
Bismillah… 

Zaman kavileşmenin takdiridir……

Nasihat olgunlaşmanın anahtarıdır…

İltifat marifetin kaynağıdır…

Dördüncü sayımızda sizlerle buluşurken bir ayın çok hızlı geçtiğini gördük.

Her sayımızda sizlerin de görüş ve katkılarıyla dergimizi daha iyi bir noktaya 

taşıyoruz. Birçok kesim tarafından hem takdirle karşılanan hem de eksikleri 

bize iletilen dergimiz gün geçtikçe kıvamını buluyor.

Okuyucularımız tarafından gelen her türlü eleştiriyi nimet olarak algılıyor 

ve noksan taraflarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Bu şekilde dergimiz bir çok 

gönüllü çalışanı barındırmış oluyor.

İslam; Peygamber (s.a.v.) ile her haneye ve her kalbe huzur getirmiştir. Çağlar 

boyu İslamı dünyalarına hayat kaynağı edinmiş Müslümanlar da bu davayı 

tüm insanlara ulaştırma sorumluluğunu taşımıştır.

Bu bilinçle dergimizin dosya konusunu ‘’ Davet ve Tebliğ’’ olarak belirledik.

İslam davetçileri ‘sözü taşıdıkları her yerde sözlerine bir dost bulacaklardır.’  

Sözüyle yola çıkan Özkan Öztürk bu sayımızda da dosya konumuza ‘Davetin 

Değişmeyen Doğası’ başlıklı yazısı ile katkıda bulundu. Yine;  Yasin Kayıkçı 

‘Sahabe ve Davet’, Müzeyyen Taşçı ‘Tebliğ ve Davet’, Yasin Karataş ‘Davetçi mi 

ve Sempatizan mı?’ konu başlıklarıyla dergimize katkıda bulundular. 

Kapitalist ve Nihilist dünya görüşlerinin Müslümanlardaki ‘biz’ duygusunu 

‘ben’ duygusuna evirmeye çalıştığı bir zaman dilimindeyiz. Küllenmeye yüz 

tutmuş  davet sorumluluğumuz tekrar hatırlatılmalı diye düşündük ve Celal 

Çelik ile bu konu üzerine istifade edeceğimiz bir söyleşi yaptık.

Dosya konusunun dışında da farklı birçok konuyu yazarlarımızın kaleminden 

sizlere sunduk.

Dördüncü sayımızla sizleri başbaşa bırakıyoruz.
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İslam davetinin muhatabı insan, aracısı söz-

dür. Bu sözün ilk konağı kulaklar, varış noktası ise 

gönüller olmuştur. İslam’ın çağrısının gayesi hak 

sözü işitenlere ulaştırmaktır. Yani sözün tesirine 

perde olan her şeyi ortadan kaldırıp; sözü ak-

leden kalplerle buluşturmaktır. Her çağda İslam 

düşüncesi kulaklara, oradan da gönüllere ulaş-

maya vesileler aradı. Çünkü gönül hastalıklarının 

ilacıdır söz ve bu ilaç ancak kulak yolu ile alınır. 

Bu sebeple Müslüman davetçi öncelikle dinle-

yen ve dinlenilen bir kimse olmalıdır. Dinleyen 

olmalıdır çünkü Allah (c.c.) müminleri dinleyen-

ler olarak tanımlar. “Onlar ki, sözü dinler ve en 
güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın (c.c.) ken-
dilerini hidayete erdirdikleridir ve onlar akıl 
sahipleridir.” (Zümer Suresi; 18/39). 

Dinlenilen kimse olmalıdır çünkü muhatapla-

rına kulak dışında ulaşmak mümkün değildir. Bu 

konuda Kur’an bize, şehrin öbür ucundan gelen 

kişiyi anlatır. O davetçi kendisine kulak verilme-

sini isteyerek şöyle der: “Derken şehrin uzak 
bir yerinden bir adam koşarak gelip: “Ey kav-
mim! Elçilere tabi olun” dedi. “Sizden hiçbir 
ücret istemeyenlere uyun. Hem onlar hidayet 
bulmuş kimselerdir “Şüphesiz ben Rabbinize 
iman ettim. Artık bana kulak verin.”(Yâsîn Su-

resi; 36/20-25). 

Demek ki insanların kulaklarına müşteriyiz, 

onlar da bizim sözlerimizin müşterileri olmalıdır-

lar. Nitekim Allah (c.c.) kendi mesajının anlaşılma 

kademelerini, bu konuda insan fıtratını ve idrak 

etmenin doğasını şu şekilde sıralamıştır:

“De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, göz-

ler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükre-

diyorsunuz!” (Mülk Suresi; 67/23). Demek ki ilk 

algı durağı kulaklar, son biliş mevkii ise kalpler, 

gönüllerdir.

Bugün de böyledir. Fakat çağımız insanının 

en büyük hastalıklarından birisi de “dinleme” vas-

fını gittikçe yitiriyor olmasıdır. Sağır bir çağda ya-

şıyoruz. Artık insanî ilişkiler “iletişim” denilen kav-

ram altında tanımlanıyor ve bunu yapmak için 

de insanlar arasına yığınla teknolojik aletler yer-

leştirilmiş. İnsanlar bu aletlerle iletişime geçiyor. 

Önce kablolarla birbirine bağlanan insanlık, 

şimdi de elektronik dalgalarla, wi-fi, 4.5G tekno-

lojilerle daha iyi iletişim kuruyor(?). Öte yandan 

kıtaları birbirine bağlayan insanlık, yanı başında-

ki komşusunu duyamaz hale geldi. İletişim çağı 

dünyayı koca bir küresel sağırlar ülkesine dönüş-

türdü bir yönüyle. Çağ önce blok blok apartlarla 

kalıpları ve kalpleri ayırdı. Şimdi de her evin oda-

sını, her odanın bireylerini koparıyor birbirinden. 

Belki de kelimenin diğer anlamıyla “bağlıyor” bi-

reyleri. 

Davetin Değişmeyen
Doğası

Dosya Konusu
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Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTÜRK
ozkanozturktr@gmail.com

İletişim çağı dünyayı koca 
bir küresel sağırlar ülkesine 
dönüştürdü.
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Bir iletişim firmasının şu sloganı modern bü-

yücüleri ele veriyor ama yakalamaya ve ellerin-

den kurtulmaya olanak bulamıyoruz. “Connec-

ting people” diyor firma yani “bağlanan insanlar”. 

Ne acı değil mi? İkinci anlama intikal edince 

anlaşılıyor nasıl bağladığı. Kimi ellerinden, kimi 

bacaklarından yakalanmış bu modern ağlara. Ki-

minin zihnine ağlarını örmüş, kiminin kalplerine. 

Yani kulaklar, gözler ve gönüller esir edilmiş. Ku-

laklarda eskiden gaflet pamukları olurdu. Bir hakk 

davetçisi ilahî kelamın tesiri ile alıverirdi onu ora-

dan. Gönüller İslam’a açılırdı. Şimdi ise sibernetik 

şebekelerin ördüğü kablolar, kanallar kulakları-

mızdan giriyor, kalbimize ve zihnimize bağlanı-

yor. Fiber optik teller, sosyal medya ağları denen 

örümcek sarmalının içine alıyor bizi. Bu bağın 

ağına düşen insanları, çırpındıkça haz alarak sa-

ğır odalara dönüştürüyor. Bağlıyor, bağlamlarını 

değiştiriyor, yeni gündemler veriyor onlara. 

Sanal gerçeklikler, sanal ilişkiler, sanal sohbet-

ler ve paylaşımlar. Neyi paylaşıyor insan Allah 

(c.c.) aşkına? Yediği yemeği birileri ile paylaş-

mıyor, onun suretini, resmini paylaşıyor. İştah-

lı boğazların fakat iştahsız gönüllerin resimleri 

bunlar. Yediği yemekten aldığı haz, paylaşımları 

ve bunlara yapılan beğenilerle artarak devam 

ediyor. Her paylaşıma yapılan sanal tıklama bir 

ayartıya dönüşüyor ve insanın ruh ayarlarını bo-

zuyor. İnsan beğeniyle çalışan bir varlık değildir 

oysaki. Bir baştan çıkarılmanın içine bırakıyor in-

sanları ve bu girdap gözümüzün önünde çocuk-

larımızı bile içerisine çekiyor. Kayıyor elimizden 

sahip olduklarımız. Şehrin uzak bir yerinden bir 

adam koşarak gelip tekrar tekrar uyarmalı bütün 

sağırlaşmış çağımızı. Ve bizi yeniden hayata ça-

ğırmalı.

Önce tespitle başlayalım. Muhatabımız ola-

rak başı öne eğik insanlar var karşımızda. Neden 

Dosya Konusu
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eğik başlar? Cevabı kolay. Çünkü ellerindeki te-

lefonlarına bakıyorlar. Gözler, kulaklar iptal. İşin 

kötü tarafı Müslümanlar da bu girdaptan kurtul-

muş değiller. Çağın balçığı herkesi bir şekilde içi-

ne çekiyor. Müslüman kitleler de hayat ve onun 

anlamını Google’da arıyorlar artık. Ayetler, hadis-

ler, menkıbeler hepsi orada. Bu cansız sözler mi 

kalpleri diriltecek. Bilgi ile irtibatlarını orada ku-

ruyor ve ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlar. Hatta 

bilgi değil sadece, eylemlilik alanını da oraya ta-

şımışlar. İnandıkları değerlere işaret eden onlar-

ca paylaşım yapıyorlar, sanal cihatlar yapıp sanal 

mevziler kazanıyorlar. Sanal davetler, sanal vaaz-

lar, sanal beğeniler ve fav’lar. Tabi ki reel oldu-

ğunu umdukları sanal sevaplar, bonuslar v.s. var 

bunların karşılığında. Günahlar da sanallaşıyor 

öte yandan. Her günaha karşılık gelen bir sanal 

tatmin alanı var. Hem de sanal olduğu için, ger-

çek gerçeğe, ten tene değmediğinden cehen-

nemi hatırlatmıyor bu günahlar. Öyle bir günah 

ki kendisi sanal olduğu gibi bıraktığı pişmanlık da 

sanal. Acıtmıyor, derin derin düşündürtmüyor? 

Sanki imanların bunlara karşı bağışıklık sistemi 

var. Düşünmeyen bir varlığa dönüşüyoruz. Peki, 

sanal ortamlarda melekler yok mu, Allah (c.c.) 

sadece reel âlemin mi Rabbi? Haşa! Allah (c.c.) 

bütün âlemlerin Rabbi değil mi? 

İslam davetçilerinin böyle bir çağda öncelikli 

sorumlulukları kendileri ve çevrelerini bu bur-

gaçtan kurtarmak olmalıdır. İslam fıtrat dinidir. 

Canlılığı, zindeliği teşvik ederek, kendi mesajının 

da fıtrî zeminde, ona uygun olarak yayılmasını 

programlar. 

Davetinin muhatabı insandır. Mesajı insanın 

zihni, kalbi, hafızası, muhayyilesi, aklını hedef 

alır. Bu hedefe ulaşmayı perdeleyen her aracı 

ve mesajın hakikatini tahrip eden unsuru dışlar. 

Modern iletişim aletlerinin bir davet aracına dö-

nüştürülebileceği ve bunun İslam’ın ruhuna uy-

gunluğu çok tartışmalıdır. İslam eskilerin tabiriyle 

muhatapları ile diyaloğun rû-be-rû (yüz yüze) 

ve sözle olmasını öngörür. Çünkü Müslüman 

yüzü, Müslümanın ruhunun suretini taşır. İnsan 

yüzü, insanın ruhunun resmidir biraz da. Ashab-

dan Abdullah b. Selam’a (r.a.), Âlemlerin Efendi-

sini (s.a.v.) ilk defa gördüğünde, “Bu simada yalan 

yok, yalan olamaz!” dedirten yüzün, yüzden al-

dığı bereketi değil miydi? 

Müslüman sözü tesirli olan insandır. Din na-

sihattir ve nasihatin doğası onu sahibinin ağ-

zından ve bakışlarının samimiyetinden almayı 

gerektirir. Muhataplarımız da hulus-i kalb ile yak-

laşırlarsa davet gerçekleşir ve söz kalbe atılan bir 

tohum olur. Orada iman yeşermeye durur. İslam, 

ilk yıllarında, söz ile davet mümkün olmuyorsa 

hasbîliği en yüksek olan araçlar olan kalem ve 

kâğıt ile yani kitap ve mektup gibi unsurlarla sö-

zün/mesajın ulaştırılmasını tatbik etmiştir. Bun-

lar davetin hesabını ve programını belirlemekle 

ilişkilidir. Çünkü kalem ve kâğıt sözü kirletmezler. 

Fakat bugün modern dünyanın kirli iletişim 

araçlarının sözümüzü ne kadar kirlettiği, anlamın 

muhatabın zihnine tertemiz ve berrak ulaşıp

Şehrin uzak bir yerinden bir 
adam koşarak gelip tekrar 
tekrar uyarmalı bütün sağır-
laşmış çağımızı. Ve bizi ye-
niden hayata çağırmalı.

Müslüman kitleler de hayat 
ve onun anlamını Goog-
le’da arıyorlar artık. Ayetler, 
hadisler, menkıbeler hepsi 
orada. Bu cansız sözler mi 
kalpleri diriltecek.
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ulaşmadığı çok şüphelidir. Bu sebeple İslam da-

vetçisi yeniden muhataplarının kollarına girmeli 

ve onlarla beraber yürümelidir. Günümüz davet 

araçları diye zihnimizde kapı açmaya fazlaca 

gerek yok kanısındayım. Hedefimiz sonuçta in-

sandır, duygusu, mimikleri olan, yüzü gönlünün 

aynası olan insan. İnsan insana kavuştu mu sö-

zün diriltici kudreti ortaya çıkacaktır. O halde İs-

lam davetçilerinin, tabiri caizse gönül avcılarının, 

namluya sürecekleri sözleri, iman dolu bakışları, 

duruşlarındaki asalet, içtenlik ve samimiyetlerin-

den kaynaklanan izzetleri olmalıdır. Sözleri alımlı 

değil ilimli, keskin değil kesin olmalıdır. Bakışları 

kalplerinden doğan merhamet pınarlarının dö-

küldüğü şelalelere dönüşmelidir. Altlarında du-

ran her doğru muhatabı tertemiz eden bu berrak 

bakışlar, kalplere nüfuz edebilmelidir. Karmaşaya 

gerek yok. 

Davette metot belli, sözümüz silahımız ol-

malı. İnsanların önce kollarına sonra gönüllerine 

girmek. İşin sırrı budur. Yüz yüze davet, insanları 

bir fikir etrafında halkalamanın, kalpleri birbirine 

gergef gibi işlemenin en uygun yoludur. O se-

beple davetçinin en büyük arayışı sözüne kulak, 

gönlündeki imanın akacağı bir yatak bulmak ol-

malıdır ki başka başka iklimlere de hayat taşıya-

bilsin. Sözünü taşıdığı her yerde sözüne bir dost 

bulacaktır. 

O yüzden derdi dostluk olan Ey İslam da-

vetçisi. Sen, sen ol “sözünü esirgeme!”

Dosya Konusu
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Her insan kabul ve reddettikleri ile bir so-

rumluluk yüklenmiştir. Dünyada bulunmasına 

varoluşsal anlam katan değerler de bu kabul ve 

redlerle örülüdür. 

İnsan bu değerlerle hayatını düzenleyerek bir 

hayat tarzı inşa eder. Sahip olduğu bu değerler-

le hayatı anlamlandırarak yaşama ve mücadele 

azmi kazanır ve kendini dinamik tutar. Günlük 

hayat içinde gösterdiği her davranış bu değerler-

den kaynaklıdır. İnandıklarının kendine yüklediği 

sorumluluğun farkında olan kişiden de bu inanç-

lara uygun ameller beklenir.  Böylesi bir tutarlılık 

sadece “dinlere” inanan insanlardan beklenmez; 

aynı zamanda bir düşüncenin, ideolojinin veya 

süfli arzu ve fikirlerin peşinden gidenlerden de 

böylesi tutarlı davranışlar beklenir. İnsanın inan-

dığını iddia ettiği, sözleri ile ifade ettiği görüşlere 

aykırı davranması ise içselleşmemiş bir inancın 

ve tam kabullenilmemiş bir düşüncenin ispatıdır.  

Aslında insan, hali ve kavli ile diğer insanlara 

bir davette bulunur. Bu davetin başarı şansı ve 

insanlardaki etkisi ise hâlinin ve sözlerinin uyu-

mu/insicamı oranında olacak; aynı zamanda 

hâli ve kavlinin çelişmesi inancın sahiciliğini yok 

edecektir. Böylece her inanç sahibi inandıkları ile 

toplumda bir renge bürünür. Bu renk, hem dış 

görünüş hem sözler hem de davranışlarla görü-

nür hâle gelir. Mümine rengini veren ise Allah’tır 

(c.c.). O, Allah’ın (c.c.) boyası ile boyanarak, haya-

tın her alanında ve her anında bunun sorumlu-

luğu ile yaşar. 

Bütün peygamberlerin en önemli özelliği in-

sanlara iyiliği emredip onları kötülükten nehye-

derken öncelikli olarak bunları kendi hayatlarında 

uygulamalarıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de 

inen ayetleri insanlara bildirirken uygulamasını 

da yaşayarak göstermiştir. O’na (s.a.v.) bakan her 

kişinin gördüğü, hâlinin sözleri ile olan uyumu/

insicamıydı. Yanına gelip sohbet eden, sözlerini 

dinleyen ve gönül veren insanları en çok etkile-

yen özelliği de bu idi. O’nun (s.a.v.) rahle-i tedri-

satından geçen, dizinin dibinde yetişen nesil de 

onu örnek alarak böyle bir hayat inşa etmişlerdi.

O (s.a.v.), Allah’tan (c.c.) aldığı “kalk ve inzar et” 

emri gereğince yakınlarından başlayarak dalga 

dalga yayılan tebliğ ve davet görevini yerine ge-

tirirken yalnız değildi. Allah’ın (c.c.) dinini insanla-

ra ulaştırmak için sadece kendisi uğraşmıyordu; 

iman eden her mümin bir şekilde bu iman ker-

vanına insanları davet ediyordu. 

Hz. Bilal (r.a.) işkenceler altındaki sabrı ve dilin-

deki ‘ehad’ ile,  Hz. Abdullah b. Mes’ud (r.a.) müş-

riklerin merkez edindiği Kabe’de Kur’ân okuyuşu 

Sahabe ve Davet

Dosya Konusu

10

Yasin KAYIKÇI
yasinkayikci@hotmail.com
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aynı zamanda hâli ve kavli-
nin çelişmesi inancın sahi-
ciliğini yok edecektir.
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ile, Hz. Ebu Zer Gıfari (r.a.) Kabe’de açıkça şirk 

düzenini reddedişi ile, Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) hem 

en yakın çevresindeki arkadaşlarına -Hz. Zübeyr 

b. Avvam, Osman b. Affan, Talhâ b. Ubeydullah, 

Sa’d b. Ebî Vakkas, Abdurrahman b. Avf ... (r.an-

hum)-  İslam’ı ulaştırması hem de iman ettikleri 

için çeşitli işkencelere uğrayan köleleri satın alıp 

azat etmesi ile... Kısaca her sahabe kabiliyeti, sa-

hip olduğu imkânlar ve yapabileceği en iyi yol 

ne ise onunla davet görevini yerine getirdiler. 

Onlar farklı yollar ve yöntemlerle İslam’a daveti 

hayatlarının ayrılmaz bir parçası kıldılar. 

Sahabenin örnekliğinde gördüğümüz en 

büyük hakikat de işte budur. Hepsi birer hatip 

değildi, hepsi insanları etkileyici cümleler kura-

mıyordu; ancak sahip oldukları ihlas ile İslam’ı 

insanlara ulaştırmaya azmettikleri için farklı yön-

temlerle daveti sunmaya devam ettiler.

Sahabenin İslam’a Davetinden Örnekler

İnsanların en çok etkilendikleri inançlar/din-

ler, dinin emrettikleri ile bağlılarının amelleri/pra-

tikleri/eylemleri uyumlu olanlardır. İşte ilk neslin 

sahip olduğu en önemli davet aracı da bu idi. 

Onlar iman etmişler ve bu imanın gereğini ye-

rine getirme gayreti ile ömürlerini geçirmişlerdi. 

Günlük hayatlarının her anında Müslümanca ya-

şamaya gayret ediyorlardı. 

Hz. Ümmü Süleym (Rumeysa) (r.a.) ile Hz. 

Ebu Talha (r.a.) arasında meydana gelen şu ha-

dise bu konuda özel bir örnektir. Ümmü Süleym 

(r.a.)  Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hizmetine 

verdiği Hz. Enes b. Malik (r.a.) ve onun gözü pek 

kardeşi Hz. Bera b. Malik’in (r.a.) annesidir.  O 

iman ettikten sonra kocası Malik kızarak evini 

terk etmiş ve Suriye tarafına giderken yolda öl-

dürülmüştü. Dul bir hanım olan Ümmü Süleym 

(r.a.) çok zeki biri idi. Bu zeki hanıma talip olanlar 

arasında Zeyd b. Sehl (Ebu Talha) isimli bir müşrik 

de vardı. Ancak Ümmü Süleym (r.a.) zenginliği, 

yakışıklılığı ve soyluluğu ile dikkatleri çeken Ebu 

Talha’yı müşrik olduğu için reddetmişti. Müslü-

man olmadan onunla evlenmek istemiyordu. 

Ebu Talha bir gün yine geldi. İstediği kadar mal 

vereceğini söyleyerek ikna etmeye çalıştı. 

Ümmü Süleym (r.a.) bu vesile ile Ebu Tal-

ha’nın iman edeceğini düşünerek ona  “Senin 

gibi bir adamın evliliği reddedilmez. Ancak sen 

kafirsin ben ise Müslüman bir kadınım” diyerek 

onunla evlenebilmesi için yapması gerekeni 

gösterdi. Ondan Müslüman olması durumunda 

hiçbir şey istemeyeceğini söyledi. Müslümanlı-

ğını mehir olarak kabul edeceğini söyleyerek İs-

lam’a davet etti. Hiçbir mal istemeyen bu iman 

sahibi kadının imanının büyüklüğü Hz. Ebu Tal-

ha’yı (r.a.) daha çok etkiledi. Bir süre düşündük-

ten sonra iman etti ve Ümmü Süleym (r.a.) ile 

evlendi. Hz. Ebu Talha (r.a.), iman ettikten sonra 

İslam için büyük fedakârlıklar gösteren sahabe-

lerden biri oldu.

Müslüman, iman ederek büyük bir sorumlu-

luk yüklendiğinin bilincinde olmalıdır. Bu sorum-

luluk nefsinden başlayarak dalga dalga bütün bir 

toplumu kuşatıcı bir sorumluluktur. O, Müslü-

man olarak ilahi değerler sistemine inanan ulvi 

bir yolun yolcusu olduğunu ilan ederek o andan 

itibaren hayatını İslam’a göre düzenleyecektir. 

Peygamberimiz’in (s.a.v.) tebliği ile bu kutlu 

yola katılanlardan birisi de Devs kabilesindendir. 

Dosya Konusu
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Devs kabilesinin ileri gelenlerden biri olan 

Mekke’ye geldiğinde müşrikler hemen etrafını 

sarıp sözleri ile insanları büyüleyen/sihirleyen 

biri olarak Peygamberimiz’den (s.a.v.) bahsetme-

ye ve iman ile arasına engeller koymaya çalıştılar. 

Ancak Devsli Tufeyl b. Amr, Peygamber Efendi-

miz’den Kur’ân ayetlerini dinleyince iman ede-

rek ailesine/kabilesine döndü. Tek hedefi vardı 

artık. Ailesinden başlayarak çevresindeki kişilerin 

iman etmesi için çalışmak. Bu amaçla evine dö-

nüp önce hanımına sonra babasına “Bana yak-

laşmayın ben Müslüman oldum...” dedi. Onun 

bu sözlerinin etkisi ile ikisi de hemen iman ettiler. 

Ailesinden kendisine iman edenlerden sonra Hz. 

Tufeyl b. Amr (r.a.), kabilesinin iman etmesi için 

çalışmalara başladı. Ancak kabilesi davetini bir 

türlü kabul etmeyince Peygamberimiz’in (s.a.v.) 

yanına kızgınlıkla giderek durumu şikâyet etti ve 

kabilesi aleyhine dua istedi. Peygamber Efen-

dimiz (s.a.v.) ise hidayetleri için dua buyurdular. 

Ona sabrı ve sebatı tavsiye ile kabilesine dön-

mesini ve mücahedeye devam etmesini söyledi. 

Hz. Tufeyl b. Amr’ın (r.a.) yıllar süren gayreti ile 

birçok kişi iman kervanına katıldı.

Tufeyl (r.a.), ailesinin bir kısmının Müslüman 

olmasına, Devs kabilesinin İslam’ı tanımasına ve 

uzun soluklu tebliğ çalışması ile Devslilerin bu 

nimete ermelerine vesile oldu. Ancak onun gibi 

bir davet ile kavminin yanına dönen Urve b. Me-

sud (r.a.) ise şehit edildi. Peygamber Efendimiz’e 

(s.a.v.) Medine yolunda yetişip iman eden Hz. 

Urve b. Mesud (r.a.), büyük bir mutluluk ile kav-

mini imana çağırma azmine büründü. İçi içine 

sığmıyor, bir an önce kavmine ulaşarak imana 

çağırmayı hedefliyordu.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Urve’nin (r.a.) 

kabilesi Sakiflilerin tavrını daha önce test etti-

ği için onu uyararak “seni öldürürler” dedi. Urve 

(r.a.) ise kavminin ona olan hürmeti, onların ileri 

gelenlerinden olması ve ona olan itaatleri ne-

deniyle zarar vermeyeceklerini söyleyerek yan-

larına gitti. Yüksek bir binanın tepesine çıkarak 

onları İslam’a davet etti. Ancak kavminin cevabı 

çok sert oldu. Bir anda oklar yağmaya başladı ve 

şehit edildi. O, şehit olarak Rabbine (c.c.) kavuş-

tu ve Taif kuşatmasında şehit olanlarla beraber 

defnedildi. [Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) onun 

durumunu anlatırken Yasin Suresi’ndeki mümin 

kişinin -Habibi Neccar- hâline benzediğini söy-

lemiştir. (Yasin Suresi; 20-27. Ayetler anlatılan 

olayı hatırlattı)]. Hz. Urve (r.a.), hakikatten uzak, 

batıl içinde debelenen kabilesine İslam’ı ulaştır-

mak isterken, üstlendiği tebliğ ve davet misyonu 

nedeniyle şehadet mertebesine kavuştu. 
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Sahabeler, çevresindeki insanları İslam’la ta-

nıştırma ve onların iman etmelerine vesile olma 

yarışına girmişlerdi. “Dünya ve içindeki her şey-

den daha hayırlı” olan amel peşinde koşuşturu-

yorlardı. Günleri geceleri çevrelerindeki insanla-

rın hidayeti için neler yapabilirim düşüncesi ve 

planları ile geçiyordu. Onlar, Allah (c.c.) ve Rasû-

lü’ne (s.a.v.) ahid vermişler ve bunun gereği için 

uğraşıyorlardı. Bunlardan bir diğer örnek ise Hz. 

Muaz b. Cebel (r.a.) ile arkadaşlarının Amr b. Ce-

muh’un Müslüman olması için gösterdikleri ça-

badır. Amr b. Cemuh’un oğlu Muaz(r.a.), Muaz’ın 

arkadaşı Muaz b. Cebel (r.a.)  ve diğer arkadaşları 

onun Müslüman olması için güzel bir plan kur-

dular. Amr’ın evinde özel yer ayırıp taptığı menat 

putunu Beni Seleme’nin hacet giderdiği çukur-

lardan birine birkaç gece attılar. Amr b. Cemuh, 

putunu her aradığında bu pisliğin içinde buldu. 

En sonunda boynuna bir kılıç asarak ‘Andolsun 

ki bu işi sana kimin yaptığını bilmiyorum. Şayet 

kendine bir hayrın varsa işte sana bir kılıç; onun-

la kendini koru!’ dedi. Gençler gece gizlice gelip 

kılıcı çıkararak boynuna bir köpek leşi bağladılar 

ve aynı çukura attılar. Taptığı putun aciz ve ze-

lil hâlini görünce kendine hayrı olmayanın bana 

hayrı olmaz diyerek Müslüman oldu. Bu gençler 

Amr b. Cemuh’un (r.a.) gözlerini açmak için çok 

farklı bir davet metodu izlediler ve Allah’ın (c.c.) 

inayeti ile sonuca ulaştılar.  Hz. Amr b. Cemuh 

(r.a.), ayakları topal ve aksak biriydi. O, bu hâliyle 

“Allah için ne yapabilirim” diye düşünüyor, uğ-

raşıyor; ancak elinden çok bir şey de gelmiyor-

du. Engeli nedeniyle Bedir’de bulunmasına izin 

verilmemişti. Uhud Savaşı sırasında Peygambe-

rimiz’e (s.a.v.) “Cennette şu topal ayağımla yü-

rümek istiyorum” deyince kendisine izin verildi. 

Uhud şehitlerinden biri de Amr b. Cemuh’tu (r.a.). 

Peygamberimiz (s.a.v.) “Onu Cennette topallaya-

rak yürür gördüm” buyurdu.

Sahabenin Allah (c.c.) için gösterdikleri gay-

retlerden birine de Tebük Seferi hazırlıkları sıra-

sında orduya yapılan yardımlarda şahit oluyoruz. 

