
Bismillahirrahmanirrahim

Büyük bir değişimden sonra yeniden dirilişe yönelen Müslümanları tarafından 

birçok şehidin verildiği Şubat ayı şehidler ayı olarak belirlenmiştir. Biz de bundan 

dolayı bu ay şehidlik ve şahidlik konusunu dosya konusu olarak ele aldık.

İslam Coğrafyasının her bir köşesinde Allah’ın (c.c.) davası için Müslümanların 

çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden mücadele etmesi ve bu mücadeleyi yani şahidliği 

şehidlikle taçlandırmaları son derece manidardır. Bu durum bize: “Müminlerden öyle 

adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri 

sözü yerine getirmiştir (şehid olmuştur). Bir kısmı da (şehid olmayı) beklemektedir. 

Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.” Ayetini hatırlatmaktadır. Suriye’de, Filis-

tin’de, Doğu Türkistan’da, Mısır’da şehid olanlar ve diğer İslam Coğrafyasında sırasını 

bekleyenler. 

Bu atmosfer içinde biz Müslümanların üzerimize düşeni yapmamız gerekir. Al-

lah’ın (c.c.) dini ve davası için şahid olma yolundaki çabamız hocalarımızın yazıla-

rına yansımış durumdadır. İslam’ı kabul eden tüm insanların şahid ve şehid olma 

arzusuna sahip olması gerekirken; acaba biz bu arzuya ne kadar sahip durumdayız. 

Celal Çelik Hocamızın; “Kurbanı Olmayan Dava Muvaffak Olamaz” başyazısı, bizim 

şahidlik ve şehidlik arzumuza ışık tutmaktadır. 

Enver Gökkaya “Her Daim… Şahidlik…”, Özkan Öztürk “Gönlün Tutkusu: Şehadet”, 

Nurmehmet Çarboğa “Kamûstan Sözlüğe Cihad/t, Mücahid/t, Şehid/t”, Nisa Betül Ya-

zıcı “Geçmişten Günümüze Kadın Şehidler”, Yasin Kayıkçı “Bize Ait Olunan Elimizden 

Alınması”, Selim Ruşen “İnsan Bir Şahiddir…”, Fatmanur Gökkaya “Dünya Şehidi mi? 

Ahiret Şehidi mi?” adlı yazılarıyla ve Gamze Özden “Kızıl Kıyamet”, Ahmet Cihad Şen-

dur “Şehid Olmak” adlı şiirleriyle dosya konumuz olan şahidlik ve şehidlik konularına 

farklı yönlerden yaklaşarak bizi aydınlatmaktadırlar.

Bununla birlikte Furkan Güntekin kardeşimizin Ramazan Kayan Hoca ile şahidlik 

ve şehidlik üzerine yaptığı röportaj da dosya konumuzu tamamlamaktadır. Hocamı-

zın bize, bulunduğumuz coğrafyanın ruhuna uygun bir şahidlik ve şehidlik sunma-

mız gerektiği nasihati son derece önemli bir yer tutmaktadır.

Şehidlik yolunda yapılan bu çalışmanın şahidimiz olması dileği ile…

Allah’a (c.c.) emanet olunuz…
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ilan ve reklamların sorumlu-

luğu sahiplerine aittir. Dergi-

mizde yayımlanan yazılar, kay-

nak belirterek iktibas edilebilir.

EDİTÖRDEN

Ey Allahım!
Şahitlik ediyoruz ki;

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

 kanıtları çürütebilir.”
Ebu Mansur el-Mâtürîdî
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Şehid: şahid olan, tanıklık eden, kesin bir ha-

beri veren, hazır olan gibi manalara gelir. 

Ben şehadet ederim ki sözüyle başlar her Müs-

lüman şahidliğe. Bu uğurda her ana ve her anı-

na şehadetle bir hayat sürer. Tanıklık eden… Peki, 

neye tanıklık eden? Bu tanıklık sıradan bir tanıklık 

değildir. Bu tanıklık, Allah’ın (c.c.) eşinin benzerinin 

olmadığına; hükmetmede, yasa koymada, otori-

tede ortağı olmamasına tanıklıktır. Kelime-i şeha-

deti hatırlayalım. Her kim Kelime-i Şehadet getirir-

se İslam dinini kabul etmiş demektir. Sadece İslam 

dinini kabul etmek yeterli değildir. Bunu tanıklığıy-

la ispatlaması gerekir ki, bu da canını, malını Allah 

(c.c.) yolunda harcamaya hazır olması demektir.

Şehadet, ilimle ve yaşantı ile Hakk’a şahidlik 

etmek olduğu için, bunun göstergesi olarak Allah 

(c.c.) yolunda can vermeye de ‘şehadet-şehidlik’ 

denilir. Bu yolda canlarını feda edenlere ‘şehid’ de-

nilir. Bu şehidlik, şehadetin bir başka şekilde ger-

çekleşmiş halidir. Ancak asıl ‘şehadet’ yakîn bilgi 

(ilim), adalet, takva ve İslamî yaşayışla Hakk’a şâhit 

olmaktır. Bu manada bütün güzel müminler birer 

şahiddir. “Kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse işte 

onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulundu-

ğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salih ki-

şilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır.”1 

Şehid deyince akla daha çok Allah (c.c.) yo-

lunda öldürülen kimseler gelmektedir. Bu bakım-

dan “şehid”, Allah (c.c.) yolunda onun dini uğrun-

da çalışırken ya da cihad ederken canını veren, 

bu uğurda ölen kimse demektir. Tâgûti güçlerin 

emrinde savaşan kimseler; velev ki Müslüman 

dahi olsalar asla şehid olarak adlandırılamazlar. 

Zira şehadet mertebesi; Allah’ın (c.c.) kendi rızası 

için ve meşru şartlarda savaşanlara ihsan buyur-

duğu bir nimettir. Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden 

(Esma-ül Hüsna) biri de Şehid’dir. Allah’ın (c.c.) ismi 

olarak Şehid, kendisinden hiçbir şey saklanmayan, 

her şeye şahid ve hiçbir şeyi unutmayan demektir.

Şehidliğe hazır olma İslam’ı kabul eden herkes 

için gereklidir. Peki, biz hazır mıyız? Her an, her 

şeyimizi Allah’a (c.c.) vermeye hazır mıyız? Zama-

nımızı vermeye, uykumuzu feda etmeye, nefsanî 

şeyleri terk etmeye, paramızı Allah (c.c.) yolun-

da harcamaya hazır mıyız? Bunlar şehidliğin ön 

Kurbanı 
Olmayan Dava 
Muvaffak Olamaz

Celal ÇELİK

Dosya

Tâgûti güçlerin emrinde 
savaşan kimseler; velev ki 
Müslüman dahi olsalar asla 
şehid olarak adlandırılamaz-
lar. 

Sesli Makale
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aşamalarıdır yani şehidle Allah (c.c.) arasında bir 

perdedir. Şehid, yüreğindeki Allah (c.c.) sevgisiyle, 

kararlılığıyla, direnişiyle ve azmî ile bu perdeleri yırt-

mıştır. Bir canı kalmıştır elinde, onu da Allah’a (c.c.) 

vererek hayatını noktalamıştır. Artık mutludur… 

Allah’ın (c.c.) huzurunda her zaman diri olmaları, 

ölümleri anında meleklerin onlara şahit olmaları 

veya doğrudan Cennet’e girerek Allah’ın (c.c.) on-

lar için hazırladığı çeşitli nimetlere şahit olmalarıdır.

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler 

sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında 

Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimet-

lerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadır-

lar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (he-

nüz şehid olmamış) kimselere de hiçbir korku 

olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine 

sevinirler.”2 

Sonra onlar diri olmalarının yanında, Rabbi ka-

tında itibarlı birer konuk olarak ağırlanırlar, orada 

en üstün ve en bol mükâfatlar ile ödüllendirilirler. 

Nitekim Sahih-i Müslîm’de yer alan bir Hadis-i Şe-

rif’e göre; Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: 

“Şehidlerin ruhları, yeşil bir kuş halinde, 

Cennet’te diledikleri gibi gezerler. Sonra, Arşın 

altına asılmış olan kendilerine yaklaşırlar. 

Rabbleri onlara muttali oldu ve buyurdu: ‘Ne 

istiyorsunuz?’ Onlar derler ki: ‘Ey Rabbimiz, ne 

arayalım? Sen bize hiçbir kuluna nasip olmayan 

şeyler bahşettin.’ Sonra Yüce Allah onlara yine 

aynı soruyu tekrarlar. İstekleri yerine getirilme-

den bırakılmayacaklarını görünce derler ki: ‘Ey 

Rabbimiz, bizi tekrar dünyaya döndürüp, ölün-

ceye kadar senin yolunda cihad ettirmeni isti-

yoruz.’ Rabbleri de: ‘Ben onların bir daha dün-

yaya döndürülmeyeceklerini yazdım’ buyurur.”

Öte yandan sahabilerden Hz. Enes’in (r.a) bil-

dirdiğine göre; Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle 

buyuruyor: “Hiç kimse Cennet’e girdikten sonra, 

yeryüzünde bulunan her şey kendisine verilse 

bile, tekrar dünyaya dönmek istemez. Yalnız 

şehid hariç. O şehidliğin ne kadar üstün dere-

celi olduğunu gördüğü için dünyaya dönerek 

arka arkaya on kez vurulup şehid olmak ister.”3 

Şehidlik, dava edinilmiş şeyin uğrunda kurban 

olmanın adıdır. İnfakta zirvedir. Bilindiği gibi infak; 

Allah (c.c.) yolunda harcama yapmak manasına 

gelen bir Kur’an kavramıdır. Allah (c.c.) yolunda 

sarf edilen maddî, manevî her şey, infak kavramı 

içerisine girer. İnsan, sevdiği şeyleri infak ettikçe 

davasına olan samimiyetini ispatlamış olur. “Sev-

diğiniz şeylerden infak etmedikçe birre/iyiliğe 

ulaşamazsınız.”4 İnsanın dünyada sevdiği şey-

lerin başında herhalde kendi canı gelir. Ama bir 

insan en sevdiği şeyi olan canını davası uğruna 

veriyorsa demek ki o insan davasını canından da 

üstün tutuyor demektir. Rabbimiz kitabında böy-

le kimseler için “nefislerini Cennet karşılığında 

Allah’a satmış kimseler”5 buyuruyor. Kurban ke-

limesinin sözlük anlamı içerisinde “yakınlık, yakın 

olma” manası vardır. Kurban aynı zamanda kişinin 

arzu ve isteklerini Allah’a (c.c.) sunma biçimidir.6 

Şehid, kurban keserek değil; kurban olarak istekle-

rini Allah’a (c.c.) sunan kişidir. 

Tarih boyunca şehidi olan davalar yükselmiş, 

şehidden mahrum olan davalar ise muvaffak ola-

mamıştır. İki güzelden birine (ihde’l-husneyeyn) 

talip insanlar çoğaldıkça; canını, malını Allah (c.c.) 

yolunda feda etmeyi ve Allah (c.c.) ile yapılan ant-

laşmayla canını Cennet karşılığında satmayı7 gaye 

edinmiş Allah (c.c.) erleri çoğaldıkça davanın hâ-

kimiyeti yakın demektir. Kansız, çile ve gözyaşı ol-

Dosya

Kurban aynı zamanda kişi-
nin arzu ve isteklerini Allah’a 
(c.c.) sunma biçimidir. Şehid, 
kurban keserek değil; kur-
ban olarak isteklerini Allah’a 
(c.c.) sunan kişidir. 
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maksızın, zahmetsiz, sıkıntısız, ihtiyar kadınlar gibi 

evlerinin köşesinde oturarak zafer beklemek; an-

cak cihad kaçkınlarının işidir. Şehadete, zorluklara, 

sıkıntılara talip olmak, Allah’ın (c.c.) dinini hâkim 

kılmak için çalışmak; gerçek imanın alametidir. Ve 

bu iman sahipleri için neticede iki hayır vardır; ya 

şehadet ya da zafer; bir de en önemlisi Allah’ın 

(c.c.) rızası ve muhabbeti... 

İslam tarihine baktığımız zaman şehid olanla-

rın hayatları bizleri çok etkilemektedir. Bu yüzden 

onlara gıpta ederiz. Onların yerinde olmak iste-

riz ama nedense onlar gibi yaşamak, onlar gibi 

fedakârlık yapmak hep zor gelir, gıpta etmekten 

öteye geçmez. Şüphesiz şehidlik, üstün bir ma-

kamdır. Allah (c.c.) bu makamı kendi uğrunda 

veya dininin uğrunda, yalnızca onun rızası için 

çalışırken, gayret gösterirken, mücadele ederken 

ölen kimselere vermektedir. Bizim bazı ölüler hak-

kında şu veya bu sıfatı kullanmamız fazla bir şey 

değiştirmez. Allah (c.c.) kendi yolunda çalışanları 

ve bu uğurda canlarını seve seve verenleri elbette 

bilmektedir. 

Çağımızda şehidlik kavramı da diğer bir takım 

değerler gibi yıpratıldı ve ucuzlatıldı. Şehid ve şe-

hadetin ne olduğu bu kadar açıkken, İslam’ın belir-

lediği bu esaslar dışında, hayatını kaybetmiş kim-

seler için de şehid sıfatı kullanılmaktadır. Açıktır ki 

bu övgü sıfatı İslam’a ait bir değerdir. Hayatlarına 

İslamî ilkeleri temel almayanların, İslamî değerle-

re karşı olanların, kendi kutsalları uğruna ölenler 

hakkında bu kelimeyi kullanmamaları gerekir.

Güzel ölmenin yolu, güzel yaşamaktan geçer. 

