtikatta Eş’arî ve Mâturidî; amel-

de ise Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhepleri 

olmak üzere şu an yeryüzünde Müslümanla-

rın çoğunlukla mensup oldukları dört mezhep 

vardır. Fakat mezhepler sadece dört ile sınırlı 

değildir. İslam tarihi boyunca yüzlerce mezhep 

olmuştur. Ancak bunların yolundan gidenler, 

bunları devam ettiremedikleri için çoğu unutul-

muştur. Ama bunlara yok muamelesi yapmak 

veya dört hak mezhep vardır deyip de diğerlerini 

batıl gibi göstermek de yanlıştır. Mezhep kavramı 

Hz. Peygamber (s.a.v.) ve onu takip eden sahabe 

döneminde kullanılmamıştır ve Mezhep kavramı 

ve olgusu, hemen hemen bütün düşüncelerin 

sistemleştiği Abbasî döneminde ortaya çıkmıştır.

Öncelikle elimizde Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i 

Seniyye varken mezhebe ne gerek var? Mezhep 

diye bir şeye ihtiyacımız var mı? Veya mezhep 

gerekli mi? Yani bu dini yaşayabilmek için mez-

heplerin olması şart mı? Ya da Peygamber’in 

(s.a.v.) mezhebi var mıydı? Peygamber (s.a.v.) 

hangi mezhebe mensuptu? Geçmişte âlimler 

hadis-i şeriflerin hepsine ulaşamıyordu ama bu-

gün teknolojik destekle hadis-i şeriflerin hepsini 

bir araya getirsek ve mezheplerin görüşlerini de 

bir araya getirsek ve birleştirsek bir mezhebe de-

ğil de bir anda bir sürü mezhebe tabi olsak olur 

mu?

Yirminci yüzyılın yetiştirdiği en büyük âlim-

lerden ve son Osmanlı Şeyhülislâm vekillerinden 

Fıkıh ve Fıkhın 
Önemi -II-

Aziz EROL

Makale
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biri olan Muhammed Zâhid el-Kevserî, böyle dü-

şünen insanlara yaşadığı dönem itibari ile bir ce-

vap veriyor ve diyor ki: “Mezhepsizlik dinsizliğin 

köprüsüdür.” Buradaki ‘mezhepsizlik’, hem hiçbir 

mezhebi tanımamayı, hem de mezheplerin hü-

kümleri arasından bir derleme ve seçme yapa-

rak karma bir mezhep oluşturmayı anlatmakta-

dır. Zira her birinin ayrı bir usul ve metodu olan 

mezheplerden hiçbirisini tanımamakla, araların-

daki ihtilafları ve bunların sebeplerini görmez-

den gelerek bu metot ve usuller doğrultusun-

da konmuş olan hükümleri birleştirme girişimi 

arasında netice olarak hiçbir fark yoktur. Yine bu 

cümlede yer alan ‘dinsizlik’ ise, hiçbir dini tanı-

mamaktan ziyade, dinler arasında herhangi bir 

fark gözetmemek ve muhtelif dinlere mensup 

insanları aynı kategoride değerlendirmek anla-

mına gelmektedir.

Mezhep, dinî hassasiyettir, din hakkında ko-

nuşmanın ve dinî bir hüküm vermenin kuralı, 

çerçevesi ve sistemidir. Mezhep; metot demek-

tir, mezhepsizlik ise metotsuzluktur. Metotsuz ve 

kaidesiz yapılan her türlü faaliyet ise karmaşaya 

ve yanlışlığa düşmeye mahkûmdur. Mezhep ta-

nımayan insan, kendisini metotsuzluğa, karma-

şaya ve belirsizliğe atmış demektir. Dolayısıyla 

mezhep tanımayan taifenin, din hakkında söy-

ledikleri sözler ve ileri sürdükleri hükümler, daha 

başından yanlış ve batıldır.

Mezhep tanımayan insanların Allah’ın (c.c.) 

dini hakkında söyledikleri her söz ve ileri sürdük-

leri her görüş, daha baştan yanlış olarak damga-

lanmayı hak etmiştir. Bir de kendilerini mezhep 

imamlarından üstün görerek, onların kurdukları 

sistemleri yıkma salahiyetinde gören kimseler, 

aslında dinî bir kurumu tahrip etmiş olmaktadır-

lar. Zira bu hareket, nerede duracağı -onu yürü-

tenler tarafından bile- önceden kestirilemeyen 

bir kör gidişi ifade etmektedir. Mezhep tanıma-

dığını söyleyen insanlara şunları sormamız la-

zım; bugüne kadar Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i 

Seniyye’yi anlama ve onlardan hüküm çıkarma 

konusunda geliştirdiğiniz dört başı mamur bir 

usul ve metot var mıdır? Bu soruya verebilecek-

leri en küçük bir olumlu cevap yoktur. Mezhep 

ve metot tanımadığını, geçmiş ulemanın bize 

bıraktığı devasa ilmî mirası yıkmakla, yıpratmakla 

meşgul olmaktan başka bir mahareti olmayan 

böyle kimseler, kendi içlerinde korkunç çelişkile-

re düşmekten kurtulamıyorlarsa, sebebi burada 

aranmalıdır.

Her ne kadar hiçbir mezhebe bağlı olmama 

düşüncesi mutlak olarak ve her zaman dinsizlik 

vakıasına götürmese de, bu başlangıcın genel-

likle bu sona götürdüğünü de görmezlikten gel-

memiz mümkün değildir. İşte bugün aşama aşa-

ma gelinen noktada bizzat Allah (c.c.) ve O’nun 

Rasûlu (s.a.v.) tarafından çizilmiş olan iman-küfür 

sınırının pek çok reformist/modernist tarafından 

ortadan kaldırılması, Muhammed Zâhid el-Kev-

seri’nin sözünün ne kadar doğru ve hikmetli bir 

söz olduğunu en anlaşılır biçimde ortaya koy-

maktadır.

Makale

Mezhep, dinî hassasiyet-
tir, din hakkında konuş-
manın ve dinî bir hüküm 
vermenin kuralı, çerçevesi 
ve sistemidir. Mezhep; me-
tot demektir, mezhepsizlik 
ise metotsuzluktur. Metot-
suz ve kaidesiz yapılan her 
türlü faaliyet ise karmaşa-
ya ve yanlışlığa düşmeye 
mahkûmdur. 
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Muhammed Zâhid el-Kevserî bu sözüyle 

mezhepsizliği, dinsizliğe giden bir köprü olarak 

telakki etmiştir. Evet dinsizlik dememiştir lakin 

hiçbir mezhebi kabul etmemenin, insanı böyle 

bir akıbete sürüklediğine de işaret etmiştir. Çün-

kü mezhep; dinî bir hüküm koymanın, içtihatta 

bulunup fetva vermenin bir kuralı ve sistemidir. 

Yani mezhep demek, ilmî bir metot ve sistem 

demektir; mezhepsizlik ise kuralsızlık ve meto-

tsuzluktur. Bir kurala ve kaideye uymadan ya-

pılan işler ise, karışıklığa ve yanlışlığa düşmeye 

mahkûmdur.

Mezhep, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye 

yolu demektir. Bir mezhebe tâbi’ olan bir Müslü-

man’ı Kur’an-ı Kerim’den ayrılmakla suçlamak, o 

Müslüman’a yapılan büyük bir iftiradır. Bir mez-

hep imamına uyan, Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Pey-

gamber’e (s.a.v.) uyduğuna iman etmiş demek-

tir. Hiçbir Müslüman, müçtehidin sözü varken, 

Kur’an-ı Kerim ile amel edilmez demez. Bu söz, 

mezhepsizlerin temiz Müslümanlara yaptıkları 

çirkin iftiralardan biridir. Bütün bunlardan dolayı 

Müslümanların uyanık ve dikkatli olması gerekir.

Mezhepleri birleştirme ya da yaklaştırma, 

abesle iştigaldir, beyhude bir çabadır. Bu hem 

mümkün değildir hem de zararlı bir faaliyettir. 

Mezhepler, ister fıkhî ister siyasî ister de itikadî 

olsun belli yönlerden farklılıkların vurgulandığı 

düşünce ekolleridir. Mezheplerin ortaya çıkışı bir 

ihtiyaçtan dolayıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) in-

sanlığa yaşanabilir, sade ve basit bir İslam tarzı 

sunmuştur. Ümmetinin lehine değişik uygulama 

tarzları göstermiştir. İtikaden, amelen ve ahlaken 

Müslümanların Rasûlullah’ı (s.a.v.) örnek almaları 

istenmiştir.

Bugün ve geçmişte Müslümanlar, mensup 

oldukları mezhepleri aracılığıyla Efendimizin 

(s.a.v.) yapıp ettiklerini tekrar etmektedirler. Bir 

mezhebin benimsediği ve uyguladığı bir Sün-

net, bir başka mezhep tarafından usul ve metin 

açısından uygulanmamakta ve benimsenme-

mektedir. Oysa Hz. Peygamber (s.a.v.) bu Sün-

net’i hayatında işlemiştir. Mezheplerin varlığı ve 

çeşitli oluşu Rasûlullah’ın (s.a.v.) çok zengin ve 

renkli hayatının Müslümanlar arasında devamını 

sağlamakta, bu zenginlik, derinlik ve renklilik bu 

gün göz kamaştırıcı bir şekilde İslam toplumun-

da görülmektedir. Mesela; şu an yeryüzünde var 

olan mezhepleri birleştirsek ve tek bir mezhep 

haline getirsek, Müslümanlar aynı konuda beş ri-

vayetin olduğu Sünnetlerden birisini tercih ede-

cek ve diğer dört uygulamayı Hz. Peygamber 

(s.a.v.) işlediği halde terk edeceklerdir. Ya da terk 

etmek zorunda kalacaklardır. Bu nasıl olur? Bu 

düşünce aynı zamanda insan tabiatına da aykı-

rıdır. Bırakalım Müslümanlar büyük önderlerinin 

hayat tarzını hür bir ortamda, özgürce ve doya 

doya benimseyip uygulasınlar.