Allah’ın (c.c.) dini yeryüzünün en uzak noktala-
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rına ulaşsın, İslam’ın adaleti bütün mazlum coğ-

rafyalara hâkim olsun ve zalim düşmanın kalbine 

korku salsın diye hazırlanan bir ordu idi zorluk 

ordusu. Her açıdan zorlu bir seferdi. Hazırlıklara 

başlayan Müslümanların zorlukları aşması yine 

sahabeler için büyük bir imtihandır. Onlar bu 

zorlukları da Allah için gösterdikleri fedakârlıklar-

la aştılar. Hz. Ebubekir (r.a.), Hz. Ömer (r.a.), Hz. 

Osman (r.a.) ve diğerlerinin neler yaptıkları tari-

hin şahit olduğu büyük fedakârlıklardandır.  

(Allah (c.c.) hepsinden razı olsun). Bununla bir-

likte Medine’nin mümine kadınlarının göster-

dikleri fedakârlık ise gerçekten takdire şayandır. 

Onların da erkeklerin yaptıkları bu hayır yarışın-

da geri kalmadıklarını gösteren rivayeti Eslem 

kabilesinden Ümmü Sinan (r.a.) naklediyor: “Âi-

şe’in evinde Peygamberimiz’in önüne serilmiş 

bir örtü gördüm. Üzerinde fil dişinden bilezikler, 

pazubendler, yüzükler, halhallar, küpeler, deve-

lerin ayaklarını bağlayacak kayışlarla, kadınlar 

tarafından gönderilen ve Müslümanların savaşa 

hazırlanmalarına yarayan bir takım şeyler bulu-

nuyordu.”

İslam’a davette sahabe örnekliği konusunda 

Hz. Musab b. Umeyr’in (r.a.) yeri bambaşkadır. O, 

Ensar’ın isteği üzerine Peygamber Efendimiz’in 

(s.a.v.) görevlendirmesi ile Medine’ye davetçi ola-

rak gönderildi. Onun en önemli özellikleri güzel 

bir hatip olması,  insanları ikna edici bir dil kullan-

ması ve kendisine tepki gösterip tehdit edenlere 

bile sabrederek tebliğ ve davet görevini sürdür-

mesidir. Onun görevi hem yeni Müslüman olan 

Ensar’a İslam’ı öğretmek hem de müşrik olan 

Medinelilere İslam’ı anlatmaktı. Bütün enerjisi ile 

Müslümanların ihtiyacı olan bir İslam üssü inşa 

etmeye çalışıyordu. 

Bu konuda ona yardımcı olan kişiler yeni 

Müslüman olmuş Ensar’ın gençleri ve Medine’ye 

yanında gönderilen yardımcısı ve Kur’ân öğre-

ticisi olan kör/âmâ sahabi İbn Ümmü Mektum 

(r.a.) idi. Asıl sorumluluk ise Hz. Musab’a (r.a.) ait-

ti. Gelenlere Kur’ân okuyor, İslam’ı anlatıyordu. 

Onun etkili üslûbundan rahatsız olan Useyd b. 

Hudayr ve arkasından Sad b. Muaz’ın tehditkâr 

ifadelerine, elinde silahla karşısına dikilmeleri-

ne rağmen Rabbine güvenerek emin bir şekilde 

onları sakinleştirmiş ve “Biraz oturup söyleye-

ceklerimi dinlesen; beğenirsen kabul etsen, be-

ğenmezsen, hoşuna gitmezse, dinlemekten yüz 

çevirsen olmaz mı?” diyerek onları makul bir 

yola davet etmişti. Ve sonunda kavimlerinin ile-

ri gelenlerinden olan iki mümtaz şahsiyet iman 

ederek Müslüman oldular.

Bütün sahabeler İslam’a davetin sadece Hz. 

Peygamber’e (s.a.v.) has bir özellik olmadığı bilin-

ci ile davranıyorlardı. Büyük bir coşku ile etrafla-

rındaki insanlara İslam’ı anlatmaya çalışıyorlardı. 

Her biri kendi sınırları içinde olsa bile bu dave-

ti ulaştırmayı görevleri biliyordu. Eğer sahabeyi 

örnek almak gerekirse onların bu azmi örnek 

alınmalı ve onlar gibi “Ben bu yolda ne yapabili-

rim” diyerek ayağa kalkıp yola çıkılmalıdır. Çünkü 

davet ve tebliğ görevi aslında her Müslümanın 

hayatı boyunca bir şekilde yerine getirmek zo-

runda olduğu görevlerdendir. 
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V.D.: Tebliğ ve Davet kavramlarını açıklaya-

bilir misiniz?

C.Ç.: Esirgeyen ve bağışlayan, din gününün 

sahibi, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a (c.c.) hamd 

davetçilerin önderi, Efendisi olan O’nun (c.c.) âli 

ve Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salat ve se-

lam olsun. İslam davasını günümüze kadar dille-

riyle, gönülleriyle, kalemleriyle, kılıçlarıyla bizlere 

kadar ulaştıranlara ve kıyamete kadar da bunun 

mücadelesini verecek olan davetçilere salat ve 

selam olsun diyerek sözlerime başlamak istiyo-

rum.

Davet ile tebliğ hemen hemen aynı şeylerdir. 

Birisi daveti, çağırmayı ifade eder, diğeri ise vahyi 

ulaştırmayı, duyurmayı anlatır.

Tebliğ, Kur’ân ve Sünnet’in mesajlarını birile-

rine ulaştırmak anlamına gelir. Bir başka ifade ile 

tebliğ, “hak dini bilmeyen kimselere onu ulaştır-

mak, doğru bilgi sahibi olmasını sağlamak, inan-

ması için gayret göstermek” demektir.

Davet ise; çeşitli vasıta ve yöntemleri kulla-

narak İslam dininin esaslarını insanlara anlatarak 

onu benimsemelerini ve dinin koyduğu esaslara 

göre yaşamalarını sağlama çabasıdır.

Bir başka deyişle, davet; insanları Allah’a (c.c.), 

peygamberlerin haber verdiğini tasdik etmeye 

ve emirlerine itaat etmeye çağırmaktır.

V.D.: İslam’ın hakikatlerini insanlara öğ-

retme niteliğindeki bu görevi belli kişilere mi 

yöneliktir yoksa herkesi mi kapsamaktadır?  

Başka bir değişle bu farz-ı ayn mı, yoksa farz-ı 

kifaye midir? 

C.Ç.: Özet olarak şöyle bir şey söyleyebili-

riz: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) risaletiyle başlayan 

tebliğ görevinde,  ferdi davetler ağır basıyordu. 

Hz. Muhammed’ in (s.a.v.) davetiyle hidayete 

ermiş her şuurlu mü’min bu görevi üstlenerek 

hakkı öğreniyor ve gücü yettiği kadar da başka-

larına açıklamaya çalışıyordu. Efendimiz (s.a.s.) 

bizzat daveti üstlenip, yaydığı gibi bu konuda ye-

tenekli olan ashabını da kabilelere ve toplulukla-

ra gönderiyordu. Bu da bize gösteriyor ki İslam’a 

davet gücü yeten, imkân ve fırsat bulabilen her 

Müslümana farz-ı ayn’dır. Ferdi gayretlerin yeter-

li olmadığı veya kişilerin buna fırsat bulamadığı 

dönemlerde İslami davet görevi İslami cemaat-

lerin üzerine farz-ı kifaye olur. Bunlar da yetersiz 

kalırsa İslam devleti onlara bu konuda örnek olur 

ve bu mukaddes görevin yerine getirilmesi için 

gerekli sebepleri hazırlar.

Röportaj
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bir görevdir.
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Sonuç olarak; Allah’ın (c.c.) emirlerini insan-

lara tebliğ etmek her yerde ve her devirde zaruri 

bir görevdir. Bu görevi icra makamında bulunan 

âlimlerin, yetkililerin ve sorumluların ihmal ve 

gafleti yolundaki mazeretleri kabul edilemez. 

Tebliğ uygun zaman ve mekân tespiti yaparak 

hâl ve gidişata göre yerine getirilmesi gereken 

bir görevdir. Hükmü; insanın gücü ve konumu-

na göre değişir. Ancak daveti terk etmek namazı, 

orucu terk etmek gibidir.

Müslümandan beklenen İslam’a davet etme-

sidir. İnsanların hidayete erip ermediği ondan 

sorulmaz. O hiç bir ümitsizlik ve kaygıya düşme-

den davetinde devam eder. Ona düşen, tebliğ ve 

izahtır. Diğer ibadetleri yerine getirdiği derecede 

davet ve tebliği sürdürür. İsterse hiçbir kimse bu 

tebliğine aldırmasın. Ona farz olan budur. Davet 

ettiği insanların mutlak icabeti ondan istenmez.

V.D.: Davetin mümine kazandırdığı güzel-

likler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

C.Ç.: Bir İslam davetçisini başarıya götüren 

en önemli esaslardan birisi de, hiç şüphesiz da-

vet ettiği dinin kendisine kazandıracağı menfaati 

bilmesidir. Şu iki hadis söylenebilecek sözlerin 

en güzeli sanırım:

Rasûlullah (s.a.v.), Hayber günü Hz. Ali’yi (r.a.) 

yanına çağırmış, İslam sancağını onun eline ver-

miş ve yahudilerle savaşmasını emir buyurduk-

tan sonra ona şöyle demişti:

“Ey Ali! (savaşmadan evvel, önce onları İs-

lam’a çağır) Allah’a yemin ederim ki, Allah’ın 

senin vasıtanla tek bir kişiye hidayet vermesi 

senin için kızıl develere sahip olmandan daha 

Röportaj
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hayırlıdır.” (Buharî) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

şöyle buyurmuşlardır: “Kim, bir hidayete davet 

ederse, kendisine uyanların sevabı kadar ona 

sevap vardır ve bu, onların sevaplarından hiç-

bir şey eksiltmez. Her kim bir sapıklığa davet 

ederse ona, kendisine uyanların günahları 

kadar günah vardır ve bu, onların günahla-

rından hiçbir şey eksiltmez.” İbn Abbas (r.a.)  

“İnsanlara iyiliği öğretenler için, denizdeki ba-

lıklara varıncaya kadar her şey Allah Teâla’dan 

mağfiret diler.” (Müslim; Tirmizî)  buyurmuştur.

V.D.: Davet neden önemlidir?

C.Ç.: Allah’a (c.c.) davet etmek farzdır. Allah’a 

(c.c.) davet, Nebî’den (s.a.v.) ümmetine kalan 

mirastır. İslam’a davet olmadan İslam’ın hayatta 

hâkim olması düşünülemez. İslam’a davet olma-

dan İslam’ın güçlü bir şekilde dünyaya yayılma-

sı düşünülemez. Marufu emretmek ve münkeri 

nehyetmek, İslam davetinden bir parçadır. İn-

sanları cehalet ve sapıklıklardan kurtarmak gibi 

önem arz eden hususları da sayabiliriz.

V.D.: Davet üslubu ve metodunda hangi 

hususlara dikkat edilmelidir?

C.Ç.: Davet faaliyetinin müspet netice ver-

mesi için, bu işin planlı, programlı, metotlu ve 

muntazam bir şekilde yapılmasının gerekli ol-

duğu, şüphe götürmez bir gerçektir. Davetçi, 

gayesine ulaşabilmek için sıhhatli ve doğru olan 

usûl ve metotlara başvurmak zorundadır. Şayet 

metot, hatalı ve uzaklaştırıcı ise sadece davanın 

yüceliği yetmez. Bu bakımdan davette metot, 

davetin önemli bir parçası sayılmalıdır.  

“(İnsanları) rabbinin yoluna hikmetle, gü-

zel öğütle davet et. Onlarla mücadeleni en 

güzel (yol) hangisi ise onunla yap. “ 

(Nahl Suresi; 16/ 125)

İslam’ın yayılması, tanıtılması ve amacına 

ulaşması için, davetçinin İslami niteliklere ve ki-

şiliğe; davetinde de, sağlam ve doğru bir üsluba 

sahip olması gerekir. Aksi hâlde yumuşak olun-

ması gereken yerde sert, sert olunması gereken 

yerde yumuşak davranılabilir. Böylece davetçinin 

kötülediği davranış, sahibini daha da azdırmaya 

neden olabilir.

Davetçinin; güzel bir örnek ve İslam’ın içeri-

ğini taşıyan mükemmel bir programa sahip ol-

ması, İslam’ı yaşaması, sahih sünnete sarılması, 

şüphelerden uzak durması, haramlardan kaçın-

ması, her işinde Allah (c.c.) için murakabede bu-

lunması ve ailesinde İslam’ı yaşaması gerekir.

Allah’a (c.c.) çağrı her devirde her an bütün 

Müslümanların borcudur. İhmal edilemez,  ma-

zeret ileri sürülemez bir meseledir. Günümüzde 

yaşadığımız toplumun durumuna, etrafımıza 

baktığımızda bunun çok daha büyük bir borç ol-

duğunu görmekteyiz.

Davet metodunda anlatacağı konularla ilgili 

sıralamada da şu üç hususa dikkat edilmelidir.

Birincisi: Akideyi kurma dönemidir. Yani o ki-
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şide Allah (c.c.); kâinat, insan ve hayat hakkında 

sağlam düşüncenin kaim kılınması ameliyesidir.

İkincisi: İslam’a davet edilen kişinin imanı 

güzelleşip akidesi kökleşince ve İslam’ı anlama 

seviyesi olgunlaşınca ikinci kademede bunları 

uygulamaya koyma dönemi başlar, yani elde et-

tiği nazari bilgileri pratiğe aktarmaktır.

 

Üçüncüsü: Akidesi kökleşen, İslam’ı anlaması 

mükemmelleşen ve ameli güzelleşen kişi üçün-

cü kademede İslam için çalışmaya yönlendirilir. 

Çünkü fert yalnız başına davet mesuliyeti ile da-

vetin gerektirdiği hususları yüklenemez. Cahili-

yeye karşı koyup onu toplumdan uzaklaştıramaz.

Bunları anlatabilmesi için her ne kadar da-

vetçinin iyi bir bilgi düzeyi olması gerekiyorsa da 

asıl olan davetçinin öğrendiği kadarını insanlara 

aktarmasıdır. Bildiklerini yaşayıp insanlara anlat-

tığı takdirde, yeni şeyler öğrenmek için de azami 

gayret sarf eden davetçi kademeli olarak ideal 

bilgi düzeyine ulaşacaktır. 

“Hele İslam’ı iyice öğreneyim de, insanlara 

ondan sonra anlatayım” gibi bir anlayış, hayırlı 

ameli geleceğe tehir etmektir ki bu şeytanın ves-

vesesidir. Her Müslümanın bilgi düzeyi ne olursa 

olsun diğer insanlara ulaştıracağı bir şeyleri mut-

laka vardır.

V.D.: Muhatap seçimi ile ilgili ne gibi tavsi-

yelerde bulunmak istersiniz?

C.Ç.: Geniş anlamda düşündüğünüzde bu iş, 

yani muhatap seçimi bizim elimizde değildir, hi-

dayet Allah’tan (c.c.) olduğu gibi hidayete vesile 

olan, hidayete başlangıç olan muhatap seçimi 

de Allah Teâlâ’nın iradesiyledir. “Şu adama İslam’ı 

anlatayım” dersin, ona değil de yanındakine na-

sip olur.

Fakat buna rağmen İslam, kime davet yap-

mamız gerektiğini bize göstermiştir. İyilik ve 

ihsan çemberinin en yakından başladığı gibi 

davetin de en yakınımızdan başlayacağı ma-

lumdur. Zaten Kur’ân-ı Kerim’in “Yakın akraba-

larını Allah’ın azabıyla korkut”  (Şuara Suresi; 

26/214) buyurmasından dolayı, Peygamber 

Efendimiz’in (s.a.v.) yakın akrabalarından bu 

işe başladığını biliyoruz. Şimdi bu çizgideki 
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muhataplarımız, öncelikle babamız ve annemiz, 

kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, komşularımız, cid-

di ve vakarlı kişiler, zeki ve çalışkan insanlar ve 

dürüst insanlar olarak sıralanabilir.

V.D.: Günümüz Müslümanları ferdi davete 

mi, toplu davete mi önem vermelidirler?

C.Ç.: Her ikisi de önemli olmakla birlikte 

günümüzde toplu davetten ziyade ferdi davet 

üzerinde durulmalıdır. Çünkü toplu davetlerde 

insanlarla birebir diyalog kurma, onların dert ve 

sorunlarıyla ilgilenme, eksiklikleri tespit edip ge-

reken tedaviyi uygulama gibi bir takım önemli 

hususları tespit etmek mümkün değildir. Toplu 

davetlerin elbette kendisine göre bir takım fayda-

ları vardır. Ferdi davetlerde, yani insanlarla birebir 

diyalog kurularak yapılan tebliğlerde muhatapla-

rımızla daha yakından ilgilenebilir, onların hasta-

lıklarına daha net teşhisler koyarak kalplerde yer 

etmiş olan marazları en güzel biçimde tedavi 

edebiliriz. Ferdi davet, muhatabımızla birebir gö-

rüşme imkânı verir. İnsanlar arasında soramadı-

ğı birçok meseleyi sorabilme fırsatı tanır. Birçok 

meseleyi konuşabilme imkânı sağlar. Birebir ol-

duğu için daha özgür bir şekilde konuşulur. Ferdi 

davet her şart ve durumda yapılabilir, toplu davet 

ise böyle değil. Ferdi davette, birebir ilgilenmenin 

verimi kısa zamanda birkaç kata çıkabilmektedir 

Rabbimizin (c.c.) izniyle…

V.D.: Kıymetli hocam Türkiye ortamındaki 

davetçilere ne önersiniz, tavsiyeleriniz neler-

dir? 

C.Ç.: Konuyla ilgili yeteri kitap okuyarak bilgi-

lenmelerini, davet hususunda öncü şahsiyetleri 

ciddi manada incelemelerini, dünyadaki siyasi 

olayları ve doktrinleri takip etmelerini, Allah ka-

tında mükâfatlarını düşünmelerini ve unutma-

malarını tavsiye ederim.

İslam davet vazifesini yürütmek; sabır ve 

tahammül, azim ve irade, şefkat ve merhamet, 

ümit ve istikamet, tevazu ve vakar gibi ruhi ol-

gunluklar, tebliğ esaslarına vukufiyet, muhatabın 

psikolojik ve sosyolojik ahvalini teşhis, ikna ka-

biliyeti, beyyine ve delillere dayalı konuşma gibi 

ilmi seviye, güçlüklere dayanabilecek, yorulma 

bilmez, basit sebeplerle yıpranıp çöküvermeyen, 

davetin her türlü yükünü çekebilecek kuvvetli bir 

bünye ve davetin müesseriyyeti için bir takım 

maddi imkânlar isteyen meşakkatli ve mukaddes 

bir iştir. İşte böyle bir vazifeye önceden ruhen, 

ilmen, bedenen ve madden hazırlıklı olmaları 

gerekir. 

Zamanımız ehil davetçiyi zorunlu kılmaktadır. 

Vakıf, dernek gibi İslami kurumların davetçi okul-

Röportaj

19



Vavelif Dergisi    Ekim 2015 www.vavelifdergisi.com

Röportaj

20

ları, akademileri, enstitüleri açmaları ve buralarda 

konuya hâkim davetçiler yetiştirmelerini, özetle 

Müslümanların kendilerini çok iyi yetiştirmelerini 

tavsiye ediyorum. Ayrıca her davetçinin Fussilet 

33-34 nolu ayetleri sürekli akılda tutmalı ve unut-

mamalıdırlar.

“(İnsanları) Allah’a dâvet eden, sâlih amel 

işleyen ve ‘ben Müslümanlardandım’ diyen-

den daha güzel sözlü kim vardır...” (Fussilet Su-

resi; 41/33-34)

İşyerinde, okulda, camide, çarşıda, parkta, 

markette, kasapta, otobüste, hastanede, vapur-

da, internet dünyası denen twitter, facebook, 

whatsapp gibi sosyal medyanın imkanlarını fır-

sat bilerek her ortamda uygun zamanı ve zemini 

yakalayarak Allah’a (c.c.) davet etmenin yollarını 

bulmalıdırlar. Bir nevi mobil davetçi olmalıdırlar.

V.D.: Hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı 

teşekkür ederiz. Kıymetli zamanınızı bize ayır-

dığınız için ve bu hoş sohbetiniz için de ayrıca 

çok teşekkür ederiz. 

C.Ç.: Rica ederim, çok memnun oldum, Allah 

(c.c.) yardımcınız olsun. Çalışmalarınızda başarı-

lar  dilerim. Selam ve dua ile…

İşyerinde, okulda, camide, 
çarşıda, parkta, markette, 
kasapta, otobüste, hastane-
de, vapurda, internet dün-
yası denen twitter, facebo-
ok, whatsapp gibi sosyal 
medyanın imkanlarını fırsat 
bilerek her ortamda uygun 
zamanı ve zemini yakalaya-
rak Allah’a (c.c.) davet etme-
nin yollarını bulmalıdırlar. 
Bir nevi mobil davetçi olma-
lıdırlar.
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İnsan Allah’ın (c.c.) yaratıcılığının yeryüzün-

deki en muhteşem delilerindendir.

Allah’ın (c.c.) sonsuz kudretinin bir tecellisi 

olan insan, aynı zamanda imtihanın merkezinde 

de yer almaktadır. Ki, kâinat ve insan bu yaratılı-

şın kusursuz olduğunun delilidir;

Elbette ki Allah (c.c.) kâinattaki bütün eşyayı 

bir hikmet üzere yaratmıştır.

“Allah, gökleri ve yeri boşuna değil, Hakkı 

göstermek için yarattı. Şüphesiz bunda iman 

edenler için bir delil vardır.” (Ankebut Suresi; 

29/44) Nitekim göz ne yana dönse onun “kusur-

suz yaratışını” görecektir.

 Söz gelimi kâinatta yaklaşık iki yüz elli milyar 

galaksi ve her bir galakside bir o kadar yıldız var-

dır. Allah (c.c.)  her şeyi bir hiyerarşi ve düzen ile 

donatmış, bu mükemmellik ise yine insan denen 

mükemmel varlığın yaratılması ve yaşatılması 

için dizayn edilmiştir.

Keza Yüce Kudret’in (c.c.) yaratmış olduğu 

yedi kat göğün ancak birincisine ulaşabilmiştir 

insanoğlu. Milyarlarca yıldır yaratılmış olan yıl-

dızlardan saniyede üç yüz bin km hızla hareket 

ettikleri halde ışıkları henüz dünyaya ulaşmamış 

olanlar mevcuttur. Bu ise evrenin büyüklüğü 

hakkında bize fikir verebilir. Evren sınırsız ve son-

suzdur ve bizim onu matematiksel olarak tanım-

layabilmemiz ancak “sonsuz büyüklük” şeklinde 

olabilir.

“Şüphesiz Allah gökleri ve yeri nizamları 

bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki onla-

rın nizamı bir bozulsa kendisinden başka hiç 

kimse onları tutamaz. Şüphesiz o halimdir, 

çok bağışlayıcıdır.” (Fâtır Suresi; 35/41)

Milyarlarca galaksinin birbirine uzaklığında ve 

döngüsünde bir milim fark bile olsa hayat söner. 

Misal, güneş kendisine verilen emri yerine geti-

rirken milim farklılık yapsa kavruluruz.  “Biz her 

şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer Suresi; 

54/49) buyurmaktadır Rabbimiz (c.c.). 

Dolayısıyla  akıl almaz bir kudretin yaratmış 

olduğu bu düzen, insan denen varlığın yaşam ve 

devamı içindir. İnsanın varlık ve devamı ise kul-

luğu nispetinde anlam kazanır.

İnsan ruh ve bedenden meydana gelmiştir. 

O, Allah’ın (c.c.) yeryüzündeki halifesidir. “Yaratıl-

mışların en şereflisi olması” onun üzerinden tar-

tışmalara yol açmıştır.

Bu özellikle şeytanın isyanına ve tehdidine 

yol açarak onun imtihanını zorlaştırdı.

Tebliğ ve Davet

Dosya Konusu
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“Hatırla ki Rabbin sana ‘Yeryüzünde bir 

Halife yaratacağım.’ dedi. Onlar ise -melek-

ler- ‘Bizler seni tesbih ve takdis edip dururken 

yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek bi-

rini mi yaratacaksın?’ dediler. Allah (c.c.) on-

lara ‘Sizin bilemeyeceğiniz halde ben bilirim.’ 

dedi.” (Bakara Suresi; 2/30)

Evet, insan öğrenme kabiliyeti ile yaratıldı. 

Kendi kendine öğrenebilme, akledebilme, istika-

metini belirleme yeteneğine sahipti. Oysa diğer 

varlıklar sadece kendilerine öğretileni bilmek-

teydiler. Bu bile Allah’ın (c.c.) insanı yaratmaktaki 

muradının onun kendi azametini ve yüceliğini 

kavrayabilecek bir donanıma sahip olduğuna 

işarettir.

Bir başka deyişle insan, Allah’ın (c.c.) sadece 

iyilik üzere yarattığı melekler gibi değil aksine iyi-

liğe ve kötülüğe aynı oranda meyledebilecek bir 

nefis ile yaratıldı. Şüphesiz ki insanı meleklerden 

üstün kılan da bu “kötülüğe” meyilli nefsi ile mü-

cadelesi ve iyi olana meyletme gayretindendir.

Yine Rabbimiz (c.c.) insanoğlunu, en büyük 

imtihan vesilesi olan nefis ve şeytanın şerrinden 

korunabilmesi için kendisini savunacağı silahlar-

la donatmıştır: Akıl, iman, feraset gibi.

İnsanı, nefis ve şeytanla mücadelesinde yal-

nız bırakmayan Yüce Yaratıcı (c.c.) ayrıca uyarı-

calar yani Peygamberler ile de onu korumaya 

almıştır.

Söz gelimi; İnsan doğruyu yanlıştan ayırt 

edebilmektedir. İlimler bunun için doğmuş, Hz. 

İbrahim (a.s.) bunun en bariz örneği olmuştur.

İnsan, adaleti zulümden ayırt edebilme özel-

liğine sahiptir, bundan siyaset ve hukuk ilmi, 

doğmuş, bunun en güzel örneği ise Hz. Musa 

(a.s.) olmuştur.

Faydalıyı zararlıdan ayırt edebilmektedir, bu 

ilahi yetenekten ekonomi ve iktisat meydana 

gelmiştir. Örneği ise Hz. Davut (a.s.) dır.

İyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırt edebil-

mektedir, bundan ahlâki değerler ve manevi 

ilimler doğmuştur. En güzel örneği Hz. İsa (a.s.) 

olmuştur.
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Ve her bir erdem ve üstünlüğün tamamını ise 

Allah (c.c.) Habib-i Zişan Efendimiz’ de (s.a.v.) bu-

luşturmuştur. Onunla kıyamete kadar karşı kar-

şıya gelinecek problemlerin çözüm anahtarları-

nı da Kur’ân-ı Kerim’le Peygamber Efendimiz’e 

(s.a.v.) ihsan buyurmuştur.

Allah (c.c.) kâinatın nizamını muhteşem bir 

döngü ile dengelerken yeryüzünün düzenini ise 

halifelerine Kur’ân nizamına göre tanzim etmeyi 

emretmiştir.

“Gerçekten onlara inanan bir toplum için 

yol gösterici ve rahmet olarak, ilim üzere açık-

ladığımız bir kitap getirdik.” (A’raf Suresi; 7/52)

“Gerçekten bu Kur’ân insanlara en doğru 

yolu gösterir, salih amellerde bulunan mü’min-

lere de kendileri için muhakkak büyük bir 

mükâfat olduğunu müjdeler”. (İsra Suresi; 17/9)

Kur’ân’ın manasının anlaşılabilmesi için ise 

dört temel ölçüye ihtiyaç vardır. Bunlar; Kitap, 

sünnet, icma ve kıyastır. Bu zincirden bir halka 

kopsa ifrat ve tefrit anlayışı çıkar ki sonrası daha 

önceki kavimlerde olduğu gibi sapıklığa düş-

mektir.

“Bu gün size dininizi ikmal ettim, üzerinize 

nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak 

İslam’ı seçtim”. (Maide Suresi; 5/3)

Modern zamanların en gelişmiş teknolojik 

ve ilmi buluşları dahi bu temel nizam belirleyici 

hususlar olmadıkça insan hayatını kurtaramaya-

caktır.

Allah Rasûlü (s.a.v.) ile beraber dinimizin ta-

mamlanmış olması, ona tâbi olan ümmet bü-

tünlüğüne ulaşmamıza vesile kılınmış, ümmet 

ise tüm bu kıstaslar ışığında kıyamete kadar “teb-

liğ ve davet”le görevli kılınmıştır.

Bu sebepledir ki Allah (c.c.) kâinatı insanın 

hizmetine amade kılmıştır. İnsanı ise yeryüzü-

nün halifesi olarak vazifelendirmiştir.

Evrenin mükemmel döngüsünü idare eden 

Allah (c.c.) yeryüzünün yönetimini de ümmete, 

yani tayin ettiği halifelere tevdi etmiştir.

“Ve sizden hayra davet eden, maruf ile em-

reden, münkirden nehyeden bir ümmet bu-

lunsun. İşte onlar kurtuluşla erenlerdir.” 

(Âl-i İmran Suresi; 3/104)

Emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l-münker; iyili-

ği emretmek ve kötülükten nehyetmektir. Yani, 

tebliğ ve davet çalışmasıdır.

Tebliğ; bir mesajın, bir inancın başkalarına 

Dosya Konusu
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anlatılarak ulaştırılmasıdır. İslami ıstılahta ise ilahi 

mesajın sahibi Yüce Allah (c.c.), aracı ve vasıtası 

Hz. Muhammed (s.a.v.), muhatabı ise insandır.