Güzel inanan güzel yaşar, güzel yaşayan güzel 

ölür, güzel ölen güzel haşr edilir, güzel haşr edi-

len de hayatına en güzel yerde devam eder. Evet, 

şehadeti özlüyor ve gözlüyorsak, kendimizi kont-

rol etmeliyiz. Nasıl yaşıyoruz? Eğer şehid gibi ya-

şıyorsak, biz zaten şehidliği fiilî olarak istiyoruz de-

mektir. Şehidlik, istenmekten çok yaşanılır. Daha 

doğrusu, canlı şehid olarak yaşamakla şehidlik is-

tenir. “Ey iman edenler! Allah’tan, hakkıyla, O’na 

yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar 

olarak ölmeye bakın.”8

“Şehidliği gönülden arzu eden bir kimse, şe-

hid olmasa bile sevabına nail olur.”9 

Asr-ı Saadetten Örneklikler: 

Bu arzu ile ilgili çok müthiş tablolar var. Aslında 

bunlar bir kitap konusu… Bunlardan sadece birka-

çını aktaralım.

Asr-ı saadette, cihadın çağrısını duyduğunda 

henüz evliliğinin ilk sabahında yıkanmaya fırsat 

bulamadan şehadete koşan Hz. Hanzala (r.a.) var-

dır. Meleklerin yıkadığı…

Yaşının küçüklüğü ve bedenin zayıflığın-

dan ötürü Rasûlullah (s.a.v) tarafından savaşın 

dışında bırakılmaktan korkan ve safların arkasında 

Dosya
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gizlenen Sa’d bin Ebu Vakkas’ın (r.a.) kardeşi Umeyr 

bin Ebu Vakkas (r.a.) vardır. Bu savaşta şehid oldu-

ğunda henüz 16 yaşında idi Umeyr (r.a.). Belindeki 

kuşağı bağlayamıyor ağabeyinden yardım alıyor-

du. Kılıcı kendi boyundan uzundu fakat şehadet 

aşkı büyüktü. Ağabeyi neden safların arkasında 

saklandığını sorduğunda şöyle cevap vermiş-

ti: “Allah Rasûlu’nun (s.a.v.) beni gördüğünde, 

küçük bulup geri çevirmesinden korkuyorum. 

Savaşa gelmek istiyorum. Belki Allah bana şe-

hadeti nasip eder.”10

Bedeni parçalanarak şehid olma arzusu ile 

Rabbine yakaran Abdullah bin Cahş (r.a.) vardır. 

Uhud Savaşı’nın bir gün öncesi akşamı Abdullah 

bin Cahş (r.a.), Sa’d bin Ebu Vakkas’ın (r.a.) yanına 

giderek, birbirimize yarın yapılacak savaş için dua 

edelim diye teklifte bulundu. Sa’d bin Ebu Vakkas 

(r.a.) bu güzel teklifi kabul etti. Duaya ilk Sa’d bin 

Ebu Vakkas (r.a.) başladı. Duasında savaş esna-

sında karşısına güçlü, zalim bir kişinin çıkarması-

nı ve onu yenerek ganimet sahibi olmayı istedi. 

Abdullah bin Cahş (r.a.) da bu duaya âmin dedi. 

Sıra Abdullah bin Cahş’da (r.a.) idi. O ise şöyle dua 

ediyordu: “Ey Allah’ım! Savaş başlayınca, beni son 

derece acımasız, kızgın ve savaşçı bir adamla kar-

şılaştır. Senin için onunla savaşayım. O da benimle 

savaşarak beni şehid etsin. Elbisemi soyup, bur-

numu kulağımı kessin. Sana kavuştuğum zaman 

kesilen uzuvlarımı göstererek: ‘Ey Rabbim! Bun-

lar Senin ve Resûlu’nun uğrunda kesildi.’ diyeyim. 

Sen de: ‘Doğru söylüyorsun.’ diyerek beni tasdik 

et!” Bu samimi duaya Sa’d bin Ebu Vakkas (r.a.) 

şaşırmış bir halde âmin diyordu. Savaşın sonunu 

Sa’d bin Ebu Vakkas (r.a.) şöyle anlatıyor: Vallahi, 

Abdullah b. Cahş’ın duası benim duamdan daha 

hayırlı idi. Günün sonuna doğru, onun kulak ve 

burnunu bir ipe dizili olarak gördüm. Ben de falan 

müşrikle karşılaştım, onu vurup öldürdüm. Elbise-

lerini aldım.”11

Uhud Savaşı için cihada çağrı yapıldığında as-

hab-ı kiramın hepsi, yaşlısı, genci savaşa katılmak 

için birbirleri ile yarış yapıyorlardı. Üç oğlu gibi 

Amr İbn-i Cemuh (r.a.) da cihad için hazırlanmaya 

başladı. Hâlbuki Amr (r.a.), o anda çok yaşlı ve bir 

ayağı tamamen sakat idi. Bu yüzden çocukları 

onun mazur olduğunu anlatıp cihada katılmama-

sını istediler.

Amr (r.a.), evlatlarına: “Evlatlarım! Beni de bu 

gazaya götürünüz!” diyor, oğulları da: “Babacığım! 

Ayağının özürlü olması sebebiyle, Allah seni ma-

zeretli saydı. Rasûlullah, senin sefere gitmene mü-

saade etmedi. Cihada çıkmakla mükellef değilsin. 

Senin yerine biz gidiyoruz!” diyerek babalarını 

ikna etmeye çalışıyorlardı. Fakat Amr (r.a.): “Yazık-

lar olsun sizin gibi evlatlara! Bedir Gazası’nda da 

böyle diyerek, Cennet’i kazanmaktan beni alıkoy-

muştunuz. Bu seferden de mi mahrum edeceksi-

niz? “ dedi.

Amr’ın (r.a.) silah kuşanıp İslam ordusuna ka-

tılmak istemesi kimsenin aklından geçmiyordu. 

Akrabaları da, onu bu kararından vazgeçirmek is-

temişlerdi: “Şer’an mazursun, aslan gibi oğullarını 

Peygamberle göndermişsin. Bir de senin gidip as-

kerlere katılman gerekmez” dediler. O: “Çocukları-

mın sonsuz mutluluk ve ebedî Cennet’i istedikleri 

gibi ben de aynısını istiyorum. Onlar gidip şahadet 

faziletine sahip olsunlar da ben evde sizinle bera-

ber oturayım mı acaba? Böyle bir şey asla müm-

kün değil” diye diretti.

Amr (r.a.), bunların elinden kurtulmak ve ken-

disini engellemek isteyenleri şikâyet etmek mak-

sadıyla Hz. Peygamberin (s.a.v.) huzuruna çıktı: 

“Ey Allah’ın Resûlu, şu benim oğullarım ve akra-

balarım topal olduğumu bahane ederek beni bu 

Dosya

Şehidliği gönülden arzu 
eden bir kimse, şehid olmasa 
bile sevabına nail olur.
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Dosya

hayırlı işten alıkoymak istiyorlar. Evde hapis olma-

mı istiyorlar, Allah yolunda cihada iştirakimi iste-

miyorlar. Allah’a yemin ederim ki bu topal ayakla-

rımla Cennet’e gitmek istiyorum.”

Allah’ın Resûlu (s.a.v.): “Ey Amr, şer’i mazeretin 

var. Allah seni mazur kılmış, cihad sana vacip de-

ğil” dedi ise de.

Amr (r.a.): “Ya Rasûlullah! Bana vacip olmadığı-

nı biliyorum ama yine de gitmek istiyorum. Vallahi 

ben topallığımla Cennet’e girmek istiyorum” dedi.

Rasûlullah oğullarına: “Ona engel olmayın. 

Herhalde Allah, ona şehidlik verecek.” buyur-

du.  Ordunun hareket vakti gelince Amr (r.a.), hiç 

dönmeyecekmiş gibi hanımına veda etti. Son-

ra kıbleye yönelip şöyle dua etti: “Allah’ım! Bana 

şehidlik ver. Beni şehidliği kaybetmiş olarak aile-

me döndürme”. Bu sözleri karısı Hind (r.anhâ) de 

duymuştu.

O zamana kadar ayağı sakat olduğu için, hiçbir 

savaşa katılamayan Amr (r.a.), bu sefere âdeta ko-

şarak katıldı. Uhud’un seyredilecek sahnelerinden 

biri, Amr bin Cemuh’un (r.a.) meydandaki hare-

ketiydi. Sakat ayağı ile kendini ordunun içerisine 

atıyor, feryat ediyordu: “Cennet’i arzuluyorum!” 

Oğullarından birisi babasının arkasından hare-

ket ediyordu. Uhud’da, savaşın kızışıp müşrikle-

rin Rasûlullah’ı (s.a.v.) kuşattığı sırada o, tek ayağı 

üzerinde sıçrayarak cihada devam ediyordu. Oğlu 

Sana kavuştuğum zaman ke-
silen uzuvlarımı göstererek: 
‘Ey Rabbim! Bunlar Senin ve 
Resûlu’nun uğrunda kesildi.’ 
diyeyim.
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Hallad’la (r.a.) beraber Rasûlullah’ı (s.a.v.) koruyan 

müminlerin ön safında yer almışlardı. Baba ile oğul 

o kadar savaştılar ki sonunda ikisi de şehid oldu.12

Uhud Savaşı sona erdikten sonra Medine ka-

dınlarından birçoğu, mücahitlerin durumunu ya-

kından öğrenebilmek için, şehir dışına çıkmıştı. 

Medine’ye ulaşan haberler de pek iç açıcı değildi. 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hanımı Hz. Ayşe (r.anhâ) 

de şehirden biraz uzaklaşıp, Uhud’a katılanların 

akıbetleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyordu. 

Yolda Amr İbni Cemuh’un (r.a.) eşi Hind’i (r.anhâ) 

gördü. Hind (r.anhâ), üç şehidi deveye bindirmiş, 

kendisi de devenin yularından tutmuş şehre doğ-

ru gidiyordu. Aralarında şöyle bir konuşma geçer:

Hz. Ayşe (r.anhâ): “Ne haber ?”

“Elhamdülillah, Hz. Peygamber (s.a.v.) sağdır. O, 

sağ olunca derdimiz olmaz.”

Hz. Ayşe (r.anhâ): “Bu cenazeler kimindir?”

Hind (r.anhâ): “Bunlar kardeşimin, oğlumun, 

kocamın cenazeleridir.”

Hz. Ayşe (r.anhâ): “Nereye götürüyorsun?”

Hind (r.anhâ): “Medine’ye defnetmek için gö-

türüyorum.”

Hind (r.anhâ), bunları söyleyip devenin yularını 

Medine’ye doğru çekti. Fakat deve istemeyerek, 

zorla Hind’in (r.anhâ) peşi sıra gidiyordu. Nihayet 

deve yere yattı.

Hz. Ayşe (r.anhâ): “Hayvanın yükü ağırdır, çe-

kemiyor!”

Hind (r.anhâ): “Hayır, bizim devemiz çok kuv-

vetlidir; normal olarak iki devenin yükünü çekebi-

lir. Bunun başka bir sebebi olmalı.”

Hind (r.anhâ), deveyi yeniden harekete geçir-

di. Deve, ikinci defa dizlerini kırıp yere yattı. Hind 

(r.anhâ), devenin yönünü Uhud’a doğru çevirdi-

ğinde hızlı bir şekilde hareket ettiğinin farkına var-

dı. Deve, çok dikkat çekici bir şekilde Medine’ye 

doğru gitmekten ziyade Uhud tarafına gitmek 

istiyordu. Hz. Hind (r.anhâ), bunda bir acayiplik 

hissetti ve bir sırrın olabileceğini düşündü. Bunun 

üzerine Medine’ye gitmekten vazgeçip, devenin 

yularını çekerek, doğruca cenazelerin olduğu 

Uhud tarafına giderek, durumu Hz. Peygamber’e 

(s.a.v.) arz etti. Hind (r.anhâ): “Ya Rasûlullah! Acayip 

bir olay var. Ben bu cenazeleri Medine’ye götürüp 

defnedeyim diye hayvanın üzerine bıraktım. Bu 

hayvanı Medine’ye doğru sürdüğümde bana itaat 

edip gitmiyor. Fakat Uhud tarafına gelince normal 

yürüyor. Acaba neden?”

Hz. Peygamber (s.a.v.): “Acaba kocan Uhud’a 

doğru yola çıkınca bir şey söyledi mi?”

Hind (r.anhâ): Ya Rasûlullah! Yola çıktıktan 

sonra şu cümleyi duydum; “İlahi beni evime 

döndürme!”

Hz. Peygamber (s.a.v.): “Öyleyse sebep budur. 

Bu şehid kişinin duası kabul olmuştur. Allah, bu 

cenazenin geri dönmesini istemiyor. Siz Ensar’ın 

arasında öyle kişiler var ki, eğer Allah’a dua edip 

yemin verirlerse duaları kabul olur. Senin kocan 

da onlardan birisidir.”

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) izniyle o üç ce-

naze de Uhud’a defnedildi. O zaman Rasûlullah 

(s.a.v.), Hind’e (r.anhâ) dönerek şu müjdeyi verdi: 

“Bu üç kişi, ahirette benim yanımda olacaklar.”