Netice olarak; mezhep Arapça bir kelimedir. 

Hem gidilecek yer, hem varılacak yer anlamına 

gelir. Menzile de, varılacak noktaya da mezhep 

denir. O varılacak noktaya yürürken izlenilecek 

yola da mezhep denir. Peki, biz mezhep deyince 

ne anlayacağız?

1. Mezhep; dinin ameliyesidir. Yani dinin amel 

ile ilgili bölümüdür. Mezhep yoksa eğer, gidilecek 

Mezhep, Kur’an-ı Kerim 
ve Sünnet-i Seniyye yolu 
demektir. Bir mezhebe 
tâbi’ olan bir Müslüman’ı 
Kur’an-ı Kerim’den ayrıl-
makla suçlamak, o Müslü-
man’a yapılan büyük bir if-
tiradır. 
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yol da yoktur. Dinin amel boyutu, işin mezhebi-

dir. Eğer namazdan bahsediyorsak, eğer oruçtan 

bahsediyorsak, eğer ahlaktan bahsediyorsak ve 

eğer muamelattan bahsediyorsak aslında bir 

mezhepten bahsediyoruz demektir.

2. Mezhep; dinin kuralları, ilkeleri, çerçevesi 

ve sistemidir. Mezhep yoksa eğer uyulacak kural, 

ilke ve sistem de yoktur. Çünkü mezhep dinin 

kurallarını, ilkelerini, çerçevesini ve sistemini bize 

anlamamız için anlatan kavramdır.

3. Mezhep; dinin ihtilaflarının bir ürünü değil, 

ihtiyaçlarının bir sonucudur. Biz ihtilaf ettiğimiz 

için mezhepler doğmadı, ihtiyaç duyduğumuz 

için mezhepler doğdu. Zaten hiçbir mezhep 

imamımız da, ben bir mezhep kurdum bana tabi 

olun demedi.

4. Mezhep; dini yaşamada hassasiyetin bir 

gereğidir. Eğer dinimizi kendimize dert edinerek 

yaşamak istiyorsak böyle bir kapıya varmak zo-

rundayız. Bunun başka bir yolu yok. Bir sisteme 

dâhil olmak zorundayız.

5. Mezhep; doğru hedefe doğru bir yol ile 

ulaşabilmenin en önemli vesiledir. Peki, mezhe-

be tabi olmamamızın bir yolu var mı? Var. Mez-

hepsiz olabiliriz. Nasıl? Ya müçtehit olacağız. Ya 

da mukallit. Üçüncü bir yolu yok. Müçtehitsek 

eğer kendi mezhebimiz, kendi içtihadımızdır. 

Kimseye tâbi’ olmamızın gereği yok. Kur’an-ı 

Kerim’den ve Sünnet-i Seniyye’den içtihat ede-

riz, hüküm çıkarırız ve o hüküm ile amel ederiz. 

Değilsek eğer mukallit olacağız.

Mezheplerin Ortaya Çıkışı

Hz. Peygamber (s.a.v.) hayatta iken, Müslü-

manlar İslam’ın hükümlerini anlamada karşılaş-

tıkları zorlukları Rasûlullah’a (s.a.v.) soruyorlardı. 

Efendimiz (s.a.v.) de gerekli açıklamaları yapıyor, 

yanlış anlamaları düzeltiyor, bizzat kendisi uygu-

lamasını yaparak doğrusunu gösteriyordu. Ayrı-

ca Müslümanlar arasında çıkan her türlü ticarî, 

Makale
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ekonomik, ilmî, kavmî ve nefsî anlaşmazlıkları da 

çözümlüyordu. Fakat Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

vefatından sonra bu imkân ortadan kalktı. Artık 

Müslümanlar problemlerini çözebilmek, İslam’ı 

anlamada ve yaşamada karşılaştıkları güçlükleri 

giderebilmek için güvendikleri bir âlime gidiyor 

ve bu âlimler bazı hususlarda farklı cevaplar ve-

riyordu. Farklı cevaplar farklı anlayışların oluşma-

sına neden oluyordu. Bu anlayışlar zamanla sis-

temleşerek mezhep adını almıştır. Özellikle Hz. 

Osman’ın (r.a.) şehadetinden sonra tehlikeli olan 

siyasî ihtilaflar çıkmaya başladı. Hakem Olayı’n-

dan sonra İslam’da ilk siyasî ayrılık ve bidat mez-

hepleri kendilerini gösterdiler.

Mezhep konusu itikatla alakalı bir konu değil-

dir. Ama maalesef bu konu Müslümanlar arasın-

da zamanla inanç meselesi gibi görülmeye baş-

lanmıştır. Mezhep konusunun ele alınmasının 

bir nedeni de İslam dininin en önemli müesse-

selerinden biri olan içtihada karşı çıkılarak, dinin 

donuklaştırılması, İslam’ın geçmişe hapsedilmesi 

ve sonuçta mezheplerin din haline getirilmesi 

vardır. Hatta bu anlayışın doğurduğu olumsuz 

sonuçlar neticesinde cahil insanlar geçmişte iç-

tihat yapan İslam âlimlerini överken, günümüz-

de içtihat yapan İslam âlimlerini dini değiştir-

mekle itham etmekte ve kolayca kâfir damgasını 

vurabilmektedirler. Oysa mezhepler dinin kendi-

si olmayıp, dini anlamada ve yorumlamada bir 

yol ve bir yöntemdirler.

Mezhepler Kaç Kısma Ayrılır

İslam dünyasında siyasî ve itikadî ayrımlar Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) vefatıyla birlikte başlamıştır. 

Yaşadığı sürece peygamber kimliğinin yanı sıra 

siyasî önder vasfını da kendisinde bulunduran 

Efendimizin (s.a.v.) artık hayatta olmayışı, Müslü-

man toplumu yeni önderin kim olacağı sorusuy-

la karşı karşıya bıraktı. Sâkife denilen yerde top-

lanan bir grup Müslüman hilafete Hz. Ebu Bekir’i 

(r.a.) seçmiş daha sonra Şiî olarak adlandırılacak 

olan Hz. Ali (r.a.) taraftarı bir grup da, Hz. Ali’nin 

(r.a.) bu göreve daha layık olduğunu ve Hz. Ebu 

Bekir’i (r.a.) seçen grubun hak yoldan saptığını 

düşünmüştür.

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatının yaklaşık 

otuz yıl sonra İslam toplumu ilk iç savaşı yaşa-

mıştır. Bu savaş Müslümanların üç grubunu bir-

birinden kesin olarak ayırmıştır. Bu gruplar; Ehl-i 

Sünnet, Şiî, ve Hâricîlerdi. Şiîler; Hz. Ali’yi (r.a.) ilk 

ve hak imam kabul ediyor ve diğer ilk üç halifeyi 

reddediyorlar ve yöneticiliğin Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) ailesi ve soyundan olan imamlar tarafın-

dan yapılması gerektiğine inanıyorlardı. Hariciler; 

başlangıçta dördüncü halife olarak Hz. Ali’ye (r.a.) 

bağlıydılar; ancak sonraları sorunun çözümü 

için hakeme başvurmayı isteyen Hz. Ali’ye (r.a.) 

karşı çıktılar. Şiiler ve Hariciler dışında birde Ehl-i 

Sünnet dediğimiz insanlar vardır. Ehl-i Sünnet; 

Kur’an-ı Kerim ve Peygamber’in (s.a.v.) öğrettiği 

şekilde inanan ve yaşayan grup demektir. Bütün 

mesele, bu grubun içinde olmak ve kalmaktır. 

Çünkü ebedî kurtuluşa vesile olacak iman ve Al-

lah’ı (c.c.) tanımak ancak böyle mümkün olmak-

tadır. İmanın hakikati akla ve nefse değil, vahye 

uymakla anlaşılır. 

Mezhep; dinin ihtilaflarının 
bir ürünü değil, ihtiyaçları-
nın bir sonucudur. Biz ihti-
laf ettiğimiz için mezhepler 
doğmadı, ihtiyaç duyduğu-
muz için mezhepler doğdu. 
Zaten hiçbir mezhep ima-
mımız da, ben bir mezhep 
kurdum bana tabi olun de-
medi.
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İtikat ve amelde bütün hak mezheplerin bu-

luştuğu nokta Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniy-

ye’nin çizdiği noktadır. Bu mezheplerin hedefi 

şahsî çıkar veya siyasî bir menfaat değildir. Bütün 

çabaları Allah (c.c.) ve Rasûlullah’ın (s.a.v.) mura-

dını anlamak, anlatmak ve yaşamaktır. Hak mez-

hepler sayılırken önce ‘Selef-i Salihîn’ mezhebi 

zikredilir. Selef-i Salihîn, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) 

en güzel şekilde uyan ilk nesle ve onları güzelce 

takip edenlere verilen genel bir isimdir. Bizlerden 

önce gelen ve hak üzere giden salihlere de se-

lef denir. Bu gün maalesef selef deyince akıllara 

başka insanlar gelmektedir? Selef-i Salihîn akide-

si itikadî mezheplerin ortaya çıkmasından önceki 

Müslümanların akidesidir. Yani sahabe ve tabiîn 

neslinin akidesidir. Bu mezhebin temel anlayışı, 

ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin verdiği haber-

leri hiç akılla yorumlamadan olduğu gibi kabul 

etmektir. Daha sonra Müslümanların arasında iti-

kat alanında iki hak mezhep doğmuştur. Bunlar, 

Mâturidîyye ile Eş’arîyye mezhepleridir. Selef-i 

Salihîn, Mâturidîyye ve Eş’arîyye mezhepleri Eh-i 

Sünnet inancını temsil etmektedirler. Bunlardan 

başka birçok itikadî görüş ve mezhepler ortaya 

çıkmıştır. Bunların başında Hâricîye, Şîa, Mu’tezi-

le, Mürcie, Cebriyye ve Müşebbihe grupları gelir. 