Davet ise İslam’a yapılan çağrıdır. Dünya ve 

ahiret işlerinde İslam’ın getirdiği esasların tüm 

beşeriyete intikal ettirilmesi davetin kapsamına 

girer.

Bütün peygamberlerin gerçek vazifesi teb-

liğ ve davettir. Son Peygamber Hz. Muhammed 

(s.a.v.) ve O’nun (s.a.v.) ümmetinin de elbet.

“Ey Resul sana indirileni tebliğ et. Eğer 

bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış 

olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğru-

su Allah kâfirler topluluğuna rehberlik etmez.” 

(Maide Suresi; 5/67)

Allah Resulü (s.a.v.) “önce yakın akrabanı 

uyar” (Şuara Suresi; 26/214) ayeti gereğince ilk 

tebliği kendi evinde akrabalarına yani Abdulmut-

talib oğullarına yaptı. Ardından Safa Tepesi’ne 

çıkarak hepimizin malumu olduğu üzere tüm 

halka seslendi.

O’nun (s.a.v.) seslenişi “Ey Muhammed, sen 

insanları Rabbinin yoluna hikmet ve güzel 

öğütlerle çağır ve onlarla en güzel şekilde 

mücadele et” (Nahl Suresi; 16/125) ayet-i keri-

mesinde beyan buyrulduğu gibi oldu.

İslam’ın nuru, Hakikat’in aydınlığı tüm insan-

lığı davetçiler vesilesi ile kuşatmıştır. Davet Allah 

Rasûlü’ne (s.a.v.) varis olan her bir ümmet ferdi-

nin üzerinde tartışmasız vazifedir.

Tebliğ ve davet çalışmasını kıyamete kadar 

ayakta tutacak olan Kur’ân’ın nuru ile aydınlan-

mış olan müminlerdir ve bu kutsal vazife onların 

üzerlerine farz kılınmıştır.

“O halde kâfirlere boyun eğme ve bununla 

(Kur’an) onlara karşı olanca gücünle büyük ci-

hat et.” (Furkan Suresi; 25/52)

Sonuç olarak, davet görevini yapan ve yap-

mayanların ayrılacağını, görevini yerine getir-

meyenlerin sonunun nasıl hüsran olacağını da 

Rabbimiz (c.c.) şöyle beyan buyurmaktadır.

“İçlerinden bir topluluk Allah’ın helak ede-

ceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği 

bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dediler. 

Onlar, Rabbimize karşı haklı bir mazeretimiz 

olsun ve ola ki sakınırlar ümidi ile öğüt veri-

yoruz, dediler.” (Araf Suresi; 7/164)

“Onlar kendilerine yapılan uyarıları unu-

tunca biz de kötülükten men edenleri kurtar-

dık, zulmedenleri de yapmakta oldukları kötü-

lüklerden ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık.” 

(Araf Suresi; 7/164-165)

 

Tebliğ ve davet çalışmasını 
kıyamete kadar ayakta tu-
tacak olan Kur’ân’ın nuru 
ile aydınlanmış olan mü-
minlerdir ve bu kutsal vazife 
onların üzerlerine farz kılın-
mıştır.
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Pratikte Davet
Kadir OSMANOĞLU

Her şey teoride güzeldir. Risk yoktur, eko-

nomiye ve zamana dayalı bir harcama yoktur. 

Fedakarlık ve azim istemez. Ama iş uygulama 

sahasına gelip dayandığında teorideki o güzellik 

ortadan yavaş yavaş kalkar. Artık her türlü zor-

luğa göğüs germek zorundasınız. Din-i Müb-

in- İslam’ı anlatmak, hayatlara geçirmek, hakim 

kılmak için anlatma ve örnek olma çabası içinde 

olan her bir mü’min daveti pratize eder. Bunu 

öyle üstün körü, ilk heyecanla, kaba saba bir 

şekilde yapmaz. Müfredatı belli standart bir eği-

timden geçtikten sonra sahaya iner ve ölünceye 

kadar bu daveti yerine getirir. Hem de her gün 

Kur’an ile sahih sünnet ile kendini günün şart-

larına göre yenileyerek bunu yapar. İmbik imbik 

geçtiği tecrübeleri onu kavileştirir. 

Tebliğ ve Davet arasındaki Fark

‘’Halkı iyilik yapmağa çağırıp dururken 

kendinizi unutuyor musunuz? Üstelik Kitabı 

da okuyorsunuz? Aklınızı kullanmaz mısınız?’’ 

(Bakara Suresi; 2/44) Tebliğci de davetçi de bu 

ayetin ışığında yürümek zorundadır. Tebliğ İs-

lam’ı insanlara anlatmak, izah etmek ve ulaştır-

mak olarak kısaca tanımlanabilir. Ama davet sa-

dece tebliğ değildir. Artık davet eden ve davet 

edilen arasında yüz yüze bir süreç başlamıştır. 

Davet eden muhatabını tebliğci gibi anlatıp geç-

mez, onun her anına hitap etmeye, yanlış yap-

tığında ikaz ederek doğruya sevk etmeye çalışır. 

Doğru yaptığında takdir eder.   Aynı şekilde davet 

edilen de davetçiyi sıkı bir murakabe altında tu-

tar, davet ettiği şeyleri kendisi uyguluyor mu, ya-

pıyor mu? Buna bakar. Yoksa sadece anlatıp ken-

disi hayatında uygulamıyor mu? Bu döngünün 

neticesinde davetçi hedefe ulaşsa da ulaşmasa 

da ecrini alır. Dolayısıyla ‘’her davetçi tebliğcidir 

ancak her tebliğci davetçi değildir.’’

Daveti Kabul Edenleri Belli Bir Kaliteye Çı-

karmak

Gerçekten zor iştir belli bir kaliteyi yakalamak 

ve yakalatmak. Davetin bir okulu olmaması ne-

deniyle bazı özel kuruluşlar fahri olarak davetçi 

okulu oluşturarak bu işi belli bir kaliteye ulaştır-

maya çalışıyorlar. Önemli bir misyona sahip bu 

konunun aslında belli anlayışlara sahip birçok 

ekole dönüşmesinden ise temel kriterler üzerin-

den bir ana kaynaktan idare edilmesi gerekmek-

tedir. Peygamberlerin mükemmel bir şekilde icra 

ettikleri davet çalışmasının neticesinde sıfırdan 

nice kaliteli davetçi yetişmiştir. Hatta Mevla Te-

ala Al-i İmran suresi 110. ayetinde bu ümmetin 

davetçi potansiyelinin olduğu gerçeğini de bize 

bildirmektedir. “Siz insanlar içerisinden çıkarıl-

mış, iyiliği emreden, kötülükten men eden ve 

Allah’a iman eden hayırlı bir ümmetsiniz.” Bu 

konuda hayırlı ümmet olması bir şarta bağlan-

mıştır. O da davetçi olma şartıdır. Davetçi oldu-

ğumuz ölçüde hayırlı bir ümmet olacağız, ya da 

hayırsız olmaya devam edeceğiz. Hatta içimiz-

den davetçi bir topluluk bulunması da bu üm-

metin bir özelliğidir. İşte kurtuluşa ulaşanlarda bu 

davetçilerdir. Dolayısıyla bütün İslam ümmetinin 

davetçi kimliğe sahip olmasını bizden Rabbimiz 

istemektedir. Hem de hemen her alandan ha-

berdar olan siyasi, kültürel, pozitif ilimleri bilen, 

kendi kabuğuna kapanmayan dünyayı tanıyan 

birer davetçi. 
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Davetçinin Statüsü

Toplumun her kesiminden davetçinin, toplu-

mun her kesimini davet etmesi mümkün olabilir 

mi? Bu soru belki de en sıkıntılı konuların başın-

da gelen bir konudur. İşin esasında işçi olan bir 

davetçinin davete muhtaç ve muhatap bir işve-

reni, evlat anne-babasını, fakir birisi çok zengin 

birisini usulü dairesinde davet etmesinde bir 

sakınca olmaması lazım gelir. Ama pratikte bu 

hiç kolay değil, hele  şu devirde zengin ve/veya 

makam sahibi birisini ekonomik seviyesi ve ma-

kamı olmayan davetçinin muhatap alınması yok 

denecek kadar az. Dolayısıyla her davetçi hem 

ekonomik olarak hem bilgi ve beceri olarak, hem 

düzgün konuşma ve ikna kabiliyeti olarak, hem 

insan ilişkileri olarak hem de ufuk olarak göz 

dolduracak bir düzeye sahip olmalıdır. Evet doğ-

rudur statü İslam için çok şey ifade etmez ama 

belirttiğimiz gibi bu şu an için önemseniyor ise 

bunun gereğini yapmak ve hazırlıklı olmak gibi 

bir zorunluluğumuz var demektir. Ayet bunu çok 

güzel açıklamaktadır.  “İnsanları Rabb’inin yolu-

na maharetli bir yöntemle ve güzel öğütlerle 

çağır, onlarla üslupların en güzel, en etkilisi ile 

tartış. Hiç şüphesiz Rabbin, yolundan sapanla-

rı herkesten iyi bildiği gibi, doğru yolda olan-

ları da herkesten iyi bilir.” (Nahl Suresi; 16/125).

Her davetçi hem ekonomik 
olarak hem bilgi ve beceri 
olarak, hem düzgün konuş-
ma ve ikna kabiliyeti olarak, 
hem insan ilişkileri olarak 
hem de ufuk olarak göz dol-
duracak bir düzeye sahip ol-
malıdır.
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Aynı şekilde davetçinin statüsü yüksek olabi-

lir. O zaman da davet edeceği insanları küçüm-

seyerek değil her sınıftan insana hitap edebile-

cek bir engin duruşa sahip olmalıdır.   

 Ahiret Eksenli Olmak

Davetçinin dünyalık bir beklentisi olamaz. 

Davetçinin dünyalık kazancı pratikte bellidir= 

hiç… Dünyalık kazancı hiç olan davetçide azim 

ise dağlar kadardır. Hiçbir zorlukta yılmaz. Uzun 

soluklu bir yolda olduğunu bilir. O ahiretteki ka-

zancına bakar. Davetçi, Müslüman kimliği üze-

rine inşa edeceği davetçi kimliğini muhafaza 

ederek hedefine kilitlenmiş, disiplinli, yüksek ka-

rakterli güçlü bir kişilikle hareket eder. “Rabb’in-

den sana indirileni tebliğ et! Bunu yapmaz-

san tebliğ görevini yapmamış olursun. Allah 

seni insanlardan korur. Doğrusu Allah, kâfir-

ler toplumunu doğru yola iletmez. De ki: Ey 

kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size 

indirileni uygulamadıkça bir esas üzerinde 

değilsiniz. Şüphesiz ki, Rabbinden sana indiri-

lenler, onların çoğunun azgınlığını ve inkârını 

artıracaktır. Şu halde kâfir olan bir toplum için 

üzülme!” (Maide Suresi; 5/67-68). 

İstikrar En Önemli Özelliktir

Kullanacağı üslup, edep ve ahlakın yanında 

davetçi istikrarlı bir kişiliğe sahip olmalıdır. Tut-

tuğunu koparan bir özelliği ile pratikte istikrarını, 

ısrarını koruması son derece önemlidir. Tutarlı 

olmak, tembel olmamak ve kişiliğini istikrar ile 

kaim kılmak zorundadır davetçi. Evvelinde gelir 

seviyesi düşük iken başladığı davet çalışmaları-

nı artık zengin olup şirket sahibi olduktan sonra 

da devam ettirmelidir. İşinde gücünde olup artık 

ununu eleyip ipini asmış bir duruma düşmeme-

lidir.

 

Ya da davet ettiği insanlardan karşılık bula-

mayınca yılgınlık göstermemelidir davetçi. Her 

şartta ve zeminde davetini sunmalıdır. İster bir 

fakirin sofrasında, ister iktidar sahiplerinin kar-

şısında ya da televizyon ekranların da her alan 

onun davet sahasıdır. Kendini bu şartlara göre 

yetiştirmelidir. Otobüste, trende, dükkanda, her 

yerde davetini anlatır, ilgi çeker, ikna eder. Bu işin 

pratiği bunu gerektirir. 

İster bir fakirin sofrasında, 
ister iktidar sahiplerinin 
karşısında ya da televizyon 
ekranların da her alan onun 
davet sahasıdır. Kendini bu 
şartlara göre yetiştirmelidir. 
Otobüste, trende, dükkan-
da, her yerde davetini anla-
tır, ilgi çeker, ikna eder. Bu 
işin pratiği bunu gerektirir. 
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Âlemlerin Rabbi olan Allah’a (c.c.) hamd ol-

sun. Yaratılmışların En Şereflisi’ne, O’nun pak ai-

lesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel 

bir şekilde tâbi olanlara salat ve selam olsun.

Dinini kendine dava edinmiş erler, sadece 

erkekler değildir. Dava adamı olmak için erkek 

olmak gerekmediği gibi, erkek olmak yeterli de 

değildir. Erkeklerin akıllarından geçirmediği gay-

retleri gösterip akıl almaz sıkıntılara katlanan 

öyle hanımlar vardır ki bunlar erkeklerden daha 

adamdırlar. Yazımızı okuyan hanım kardeşleri-

miz de pay çıkartmalıdır kendilerine. Peki nedir 

kişiyi “dava adamı” yapan özellikler?

Dava Adamının Özellikleri

1. Dava adamı, dava adamı olmak ister: 

Kişi ancak olmak istediği şeyi olmaya çalışır. 

Dava adamı olmak istemeyen biri sempatizan-

dır. Dava adamı, Allah Rasûlü’nün (s.a.v.) hayatını; 

sempatizan ise “Ne artırırım ne eksiltirim” diyen 

bedevînin tercihlerini kendine rehber edinir. Ya 

adını bile bilmediğimiz bir bedevî olacaksın ya 

da Mus’ab b. Umeyr (r.a.) olacaksın. Tercih se-

nin…

2. Dava adamı ihlaslıdır, riyadan sakınır: 

Şu anda okumakta olduğun bu satırları iş ol-

sun diye değil, ihlasla ve amel etmek için okur. 

İmam Buhârî, Sahîh ismini verdiği meşhur ha-

dis kitabına ilk konu olarak “Vahyin Başlangıcı” 

başlığıyla başlamış ve en başa “Ameller sadece 

niyetlere göredir…” hadisini koymuştur. Hâlbu-

ki bu hadisin, konu başlığıyla ilgisinin olmadığı 

açıktır. Kitabı şerh eden âlimler, İmâm Buhârî’nin 

burada zımnen şunu demek istediğini belirtmiş-

lerdir: “Ey okuyucu! Şu anda elindeki bu kitabı 

okumaya başladın. Eğer en başında niyetini halis 

kılıp yalnız Allah’ın rızasını hedeflemezsen, elde 

edeceğin şey sadece niyet ettiğin şey olacaktır. 

Bu sebeple daha başlangıçta niyetini halis kıl, Al-

lah’ın rızasından başka bir şey gözetme!” Dava 

adamı, Allah’ın (c.c.) rızası dışındaki tüm gayeleri, 

asıl hedefe ulaşmaktan alıkoyan engeller olarak 

görür. Bu aynı zamanda dava adamının güçlü bir 

imana sahip olması gerektiğini ifade eder.

3. Dava adamı davetçidir, 3T kuralına 

uyar: 

Dava adamı, davet adamıdır. İnandığı dava-

ya, Hz. Nuh’un (a.s.) davetçiliğini esas alarak in-

sanları davet eder. Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! 

Gerçekten ben kavmimi gece gündüz davet 

ettim. Fakat benim davetim ancak onların ka-

çışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın 

diye kendilerini her davet edişimde, parmak-

larını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine bürün-

düler, inanmamakta direndiler ve büyük bir 

kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık 

davet ettim. Sonra, onlarla hem açıktan açığa, 

Dava Adamı Mı
Sempatizan Mı?

Dosya Konusu
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hem de gizli gizli konuştum.” (Nûh Suresi; 

71/5-9) Gece gündüz, açıktan açığa, gizlice… 

Denenebilecek tüm yöntemleri 950 yıl deneyen 

bir peygamber ve sonuçta sefilce sular altında 

kalan kavmi… 3T Kuralı: Tanış, Tanı, Tebliğ et… 

Kimisi maalesef bu 3T’yi kaldırıp sadece 1T ile 

yetinir: tekfir…

a. Tanış: Öncelikle muhataplarla tanışmaya 

vesileler aramalısın. Bu vesile, yaşadığın yere, 

senin sosyal çevrene, yaşına, işine, mesleğine, 

cinsiyetine vs. göre değişen bir vesiledir. Bir ke-

resinde, yıllarını İslam davasına adamış olan bir 

müslüman, bir matematik hocası bulup işyerinin 

camına “MATEMATİK DERSİ VERİLİR” yazmıştı da 

bu vesileyle yeni yeni gençlerle tanışmış, İslam’ın 

yeni gönüllerde yeşermesine vesile olmuştu.

b. Tanı: Kişiyle bir kere tanıştın mı artık onu 

iyice tanımaya başlamalısın. Çünkü o senin, belki 

de yedeği olmayan Cennet anahtarındır. Sımsıkı 

tutacaksın onu, kaybetmeyeceksin. İşte kaybet-

memek için onu iyice tanıyacaksın. Öncelikle 

kendisiyle tanıştığında tekrar görüşebileceğin 

verileri edinmelisin. Telefon numarası, Facebook, 

Twitter, mail adresi… Tebliğ etmek balık tutmaya 

benzer, bazen asılırsın, bazen salarsın. Duruma 

göre sen ayarlayacaksın bunu, kitaplardan öğre-

nemezsin.

Dava adamı, davet adamıdır. 
İnandığı davaya, Hz. Nuh’un 
(a.s.) davetçiliğini esas ala-
rak insanları davet eder.



Vavelif Dergisi    Ekim 2015 www.vavelifdergisi.com

c. Tebliğ et: Bu kadar bilgi o kişiye tebliğ 

edebilmen için artık yeterlidir. Bu bilgileri edin-

meden tebliğ yapmak istersen pot kırabilir hatta 

çam devirebilirsin. Türkiye’deki davetçilerin 3-5 

kelime bile olsa Kürtçe öğrenmesi, davetine katkı 

sağlayacaktır. Muhatabının Kürt olması hâlinde, 

Türk milliyetçisi olmadığını bu şekilde açıkça ifa-

de edebilirsin ve aranızda bir muhabbet oluşa-

cağı neredeyse kesindir. Fakat eğer muhatabın 

Türk milliyetçisi ise başlangıçta tek bir Kürtçe ke-

lime kullanmakla kendisine tebliğ etme fırsatını 

elinden kaçırman muhtemeldir. Eğer muhatabın 

içki, kumar, zina vs. gibi günahlara müptela ol-

muş biri ise, başlangıçta kendisine bu günahları 

terk etmesini söylemen anlamsız kalacaktır. Öyle 

ya, neden içki içmesin ki? Allah’ı (c.c.) tanımadan, 

Rasûlü’nü (s.a.v.)  sevmeden neden günahlarını 

terk etsin. Tevhidi anlatmadan günahlardan ka-

çındırmaya çalışır veya namaza başlatmak ister-

sen, sonuç alman oldukça zorlaşacaktır. Aslında 

davet ve tebliğ, üzerine kitaplar yazılan ve yazıl-

maya devam edilecek olan bir konudur.

4. Dava adamı boş şeylerden yüz çevirir: 

Dava, kişiye rahat vermeyen derttir. Başını 

yastığa koyarsın aklına gelir, sabah kalkarsın ak-

lına gelir, yolda yürürsün aklına gelir, okula gi-

dersin aklına gelir, işyerinde çalışırsın aklına gelir. 

Eğer sempatizan değilsen, dinin sürekli aklında-

dır, seni rahat bırakmaz. Davası, İslam’ı yeryü-

züne hâkim kılmak olan bir dava adamı(!) nasıl 

olur da boş işlerle ömrünü yer, bitirir. Boş işler, 

boş sözlerden ibaret değildir. Malayani dediği-

miz, fayda vermeyen her şey boş iştir. Rabbimiz 

(c.c.) felah bulmuş olan müminlerin vasıflarını 

sayarken “Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden 

yüz çevirirler” (Mu’minûn Suresi; 23/3) diye bu-

yurmaktadır. Bazen şeytan seni Allah (c.c.) adıyla 

kandırır. Yaptığın boş işleri, davana hizmet olarak 

gösterir sana. 

Sosyal medyada vakit öldürürsün, davana 

hizmet ediyorsun zannedersin. Tebliğ ettiğin 

kişilerle futbol, Play Station oynar; abartılı olarak 

gezer dolaşır, vakit öldürürsün ve bunu davana 

hizmet zannedersin. Tebliğ ediyorum diye mu-

hatabının cahili ortamlarında bulunursun da sen 

ona tebliğ edeceğine o sana kendi yaşam tarzını 

tebliğ eder, böylece kalbin cahiliyeye meyleder, 

maazallah. Bir yanı cahiliyede, dünyalıkta olan 

ehl-i dünya olduğu hâlde, diğer yanı sözde İs-

lam davasında olan kişilerden olma. Ne yardan, 

ne diyardan…

5. Dava adamı kitap okur: 

Kitapların efendisidir Kur’ân-ı Kerîm… Önce 

onu ve mealini okumalısın. Sonra öğrenmen 

gerekenler sırasıyla akaid, ilmihal, Kur’ân’ı yü-

zünden okuma, hadis, siyer, ahlâk ve kişisel ge-

lişim kitabı. Din, kaynağından öğrenilir; felsefe-

den, TV’den veya Google’dan değil… Şunu sakın 

unutma: Yıllardır derslere, sohbetlere gitmekte 

olan öyle insanlar var ki, sadece duyduklarını bi-

liyorlar. Eline alıp iki kitap okumayan adamdan 

dava adamı olmaz. Olsa olsa sempatizan olur. üç 

gün kitap okumadıktan sonra artık konuşacak bir 

şey kalmamıştır.

6. Dava adamı örnek alır ve örnek alınır: 

İslam bizden her zaman örnek insan olmayı 

emreder. Biz de öyle yaptık, örnek olmaya ça-
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lıştık. Fakat örnek olmaktan örnek almaya vakit 

bulamadık. Hâl böyle olunca, örnekliğin de bir 

kıymeti kalmadı. Allah Rasûlü’nü (s.a.v.) örnek 

almalısın. Sonra sahabeyi, müçtehitleri, ulemayı, 

dava adamlarını… İyisinden de örnek al kötüsün-

den de… İyisini sen de yap, kötüsünden sakın. 

Aynı durum nasihat için de geçerlidir. Maalesef 

nasihati sadece dinleyip hiçbir şey yapmayan bir 

toplumla karşı karşıyayız. Dinleme zahmetinde 

bile bulunmayanlar ise işin cabası… Sen nasihat 

alıyor musun?

7. Dava adamı “en fedakârdır”: 

Sempatizan olmayan hakiki dava adamının 

kaybedeceği en büyük zenginliği, imanı ve da-

vasıdır. Bekârken, öğrenciyken, işsizken, vakti ge-

nişken davaya hizmet eden kişinin dava adamı 

olup olmadığı evlendikten, iş yoğunluğu baş-

ladıktan, dünyalık işlerle vakti daraldıktan sonra 

belli olur. 

Feda edilmesi gereken en büyük varlığımız 

zamanımızdır. Tüm zamanın davana hizmetle 

geçmeli, işinde gücündeyken dahi davan aklın-

dan çıkmamalıdır. Böyle olmayan kişi kesinlik-

le dava adamı değildir. Yıllarını İslam davasına 

vermiş bir Müslüman vardı. Artık genç değildi. 

Maddi imkânları yerindeydi ve kendisinin başın-

da durması gereken uluslararası bir ticareti vardı. 

Bir gün şöyle dedi: “otuzbeş yıldır hiçbir kurban 

bayramını evimde ailemle geçirmedim.” Bahset-

tiğim bu kişi, kurban organizasyonun toplam be-

delinden daha fazlasını Allah (c.c.) yolunda infak 

edebilecek durumda olan ve hakikatte de infak 

eden biriydi. Buna rağmen davaya hizmet için 

Allah’ın (c.c.) bize ikram ettiği bayram gününü 

Allah’ın (c.c.) davasına hizmet etmek için feda 

ediyordu. 

Allah (c.c.) ona dünya ve ahiret saadeti ver-

sin. Davaya para lazım deyip ticarete dalanlar 

asıl ticareti unutanlardır: “Ey iman edenler! Sizi 

acı bir azaptan kurtaracak ticareti size gös-

tereyim mi? Allah’a ve Rasûlü’ne (s.a.v.) iman 

eder, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolun-

da cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin 

için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O sizin 

günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmak-

lar akan Cennetlere, Adn Cennetlerindeki gü-

zel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş 

budur. Seveceğiniz başka bir şey daha var: 

Allah’tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri 

müjdele. Ey iman edenler! Allah’ın yardımcı-

ları olun…” (Saff Suresi; 61/10-14)

8. En büyük maslahat tevhiddir: 

Kardeşim! Günümüzde İslam adına çalışma 

yapan Cemaatleri görüyorsun. Yapılanmalarının 

zarar görmemesi veya genişlemesi için verme-

dikleri taviz kalmadı. En taviz vermez topluluk-

ların bile bu kaygan zeminde dik durmadıklarını 

görüyoruz. Verdikleri tavizleri birtakım müstakil 

maslahatlarla açıklayabilirler. Bil ki maslahatların 

en büyüğü tevhid üzere sabit kalma maslahatı-

dır. Tevhid, bütün maslahatların kendisi için feda 

edildiği maslahattır. Eğer bir hareket tevhid ve 

şirk konularında açık ve net tavır belirleyeme-

mişse, yalnız kalman böyle bir toplulukta bulun-

mandan hayırlıdır.

Evet! Konumuz bu kadarlık bir makaleye sığ-

mayacak derinliktedir. Meseleleri bu kadarıyla 

özetledikten sonra bir dava adamında bulun-

ması gereken diğer özellikleri özetleyerek şunları 

söyleyebiliriz:

Dava adamı ilim tahsil etmeli, Kur’ân ve Sün-

net’i öğrenmeye çalışmalı, tebliğci ahlâklı, hayâlı, 

zahit, dürüst, iradeli, vakarlı, ciddi, güvenilir, sabır-

lı, kararlı, azimli, sözünde duran biri olmalıdır. Ki-
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birden, kötü zandan, gıybetten ve malayaniden 

kaçınmalıdır. Öyle İslamî topluluklar görüyoruz 

ki, bir araya geldiklerinde gülüp eğlenmekten 

başka şey yapmıyorlar. Muhtemelen bunun se-

bebi kitap okumuyor olmalarıdır. Öyle ya, küp 

içindekini sızdırır. Hatası kendine söylendiğin-

de hemen kabul etmeli, haksız bir eleştiriye bile 

maruz kalsa susup muhasebesini kendi içinde 

objektif olarak yapmalıdır. Haksızlığa uğradığında 

kimse seni dinlemiyorsa, Hz. Meryem (r.a.) gibi 

susmayı tercih etmelisin. 

Dava adamı fitne çıkartmamalı, bilakis muh-

temel fitnelerin önüne geçmelidir. İnsanların 

gizliliklerini, mahremiyetlerini öğrenmeye çalı-

şacak kadar meraklı olmamalıdır. Sır saklamalıdır, 

hatta sır olmayan bilgileri de söyleme meraklısı 

olmamalıdır. Gündemi iyi takip etmeli, tebliğinde 

gündemle ilgili konulara İslamî bakışın nasıl ol-

ması gerektiğini beyan etmelidir. Hakkı dosdoğ-

ru anlatma hususunda kimseden çekinmemeli 

fakat patavatsız olmamalıdır. 

Davetçi güzel ahlâklı olmalıdır. Güzel ahlâk 

tebliğ demek değildir, sadece tebliğin muhatap 

tarafından kabul edilmesine vesile olur. Akide 

ağızla anlatılır, lisân-ı hâl ile değil… Dava adamı-

nın, hicreti sürekli kalbinin bir kenarında bulun-

durması, gerektiğinde veya gerekli olmasa dahi 

davetin genişlemesi için hayırlı olacağını düşün-

düğünde şehir değiştirmesi hayırlı sonuçlar do-

ğuracaktır. Çünkü içerisinde bulunduğun toplum 

senin cahiliyeni biliyor, sen onların hayatlarında-

ki pisliklere vâkıfsın. 

Onlar seni dinlemek istemez ve sen de on-

lara tebliğ etmeyi gereksiz görebilirsin. Fakat hiç 

bilmediğin, tanımadığın yerlere taşınman, sade-

ce davan için bunu yapman sana ve ailene çok 

bereket katacaktır. 

En önemlisi ise dava adamı davasının hâkim 

olması için sürekli dua edecektir. Her Müslüman 

bilir ki fâil-i mutlak Allah’tır (c.c.). Zafer O’ndandır 

(c.c.), bizden değil. Öyleyse zafer kimin elindeyse 

onu ondan istemek gerekir.
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30 yılda 40 bin canın toprağa karışmasına se-

bep olan Kürt meselesi merkezli şiddet sarmalı,  

7 Haziran seçimlerinden sonra genişleyerek, de-

rinleşerek,  yeni boyutlar kazanarak farklı bir sü-

rece eviriliyor. Çözüm süreci ile ara verilen şiddet 

ortamı, ısrarla, Devlet- PKK terör örgütü ve uzan-

tıları çatışmasından iç savaş ortamına itekleniyor. 