Haram bin Milhan (r.a.) ismindeki sahabi bir sa-

vaşta düşman askeriyle karşı karşıya geliyor. Düş-

man askerinin attığı bir ok tam gırtlağına isabet 

ediyor. Yani ölümcül bir darbeyle tam şah dama-

rından vuruluyor. Son sözü şu oluyor: “Kâbe’nin 

Genişliği yerle gök arası olan 
Cennet için ayağa kalkın, ha-
rekete geçin!
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Rabbine andolsun ki kurtuldum, kazandım…” 

ve şehid oluyor. Darbeyi vuran müşrik bu sözü 

duyuyor. Şaşkınlık içerisin: “Vuran ben, öldüren 

ben, ölen o…” Bu, nasıl kurtuldu, bunun kazancı 

neydi diye merak ediyor? Şehidin mantığını, aş-

kını çözmeye çalışıyor. İşin ucunda Cennet’in ol-

duğunu, ebedî kurtuluşun olduğunu fark edince: 

“Kâbe’nin Rabbine andolsun ki kazandım” diyenin 

mesaja bakıyorsun ki katilin yüreğinde de yan-

kı buluyor ve o da Müslüman oluyor. Yani bizim 

başarıya, kazanmaya, kâra, gelire yüklediğimiz 

anlamın dersini şehid bize veriyor. Kazanmak ne-

dir, kaybetmek nedir, yenmek nedir, yenilmek ne-

dir, galibiyet nedir, mağlubiyet, hezimet nedir bu 

cümleden anlıyoruz.

Yine buna benzer bir olay daha var. Uhud Sa-

vaşı’nda, Enes bin Nadr’ın (r.a.) savaşın en kritik 

anında hemen yakında olan Sa’d bin Muaz’a (r.a.) 

hitaben: “Ey Sa’d bin Muaz! Kâbe’nin Rabbine ye-

min olsun ki Uhud’un eteklerinde Cennet’in ko-

kusunu almaktayım.” Yani şehidlik öyle bir zirve ki 

daha dünyadayken Allah (c.c.) Cennet’in kokusu-

nu nasip ediyor, Cennet’i onlara yaklaştırıyor. On-

ları Cennet’e değil, Cennet’i onların ayağına ge-

tiriyor. Bunlar aynen vaki olan şeylerdir. Tıpkı Hz. 

Yakub’un (a.s.) kilometrelerce ötede Hz. Yusuf’un 

(a.s.) kokusunu aldığı gibi, bakıyoruz ki sahabe de 

Cennet’in kokusunu alıyor. Böyle bir odaklanma, 

hedefe kilitlenme, dünyayı aşma, aşkın bir bilinçle 

süfli emellerden, arzulardan, hesaplardan sıyrıl-

mayı bize öğretiyor.

Bedir Savaşı’nda Umeyr bin el-Hemam’ın (r.a.) 

hayata bakışını hatırlayalım; Allah Rasûlu: “Geniş-

liği yerle gök arası olan Cennet için ayağa kalkın, 

harekete geçin!” dediği zaman, Umeyr bin el-He-

mam (r.a.) o sırada avucundaki hurmaları yemekle 

meşgul. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu çağrısını alın-

ca, avucundaki hurmaları yere atıyor ve: “Vallahi 

bunları bitirinceye kadar beklersem Cennet’e ge-

cikmiş olurum, bu benim için uzun hayat sayılır” 

diyor ve koşuyor. Bedir’in derinliklerinde süzülüp, 

Cennet’e doğru kanatlanmayı tercih ediyor.

Bunlar Asr-ı Saadet’te bu davaya gönül ver-

miş fedakâr önderlerimizden bazı örneklerdi. 

Şehadete kavuşmak isteyen ve bu uğurda ço-

cukları ile münakaşa eden yaşlı sahabeler, mad-

dî gücü olmadığından savaşa katılamayacağı için 

gözyaşı dökenler, elindeki bir avuç hurmayı bile 

Allah (c.c.) yolunda şehadete engel olarak göre-

rek atan güzel insanlar. Allah (c.c.) onlardan razı 

olsun ve şefaat sahibi kıldıklarının şefaatinden bizi 

de hissedar etsin. Âmin…

“Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte ve’tte-

ba’nâ-r-rasûle fektubnâ maa’ş-şâhidîn” 

“Rabbimiz! İndirdiğine iman ettik ve Pey-

gamber’e uyduk. Öyleyse bizi şahidlerden/şe-

hidlerden yaz!”13 
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Bir Müslümanın ulaşmak isteyeceği en 

üstün ve büyük paye şehidlik makamı-

dır. Çünkü şehidlik makamı peygamberlerin dahi 

gıpta ettikleri bir makamdır. Şehidler dünyada en 

üstün gördükleri, korumaya çalıştıkları ve en çok 

değer verdikleri canlarını Allah (c.c.) yolunda feda 

etmişlerdir. Bu, öyle basit bir iş, basit bir tercih de-

ğildir. Şehidin bu isteği ve şehadete kavuşma ar-

zusu Allah (c.c.) tarafından çok değerli kabul edil-

miş ve peygamberlerden sonra en üstün makam 

onlara verilmiştir. 

Müslümanı hayatı boyunca iki duyguya sahip 

olmalıdır. Bunlar; Allah  (c.c.) yolunda cihad etmek 

ve Allah (c.c.) yolunda şehid olmak duygularıdır. 

Bu iki arzu, iman eden bir kişide bulunması ge-

reken önemli iki değerdir. O, cihada katılamazsa, 

şehid olamazsa da bu iki arzuya sahip olmalıdır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisi de şehade-

ti arzuladığı gibi her Müslümanın şehidliği arzu 

etmesinin gereğini beyan etmiş ve şöyle buyur-

muştur: “Allah’tan bütün samimiyeti ile şehid 

olmayı isteyen bir kimse, yatağında ölse dahi, 

Allah ona şehidlik mertebesini ihsan eder.”1 

Şehidin ulaştığı üstün makamı Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) övmüş ve kendisi de bu rütbeye 

mazhar olmayı istemiştir. O, şöyle buyurmuştur: 

“Allah yolunda şehid olmayı, sonra diriltilme-

yi, sonra tekrar şehid olup tekrar diriltilmeyi ve 

bunun böylece devam etmesini isterdim.”2

Cennet’teki en az bir derece bile dünyadan 

ve dünyanın içindekilerden daha hayırlı ve gü-

zeldir. Böyle olduğu halde şehid, ulaştığı makam 

ve Cennet’teki mükâfatının büyüklüğüne rağmen 

dünyaya döndürülüp defalarca şehid olmayı ar-

zular. Rabbimiz şehidlerin elde ettiklerinin büyük-

lüğünü şöyle ferman buyurur: 

“Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, 

şunu bilin ki, Allah’ın mağfireti ve rahmeti on-

ların topladıkları her şeyden daha hayırlıdır.”3

Hz. Ebu Katade’den (r.a.) rivayet edildiğine 

göre; bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ashap 

arasında ayağa kalktı ve: “Allah yolunda cihad ve 

Allah’a iman etmek, amellerin en faziletlisidir.” 

diye buyurdu. Bunun üzerine bir adam kalkıp: “Ya 

Rasûlullah! Şayet Allah yolunda öldürülürsem, bu 

benim günahlarıma kefaret olur mu?” diye sordu. 

Rasûlullah: “Evet, günahlarına kefaret olur. Ancak 

borçların bunun dışındadır. Bunu bana Cebrail 

söyledi.” diye buyurdu.4

Her Daim...
Şahidlik...

Enver GÖKKAYA

Dosya

Şehid olmak hakikatte öl-
mek değil, bizim anlaya-
madığımız yeni bir hayata 
kavuşmaktır. Nimetlere maz-
har oluştur.
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Şehid olmak hakikatte ölmek değil, bizim anla-

yamadığımız yeni bir hayata kavuşmaktır. Nimet-

lere mazhar oluştur. Bunun için Rabbimiz şehidle-

re ölü denilmemesini ferman etmiştir:  

“Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ deme-

yin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamaz-

sınız.”5 

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü san-

mayın. Bilakis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve 

kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli 

bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar ol-

maktadırlar…”6

Bir kişi İslam’a girdikten, hidayete kavuştuktan 

sonra artık boş duramaz. Çünkü iman onu hare-

kete geçirir, onu aksiyona iter. İman o kadar etkili 

ve tesirlidir ki, artık o kişi atıl kalamaz, bir kenara 

çekilip nemelazımcılık yapamaz. İmandan kay-

naklı olarak aksiyoner hale gelir. Artık bu kişi nef-

sine, ailesine, çevresine, toplumuna ve dünyaya 

bunu aksettirir. Çünkü hayat iman etmek ve iman 

ettiğin değerleri duyurmak, yaymak ve hâkim kıl-

mak; bunun mücadelesini vermektir. İmanın kişi-

deki etkisi o derece güçlüdür ki, en gaddar zalim-

lerin tehditlerine karşı bile korkusuzca direnmeyi 

sağlar. Tıpkı Firavun karşısında iman eden sihir-

Dosya

İmanın kişideki etkisi o de-
rece güçlüdür ki, en gaddar 
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duruşu gibi dimdik bir duruş 
sergiletir ve ölümü (şehade-
ti) dahi göze aldırır.
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bazların duruşu gibi dimdik bir duruş sergiletir ve 

ölümü (şehadeti) dahi göze aldırır. Bu dik duruşla 

ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle bir örnek su-

nulur: 

“(Sihirbazlar) Âlemlerin Rabbine, Musa ve 

Harun’un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, 

(kızgınlık içinde) dedi ki: ‘Ben size izin verme-

den ona iman ettiniz ha! Demek ki size sihri 

öğreten büyüğünüzmüş o! Fakat şimdi (size 

yapacağımı görecek ve) bileceksiniz. Andolsun, 

ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestirece-

ğim, hepinizi astıracağım!’ (Sihirbazlar): ‘Zararı 

yok, (nasıl olsa) biz şüphesiz Rabbimize döne-

ceğiz.’ dediler”7 

Şehadet nesillerden ve çağlardan gelen bir 

davet, bir çağrıdır. Hz. Âdem’in (a.s.) oğlu Habil 

ile başlayıp, peygamberlerle devam eden, saha-

be ile beliren, günümüze aksedip, önümüzü ay-

dınlatan ve kıyamete kadar devam edecek olan 

nurlu bir yol… Bu yolda kimler gelmiyor ki gö-

zümüzün önüne; Hz. Zekeriyya (a.s.), Hz. Yahya 

(a.s.), Hz. Sümeyye (r.anhâ), Hz. Hamza (r.a.), Hz. 

Mus’ab (r.a.), Hz. Hüseyin (r.a.), Hasan el-Benna, 

Seyyid Kutub, Seyh Said, Metin Yüksel, Ahmet Ya-

sin… Bu kutlu kervan devam edip gidiyor böyle-

ce… Evler, köyler, şehirler ve ülkeler… Bosna, Ha-

lepçe, Hama, Filistin, Suriye, Irak, Doğu Türkistan, 

Afganistan, Çanakkale, Kut’ül Ammare, Bağdat…

Şehadet, şehidler kervanına katılmak ve geride 

kalanlara büyük bir muştu iletmektir. Tıpkı iki elçi 

gönderilip üçüncüsüyle desteklenen ve halkı tara-

fından yalanlanarak, üzerine yürünüp öldürülmek 

istenirken; araya giren inanan bir yiğidin ayaklar 

atında ezilirken dilinde dökülen ifadeler gibi… 

Yâsin ve Âl-î İmrân sûrelerinde bu müjdeli ha-

berler şehidlerin diliyle şöyle anlatılır: 

“Gir Cennet’e!” denildi. “Keşke, Rabbimin 

beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olan-

lardan kıldığını kavmim bilseydi!” dedi.8 

“…Arkalarından gelecek ve henüz kendileri-

ne katılmamış olan şehid kardeşlerine de hiçbir 

keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevin-

cini duymaktadırlar.”9

Şehadet, şehid olurken dirilmenin ve dirilt-

meye vesile olmanın adıdır. Tıpkı Ashab-ı Uhdud 

gibi... Ölüme giderken hidayete vesile olmak dü-

şüncesi… Cihad ve şehidlik yolu zorbalık, korkak-

lık, pısırıklık yolu değildir… İslamî tavırdır, dik ve 

onurlu duruştur… 

Rasûlullah’tan (s.a.v.) önceki dönemlerde ya-

şayan Kenan isimli bir genç, şehadete giderken 

gösterdiği tavırla tüm şehir halkının Müslüman 

olmasına vesile olur… Bu hadise karşısında daha 

çok azgınlaşan zalimler hırslarını alamazlar ve 

tüm inananları imha etmek üzere derin hendekler 

kazdırıp içinde ateş yakarlar. Yaktıkları bu ateşe ise 

iman edenleri atarlar. Olay Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

anlatılır:

“Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildi-

rilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve 

edilene andolsun ki ateşle dolu hendeğe atı-

lanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) 

da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta 

oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Onlardan, 

sırf, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, 

Azîz ve Hamîd olan Allah’a iman ettikleri için 

intikam aldılar. Oysaki Allah her şeyi görür. 

Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara 

işkence edip de sonra tövbe etmeyenlere Ce-

hennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır. 

İman edip salih ameller işleyenlere ise, altların-

dan ırmaklar akan Cennetler vardır. İşte büyük 

kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması 

çok şiddetlidir.”10

Dosya

Şehadet, şehidler kervanına 
katılmak ve geride kalanlara 
büyük bir muştu iletmektir.
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“Ashab-ı Uhdud olayı, her yerde ve her nesil 

arasında insanları Allah’a (c.c.) çağıran herkesin 

üzerinde düşünmesi gereken bir gerçektir. Bu 

olay Rabblerine iman edip imanlarının değerini 

her şeyin üzerine çıkarabilmiş olan bir grubun 

hikâyesidir.

Söz konusu müminler bunun üzerine insan-

ların hakka bağlanma; üstün iradeli, övgüye layık 

Allah’a inanma hakkını çiğneyen, insanın Allah ka-

tında taşıdığı onuru ayaklar altına alıp onu, işken-

ce çekerkenki acıları ve ateşte yanarkenki kıvra-

nışları ile zorbaları eğlendiren bir oyuncak sayan, 

acımasız pençeli ve zalim düşmanları tarafından 

çeşitli bela ve işkencelere uğratılırlar.”11

Bu olayla ilgili olarak bir Hadis-i Şerif’te Hz. 