Bunların da birçok kolları mevcuttur. Bu gruplar 

Ehl-i Sünneti temsil etmemektedir. Birçok yön-

den hataları ve hak çizginin dışında görüşleri 

vardır. Bunun için onlara bidat ehli denir; fakat 

kâfir denmez. Ehl-i Sünnet’in içinde farklı mez-

heplerin hepsi hak dairededir ve doğru yol üze-

rindedir. Aralarındaki farklılık fitne değil, rahmet 

olacak şekildedir. Onun için bir mezhebe bağlı 

mümin, diğer hak mezhepleri de tasdik etme-

lidir.

1. İtikadî Mezhepler

İtikat hususunda başlıca üç mezhep vardır. 

Bunlar Ehl-i Sünnet, Ehl-i Bid’at ve Ehl-i Dalalet 

mezhepleridir. 

Ehl-i Sünnet Mezhebi: Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) yolundan gidenler ve o yoldan hiç sap-

mayanlardır. Ehl-i Sünnet’in dayanağı Kur’an-ı 

Kerim ve Sünnet-i Seniyye’dir. Yani bu ikisinde 

ne buyurulmuşsa Ehl-i Sünnet öyle inanır ve 

öyle hareket eder. Ehl-i Sünnet de Mâturidîyye 

ve Eş’arîyye olmak üzere ikiye ayrılır. Genellikle 

Hanefîler Mâturidî mezhebindendirler. Mâlikîler 

ve Şâfiîler de, itikatta Eş’arî mezhebini benimse-

mişlerdir. Eş’arî ile Mâtüridî mezhepleri arasında 

bazı küçük görüş ayrılıkları dışında büyük bir 

farklılık yoktur. İkisinin de temel görüşleri aynıdır 

ve Sünnet-i Seniyye’ye uygundur.

Ehl-i Bid’at Mezhepler: Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) getirdiği hükümleri ve Kur’an-ı Kerim’in 

emirlerini kendi arzularına göre yorumlayan, 

az veya çok Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yolundan 

sapan ve bidat işleyen kimselerdir. Mu’tezile ve 

Cebriyye gibi bazı fırkaların inançları bu kısma 

girer.

İtikadî bir mezhep olarak ehl-i bid’at ayrıca 

kendi arasında birçok kollara ayrılmıştır. Bunlar 

başlıca şunlardır.

1. Cebriyye; temel olarak kader hakkındaki 

görüşlerinden dolayı hak mezheplerden ayrıl-

mışlardır. Görüşleri ise insanda cüz’i irade yoktur 

ve insana seçme şansı da verilmemiştir.

2. Mu’tezile; aklı vahiyden üstün tutarlar. Me-

sela; şeriatta nass (ayet-i kerime ve hadis-i şerif) 

olan bir şey bilimsel kurallara yani akla uymu-

yorsa tevil edilir ve akla uygun hale getirilir.

3. Mürcie; insanın, Allah’ın (c.c.) hiçbir emrini 

yerine getirmese de kurtulabileceğini savunur; 

ancak kelime-i tevhit inancına sahip olmayı şart 

koşar kurtuluş için. Mürcie günahın imana zarar 

vermeyeceğini savunur hatta bunlara göre; 

Makale
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münafıklar söz ile kelime-i tevhit getirdikleri için 

Cennet’e gireceklerdir.

4. Haricilik; sadece Kur’an-ı Kerim’den hüküm 

çıkarma metodu ile hareket ederler ve Sünnet-i 

Seniyye’yi şer’i nass olarak kullanmazlar. Bu yüz-

den Sıffın Savaşı’nda Hz. Aişe (r.anhâ), Talha bin 

Ubeydullah (r.a.) ve Zübeyr bin Avvam’ın (r.a.), 

hakem olayında da Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Muavi-

ye’nin kâfir olduklarına hüküm vermişlerdir.

5. Şîa; genel itibari ile dört büyük halifeden 

Hz. Ali (r.a.) dışındakileri sevmeyen ve tanıma-

yanlardır. Kur’an-ı Kerim’in bazı ayet-i kerimele-

rinde eksiklik olduğunu iddia etmişlerdir. Gulât-ı 

Şîa denilen kesim ise en sapık kesimdir.

6. Vehhâbîlik; İngilizlerin İslam ümmetini 

parçalamak için ortaya çıkardığı siyasî kaynaklı 

bir harekettir. Günümüzde ‘Selefîlik ya da Selef-

çilik’ adı altında başka kollara ayrılmışlardır. Ehl-i 

Bid’at’ın bu temel mezheplerinin her biri de ken-

di aralarında pek çok fırkalara ve guruplara ayrıl-

mışlardır.

Ehl-i Dalâlet Mezhepler: Buna da Bahâîlik ör-

nek olarak verilebilir. Bahâîlik İran’da Mehdî inan-

cının uzantısı olarak ortaya çıkan bir düşüncedir. 

Kurucusu Mirza Ali denen birisidir. Bazı sapık gö-

rüşleri ise Allah’ın (c.c.) bizzat kendisine girdiğini 

yani kendisine hulul ettiğini ve kendisinden son-

ra başkalarına da hulul edeceğine inanması gibi. 

Bahâîler kurucularının ilah olduğunu iddia eder-

ler. Yine Şîa’nın bazı kolları ile birlikte Dürzîlik gibi.

2. Siyasî Mezhepler 

İslamiyette siyasî mezhepler; Sünnîlik, Şiîlik 

ve Hâricîliktir. Bu mezheplerin ortaya çıkışı İslam 

tarihinde ‘Hakem Olayı’ olarak bilinen olaya da-

yanmaktadır. Sıffin Savaşı’nın ardından yaşanan 

Hakem Olayı nedeniyle Müslümanlar bu şekilde 

mezheplere ayrılırken, Kerbelâ Olayı ile Müslü-

manlar arasındaki ayrılıklar keskinleşmiştir. Siyasî 

mezhepler önceleri siyasî bir maksatla ortaya 

çıkmış, sonraları itikadî bir kisveye bürünmüşler-

dir. İlk önce zuhur eden siyasî mezhepler üçtür. 

Bunlar; Nasiba, Şîa ve Havâric’dir.  

Nasıba; Hz. Osman (r.a.) ve Muaviye taraftar-

larıdır. Şîa; Hz. Ali (r.a.) taraftarlarıdır ve Havâric 

de: Hz. Ali (r.a.) ve Muaviye’ye karşı çıkanlardır.

3. Fıkhî Mezhepler

Fıkıh; insanların birbirleriyle olan münasebet-

lerini ve yine Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye 

ile beyan edilen ve kul ile Allah (c.c.) arasında olan 

ibadete ait meseleleri tanzim eder. Fıkıh mez-

heplerinin hepsi de Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i 

Seniyye’yi esas alırlar. Fıkhî mezhepler; ibadet-

ler, insan-Allah (c.c.), insan-insan, insan-toplum, 

insan-tabiat, insan-devlet ilişkileri; ceza, miras, 

evlenme, boşanma gibi gerek ferdî gerekse top-

lumsal hayatla ilgili hükümlerin açıklanmasından 

doğan farklılıklar sonucu ortaya çıkmışlardır. Me-

sela; Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezhepleri 

gibi. Farklı Fıkhî mezheplerin ortaya çıkışına etki 

eden sebepler için:

Fıkhî mezhepler; ibadetler, 
insan-Allah (c.c.), insan-in-
san, insan-toplum, insan-ta-
biat, insan-devlet ilişkileri; 
ceza, miras, evlenme, bo-
şanma gibi gerek ferdî ge-
rekse toplumsal hayatla 
ilgili hükümlerin açıklan-
masından doğan farklılıklar 
sonucu ortaya çıkmışlardır



Aralık 2016 63

1. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden 

hüküm çıkarılması hususunda ortaya çıkan farklı 

yorumlardan dolayı,

2. Müçtehit olan âlimlerin, ülkelerindeki ve 

zamanlarındaki toplum hayatıyla ilgili sorunlara 

farklı yaklaşımlarından dolayı,

3. Her müçtehidin içtihat ederken takip ettiği 

metodun farklı olmasından dolayı,

4. Bir müçtehit âlime sağlam kaynaklardan 

ulaşmış bir hadis-i şerifin diğer müçtehide ulaş-

maması veya eksik ulaşmasından dolayı,

5. Müçtehit âlimlerin de bütün insanlar gibi 

anlayış, zekâ, kabiliyet ve sosyal yönlerinin farklı 

olmasından dolayıdır, diyebiliriz.

Müslümanların İhtilaf Etmelerinin Ne-

denleri Nelerdir?

Fıkıhtaki ihtilaflar, itikattaki ihtilaflar gibi bidat 

ve delâlete götürmez. İslâm dininin akaidin-

de kesin delilsiz ihtilaf; haram, bid’at ve dalalet 

sayılırken, fıkhî meselelerde içtihatların farklılığı 

rahmet sayılmıştır. Böylece zaman ve mekânlara 

göre bu ümmete geniş imkânlar sağlanmış olur. 