Bilinçli olarak hedeflenen bu noktayı ülkemizin, 

halkımızın, Ümmet’in geleceği için dikkatle takip 

etmek zorundayız. İç savaş ve kardeş kavgasının, 

Müslüman halkın alın terine, emeğine, birikimi-

ne, yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarına göz 

dikmiş sömürücü güç odaklarının işine yaradığı-

nı unutmayalım.

Her Müslüman, Ümmet’in diğer meselelerine 

olduğu gibi bu meseleye de dikkat kesilmeli ve 

taşın altına elini koymalıdır. Bu hassasiyet, yeryü-

züne Halife olmanın, mümin olarak Allah’a (c.c.) 

söz vermenin gereğidir.

 Kürt meselesi; tarihi, yerel, bölgesel ve ulus-

lararası bir meseledir. Meselenin bütün boyutla-

rını birlikte göremediğimiz zaman teşhislerimizi 

yanlış yapıyoruz ve doğal olarak çözümlerde 

yanlış oluyor.

Dergimizin son iki sayısında meselenin tarihi 

boyutuna dergi sayfalarının imkanları içerisin-

de değinmiştik. Tarihi boyutu ve süreci sağlıklı 

bir şekilde kavramadığımız zaman, bu günü ve 

geleceği de doğru ve adil bir şekilde inşa etme 

imkanından mahrum kalıyoruz. Geçmişin hata-

larını sürdürenler ve tarihte yaşananları imkana 

dönüştüremeyenler, bu günümüze de geleceği-

mize de mayın döşemektedirler.

Kürtler Türkiye, Irak, Suriye, İran toprakları 

içerisinde yaşamaktadırlar. Her ülkenin ve te-

baası olan Kürtlerin de kendine özgü özellikle-

ri, talepleri bulunmaktadır. Bu yerel durumların 

doğru bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Kürt de-

nince nerenin Kürt’ü anlaşılmaktadır, ya da anla-

şılmalıdır? Farklı yerlerde yaşayan Kürtlerin ortak 

bir amaçları var mı? Tebaası oldukları devlete 

ve birlikte yaşadıkları halka nasıl bakıyorlar? gibi 

birçok soruyla bu konuyu irdeleyebiliriz. Türkiye’ 

de PKK ve uzantısı olan yapılar, Irak’ta KDP, KYP, 

İran’da, Suriye’de farklı Kürt grupları üzerinden bu 

meseleyi takip edebiliriz.

Kürtler yaşadıkları bölgede Türk, Arap, Fars 

kavimleriyle, farklı dinlerle onların değişik mez-

hepleriyle, Müslümanlık üzerinden farklı mezhep 

mensuplarıyla birlikte yaşamaktadırlar. Bu çok 

çeşitlilik ve genişlik meseleyi bölgesel bir boyuta 

taşımaktadır. Her Kürt’ün ve Kürt örgütünün farklı 

anlayış ve talepleri olduğu gibi bölgede hakim 

Adil Bir Çözüm İçin...
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olan kavimlerin, siyasal, sosyal örgütlerin, çevre-

lerin ve Ulus devletlerinde farklı bir Kürt politikası 

vardır. Bütün bu yapılar, örgütler ve devletlerin 

iradelerinin veya iradesizliklerinin ortalaması na-

sıl tutturulacaktır?

Kürt meselesi Osmanlı İmparatorluğu’nun 

zayıflamasıyla ve özellikle dağılmasıyla birlikte, 

Uluslararası  bir soruna dönüşmüştür ve halen 

de öyledir. Uluslararası güçler nezdinde Kürt me-

selesi, Kürtlere, bölge halklarına ve Ümmet’e bı-

rakılmayacak kadar önemli(!) bir meseledir. İm-

paratorluğun yıkılmasıyla ve Hilafet’in ilgasıyla 

birlikte bu konuda ve bölge üzerinde söz ve ey-

lem avantajı hain emelleri olan emperyalist güç-

lerin eline geçmiştir. Petrolün değerinin anlaşıl-

masıyla birlikte, bölgeden yeniden bir meydan 

okuma ve meydan okumanın mücessem hali 

bir İrade olmasın diye, zamanın şartlarına göre 

öne çıkan Emperyalist güçler (İngiltere ve Ame-

rika’ nın yer değiştirmesi gibi), bu bölgeden elle-

rini hiç çekmemişlerdir ve el-anda çekmemek-

tedirler. Bölge halklarının birbirleriyle konuşma 

imkanını bu güçler dinamitlemektedirler. Çün-

kü;  İmparatorluğun dağılmasıyla bölge ‘ortak 

bir İrade’ den mahrum kalmıştır. Emperyalistler 

bir İrade üzerinden konuşurken bölge insanları 

dilsiz ve iradesizdir. Bu mesele üzerinde önemle 

durulmalıdır. Bölgeyi ve halkları temsil edenler 

ise; meşruiyetlerini halklarından değil, Uluslara-

rası güçlerden aldıkları için onlar adına hareket 

etmektedirler.  Bölgede Amerika’nın, İngiltere’nin 

Avrupa Birliği ülkelerinin özellikle Almanya’nın, 

Rusya’nın, Çin’in, Siyonist İşgalci Çete’nin ayrı 

ayrı hesapları, devlet ve örgüt düzeyinde ortak-

ları bulunmaktadır.

Bu tarihi, yerel, bölgesel, Uluslararası mesele-

yi Türkiye örneği üzerinden somutlaştırarak de-

vam edecek olursak; Türkiye’de 80 yıldır, aslında 

Tanzimat’tan bu tarafa bütün meselelere  Batı’ 

dan neşet eden Seküler Paradigma ve Referans-

lar üzerinden yaklaşılmakta ve çözümler(!) üre-

tilmeye çalışılmaktadır. Bütün meselelerin püf 

noktası burasıdır.  Türkiye Cumhuriyeti 2. Mec-

lis’ ten sonra Dünya’ya, Türkiye’ye ve sorunlara 

Batı Kültür ve Medeniyeti penceresinden bak-

maya başlamıştır. Ve şu anda da Devlet ve Kürt-

leri temsil ettiğini söyleyen malum parti, örgüt 

ve çevreler, Kürt meselesini Batılı referanslar ve 

bu referanslardan üretilen kavram ve kurumlar 

üzerinden konuşmaktadırlar. Devlet hak verirken 

bu imkanlar üzerinden hak verdiğini, Örgüt’te 

bu imkanlar üzerinden hak mücadelesi verdiği-

ni söylemektedir. Devlet, Ulus devlet imkanları 

üzerinden ancak buraya kadar hareket edebi-

leceğini, Örgüt’de Marksist teori, Wilson ilkeleri, 

Avrupa Birliği müktesebatı üzerinden daha fazla 

olması gerektiğini iddia etmektedir. 

Türkiye’ de halka vaziyet ettiği söylenen po-

litik, sosyal, dini elitlerin ortak bir Türkiye, bölge, 

dünya hayali, tasavvuru bulunmamaktadır. Her-

kesin kendi Türkiye’si var ve herkes kendisi için 

mücadele vermektedir. Bu zihinsel keşmekeş;  

ruhsal travmalara, toplumsal çözülmelere sebe-

biyet vermektedir. Her şeye rağmen iç barışını, 

devlet-halk/ulus birlikteliğini sağlayan Batı, bize 

ayar verme, müdahale cesaretini gösterebiliyor. 

Buradan çıkarılacak çok ders var.

 Meselenin çözümünde başvurulacak, kalkış 

noktası alınacak asıllar ve esaslar Seküler Batı 
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merkezli olunca, müzakere usulü/yöntemi de bu 

minvalde oluyor. Devlet’de Örgüt’de Batılı usuller 

üzerinden birbiriyle konuşuyorlar. Bunun aslında 

Batı adına bir konuşma olduğunu unutuyorlar. 

Zihniniz ve yönteminiz Batılı, Seküler olduktan 

sonra adınızın ve örgütünüzün isminin ne oldu-

ğunun önemi kalmamaktadır. Sürecin sonunda, 

ABD ve Almanya’ya hizmet ettiğinizi fark bile 

edemezsiniz. Bu asıl ve usulden hareket edenler, 

Batı’ya giderek İRA, BASK vb. misaller üzerinden 

Türkiye’ ye dönüyorlar ve her birisi bu örnekler 

üzerinden iddialarını ispat etmeye çalışıyorlar. 

Devlet’te, Örgüt’te Seküler hassasiyetler yüzün-

den İslam’ı, Müslüman halkı ve bu halkın yüzler-
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ce yıllık birlikte yaşama tecrübesini görmezden 

geliyorlar. 

Dindar ve Muhafazakar olduğunu söyleyen 

hükümet, Devlet’in Seküler, Laik hassasiyeti üze-

rinden meseleye İslam’ı Müslümanları yaklaş-

tırmıyor.  İhtiyaç hissettiğinde Devlet’in ulusal 

menfaatleri adına “dini değerleri ve imkanla-

rı” kullanılmak üzere yedeğinde tutuyor. Örgüt’ 

de bütün Seküler, Marksist geçmişine rağmen 

efendilerinin isteği üzerine dini değerlerin ve 

kurumların içini boşaltarak bu değerleri istismar 

etmekten imtina etmiyor, buna rağmen İslami 

muhalefeti acımasızca bastırıyor. Devlet, Örgüt, 

anayasal politik partiler Batılı tekliflerin, model-

lerin gerçekliğine inanırken İslami, İslamcı teklif 

ve modelleri çağdışı ve muhayyel bulmaktadır.

Müslüman halkın binlerce yıllık İslam üzere 

yaşanan geçmişine, tecrübesine rağmen zorla 

dayatılan köksüz ve türedi çözüm manevraları-

nın bizi getirdiği yere kanla, canla şahitlik yapmı-

yor muyuz?

Çözüm Süreci; bu reel, zihinsel arka plan 

üzerinden devreye sokulan, her şeye rağmen 

Cumhuriyet tarihinin en “yerli” olma iddiasında-

ki bir plandı. Devlet’in ve  Örgüt’ün, bu ülkenin 

ve içinde yaşayanların tarihini 90 yıl veya 30 

yıl üzerinden okumalarına inat, Tarihi referans-

lardan kalkarak başlatılan bir süreçti. Ama yerel, 

ulusal, bölgesel, Uluslararası güçler bu girişimi 

akamete uğratmak için ellerinden geleni yaptı-

lar. Bu son durum ve Türkiye örneği, bu şartlar-

da adil bir çözümü nerede aramamız gerektiğini 

yeniden düşünmemizi bizlere hatırlatıyor.

Tefekkür

37

Dindar ve Muhafazakar ol-
duğunu söyleyen hükümet, 
Devlet’in Seküler, Laik has-
sasiyeti üzerinden meseleye 
İslam’ı Müslümanları yak-
laştırmıyor.



Vavelif Dergisi    Ekim 2015 www.vavelifdergisi.com

Ayrılığın Ayak Sesleri: Hz. Osman’ın (r.a.) 

Katli Sürecinde Haricîlik Hareketinin Doğuşu

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatından sonra 

Müslümanlar arasında ortaya çıkan yönetimle il-

gili ilk ayrılıklar, Müslümanların basiretli ve zama-

nında müdahaleleriyle asgari zararla atlatılmışsa 

da Hz. Osman’ın (r.a.) öldürülmesi, yığınla soru-

nu gün yüzüne çıkarmıştır.

Haricîlik hareketinin ne zaman ve hangi olay-

la başladığı konusunda araştırmacılar tarafından 

farklı görüşler ileri sürülmüştür. Eski ve yeni ya-

zarların büyük çoğunluğu, Haricîlik hareketini 

Sıffîn Savaşı sırasındaki gelişmelerle başlatırlar. Bu 

görüşü savunanlara göre Sıffîn Savaşı’nda Muâ-

viye tarafının, yenilmek üzere olduğu bir sırada 

Kur’ân’ın hakemliğini önermesi üzerine, öneriyi 

Hz. Ali’ye (r.a.) kabul ettirmek için büyük çaba 

gösteren, hatta onu ölümle tehdit edecek kadar 

ileri giden bir grup, daha sonra hakem gönderil-

mesine şiddetle karşı çıkarak, “Hüküm ancak Al-

lah’ındır.” sloganıyla Hz. Ali’nin (r.a.) ordusundan 

ayrıldı.

Kanaatimizce yukarıdaki anlatımın, içinde 

taşıdığı birçok çelişkiden dolayı doğruyu yansıt-

ması zordur. Zira sunulmak istenen tabloda Hz. 

Ali (r.a.), ordusundaki bir gruba söz dinletemeyen 

ve onların baskısı altında hiç de doğru bulmadığı 

bir anlaşmayı kabul etmek zorunda kalan bir yö-

netici olarak tasvir edilmekte; ama anlatılanlarda, 

Irak ordusunun büyük bir kısmını oluşturan Kû-

felilerin ve onlara katılan Basralıların temize çıka-

rılarak tahkim vebalinin, Sıffîn’den hemen sonra 

onlarla savaşan az sayıdaki bir grubun üzerine 

atılması niyeti, kendini açıkça göstermektedir.

Raşid Halifeler 
Döneminde Siyaset (II)

Asr-ı Saadet

38

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN



www.vavelifdergisi.com Ekim 2015    Vavelif Dergisi

Bazı araştırmacılar, Haricîliğin doğuşunu Hz. 

Osman (r.a.) dönemiyle, özellikle de onun öldü-

rülmesiyle başlatırlar. Gerçekten de Hz. Ali (r.a.) 

dönemindeki gelişmeleri, önceki dönemlerde 

meydana gelen olaylardan bağımsız düşün-

memiz mümkün değildir. Hz. Osman (r.a.) dö-

nemine gelinceye kadar alınan birçok kararın ve 

özellikle onun dönemindeki kimi uygulamaların 

daha sonraları fitne dönemi olarak anılan yıllar-

daki gelişmeler üzerinde önemli etkisi olmuştur.

Haricîlik mezhebinin doğuşu açısından ko-

nuya baktığımızda Haricîliğin, düşünce ve eylem 

olarak Hz. Osman (r.a.) döneminde ortaya çıktı-

ğını gösteren önemli deliller görürüz. Bizatihi Hz. 

Osman’a (r.a.) karşı girişilen ve onun ölümüyle 

sonuçlanan olay, Haricîlerin ileri sürdükleri gö-

rüşlerle paralellik arz eden iddialara sahip insan-

lar tarafından çıkarılan bir ayaklanmadır.

Hz. Osman’a (r.a.) isyan edenlerin gerekçesi 

yöneticilerin, halkı Kur’ân’ın hükümlerine uygun 

yönetmemesi, bir başka ifadeyle Kur’ân, Sünnet 

ve önceki iki halifenin uygulamalarından sapma-

sıdır. İsyancılara göre Hz. Osman (r.a.), pek çok 

konuda dinin hükümlerini uygulamamış; bun-

dan dolayı kendisine karşı ayaklanmak meşru 

hâle gelmişti. Haricîlerin, Hz. Osman’ı (r.a.) öldü-

renlerle fikrî ilişkilerinin önemli göstergelerinden 

biri de, onun öldürülmesinin haklılığını hep sa-

vunmalarıdır. Onların gözünde Hz. Osman’a (r.a.) 

isyan etmekle, tahkimi kabul etmesinden sonra 

Hz. Ali’ye (r.a.) karşı çıkmak arasında bir fark yok-

tu.

Haricîlerle Hz. Osman’a (r.a.) isyan edenler 

arasında tarihsel bir ilişki kurmak da mümkün-

dür. Hz. Osman’a (r.a.) karşı girişilen ayaklanma-

da adı geçenlerden biri, Basra’dan gidenlerin li-

deri Hurkus b. Züheyr es-Saidî’dir. Bu kişi, kısa bir 

süre sonra Haricîlerin önemli liderlerinden biri 

olacaktır.

Bütün anlattıklarımıza rağmen Hz. Osman’a 

(r.a.) karşı ayaklananların hepsini Haricî olarak 

değerlendirmemek gerekir. Zira ona karşı ayak-

lananlar arasında Kur’ân’dan sapma olarak gör-

dükleri bazı uygulamalara karşı çıkanlar olduğu 

gibi, başkasını halife görmek isteyenler, yöneti-

min bazı uygulamalarından zarar gördüğü için 

kişisel nedenlerle olaylara bulaşanlar ya da orta-

lığın karışmasından çıkar umanlar da vardı. Ama 

asilerin görünürdeki hedefleri, bir takım yanlış 

uygulamalar sonucu meşruiyetini yitirdiğini ileri 

sürdükleri Halife’yi görevden uzaklaştırmaktı. Bu 

düşünce, Haricîlerin bütün ayaklanmalarında 

kullandıkları temel görüşlerindendir.

Hz. Osman (r.a.), kendisinden önce yöneti-

me gelen halifelerden farklı bir yönetim ortaya 

koyma amacı gütmeden, hatta onların yönetim-

lerini devam ettirme iddiası ve çabasıyla devleti 

yönetti. Yönetimi devraldığı sırada Arap toplu-

munda önemli bir değişim yaşanıyordu. Göçebe 

Araplar, şehirlerde oturmaya başlamışlar; fetih

lerden sonra elde edilen ganimetlerin dağıtımı 

ve devletin verdiği yıllık maaşlarla bazı insanların 

ekonomik durumu epey düzelmişken diğerle-

rinin durumu yeterince iyileştirilememişti. Fe-

tihler, büyük ölçüde azalmış; şehirlerde oturan 

Araplar, dikkatlerini yönetime, özellikle de eyalet 

yönetimlerine çevirmişlerdi. Artık valilerin uygu-

lamalarına yönelik daha sık şikâyetler gelmeye 

başlamıştı.

Hz. Osman (r.a.) da eleştirilere maruz kalıyor-

du. Özellikle, akrabalarına devlet yönetiminde 
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fazla yer vermesi, başta Kureyşliler olmak üzere 

toplumun çeşitli kesimlerinde kıskançlıkların ve 

hoşnutsuzlukların doğmasına neden olmuştu. 

Bundan da önemlisi, Ümeyyeoğullarının halkı 

memnun edici bir yönetim sergileyememeleri, 

bazı valilerin sorumsuzca hareketleri ve icraat-

larının beğenilmemesi, Halife’ye karşı muhalefet 

hareketinin gelişmesine katkıda bulundu. Ni-

hayet daha önce sadece kabilesinden sorumlu 

olan Araplar, kendilerini devlet yönetimiyle ilgili 

konularda da sorumlu hissetmeye başladılar.

Hz. Osman’a (r.a.) yönetiminin son yıllarında, 

birçok eyalette sorunlar olduğuna dair sinyaller 

gelmeye başladı. Halife, başta duruma müdaha-

le etmek için ciddi bir çözüm üretmeye gerek 

duymadı. Yönetiminin son yılında gerginliği gi-

dermeye yönelik politikalar üretmek için eya-

letlerdeki durumu incelemek üzere gönderdiği 

müfettişlerden sağlıklı raporlar alamadı. Valileriy-

le yaptığı toplantılar da derde deva olmadı. Ne-

ticede ülke genelinde hissedilen hoşnutsuzluk, 

hac ibadetini yerine getirmek amacıyla yola 

çıktıklarını söyleyen bir grup insanın Medine’ye 

gelerek Halife’den bazı isteklerde bulunmalarıyla 

krize dönüştü. Basra, Kûfe ve Mısır’dan gelenler, 

önce bazı şikâyetlerini dile getirdiler. Onlarla Hz. 

Osman (r.a.) arasında aracılar vasıtasıyla yapılan 

görüşmeler neticesinde, bazı valilerin değiştiril-

mesi hususundaki istekleri kabul edilince mem-

leketlerine geri döndüler.

Hz. Osman’ın (r.a.) şikâyetçilerle kurduğu di-

yalog sayesinde sorun, başta çözülmüş görün-

mektedir. Şikâyetçiler, Medine’den ayrıldıktan bir-

kaç gün sonra geri döndüler. Bu sırada meydana 

gelen hâdiselerle ilgili rivayetlerde farklılıklar ol-

makla birlikte, şikâyetçilerin dönüş yolunda, Hz. 

Osman (r.a.) tarafından gönderildiği iddia edilen 

birisinin üzerinde, Halife’nin kendisini görevden 

alacağına dair söz verdiği Mısır valisi Abdullah b. 

Said b. Ebî Serh’e (r.a.) hitaben yazılmış ve asi-

lerin cezalandırılmasını emreden bir mektubun 

bulunduğundan söz edilir.

Kaynakların üzerinde özellikle durdukları şey, 

mektubun Hz. Osman (r.a.) tarafından yazdırıl-

madığıdır. Mevcut rivayetler, mektubun gerçek-

ten kim ya da kimler tarafından yazıldığına dair 

daha sonraları ciddi bir inceleme yapılmadığını 

göstermektedir.

Rivayetlere göre mektup Hz. Osman’ın (r.a.) 

mührünü taşıyordu; ama mühür amcasının oğlu 

Mervân b. el-Hakem’deydi (r.a.). Halife, mektubu 

kendisinin yazdırmadığına dair yemin edince, 

acizlikle suçlandı. Asiler, cezalandırılması için 

Mervân’ın kendilerine teslim edilmesini istediler; 

ancak bu istekleri kabul edilmedi. Mektubun ve 

mührün sahte olduğunu savunanlara göre mek-

tup, bir komplo olarak hazırlanmıştı. Bunun için 

ileri sürülen delillerden biri, ayrı yönlere doğru 

hareket etmiş olmalarına rağmen Basralılarla Kû-

felilerin de Mısırlılarla birlikte Medine’ye dönmüş 

olmalarıdır. Benzer mektupların onlar tarafından 

da bulunduğuna dair anlatımlar mevcuttur. Bü-

tün söylenenlere rağmen, mektup konusu tam 

olarak aydınlatılamamış ve diğer tartışmalar ara-

sında kaynayıp gitmiştir.

Gerekçeleri ne olursa olsun şehre tekrar dö-

nen asiler, ilk sırada Halife’nin görevden uzaklaş-

tırılması isteklerini gerçekleştirmeye yöneldiler. 

Hz. Osman (r.a.), onların önerilerini kabul edip 

görevi bıraksaydı, gelişmeler başka mecrada aka-

caktı; ancak asilerin isteklerini kabule yanaşmadı. 

Zira ona göre böyle bir öneriyi kabul etmesinin 

başka sakıncaları vardı. Ne Hz. Osman (r.a.) hila-

feti bırakmak istiyordu; ne de asiler taleplerinden 

vazgeçmek... İşin ilginç yanı asilerle Hz. Osman 
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arasındaki iletişimin bu sırada tamamen kopma-

mış olmasıydı. Zira kuşatma devam ederken Hz. 

Osman’ın (r.a.) arkasında namaz kılıyorlardı.

Bu sırada Hz. Osman’ın (r.a.) kendisine yöne-

lik eleştirilere birkaç kez yanıt verme olanağı bul-

duğu anlaşılmaktadır; ancak asiler bir süre sonra 

onu cemaate imamlık yapmaktan da alıkoydular. 

Halife’yi savunmak üzere Kûfe, Basra, Şam ve Mı-

sır’dan asker gönderildiği söylentisinin yayılması 

üzerine isyancılar evine girerek onu öldürdüler 

(18 Zilhicce 35/17 Haziran 656). 

Halife’nin cenazesi birkaç gün kaldırılamadı. 

Nihayet birkaç kişi tarafından Bakî mezarlığının 

dışına gömüldü. Çünkü asiler, onu öldürmekle 

kalmayıp ashabın yanına gömülmesini de uy-

gun görmediler.

Hz. Osman’a (r.a.) isyan edenler, hilafetinin ilk 

altı yılından memnun olduklarını, son altı yılında 

ise Allah’ın (c.c.) kitabından, Resûlullah’ın (s.a.v.) 

sünnetinden ve ilk iki halifenin uygulamaların-

dan sapıldığını ileri sürerler. Esasen Hz. Osman’ın 

(r.a.) politikalarına karşı genel bir hoşnutsuzluk 

vardı. Asilerin Medine’ye gelişinden önce asha-

bın ileri gelenleri onu birkaç kez eleştirerek bazı 

politikalarını gözden geçirmesini istemişlerdi.

İsyan sırasında Hz. Osman’a (r.a.) yardım 

edenlerin azlığı ve Medinelilerin suskunluğu, 

halk arasında onun azledilmesi düşüncesinin 

benimsendiğini göstermektedir. Medine ahalisi, 

Hz. Osman’a (r.a.) karşı isyan edenleri engelleme 

gücüne sahip oldukları hâlde bunu yapmadılar.

Hz. Osman (r.a.), valilerine yazdığı mektup-

larda Medinelilerin kendisini yalnız bıraktıklarını 

söylemektedir. Gerçi bazı rivayetlerde Hz. Os-

man’a (r.a.), asilere karşı koyma önerilerinin yapıl

dığından söz edilmektedir; ancak bu önerilerin, 

isyan etmiş bir topluluğun kuşatması altındaki 

Halife tarafından reddedildiğine dair anlatılanlar 

gerçekçi görünmemektedir. Kaldı ki bunun tersi-

ne, Hz. Osman’ın (r.a.) bizzat valilerinden yardım 

istediği de kaynaklarda yer almıştır.

Hz. Osman’ın (r.a.) ölümüyle sonuçlanan bu 

olaylar, fikir ve eylem olarak ilk Haricîlik hareke-

ti şeklinde değerlendirilebilir. Asiler arasında, Hz. 

Ali’nin (r.a.) hilafete getirilmesi düşüncesiyle ha-

reket edenlerin de bulunması olasılığı, Haricîler-

le -henüz itikadî bir mezhep bağlıları değil, Hz. 

Ali’nin (r.a.) taraftarlarından oluşan siyasî bir grup 

olarak tavsif edebileceğimiz- Şiîlerin bu olayda 

ve ileride meydana gelen Cemel ve Sıffîn savaş-

larında birlikte hareket ettiklerini göstermektedir. 

Ancak şunu da hatırlatmak gerekir ki bu sırada 

ne Haricîlik adı vardı; ne de Hz. Osman’ın (r.a.) 

öldürülmesi olayını gerçekleştirenler kendilerini 

ümmetin ana bünyesinden ayırıyorlardı.

Hz. Osman’a (r.a.) isyan 
edenler, hilafetinin ilk altı yı-
lından memnun olduklarını, 
son altı yılında ise Allah’ın 
(c.c.) kitabından, Resûlul-
lah’ın (s.a.v.) sünnetinden 
ve ilk iki halifenin uygula-
malarından sapıldığını ileri 
sürerler. 
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İnsan ya iyilik sahibi olacak, ya iyilerle beraber 

olacak ya da kötülük sahibi olup, kötülerle birlikte 

olacaktır. İnsanın hikâyesi bu iki yoldan birinde 

olmakla ilgilidir. Şükredenlerin veya nankörlerin 

yolu… İyilerin ve kötülerin yolu… Hayrın ve şerrin 

yolu… İyilik de kötülük de Allah’ın (c.c.) yaratma-

sı iledir. Fakat Allah’ın (c.c.) iyiliklere rızası vardır; 

kötülüklere rızası yoktur. 

“Kişiyi ve onu şekillendirene, sonra da ona 

iyilik ve kötü kabiliyeti verene yemin olsun ki 

kendini arındıran kurtulmuştur. Kendini kötü-

lüklere gömen kimse ise ziyana uğramıştır.” 

(Şems Suresi; 91/7-10)  

Yukarıdaki ayetler, buna ek olarak “Biz ona 

eğri ve doğru iki yol gösterdik.” (Beled Suresi; 

98/10)  ayeti ve “Ve gerçekten biz ona yolunu 

gösterdik. O ya şükredicidir ya inkâr edici.” 

(İnsan Suresi; 76/3)  ayeti, İslam’ın, insan psikolo-

jisinin temelini oluşturur.

İnsan denen şu varlık, çift yönlü bir mizaçta, 

çift yönlü yetenekte ve çift yönlü eğilimde ya-

ratılmıştır. Biz “çift yönlü” deyimi ile insanın ya-

ratılış gerçeğini ifade etmekteyiz. Şöyle ki; insan 

ilahi soluk ile bir çamur parçasından yaratılmıştır. 

Bu gerçek bize insan yapısının çift yönlülüğünü 

yani hem iyiliğe hem kötülüğe, hem doğruluğa 

hem de sapıklığa meyyal olduğunu göstermek-

tedir. İnsan neyin iyilik ve neyin kötülük olduğu-

nu ayırabilir. Nitekim yine insan kendini iyiliğe 

de kötülüğe de aynı oranda yöneltebilir. Bu güç, 

onun benliğinin özünde gizlidir. Kur’ân-ı Kerim 

bu gücü, zaman zaman “ilham” sözcüğü ile ifade 

eder. “Kişiye ve onu şekillendirene, sonra da ona 

iyilik ve kötülük kabiliyeti verene yemin olsun.” 

Bazen de bu gücü Kur’ân “hidayet”; doğru yolu 

bulma, sözcüğü ile ifade eder. “Biz ona eğri ve 

doğru iki yol gösterdik.” Kısacası bu güç insanın 

özünde “yetenek” şeklinde gizlidir. Kutsal mesaj-

lar, yönlendirmeler ve dış etkenler bu yetenekleri 

uyarmaktan, bilemekten öteye gidemez. Bunlar 

ancak ve ancak bu yetenekleri şu veya bu yöne 

yönlendirme fonksiyonunu üstlenebilirler. An-

cak hiçbir zaman bu yetenekleri yoktan var ede-

mezler. Çünkü onlar, doğuştan yaratılmışlardır. 

İnsanın tıyneti şeklinde içine yer etmiştir. Ve ona 

gizlice ilham edilmiştir.

Bir de insanın benliğinde gizli olan ve doğuş-

tan gelme yeteneklerinin yanında sağduyu var-

dır ki, bu güç insanın benliğinde onu yönlendirir. 