Süheyb el-Rumî (r.a.), Rasûlullah’dan (s.a.v.) şöyle 

bir rivayette bulunmuştur: “Bir kral ve bir sihirbaz 

vardı. Sihirbaz çok yaşlandığı için bir gün krala: 

‘Bana bir genç verin de onu yetiştireyim.’ diye 

arz etti. Bunun üzerine kral da bu iş için bir genç 

görevlendirdi. Ancak bu genç, sihirbazın yanına 

giderken, yolu üzerindeki bir rahibe uğrar. Genç 

ondan (rahipten) feyz alarak iman ehli olmuştu. 

Onun (gencin) elinden körler ve cüzzamlılar şifa 

bulmaya başladılar. Fakat krala bu gencin dinin-

den döndüğü haber verilince, kral öfkelendi ve 

ilk önce rahibi öldürdü, sonra da genci öldürmek 

istedi. Ancak gence hiçbir şey yapamıyordu. So-

nunda genç krala şöyle söyledi, Şayet beni öldür-

mek istiyorsan, halkı topla ve bana ok atarken: ‘Bu 

gencin Rabbinin ismiyle’ de. Ben ancak o zaman 

ölürüm! Kral da böyle yaparak genci öldürdü. Halk 

tüm olanları gördükten sonra: ‘Bu gencin Rabbine 

iman ettik.’ dediler. Bunun üzerine kralın müşavir-

leri: ‘Korktuğumuz husus başımıza geldi. Bu halk 

bizim dinimizi bırakarak, o gencin dinini kabul 

etti.’ deyince kral çok fena kızdı ve yolların kenar-

Dosya
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larına hendekler kazdırarak, içinde ateş yakmala-

rını emretti. O gencin Rabbine iman edenlerden 

dönmeyenleri ateşe attırıyordu.”12

Burûc Sûresi’nde ve Hadis-i Şerif’te Ashab-ı 

Uhdud’un kıssası beyan edilmektedir. Onlar ki, 

sadece imanlarından ötürü müminleri ateş dolu 

hendeklere atarak diri diri yakmışlardı. Bu kıssada 

hem kâfirlerin hem müminlerin ibret almaları için 

dersler vardır.13 Burûc Sûresi’nde anlatılanlar bizle-

re şu ibretli dersleri sunuyor:

- Bu müminler (Ashab-ı Uhdud) inançlarını 

hayatlarına tercih ederek hiçbir karşılık bekleme-

den şehid olmuşlardır. Onlar yeni bir hayata kavu-

şurken, onları imha edenler ise en yırtıcı, en vahşi 

hayvandan daha aşağı bir seviyede olduklarını or-

taya koymuşlardır. 

-Burada anlatılan zalimler en yırtıcı hayvanlar-

dan bile daha gaddardırlar.

-Bu olaya dünya gözüyle bakıldığında netice 

çok vahimdir. Ahiret hayatı göz önüne alınarak 

bakıldığında ise son derece ulvi ve yücedir.

-Ölüm bir sanattır, kişiye göre değişiklik arz 

eder.

-İman ve cihadın mükâfatı sadece bu dünyada 

elde edilen bir zafer değildir.

-Bütün peygamberler ve onların yolunda gi-

denlerin ortaya koyduğu davetin neticeleri çok 

çeşitli olabilir. Bu olayda olduğu gibi iman eden-

lerin önderleri dâhil tüm müminler toplu olarak 

imha edilebilirler. Fakat bu, İslam’ın sesini sustura-

mayacak ve Allah’ın (c.c.) dininin nurunu söndü-

remeyecektir.

-Tüm davet çalışmalarında birinci ve en önemli 

yöntem kalpleri eğitmek olmalıdır.

-İman ile küfür arasındaki savaş inanç sava-

şıdır. Zaman zaman bunu maskeleyen kişiler ve 

fikirler ortaya çıkabilir. Bunlar hak yolunun yolcu-

larını aldatmamalıdır.

-Kâfirler inananlara karşı kin ve nefretle hare-

ket etmektedirler. Onlar dünyaya şirin görünmeye 

çalışsalar da buna aldanılmamalıdır. Onların mer-

hametlerine güvenilmemeli ve dayanılmamalıdır.

-Şehadet rütbesi en yüce mertebelerdendir ve 

şehadetin birçok faydalı neticeleri vardır. Bunlar:

1- Kalp huzuru kazanılır.

2- Allah’ın (c.c.) sevgi ve rızası kazanılır.

3- Yüce varlıklar nezdinde anılır.

4- Yeni bir hayat kazanır.

5- Acı hissetmez.

6- Allah’ın izniyle şefaat yetkisi verilir.

7- Günahları affedilir.

8- Makamı gösterilir.

9- Birçok nimete kavuşur.

Rabbimiz kendi rızası için mücadele ve müca-

hede ederken; en yüce değerleri uğruna hayat-

larını feda eden şehidlerimizin yolundan gitmeyi 

bizlere nasip eylesin…

Dipnotlar

1 Sahih-i Müslîm, İmâre, 157; Nesâî, Cihad, 36.
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Şu dünyada mide doydu, hissiyat doydu, akıl 

doydu da nice gönüller doymadan çekip 

gitti. Gönül ki susuzluğunu bu dünyanın çeşmeleri 

kandıramaz, açlığını yeryüzü sofraları gideremez. 

Gönül ki tesellisi Hakk, zevki Hakk, teşneliği Hakk... 

Gönül ki cemal ister, dostu arar, yitik ülkesini öz-

ler. Gönül ki istidadı da ibtilası da kaybettiğini ara-

maktır. Gönlün güzergâhı farklıdır, dünyalı değildir 

o. Gönül ki derdi büyüktür. Dünya tasası değildir 

elemi, soylu bir iç çekişi vardır. Karanlıkta yuvanın 

yolunu arayan bir kuşun tedirginliğindedir. Özlemi 

de arayışı da büyüktür. Buralı değildir çünkü. Bir 

yâd eldir dünya ve gönül gitmeye gelmiştir. Gö-

nül ki bir kutlu çağrının peşinde koşar gider. Gönül 

ki koptuğu dalı arayan bir yaprak… İnsan ise eğer 

gönlü tanır ve taşırsa, bir burak olur kanatlanır gö-

nül. İnsanı ötelerin menzillerine, biliş, duyuş, oluş 

vadilerine taşır. Yol uzundur lakin. Gönülsüz yola 

çıkılmaz. İnsan, gönül taşıyan bir varlık olunca 

yükü ağırlaşmış, mesuliyeti de büyüyüvermiştir. 

İnsan birden “dert taşıyan bir varlık” oluverir. Derdi 

büyüdükçe mükemmelleşen bir varlığa dönüşür. 

Ne demektir dertli olmak? Dert istenmeyen şey 

değil midir oysaki? O halde nedir bu dertlenmede 

gönlün ısrarı? 

Gönül buralı değil dedik ya. Dertleri de buralı 

değildir gönlün. Oralıdır gönül. O yüzden sustu-

rulmadıkça haykırır durur. Yolu uzundur, beyhude 

yaşayamaz. Hakk’ın izzet ve şerefini tatmış, gör-

müştür. Bu yüzden hep oralı olur, duyarsız kala-

maz. İlkeyi hatırlar durur. Geldiği bu dünyada gör-

düklerine ne katılabilir ne de katlanabilir. Gönül ki 

vazifelidir. Zaten aslına kavuşma derdi ona yeter-

ken bir de hayatı ikame etme külfeti yer bitirir onu. 

Nasıl bir mükellefiyettir bu? Derdi ve özlemi yücel-

mektir gönlün. Ufku öteler olan gönül, bir yandan 

da zaman ve mekânı da imar etmeye memurdur. 

Bir garip yolcunun ahvalidir onunkisi. Buralı değil 

oralıdır ama buraya da oralı olmak durumundadır. 

Halifedir, fakat kendini vazifelendirene seyir halin-

de bir halife. Vuslata olan özleminin ürpertisi ile 

yükün meşakkati altında bir mesul. Hem benlik

Gönlün Tutkusu:
Şehadet

Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTÜRK

Dosya
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kaygısı hem toplumun yükü... Dert çekerek yetkin-

leşme serüveni… Belli ki mükemmellik güzergâhı 

dertli olmaya, yük taşımaya ayarlı... Dert çekerek 

yürümenin sırrına ermiş gönül ne bulunmaz bir 

ufuktur. Hem bireysel, hem toplumsal yazgısının 

yükünü, sessiz, sitemsiz ve şikâyetsiz taşıyan “sırt” 

ne mükemmeldir! Ayakları kan revan etse de, ta-

kati kesse de, sonu sevgiliye ulaşmak olan yol ne 

muhteşemdir! Kendi hakikatini, hakikatin hakika-

tinde izlemek ne keyifli, anlayarak yaşamak ne 

onurlu bir seferdir. Her adımda, kendimizi bile an-

cak Allah’a (c.c.) imanla tanıyıp sevebileceğimiz ne 

aşikâr bir gerçektir!

Kim daha çok anlıyorsa, kim bilgiliyse rengi 

daha sararmıştır. Beden marazı ile değil, gönül şe-

refiyle… Takatten düşme ile değil, özlemin ayakla-

ra zindelik kuşatan asaletiyle… Değil mi ki Hakk’tan 

içleri titreyerek ancak âlim kulları korkarlar.1 Bu 

korku gözleri açan bir korku, duyarlı kılan bir ayık-

lıktır. Kim ki kimsenin hissetmediği acıları duyu-

yorsa daha uyanık değil midir? Dertsizlik ise bir tür 

sinirlerin alınma halidir, mesuliyet hissetmeme, 

yükü taşımama, görevden kaçmadır. Bir tür ruhî 

çıplaklıktır dertsizlik. Dert bilinç ve idrak, dertsizlik 

ise gaflet ve hamakattır. Bedende bir yerlerde dert 

varsa, acı ve ağrı sinyali beyni uyarır. Dert de insanı 

hem ikaz eden bir sinyal hem kuvvet veren bir ya-

kıttır. Manevî yaşamda, bu sinyal gönle gönderilir. 

Bir insanda dert yoksa ya gönlü küçüktür ya derdi 

büyüktür. Büyüktür çünkü kendisi var olduğu hal-

de acısı olmayan hastalık, ağrı ve şikâyeti olmayan 

gizli maraz hastalıkların en ölümcülü sayılmaz mı? 

Derdinden habersiz gönlü, büyük bir infilak bek-

lemektedir. Oysaki gönül hem buradan hem öte-

lerden ses alan bir merkez değil midir? Nasıl sesi 

kısılır, sağırlaştırılır ve duyarsızlaştırılır? İnsan ne-

den cüret eder buna? Gaflet nasıl bir sarhoş edici 

bağımlılıktır. Şimdi, bu çağda herkesin bu bağımlı-

lıkla yoluna devam etme emelinde olması rahatsız 

edici değil midir?

İnsanın asaleti, dert taşımasıdır.

Peki, nedir insanın derdi? Belli ki insanın derdi, 

dert taşıma derdidir. Dermanı da derdini soylu bir 

duruşla taşıması ve tanımasıdır. Niyazî-i Mısrî’nin 

dediği gibi: “Derman arardım derdime, Derdim 

bana derman imiş.” İnsan derdini tanıdıkça yüre-

ğindeki vuslat ateşi hararetleneceği gibi, her varlık 

da ona mücadelesinin şerefini hatırlatacaktır. Ba-

şına gelen her iş kavuşma özlemini besleyecek-

tir. Çünkü müminin yaşamı kavuşma merkezlidir. 

Gönül ki ne insanı, ne yaşamı metheder; ancak iyi 

kavuşmayı över. Yol kavuşturacaksa gidilir, yürek ki 

coşacaksa ümit edilir. Ancak vuslatı mübarek ola-

nın, gazası mübarektir. Değmeli değil mi? Yaptığı-

mıza değmeli. Değmeli, dokunmalı, ulaşmalı, var-

malı. Boşa olmamalı takatler, uğraşlar. Yol varmalı, 

mevzu anlaşılmalı. Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi: 

“Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış; Marifet bu, 

gerisi yalnız çelik-çomakmış.”

İnsanın derdi, bilmek ve olmak derdidir. İn-

san dert taşıdığı için meleklerden üstün değil mi? 

İnsanın derdi bilmekten kaynaklanan sorumlu-

luk derdidir. İnsanın derdi gönül taşıyan bir varlık 

olarak Hakk’ı yeryüzünde temsil etme derdidir. 

Hakk’a şehadet etme derdidir. İnsanın derdi aslî 

vatanından ayrılık derdidir. Hakk’tan firak derdidir. 

İnsanın derdi, Rabbidir. Onun rızasını ve yakınlı-

Ayakları kan revan etse de, 
takati kesse de, sonu sevgili-
ye ulaşmak olan yol ne muh-
teşemdir! Kendi hakikatini, 
hakikatin hakikatinde izle-
mek ne keyifli, anlayarak ya-
şamak ne onurlu bir seferdir.

İnsanın derdi Rabbini bul-
maktır. Her an hızı, heyecanı 
odur. Bu yüzden özlem rüya-
ları hiç tükenmez hayalinde.
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ğını kazanmaktır. Yeryüzü ayrılıklarının hepsinin 

zirvesi budur. İnsan öyle yüce bir varlıktır ki bu 

dünyada olmak onu kesmez. İnsan sahip olduğu-

na değil olmadığına taliptir. İnsan dünyevî varlığı 

yadırgar, garipser ve yabancılık hisseder. Asla on-

lara bağlanamaz. Kendi de fanidir ama fanî olanı 

istemez. Acizdir, aciz olandan hazzetmez. İnsan 

geçici, sınırlı, zeval bulacak şeylere âşık olamaz. 