Şunu mutlaka bilmeliyiz ki; Rasûlullah’ın 

(s.a.v.) yaşadığı peygamberlik dönemi itibarı ile 

Allah (c.c.) tarafından getirmiş olduğu kesin de-

lillerle sabit olan bir hükmün kendisi ihtilaf konu-

su yapılamaz. Hatta böyle bir şey tasavvur dahi 

edilemez. Onun için dinden olduğu kesin delil-

lerle bilinen esaslardan birini veya birkaçını inkâr 

eden bir mezhebin İslam ile alâkası kesilir. Nite-

kim Hz. Peygamber (s.a.v.), Muaz b. Cebel’i (r.a.) 

Yemen’e vali olarak gönderirken ona: “Ey Muaz 

Yemen’e gittiğin zaman ne ile hükmedeceksin?” 

deyince, Muaz b. Cebel (r.a.): “Allah’ın kitabıyla” 

“Onda bulamazsan?” “Rasûlullah’ın Sünnet’iyle 

hükmederim” dedi. “Bunların her ikisinde de bu-

lamazsan ne yaparsın?” diye sorunca, Muaz (r.a.): 

“O zaman re’yimle (yani kendi görüşümle Kur’an 

ve Sünnet ışığında) içtihat ederim.” İslam’ı asla 

çaresiz göstermem dedi. Rasûlullah (s.a.v.) bu 

cevaptan memnun kalarak: “Rasûlu’nun elçisini, 

Rasûlu’nun razı olacağı bir şeye muvaffak kılan 

Allah’a hamdolsun” dedi.1 

Böylece Efendimiz (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim ve 

Sünnet-i Seniyye’de hükmü bulunmayan mese-

leler hakkında içtihat etmesine Muaz b. Cebel’e 

(r.a.) izin vermiştir. Fakih sahabeler de Muaz bin 

Cebel’in (r.a.) yolunu takip ettiler. Şunu da mut-

laka bilmeliyiz ki; Kur’an_ı Kerim ve Sünnet-i Se-

niyye’de hükmü bulunan bir mesele içtihat ko-

nusu olamaz. Nasslardaki hükmü ne ise onunla 

hüküm verilir. Müslümanlar; siyasî, itikadî ve 

fıkhî konularda ihtilaf edip fırkalara (mezheplere) 

ayrılmıştır. Ancak Müslümanlar, İslam’ın temel 

prensiplerinde asla ihtilaf etmemişlerdir. Mesela; 

Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği ve kudreti, peygam-

berlerin Allah’ın (c.c.) elçileri olduğu, Kur’an-ı 

Kerim’in Allah (c.c.) kelamı olduğu, ahiret inancı 

ve meleklere iman gibi hususlarda asla ihtilaf et-

memişlerdir. İtikadî ve siyasî meselelerde ihtila-

fın Müslümanlar için kötü olmasına karşılık; fıkhî 

meselelerdeki ihtilaflar kötü değildir. Aksine fıkhî 

konularda ihtilaf edilmesi, yani âlimlerin farklı 

içtihat etmeleri dinin daima dinamik olmasını 

ve Kıyamet’e kadar devam etmesini sağlayan 

önemli bir etkendir. Bu farklılık ayrılık değil, İslam 

dininin zenginliğini gösterir.

Mezhep Konusunda Önemli Uyarılar

Her şeyden önce bir meselenin inanç me-

selesi olabilmesi için; vahiy yoluyla açık ve ke-

sin olarak belirtilmesi gereklidir. Mezhepler vahiy 

aracılığıyla indirilmemiş olup, insan aklının bir 

ürünüdür. Kabirde insanlara ‘mezhebin ne’ diye 

bir soru sorulmayacaktır. Hz. Peygamber (s.a.v.) 

de bizim mezheptendir şeklindeki anlayış Efen-

dimize (s.a.v.) büyük bir iftiradır.

Mezheplerin tüm görüşlerinin hak olduğu 

veya tüm görüşlerinin batıl olduğu şeklindeki 

Makale
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Makale

anlayış hatalıdır ve bilgi eksikliğinden kaynaklan-

maktadır. Dört mezhebin hak olduğu ve diğerle-

rinin de batıl olduğu hususunda mezhep imam-

larının ittifakı olmamıştır. Zaten kendileri böyle 

bir iddiada da bulunmamışlardır. “Benim içtiha-

dım bana göre doğru, diğer âlimlere göre yanlış 

olma ihtimali olan bir doğrudur. Diğer âlimlerin 

içtihadı da bana göre yanlış; fakat doğru olma 

ihtimali olan bir içtihattır.” Görüşünü tüm mez-

hep imamları kabul etmiştir.

Mezhep imamları, kendi adlarıyla anılan 

mezhepleri kendileri kurmamıştır. Kendi zamanı 

ve toplumundaki insanların sorunlarının çözü-

mü için fetvalar vermişlerdir. Kendilerinden son-

ra gelen talebe ve takipçileri, imamlarının görüş-

lerini zamanla sistemleştirmişlerdir. 

İslam toplumunun zamanla ortaya çıkan ve 

çıkması muhtemel temel ihtiyaçlarını, problem-

lerini, itikadî endişelerini Kur’an-ı Kerim ve Sün-

net-i Seniyye ışığında çözümleyecek âlimler ol-

malıdır. Bu âlimleri yetiştirmek ve yetişmelerine 

vesile olmak Müslümanların üzerine farz-ı kifaye 

olan bir görevdir. Müslümanlar bunu gerçekleş-

tiremezse hepsi Allah (c.c.) katında sorumludur-

lar. Çünkü bu olmazsa bu boşluğu günümüzde 

olduğu gibi Müslümanlığından emin olunma-

yan, samimiyetinden şüphe edilen, anlattıklarına 

güvenilmeyen bel’am tipli insanlar alır. Geçmiş-

te olduğu gibi günümüzde ve gelecekte İslam 

âlimleri içtihat edecektir. İçtihat kapısı kapanmış-

tır demek doğru değildir. Bu şekilde söyleyenler 

de içtihat yapmış oluyorlar. İçtihat kurumu İslam 

toplumu var olduğu müddetçe var olacaktır. İç-

tihat İslam dininin Kıyamet’e kadar canlı ve dina-

mik olmasını sağlayacak önemli bir müessese-

dir. Cahillerin kapısını kapatamayacağı kadar da 

önemlidir.

İslam dini, mezhepleri içine alır; fakat mez-

hebin kendisi tek başına dinin yerine geçemez. 

Mezhepler dinin hükümlerini anlamada bir yön-

tem ve bir düşüncedir. Herhangi bir mezhebi 

veya mezhebin herhangi bir konudaki görüşünü 

kabul etmeyen dinden çıkmaz, dolayısıyla küfür-

le itham edilemez. Sadece mezhepsiz olur. Mez-

hepleri din haline de getirmememiz gerekiyor. 

Ama eğer müçtehit bir âlim değilsek, kesinlikle 

bir mezhebe tâbi’ olmak zorunda olduğumuzu 

da unutmamamız gerekiyor. Dini; yola benze-

tecek olursak, mezhepler yolun şeritleridir. Her 

Müslüman aklının kestiği, gücünün yettiği, ken-

disine uygun gördüğü şeritten gitmelidir. Ama 

rastgelede şerit değiştirmemeli, yoldan sapma-

malıdır.

Dipnotlar
1. Ebû Dâvûd; Ahmed bin Hanbel.

Mezhep imamları, kendi 
adlarıyla anılan mezhepleri 
kendileri kurmamıştır. Ken-
di zamanı ve toplumundaki 
insanların sorunlarının çö-
zümü için fetvalar vermiş-
lerdir. Kendilerinden sonra 
gelen talebe ve takipçileri, 
imamlarının görüşlerini za-
manla sistemleştirmişler-
dir. 
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Dosya

Batı Avrupa’nın en uzak ülkesi için yorucu bir 

yolculuğu göze almaya değer.

Yahya Kemal’e göre zil-gül ve şal ülkesidir En-

dülüs!

Turizm geliriyle Avrupa’nın en zengin dör-

düncü ülkesi İspanya, sıradan turistler için; yıl-

dız futbolcuları, boğa güreşleri, Sambra, Fado ve 

Flamenko’suyla cazibe merkezi olabilir. Ancak 

bizim için Endülüs gezileri birer sıla-i rahimdir. 

Bizim kültür ve tarih gezilerimiz için sekiz asır 

Endülüs İslam Medeniyetinin ışıl-ışıl aydınlattığı 

bu memleketin özel önemi var. Ümmetin unu-

tulmaz hatıraları var. Dünyayı aydınlatan üniver-

siteleri var. Yıkanma-taharet kültürünün dahi ol-

madığı Avrupa gibi bir kıtaya Aydınlanma çağını 

ve Rönesans’ı kazandıran ilmi donanımı var.

İslam dünyasında Avrupalının tarif ettiği bir 

‘Orta Çağ’ yoktur. Kurtuba Üniversiteleri, Kahi-

re’de eğitim veren El-Ezher ve Bağdat’taki Niza-

miye Medreselerinden önce kurulmuş ve çağı 

sürükleyen atılımcı ve araştırmacı bir eğitim 

sistemi geliştirmiş. Birleşik Krallığın işgalinden 

sonra ortasındaki kırk sütunun kaldırılarak kilise-

ye dönüştürüldüğü için Meskito-Katedral olarak 

anılan dünyanın en büyük üç camisinden biri 

olan Kurtuba Camii 785 yılında inşa edildi. Şeh-

rin düştüğü 1236 yılına kadar tam dört asır hem 

ibadethane hem de eşsiz bir eğitim kurumu ve 

müstesna bir ilim merkezi olarak kaldı. 