İşte insan bu güce göre sorumluluk taşır. Kim 

bunu kendini arıtıp temizlemede, kendisindeki 

yeteneklerini geliştirmede kullanırsa, o kişi kur-

İçimizdeki İyilik
Dışımızdaki Kötülük

Tefekkür
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İnsan ya iyilik sahibi olacak, 
ya iyilerle beraber olacak ya 
da kötülük sahibi olup, kö-
tülerle birlikte olacaktır. 
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tuluşa ermiştir. Kim de bunu karartır, köreltir ve 

cılızlaştırırsa, ziyana uğramıştır.

Öyleyse insana, seçmeyi ve yönlendirmeyi 

sağlayan sağduyunun bahşedilmesinin bir so-

nucu olarak sorumluluk yüklenecektir. “Yönlen-

dirmeyi sağlayan” ifadesiyle insanın doğuştan 

gelen ve hem iyilik alanında hem de kötülük ala-

nında aynı derecede gelişmeye uygun olan ye-

teneklerin yönlendirmesini sağlayan güç oluşu 

kastedilmektedir. Bu öyle bir güçtür ki karşılığın-

da sorumluluk vardır, karşılığında yükümlülükler 

vardır ve karşılığında özveri vardır.

Yüce Allah (c.c.) insanlara acıdığı için, onları 

ne fıtratlarına kazınmış yeteneklerine ve ne de 

hareketlerine hâkim olan sağduyu gücüne bı-

rakmıştır. Aksine insanoğluna, ince ve değişmez 

ölçüler veren, imanın ilhamlarını gerek ruhunda 

gerek vücudunda ve gerekse kendini saran çev-

resinde bulunan “doğru yol”un delillerini gözle-

rinin önüne seren, azgın arzuların kışkırtıcılığını 

önünden kaldırıp hakkı gerçek biçimi ile görme-

sini sağlayan “Kutsal mesajlar” ile onu destekle-

miştir. Böylece insanoğlunun önündeki yol hiç-

bir kuşku ve karanlığa yer kalmadan apaçık olarak 

belirir. Ve işte o zaman sağduyu kendi seçtiği ve 

üzerinde yürüdüğü yönün gerçek niteliğini bi-

lerek ve kavrayarak hareket eder. (Kutub, Seyyid, 

Fi Zilal-il Kur’an, Hikmet Neşriyat, İstanbul, 1986, 

c.16 sayfa 232-234)

İyilik ve iyi; hayır, ihsan, ikram, herkesin be-

ğendiği ve rağbet ettiği şeyler, şeref, meşru iş, 

faydalı ve sevabı gerektiren amel ve hayır gibi 

manalara gelir. Adalet, yardımlaşma, acıma, cö-

mertlik ve doğruluk gibi… Allah’ın (c.c.) bizler için 

iyi gördüğü her şeye iyilik denir. Allah’ın (c.c.) rı-

zasını kazanmaya sebep olacak her güzel iş bu 

anlamda iyiliktir ve Müslüman hayır yapan, iyi 

olan kişiliktir. O sadece iyi olmakla yetinen değil, 

aynı zamanda başkalarının iyiliğini de isteyen, 

onlara iyiliği tavsiye eden, kendilerine iyilik için 

yol gösteren birisidir. Bu anlamda kötülüklerden 

sakındırmak da sonuç itibariyle iyiliktir. (Bkz. Ali 

İmran Suresi; 3/110) 

Kötülük ve kötü ise; hiç kimsenin hoşlan-

mayıp yüz çevirdiği, zararlı ve şerli şey; zararlı 

şeylerin yayılması, bir şeyin kendi tabiatıyla ters 

düşmesi gibi manalara gelir. Zarar, fuhuş, fesat, 

musibet, seyyie ve çirkin... gibi kelimelerle ifade 

edilir. 

İnsan, İslam fıtratı üzere temiz ve iyi olarak ya-

ratılmış, bozulma ise sonradan meydana gelmiş-

tir. Bozulmanın sebebi ise farklı farklıdır ve bunlar 

insanın yaratılış gayesine uymayan hususlardır. 

Bunlardan bazılarını şöyle sayabiliriz: Gönderiliş 

gayesini unutmak, dünyada ebedi kalacakmış 
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zannına kapılmak, insanlara hükmetmek, nefsin 

kontrol altına alınmayan istek ve arzuları, şeyta-

nın aldatması, hırs, kıskançlık, tamah, haset…

İnsan, yaratılışında var olan iyilik yönünü ge-

liştirmeli, onu bozmaya çalışan etkenlere karşı 

kendini güçlendirmelidir. Çünkü şeytan ve şey-

tanın yolundan gidenler, yeryüzünde kötülüğün 

yayılması için uğraşanlar onu iyilikten uzaklaştı-

racak ve böylece onu da saflarına çekmeye ça-

lışacaklardır. Yine iyiliklerin ve iyilerin karşısında

her zaman kötülük ve kötülüğün taraftarları ola-

caktır. Şeytanın insanı doğru yoldan uzaklaştır-

mak için uğraşıyla ilgili Kur’ân-ı Kerim’de şöyle 

buyurulur: “…Ben de onları saptırmak için Se-

nin doğru yolunun üstüne oturacağım.”  (Araf 

Suresi; 7/16) 

İnsan iyilik tarafını her zaman güçlendirmeye 

çalışmalı, şeytana ve kötülüklere karşı uyanık ol-

malıdır. Bu konuda güzel bir hikâye vardır. Hikâye 

şöyle: Yaşlı bilge evinin önünde torunuyla otur-

muş, az ötede birbirleriyle boğuşup duran iki 

kurt köpeğini izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, 

diğeri ise siyahtı. Çocuk evi korumak için bir kö-

peğin yeterli olduğunu düşünüyor, ikinci köpeğe 

neden ihtiyaç olduğunu ve renklerinin neden 

illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyor-

du. Dedesine merakla sordu. Yaşlı adam bilgece 

bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. 

“Onlar” dedi, benim için iki simgedir evlat. “Ne-

yin simgesi?” diye sordu çocuk. İhtiyar: “İyiliğin 

ve kötülüğün simgesi. İyilik ve kötülük içimizde 

sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe 

ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda-

lar onlar.” Çocuk; “mücadele varsa kazanan da 

olmalı” diye düşündü ve bitmeyen sorularına bir 

yenisini daha ekledi; “Peki,” dedi, “Sence hangi-

si kazanır bu mücadeleyi?” Yaşlı bilge, derin bir 

gülümsemeyle baktı torununa.  “Ben hangisini 

daha iyi beslersem!” dedi. Hangisi mi evlat? 

Bazen kötülük, kötüler ve kötülük taraftarla-

rı yeryüzünde çok görünebilirler. İyilik, iyiler ve 

iyilik taraftarları ise kendilerini güçsüz ve zayıf 

hissedebilirler. Fakat bilinmelidir ki kötülükle iyilik 

asla bir olmaz. Kötülük ne kadar güçlü görünürse 

görünsün yıkılmaya mahkûmdur. Kötülük, asla 

taban bulamaz. Kötülük taraftarları hangi devirde 

olursa olsun, ne kadar da çok olurlarsa olsunlar 

asla vicdanlarda kabul görmeyecektir. Bunun 

aksine iyilik taraftarları, Müslümanlar zahiren za-
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yıf da olsalar, güçsüz de olsalar sonunda onlar 

mutlaka insanlar arasında kabul görecek ve galip 

geleceklerdir. Çünkü fıtrat bunu gerektirmekte-

dir. İslam mutlaka eninde sonunda vicdanlarda 

kabul görecektir. Bu, yeryüzünde Allah’ın (c.c.) 

fıtrat yasasıdır ve bunun değişmesi de kesinlik-

le mümkün değildir. İyilik, İslam yeryüzünde hiç 

savunucuları olmasa da kendi başına kalpleri fet-

heden bir güçtür.

Bu noktada unutmayalım ki hesap ve ceza 

alanı sadece yeryüzü değildir. İyilerle kötüler 

arasındaki savaş sadece dünya hayatında de-

vam edecek değildir. Bu kavganın seyircileri de 

yalnızca nesillerden bir nesil değildir. Yüceler 

cemaati de yeryüzündeki olaylara katılır. Onları 

gözetler ve şahitlik yapar. 

Yine hatırlayalım ki dünya hayatı bir gün son 

bulacak ve orada haklı haksızdan, iyi kötüden 

ayırt edilecek ve Hak batıldan ayrılacaktır. İyiler 

Allah’ın (c.c.) kendileri için hazırladığı nimetler 

içinde olurken, kötüler ise yaptıklarının hesabını 

verecektir. Rabbimiz (c.c.) şöyle ferman buyuru-

yor; “Kim zerre miktarı iyilik yapmışsa onu gö-

rür, kim de zerre miktarınca kötülük yapmışsa 

onu görür.” (Zilzal Suresi; 99/7-8)  

“Onları yeryüzünde ayrı ayrı topluluk-

lar olarak paramparça dağıttık. Kimileri salih 

(davranışta) bulunuyor, kimileri de bunların 

dışında aşağılıklardır. Onları iyiliklerle ve kö-

tülüklerle imtihan ettik ki dönerler.” (Araf Su-

resi; 7/168)  
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İnsan nedir?

İnsan sadece insandır… İnsandan fazla bir şey 

değildir… İnsanüstü veya insan ötesi de değildir… 

O eşreftir, ahsendir, efdaldır, ekmeldir ama 

sonuçta yine de insandır… 

Şeytanlaşma, hayvanlaşma, melekleşme, 

mükemmelleşme potansiyeli taşısa da insanın 

insan olduğunu unutmamak lazım…

Tamdır, nakıstır, kusurludur, güçlüdür, acizdir, 

zayıftır, hırslıdır, özürlüdür, tartışmacıdır, nankör-

dür, zalimdir, cahildir… Her ne ise insan vardır ve 

halifedir… Kimse onu hafife alamaz…

İnsan meçhul mü? Hayır!

Malum, insan mesuldur…

İnsan sema ile arzı birleştiren eksen… Evreni 

koruyan, arzın imarı ve neslin ıslahına memur 

olan eşsiz varlık…

O halifedir… Allah’a (c.c.) karşı bütün mahlû-

kattan sorumludur… O Allah’ın (c.c.) yarattıkları 

için bir rahmet kapısıdır… 

Ancak insan Allah’ın (c.c.) huzurunda pasif, 

O’nun halifesi olarak evrene karşı aktiftir… İnsan 

dünyevi ihtiyaçlara sahip bir varlık olmakla be-

raber salt dünyevi bir varlık olarak görülmesi ve 

dünya ile sınırlandırılması doğru değildir… 

O kendini dünya metaı ve maddesi ile sınır-

lamaz onun meadı ve maverası vardır… Çünkü o 

müteal olana yöneliktir… 

Şuhudu temaşa ederken gayb ile temas ha-

lindedir… 

Bu dünyada yaşıyor olsa da asıl yurdundan 

uzakta bir yolcu konumundadır… Bu yolculukta 

kılavuz, Kur’an’dır…

Bunun için tek dünyalı değil iki dünyalıdır… 

Bu dünyalıdır fakat dünyacı değildir… 

Ruh ve bedenden oluşan insan kutsal değil-

dir… Kutsallık arayacaksak o da kulluktadır…

İnsan mükemmelliği kullukta arar, hikmette 

bulur, Furkan’la sürdürür…

Her insan özeldir… 

İnsan bu özelliğini imajına değil imanına 

borçludur…

İnsan olmak, iman etmek demektir…

İman insanın elinden tuttu… Onu esfelden 

eşrefe taşıdı… Erzelden ekmele yüceltti…

Komutası Kur’an’da olan insan kurtuldu… 

İnsan Bu...
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Kur’an insanı önce “kul” sonra “kardeş” kıldı… Bu 

sayede insan yalnızlaşmaktan, yabancılaşmak-

tan ve parçalanmaktan kurtuldu… 

Dizginlerini vahyin eline veren insan hep diri 

ve duru kaldı… 

Vahiyden koptukça vahşetlerin ve vahamet-

lerin kurbanı oldu…

İnsanı aşırılıklardan ve şımarıklıklardan koru-

yan İslam’dır… 

İslam insanın vasatıdır… Vüs’atıdır…

İfrat ve tefritlere itirazın ismidir, İslam… İnsan 

itidal ve istikametini İslam’la buldu…

Modernitenin kurtlaştırdığı, diktatörya ve fe-

odalitenin mankurtlaştırdığı insana, kardeşleşme 

yolunu açan İslam’dır… 

Bir tarafta fanatizm ve radikalizm diğer yan-

dan ruhbanlık ve mistisizm kıskacında kıstırılan 

insanoğlunu rabbanilik çizgisine irşad eden va-

hiydir…

İslam kendi insanına ne modern zamanlar-

da olduğu gibi olabildiğince “özgürleş” der, ne de 

adam olabilmek için “nefsini öldür” der… 

İslam, “ol” der, “olgunlaş” der… 

İslam’ın hedeflediği insan; ne saldırgan, ne de 

siliktir… 

O saygın ve salih bir kuldur…

Ruh ve balçık bileşkesi olan insanı parçalar-

sanız geriye iki helakten biri kalır… Toprağı yok 

sayar sadece ruhla yetinirseniz insan ruhbanla-

şır… Omurgasız, iddiasız, iradesiz bir insan profili 

ortaya çıkar… Sadece insanın toprağı ile yetinir-

seniz insanın çamurlaşma süreci başlar… Robot-

laşan, makineleşen bir nesneye dönüşür…

Vahiy dışı tüm yaklaşımlar bu iki hüsrandan 

birinin habercisidir…

İnsanın çamuruna takılı kalmadan insanın 

cevherini keşfetmek lazım… 

Fıtratı atlayarak insan’ı fark edemezsiniz… 

Spiritüalizm (ruhçu) anlayış da, Materyalist 

(maddeci) algı da insanın bütünlüğüne kasteden 

kahredici kabullerdir… Her ikisi de insanın har-

canmasını hızlandırıyor… İnsana nasıl kıyıldığını 
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şimdi daha iyi anlıyoruz… 

İnsanın önünü açmak adına sınırları zorlarsa-

nız, insanı iki bataklıktan birine terk etmiş olur-

sunuz; Narsisizm (kendini aşırı beğenme)… Veya 

Nihilizm (Hiççilik)…

Özünden uzaklaşan insan ölümcül yok oluş-

ların pazarıdır artık…

İnsanı kutsayan hümanizm, insanı yüceltmek 

adına her şeyi insana feda etti… Aslında insanı 

nasıl feda ettiğinin farkında değildi…

Seküler hümanizm insanı nihai ve tek belirle-

yici kabul ederek, insanı “mutlaklaştırarak”, insana 

nasıl bir kötülük ettiğinin hâlâ farkında değil… İn-

sanın kaldıramayacağı bir rolü insana yüklerse-

niz ona zulmetmiş olmaz mısınız?

Batının insan tanımı, “homo economicus” 

ve “homo politicus” merkezlidir… Yani seküler-

dir, rasyoneldir, hümaniterdir, liberaldir… Müteali 

yoktur… Aşkın değildir… Hevası var, verası yok-

tur… 

Homo İslamicus sadece zihni melekelere de-

ğil, içsel bir bilgi donanımına sahiptir… Bu dün-

yada yaşıyor olsa da maverası vardır… 

Modern insan “göksel” olana kördür… Sema-

dan “bağımsız” sadece toprakla ilgilidir… Tüm 

değerlerini toprağa gömmüştür… Ölüm ötesi 

tüm gerçekliklere kendini kapatmıştır…

Beşeri düzeyi aşamayan antropomorfik (in-

san biçimcilik) düşünüş tarzı, insanı düzeysizleş-

tiriyor…

Allah’a (c.c.) aidiyetini sonlandıran insan, ar-

zulara aidiyet üzerinden anlamsızlık ve amaçsız-

lık girdabına savruluyor…

Artık yaşadığımız dünyada savaşlar politik, 

ekonomik, ideolojik olmaktan öte bizzat insanın 

kendisine yönelik… Nasıl bir insan?

İslam’ın savaşı da insanı insan kılma, insan 

Tefekkür

49

İnsanı kutsayan hümanizm, 
insanı yüceltmek adına her 
şeyi insana feda etti… Aslın-
da insanı nasıl feda ettiğinin 
farkında değildi…



Vavelif Dergisi    Ekim 2015 www.vavelifdergisi.com

olma savaşıdır… Yani İslam’ın önceliği insanın 

insanlaşmasıdır… İnsana “insanlık” dersi verme-

sidir…

İnsan yaratıldık… Peki, insan kaldık mı? Soru 

bu… Sorun bu… Sorumluluk bu… 

İslam’ın ortaya çıkış amacı, insani bir hamle 

ve insani bir duruş içindir…

Bunun şifresi ise; Ta’zimliemrillah (Allah’ın 

(c.c.) yüceliğine tazim)… Şefkat lihalkillah (Al-

lah’ın (c.c.) yaratıklarına şefkat)…

İnsan incitmek için değil, iyilik için vardır…

İnsanın vazifesi kendini değil, Rabbini yücelt-

mektir…

Sesini değil, İla’yı Kelimetullah’ı yükseltmek-

tir…

İnsan olmanın sırrı; “Allah (c.c.) için olmak” 

tan geçer… İnsan, Allah (c.c.) ile barışık olmadan 

kendisi ile barışık olamaz… Kendisi ile barışık ol-

mayan evrende misyon yüklenemez…

Temel mesele; Allah (c.c.) ile uyumlu olmak… 

Kendini O’na uyarlamak… O’na tutunmak… O’na 

odaklanmak…

Allah’ın (c.c.) gücü ile güçlenmeyen insan 

acizdir…

Allah’ın (c.c.) ruhu ile ruhlanmayan insan 

boşluktadır ve başıboştur…

Allah’ın (c.c.) boyası ile boyanmayan insan 

bayağı ve boştur…

İnsan, “insanlaşma” sürecinde hangi basa-

makları tırmanır?

İyi efkâr… Doğru düşünceler…

İyi akval… Hak sözler…

İyi ef ‘al… Salih ameller…

İyi ahlak… Güzel ahlak…

İşte “iyi adam” olmanın imkânı… Model insan, 

kâmil müminin kimliği… Adres belli… Referans 

sağlam… 

Vahiyle netleşen bir zihin… Işığını vahiyden 

alan bir akıl… Vahiyle titreyen bir yürek… Vahiyle 

donanan, doyan, durulan ve dolan bir ruh… Va-

hiyle arınan bir nefis… Vahiyle dirilen bir hayat… 

Ve vahiyle yürüyen yani vahiyle vücud bulmuş 

bir insan… Varlığını vahye borçlu bilen bir insan-

dır temel meselemiz… 

Bunun için de sağlam bir ruha, etkin bir akla, 

güçlü bir iradeye, selim bir kalbe, arınmış bir nef-

se, sağlıklı bir bedene ihtiyacımız var…

Bu da salt insanın kendi gücü ile yapabilece-

ği bir iş değildir, Allah’ın (c.c.) yardımına ihtiyacı 

vardır…

İslam, insanını “halife”liğe hazırlarken bütün-

selliğini bozmaz, onu parçalamaz… 

Bu halifelik ne salt kuru akıl işidir… 

Ne salt kaba kuvvet gösterisidir…

Ne salt kitap kurdu olma becerisidir…

Ne de salt kof softalık hevesidir…

Mesele sadece bilgi sahibi olmak değil, 

önemli olan bilgeliktir… 

Konu sadece akıllı olmakta değil, daha da 

önemlisi hikmet sahibi olabilmektir…

Can taşımak, canlı olmak da yetersiz; bizden 

istenen canlılık, yani direniş ve dik duruştur…

Daha da önemlisi Allah’ın (c.c.) “dur” dediği 

yerde durmaktır…
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Allah Rasûlü (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde şöyle 

buyurur: 

“Siz kardeşlerinizin yanına geliyorsunuz. 

Güzel elbiseler giyinin. Binekleriniz de düz-

gün olsun. Kendinize öyle dikkat edin ki, di-

ğer insanların içinde, vücuttaki güzel ben gibi 

göze çarpıcı, (görünüşünüz ve ahlâkınızla) 

güzel olun. Şüphesiz Allah kabalığı, kötülüğü, 

çirkinliği sevmez; çirkinleşmeyi de sevmez.” 

(Müsned)

Evet, mü’min her şeyiyle güzel olmalıdır. 

Davranışlarındaki cana yakınlıkla, kullandığı keli-

melerle, taşıdığı niyetle, güler yüzüyle, güzel gi-

yimiyle, endamının uygunluğuyla, yerinde hare-

ketleriyle, olgunluğuyla… güzel olmalı, takdir ve 

sevgi toplamalıdır. 

Güzel giyim denince ne yazık ki günümüzde 

markalı, pahalı ve belli kalıplardaki giyimler anla-

şılmaya başladı. Neredeyse bütünüyle dikkatini 

bu konuya yöneltenler ve insanlara bu açıdan 

bakarak hüküm verenler türedi. Böyle bir bakış 

ve değerlendiriş elbetteki sathî bir bakış, sığ bir 

değerlendiriştir. İnsan pahalı giyinmeyebilir, gi-

yinemeyebilir; hatta giyinmemelidir. Ama temiz 

ve düzenli giyinmek hemen hemen her insanın 

elindedir. Sadeliğin ayrı bir güzelliği, verdiği ayrı 

bir olgunluk hissi vardır… Bu güzellik ve olgunluk 

diğer olgun insanlar tarafından derhâl anlaşılır, 

gerçek mânâda takdir görür. Pahalı, markalı gi-

yinme hevesinde belli bir hafiflik, gösteriş merak-

lılığı, içteki eksiklik duygusunu dışa yapılan ek-

lerle, şeklî gayretlerle kapatma arzusu vardır. Ne 

kadar ustaca davranılırsa davranılsın, ne kadar 

perdelenmeye çalışılırsa çalışılsın bu da insanlar 

tarafından anlaşılır ve değer kazanmaya çalışan 

kişi değer kaybına uğrar. 

İnsanın dış güzellik ve sadeliğini, davranış-

lardaki güzellik, nezâket, edeb ve tevâzu takip 

ederse, şüphesiz, güzellikler kalıcı, duygular kök-

lü, hasletler daha değerli olur… 

Şimdi biraz daha esasa inelim:

İbâdetler, gerçek mânâda Allah’a (c.c.) kullu-

ğun, O’na (c.c.) olan yönelişin  gönülden gelen 

ifade tarzlarıdır. 

Kulluk vazife ve şuurunun yerine getirildiği 

ibadetler, aynı zamanda, ibadet eden kişiyi ma-

nevî kirlerden temizler, onu gönül berraklığına, 

ahlâk güzelliğine, iç huzuruna ulaştırır. Allah 

Edeb ve Ahlâk
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Rasûlü (s.a.v.); “ Günde beş vakit namaz, sizden 

birisinin kapısının önündeki gür suyla akan 

bir ırmağa benzer. Bu ev sahibi günde beş 

kere bu ıramakta yıkanarak arınır,” (Müttefekun 

Aleyh) buyurarak namazın getireceği manevî te-

mizliğe dikkat çekiyor. 

Eğer ibadetlerimiz meyvesini vermiyor, biz-

leri gönül temizliğine, ahlâk güzelliğine ulaş-

tırmıyorsa, “nasıl” ve “niçin” ibadet ettiğimiz 

konusunda kendimizi ciddî bir muhasebeden 

geçirmemiz gerekir. 

Biz İslâmî kimliğiyle, ibadetiyle tanınan bir 

insan isek, edeb ve ahlâkımızda hoşa gitmeyen 

hâller varsa, bunun insanlar üzerinde nasıl bir te-

sir uyandırdığını çeşitli açılardan değerlendirerek 

muhasebe etmek, içinde bulunduğumuz duru-

mun gerçek boyutlarını idrak etmek ve kendimi-

ze gelmek zorundayız. 

Her gün, -belki bir kaç kere- aynaya bakıp 

dış görünüşümüze çeki düzen veriyoruz. Acaba 

davranışlarımıza, edep ve terbiyemize, konuşma, 

hitap üslubumuza, duygu ve düşüncelerimizin 

dış dünyaya aksettiriş tarzlarımıza; bizi gören, 

bizimle komşuluk, arkadaşlık, iş arkadaşlığı, yol-

culuk eden, bizimle alışveriş yapan, sohbet eden 

insanların gözüyle de hiç bakıyor muyuz? Ken-

dimizi dıştan bakarak bütünüyle değerlendiriyor 

muyuz? 

Dıştan bakınca ahlâkî görünümümüzün, iç 

dünyamızın dış dünyaya aksedişinin güzel ol-

ması, kılık kıyafetimizin güzelliği, uyumluluğu 

kadar değer taşımıyor mu!?  Ceket yakamızın 
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kalkık oluşu, elbiselerdeki ütü eksikliği veya kı-

rışıklık, saçımızın birkaç telinin isyan edişi veya 

kıyafetlerimiz arasında yeterli renk uyumunun 

olmayışı… mühim de bizim davranışlarımız, çeh-

remizin duruşu, kelimelerimizin kulaklara vuru-

şu… hareketlerimizin bir mü’mine yakışık tavır ve 

edâ çerçevesinde olmayışı mühim değil midir?.. 

Kısaca mü’min her şeyiyle güzel olmalı de-

ğil mi? Bizler sadece söylediğimiz sözlerle, dile 

getirdiğimiz kelimelere mi tebliğ yapıyoruz? Di-

ğer davranışlarımızın, genel ahlâkımızın, insanlar 

üzerinde bıraktığı tesiri muhasebeden geçiriyor 

muyuz?!.

Bunları dertleşirken çok defa birbirimize hak 

vereceğimize, aynı fikirlerde buluşacağımıza 

inanıyorum. Ancak fikirler amele dökülmeden, 

doğrular hayat akışına aksettirilmeden, inanılan 

hakikatler, inanıldığı gibi yaşanmadan çok mânâ 

ifade etmezler. Bu da inkâr edilemeyecek bir 

gerçektir. 

Dîn-i Mübîn’in hayatın hiçbir alanını ihmal 

etmeyişine, küçük-büyük, kadın-erkek her şeyi 

ve herkesi manevî bir letafetle kuşatışına dikkat 

ediniz. Dağlar kadar ağır dertlerin, tasaların, iş-

kencelerin görüldüğü, İslam nurunu yaşatmak 

için mücadelelerin verildiği, nice saldırıların, sa-

vaşların, ölüm-kalım anlarının yaşandığı, nice şe-

hidlerin verildiği, nice hükümlerin, temel esasla-

rın öğrenilip hayata geçirildiği bir devrede Allah 

Rasûlü’nün (s.a.v.), nasıl selam verilmelidir, nasıl 

alınmalıdır; kapı nasıl çalınır, çalınan kapının ne-

resinde durulur; hangi elle yemek yenilir, hangi 

elle su içilir; ayakkabı önce hangi ayağa giyilir, 

önce hangi ayak çıkarılır; yatarken nasıl duâ edi-

lir, nasıl yatılır; bir mecliste konuşma âdâbı nasıl 

olur, ikram nereden nasıl başlar; büyük-küçük 

hürmet ve sevgisi nasıl olur, baba dostlarına nasıl 

ilgi gösterilir; sevgi, muhabbet nasıl ve ne uğru-

na olur, nasıl yayılır; komşu hakları nelerdir; ev içi 

gönül sıcaklığı nasıl yaşanır, İslam nuru hanelere 

nasıl yayılır… güzel hasletler nelerdir… öğretişi, 

bilgi verişi, teşvik edişi, tatbik ederek Sahabele-

re ve kıyamete kadar bütün mü’minlere örnek 

oluşu… üzerinde ibretle düşünülmesi gereken 

gerçeklerdir. 

Hadis, fıkıh kitaplarını, tefsirleri karıştırınız, bu-

nun nice hayret verici örneklerini bulacaksınız. 

Henüz ergenlik devresine girmemiş çocuklara 

bile anne-baba odasına girmenin âdâbının öğ-

retilmesi emrine Zikr-i Hakîm’de  rastlayacaksı-

nız. 

Kendini beğenmenin, büyüklük taslamanın, 

gururun, cimriliğin, vefasızlığın, kabalığın, kırı-

cılığın, çiğliğin, saldırganlığın… ne derece çirkin 

ve iman erlerine yakışmayan hasletler olduğunu 

âyet ve hadislerde göreceksiniz. 

Allah Rasûlü’nün (s.a.v.); “Üçüncü bir şahsın 

bulunduğu yerde iki kişi kendi arasında gizli 

konuşamaz” (Ebu Davud) buyruğundaki ince 

duyguya, edeb anlayışına, yalnızlığa ve yanlış 

duygulara itilecek bir ferde gösterilen şefkate ve 

yakın ilgiye dikkat ediniz…

Enes’e (r.a.) hitap ederek; 

“Yavrum! Âilenin yanına girdiğin zaman 

onlara selâm ver. Bu sana ve âilene bereket 
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getirir,” (Tirmizi) irşadındaki terbiye ve tavsiye 

güzelliğine bakınız… 

Kaynaklarımız, böyle nice güzelliklerle dolu-

dur. Bu güzelliklerden örnekler görmek isteyen 

kardeşlerimiz, hadis, siyer, tefsir kitaplarını, bu 

alanda zühd ve takvaya yönelik kaleme alınan 

eserleri karıştırmalıdırlar. İslam tarihinde yaşan-

mış, kaynaklara geçmiş nice hayranlık celbede-

cek ibret levhalarıyla karşılaşacaklardır. 