İnsanın iştiyakı Hakk’adır. İnsanın derdi, cisimler 

dünyasına yabancılık duymasıdır. Vatan olmasına 

vatandır burası ama gurbettir. O yüzden gurbette 

olduğunu bilen gariplere ne mutlu denilmiştir. İn-

sanın derdi Rabbini bulmaktır. Her an hızı, heyeca-

nı odur. Bu yüzden özlem rüyaları hiç tükenmez 

hayalinde. Ne demişler, memleketinden buralara 

kadar getirilen fil rüyasında Hindistan’ı görürmüş. 

Eşek ise rüya görmezmiş. Çünkü eşek buralıdır. 

Buralı dertsizdir, ancak oralının büyük rüyaları, de-

rin dertleri olur. Bu sebeple gönlün nabzını tutan, 

psikolojisini bilen, arayışını da virdini de bilir: “Dik-

kat ediniz, gerçekten kalpler ancak Allah’ı zik-

retmekle mutmain olur.”2 Ya da Hz. Ali’nin (r.a.) 

buyurduğu gibi: “Bu dünyada avam rızık arar, 

havas ise er-Rezzâk’ı arar.” Demek ki herkesin 

asaletinin saklı olduğu esrarlı kelime, arayıştır. 

Gönlün Perdesini Açmak: Şehadet

Gönlün hakikatle buluşmasıdır şehadet. Derdin 

gonca açması, yaraların sağalmasıdır. Gönül göz-

lerinin kendinde ve âlemde tecelli eden hakikati 

görmesidir. Gözde, kalpte ve akılda tüllenen örtü-

leri kaldırmak, perdeleri yırtmak demektir. Gaflet 

pamuklarını kulaklardan çıkarmak, varlığın gerçek 

sesini duymak demektir. Şehid ise, şahid olan, 

anlayan, vakıf olandır. Yani esas mesele hakkında 

agâh olan, onlarca gözü açılmamış arasında uya-
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nık kalan demektir. Şehid/şahid gönlü ile görülme-

si gerekeni görmüş olandır. Kesin olarak bilen ve 

bildiğini anlatmada güvenilen kimsedir. Görmesi, 

bilmesi, tecrübesi âyan ve beyan olandır. Şehid, 

gören gözü ve söyleyecek sözü olandır. Bilgisi de 

bildirmesi de apaçıktır. Müşahedesi keskin, imanı 

kesindir. Şehid bilirken anlamakta, bildirirken hay-

kırmakta olandır. Bütün varlığı hakikatin yankısın-

dan ibaret olmuştur. Şehid/şahid sadece o söze 

göğsünü yöneltmiştir. Sözün kaynağı o değildir 

ama onda yankılanmıştır sözün izzeti.

Şehid Hakk’ın isimlerinden birisidir öte yandan. 

Allah (c.c.) “âlimü’l-gaybî ve’ş-şehâde” olandır. Her 

şeyi hakkıyla bilendir. En büyük şehid/şahid O’dur. 

“De ki: Hangi şey şehadetçe en büyüktür? De ki: 

Benimle sizin aranızda Allah şahiddir.”3 Yaşamını 

Allah’a (c.c.) adayan olarak mümin ise şehadetiyle, 

Hakk’ın şehadetine şahidlik eder. Yani Allah’ın (c.c.) 

şahidliğine şahiddir, gayba da yakinen iman eder. 

Gayba iman edişi ile şehadet âlemini bilişi ara-

sında kesinlik açısından hiçbir fark yoktur. Hakk’ın 

bildiği ve bildirdiğine olan imanı kendi bildiklerini 

tekrar düzenler. Dolayısı ile Allah (c.c.) eş-Şehid’dir. 

Müminler ise yeryüzünde hem Hakk’ın azameti-

ne, hem insanların duruşlarına şahiddirler.4  Hem 

de Hakk’ı kendi fiillerine şahid tutarlar. Resûlul-

lah’ın (s.a.v.) Vedâ Hutbesindeki ifadesinde olduğu 

gibi: “Allahım, emirlerini tebliğ ettim, şahid ol, 

sen şahid ol!”5 Böylece şehadet, zincirleri birbiri-

ne eklemlenir. Gönlün derdi Rabbine bağlanarak 

giderilir. Çünkü O, her şeye şahiddir. 

Şehadet: Soldurmayan Soluk

Şehid/şahid olmak bir müşahede ile yaşamı 

sürdürmek demektir. İmanı koluna takarak yola 

devam etmek yani. Hayatın merkezine Hakk’a ve 

onun dinine yönelik özlemi koymak demek. Dert-

lenerek mücadele etmek, mücadele ederek özle-

mek, özlemle kavuşmak... Allah (c.c.) yolunda ça-

lışan herkesi, ancak mücadelesi ve yaşantısı şehid 

seviyesine yükseltir. Çünkü gönlün hakikate sarıl-

masıdır şehadet. Yani müminin bütün fiillerinin te-

melinde Hakk’ın varlığını müşahede etmesi vardır. 

Nitekim bu müşahededen yoksun bir kimsenin 

Allah (c.c.) için canını vermesi de düşünülemez. 

Gerçek şahidlik, şehadet ettiğine gerekirse feda 

olmaktır. Bu anlamda şehid, bütün varlık alanının 

tedbir edicisi olarak şahidlik yaptığı Allah (c.c.) yo-

lunda öldürülen Müslümanı ifade eder. Müslüman 

gönlün en büyük özlemi de budur. İhtişamlı ve 

emsalsizlik bir varışla, yaşam boyu Hakk’a ettiği 

şehadetin kutlu bir buluşmaya dönüşmesini ister 

mümin yürek. Çünkü mümine bu dünyada güzel 

yaşama sanatının öğretmeni olursa, güzel ölme 

unvanı da bahşedilecektir. Şehadeti yaşamın her 

anında zinde ise kişiye ebedî canlılık ikram edile-

cektir. “Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan 

başka ilâh olmadığına adaletle şahidlik ettiler. 

O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahi-

bidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”6 Ancak şeha-

detleri her an olanların, vuslatları şehidlik olacaktır. 

Gönül böylece Hakk’a olan şehadetiyle derdini 

dermana dönüştürecek ve böyle bir kavuşma 

ümidi yaşamın hüznünü giderecektir. Tanıdıkları 

tek yaşam biyolojik yaşam olanlar, bunu nereden 

bilecekler? Onlar ancak biyolojik hayatı ve biyolo-

jik ölümü tadarlar. Ruhî yaşamı tadanların mükâ-

fatı ise ölümü bir başka yaşama sıçrama olarak 

kullanmaktır. Ölüm bile onların canlılıkları içinde 

yiter gider. “Sakın Allah yolunda öldürülenlerin 

ölü olduklarını sanma! Onlar diridir ve Rabble-

ri katında rızıklara mazhar olmaktadırlar.”7 Bu 

anlamda şehidin şahidliği ölümün bile gözlerini 

kamaştırır. Hakk’a şahidliği bu mertebede olanı, 
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ölüm bile öldüremez hale getirir. Şehid sonluluk 

içerisinde sonsuzluğu tecrübe edendir. Ölümü öl-

dürmek ile yetinmez, onun da kırgınlığını gider-

mek için ölümün kucağına tekrar tekrar atılmak 

ve ölümü de diriltmek ister. Fakat buna gücü yet-

mez şehidin şehadetinin. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

buyurduğu gibi: “Öldükten sonra Allah katında 

kendisi için bir hayır/bir mükâfat bulan hiçbir 

kul-bütün dünya ve içindekiler kendisine veril-

se dahi-tekrar dünyaya dönmek istemez. Ancak 

şehid olanlar bunun dışındadır. Onlar, şehidli-

ğin yüksek mertebesini gördükleri için, tekrar 

dünyaya dönüp Allah yolunda öldürülmeye 

can atarlar.”8 

Şehidin ufku ölümü öldürmekle ölümü dirilt-

mek arasındadır. Ölüm herkes için güzel bir yaşam 

olasılığı iken, şehid için güzel bir yaşam olanağı-

dır. Demek ki şehid her sabah cephesini, mevzi-

isini özleyerek uyanandır. Şehadetinden sonra 

bile... Rabbine kavuşsa bile... Yalnız ve yalnız şehi-

din kurduğu yaşam hecesi yıllarca uzama istidadı 

gösteren bir cümle olur. Şehid canını Allah’a (c.c.) 

satmıştır. Asla sıradan insanlar gibi kelepir gitme-

miştir. İmanı yaşamadaki kesinlik, yaşam konu-

sunda da bir keskinliğe sebep olmuştur. Asla ya-

şamı sıradan görmez şehadet ehli. Allah (c.c.) için 

bir şeyden vazgeçmenin, Allah (c.c.) ile bir şeye 

kavuşmanın anlamını bilir. Hakk’a şahid olmanın 

bedel istediğini ve bu bedelin peygamberlerce 

nasıl ödendiğini bilir. İşte tam bu noktada artık 

dünyevî mantığın ışığı söner, aklın kesinliği yiter. 

Feda olma, iştiyaka dönüşür. Tebük Gazası’na ka-

tılmak için bineceği ve azığı olmayan sahabîlerin 

Resulullah’ın (s.a.v.) kendilerine: “Sizi bindirecek 

bineğim yok” demesi üzerine geri dönerken ağ-

lamaları gibi. Hüzünden elbiseleri ıslanan o yedi 

yiğit gibi. Allah (c.c.) onlar hakkında şöyle buyur-

muştur: “Cihada çıkabilmek için binek vermen 

için sana geldikleri vakit; ‘size verecek bir binit 

bulamıyorum’ dediğinde, savaş araç ve gereç-

leri bulamadıklarını üzülüp gözleri yaşla dolu 

olarak geri dönenlere de bir sorumluluk yok-

tur”9 Burada akıl durur. İmanın özünün kavram

sala dökülemeyeceği anlaşılır. Başka bir akıldır bu, 

hesabı yoktur. Başka bir fıkıhtır. Aşkın, muhabbetin, 

şehadetin fıkhıdır. Kaderine koşanların ilmihalini, 

oturanlar ne bilsin. Onlar şehadetlerinin kendile-

rini bu kervana yetiştiremediğine ağlarlar. Arkada 

kalan birileri kurtulduk diye sevinseler de onlarınki 

aslında feryattır. Feryat asla şehidin olamaz. Çığlık 

hakikate perdeli olanların ah u figanıdır. Şehid bi-

lir ki ölümün kapısını sen çalarsan ölmezsin. Acıyı 

davet edersen acı duymazsın. Zekâyı, aklı, endi-

şeyi verip inancı almaktır bunun adı. İbrahimî yol 

tutuştur bu. Feda olmak, adamak ve adanmaktır. 

Püf noktası iman olan bilgeliktir. Çılgınlık görülen 

umuttur. Kendine karşı nefret gözüken aşktır. Feda 

ediş gözüken aslında büyük bir kazançtır. Hz. İs-

mail’in (a.s.) muhafazası için bıçağa yönelmenin 

gerektiğini anlamak, Mısır’a sultan olmak için önce 

kuyu sonra zindan duraklarından geçmenin usu-

lünü bilmektir. Bir ağacın kovuğunu bile şehadetin 

nuruyla doldurmaktır peygamberlerin yolu. Adla-

rı bile şehadet kokar onların. Hz. Yahya (a.s.) gibi. 

Yahya adı, yaşamak kökünden gelir. Hz. Yahya 

(a.s.) faziletle yaşayacak, kalbi iman ve ihlasla can-

lılık kazanacak, Allah (c.c.) onu itaatle diri tutacaktır. 

Kendinin de şehid olmasına ve şehidlerin hep diri 

kalmasına işaret edecektir bu isim. Allah (c.c.) tara-

fından kendisine verilen Yahya ismi “o yaşayacak, 

yaşayan” anlamına gelecektir. Ne güzeldir Allah’ın 

(c.c.) isimlendirmesi! Karnını otlatanlar, dünya ziy-

netlerini boyunlarına takanlar nereden bilecekler 

bu dilin gramerini? Şehid bilir ki korkunun içine 

çekilen oradan çıkarılır, feda edene vaat edilmiştir. 

Canını satana en iyi müşteri Allah’tır (c.c.).10 Herkes 

itimat ettiği vaat nispetince asildir, umudu nispe-

tince büyüktür. Sevdiği nispetince büyüktür. Sa-

Dosya

Beden midesi insanı saman-
lığa, gönül midesi ise önce 
meydan yerine çekiyor kişi-
yi. Meydanın hakkı ise şeha-
deti haykırmaktır.



Şubat 201622

vaştığı nispetince büyüktür. Hayran olunmak değil 

hayran olmaktır şehidi baştan çıkaran ve Rabbinin 

yolunda oradan oraya koşturan. Bir sevda hikâyesi 

gibi… Araması ateş, görmesi ateş, varması ateş... 

Ateş diyorum da hararetinden dolayı... Yanmanın, 

tutuşmanın ve yatışmanın metaforu olsun diye… 

Yoksa şehidin hali ve hayatı bambaşkadır. Yeşil 

kuşların kursaklarında Cennet’te gezmektir ahval-

leri. Yeşil, canlılığın yeşilidir ve özgürlük kuşlarının 

kursaklarındadır ruhları. Hakikatin mealine gönül 

vermenin mükâfatı budur. Demek ki beden midesi 

insanı samanlığa, gönül midesi ise önce meydan 

yerine çekiyor kişiyi. Meydanın hakkı ise şehadeti 

haykırmaktır. Meydanın hakkını verenler ise sonra 

“Cennet Kuşu” olup Cennet meydanlarında uçu-

yorlar. Bu yüzden şehid asla komşu değildir. Kim-

senin komşusu da olmaz. Komşu, yerinde duran-

lara, yerleşiklere yadigârdır. Komşunun evi, şehidin 

ise yolu vardır. Yolda olana da yoldaş gerektir. Şe-

hidin gönlü ve yolu vardır ancak. Bu yüzden şehid 

arkasında ağıt bırakmaz, mesaj bırakır. Şehid yol 

açar. Yolun öğretmenidir şehid. Yolu ise gerçekte 

yürüyen bilmez, açan bilir. Yürüyenlerin gölgele-

ri şehidin gölgeleri üzerine düşer hep. Terleseler 

terleri ancak şehid kanları üzerine damlayacaktır.