Irakta Samarra, Suriye’de Mescid-i Emevî ve 

Avrupa kıtasında Kurtuba Camii. Bu cami dünya-

nın en büyük üç mescidinden biri sayılırdı.

Mülûkü’t-Tavâif (Emirlikler-Beylikler) dönemi-

nin başladığı 1031 yılına kadar Kurtuba’nın şehir 

nüfusu beş yüz bin idi. Bu şehirde Başta Arap-

ça olmak üzere yedi dil serbestçe konuşulurdu. 

Müslüman, Hıristiyan, Yahudi ve Mitra inancına 

bağlı olan halk birlikte güven içinde yaşardı. Kur-

tuba’da 700 cami, 300 hamam ve 70 kütüphane 

vardı. Avrupa’nın en önemli kültür merkeziydi. 

Şehrin dışına kadar taşan ve hayat kalitesini yük-

selten taş kaplama yollar vardı. Dar sokaklar ve 

geniş yollar bütün gece aydınlatılırdı. Oysa bun-

dan asırlar sonra bile Paris ve Londra’da tek sokak 

lambası yoktu.  

Granada şehrinde, Siera Nevada-Karlı sıra 

dağlara bakan El-Hamra Sarayı neyse, Kurtuba’da 

Siera Moreno-Esmer sıra dağlar üzerinde kurulu 

olan Medinet’üz-Zehra adlı saray da aynısıydı. Bu 

saraylar şehir devletlerinin idari merkezleriydi.

Kurtuba üniversiteleri yani medreseleri Asya, 

Avrupa ve Afrika’dan gelen öğrencileri eğiten bi-

Niçin Endülüs’ü
Görelim?

Mehmet SILAY

Seyahatnâme
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rer aydınlanma ocağıydı. Kurtuba kütüphanele-

rinde 400 bin el yazması kaynak eser vardı. 

Mülûkü’t-Tavâif’in başladığı 1031 tarihi, En-

dülüs İslam Medeniyeti için sonun başlangıcıdır. 

Mülûkü’t-Tavâif döneminin başlamasıyla Müslü-

manlarla Hıristiyan krallıklar arasındaki güç den-

gesi bozuldu. Bu tarihten itibaren 13 adet –bir 

kavle göre 25 emirlik- birbirine rakip Müslüman 

şehir devleti ortaya çıktı. Ancak Endülüs Emevî 

Devleti’nin başkenti Toledo 1085 yılında işgal 

edilince merkezi otorite tam anlamıyla ortadan 

kalktı.

Müslüman beylikler ilim adamlarının uya-

rılarına rağmen, geçici dünya saltanatı uğruna 

Hıristiyan krallarla birlik olup komşu Müslüman 

şehirlere saldırdılar. Hıristiyan krallara borçlandı-

lar. Mesela Kastil krallığı Müslümanlar arasındaki 

geçimsizliği tahrik etti ve rekabete dönüştürdü. 

Beylikler kabile ve kavmiyet asabiyeti, toprak gas-

pı ve iktidar hırsıyla komşu şehir devletine saldı-

rınca karşılıklı zayıf düştüler. Zayıf düşen emirleri 

Katolikler haraca bağladılar. Müslümanlarda fetih 

ruhu dünyalığa tahvil olunca Endülüs’te tarihin 

akışı değişti. Sekiz asır süren Endülüs İslam Me-

deniyeti 1492 yılında son İslam emirliği olan Gra-

nada’nın düşmesiyle sona erdi. Fakat engizisyon, 

göç, işkence ve zorla Hıristiyanlaştırma baskıla-

rına rağmen Müslüman varlığı 1610 yılına kadar 

devam etti. 

Halifeden yoksun ve başsız bırakılan İslam 

âlemi üzerine Haçlı saldırıları aralıksız sürmekte-

dir. Bugün dahi bu saldırılar Irak, Suriye, Afganis-

tan, Filistin ve Libya’da devam etmektedir.

Resmî ideolojinin başlattığı ‘ulus devlet’ pro-

jesi ile memleketimiz tehlikelerle karşı karşıya 

bırakılmakta ve bizi bölmeyi hedefleyen kav-

miyetçiliğin doğurduğu mikromilliyetçilik fitne-

si, hainlerin kurduğu organizasyonlarca körük-

lenmektedir. Bu tuzağa düşmeyeceğiz! Siyasî, 

iktisadî ve kültürel dinamizmimizi yenileyerek 

güçlendirmek zorundayız. Atılımcı Müslüman 

Aydınların görüşü; birlik ve beraberlikten yana 

fikir üreten yaygın eğitimin kitleleri kitap ve dergi 

yayınlarıyla uyarması, sohbet, seminer ve tanı-

tım gezileriyle sürdürmesi şarttır.

Endülüs’e tarihten ibret almak için gidiyoruz.

Seyahatnâme
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İnternetin Kısa Tarihçesi 

Türkiye’nin ilk ‘internet ağ bağlantısı’, 12 Nisan 

1993’de ABD’den kiralanan 64 Kbps (çok düşük) 

kapasiteli bir web hattı ile kuruldu… Üç sene içe-

risinde, birkaç kamu kuruluşu ile üniversite, mer-

kez üssü ODTÜ olmak üzere, paralel bir internet 

ağı kullanmaya başladı.

1997 ortalarından itibaren dünyayla eş za-

man olarak, ‘sanal âlemde eğlence ve ticaret’ ol-

gusu ülkemizde de popüler olmaya başladı… Bu 

dönemde bazı popüler alışveriş merkezleri inter-

net üzerinden satış imkânına kavuştu ve telefon 

kabloları üzerinden Radyo ve TV yayımcılığı ha-

yata geçirildi.

Bununla birlikte; interneti yeni keşfeden 

gençlerin ilgi alanları içerisine çeşitli ceset gö-

rüntüleri, gaybî varlıklar, chat odaları, vb. sayfalar 

da giriyordu. Sanal âlemin derinliklerinde ‘sörf’ 

yapan gençler, zamanla internette sosyalleşme-

yi geliştirdiler(!) ve kendilerine sunulan her şeyi 

hızla kabul ettiler… 

1998 yılına gelindiğinde tahmini bir rakam 

olarak Türkiye’de internet servisi alan ve erişimi 

olan ticarî şirket sayısı 10.000’e, internete bağlı 

bilgisayar sayısı ise 30.000’e ulaştı.

3 Kasım 2010 tarihinde yapılan ciddi bir çalış-

mada, Türkiye’de 15 yaş üstü evden ve işyerin-

den internete bağlanan kullanıcı sayısının 22,5 

milyon kişi olduğu tespit edilirken, internet kafe 

kullanan kişilerle birlikte toplam 32,5 milyon kişi 

olduğu tahmin edildiği bilgisi verildi.

Çocuğumu Sanal 
Aleme Karşı Nasıl 
Koruyabilirim?

Emre İLSEVER

Aile
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2010’dan bu yana ise her ay 100 bine yakın 

yeni internet kullanıcı sayısı eklendiği ifade edil-

mektedir.

2016 yılı itibariyle;

- % 55-60 oranında internet aboneliği,

- 42 milyon sosyal medya kullanıcısı,

- Günde 5 saat bilgisayardan internete bağ-

lanma ve

- Günde 2 saat cep telefonundan internet 

kullanıldığı ifade edilmektedir.

Bugün ülkemizde internet kullanıcılarının en 

çok girdiği sosyal medya siteleri ise;

- % 93 kullanıcı oranıyla Facebook

- % 72 kullanıcı oranıyla Twitter

- % 70 kullanıcı oranıyla Google

- % 33 kullanıcı oranıyla Linkedin

İnternetin toplum hayatımıza bu denli hızlı 

ve ‘mutlaklaştırılarak’ girmesi, kimi çocuklarda ve 

gençlerde zararlı bir takım psikolojik-davranışsal 

sorunlar oluşturmaktadır. Bununla ilgili yapılan 

çalışmalar bilhassa 2000’lerin başlarında artış 

göstermektedir.

Son tahlilde artık birçok psikoloğun kitabın-

da yer alan ‘rahatsız edici bağımlılıklar’ listesin-

de ‘internet kullanımı, cep telefonu ve bilgisayar 

oyunları’ da yer almaktadır.

Bağımlılık ve Belirtileri:

İnsan beyninde ödül ve ceza sistemini bozan 

her alışkanlığın bir ‘bağımlılık yapma potansiyeli’ 

vardır. Bu potansiyel kişiden kişiye değişmekle 

birlikte; hedonizm (zevk) ve konformizm (rahat-

lık) sunan her ‘ürün’ ve ‘uğraş’ın bağımlılık oluş-

turduğu ifade edilmektedir.

Örneğin; içki, sigara, kumar, alış-veriş, spor, 

siber âlem ve teknolojinin beyinde ‘bağımlılık’ 

oluşturduğuna dair ciddi veriler bulunmuştur.

Aile
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Bağımlılığın beyinde başladığı nokta ise ‘de-

pomim’ denilen ve merkezî sinir sistemini dü-

zenleyen bir kimyasaldır. Bu kimyasal, vücutta 

haz duygusunu veren diğer bir kimyasal olan 

‘serotonin’ ile yatay bir ilişki içindedir.

Kişi, bir şeye ‘bağımlı’ olduğunda, beyni de 

ilgili kimyasal üretimini her seferinde giderek 

arttırma yoluna gitmektedir. Bu sebeple ‘bağımlı 

birey’ asla tam bir doygunluğa erişememekte ve 

her seferinde daha fazlasını veya daha farklısını 

istemektedir.

Bu sebeple; internet ve bilgisayar bağımlı-

sı bireyler, ona sunulan hizmetin bir süre sonra 

kendisini doyurmadığını, canının sıkıldığını ve 

yeni şeyler aramaya başladığını söylemektedir-

ler.