Bizim bu kısa yazıyla vurgulamak istediğimiz 

birkaç nokta var: 

Edeb, terbiye, ahlâk güzelliği bir mü’min için 

vazgeçilmez özelliklerdendir. Yapılınca sevabı 

alınan, yapılamayınca hoş görülen bir müstehab 

veya bir sünnet gibi değildir. Belki her biri kendi 

çerçevesiyle düşünüldüğünde böyle olabilir; an-

cak bütünüyle değerlendirildiğinde böyle olma-

dığı açıkça görülecektir. 

Ahlâkı güzel olmayan, edeb ve terbiyeden 

nasibi bulunmayan bir kişide hayır yoktur, çirkin-

liği ve çirkefi devamlıdır, hem kendine hem de 

mensubu olduğu dâvâya büyük zararlar verir… 

Seyyiât defterine onu hudutsuz derecede piş-

man edecek kayıtlar düşülür…   

Kısaca güzel ahlâk, mü’minin şiârıdır. 

Hiçbir maddî değer onun önüne geçemez, 

ondan daha değerli olamaz. Bu gerçek asla göz 

ardı edilmemeli; maddeler, mananın önüne ge-

çirilmemeli, dünya ve ahiret birlikte karartılma-

malıdır.

Bunu açıklamak niyetiyle birkaç kelime söy-

lemek istersek şöyle bir misalle zihinlerde can-

landırabiliriz: 

Çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Kızları-

mız daha küçük yaşlardan ileride kuracakları yu-

vaları için çeyiz yapmaya alıştırılıyorlar. Bu belli 

oranda erkek çocuklarda da var. Zaman zaman 

komşular aralarında neler yaptıklarını, neler ha-

zırladıklarını konuşuyor, birbirlerinden fikir al-

maya, bilmedikleri bir yenilik, bir güzellik varsa 

onu öğrenmeye ve bir an evvel yapmaya gayret 

ediyorlar. 

Söyler misiniz; hangi çeyiz bir ahlâk çirkinliği-

ni örtebilir!? Dahası hangi kız, hangi erkek birlikte 

yuva kurduğu eşine, hayat basamaklarını birlikte 

çıkmaya karar verdiği insana iffetinden, güzel ah-

lâkından, güler yüzünden, samimiyetinden, hak 

yolda sonuna kadar Allah’ın istediği çizgide yü-

rüme azminden… daha güzel bir çeyiz sunabilir. 

Hangi perde, hangi tencere, hangi masa, hangi 

ayna, hangi dolap, hangi işleme, hangi oya … 

bu alandaki boşluğu, yokluğu doldurabilir. Hangi 

dâire, hangi araba iffetten daha kıymetlidir, güzel 

ahlâktan, edeb ve terbiyeden önce gelir… 

Bizi biz yapan, Rahman’a (c.c.) kul, mü’mine 

kardeş, Allah Rasûlü’ne (s.a.v.) ümmet, hak yol 

yolcularına yoldaş yapan hasletlerin kıymetlerini 

bilelim. 

Edeb ve terbiyenin has bahçelerinde, gül 

kadrini bilenlerden olalım. Zibilliğe alışan, çöp 

kokusundan haz alan kargaları kendimize rehber 

edinmeyelim. Güzel ahlâkı ve hasletleri, yön ve 

yol bilmeyenlerde aramayalım. 

Unutmayalım; 

 “Allah, iyilik yapanları, güzel davranışlarda 

bulunanları, samimiyetini taşıyarak güzellikler 

aksettirenleri sever.” (Âli İmran; 3/134) 
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Aşırılık; normal, standart ve mutedil olma 

halinin zıddıdır. Yani ölçüsüzlük, dengesizlik ve 

anormalliktir. Aşırılıkta taassup, taşkınlık ve zu-

lüm vardır. Aşırılığın her çeşidi Allah (c.c.) ve Re-

sul’ünün (s.a.v.) hoş görmediği birer sapmadır. 

Bu noktada şöyle bir soru akla gelmektedir: 

Bir işin, sözün, duygunun veya davranışın aşırı 

olup-olmadığını nasıl anlarız? Mutedil ve normal 

olanla aşırı olanı nasıl ayırt edebiliriz? Elbette ki 

elimizde normal, mutedil ve standart bir ölçü ol-

ması lâzım gelir ki, bu ölçüye uymayanları aşırı 

olarak niteleyebilelim. Elimizde böyle bir ölçü 

var mıdır? Varsa bu ölçüyü nereden ve kimden 

alacağız? 

Mümin bir kimse için bu sorunun cevabı basit 

ve açıktır. Cenabı Hak; peygamberler ve kitaplar 

göndermek suretiyle tevhitle-şirki, hakla-batılı, 

doğruyla-yanlışı, iyiyle-kötüyü ayırt edebilece-

ğimiz ölçüleri beyan etmiştir.  Şüphesiz O (c.c.), 

her şeye bir ölçü koymuştur ve bu ölçü şaş-

mazdır. Artık bu ölçüye göre neyin aşırı neyin 

mutedil olduğunu kolaylıkla bilebiliriz.  Meselâ; 

miras paylaşımı ve yetimlerin hakları konusun-

da hükümleri vaz eden Rabbimiz, devam eden 

ayet-i kerimede şöyle buyurur: “Bunlar, Allah’ın 

sınırlarıdır. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, 

onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kala-

cakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş 

ve mutluluk budur.” (Nisa Suresi; 4/13) 

Oruçla ve itikâfla ilgili hükümleri ihtiva eden 

Bakara Suresinin 187. ayet-i kerimesinde de ko-

nuyla ilgili ilahi ölçüler beyan edildikten sonra şu 

uyarı yapılır: “Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlar-

dır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böyle-

ce Allah ayetlerini insanlara açıklar. Umulur ki 

korunurlar.” Yine Furkan Suresinin 67. ayetinde 

harcamayla ilgili dengeyi beyan sadedinde Rah-

man’ın güzel kulları şöyle tavsif edilir: “Harca-

dıklarında ne israf ne de cimrilik ederler, ikisi 

arasında orta bir yol tutarlar.” 

Dua ve ibadet maksadıyla dahi olsa Yüce Al-

lah (c.c.) aşırılığı hoş karşılamaz. “Rabbinize yal-

vara yalvara ve gizlice dua edin. Şüphesiz O, 

haddi aşanları sevmez” (Araf Suresi; 7/55). Bu 

cümleden şu hükme varabiliriz ki, kim Allah’ın 

(c.c.) koyduğu ölçüyü ve sınırları aşarsa o, aşırı 

gitmiş olur. Allah (c.c.) ise aşırı gidenleri sevmez. 

Hud Suresi’nin 112. ayetinde Rabbimiz, Re-

sulullah (s.a.v.) ve onunla birlikte olan müminle-

re şu öğüdü veriyor: “Sen ve seninle beraber 

tövbe edenlerle birlikte emr olunduğun gibi 

doğru ol ve aşırı gitmeyin. Çünkü O, yaptık-

larınızı görmektedir” (Hud Suresi; 11/32). Maide 

Suresi, 66. ayetinde ise gelmiş geçmiş ümmetler 

içerisinde mutedil olanların az olduğunu, aşırı 

gidenlerin ise çoğunluğu oluşturduğunu beyan 

Aşırılık
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ediyor: “Ve eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve kendi-

lerine Rablerinden indirileni (Kur’an’ı) ayakta 

tutsalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının 

altından (sayısız nimeti) yiyeceklerdi. İçlerin-

de aşırı olmayan (mutedil) bir ümmet vardır. 

Onlardan çoğunun yaptıkları ise ne kötüdür!” 

(Maide Suresi; 5/ 66).

Allah’ın Resulü (s.a.v.) özellikle dindeki aşırılığa 

dikkat çekerek şöyle buyurmuştur: “Dinde aşırı-

lıktan sakının. Çünkü sizden öncekiler, dinde 

aşırı gittiklerinden ötürü helâk oldular.” (Dâ-

rimî, ; Ahmed bin Hanbel, ). Bu meselenin birçok 

yönü vardır. Ancak biz bu yazımızda iki yönüne 

işaret edeceğiz: Düşmanlıkta ve Sevgide aşırılık.

1) Düşmanlıkta aşırılık: Allah’a ve ahiret gü-

nüne inanan, Muhammed’i (s.a.v.) peygamber 

tanıyan bir kimse düşmanlıkta da ilahi ölçüye sa-

dık kalmalıdır. Düşmana iftira atmak, namusuna 

ve malına el uzatmak, ona zulmetmek, işkence 

etmek, suçunun karşılığı olandan daha büyük 

cezalar vermek, düşmanın etrafındaki mazlum 

ve masumları da kıyıma tabi tutmak... Bunlar 

düşmanlıkta aşırı gitmektir ki; yüce Allah savaş 

meydanında dahi aşırılığı men etmiştir: “Sizinle 

savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (an-

cak) aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri 

sevmez” (Bakara Suresi; 2/190). 

İşin bir diğer boyutu da şudur;  bu gün düş-

man olanlar yarın dost olabilirler. O zaman düş-

manlıkta aşırı giden kimse dönüp de yeni dos-

tunun yüzüne bakabilmelidir. Resulullah (s.a.v.) 

buyurdu ki: “Bir kimseyi günün birinde, aranı-

zın açılabileceğini hesaba katarak sev. Buğ-

zettiğine de günün birinde dost olabileceğini 

düşünerek buğzet” (Tirmizi).

Ey düşmanlıkta aşırı giden kardeşlerim! Gelin 

ilahi ölçüye sırt çevirmeyelim. Düşmanlıkta aşırı 

gitmeyelim. Bir topluluğu bütünüyle aynı kefeye 

koyup haksızlık yapmayalım. Adaletten ayrılma-

yalım. “Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta 

tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. 

Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk 

etmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha 

yakındır. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, 

yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide Suresi; 

5/8) ferman-ı ilahisini çiğneyip geçmeyelim!

2) Sevgide aşırılık: İnsan elbette ülkesini, eşi-

ni, evladını, hocasını, liderini, cemaatini ve teşki-

latını sever. Bu, yadırganacak bir durum değildir. 

Ancak Allah (c.c.) ve Resulü’nün (s.a.v.) koyduğu 

ölçüleri bir kenara itip; sevdiklerini aşırı şekilde 

yüceltmek, ilahlaştırmak hatasız görmek ve on-

lara Allah’tan (c.c.), Resulü’nden (s.a.v.) ve Allah 

(c.c.) yolunda cihattan daha fazla değer vermek 

aşırılığa önemli bir örnektir. Yine sevdikleri zalim, 

kâfir ve alçak dahi olsalar onları temize çıkarmak 

ve onlara bu durumda da sevgide bulunmak aşı-

rı gitmektir ve fasıklıktır.

Yahudilerin Hz. Uzeyr’i (a.s.), Hıristiyanların 

Hz. İsa’yı (a.s.), Allah’a (c.c.) ait sıfatlarla anmaları 

bu türden bir aşırılığın ürünüdür. “Yahudiler, ha-

hamlarını; Hıristiyanlar da rahiplerini ve İsa’yı 

rab edindiler. Hâlbuki ancak tek ilâha kulluk 

etmeleri emrolundu.” (Tevbe Suresi; 9/31).

Hz. Ömer’den (r.a.), Resulullah’in (s.a.v) şöyle 

dediği rivayet edilmiştir: “Hıristiyanların İbn-i 

Meryem’i batıl üzere övdükleri gibi siz de beni 

övmekte aşırıya gitmeyiniz. Şüphesiz ki ben 

bir kulum. Öyleyse bana, Allah’ın (c.c.) kulu ve 

O’nun (c.c.) Resulü deyiniz” (Buhari-Müslim).

Ey sevgide aşırı giden kardeşlerim! Gelin ilahi 

ölçüye sırt çevirmeyelim. Sevgide aşırı gitmeye-

lim. Sevdiklerimizi mükemmel, kusursuz, en bü-

yük ilân etmeyelim. Onların da beşer olduklarını, 
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hata yapabileceklerini, şeytanın tuzağına düşe-

bileceklerini, nefislerine mağlup olabileceklerini 

unutmayalım.  

Allah (c.c.) ise aşırı gidenleri sevmez. İşte aşı-

rılığı karakter haline getirmiş bir kavim olan Ya-

hudilere Allah’ın (c.c.) hitabı: “Onlar (Yahudiler) 
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her nerede olursa olsun, onlara zillet damgası 

vurulmuştur. Ancak Allah’ın ipine (Kur’an’a) ve 

insanların ipi (güveni) ne sarılanlar müstesna. 

Onlar Allah’tan bir gazaba uğradılar da üzer-

lerine aşağılık damgası vuruldu. Bu, onların 

Allah’ın ayetlerini inkâr ve nebileri haksız yere 

öldürmeleri sebebiyledir. Ve yine bu, isyan 

etmeleri ve aşırı gitmeleri sebebiyledir.” (Âl-

i İmran Suresi; 3/112) Allah (c.c.) aşırı gidenlere 

itaati yasaklamıştır. “Sen de sabah akşam O’nun 

rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle bir-

likte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü 

isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbi-

ni Bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, 

kendi ‘istek ve tutkularına (hevasına)’ uyan ve 

işinde aşırılığa gidene itaat etme” (Kehf Suresi; 

18/28).

Bütün bu ilâhi ikazlara ve ölçülere rağmen 

bugün dünyanın hemen her yerinde korkunç 

bir aşırılık hüküm sürüyor. Müşrik, kâfir ve mü-

nafıklar bir yana, günümüz Müslümanlarının bu 

konudaki pervasızlıkları ve kural tanımamazlıkları 

inanılır gibi değildir. 

Birileri liderlerini, hocalarını, milletlerini, teş-

kilatlarını, cemaatlerini aşırı sevgi belası uğruna 

ilahlaştırıp uçuruyor. Bir başkaları kendi din kar-

deşlerini sapıklıkla, küfürle itham ediyor. Bazıları 

birkaç suçlu için yüzlerce masumu katlediyor. 

Birkaç sahtekâr yüzünden dürüst bir topluluk 

topyekûn sahtekâr ilan ediliyor. Bir iki konuda 

hatalı hüküm veren veya öyle kabul edilen bir 

âlim cahillik ve sapıklıkla damgalanıp, büsbütün 

üzeri çiziliyor. Dinin aslından olmayan meseleler 

yüzünden kanlar dökülüyor, canlar alınıyor.

Sevgi, nefret, düşmanlık, övgü, yergi, eleşti-

ri… Hangisi olursa olsun hepsinin aşırısı felaket-

tir. Aşırılık gözleri kör, kulakları sağır ve aklı iptal 

eden bir illettir. Aşırılar ilahi ölçüyü kaybettikleri 

için, âlimi zalim-zalimi âlim zannederler; düş-

manı dost-dostu düşman bellerler... 

Aşırılık öyle büyük bir bela ve öyle şedit bir 

suçtur ki, sahibini insaftan ve adaletten uzaklaştı-

rır; sapıklığa, serkeşliğe, zulme ve gaddarlığa du-

çar eder. Ve bunun mümini kâfiri de yoktur. Kâ-

firin aşırısı nefsi adına, Müslümanın aşırısı Allah 

(c.c.) adına zulmeder. Sonuçta ikisi de zalimdir. 

İkisi de ilahi ölçüyü çiğnemiştir. Haddi aşmıştır. 

Rabbimiz bizleri aşırılığın her türlüsünden mu-

hafaza buyursun.

“Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki 

aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı (bastıkları 

yerde) sağlamlaştır ve bize kâfirler topluluğu-

na karşı yardım et” (Ali İmran Suresi; 3/147)

Ey sevgide aşırı giden kar-
deşlerim! Gelin ilahi ölçüye 
sırt çevirmeyelim. Sevgide 
aşırı gitmeyelim. Sevdikleri-
mizi mükemmel, kusursuz, 
en büyük ilân etmeyelim. 
Onların da beşer oldukları-
nı, hata yapabileceklerini, 
şeytanın tuzağına düşebi-
leceklerini, nefislerine mağ-
lup olabileceklerini unut-
mayalım.  
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DERS: TARİH  

KONU: CHP

Bize ezberletilen resmi tarihe göre,  Mustafa 

Kemal’in bu millete; Heso’ya, Memo’ya jestle-

ri sayıp dökmekle bitmez. Heso, Memo’yu yedi 

düvelin işgalinden kurtarmış. 1 Kasım 1922 ta-

rihinde onları bu kez de Padişahın zulmünden 

kurtarmış. 

29 Ekim 1923 tarihinde Heso, Memo’yu bir 

fazilet rejimi olan Cumhuriyete kavuşturmuş. 

Bunlarla da yetinmemiş, bir kıyak daha yapmış. 

3 Mart 1924 tarihinde Heso Memo’nun asrileş-

mesinin (çağdaşlaşma) önündeki son engeli; 

Halifeliği de kaldırmış. Heso, Memo’ya bonus ka-

bilinden bir koltuk daha çıkmış, Liberallerin selefi 

Prens Sabahattin ve yandaşlarını işgalci güçler 

gibi yurt dışına kovmuş. Bütün bunlar yetmez-

miş gibi Mustafa Kemal; ağzı tarhana, üstü te-

zek kokan, elleri nasırlı, ayakları çarıklı Heso, Me-

mo’yu muasır medeniyet seviyesine çıkarmak 

için bir de devrimler yapmış.

Bu millete, bu denli güzelliklerde bulunan 

Mustafa Kemal, gerçekleştirmeyi düşündüğü 

yeni rejimin icabı ve gereği olaraktan 9 Eylül 

1923 tarihinde HALK FIRKASI’nı, yani ülkenin ilk 

ve tek partisini kurar. Her ne kadar Mustafa Ke-

mal kurduğu partinin tamamıyla kendisine sadık 

kişilerden oluşması için çok gayret sarf etse de 

buna muvaffak olamaz. Partinin içinden cid-

di bir muhalif grup çıkar. Bu muhalifler eften 

püften kişiler de değildir. Kazım Karabekir, Rauf 

Orbay, Rafet Bele, Ali Fuat Cebesoy gibi Musta-

fa Kemal’in silah arkadaşlarıdır. Bu muhalif grup 

H.F’den ayrılarak kendi partilerini kurmaya karar 

verirler. Yeni kurulacak partinin isminde Cumhu-

riyet kavramının olacağını duyan Halk Fırkası da 

kendi isminin önüne Cumhuriyeti monte eder; 

1924 Kasımından itibaren artık ismi Cumhuriyet 

Halk Fırkası (CHF) olur. Nihayet 1935 tarihinde 

ismindeki değişim tamamlanarak Cumhuriyet 

Halk Partisi (CHP) halini alır.

Halk Fırkası’ndan ayrılan muhalifler 17 Kasım 

1924 tarihinde kendi partilerini kurarlar. Partinin 

ismi TERAKKİ PERVER CUMHURİYET FIRKA-

SI’DIR. Partinin başkanı da Kazım Karabekir’dir. 

Partinin kurulmasıyla birlikte halkta kendisine bü-

yük bir teveccüh oluşur ve kasım ayının sonuna 

kadar CHF’den 45 milletvekili istifa eder. 11 Aralık 

1925 tarihinde yapılan ara seçimlerde CHF’nin 

bütün hilelerine rağmen Bursa’da TCF’nin des-

teklediği Nurettin Paşa seçimi kazanır. 

CHF’yi bu zor durumdan Şubat 1925 tarihinde 

doğuda patlak veren Şeyh Sait olayı kurtarır. CHF 

söz konusu olayı bütün muhalefeti ezmek için 

bahane eder. Başta TCF’yi kapatır. Partinin kapa-

tılma gerekçesini hepinizin yabancısı olmadığı 

bir cümleyle ifade edecek olursak;  partinin irti-

canın odağı olmasıdır. Delil: TCF’nin tüzüğünün 

6. maddesinde yer alan “Partimiz halkın inancına 
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saygılıdır.” cümlesidir. Oysa ne Kazım Karabekir, 

ne de partisinin diğer kurucu üyeleri Şeriatçı da 

Padişahçı da değillerdir. TCF’nin Mustafa Kemal’e 

ve partisi CHF’ye muhalefetinin nedenlerine ge-

lince: Birincisi, Mustafa Kemal’in tek adam olma 

isteğine karşılar. İkincisi de halkın çağdaşlaştırıl-

masının, Batılılaştırılmasının devrimci değil ev-

rimci yöntemle yapılmasını önermekteler. Yani 

tepeden inmeci (jakoben) bir yöntemle değil, 

zamana yayarak alıştıra alıştıra yapılması gerekti-

ğine inanmaktadırlar. 

Mustafa Kemal ve CHF hükümeti sadece mu-

halefet partisini kapatmakla yetinmez, çıkardığı 

Takrir-i Sükûn yasasıyla muhalif olan her kesimi 

ve herkesi susturur.

Batıda Türkiye’deki tek partili yönetimin dik-

tatörlük olduğu şeklinde eleştirilerin dozajı artın-

ca, Mustafa Kemal bu eleştirilerin önünü kesmek 

maksadıyla güdümlü bir muhalefet partisi oluş-

turmak için kolları sıvar. Mimarlığını hatta isim 

babalığını Mustafa Kemal’in yaptığı SERBEST 

CUMHURİYET FIRKASI (SCF) 12 Ağustos 1930 ta-

rihinde siyaset sahnesindeki yerini alır. Partinin 

başkanı Mustafa Kemal’e son derece sadık olan 

Fethi Okyar’dır.

Mustafa Kemal ve iktidardaki CHF iki konuda 

yanılgı içindeydiler. Birincisi, millet yeni kurulan 

muhalefet partisinin güdümlü bir muhalefet ol-

duğunu bilmiyordu. İkincisi de halktaki CHF’ye 

duyulan hoşnutsuzluğun düzeyini tahmin ede-

memişlerdi. Kısa bir süre içerisinde bu yanılgıları-

nın farkına vardılar. Fethi Okyar ilk yurt içi gezisini 

Mustafa Kemal’den de izin alarak İzmir’e yaptı. 

Fethi Bey’i muazzam bir kalabalık karşıladı. Ya-

pılan miting esnasında mitinge katılanlarla polis 

arasında sürtüşme yaşandı. Polis halkın üzerine 

ateş açınca çıkan izdihamda 14 yaşlarında bir 

çocuk öldü. O gün olup biteni gelin Ş. Süreyya 

Aydemir’in anlatımlarından okuyalım: 

“Polislerin halk üzerine ateş açması bir facia-

ya yol açtı. 14 yaşında bir mektepli çocuk öldü-
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rüldü. Bu hâl galeyanı büsbütün arttırdı. Binlerce 

kişilik halk dalgaları önünde ve kucağında ölen 

çocuğunu taşıyan ihtiyar bir baba, oğlunun ce-

sedini Fethi Bey’in ayaklarına bıraktı ve “İşte size 

bir kurban! Başkalarını da veririz!” diye haykırdı 

ve inledi “Kurtar, kurtar bizi!” Bu hazin bir man-

zaraydı. Ama kim, kimden kurtarılacaktı? İzmir’in 

düşmandan kurtarılışı ise henüz 8 yıl olmuştu. 

Kurtaran milletin başındaydı. O halde ne bu ga-

leyan? Ya bu kurban?” Durumun vahametinin 

farkına varan Mustafa Kemal, Fethi Bey’i çağıra-

rak ona partisini (SCF)  kapattırır. Partinin ömrü 

sadece üç ay sürdü. 

Dostlar! Gördüğünüz gibi bu milletin CHP ile 

sorunu ta başlangıçtan beri mevcuttur. Mesele 

liderin Baykal ya da Kılıçdaroğlu olması değil. 

Bu halkın CHP ile sorunu epistemolojik (araçsal) 

değil, ontolojiktir (varoluşsal). Peki neden? Bize 

ezberletilen resmi tarihe göre bu millete sayısız 

güzellik sunan CHP’ye bu milletin kini, öfkesi ne-

den?

 İşte sorumuz şu:

A) Kazım Karabekir’den Recep Tayyip Erdo-

ğan’a kadar kurulan bütün muhalif partiler mille-

te makarna ve kömür dağıttılar.

B) Bu millet – Heso, Memo- çağdaşlaşmak is-

temiyordu. Ben parfüm marfüm istemem, tezek 

kokmaktan hoşnutum demekteydi.

C) Bu millet topyekûn mazoşisti. Cumhuri-

yetin getirdiği tüm özgürlükler kendisine battı. 

Padişahın ya da işgalci güçlerin baskısını özle-

mekteydi.

D) Cumhuriyet döneminde CHP’nin millete 

çektirdikleri padişahlara rahmet okuttu. İşgal-

ci güçlerin de bu millete yapmak istediklerinin 

daha fazlasını CHP yaptı.

E) Hiçbiri
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Bu günlerde hayırlı bir iş yapmak istenince 

plan ve program yapılır ama iş kaynağa gelince 

nereden sponsor bulabiliriz denilmektedir. Eski-

den hayırlı bir iş için kim infak eder denilirdi. 

Acaba sponsorluk ile infak etmek aynı şey 

midir yoksa ayrı şeyler midir? Bunun önemli bir 

konu olduğu kanaatindeyim. Çünkü alınan her 

yardımın maddi etkileri olduğu gibi manevi et-

kileri de bulunmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.v.) 

şöyle buyurarak bizi uyarmıştır: “Besleneceğin 

şeyleri helal ve temizinden kazan ki, duaların 

kabul olunsun.”  (Münziri) 

Sponsorluk; bir kurumun, kurumsal ve pa-

zarlama amaçlarına yönelik, katılmakta yarar 

gördüğü olay ve etkinliklere para vererek ya da 

o olay, etkinlik için gerekli olan araç, malzeme 

gibi materyal donanımını sağlayarak destekle-

mesidir. Dikkat edilirse tanımdaki; “kurumsal ve 

pazarlama amaçlarına yönelik katılmakta yarar 

gördüğü” tümcesi, sponsorluğun aslında kurum 

açısından bir yatırım olduğunu gösterir. Buradaki 

“yarar” dan kasıt, sponsorluk faaliyetinin kuruma 

ne kazandıracağının ifadesidir. 

Sponsor tüm yaptıklarına karşılık bekler. 

Sponsorluk faaliyetleri para, araç, gereç desteği 

olabileceği gibi hizmet olarak da alınabilir. Spon-

sor, verdiği desteğin panolarda yer almasını, fir-

ma logosunun kıyafetlerin üstüne baskı olmasını 

ve bu yollarla yaptığının medyaya açıklanmasını 

ister.

İnfak; Müslümanın, Allah’ın (c.c.) rızasını ka-

zanmak için Allah (c.c.) yolunda gece gündüz, 

gizli ve açıkta, fakirlerin gözünü yummadan ala-

cakları malından, fakirlerin gönlünü kırmadan, 

arkasından başa kakmadan ve gösteriş yapma-

dan, şeytanın fakirlikle korkutmasına ve cimriliğe 

yöneltmesine rağmen, hayra (ebeveyn, akraba, 

yetimler, Allah (c.c.) yolunda olanlar ve ihtiyaç 

sahiplerine) harcamasıdır.

Allah (c.c.) infak eden Müslümanlara şunla-

rı vadetmiştir; günahlarını örtecek, doğru yola 

iletecek, infakın karşılığını kat kat verecek; İnfak 

sahibinden korku ve hüznü kaldıracak, katından 

mağfiret ve lütuf verecektir. 

Kapitalist bir anlayış olarak ortaya çıkan spon-

sorluk toplumdan karşılığı alınacak olan bir des-

tekleme faaliyetidir. İnfak ise karşılığı Allah’tan 

(c.c.) beklenen ve verileni rahatsız etmemeye 

yönelik davranışlar içermesi gereken bir ibadettir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle uyarmış-

tır: “Öyle bir zaman gelecektir ki, kişi malını 

helalden mi haramdan mı elde ettiğini önem-

semeyecek.” (Buhari)  Bu gün kavramların çok 

hızlı değiştiği, İslam’ın yanlış tanıtıldığı, yapılan 

işin İslam’a uygun mu değil mi olduğu konusun-

da bilgi verip rehberlik yapmak yerine kafa karış-

tırmaktan başka bir işe yaramayan bazı âlimlerin 

bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef sa-

yıları az olan samimi âlimlerin varlığı bu sonucu 

değiştirmemektedir.

Sponsorluk Mu
İnfak Mı?
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“Ey iman edenler! Size verdiğimiz azıkların 

helal ve hoş (tayyip) olanlarından yiyin.” 

(Bakara Suresi; 2/172) 

Buyuran Allah (c.c.) yapılacak salih amellerin 

de temiz rızıklarla yapılmasını emreder. Alınan 

maddi bağışın ancak helal yollardan ve İslam’a 

uygun iş yapan şirket ya da kişilerden alınmasını 

ister. Bu gün Müslümanlar sponsorluk kavramını 

maddi destek almak olarak algılamakta ve kul-

lanmaktadırlar. “Yetimlere sponsor ol” gibi slo-

ganlar kullanılarak, İslam’ın dili terk edilmiş olup 

batı medeniyetinin kelime ve kavramları hayatı-

mıza girmiştir. İyi niyetle yapılan bu kullanımlar 

zamanla kötü niyetlilerin tuzağına düşmemize 

neden olmaktadır. Zamanla yapılan salih ameller 

bozulup; içerisindeki inanç ve ahlak boşaltılarak 

sadece maddi bir yardıma dönüştürülmektedir.

Faizli bankalar hayırlı işlere sponsor olmak 

adına Müslümanların dünyalarına sinsice gir-

mektedirler. Bu bankaların sponsorluğunu (des-

teğini) kabul etmek Müslümanların ruhunu in-

citmektedir. İstanbul’da kaçak gökdelen yapan 

müteahhitler, hayrına! sponsor olarak İmam 

Hatip Lisesi yapmaya başlamışlardır. Gayri İslami 

çevreler de bunu gündeme getirerek eğlenmek-

tedirler. 