Şehadet kinin değil, bilmenin eylemidir. Bir 

şeye şahid olmak o şeye çağırmayı gerektirir. Şe-

hid çağırandır. Şehadet de bir çağrıdır. Yaşama 

çağırandır. Her şeyi canlılıktır şehidin. İnsana olan 

daveti de bir yaşam davetidir. Canı ile kanı ile olsa 

da Hakk’ı yaşamayadır daveti ve çağrısı. Şehid 

her şeyiyle hayatı temsil etmek için savaşır. Şe-

hadetinden sonra ise hayat onu temsil eder. Ulvi 

bir şahsiyet olarak hâlâ yaşamda kalmaya devam 

eder. Yani şehid yaşar ve yaşatır. Ölümü bile ya-

şar şehid. Nitekim herkes için yaşam ölünür; ama 

ölüm yaşanmaz ki. Ölüm bir yaşam olayı değil ki. 

Ölüm yaşamdan çekip alan şey değil mi? Ama 

şehid, mahza hayattır. Ölümün kemikli parmakları 

üzerinde gezinmez onun. Ölümün kara rengi bile 

bu beyazlık içinde kayboluverir. Bu sebeple şehi-

din soylu bir öfkesi vardır derdinden kaynaklanan. 

Nefsinden kaynaklanan bir öfkesi olmaz müminin. 

Şehid önce nefsini yıkayandır, sonra yeryüzünü 

şirkin necasetinden kurtarır ve yeryüzü şirkin te-

mizlendiği coğrafya olur. Mücadelesinde şahsî he-

saplarını silmiştir mümin. Bilir ki insana insaniyet 

bahşeden şahsî unsurlar değil, şahsiyet unsurla-

rıdır. İnsanın şahsiyet unsurlarını ise ancak İslam 

organize eder. Daha kendinde şehadeti temellen-

dirememiş bir insanın elinde kılıç da ağlar, silah da. 

Bu sebeple her feda oluş şahsiyete işaret etmez. 

Bazen şahsa ve şahsî temayüllere de bulaşır. Hz. 

Ali’nin (r.a.) asil öfkesi bu konuda ne güzel örnektir. 

Şahsî öfke ile Hakk’ın izzetine ayna olma arasında-

ki ayrıma işaret eder. Yüzüne tükürene: “artık kuv-

vetime nefsim bulaştı.” diyerek dokunmaz. Ve 

yıllar öncesinden bizlere bir şehid öğretmenin na-

sihatleri kabilinden sanki şöyle haykırır: “Hiddeti 

mübarek olmayanın, gazası mübarek olmaz…”

Söz uzar gider de “son söz” hep şehadet olma-

ya imrenir.

Son söz: Dirilten, soldurmayan soluk.

Son kelamda şehadeti kalbe basmadan acılar 

diner mi hiç?

Müminin de derdi ne büyüktür!

Yükü altında kalbi tekler zaman zaman. 

Dermanı da budur ya zaten, kalbi Tek’ler: “La 

ilahe illallah.”
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Kelimeler toplumun hatırlaması, düşün-

mesi ve üretebilmesi için son derece 

önemlidirler. Çünkü kelimler toplumun hafızasını 

oluştururlar. Toplumu yok etmek isterseniz keli-

melerini yok etmekle başlayabilirsiniz işe; çünkü 

kelimeleri yok etmekle toplumun hafızasını yani 

toplumu yok etmiş olursunuz. Toplumun, geçmi-

şi hatırlamasını engellersiniz. Nihayet geçmişini 

hatırlayamayanlar geleceklerini de şekillendire-

meyeceklerdir. Yani, aslında bağımlı bir toplum 

ortaya çıkarmak isterseniz kelimelerden başlamak 

en doğrusu olacaktır. Bu aslında bir nevi Konfüç-

yüs’ün dil felsefesini de tersten okumak demektir. 

Bir rivayete göre; ünlü düşünür Konfüçyüs’e 

sorarlar:

- Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız ilk olarak 

ne yapardınız?

Büyük düşünür şöyle karşılık verir:

-Hiç kuşkusuz, dili gözden geçirmekle işe baş-

lardım. Ve dinleyenlerin meraklı bakışları karşısın-

da sözlerine devam eder:

-Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi iyi an-

latamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa, yapılması ge-

reken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi 

yapılmazsa, töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür 

bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan 

çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, 

işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir 

ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir.1

Kamûstan Sözlüğe:
Cihad/t, Mücahid/t, Şehid/t

Nurmehmet ÇARBOĞA
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Evet; Konfüçyüs, dilin düzeltilmesinin ne ka-

dar önemli bir yer tuttuğunu bize bu şekilde nak-

letmektedir. Aslında kelimelerin ve dilin önemi 

hakkında bu şekilde düşünen sadece Konfüçyüs 

değildir. Konfüçyüs gibi birçok düşünür dilin ve ke-

limelerin önemi üzerine durmuştur. Bunlardan biri 

de önemli münevverlerimizden Cemil Meriç’tir. 

O, kelimelerin önemini şöyle dile getirmektedir: 

“Kamûs, bir milletin hafızası, yani kendisi; heyeca-

nıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla. Kamûsa uzanan el 

namusa uzanmıştır. Her mukaddesi yıkan Fransız 

İhtilali, tek mukaddese saygı göstermiş: kamûsa.”2 

Peki, bu kadar önemli olan kamus yani sözlük 

nasıl tahrif edilebilir? Bu sözlüklerin yani sözlük-

lerdeki kelimelerin değiştirilmesiyle nelere sebep 

olunur. 

Kelimelerin değiştirilmesiyle beraber; toplu-

mun hafızası silinir, toplumun hafızasıyla oynan-

mış olur. Kelimelerin değiştirilmesiyle toplumun 

geçmişi yok sayılır, toplumun birbirini anlamasına 

engel olunur. Konfüçyüs’ün de dile getirdiği gibi 

kelimler değiştirilerek toplumun töresine ve kül-

türüne savaş açılır. Toplumdaki adalet anlayışı yok 

edilir. Bundan dolayı kelimeler toplumun namu-

sudur. Evet, doğrudur kelimelere uzanan eller na-

musa, adalete, töreye ve kültüre uzanmıştır.

İşte Cumhuriyet’in ilanıyla beraber bu toplu-

mun kelimelerine el uzatıldı. Hem de en beklen-

meyen tarafımızdan el uzatıldı kamûsumuza. Keli-

melerimize el uzatan TDK (Türk Dil Kurumu) oldu. 

Kelimelerimizi koruması gereken kurum kelimele-

rimizi tahrif etti. İsterseniz sadece birkaç kelime ile 

bu tahrifi gösterelim. 

Türk Dil Kurumunu sözlüğüne göre:

Cihat: Din uğruna yapılan savaş.3

Mücahit: Kutsal ülküler uğruna savaşan kimse, 

alperen.4

Şehit: Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen 

kimse.5

Yukarıdaki tanımlar Türk Dil Kurumuna ait ta-

nımlardır. Cihat; din uğruna yapılan savaşmış ama 

bu dinin hangi din olduğu belli değil. Zaten aslında 

pek önemli de değil bu sözlüğe göre anladığımız 

kadarıyla. Kemalizm de olabilir, Komünizim de; 

Hristiyanlıkta olabilir, Kapitalizm de… 

Yine aynı sözlüğe göre; mücahit, kutsal ülküler 

yani amaçlar için savaşan kimse olarak geçmek-

tedir. Ancak bu kutsal ülküler veya amaçlar nedir? 

Bu amaçlar adalet, özgürlük olabileceği gibi; vatan, 

millet, toprak veya ırk da olabilir. Bu kutsal amaçlar 

Liberalizmi hâkim kılmak da olabilir, Demokrasi ve 

Laiklik için mücadele de olabilir. Yine aynı sözlüğe 

göre; şehit de, bu ne olduğu belli olamayan kutsal 

ülküler için ölen insanlara verilen sıfattır. Bu insan-

lar devrim şehidi de olabilirler, halk şehidi de… 

Yukarıdaki tanımlar toplumun kafa karışıklığının 

sebebini bize çok iyi anlatıyor olmalı. Unutmaya-

lım ki; bugün kendisine devrim şehidi diyenler, de-

mokrasi şehidi diyenler ve halkın şehidi diyenlerin 

hepsi aynı sözlükten beslenmektedirler. Aynı an-

layışa sarılmaktadırlar. Hâlbuki bizim anladığımız 

kadarıyla bu kelimeler bu manalara gelmemekte-

dir. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Hemen en 

yakın kamûslarımızdan birine sarılalım. Bize ne 

diyecek bu kavramlarla ilgili. 1901 tarihinde Şem-

seddin Sami tarafından yayınlanan Kâmûs-i Türkî 

adlı sözlükte bu kavramlar şöyle tarif edilmektedir:
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Cihad: Dinin yayılması ve Allah’ın (c.c.) kelamı-

nın yücelmesi için savaş.6

Mücahid: Sa’y ve gayret eden. Nefsî isteklere 

karşı kendini koruyarak salih ameller işlemek. Ci-

had eden. Din uğruna ve Allah’ın (c.c.) sözü yücel-

sin diye savaşan.7  

Şehid: Din ve Allah’ın (c.c.) kelamının yücelme-

si için canını feda edip, rahmeti Hakk’a nail olan 

kimse.8

Toplumun birbirini anlamasını istiyorsak, ada-

let sağlansın diyorsak, geçmişimizi unutmayalım 

ve geleceğimize biz yön verilim diyorsak, bağımlı 

olmayalım özgün olalım diyorsak, kanun ve töre 

bizim için önemli diyorsak, şaşmaktan ve sap-

maktan kurtulmak istiyorsak kelimelerimize sa-

rılmalıyız. Tahrif edilmiş olan, içi boşaltılmış olan, 

yozlaştırılmış olan kelimelerimizi kurtarmalıyız. 

Onlara gerçek anlamlarını vermeliyiz. Ne zaman 

kelimelerimizi kurtarırsak; o gün değerlerimiz, tö-

relerimiz, hukukumuz, namusumuz, hafızamız ve 

en önemlisi de inancımız kurtulmuş olur.
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Hocam Hoşgeldiniz. Bize kısaca Şehadet ve 

Şehidlik kavramlarını açıklar mısınız?

Bismillahirrahmanirrahim. Önce sözlük, sonra 

ıstılah anlamıyla tanımlarsak bir yerde bulunan, 

bir şeyi gören ve gördükleri ve bildikleri konu-

sunda bilgi veren ve tanıklık yapan, bir akdin ya-

pılması sırasında taraflardan birinin yanında hazır 

bulunan, doğrulayan ispat eden ve bir de Allah’ın 

(c.c.) birliğine şehadet eden kişi demektir. Bu an-

lamlara gelir. Kur’an-ı Kerim’i incelediğimizde şa-

hid ve şehadet kelimelerinin aynı kökten geldi-

ğini görüyoruz. Şehadet kavramlarını türevleriyle 

beraber ele aldığımızda Kuran-ı Kerim’de yaklaşık 

yüz elli yerde bu kelimelerin geçtiğini görüyoruz. 

Müminler olarak Kur’an-ı Kerim’de bu kelimelerin 

üç aşamasını görürüz. Birinci aşaması Araf Sûre-

si’nin 172. ayetinde geçen ve biz dünyaya gelme-

den önceki şahidliktir. Burada Allah (c.c.) ruhlara: 

“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye soruyor. 

Ruhlar: “Evet, Sen bizim Rabbimizsin.” diye cevap 

veriyorlar. Bu ayette iki farklı şekilde bu kelime ge-

çiyor: “Şahid olun” ve “Şahid olduk” Allah (c.c.) ve 

kulun söylediği iki farklı şekilde… Dünya hayatına 

gelmeden şahidliğin birinci boyutunu görüyoruz. 

İnsanlar dünyaya geldikten sonra ise Allah (c.c.) 

vahiy gönderiyor ve insanı Allah’ın (c.c.) birliğine 

şahid olmaya çağırıyor. Bu aşama ikinci aşama-

dır. Allah (c.c.) bu aşamada insanların unutmuş 

olabileceklerine karşın: ”Eşhedü en lâ ilâhe illal-

lah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhü ve 

resûlühu” şeklinde Kelime-i Şehadetle hatırlatı-

yor. Bundan sonra üçüncü aşama geliyor. Baka-

ra Sûresi’nin 143. ayetinde Allah (c.c.): “İşte böy-

lece sizin insanlığa şahidler olmanız, Resûl’un 

de size şahid olması için sizi mutedil bir millet 

kıldık. Senin yöneldiğin yeri (Kâbe’yi) biz an-

cak Peygamber’e uyanı, ökçeleri üzerinde geri 

dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu, 

Allah’ın hidayet verdiği kimselerden başkası-

na elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla 

zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı 

şefkatli ve merhametlidir.” buyurarak bize şahid-

liğin üçüncü aşamasını hatırlatıyor. Üçüncü aşa-

Ramazan Kayan
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madaki şahidlik örnekliktir. Burada; halifelik, temsi-

liyet, örneklik ve sorumluluk vardır. Yine Maide Sû-

resi’nin 8. ayetinde: “Ey iman edenler! Allah için 

hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahidlik 

eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, 

sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, 

Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakın-

dır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz 

Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” 

buyurularak Hakk’ı temsil ederken adil olmanın 

şahidlik olduğu belirtiliyor.