Bundan başka; bağımlı bireylerin, genelde, 

bağımlı oldukları şeyle ilgili ve ilintili tetikleyici 

unsurları olur. Bir takım görüntü, ses, tat ve işa-

retler böyledir. Örneğin; ‘coca cola’ reklamında, 

kola bardağına atılan buz tanelerinin çıkardığı 

ses, içeceği seven bağımlılar için tetikleyici bir 

unsura dönüşür.

Bunun gibi; internette takılmayı, bulunmayı 

seven gençleri kandırmak aslında pazar sahipleri 

için çok kolaydır. Renkli ve çekici reklamlar, film 

kesitleri, basit bir logo veya ritim… örnek olarak 

verilebilir.

Kullanıcılarda Görülen Sorunlar

İnternet bağımlılığın resmi düzeyde ‘tehlikeli’ 

olarak addedildiği ilk ülkenin Çin olduğu tahmin 

edilmektedir. 2005’te ‘internet ve video oyunları 

bağımlılığı tedavi merkezi’ açılan ülkede, gelen-

lerin çoğunun 14-24 yaş aralığındaki gençlerin 

oluşturduğu tespit edilmiştir.

Bir bireyin ‘internet bağımlısı’ olduğu ile ilgili 

tıbbî teşhisin konulabilmesi için psikologların ge-

nel dikkat ettikleri hususlar şunlardır: 

- Bireyin zihninde meydana gelen aşırı hayal 

dünyası,

- İnternete bağlanma isteğinin giderek art-

ması,

- Uzak kaldığında gergin ve boşluktaymış gibi 

hissetmesi,

- Kullanma süresini azaltma isteklerinin sü-

rekli başarısızlıkla sonuçlanması,

- İnternetin kısıtlanması halinde huzursuzluk, 

çöküntü hali, kızgınlık ve çevresiyle sorun yaşa-

ması,

- İnternet kullanım süresiyle ilgili yalan söy-

lemesi,

- Kişisel sorunlarından kaçmak için interneti 

kullanması,

- Yemek, ders çalışma, ödev, sunum ve ben-

zeri sorumluluklarından ödün vermeye başla-

ması…

Yakın dönemde yapılan bazı çalışmalarda in-

terneti uzun süreli kullanan bireylerin yaşadıkları 

ortak sorunlar ise şu 5 temel maddede özetlen-

miştir:

1. Fiziksel Sorunlar: Gözlerde yanma, el ve 

parmak kaslarında yorulma ve uyuşukluk, boyun 

İnternette takılmayı, bulun-
mayı seven gençleri kandır-
mak aslında pazar sahipleri 
için çok kolaydır. Renkli ve 
çekici reklamlar, film kesit-
leri, basit bir logo veya ri-
tim… örnek olarak verilebi-
lir.

Aile
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kaslarında ağrı ve sertleşme, elektro-manyetik 

yüklenme (zararlı minik akımlar)…

2. Biyolojik Sorunlar: Beslenme ve uyku dü-

zensizliği, halsizlik, beden duruşunda bozukluk, 

hareketlerde kısıtlanmaların oluşması…

3. Psikolojik Sorunlar: Odaklanma sorunları, 

hiperaktivitenin tetiklenmesi, anonim bir kişiliğe 

bürünmek, acelecilik, çabuk sıkılma…

4. Toplumsal Sorunlar: İzinsiz resim kullan-

ma, hakaret içerikli mesajlar, cinsel istismar, aile 

ve okulda yaşanan iletişim sorunları, akademik 

ve kariyer başarısında düşüş…

5. Yasadışı Sorunlar: Pornografi, telif hakkı 

alınmadan indirme, şiddet içerikli videolar, kayıt 

dışı ilaç ticareti, uyuşturucu ve silah satışı, sahte 

evrak üretme…

Konuyla ilgili olarak Pedagog Adem Güneş, 

kontrolsüz internet kullanımının bireylerde nasıl 

zararlı sonuçlar doğurabileceğiyle ilgili yazdığı 

“Mahremiyet” isimli eserinde, genç kız ve er-

keklerin kısa hayat öykülerini paylaşır… Bu tablo, 

aynı zamanda meselenin ciddiyetini ve boyutla-

rını da gözler önüne sermektedir:

“17 yaşında dini değerlerine bağlı bir gen-

cim. Evimize internet bağlandığında 14 yaşın-

daydım. İlk zamanlar sadece olumlu şeyler için 

kullanıyordum. Kimi zaman dersler yapıyor, kimi 

zaman internetten oyunlar oynuyordum. Ai-

lem çok güveniyordu bana. Artık dışarıda kötü 

arkadaşlara bulaşmayacağımı düşündükleri için 

anne ve babam çok memnundular. Bütün gün 

evdeydim ve odamda internet sayfalarında ge-

zip duruyordum. Bir gün yine internette gezinir-

ken, önüme gelen bir reklama bilinçsizce bastım, 

ahlaksız bir siteye girmiştim, korktum ve hemen 

kapattım. Birileri görecek ve hakkımda kötü dü-

şünecek diye internetin hafızasından o site ad-

resini de sildim. Ama yanlışlıkla girdiğim o site-

ye karşı içimde garip bir merak oluştu. Aradan 

birkaç gün geçtikten sonra yeniden aynı sayfaya 

girdim. Bu sefer evde kimse yoktu ve saatlerce 

o sayfalarda oyalandım. Aradan bir yıl geçti, bir 

zamanlar iğrenerek gözümü kapattığım sitelerin 

esiri oldum artık. Anne-babamın hiçbir şeyden 

haberi yok ama artık ben kendimi kontrol ede-

mez hale geldim. Çok defa kız kardeşimi kendi 

odasında giyinirken takip etmeye çalışıyorum. 

Mahallemizdeki küçük çocuklara karşı içimde bir 

ilgi oluştuğunu hissediyorum. Artık öyle çıkmaz-

dayım ki, intihar etmek istiyorum ama korkuyo-

rum. Bu alışkanlığımdan kurtulmak için her gün 

ağlıyorum, dua ediyorum.”

Alınması Gereken Bazı Önlemler

Akademisyenlerin eser ve makalelerinde ço-

cuk ve gençlere yönelik alınması gereken tedbir-

lerin ana hatlarıyla ortak olduğu görülmektedir. 

Şöyle ki:

0-2 yaş aralığındaki çocukların internet, te-

levizyon ve bilgisayarla karşılaşması ve oyalan-

ması uygun görülmemektedir. Bu yaş grubu için 

akıllı telefon, tablet vb. elektronik aletlerin teselli 

amacıyla dahi kullanılmasına müsaade edilme-

melidir.

4-7 yaş aralığındaki çocuklara öncelikle dav-

ranışsal eğitim, sonrasında ise sözel eğitim veril-

meye başlanılmalı ve özel hayatlarının mahremi-

yeti (edep yerlerini korumaları) hatırlatılmalıdır. 

Bu yaş grubu için en fazla 30 dakika kullanım 

süresi ön görülmektedir.

İlköğretimin ilk 4 yılında ödev haricinde oyun 

ve eğlence için günlük 45 dakika zaman ayrıl-

malıdır. Sonraki yıllarda hafta sonu daha esnek 

olmakla birlikte günde 1 saat kullanım uygundur. 

Lise çağında ise günlük 2 saati geçmemelidir.
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Günlük internet kullanım saatlerini kesinlikle 

ebeveyn –eşler uyumlu olarak– belirlemelidir. 

Gerektiği takdirde kullanım çizelgesi oluşturul-

malıdır. Çocuklara bu konuda söz hakkı fazla ta-

nınmamalıdır. Eğer ebeveyn tarafından kontrol 

sağlanamıyorsa, uzman bir pedagogdan destek 

alınmalıdır.

Yemek, ders, vb. saatlerde bilgisayar başında-

ki çocuğa servis yapılmamalı ve aile bireylerinin 

arasına katılması sağlanmalıdır. 

Bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi inter-

net erişimi olan aletlerin ev içerisinde gizli saklı 

ortamlarda kullanımına çok fazla müsaade edil-

memelidir. Mümkün mertebede tüm ailenin or-

tak kullanımına açık bir alanda olmalıdır.

Çocukların mutlaka akran grupları içerisinde 

sosyalleşmesi sağlanmalı; ayrıca, yetenek ve ilgi 

alanlarına uygun spor dallarına yönlendirmelidir.

Çocuğa ait internet bağlantılı tüm cihazlarda 

güvenli uygulamaların olmasına özen gösteril-

meli, sanal ortamdaki arkadaşları tanınmalı ve 

kullandığı uygulamaların/oyunların içeriği hak-

kında az da olsa fikir sahibi olunmalıdır.

Her zaman için çocuğun yaşına uygun film/

video izleme, oyun oynama, internette gezinme 

ve bilgi kaynaklarını araştırma/paylaşma yap-

tığından emin olacak biçimde ilgilenmeli veya 

sosyal çevreden destek alınmalıdır…
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Tefekkür

Adalet

Adalet; eğri bir yoldan doğru bir yola yönel-

mek, muadil olmak, dengede tutmak manalarına 

gelmektedir.

İnsan adalet üzere yaratılmıştır ve adalet 

üzere davranması gerekmektedir. Çünkü adalet 

insanın ve toplumun düzenini sağlamaktadır. 

Hayattaki ölçüyü belirleyen Cenâb-ı Hakk oldu-

ğuna göre insanın ve toplumun adaletini en gü-

zel O’nun hükümleri sağlayabilir. 

Kur’an-ı Kerim, insana tüm işlerde adalet ile 

hükmetmeyi emreder.1 Ayet-i kerimlerle bize 

emredilen adaletin manası oldukça geniştir. 