Maalesef kapitalist dünyadaki küresel sömürü 

şirketleri olan Coca Cola ve Bloomberg med-

ya grubu, Dünya İslami Ekonomik Forumunun 

ana sponsorları arasında yer alabiliyor!  Arka 

planı araştırıldığında maddi güç, tarih boyun-

ca insanların satın alınmasında, kullanılmasın-

da, toplumun yönlendirilmesinde kullanılmıştır.  

Tefekkür

63

Kapitalist bir anlayış ola-
rak ortaya çıkan sponsorluk 
toplumdan karşılığı alına-
cak olan bir destekleme fa-
aliyetidir. İnfak ise karşılığı 
Allah’tan (c.c.) beklenen ve 
verileni rahatsız etmemeye 
yönelik davranışlar içermesi 
gereken bir ibadettir.
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Sponsorluk faaliyeti, sosyal ve ekonomik alan-

larda toplumu kapitalist değerlere dönüştürme 

projesidir.

Bugün maalesef belediyeler oy almak için 

İslami hassasiyetleri olan dernek ve vakıflara, 

cami ve imam hatiplere; rüşvet, zorla bağış veya 

sponsorluk adı altında toplanan illegal paralar ile 

yardım yapmaktadırlar! Gönülsüz, helal olmayan 

yollarla ve Allah (c.c.) yolunda infak edilmeden 

toplanan paralardan hayır olur mu? Allah (c.c.) 

bundan razı olur mu? O paranın harcandığı işte 

maneviyat olur mu?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) üzerine Mescidi 

Nebevi’yi inşa etmek istediği arsanın Sehl ile Sü-

heyl adında iki yetim çocuğa ait olduğunu öğ-

renir ve satın almak ister. Hem yetimlerin hamisi 

olan Muâz b. Afrâ’nın (r.a.) hem de yetimlerin ar-

sayı bedelsiz bağışlama isteklerini kabul etmez. 

Zikredilen arsanın Hz. Ebu Bekir (r.a.) tarafından 

10 dinar karşılığında  satın alındıktan sonra mes-

cidin inşa edilmesine izin verir.

İslami başarının temelinde; haramdan kaçın-

mak, helal yollardan helal kazançla ve Allah (c.c.) 

rızasını içeren niyetlerle yapılan ameller vardır. 

Müslüman; alın teriyle kazanıp Allah (c.c.) yolun-

da infak etmeli, kaynağı belli olmayan her malın 

ve paranın manevi bir tuzak olduğunu bilmelidir. 

Müslümanlar sponsorluk adı altında yapılan yar-

dımları kabul etmemelidirler. 

Kapitalistlerin sömürülerine alet olmamalı, 

hem madde hem de manasını kirletmemelidir-

ler. Dilinde sponsor kelimesi yerine infak kelime-

sini kullanmalı, Müslümanlara, Allah (c.c.) yolun-

da infak etmeye teşvik etmelidirler.
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İslami başarının temelinde; 
haramdan kaçınmak, helal 
yollardan helal kazançla ve 
Allah (c.c.) rızasını içeren 
niyetlerle yapılan ameller 
vardır. Müslüman; alın te-
riyle kazanıp Allah (c.c.) yo-
lunda infak etmeli, kaynağı 
belli olmayan her malın ve 
paranın manevi bir tuzak ol-
duğunu bilmelidir.



www.vavelifdergisi.com Ekim 2015    Vavelif Dergisi

Günümüz modern  dünyasında  birçok kişi-

nin  kendini ispat ve tatmin etmek, farklı  olduğu-

nu kanıtlamak, kendisi ve hayatın gerçekleri ile 

yüzleşmekten kaçınmak , tanınmak ve popüler 

olmak  gibi amaçlarla  sanal dünyaya  bağımlı  

hale geldiğini görmekteyiz.  Oysaki  “bağımlılığın 

her türü zarar vericidir…”  

Bazı  araştırma ve gözlem sonuçlarına göre  

oranları her geçen gün daha da artan sayıdaki  

insanın, özellikle gençlerin önemli bir bölümü-

nün  sosyal medya  denilen “küresel tuzaklara” 

karşı  zamanla “bağımlı” hale geldiklerine; okulda  

geçirdikleri zamanlarından çok daha fazlasını in-

ternet, akıllı telefon ve TV başında  harcadıklarına 

şahit olmaktayız.  

İnsanlarda yaygın şekilde gözlenen yalnızlık 

duygusu, tatminsizlik, duygusal  boşluk, amaç-

sızlık, güven boşluğu, başarısızlık, değersizlik, 

çaresizlik, ne yapacağını bilememe ya da  cesa-

retsizlik gibi gerçekliklerle  ve öfke, kaygı, üzün-

tü  gibi duygularla yüzleşmek yerine; bazı kişi-

ler özel  şeylerini yüz yüze iletişim halindeyken 

yapamayacağı şekilde  başkaları ile paylaşarak 

kendini iyi, mutlu, güçlü, başarılı, saygın, dürüst, 

açık, samimi, içten, vs. şeklindeki olumlu özellik-

lere sahip birisi olarak sunabilmektedir. Böylece 

bu insanlar olumlu yönleri ile anılan, görülen, 

değerlendirilen  ve kabul görüp alkışlanan  yani, 

yüceltilen  birer insan olarak  sanal bir duygusal  

tatmin yaşayabilmektedirler.

Oysa bu riskli bir durumdur.  Çünkü gerçek 

hayatın  içinde yüz yüze geldiği ve geleceği 

gerçeklikler ile sanal ortam arasındaki çelişkiler, 

kişinin zamanla  iç dünyasında  daha derin bir 

tatminsizlik, değersizlik, umutsuzluk, çelişki ve 

çatışmalar yaşayarak mutsuz olması ile sonuç-

lanabilir. Ve bu durumda da insan duygusal çök-

künlük  girdabına düşerek gerçekliğin uzağında 

kalabilir. Unutulmamalıdır ki, zaten takılan her 

maske bir gün düşecektir ve  yüzleşmekten ka-

çınılan gerçeklikler halının altına süpürülerek yok 

olmayacaktır.

Ancak, sözün yanlış anlaşılmaması için şun-

ları da eklemek isterim. Sanal  dünyanın takip-

çisi olmak başka, sanal ortamın bağımlısı olmak 

başkadır.  Çünkü sosyal medya artık yaşamımı-

zın  bir gerçeğidir  ve  kullanıcılarının sayısı da 
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her geçen gün daha da artmaktadır. Bu gerçeği 

görmezden gelmek doğru olmadığı gibi, günün  

uzun bir zamanını ve özellikle de en verimli saat-

lerini  kesintisiz bir şekilde  sosyal medyanın  ak-

tif takipçisi, daha doğrusu “aktif bağımlısı”  olarak 

harcamak da o kadar yanlıştır. Elbette ki dünyada 

olup bitenleri  takip etmek, gelişmelerden haber-

dar olmak, dünyanın ve insanlığın yararına veya 

zararına olan olayları ve gelişmeleri anlık olarak 

izlemek, takipçilere evrensel ve insani doğruları 

ve gerçekleri duyurmak, yaşanan sorunlara dair 

çözüm önerilerini öğrenmek, yanlış mesajlara 

karşı  doğru mesajlar vermek  ve nihayette in-

sanları kaçtıkları gerçekler ile yüzleşmeye davet 

etmek  önemlidir. 

Bağımlı hale gelinmediği, teknolojinin kont-

rolünde sanal bir yaşam alışkanlığına dönüşme-

diği, önceliklerinizi erteletmediği  ve sizi ger-

çeklikten ve gerçek yaşamınızdan koparmadığı 

sürece  sosyal medya bilgilenme ve haber  alımı 

ya da iletimi için kullanılabilir. Bu ise kullanıcının 

bilinçli olması yani, kişinin kendi hayatının  ve 

zamanının kontrolünün yine kişinin kendisinde 

olması demektir.

İnsanlar sanal ortamda farklı olduğunu gös-

termek için de gerçekte yapamadığı ya da yapa-

mayacağı   şeyleri yapabiliyor, söyleyemeyeceği 

şeyleri  söyleyebiliyor ve paylaşmayacağı bazı 

özel eşyalarını, resimlerini ya da yaşantılarını 

paylaşabiliyor. Ve takipçi sayısı arttıkça paylaştı-

ğı özellerinin sayısı ve çeşitliliği de artıyor. Aldığı 

olumlu geribildirimler ve sanal popülerlik ile de 

kişide sanal bir özgüven oluşuyor; kendisinin iyi, 

zeki, başarılı olduğunu düşünebiliyor. Tabi ki bir 

insan başka insanların hayatlarını, bazı özelleri-

ni merak edebilir ve bazıları bu tür meraklarını 

gidermenin bir yolu olarak da kendini  tanınır 

kılmak, değer  ve kabul görmek ya da daha da 

merak edilen birisi olmak adına  bazı  özellerini 

başkaları ile paylaşabilir ve   mahrem olan bazı 

şeylerini ifşa edebilir. 

Bütün bunları yaparken de bazıları sanal or-

tamda  olduklarının farkında olarak  gerçek ya-

şamdakinden farklı bir kişilik sergileyebilir, yani 

maske kullanabilirler. İşte, tam da bu maskelerin 

kullanılmaya başlandığı andan itibaren, kişi sa-

nal atmosferin kontrolüne girmiş olmaktadır ki 

bu başlı başına sanal dünyanın ortaya çıkardığı 

“gerçek bir insani sorun” alanıdır. Çünkü, eğer bir 

insan tamamen bir başkasının ya da bir başka 

şeyin etkisi altına girmiş, kendisinin dışındakilerin 

kontrolüne ve  kararlarına bağımlı hale gelmiş ise 

burada bir insanda olması gereken; “özgürlük, sı-

nırlarını ve mahremiyetlerini  koruma” gibi değer 

alanlarından söz edilemez. 

Sanal dünyanın bağımlısı haline gelmiş bir in-

sanın ise bağımsız davranabilmesi, gerçeklikten 

kopmaması, hayat bağlarını güçlendirecek de-

ğerleri ilişkilerine yansıtması  ve daha da önem-

lisi kendini yönetmesi ve doğru kararlar alması  

ne kadar mümkündür?..

Çare,  insanın  hayatına anlam katan  özel  ve 

anlamlı amaçlara sahip olmak; sınırlarının far-

kında olmak ve sınırlarını korumak, kendine ait 

özel ve mahrem bir alan oluşturmak ve bu ala-

nını koruyabilmek,  genel  doğru ve değer olan 

bir şeyleri  paylaşabilmek,  kendisi ile yüzleşebil-

mek;  sağlık, gençlik, zaman gibi değerlerin far-

kında olmak;  çaba göstermek, yalnızlık duygu-

sundan  da uzaklaştıracak  şekilde başkalarının 

hayatlarına dokunabilmek, kendini geliştirmek; 

büyüdüğünü, işe yarar olduğunu ve olgunlaştı-

ğını gösterebilmek; hak ederek saygı  görmek, 

sevilmek ve  “Yaradan’dan ötürü yaratılanları se-

vebilmektir.”
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                            Bu hikâyedeki gibi, gülümseme küçük bir ey-

lemdir fakat etkisi büyüktür.

Gülme eylemini dört gruba ayırabiliriz.

a) İletişim kanalı olarak gülmek

b) Komik olaylara gülmek

c) Gıdıklanmaya tepki olarak gülmek

d) Hastalık belirtisi olarak gülmek

Biz bu bölümde iletişim kanalı olarak gülme-

nin ne ifade ettiğini incelemeye çalışacağız.

“Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir 

şey kaybetmez” misali gülümseme de verdikçe 

çoğalan ve fakirleştirmeden zenginleştiren bir 

sadaka gibidir.

Hem bize hem de çevremize birçok faydası 

olan, bitmeyen bir hazine gibidir. 

Gülümseme;  vücudumuzdaki endorfin hor-

monunu artırır ve stresi tetikleyen kortizol hor-

monunu azaltır.

Gülümseyen kişi etrafına pozitif duygular da-

ğıtır, kendisinin ve çevresinin stresini alır.

Gülümsemek;  insanın sosyal zekâsını güç-

lendirir. Çevresiyle iletişim kanallarını güçlendirir 

ve kişiye insanlar nezdinde güven kazandırır. 

İnsanlar hayatın debdebesi içerisinde ruhi 

bunalımlar yaşarlar, endişe ve sıkıntıları, stres ve 

bunalımları her an hissedebilirler. 

Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi.

Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi his-

setmesine sebep oldu. Bu hava içinde yakın geç-

mişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür 

etmediğini hatırladı.

Hemen bir not yazdı, yolladı. Arkadaşı bu te-

şekkürden o kadar keyiflendi ki, her öğlen yemek 

yediği lokantadaki garsona yüklü bir bahşiş bıraktı.

Garson ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu. Ak-

şam eve giderken, kazandığı paranın bir parçasını 

her zaman köşe basında oturan fakir adamın şap-

kasına bıraktı.

Fakir adam öyle ama öyle minnettar oldu ki… 

İki gündür boğazından aşağı lokma geçmemişti. 

Karnını ilk defa doyurduktan sonra, bir apartman 

bodrumundaki tek odasının yolunu ıslık çalarak 

tuttu. Öyle neşeliydi ki, bir saçak altında titreşen 

köpek yavrusunu görünce kucağına alıverdi.

Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtul-

duğu için mutluydu. Sıcak odada sabaha kadar 

koşuşturdu. Gece yarısından sonra apartmanı du-

manlar sardı. Bir yangın başlıyordu. Dumanı kok-

layan köpek öyle bir havlamaya başladı ki, önce 

fakir adam uyandı, sonra bütün apartman halkı.

Anneler, babalar dumandan boğulmak üzere 

olan yavrularını kucaklayıp, ölümden kurtardılar. 

Bütün bunların hepsi, beş kuruşluk bile maliyeti 

olmayan bir tebessümün sonucuydu.
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Samimice bir gülümseme insanların bilin-
çaltlarındaki anlamsız korkuları giderir. Birbirleri-
ni tehlikeli olarak algılamayan kimseler dostane 
ilişkiler geliştirebilirler.

Tebessüm etmek bulaşıcıdır. İnsanı mutlu et-
tiği gibi çevresini de mutlu eder ve gülümsetir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde; 
“İnsanlara tebessüm etmeniz sadakadır.” (Tir-
mizi) buyurmaktadır.

Tebessüm etmek kapalı kapıları açan mucize-
vi bir anahtardır. Mesela; trafikte bir hata yaptınız, 
gülümseyerek özür dilemek belki de bizi büyük 
bir kavgadan koruyabilir, kalbini kırdığınız bir in-
sana masum bir gülücük gönül serinliği olabilir.

Tebessüm yorgunluğumuzu alır.

Gülmek tıbben, psikolojik ve sosyal açıdan 
birçok faydalar içerir. Gülünce solunum siste-
mimiz güçlenir, beyne daha fazla oksijen gider, 
kaslarımız gevşer ve rahatlarız.

Güleç yüzlü insanla sosyal ilişkiler daha sağ-
lıklı bir zemine oturur. Tebessüm öyle güçlü bir 
silahtır ki eritemeyeceği maden, fethedemeye-
ceği kalp yoktur. Bazen onca süslü kelimenin ikna 
edemediği kalpleri ufak bir tebessüm açabilir.

Tebessüm, bedavadır, alanı mutlu eder, ve-

reni üzmez. Özellikle ruhsal bazı hastalıkların 

tedavisinde gülme terapisi kullanılıyor. Hastalar 

üzerinde olumlu etkileri olduğu gözleniyor.

Gülmeyi bilimsel açıdan inceleyen dala “gelo-

toji” deniyor.  Gelotoji bilimi gülmenin faydalarını 

ortaya koyunca Japonya’da gülme okulu açıldı, 

ABD ve Avrupa’da gülme terapileri ve dersleri 

verilmeye başladı. 

Alman Dr. Heiner Uber “Gülme Prensibi” adlı 

kitabında, gülmenin 10 yararı şöyle sıralanıyor: 

• Soğuk algınlığından korur.

• Şeker hastalığına karşı korur.

• Tansiyonun dengede kalmasını sağlar. 

• Vücuttaki ağrıların azalmasına neden olur. 

• Stresi yok eder.

• Mutlu hissettirir.

• Saldırgan ve sinirli olmayı engeller.

• Fiziksel olarak iyi hissetmenizi sağlar.

• Sindirime yardımcı olur.

• Kötü huylu tümörlerle mücadele eder.

Güler yüzlü olmak için öneriler:

• Bakış açınızı olumsuzdan olumluya 

çevirin.

• Sabah kalktığınızda iç telkinle kendinizi 

motive edin.

• Güler yüzlü insanlarla beraber olun ve 

böyle ortamları tercih edin.

• Sizi geçmişte güldürmüş olayları  

hatırlayın.
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Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde 

duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sö-

zünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; 

kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir 

şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir. (Ahzab 

Suresi; 33/23)

Bir zamanlar, at üzerinde giderken: “Allah’tan 

kork ya Ömer!” diyenlere karşı, hemen atından 

inip yüzünü toprağa sürerek: “Ömer de kim olu-

yor ki Allah’tan korkmasın.” diyen adalet sultanla-

rıyla doluydu her yan. Yine O: “Fırat kenarında bir 

kuzuyu kurt kapsa, Allah benden hesabını sorar.” 

diyerek bir yöneticinin duyabileceği sorumlulu-

ğun sınırlarının azamisini yüreğinde yaşamıştı.

Bir savaşta düşmanını yere serip, onu tam 

öldürecekken, düşmanının yüzüne tükürdüğü-

nü gürünce, kılıcını kınına koyup: “Kalk ey adam! 

Ben seni Allah için öldürecektim. Sen şimdi be-

nim yüzüme tükürdün ve nefsimi incittin. Seni 

bu hal üzere öldürürsem nefsim için öldürmüş 

olurum.” diyerek nefsini ayaklar altına alabilen 

yiğitlerimiz vardı.

Annesi tarafında dininden döndürülmeye ça-

lışılıp: “Anne katili olacaksın ya Saad.” diyen an-

nesine: “Senin bin canın olsa da her birini benim 

İslam’dan dönmem için feda etsen, vallahi ben 

yine dinimden dönmem.” diyerek, günümüzde 

“Ben de Müslüman’ım!” demekten bile imtina 

edebileceklere ibretler sunanlar vardı.

Uhud savaşında kardeşini, babasını, kocasını 

ve oğlunu şehit verip: “Ey şanlı gaziler! Siz bana 

Allah’ın Resulünden haber verin, o nasıl?” deyip, 

O’nu gördükten sonra da:   “Anam,  babam sana 

feda olsun. Sen sağ olduktan sonra her felaket 

vız gelir bana!” diyerek, peygambere bağlılığın 

en yüce örneklerini sunan hanım sahabeler var-

dı.

Düşmanların tuzağına düşüp öldürüleceği 

vakit: “Şimdi senin yerine peygamberini öldürüp, 

seni azad etseydik, kabul eder miydin?” diye so-

ranlara: “O’nun mübarek ayağına bir diken bat-

masındansa ölmeyi, gün ışığından ve çoluk ço-

cuğumun gül yüzünden mahrum kalmayı tercih 

ederim” diyerek iki rekât namaz kıldıktan sonra: 

“Ölümden korktu da namazı uzattı demeyesi-

niz diye kısa kestim.” diyen ölüm ve peygamber 

sevdalısı Hubeybler vardı.

Peygamberin mucizesini gerçekleştirmek 

için ordusunu ve gemilerini karadan yürütüp, kır 

atı ile denize açılıp: “Ya bu şehri alırım, ya Bizans 

beni alır.” diyerek köhne Bizans’ı yere serip, çağ 

açıp çağ kapatan Fatihlerimiz vardı.

Ahdine Sadık Kalanlar
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Düşman mermileriyle yaralandığı halde tes-

lim olmayan, üç sıra Rus askerini yararak iler

leyen, otuz üç saat su ve çamur altında kaldığı 

halde yılmayan, esir olduktan sonra: “Özür dile, 

kurtul!” diyenlere: “Saçlarım adedince başım olsa, 

her gün biri kesilse bu hizmetten yine çekilmem 

ve dünyayı başıma ateş yapsanız Kuran’a eğilmiş 

bu başım asla zındıklara eğilmez.” diye haykıran 

kahramanlarımız vardı.

Endülüs’e ayak bastıktan sonra gemileri yak-

tıran komutana: “Aziz komutanım gemileri niçin 

yaktırıyorsunuz?” diye soranlara: “Gemileri ve ta-

şıtları ellerinde tutmak isteyenler, dönmeyi dü-

şünenlerdir. Bana gelince ben bu ülkede kalma-

ya ve savaşmaya karar verdim. Deniz arkanızda, 

düşman önünüzdedir. Allah yolunda ya ölürüz, 

ya gazi oluruz.” diyen Tarık bin Ziyadlarımız var-

dı.

Fitne ve fesadın kol gezdiği bir hengâmede: 

“Ya imam, hayatın tehlikede. Kalbinden inanma-

san bile, yalnızca dilinle istedikleri şeyi söylesen 

olmaz mı?” diyenlere: “Asla, âlimler hakikati söy-

lemekten çekinirlerse, cahiller ne yapmaz? İnan-

cım hayatımdan çok üstündür.” diyerek otuz 

sekiz ay işkenceden sonra hakkın rahmetine ka-

vuşan İmam Ahmetlerimiz vardı.

İtalyan emperyalizminin kanlı ve kirli çizme-

leri Bingazi’yi kirlettiği tarihten itibaren, izzet ve 

şerefi elden bırakmayarak bu talancılara karşı 

mücadele eden ve: “Kâfirlerin esareti altında ya-

şamaktansa ölmenin büyük bir şeref olacağını” 

söyleyen yirmi yıl İtalyanlara karşı amansız bir 

direniş gösteren, İtalyan Sıkı Yönetim Mahke-

mesi’nde yargılanıp da: “ İdamına karar verildi.” 

şeklinde karar çıkınca: “Hüküm yalnız Allah’ındır. 

Sizin alçak hükmünüzün hiçbir değeri yoktur. Biz 

Allah’a aidiz ve ona dönücüyüz.” cevabı veren, 

Ömer Muhtarlarımız vardı.
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O gerçek bir liderdi. Kırk yıllık bir hayatta en 

fazla ne yapabilirse, ondan fazlasını yaptı. De-

ğiştirmek istediği toplumdan önce kendisini de-

ğiştirdi. Her dakikası fitili ateşlenmiş bir dinamit 

gibi geçiren bu adam, ifrazattan yorulmayan bir 

yanardağa benziyordu. O’na: “Amerika’yı sarsan 

adam.” dediler. “Dünyanın en öfkeli zencisi.” de-

diler. Doğruydu. Her şeyin aynı kaldığı değişik-

lik arzuları kimseyi rahatsız etmezdi. Ve zulüm, 

kısmak istediği sesi nara yapmıştı. Bazen ölüler, 

yaşayanlardan ziyade çok daha yüksek sesle ko-

nuşurlardı. Malcolm X onlardandı. “En iyi nasihat, 

en iyi örnek olmaktır.” diyerek, iyi örneklerle ha-

yattan ayrılan yiğitlerimiz vardı.

“Bu Kuran Müslümanların elinde bulunduğu 

müddetçe, biz onlara hakiki hâkim olamayız. Ne 

yapıp yapıp, ya bu Kuran’ı sukut ettirip ortadan 

kaldırmalıyız yahut da Müslümanları ondan so-

ğutmalıyız.” diyen İngiliz bakan Gladston’un söz-

leri gazetelere çıkınca: “Ben de Kuran’ın sönmez 

ve söndürülmez ebedi bir güneş gibi bir mucize 

olduğunu, bütün dünyaya ispat edip göstere-

ceğim.” diyerek ömrünü bu yola adamış, yirmi 

sekiz yıl hapis ve sürgünlerde çile çekmiş: “İman, 

hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde 

eden tek kişi bile cihana meydan okuyabilir.” sö-

zünün esasları için, bir ömür mücadele ve mü-

cahede eden Said Nursilerimiz vardı.

Bizim, tarihi altın harflerle dolduracak kadar 

ender insanlarımız olduğu gibi gelecekte de 

olacaktır. Yeter ki biz, gerçeklere kendi inanç fel-

sefemizin gözlüklerinden bakalım. Yıllardır bize 

öğretilmeye veya bize yakıştırılmaya çalışılan if-

tiraların etkisiyle atalet gösterip miskinleşmeye-

lim. Dünyada hangi güzellik varsa onun altında 

İslam’ın derin ve aşkın anlamları olduğuna hem 

kendimiz inanalım, hem de herkesi inandıracak 

bir tebliğ anlayışı içinde olalım. Bizler kurtarıcı 

beklemek yerine kurtarıcı olmaya aday olalım. 

Beklemek pasiflik, aday olmak, hareket getirir. 

Hareket eden bir düşüncenin hedefe ulaşma-

sı çok yakındır. Hedefe ulaşmasa bile amaç, bu 

uğurda yapılabilecek en doğru işlevin bu oldu-

ğunu göstermek ve olumlu örnekler sunmaktır.

Biz, Elçimize yüklenen misyonun hedeflerine 

çok iyi vakıf olarak, aldığı görevi hakkıyla yerine 

getiren gönül fedailerinden bir başkası olmama-

lıyız.

O’nun rızasını seçen ve bu yoldaki çağrısını 

bilinçli bir şekilde yerine getirip her türlü çalış-

mayı yapan, bu uğurda kınanmaktan, bela ve 

sıkıntıdan çekinmeyip daima yürüyenlere selam 

olsun. 

Allah (c.c.) dilerse tüm dünyayı adaletle do-

natır. Bizim görevimiz ise O’nun çağrısını tüm 

insanlara, O’nun belirlediği esaslar doğrultusun-

da anlatmaktır. Selam olsun elinde özgürlük me-

şalesiyle bu yola fevc fevc çıkmış fedailere...  

Selam olsun emri yerine getiren, binlere. 

Selam olsun İbrahim’e, Nuh’a, Adem’e.

“Tebliğ ettim mi?” diyen Muhammed’e.
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Bizleri “iman” gibi nimetlerin en büyüğü ile şe-

reflendiren Allah’a (c.c.) hamdolsun. İmanın tadı-

nı öğreten Resûlullah’a (s.a.v.) salât, yalnız Aziz ve 

Hamid olan Allah’a (cc) iman ettiklerinden dolayı 

türlü eziyetlere maruz kalan ve bu dini bizlere 

ulaştıran Ashâb-ı Kirâm’a (r.a.) ve kıyamete kadar 

onları öncü kabul edip, onların yolunda yürüyen 

mü’minlere selâm olsun.

İman; olmazsa her şeyin boş ve anlamsız 

olacağı, varlığı ile her şeyin anlam kazanacağı, 

bütün amellerimizin ancak varlığı ile bir değe-

re sahip olacağı itikadi bir kavramdır.  İmansızlık 

üzerine bina edilmiş ameller (ne olursa olsun)  

âhiret hesabına geçer akçeye dönüşmüyor. İn-

sanın ebedi cennet ya da ebedi cehennemlik ol-

ması imanın varlığı ve yokluğu ile alakalıdır. 

İman Kalple ilgilidir. Dil ile söylenmesi Müslü-

man muamelesi görmek içindir. Ameller imanın 

meyvesidir. Kalple ilgili olanı ancak Allah (c.c.) 

bilir yarıp da bakmak hususunda kardiyolojinin 

yapabileceği bir şey yoktur.  “İmanmatik” diye bir 

cihazımız olmadığı için kimsenin imanını test et-

mek gibi bir görev ve sorumluluğumuz da yok-

tur. Ne yenir, ne içilir bir şeydir. Fakat tadı, lezzeti 

olan, gücü, kuvveti olan bir şeydir İman.  Üstad 

Said Nursi’nin ifadesi ile “İman hem nurdur hem 

kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden kâinata 

meydan okuyabilir... ”İmanın tadına varan şu 

dünya da yalnız da olsa Allah (c.c.) ile bera-

ber olduğunu düşünür. Allah (c.c.) ona yeter. 

İbrahim (a.s.) gibi “…Tek başına bir ümmet…” 

(Nahl Suresi; 16/120) olma bilincine erer. İmanın 

tadını alan hayattan lezzet alır. Külfeti dahi nimet 

olarak görür. 

Mümin, imanın lezzetine varırsa dünyayı bile 

ayağa kaldıracak güce sahip olabilir. Tatsız iman 

ise sahibini namaza bile kaldıramayacak kadar 

zayıf demektir. Bu yüzden imanımızı lezzet tes-

tine tabi tutmak mecburiyetindeyiz. Herkes bu 

testi kendi başına yapabilir. Test sonuçlarını da 

anket şeklinde duyurmaya gerek yoktur. Buyu-

run 3 maddeden oluşan bu testin ne kadarını 

geçebileceğimize bakalım. Test maddelerini de 

Resulullah (s.a.v.) belirlesin. Enes b. Mâlik (r.a)’den 

nakledildiğine göre Nebî (s.a.v.) şöyle buyurmuş-

tur: “Üç haslet vardır; bunlar kimde bulunursa 

o kişi, imanın tadını alır: Allah (c.c.) ve Rasû-

lü’nü (c.c.), bu ikisinden başka her şeyden faz-

la sevmek. Sevdiğini Allah (c.c.) için sevmek. 

(Allah (c.c.) kendisini küfürden kurtardıktan 

sonra) küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin 

ve tehlikeli görmek.” (Buhârî). 
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Resulullah (s.a.v.) bu hadis-i şeriflerinde bizle-

re imanın tadı ve bu tadı elde edebilmek için de 

üç hasletin gerektiğinden söz etmektedir. Şimdi 

bu üç haslet üzerinden imanımızı bir teste tabi 

tutalım ve sorulara karşı kendimize samimi ce-

vaplar vererek imanımızın ne kadar lezzetli oldu-

ğuna bir bakalım.