Şahidlik; İslam’ı temsil edebilmek ve insanları 

İslam’a ikna edebilmektir. Bunun da zirve noktası 

kanı, malı ve hayatı ile şahid olmaktır. Şehidlik bir 

sonuçtur ama o sonucu doğuran sürece bakmak 

lazım. Şahid gibi yaşayacağız ki Allah (c.c.) bizi şe-

hidlikle ödüllendirsin. Samimiyetle Allah’tan (c.c.) 

şehidlik isteyen yatağında ölse bile şehiddir. Şa-

hidlik de şehidlik kadar önemlidir. 

Toplumun İslam’a dönüşmesine ve toplumun 

hidayete ermesine vesile olacağız. Bunun için Al-

lah’ın (c.c.) verdiği kazançlarımızı harcarsak işte o 

zaman şahidliğimiz ortaya çıkacaktır.

Bunun akabinde şehidlik kavramı her yaş 

grubu veya kadın ve erkek için aynı şeyi mi ifa-

de eder? 

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Nefsim 

yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, 

şunu temenni ederim: Allah yolunda öldürüle-

yim, sonra dirileyim, tekrar öldürüleyim, sonra di-

rileyim, tekrar öldürüleyim, sonra dirileyim, tekrar 

öldürüleyim.” 

Daha önce de belirttiğimiz gibi şehid gibi yaşa-

malıyız. Şehidliğe odaklanırken yaşayan şehid ol-

malıyız. Tabi ki sonuçta kararı veren Allah’tır. Allah 

c.c.) Enam Sûresi’nin 162. ayetinde şöyle buyur-

maktadır: “De ki; benim namazım, ibadetlerim, 

hayatım ve ölümüm tüm âlemlerin Rabbi olan 

Allah içindir.” Buradaki espri nedir, hayatım ve 

ölümüm Allah içindir ne demek?

Hayat ve ölüm Allah (c.c.) içinse; bu, hem şe-

hidlik hem de şahidliktir. Bu; kadın, erkek, genç, 

yaşlı herkes için geçerlidir. Bir de savaşta kanla 

elde edilen bir şehidlik vardır ancak bu herkes için 

mümkün değildir. Zaten şehadeti sadece bununla 

sınırlamak doğru değildir. 

Yaşadığımız çağ göz önüne alınırsa; genç-

lerin şehidliğe bakışını nasıl değerlendiriyorsu-

nuz?

Cihad; sadece öldürmeyi ele alan bir düşün-

ce değildir. Şehidlik kavramına gelince; bizim dı-

şımızdaki batıl düşünceler de kendi düşüncelerini 

şehidlik üzerine bina ediyorlar. Yani İslam’la ilgisi 

olmayanlar bile şehidlik kavramını kullanıyorlar. 

Onlar kullanıyor diye biz bu kavramdan vazgeç-

meyeceğiz. Ancak şehadeti, sadece askeri metot 

ve savaş olarak anlamamalıyız. Mekke Dönemi 

şahidliğini de unutmayacağız. Sadece Medine şa-

hidliği yetmez; Mekke şahidliği de lazımdır. 

Bahsettiğiniz gibi şehidlik ve şehadet; bizim 

örnek aldığımız Malcolm X, Hasan El-Benna, 

Seyyid Kutub gibi şehidler bize ne anlatıyor? 

Bilincin hâle yansıması olarak değerlendirecek 

olursak bunların şehidliği ve örnekliği bize ne 

anlatıyor?

Birincisi şehidlerin mesajını iyi okuyacağız.  

İkincisi şehidlerin misyonunu iyi güncelleyeceğiz. 

Demin ismini verdiğiniz şehidler daha fazla çalı-

şıp, daha fazla yaşayıp üzerlerine düşeni yapma-

ya çalışmışlardır. Ancak Allah (c.c.) onlara şehidliği 

nasip etmiştir. Biz onları iyi anlamalıyız. Bu insan-

ların samimiyetine, sadakatine, sorumluluğuna, 

algılayışlarına iyi bakacağız. Bu anlamda her şehid 

bizim için bir mekteptir. Bu mektebi iyi inceleye-

ceğiz. Hz. Âdem’in (a.s.) oğlu Habil’den başlayarak 

günümüze kadar gelen şehidlerin mirasını, mis-
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yonunu önümüze koyacağız ve günümüzde de 

aynı adanmışlık bilinciyle bilinçleneceğiz. Biz bu 

adanmışlığı; Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Karye, Ashab-ı 

Uhdud ve Ashab-ı Kerbela’da görüyoruz. Bu dalga 

dalga üzerimize geliyor. Bu şehidler dünyevîleş-

miyor. Dünyevîleşirseniz yozlaşırsınız; ahireti ön-

celerseniz şehadet bilincine ulaşırsınız. 

Dünyayı öncelerseniz şehadet bilinciniz zaa-

fa uğrar. Dünyayı önceleyince ümmetin heybeti, 

devleti, rüzgârı bitti. Bir Hadis-i Şerif’te belirtildi-

ği gibi; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ‘’Öyle bir 

gün gelecek ki; kâfirler, aç kurtların leşe saldırdık-

ları gibi size saldıracaklardır. Sahabe sorar: ‘’Biz o 

gün sayıca az mı olacağız ya Rasûlullah?’’ Rasû-

lullah buyurdu: ‘’Hayır! Aksine sayınız fazla ola-

cak. Ama selin önündeki çer çöp gibi olacaksınız. 

Zira Allah heybetinizi (korkunuzu) düşmanlarını-

zın kalbinden çekip alacak ve sizin kalbinize vehn 

yerleştirecek.’’ Sahabe Yine Sorar: ‘’Vehn nedir ya 

Rasûlullah?’’ Rasûlullah buyurur: ‘’Dünyayı sevip, 

ölümü kerih görmektir (ölümden korkmaktır).’’ Biz 

bu Hadis-i Şerif’ten de anlıyoruz ki dünyayı sevdi-

ğimiz için bu hale geldik. Bu halden kurtulmak için 

dünyayı öncelemek yerine ahireti öncelemeliyiz. 

Filistin halkında ben ahireti önceleme bilincini 

görüyorum. Çünkü altmış yıldır Arap devletlerinin 

yapamadığını yapıyorlar. Çünkü onlar ahireti ön-

celiyorlar. Kalplerinde dünya sevgisi yok. İsrail’in 

öldürmelerine karşılık Filistinliler bu ölümü izzet 

biliyor. Bugün Filistinli kadınlar altı çocuk doğuru-

yorlar. İkisi cihad, ikisi eğitim, ikisi maişet için ça-

lışıyor. Daha ilginci şudur; bugün Filistin’de şehid 

vermemiş aileler başları önlerinde eğik ve mah-

cup geziyorlar. Çünkü onlar: “Biz Allah’ın sevgili 

kulu değil miyiz de Allah (c.c.) bize şehadeti nasip 

etmiyor diye düşünüyorlar.” 

Dünyevîleşmenin önüne geçmek için ölüm-

le barışık yaşamak ve ahireti öncelemek gerekir. 

Bizim ahiret ve şehadet bilincimiz önündeki en 

büyük engel dünyevîleşmektir. Suriye’deki direniş 

sürecinde, Suriyeli bir âlimle karşılaşmıştık. Bu âli-

min ismi Ahmed Feyyaz’dı. Bir konferansta Suriye 

davasını ve direnişini anlatıyordu. Konferanstan 

sonra Halep Kadısı olan bu âlime bir soru sordum. 

Dedim ki: “Üstad. Hama olayından sonra biz Suri-

ye’de hiçbir ses, soluk, direniş görmedik. Ama son 

birkaç yıldır müthiş bir direniş var. Siz bunu nasıl 

başardınız?” Ahmed Feyyaz bana şöyle söyledi: 

“Efendim, Toplumlar savaşlarla yok edilemezler. 

Toplumlar korkularıyla yok olurlar. Suriye halkı 
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korku tünelinden çıktı. Korku gömleğini yani zil-

let gömleğini yırtıp attı. Şimdi karar verdik; ya öz-

gürlüğe yürüyeceğiz ya da onurumuzla öleceğiz.” 

Bahsettiğim Ahmed Feyyaz Hoca geçen yıl şehid 

oldu. Allah gönlünden geçeni kendisine nasip etti. 

Bugün başta Türkiye’dekiler olmak üzere 

korkusunu yenmiş olan gençlere neler tavsiye 

ediyorsunuz?

Öncelikle İslamî kavramlarımızı sahih bir ze-

minde ele almalı ve düzeltmeliyiz. Cihad ne de-

mek? Buna bakmalıyız. Bugün cihad ve cinayet 

kavramlarının birbirine karıştıranlar var. İşledikleri 

cinayetlere cihad diyenler var. Gençler de bunu 

tam olarak ayrıştıramadıkları için yanlış tercihlere 

yönelebiliyorlar. Cihad olmazsa olmazımızdır. An-

cak neyin cihad, neyin cihad olmadığını Kur’an-ı 

Kerim ve Sünnet-i Seniyye bize açıkça anlatıyor 

ve biz de bu kaynakları rehber alarak cihadımızı 

yapmalıyız. 

Peki, bana sorsanız cihad nedir? 

Şöyle derim; Allah (c.c.) yolundaki çırpınışların 

ortak adıdır cihad. Allah yolundaki tüm gayeler, 

çırpınışlar, sa’yeler, mücadeleler cihaddır. Savaş 

sadece cihadın bir boyutudur. Cihadın tanımı de-

ğildir. Furkan Sûresi’nin 52. ayetinde -ki Furkan 

Sûresi Mekkî bir sûredir- şöyle buyuruluyor: “Sa-

kın kâfirlere itaat etme. Onlarla büyük bir cihad 

ile cihad et.” Peki, Mekke Döneminin büyük ci-

hadı neydi? Kur’an-ı Kerim ile cihaddı. Allah (c.c.) 

Kur’an-ı Kerim ile cihadı “cihad-ı Kebira” olarak de-

ğerlendiriyor. Hâliyle Türkiye şartlarında bizi nasıl 

bir cihad bekliyor, anlamış oluyoruz. 

Sapkınlık, şaşkınlık, tuğyan içerisinde olan ne-

silleri Tevhid bilincine çekebilmek için verdiğimiz 

tüm uğraşlar cihaddır. Ama gün gelir, cihadın sa-

vaş boyutu da boynumuza farz olabilir. O zaman 

da bunun fıkhını konuşuruz. Cihad derken, direniş 

derken bunun ahlakını, âdâbını, fıkhını, hukukunu 

bilerek yapmalıyız. Yoksa kavramlar üzerindeki 

çarpıtmalarla iki tehlikeye sürükleniriz. Ya cihad-

sızlığa ya da cihadçılığa… Bize bu iki tehlike de de-

ğil; cihadın kendisi lazımdır. Yani aşırı uçlara prim 

vermeyeceğiz. 

Kimileri yaptığı talana da ganimet diyebiliyor. 

Kimileri bidat işliyor, işlediği bidate Sünnet diye-

biliyor veya zilleti kabul edip bunun adına tedbir 

diyebiliyor. Bu yanlışları ayrıştırabilmemiz lazım. 
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Yine Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: 

“Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a 

verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kıs-

mı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehid ol-

muştur). Bir kısmı da (şehid olmayı) beklemek-

tedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.”

Hasan En-Nedvi, Müslümanların Gerilemesiyle 

Dünya Neler Kaybetti adlı eserinde şöyle söylü-

yor: “Yeryüzünde Müslümanların gerilemesinin 

iki sebebi var. Birincisi içtihatsızlık, ikincisi cihad-

sızlıktır. Aslında ikisi de aynı kökten geliyor. İçti-

hatsızlık şudur; fikrî donukluk, cihadsızlık ise fiili 

donukluktur. Yani Müslümanlar akıllarını ve ellerini 

kullanmazlarsa çöküp giderler.” Hem aklımızı kul-

lanacağız hem de Allah’ın (c.c.) verdiği imkânları 

aksiyona dönüştüreceğiz. Bunların biri içtihat di-

ğeri cihad olacaktır.

Bunları yaparken ajitasyonlara, sapmalara, spe-

külasyonlara, manipülasyonlara izin vermeyece-

ğiz. Cihadı da Rasûlullah’tan (s.a.v.) gördüğümüz 

gibi yapacağız. Nasıl ki namazı Rasûlullah’tan 

(s.a.v.) gördüğümüz gibi kılıyorsak, Hacc’ı Rasûlul-

lah’tan (s.a.v.) gördüğümüz gibi yapıyorsak, orucu 

Rasûlullah’tan (s.a.v.) gördüğümüz gibi tutuyorsak 

cihadı da Rasûlullah’tan (s.a.v.) gördüğümüz gibi 

yapacağız. Bizim cihadda asıl hedefimiz kelle al-

mak değil, kalp kazanmak olacaktır. Hz. Peygam-

ber (s.a.v.), Mekke’nin fetih günü iki bin Kureyşli-

nin kellesini bir cümle ile vurdurabilirdi. Ki onlar 

bunu hak etmişlerdi. Ama Efendimize (s.a.v.), iki 

bin Mekkelinin kellesi değil, kalbi lazımdı. Neti-

cede Rasûlullah (s.a.v.) genel af ilan ederek iki bin 

Mekkeliyi affetti. Hz. Muhammed (s.a.v.) için fetih 

o zaman gerçekleşti. Amaç Mekke’nin toprağını 

değil, Mekkelilerin gönlünü fethetmekti. İşte bizim 

şahidliğimiz bunu gerektiriyor. 