Adalet, hayatın her alanında doğru hareket 

etmek ve hak edenin hakkının verilmesidir. İslam 

adaleti dinî bir emir ve toplumsal düzenin teme-

li olarak görür. Adaletli davranan kişileri över ve 

buna teşvik eder. Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’e 

uyarak ölçülü davranırlarsa adaleti tesis edebilir-

ler. Ölçünün dengesi bozulduğu zaman adalet 

kaybolup gider ve insanların en tabiî hakları bile 

karşılanamaz olur. Cenâb-ı Hakk, Kur’an-ı Ke-

rim’in doğruluk ve adalet bakımından tastamam 

olduğunu belirtir. Yani doğru ve adaletli olmak 

O’nun kitabına uymakla gerçekleşir.

Zulüm

Hakkın gerekli yere koyulmaması, baskı, şid-

det, hak yeme manalarına gelen zulüm, adaletin 

zıddıdır. Kur’an-ı Kerim’de üç manada kullanıl-

mıştır:

1. Karanlık anlamında2

2. Küfür, şirk, isyan anlamında3

3. İnsanlara karşı yapılan haksızlık ve baskılar 

anlamında4

Kur’an-ı Kerim, Cenâb-ı Hakk’ın insana asla 

zulmetmeyeceğini vurgulamaktadır. Dünyada 

görülen zorluklar insanın kendi yaptıklarından 

kaynaklanmaktadır. Ve ahirette hesaba çekildik-

ten sonra insanın elde ettiği ceza da dünyada 

yaptıklarının sonucu olarak hak ettiğinin karşılığı 

olacaktır.5

Zulüm karanlığı ifade eder. Bu karanlıklar, 

inkâr ve şirk gibi şeyler olabileceği gibi haksızlık 

ve işkence de olabilir. Ve bunlar adaletsiz bir tu-

tumun sonucu olarak ortaya çıkarlar.

Cenâb-ı Hakk, insanların kurtuluşu için var 

olan İslam’ı ve Kur’an-ı Kerim’i ‘nur’ olarak nite-

lendirir. Böylece onun dışında kalan her şey ‘zu-

lümât’ olarak isimlendirilir. Kur’an-ı Kerim İslam 

Zıddı İle Kaim...
Adalet ve Zulüm...

Atike GÖKKAYA
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dinini anlatırken ‘nur’ kavramını tekil, İslam dışı 

inançları anlatırken ise ‘zulümât’ kavramını çoğul 

kullanmıştır. Yani insanı Rabb’ine ulaştıran hak 

tektir. 

İslam toplumu mazlumun her daim savunu-

cusu olmak zorundadır. Cenâb-ı Hakk bize maz-

lum için mücadeleyi emretmiştir.6 

Bizler Hakk’a uymakla emrolunduk. Hakk, 

bize adaleti emrediyor. Ve unutmayalım ki ‘zul-

me rıza da zulümdür.’

Dipnotlar
1. Bkz. en-Nahl, 16/90; en-Nisâ, 4/58.

2. Bkz. el-En’âm, 6/1; ez-Zümer, 39/6.

3. Bkz. el-En’âm, 6/39; İbrâhim, 14/1-2.

4. Bkz. el-Mâide, 5/27-29; et-Talâk, 65/1; el-A’râf, 7/103.

5. Bkz. el-Bakara, 2/57; el-A’râf, 7/160.

6. Bkz. en-Nisâ, 4/75.

Bizler Hakk’a uymakla em-
rolunduk. Hakk, bize ada-
leti emrediyor. Ve unut-
mayalım ki ‘zulme rıza da 
zulümdür.’

Tefekkür
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Hareket, yaşamın belirtisidir. Canlı olan her 

şey hareket eder. Yer değiştirir, boy atar. Bir şe-

kilde dünyayla etkileşime girer. Kalp atışlarımızla, 

nefes alışverişimizle dahi dünyayla bir etkile-

şim içine girmiş oluruz. Küçük bir el hareketiyle 

atomları hareket ettirmiş oluruz. Belki yıllar yıllar 

sonra o atomların hareketi birinin kalbinde aşka, 

birinin zihninde bir fikre dönüşecektir. 

İnsan hareketleri diğerlerinden ayrılır. İnsan 

bir amaca binaen sorumluluk altında hareket 

eder. İnsan hareketinin en önemli özelliği hür ol-

masıdır. Bu sebeple sorumluluktan bahsedilebil-

mektedir. Nureddin Topçu, ‘Var Olmak’ kitabında 

ve ‘Hareket Felsefesi’ isimli uyarlama/çevirisinde 

hareketi ‘eşyayı ve kendi eliyle kendini değiştir-

mek’ olarak tanımlamıştır. ‘İsyan Ahlâkı’nda ise, 

bu tanımı temel almıştır. İsyan Ahlâkı’nda hare-

ket ve sorumluluk arasında bir sebep-sonuç iliş-

kisi kurmuştur.

Hareket bir sorumluluktur. Ancak bu so-

rumluluk yalnız hareket etmekten, hareketin 

neticelerinden doğan bir sorumluluk değildir. 

İhmalden, hareketsiz kalmaktan da doğan bir 

sorumluluktur. Örneğin Ceza Hukuku’nda bil-

dirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya 

garantör vasfını haiz olmasına rağmen hareket 

etmeyen kimse, hiçbir harekette bulunmaması-

na rağmen, ihmali sebebiyle cezalandırılır. Dinler 

insanı belli davranışlarda bulunmakla yükümlü 

tutmuş, yerine getirmeyenleri azapla tehdit et-

miştir. O halde harekete hâkim olan ilk ilke bir 

sorumluluktur. İkincisi ise, gaîliktir/amaçsallıktır; 

bir gayeyi ulaşmak üzere gerçekleştirilmesidir. 

Welzel, nedensel harekete ‘kör’, gaî harekete ise 

‘gören’ demiştir. Bu bakımdan hareketin bir de-

ğeri olması gerekir. Ayrıca hareket insan bilin-

cinin eseri olmalıdır. Bitkilerin, hayvanların ve 

diğerlerinin hareketleri bir değer taşımaz. Her 

ne kadar önemsiz sayılamayacak sonuçlara yol 

açmış olsalar da değer taşımazlar.

Determinizm çerçevesinde ifade edilirse, bel-

ki bugünkü en büyük icadın arkasında bir hayva-

nın hareketi vardır. Ancak bu hareket değeri olan 

bir amaca yönelmediğinden değersizdir.

Hareketin tanımı ve harekete hâkim olan il-

kelerin ışığı altında insan hareketlerinin asıl ama-

cının yaşam olduğu söylenebilir. Öyleyse burada 

bir unsur daha devreye giriyor: Din/Allah. Din, 

insandan gerektiği gibi yaşamasından başka bir 

şey istemiyor. İnsan, Allah’ın (c.c.) istediği şekilde 

Hareket
Muhammed ÖZEN

Deneme

Yaşam bilgeliği de ancak 
hareketle mümkündür. Ha-
reket etmeyen su bile ko-
kacaktır. Nietzsche, deri de-
ğiştirmeyen yılanın ölmesi 
gibi; düşüncelerini değiştir-
meyen zihnin de öleceğini 
söylemiştir. Düşünce ise ta-
biî ki hareketten doğar.
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hareket ederse hareket etmiş sayılır. Din, hayatın 

bizzat kendisidir. Din, dünyamızı değiştirmemizi 

istiyor. Bir zulüm gördüğümüzde elimizle değiş-

tirmemizi, bu mümkün değilse dilimizle müda-

hale etmemizi, bu da mümkün değilse kalbimiz-

le buğz etmemizi istiyor. Dinin neler istediğini 

tek tek saymak bu yazının konusu dışındadır.

Yaşamak bilmekle mümkündür. Yaşam kali-

tesini arttırmak bilgi birikimini arttırmakla sağla-

nır. Bilginin ilk şartı ise harekettir. Bilgi, bilen/özne 

ile bilinen/nesne arasındaki ilişkiden doğan bir 

üründür. Bilgiyi elde etmek için öznenin nesne-

ye yönelmesi, yani hareket etmesi gerekir. Çev-

resine ilgisiz olan insan ölüdür.

İnsanın en küçük hareketinin, determinizme 

göre, çok büyük sonuçlara yol açabileceği başta 

ifade edilmişti. Ancak bu hareket, ilkeler doğrul-

tusunda değersizdir. İyilik için bir gaî hareket ge-

rekir. Bütün dünyanın ve kendi küçük dünyamı-

zın iyiliği için hareket etmeliyiz.

Yaşam bilgeliği de ancak hareketle mümkün-

dür. Hareket etmeyen su bile kokacaktır. Nietz-

sche, deri değiştirmeyen yılanın ölmesi gibi; 

düşüncelerini değiştirmeyen zihnin de ölece-

ğini söylemiştir. Düşünce ise tabiî ki hareketten 

doğar.

Deneme
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Gece…

Alabildiğine koyu ve sessiz bir gece.

Bu korkutan sessizlik, ürperten bir rüzgâr; serince.

Ellerim yüreğimde,

Bir tutam yakarış dilimde;

Ne olur! Bitsin artık bu işkence.

Gece…

Esiri olduğum şüphelerle vuruştuğum,

Hüznün en koyu haliyle boğuştuğum,

Zulmetten ziyaya koştuğum,

Umuda gebe; sancılanıyor gece.

Adım adım sehere yürüyorum bu gece.

Sırtıma yüklediğim düşüncelere kilit vurup,

Gözyaşlarımı lal edip,

Yürüyorum hayallerin enkaza dönüştüğü virane so-

kaklarda.

Üşüyorum kimsesizliğimin ıssızlığında.