Sevgi, Allah’ın (c.c.) insan fıtratına koyduğu bir 

duygudur. Yemek, içmek kadar doğaldır. İnsa-

noğlu sevgiye muhtaçtır. Sevgi ile büyür çocuk, 

sevgi ile mutlu olur yetişkin, sevginin en güzel 

karşılığı yine sevgi olur. Sevilmek insanı mutlu 

eder. Çünkü para ile elde edilemeyecek kadar 

değerlidir gerçek sevgi. Sevgiden başka karşı-

lığı olmayan sevgi, sahibini samimi kılar. Seven 

sevdiğini kaybetmekten, sevgisini kaybetmekten 

korkuyorsa işte orada gösterişten uzak sevgiden 

söz edebiliriz. Sevgi, ispat edilene kadar iddiadan 

öteye gitmez. Seviyorum demek kolaydır, bede-

lini ödemek zordur. Bedeli bazen imtihan olur 

bazen sabretmek olur bazen de tercih yapmak 

olur.

Test-1) Allah (c.c) ve Rasulü’nü (s.a.v.), bu iki-

sinden başka her şeyden fazla sevmek.

 

“En çok kimi seviyorsunuz?” sorusuna cevap 

arayalım ve bir sıralama yapalım, hatta aklımıza 

ilk gelenleri kâğıda yazalım; Allah (c.c.) ve Resu-

lü (s.a.v.) kaçıncı sırada yer alacaktır. Sokakta bir 

anket yapılsa gerçekten ilgi çekici sonuçlar orta-

ya çıkacaktır. Toplumun yaşantısını göz önünde 

bulundurduğumuzda ilk sıralarda şu sonuçlarla 

karşılaşabilirsiniz: Sevgilim, annem, çocuğum, 

babam, eşim, dedem, ninem, falan futbolcu, ar-

tist, şarkıcı, filan siyasetçi, bürokrat, lider. Allah 

(c.c.) ve Resulü (s.a.v.) listeye girebilir mi? 

Bütün sevdiklerimiz yok olacaktır. Ya da önce 

biz yok olup gideceğiz.  Beşeri sevgiler yok ol-

maya mahkumdur. İki taraftan biri acı çekecek-

tir. Sevginin gerçek sahibi Bâkî kalacaktır. En çok 

sevilen Allah (c.c.) olduğu takdirde en ağır acılar 

hafifler. Her şeyin yokluğuna katlanılır. Çünkü 

varlık da O’ndan (c.c.) bilinir yokluk da. Veren de 

O (c.c.) alan da. Allah (c.c.) sevgisi, kalpte birin-

ci sırada yer almıyorsa Allah’tan (c.c.) daha fazla 

sevilen bir başkasının yokluğu bunalımdan baş-

ka bir şey getirmeyecektir. Yokluğu hayatı zindan 

edecektir. 

Allah (c.c.) sevgisi, testimizin bu bölümünde 

ilk sıralarda yer alıyorsa şayet; “ben Allah’ı (c.c.) 

her şeyden çok seviyorum diyorsak”; ikinci olarak 

bu sözün samimi ve gerçekçiliğini sorgulayalım. 

Cevap olarak kalbimizde “Allah’ın (c.c.) sevgisini 

kaybetme korkusu” varsa bu korku samimiyeti-

mizi teyit eder. Allah’ın (c.c.) sevgisinden mah-

rum kalmak demek gazabını hak etmek demek-

tir. Tek taraflı sevgi geçersiz sevgidir. Bir şey ifade 

etmez, dert olur. Sevgi iki taraflı/karşılıklı olursa 

bir anlam ifade eder.

Peki, Allah’ın (c.c.) sevgisi nasıl kazanılır? Al-

lah’ın (c.c.) bizi sevdiğini nereden anlarız? Bunu 

da Resulullah’tan (s.a.v.) öğreniyoruz. Bir kutsi 

hadis-i şerifte Allah (c.c.) buyurdu ki: “…Kulum 

kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli 

hiçbir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum 

(farzlara ilâve olarak yaptığı) nafile ibadetler-

le bana yakınlık kazanır da nihayet Ben onu 

severim. Onu sevince de onun işiten kulağı, 

gören gözü, tutup yakalayan eli ve yürüme-

sine vasıta olan ayağı olurum. Böylesi bir kul 

Ben’den bir şey isterse istediğini muhakkak 

ona veririm. Bana sığınırsa onu korumam altı-

na alırım” (Buharî). 

Kutsî hadisten öğreniyoruz ki; farzlar ve nafi-

leler Allah (c.c.) sevgisini kazanmanın en belirgin 

göstergesidir. Allah (c.c.) bizi sevdikten sonra yer 

ve gök ehli de bizi sevecek demektir. Nafileler 

şöyle dursun farzlarla hiçbir alakası olmayan in-
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sanlar, ömrü fısk-ı fücur içerisinde geçenler de 

Allah’ı (c.c.) sevdiğini söylemeye devam edebi-

lir, kalplerinin temiz olduğundan söz edebilirler. 

Ancak sevgisinin karşılığı var mıdır? Buna da 

bakmalıdırlar. Önemli olan sevilecek seviyede 

sevmektir. Bizi kurtaracak olan da Allah’ın (c.c.) 

bizi sevmesidir. Bu da emirlerine itaatle, yasakla-

rından kaçınmakla olacak şeydir. Bir de emir ve 

yasakların tebliğcisi Resulullah’a (s.a.v.) uymakla 

olur. 

“De ki: Eğer Allah’ı (c.c.) seviyorsanız bana 

uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 

bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok 

merhamet edendir” (Âl-î İmran Suresi; 3/31). Bu 

ayete göre; Resulullah’ı (s.a.v.) sevmek ve ona 

uymak aynı zamanda Allah’ın (c.c.) bizi sevdiği-

nin göstergesi niteliğindedir. 

Kişi sevdiğinin takipçisi/taklitçisidir. Resululah 

(s.a.v.) hayatımızın neresinde? Hayatı, hayatımı-

zın hangi alanlarında yer ediyor. O’na (s.a.v.) ne 

kadar benzemeye gayret ediyoruz? Şeriatına ne 

kadar sahip çıkıyoruz? Bu sorular da imanımıza 

lezzet testimizin birer parçası niteliğindedir. 

“Ben Resulullah’ı (s.a.v.), Ebubekir’i (r.a.), 

Ömer’i (r.a.), Osman’ı (r.a.), Ali’yi (r.a.) seviyorum!” 

Bu bir iddiadır. Peki, ben onların seveceği birisi 

miyim acaba diye kendimize sormak zorunda-

yız. Bunu test edeceğimiz bir örnek zikredelim: 

Tabiinden Rebia (r.h.a.) isminde bir genç varmış. 

Abdullah b. Mesud (r.a.) ile sürekli görüşür, hadis 

dinler, öğrendikleriyle amel eder, ibadetle meş-

gul, Allah’tan (c.c.) korkan bir gençtir. Abdullah 

bin Mes’ud (r.a.) (ilk iman eden yedi kişiden biri, 

Resulullah’ın (s.a.v.) iltifatına mazhar olmuş, sa-

habenin âlimlerinden birisi) Rebia’ya (r.h.a.) diyor 

ki “Sende çok iyi bir Müslümanlık görüyorum. Bu 

genç halinle Allah’tan (c.c.) korkman ve ibade-

tine düşkün olmanı Resulullah (s.a.v.) görse bu 

onu ne kadar memnun ederdi, Resulullah (s.a.v.) 

bu halini görse seni ne kadar severdi biliyor mu-

sun?” Resulullah’ı (s.a.v.) seviyoruz ama onun bizi 

seveceği Müslümanlığı sergiliyor muyuz?

Abdullah b. Mesud (r.a.) fitne zamanını gör-

müş, insanların dünya metaına kendini kaptırdı-

ğını görmüş ve şahit olmuş. Böyle bir zamanda 

Resulullah’ı (s.a.v.) konuşan O’nun (s.a.v.) ahlakı 

ile ahlaklanmış bir gence “Resulullah (s.a.v.) görse 

ne kadar severdi seni.” diyor.

Sevdiğimiz kadar sevilecek durumda mıyız, 

herkes bu testi yapsın kendine. Tüccar, ana-ba-

ba, hoca, devlet adamı herkes kendisine sorup 

muhasebesini yapsın. Sonra dönüp seviyorum 

iddiasına bir daha göz atsın…

Şu ahir zamanda Rebia (r.a.) gibi Allah’tan 

(c.c.) korkan adamlar olursak eğer Resulullah 

(s.a.v.) görmüş Abdullah b. Mesud’un (r.a.) Re-

bia’ya (r.a.) verdiği müjde bizim içinde geçerli 

bir müjdedir. Onca derdin içinde İslam’ı, davayı, 

dert edinen mümini Allah’da (c.c.) sever, Resulü 

de (s.a.v.) sever, gökte melekler de sever yerde 

müminler de sever ve bu sevgi bizi cennete taşır 

Allah’ın (c.c.) izniyle. 

“Allah’ın (c.c.) sevgisini kay-
betme korkusu” varsa bu 
korku samimiyetimizi teyit 
eder. 
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Mutluluk, elindekilerle yetinmeyi bilmektir. 

Elindekilerle tatmin olabilen insanın başka hiçbir 

şeye ihtiyacı yoktur. Elindekilerle tatmin olama-

yan insanı ise hiçbir şey doyuramaz. Hep daha 

fazlasını ister. İnsanın arzularının sınırları olama-

yacağından bu insanlar mutlu olamazlar. Mutlu 

insanın başkasının sahip olduğunda gözü yoktur. 

Mutsuz insan ise kendisini başkalarıyla kıyaslar, 

haset eder, kendisinde eksikler bulur, kahrolur ve 

lanet okur.

İnsan ihtiyaç duymadığı kadar mutludur. 

En zengin insan, en az ihtiyaç duyan insandır. 

Milyonların tatmin edemediği insan fakirdir; ge-

niş bir evden, rahat bir binekten memnun olan 

insan ise zengindir. Yoksulluk kaynaklı ihtiyaç 

duyumu kaçınılmaz olabilir. Ancak yoksunluk 

hissedip hissetmemek insanın elindedir. Yok-

sunluk hissi, insanın içindeki arzularla doğrudan 

ilişkilidir. Yığın yığın dolarlar, kat kat binalar, son 

model arabalar insanoğluna güzel gösterilmiştir. 

Toplum nazarında saygın bir konum ihtiyacın 

konusu olabilir. İster ev, araba gibi elle tutulur bir 

şey olsun, ister saygınlık, değerli olmak gibi duy-

gular olsun ihtiyacın konusu hâline geldiğinde 

ve tatmin olmadığında insana acıdan başka bir 

şey vermez. 

İhtiyaç, konusunu oluşturan şeyin yokluğun-

da hissedilir. Acıktığında yemek yemeye ihtiyaç 

duyarsın, dış dünyanın kötülüklerine karşı korun-

mak için bir eve ve aileye ihtiyaç duyarsın, 

seyahat edebilmek için bir bineğe ihtiyaç du-

yarsın… Günümüz insanı ise ihtiyaç duyan değil, 

ihtiyaç uyduran insandır. Hem ihtiyacı olmayan 

yoksunlukları ihtiyaç olarak adlandırır, hem de 

ihtiyacı olan şeylerde ihtiyacın tatmini dışında 

kalan lükse önem verir. Bunun en temel sebebi 

ise arzulardır: Gösteriş arzusu; üstün ve değerli 

olma arzusu…

İnsanoğlunun eşyaya verdiği değer hem eş-

yanın hem kendisinin konumunu değiştirmiştir. 

Efendi köle, köle de efendi olmuştur. Eşyanın 

varlık nedeni şudur: Allah’a (c.c.) kavuşmak üzere 

yeryüzüne indirilen insanın, dünya hayatındaki 

ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerini kolaylaştırmak. 

O hâlde eşya bir araçtır, amaç değildir, değerli 

olan insanlıktır. Ancak insanlar, bir yüzüğe onu 

takan parmaktan daha fazla değer vermektedir. 

Allah’ın (c.c.) mucizesi ve harikulade sanat eseri 

olan ellerinin değerini bilmezler. 

Eşya, insanın hizmetçisidir, efendi olmamalı-

dır; insanın değeri ve aklı konuştuklarıyla, yap-

tıklarıyla ölçülmelidir, onun adına eşya konuş-

mamalıdır. Eşyanın kendisini değerlendirdiğini 

zanneden insanların bozuk algısı onların ihtiyacı 
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İnsan ihtiyaç duymadığı ka-
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olmayan şeylere ve pahalı, şatafatlı eşyalara ihti-

yaç duymasına neden olmuştur.

Diğer taraftan kişinin dışında bir etken daha 

vardır ki insanlığın başına beladır: Kapitalizm. Ka-

pitalizm, her türlü hile ve desiseye başvurarak, 

her türlü propaganda aracını kullanarak, insanın 

ihtiyaç duymasını sağlar ve önceden ürettiği 

ihtiyaç konusunu insanoğluna satar. Günümüz 

ekonomisi, tüketim ve israf ekonomisidir. Pek 

çok düşünüre göre, günümüz insanının en ka-

rakteristik özelliği “Pazar insanı” olmasıdır. 

Celalettin Vatandaş’ın naklettiğine göre, 

bir araştırma sonucunda alışveriş kararlarının 

%74’ünün satış noktalarında verildiği saptanmış-

tır (Modern Çöküş, Celalettin Vatandaş, Prof. Dr; 

s.39). Bu da ihtiyaçların doğal olmadığını, hatta 

tüketimin kendisinin de yapay bir ihtiyaç oldu-

ğunu göstermektedir. İhtiyaca dayanmayan tü-

ketim korkunçtur. Nedensiz olarak tüketmek ya 

da başka bir deyişle tüketmek için tüketmek çıl-

gınlık ve tutarsızlıktır.

İhtiyaçlar (!)

1. Şatafat

İnsanlar, çoğunlukla şatafatlı eşyalar edinirler. 

Bunun temel sebebi gösteriş tutkusu olmakla 

beraber, bunda reklamlara teslimiyet ve ayıp-

lanma korkusunun da yadsınamaz rolleri vardır. 

Kimse ihtiyaçlarını gidermek için eşya almıyor, 

herkes misafirlerine sergilemek için süslü, gös-

terişli eşyalar alıyor. Bu şatafat tutkusu eşyanın 

tabiatını değiştirmiştir. Sanki eşya, insanın yaşa-

mını kolaylaştırmak için değil de insan, eşyanın 

muhafazasını, bakım ve onarımını yapmak için 

yaratılmıştır. Kırılan, kaybolan bir fincan için, 

bütün fincan takımını çöpe atan kimseler var-

dır. Zira bir tanesinin eksikliği fincan takımının 

gösterişine halel getirmektedir. Şatafatlı eşyalar 

-Allah muhafaza- küçük bir çiziğe maruz kalsa 

kölesi ağlamaya başlar. 

Eşya temel fonksiyonunu yitirmemiş olsa 

da o eşya kullanılmaz olur. Yatak yatmak içindir, 

başlığının çizilmesi konforunu yitirdiği anlamına 

gelmez. Ancak gösterişe önem veren köle; yeni, 

şatafatına zeval gelmemiş bir efendi edinmek is-

ter.

Şatafatlı eşyalar edinmemek; paçavra elbise-

ler giymek, çürük koltuklarda oturmak, çalışmaz 

durumdaki makineler kullanmaya çalışmak de-

mek değildir. Süs, eşyanın kabuğudur; kalite ise 

özüdür. 

Şatafat, bir ihtiyaç değildir. 

İnsan, onu toplum na-

zarındaki saygınlığı-

nı korumak için 

edinmektedir. 

Edini leme-

diği tak-

dirde ise 

y i n e 

s o -

n u ç 

a c ı -

dır.
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2. Modaya Uymak

Tüketim ihtiyacının bir uzantısı olarak mo-

daya uymak ihtiyacı vardır. Kapitalizm, her yeni 

ürünü satabilmek için “moda”yı uydurmuştur. 

Moda, eskimiş olan her şeyi çöpe atmayı, güncel 

olanı edinmeyi gerektirir. O hâlde modaya uyan 

insan, güzeli çirkinden ayıramayan, temyiz kud-

retinden yoksun; ölçüleri başkası olan, değersiz 

insandır.

İnsanlar, modaya uymadıkları gerekçesiyle 

dışlanıyorlar. Hâlbuki moda o kadar köksüzdür ki, 

günden güne, mevsimden mevsime değişmek-

tedir. Bu kadar kaygan bir zemin üzerinde olan 

modanın insanlar üzerinde bu kadar zorlayıcı 

bir kuvvete sahip olması oldukça hayret verici-

dir. “Bu senenin modası”, “Bu yazın modası” diye 

başlayan cümleler duymak tâbiîdir. Bunla-

rı kim günden güne değiştirmektedir 

bu moda denen şeyi ve neden 

insan moda ola-

nı edinmeye 

ihtiyaç duy-

maktadır? 

Geçen seneki şekliyle elbise örtünme ihti-

yacını karşılamıyor mu? Geçen seneki rengiyle 

ayakkabı yürümeye engel mi oluyor? Geçen 

senenin perdeleri hicabı sağlamıyor mu? Geçen 

senenin mobilyaları amaçsal işlevini yitirmiş mi-

dir? Hayır. O hâlde modaya uymak da gerçek bir 

ihtiyaç değildir. İnsanoğlunca uydurulmuştur. 

Hitam

İnsanın ihtiyaçları ve arzuları sınırsızdır. Ona 

bir vadi dolusu altın verseniz, ikincisini ister. 

Bunu çok iyi bilen kapitalizm, insanın bir şeyi 

arzulamasını, bir şeye ihtiyaç duymasını sağlar. 

Oysa arz, insanoğlunun bütün temel ihtiyaçları-

nı karşılayabilecek şekilde yaratılmıştır.

İhtiyaç diye öne sürdüğümüz şeyler, ihtiyaç 

değildir; bozuk değer yargılarımızın, bizi kısıt-

lamasına izin verdiğimiz dayatmaların sonucu 

ortaya çıkmıştır. İnsanoğlu, diğerlerinin pahalı 

veya gösterişli evler, arabalar, telefonlar, elbise-

ler ve sair eşyalar edindiğini görmektedir. Bunları 

kendisi için de elzem addetmektedir. Kendisinde 

yokluğu durumunda yersiz bir acı çekmektedir. 

En başta da belirtildiği gibi yoksunluk çekme-

mek bizim elimizdedir. İhtiyaç duyan acı du-

yar. Toplumun saçma yargılarının sonucu olan 

alaylarına karşı bağışıklık kazanırsanız ve aklınız 

arzularınıza galebe çalarsa, ihtiyaç duymazsı-

nız. Sizin en mutlu olanınız en az ihtiyaç du-

yanınızdır.

İhtiyaç diye öne sürdüğü-
müz şeyler, ihtiyaç değildir; 
bozuk değer yargılarımızın, 
bizi kısıtlamasına izin verdi-
ğimiz dayatmaların sonucu 
ortaya çıkmıştır.
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DALGINLIK

Gökyüzü, deniz

Bu dehliz;

Uguldayan vapur sesi

Esrarengiz.

Hiç bitmeyen köpük,

Kara yağmur bulutu;

İcime işleyen ufuk

Ve insanın tutumu.

Sehrin ışıkları açık,

Rüyadaki gibi seçik;

Birden duran aklım 

Bazen kaçık.

Dalgınlık..

Ahmet Cihad ŞENDUR
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Çarık Be..

İlker ÜNAL
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Bir zorluğu çözümlerken, bir engeli ortadan kaldırmaya çalışırken bazen hiç beklenmedik 

sürpriz olaylar çıkar ve daha büyük engeller karşınıza dikilir. Böyle durumlarda bu deyim 

kullanılır.

Deyimin öyküsü Osmanlı tarihine dayanır. Yavuz Sultan Selimin Yemen’i Osmanlı topraklarına 

katmasından bir süre sonra Yemen’de isyan çıkmış, uzun uğraşmalar sonunda Yemen Fatihi Sinan 

Paşa duruma hakim olmuş; Yemen bundan sonra 400 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmıştı. 

Söylentiye göre Sinan Paşanın askerleri bir gün çölde konaklamış. Yemek pişirmek üzere hasır 

torbalar içindeki mısır pirinçlerini yere serdikleri büyük bir çadırın üstüne dökmüş ve taşlarını ayık-

lamaya başlamışlar. Bu sırada bir fırtına çıkmış ve rüzgarın savurduğu bir kum bulutu pirinçlerin üs-

tüne inerek, ufak bir tümsek halinde yığılmış. Kumların altında kalan pirinçlere bakakalan yeniçeriler 

arasından şakacı bir asker, arkadaşlarına: “Biz Allah’ın (c.c.)  nimetini taşlı diye beğenmiyorduk, 

bizim gibi günahkar kullara üç beş taş az bile gelir. Asıl şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. 

Allah (c.c.), Kabe’ye hücum eden fil sahiplerinin başına ebabil kuşlarından taş yağdırmıştı. Bizim 

başımıza da daha büyük taş yağdırmadan hemen tövbe edelim” diyerek arkadaşlarını güldürmüş.

Deyimlerin Öyküsü
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Ayıkla Pirincin Taşını..
Vavelif Dergisi
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‘Beklediğin olmadı; umduğunu bulamadın’ anlamında kullanılan bir deyim.

Bu deyim, kışın karlı ve soğuk havalarda inine kapanarak, tabanlarının altını yalamak suretiyle karın 

doyurmaya uğraşan ayıların hareketinden alınmadır. Çünkü ayılar kışın arasa da yiyecek bulamaz 

hareket edecek olsa da, boşuna enerji tüketmiş olur. Bunu iyi bilen ayılar kış uykusuna yatar. Ayağını 

yalamakla yetinir yazın gelmesini bekler. Başka yapacak bir şeyi yoktur.

Deyimlerin Öyküsü
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Avucunu Yala...
Vavelif Dergisi
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Bu defa farklı bir hitap ile yazacağım sana, bu 

defa Allah’ın (c.c.) hitap ettiği şekilde seslenece-

ğim, alışık olduğun ve babanın gururla verdiği o 

isimle değil, Allah’ın (c.c.) şereflendirip de âde-

moğluna verdiği isimle sesleneceğim. Sana in-

san diyeceğim… 

     

Kimse böyle seslenmemiştir sana, kimse seni 

yaratan kadar güzel bir isim bulamamıştır, ben 

de bulamadım. Bu yüzden insan diyorum sana, 

bu yüzden insan diyorum boğazına nefesin üf-

lendiği günün hatırına!

    

Bu defa muhabbetleşelim istiyorum seninle, 

bu defa dertleşelim, varsa dermanın dermanla-

şalım istiyorum. “Ne gezer bende derman, dert 

yüküyüm ben” deme! İnsansın sen ve insana lü-

tuflar bahşetmiştir Allah (c.c.)… 

Kim bilir belki de birbirimize iyi geliriz, iki insa-

nız sonuçta; iki sevdalı, iki yaralı, iki günahkar, iki 

muhtaç  ama bir o kadar da şerefliyiz yaratılan-

lar içinde. Sen de söylesene, insan koydu Allah 

(c.c.) adımızı, dağların bile yüklenmeye çekindiği 

emaneti yüklendik biz. En cüretkâr varlıklarız de-

sene, söylesene günah ve tövbe arasında gidip 

gelen hayatımızın nasıl da arafta geçtiğini…

   

Ben severim konuşmayı, anlatmayı… Hazır 

sen dinlerken ben okumak isterim içimin satır-

larını…

   

Ben, yani insan, yani ellerinden dünyaya 

asılmış, avuçlarında umut biriktiren, nisyanın 

eteğinde dolaşan… Ben, yani insan, yani yalnız 

kaldığında kaybolmaya yüz tutan bir zavallı, Rab-

biyle (c.c.) baş başa iken miraca yükselmişçesine 

mesut bir kul! 

Ben karmakarışık bir gönle sahip ve bu kar-

maşıklığın içinde yaşamaya çalışan bir avare-

yim… Onca gelgitler yaşar, günahlar yüklenirim. 

Fakat gözlerimi kapatıp geceye başımı yasladı-

ğım vakit,  bütün suçlar dökülür yastığımın altın-

dan avuçlarıma ve sonra her biri için tevbe fırsatı 

doğar alnıma…

   

Bilir misin insan olmak neden şereftir? İnsa-

nım ve hatalarımda beni bağışlayan bir Rabbim 

(c.c.) var, beni seven, bana fırsatlar veren ve beni 

bağışlamak için bana tevbeyi veren! Çünkü İn-

san dedi Allah (c.c.) bana, tıpkı senin gibi. Aciz 

yarattı seni ve beni, duayı verdi bize ki isteyelim 

O’ndan (c.c.), ihtiyaç duyarız biz O’na (c.c.)… 

Deneme
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Sana İnsan Diyeceğim
Maşite DEMİR
masitadem@hotmail.com

Ben, yani insan, yani ellerin-
den dünyaya asılmış, avuç-
larında umut biriktiren, nis-
yanın eteğinde dolaşan… 
Ben, yani insan, yani yalnız 
kaldığında kaybolmaya yüz 
tutan bir zavallı, Rabbiyle 
(c.c.) baş başa iken miraca 
yükselmişçesine mesut bir 
kul! 
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Hani O’nsuz (c.c.) olmaz ya, doğmaz ya gü-

neş yıldızlardan sonra, gelmez ya bahar, dağla-

rı ağarmış şehirlerin soğuğuna O (c.c.) olmasa! 

Tam da budur şeref, böylesine lütufkâr bir Rab-

bin (c.c.), O’na (c.c.) ihtiyacı olup dua eden insanı 

olmaktır! 

Düşünsene, rahmet yüklü bir kitap gönderir-

ken kullarına, içindeki surelerden birine de adını 

veriyor Allah, İnsan Suresi diyor ve o kitabın her 

satırında seninle muhatab oluyor, ‘şükretmez 

misin, düşünmez misin’ diyor… Olabilir mi daha 

büyük bir şeref, olabilir mi daha büyük bir ma-

kam insan olmaktan başka…

  

Hep ben konuştum, hep ben anlattım, sen 

pek konuşmadın ama sanki gözlerin, içinde ya-

nardağlarla kavrulan bir sızı; sanki ellerin, acısıyla 

sinede yer bulmuş bir zavallı; sanki bedenin, iki 

dünya arasında sıkışmış bir yalnızlık… İyi geldik 

birbirimize, iyi geldi bu suskunluğun derdime…  

İki insanız biz, vesileyiz, vesile kıldı seni Allah 

(c.c.) derdime… 

Sana insan diyorum ve demeye de devam 

edeceğim. Çok yakıştı sana bu isim, yakıştırdı 

sana Allah (c.c.), yakıştırdı bize Allah (c.c.)… İnsa-

nız biz, aciziz, muhtacız ve şerefliyiz, şeref sahibi 

eyledi Allah (c.c.)… 

Deneme
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Bilir misin insan olmak ne-
den şereftir? İnsanım ve ha-
talarımda beni bağışlayan 
bir Rabbim (c.c.) var, beni 
seven, bana fırsatlar ve-
ren ve beni bağışlamak için 
bana tevbeyi veren!
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İnsanlığın bugün geldiği kötü noktadan çı-

kışı ancak İslam’a yönelmeyle olacaktır. Davet 

olmadan İslam’a yönelme 

dolayısıyla İslam’ın hayata 

hâkim olması da düşünü-

lemez.

İslam’ın insanlara günü-

müzde öncelikle örnek bir 

yaşantı ve sonrasında söz 

ile tebliğ edilmesi gerek-

mektedir. İşte bu noktada 

meseleyi kavramış ehliyet-

li, liyakat sahibi davetçilere 

ihtiyaç vardır. 

Davetçiler, öncelikle 

kendilerini bu konuda iyi 

bir şekilde yetiştirmelidirler.

Davet etmek ve davet-

çi olmak sıradan bir iş değildir. Onda mesuliyet 

vardır. Davetçilerin bu mesuliyetin bilincinde ol-

maları gerekmektedir. İslam davası günümüze; 

İslam’a davetin mesuliyetini kavramış ehliyetli, 

liyakat sahibi kişiler sayesinde gelmiştir. Dolayı-

sıyla İslam’ı yayabilmek, İslam davetinde başarılı 

olabilmek ancak davet usul ve yöntemlerini bil-

mek ve bunlara uymakla ve o özellikleri kuşan-

makla mümkündür.

Celal Çelik, davet ve davetçi konusunda kita-

bında hacmi belki az ama içerik olarak bir hayli 

kapsamlı olarak konuyu ele 

almıştır. 

Kitap, günümüzde İs-

lam’ı tebliğ ve davet etmek 

isteyen, davetçiler için ha-

zırlanmıştır. Kitap on bö-

lümden oluşmakta olup; 

davetin anlamı, gerekliliği, 

hükmü, davetçinin vasıfları 

ve ahlakı, üslubu, hazırlığı, 

muhatabı tanıma, davetli 

sınıfları, davet vasıtaları gibi  

konuları içermektedir. 

Toplam 142 sayfadan 

oluşmaktadır. Kitapta an-

latılanları zaman zaman 

okuyup hatırlamak, tekrar-

lamak gerekir. Çünkü bu 

özellikler uygulana uygulana ve zamanla kaza-

nılabilir. Bunlar pratikle ilgili meselelerdir...

Kitaplanmak
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Davetin Esasları ve
Davetçinin Ahlakı
Vavelif Dergisi