Sol omuzumu delip geçen bir mermi soğukluğunda,

Üşütüyor gece…

Buz kesmiş sokaklar mıdır bedenimi bu denli titreten?

Yoksa sessizliğin çığlıkları mı yüreğimi ürperten?

Gece ıssız…

Gece soğuk…

Gece kara… Kapkara!

Kulakları sağır eden feryatlarımızı duymayan vicdanlar 

gibi kara!

Güneşimizi örten zulmet gibi,

Neşemizi yok eden, evlerimizi başımıza yıkan,

Bombaların saçtığı toz duman gibi kara!

Karanlıklardan sıyrılıp, umuduma sarılıyorum sessizce.

Korkularımı susturup, özgürlüğe kanat 

çırpıyorum ürkekçe.

Geride bırakıyorum yüreğimin kıyametlerini.

Ölüm kusan tankları,

Mermi kovanları ile oynadığım sokakları.

Anamı, babamı, kardeşimi bağrına basan toprakları.

Çocuk masumiyetimin her bir parçasını…

Hazanımı da yanıma alıp,

Baharın pırıltısına yürüyorum.

Sana geliyorum sinesi engin topraklar.

Sana koşuyor dizlerim.

Sana uzanıyor ellerim.

Sana çarpıyor yüreğim.

Ben savaşın gölgesinde yeşeren umut!

Yeniden hayat bulmaya.

Yağmurlarında ıslanmaya.

Savaşın isinden, pasından arınmaya.

Sana geliyorum!

Beni de alır mısın kanatlarının altına?

Isıtır mısın üşüyen yüreğimi hilalinin sıcaklığında?

Tut ellerimden!

Tut ki baharın miladı yaşansın dilhun olan gönlümde!

Umudun türküsü bestelensin, dolaşsın dilden dile…

Vuslata erdiğim gecenin seherinde, ellerim ellerinde.

Ve ben kardeşliğin ülkesinde…

Yarınlara dair düşler kuracağım rengârenk ikliminde…

Umudun
Kanadında

Rukiye İSMAYİLOV

Şiir

Seslendiren: Mehmet YORULMAZ

Sesli Makale
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Nida Yayıncılık’tan 4 farklı yazarın derleme-

siyle Recep Songül’ün editörlüğünde ortaya çı-

kan bu eser bizlere gündemimizde sürekli yer 

edine(meye)n Kudüs’ün Milattan önceki 3000’li 

yıllarda Kenanlılar’ın yerleşiminden günümüz Si-

yonist işgalinin geldiği son noktaya kadar olan 

serüvenini kronolojik bir şekilde anlatıyor. Ku-

düs’ün tarihi kitapta 3 bölüm şeklinde okuyucu-

ya aktarılmaktadır:

Birinci bölümde Kudüs’ün coğrafî konumu, 

şehrin su kaynakları, surları, kapıları ve tarihte 

kullanılan Kudüs isimlerinden bahsederek Ku-

düs’ün tarihte ulaşılabilen en eski kabilesi olan 

Kenanlılar’ın M.Ö. 3000’li yıllarda Kudüs’e göçü-

nü anlatmayla geçmektedir. Ayrıca birinci bö-

lümde Kudüs şehrinin Yahudi ve Hristiyanlar ile 

münasebeti ve şehre neden kutsallık atfettikleri, 

tarihte yaşanılan olaylar göz önünde bulundu-

rularak anlatılıyor. Hz. Ömer’in (r.a.) Kudüs’ü fet-

hetmesine kadar olan süreç sırasıyla Kenanlılar, 

İbraniler, Asur, Babil, Pers, Yunan ve Roma krallık-

larının Kudüs’e nasıl hâkim oldukları ve icraatları 

anlatılarak birinci bölüm bitiriliyor.

İkinci bölümü ikiye ayırmak gerektiğini dü-

şünüyorum. İlk olarak Kudüs’ün İslam’daki yeri-

nin ne olduğunu ve bizim için Kudüs neden bu 

kadar önem taşıyor sorusunun cevabını Kur’an-ı 

Kerim ve Sünnet-i Seniyye’den örneklerle çok 

açık ve yalın bir şekilde okuyucuya aktarılarak 

başlanılan kısım. Bu kısım ikinci bölümüm ilk kıs-

mı olabilir. Sonrası ise; ikinci bölümün ikinci kıs-

mına dâhil edilebilir. Bu kısımda Hz. Ömer’in (r.a.) 

şehrin anahtarlarını Kudüs patriği Sofronyus’tan 

alması, Kudüs Müslümanların eline geçmesi, bu 

fetih esnasında Hz. Ömer’in (r.a.) gayrimüslim-

lere davranış şekli, şehre yaptığı faaliyet ve yatı-

rımlar tarihi belgeler ışığında gözler önüne seril-

mektedir. İkinci bölüm Emeviler ve Abbasiler’in 

şehir için yaptıkları anlatılarak sonlandırılıyor. 

Kudüs Tarihi
İsmail İŞÇEN

Kitaplanmak
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Üçüncü bölüm Emeviler’den Haçlı Seferle-

rine kadar olan süreçte sırasıyla Tolunoğulları, 

Akşitler, Fatımiler’in Kudüs’e hâkim oldukları an-

latılmaktadır. Eserde Haçlı Seferleri’ni dinî, siyasî, 

toplumsal ve ekonomik etkenler açısından ince-

ledikten sonra Papa 2. Urban’ın Haçlıları harekete 

geçirmesi ve Kudüs’ün 1099 yılında işgali sırasın-

da barbar Haçlıların nasıl bir tavır takındıkları ön 

plana çıkartılıyor.

Üçüncü bölüm biraz geniş tutulmuştur ki-

tapta. Bu bölümde; Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Ku-

düs’ü tekrar fethi, Memlûkler dönemi Kudüs ve 

Kudüs’ün Osmanlı Devleti’nin egemenliğine gir-

mesi anlatılıyor. 

Üçüncü bölümün son kısmında Osman-

lı Devleti’nin zayıflaması ile Yahudilerin Kudüs 

emelleri ele alınıyor ve Kudüs’ün İngiliz ve Yahu-

dilerce işgali anlatılıyor.

Kitabın sonunda ise; hepimizin ders çıkarma-

sı gereken şu notlar yer almaktadır: Tarihe göz 

atan herkes; Kudüs’ün İslam Ümmeti’nin gü-

cünün veya zayıflığının kıstası olduğunu görür. 

Kutsal şehrin durumu İslam Ümmeti ile paralel 

bir şekilde devam eder. İslam Ümmeti’nin güç-

lü olduğu her dönemde Kudüs Müslümanların 

yönetimine girmiş; ümmetin zayıfladığı zaman-

larda yabancılar bu şehre göz dikmişlerdir. Evet! 

Bizim Kudüs sorunumuz aslında bizim İslam’dan 

uzaklaşma sorunumuz, bizim Kudüs davamı-

za olan inancımız ve uğraşlarımız aslında İslam 

davasına olan inancımız ve uğraşlarımız. Hz. 

Ömer’in (r.a.) buyurduğu gibi:

“Biz İslam’la şeref bulmuş bir milletiz, eğer bu 

şereften uzaklaşırsak Allah bizi zelil eder.” 

Ey Rabbimiz! Sen Kudüs’ün fethini Müslü-

manlara nasip et. 

Ey Rabbimiz! Sen Kudüs’ün fethini bu asrın 

Müslümanlarına nasip et.

Ey Rabbimiz! Sen Kudüs’ü bizlere bağışla.

Kitaplanmak
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Abayı yakmak; gönül vermek, tutulmak, âşık 

olmak manalarına gelir.

Eski zamanlarda insanlar yünü döverek ka-

lın, kaba bir kumaş haline getirirlermiş. Aba adı 

verilen bu kumaş soğuğa karşı çok iyi korurmuş 

insanı. Hayli de ucuz olduğu için özellikle tekke-

deki dervişlerin ve medrese talebelerinin gözde-

siymiş. 

Yine eski zamanlarda soğuk bir kış gününde 

dervişler abalarına sarılmış, hocalarının etrafın-

da toplanmış sohbet dinliyorlarmış. Hocanın da 

ağzından bal damlıyormuş hani! Konuyu o ka-

dar tatlı tatlı, o kadar içten, o kadar güzel anlatı-

yormuş ki, dervişler adeta kendilerinden geçmiş 

halde, ağızları açık, aşkla dinliyorlarmış. O sırada 

olacağı bu ya, ısınmak için odanın bir köşesinde 

yaktıkları ocaktan bir kıvılcım fırlamış, sırtı ocağa 

dönük oturan bir dervişin abasına konmuş. Yün 

aba, için için yanmaya başlamış. Tabiî dervişin 

haberi yok, o hâlâ aşkla hocasını dinleme derdin-

de. Önce hafif, beyaz bir duman çıkmış, ardından 

küçük kırmızı ateş büyümüş de büyümüş. Kısa 

sürede aba cayır cayır yanmaya başlamış. Ancak 

o zaman dervişler sohbetin cazibesinden sıyrılıp 

kendilerine gelmişler. Arkası tutuşan arkadaşla-

rına:

‘Abayı yaktın! Abayı yaktın!’ diye bağırmışlar. 

Abası yanan derviş, can havliyle kendini dışarı 

atmış. Karlarda yuvarlanıp abasını söndürmüş. O 

günden bugüne de ‘abayı yakmak’ deyimi diller-

de kalmış.

İşte böyle, insanın gönlünün bağlandığı, kör 

kütük âşık olduğu, aşka dalıp dünyayı unuttuğu 

durumlarda kullanılır bu deyim.

Abayı Yakmak
Vavelif Dergisi

Deyimlerin Öyküsü