Rasûlullah (s.a.v.) birçok savaşa katılmıştır. An-

cak amacı caydırmaktır, öldürmek değil. Rasû-

lullah’ın (s.a.v.) amacı İslam’ın önündeki engelleri 

kaldırmak ve insanlara İslam’ı anlatabilmekti. Bu-

nun bir örneği de şu Hadis-i Şerif’tir. Rasûlullah 

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

“Ya Ali! Senin elinden bir kişinin hidayet bulması 

yeryüzünde güneşin doğduğu her şeye sahip ol-

mandan daha hayırlıdır.” Düşmanla karşılaştığında 

önce onlara Tevhid’i anlat. Hemen kılıca davran-

ma. Eğer İslam’ı kabul etmezlerse onları boyun 

eğmeye zorla. Eğer boyun eğip cizye verirlerse 

yine onlarla savaşma. Ve en son İslam yolunda 

engel olmayı sürdürürlerse o zaman cihad ile İs-

lam yolundaki engelleri ve şer güçlerini kaldır. 

O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bugün Suri-

ye’de Filistin’de fiili bir cihad varken Türkiye gibi 

ülkelerde içtihat boyutuyla bir cihad var.

Aslında şöyle diyelim. Bugün Türkiye’de Hak 

yola davet ile emr-i bi’l ma’rûf ile nehy-i anil mün-

ker ile tebliğ ile cihad yapıyoruz. Bizim cihadımız 

toplumu İslam’a dönüştürme, dünyayı değiştir-

meye çalışma olmalıdır. Biz öncelikle İslam ile in-

sanlar arasındaki engelleri kaldırmalıyız. Biz aradaki 

bu engelleri kaldırmak için gayret göstermiyorsak 

sorun vardır. Bugün gençliği bekleyen iki tehlike 

vardır; gayesizlik ve gayretsizlik. Kimileri gayesiz, 

hedefsiz yaşıyor; kimilerinin gayeleri var ama gay-

retsiz yaşıyorlar. Bunların ikisi de sonuç vermiyor. 

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Allah (c.c.) 

yolunda ayakları tozlananlara Cehennem ateşi 

dokunmaz.” Allah (c.c.) yolunda ayaklarımızın toz-

lanması için üzerimizdeki ölü toprağını atmamız 

lazım. Raflarımızda tozlanan kitapların tozları te-

mizlensin diye eğitime başlamamız lazım. Ama 

önce ataleti, tembelliği, yorgunluğu, isteksizliği, 
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takatsızlığı üzerimizden atmamız lazım. Bunlar 

için de temel yol cihaddır. Ama ifrat ve tefrite de 

düşmemeliyiz. Yani sadece cihad demeyeceğiz. 

Nasıl bir cihad diyeceğiz. Allah’ın (c.c.) razı olduğu 

bir cihad yani çerçevesi, hukuku, sınırı, belirlenmiş 

bir cihad. Yoksa niyetimizin cihad olması yetme-

yecektir. Yaptığımız işin de meşru olması gerek-

mektedir. Niyetimiz namaz kılmaksa Rasûlullah’ın 

(s.a.v.) kıldığı gibi kılacağız. İşte böyle cihadı da 

daveti de Rasûlullah’tan (s.a.v.) gördüğümüz gibi 

yapmalıyız. İnsanları yok etmek değil yaşatmak 

olmalıdır cihadımız. İnsanları İslam’ı kabul etmiş 

olanlar ve İslam’a davet edilmesi gerekenler şek-

linde ikiye ayırmalıyız. Bu iki kesim de bizim mu-

hatabımızdır. Yani davetimiz, cihadımızdır. Dikkat 

edelim. Cihadın seminerleri konferansları söylem-

leri bizi kurtarmaz. Cihadın kendisi bizi kurtarabilir. 

Bu anlatımınızdan sonra sahabeden günü-

müze birkaç şehadet anekdotu sunabilir miyiz?

Bu konuda son çıkan “Mavi ve Kırmızı” adlı ese-

rimi özellikle gençler için kaleme aldım. Çünkü 

tarihte verilen şehid örnekleri gençlerimize biraz 

uzak geliyordu. Biz kim onlar kim anlayışıyla yak-

laşıyordu gençler. Ancak şehid Furkan lise öğren-

cisi ve içimizde yaşayan müthiş bir örnektir. “Mavi 

ve Kırmızı”’nın gençler tarafından dikkatle okun-

masını öneriyorum. 

Aslında her şehidin tarihe düştüğü bir not var-

dır. Onların tarih olmaması lazım, tam tersine yaz-

dıkları tarihi bizim ders olarak okumamız lazımdır. 

Şehidler, sonuç odaklı düşünmezler. Mesela Hz. 

Hüseyin (r.a.) zafer odaklı hareket etmedi. O, tari-

he bir not düşmek istedi. Suriye’de Müslümanların 

direnişi zaferle sonuçlanmayabilir. Ancak tarihe 

destansı bir mektep bırakacaktırlar. 

Furkan Doğan’ın babasından da bahsettiniz. 

Burada şehid ailelerine bir öğüdünüz var mıdır? 

Ayrıca şahid çocuk nasıl yetiştirilir? Ailelere bir 

nasihatiniz var mıdır?

Röportaj
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Bununla ilgili özellikle şunu söyleyeyim. Biz şa-

hidliğimizi yaparsak şehidlik bizden uzak olmaz. 

Sadece aile boyutuyla değil, cemaat-cemiyet 

boyutuyla da hayata bakışımızı, hayata teması-

mızı kavramlar üzerinde değerlendirmeliyiz. Eğer 

Allah’a (c.c.) bağlılığımızda samimi isek sürekli bir 

hareket halinde bulunuruz. Bu durumda deriz ki 

biz seferle sorumluyuz. Ama zafer Allah’ındır (c.c.). 

Allah’ın (c.c.) Cennet’ini uzak görüp dünyamızı 

Cennetleştirmeye çalışırsak kaybederiz. Müslü-

manlar iki şeyle karşı karşıyadır; Allah’ın Cennet’i 

ve dünya cenneti. 

Şehadetin önündeki en büyük engel, peşinin 

peşine düşüyoruz. Veresiyeden uzak duruyoruz. 

Dünyalık peşin lezzetler, yemekler, zevkler ilgimizi 

çekiyor. Allah’ın (c.c.) teklif ettiği veresiyeyi ihmal 

ediyoruz. Peşinin peşine düştükçe perişan oluruz. 

Allah’ın (c.c.) ulvî teklifi olan veresiyeyi gündemi-

mize alırsak dünyanın lezzetine kul-köle olmaktan 

kurtuluruz. 

Aileye gelince evlilikler ailenin provasıdır. 

Önemli olan bu provayı Cennet’e taşıyabilmemiz-

dir. Dünyadaki evlerimiz maket evlerdir. Önemli 

olan Cennet’teki evlerimizdir. Dünyadaki evlerimi-

zi, evliliklerimizi dünya ile sınırlarsak kaybederiz. 

Derdimiz aile yaşamını Cennet’e sürükleyebilmek 

olmalıdır. Aile kurarken ailenin ahirete katkısını dü-

şünmeliyiz.

Genelde bizim bahsimiz erkek şehidler üze-

rinden oldu. Malcolm X, Seyyid Kutub, Hasan 

El-Benna, Furkan Doğan gibi… Kadın şehidler-

den, şahidlerden, örneklerden de bahsedebilir 

miyiz?

Kıbrıs’a gittiğimizde şehid bir hanım sahabenin 

mezarı ile karşılaştım. Ümmü Haram isminde. Ta 

Medine’den yola çıkıyor, Kıbrıs’a geliyor ve burada 

şehid oluyor. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) halası olan 

bir kadın. O günün şartlarında; düşünün bir kadın 

Medine’den yola çıkıyor ve Kıbrıs’ta şehid oluyor. 

Şehadetin cinsiyetle ilgisi yok, sınıfla ilgisi yok, 

meslekle ilgisi yok. Gençler şehid olur, yaşlılar ola-

maz diye bir şey yok. Gençler olur, kadınlar-kızlar 

olamaz diye bir şey yok. Rabia’da Esma’yı hatırla-

yalım. On yedi yaşındaydı. Nasıl bir örneklik ortaya 

koydu. 

Dikkat ettiniz mi? Rabia’da sadece erkekler yok-

tu. 65-70 yaşında olan kadınlar bile vardı. Benim 

dikkatimi çeken, o annelerden birinden bahsede-

yim. Rabia eylemlerinin olduğu sırada Mısırlı bir 

gazeteci bir anneye: “Her gün eylemlere katıldığı-

nızı görüyorum. Yaşlısın, oruçlusun. Kahire’de 50 

derece olan sıcaklıkta nasıl durabiliyorsun?” diye 

sordu. Mısırlı annenin verdiği cevap: “Yavrum, ben 

Rabia’da Cennet’in kokusunu alıyorum.” şeklin-

deydi. İşte anlatmak istediğim budur. Dünyaday-

ken Cennet’in kokusunu alabilecek miyiz? Eğer bu 

seviyede bir adanmışlığımız varsa Allah (c.c.) bize 

Cennet’i nasip eder. Peki, dünyadayken Cennet’in 

kokusunu nasıl alabiliriz? Kokuşmuş dünyanın ko-

kularına tenezzül etmezsek, Allah (c.c.) Cennet’in 

kokusunu dünyadayken bize nasip eder.    

Bu güzel söyleşi için teşekkür ederiz.

Ben de teşekkür ederim. Hayırlara vesile olması 

dileği ile...

Röportaj

Bugün cihad ve cinayet kav-
ramlarının birbirine karıştı-
ranlar var. İşledikleri cina-
yetlere cihad diyenler var. 
Gençler de bunu tam olarak 
ayrıştıramadıkları için yanlış 
tercihlere yönelebiliyorlar. 
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Allah (c.c.) yolunda can vermek anlamını 

da taşıyan şehadet; bir Müslümanın en 

büyük arzusu, hayatını bitirmek istediği en güzel 

sondur. 

Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de şehidlerin ölüler 

olmadığını Rabbleri katında rızıklandıklarını bu-

yurarak şehidliğin ne yüce bir makam olduğunu 

bize bildirmiştir. Rasûlullah (s.a.v) da bir hadisinde: 

“Cennete giren kimse dünyaya geri dönmek is-

temez, yeryüzünde olan her şey orada vardır. 

Ancak şehid olan böyle değil; o, mazhar olduğu 

ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp on kere 

şehid olmayı temenni eder.’’ buyurmuştur.

Allah’ın (c.c.), peygamberlikten sonra en yüce 

mertebe olarak bahşettiği şehidlik mertebesine 

tarihten günümüze kadar ermiş olan kadınlara Hz. 

Sümeyye (r.anhâ) öncülük etmektedir. 

Ebu Cehil’in amcasının kölesi olan Sümeyye 

(r.anhâ) Yasir (r.a.) ile evlendirilmiş bu evlilikten 

meşhur sahabe Ammar (r.a) doğunca sahibi ta-

rafından azat edilmiştir. Müslüman olan kadınların 

yedincisi olan Sümeyye (r.anhâ) ve ailesi Ebu Ce-

hil ve diğer müşrikler tarafından ağır işkencelerden 

geçirilmiş fakat imanlarından taviz vermemişlerdir. 

Onları gören Rasulullah: “Ey Yasir ailesi! Sabredin, 

size vaat olunan yer şüphesiz Cennet’tir. Müjdele-

rim sizi!’’ buyurmuştur. Bu cümleler karşısında içi 

imanla dolu olan Sümeyye (r.anhâ) işkence yapan 

zalimlere dönerek: “İşte bedenlerimiz elinizde. Ey 

Allah’ın düşmanları! İstediğinizi yapın! Vaat olu-

nan yerimiz Cennet’tir.’’ dedi. Bu sözler üzerine 

Ebu Cehil’in öfkesi daha da arttı ve: ‘’Sen böyle 

kalmayacaksın. Muhammed’in dinini bırakıp bize 

döneceksin!’’ diye bağırdı. Bunun üzerine Hz. Sü-

meyye (r.anhâ) şöyle haykırdı: “Sana ve inandığın 

putlara lanet olsun Ey Allah’ın düşmanı! Bak! Duy! 

Rabbimiz Allah, Peygamberimiz Muhammed’dir.” 

Bu ağır konuşma karşısında daha da öfkelenen 

Ebu Cehil mızrağıyla Sümeyye’yi (r.anhâ) orada 

şehid etmiş, böylece Sümeyye (r.anhâ) İslam’ın ilk 

kadın şehidi olma şerefine nail olmuştur.

Tarih boyunca nice şehidleri yetiştiren kadın-

ları daha sonra şehadet sahnesinde Kerbela’da 

görüyoruz. Kerbela olayında şehid olan tek ka-

dın Ümmü Veheb (r.anhâ), Kûfe’de yaşayan Ab-

dullah bin Umeyr-i Kelbi’nin (r.a.) karısıdır. Kocası 

Hz. Hüseyin’e (r.a.) katılma amacıyla geceleyin 

Kûfe’dan hareket etmeye karar verince, Ümmü 

Veheb (r.anhâ) kendisini de götürmesi konusun-

da ısrar etmiş, Abdullah (r.a.) da annesini ve eşini 

de yanına almıştı. Abdullah (r.a.) Aşura günü şe-

Geçmişten Günümüze 
Kadın Şehidler

Nisa Betül YAZICI

Dosya

Tarih boyunca nice şehidle-
ri yetiştiren kadınları daha 
sonra şehadet sahnesinde 
Kerbela’da görüyoruz.
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hid olanların ikincisiydi. Bu sırada çadırda bulunan 

Ümmü Veheb (r.anhâ) savaş meydanına gele-

rek kocasının cansız bedeninin yanına oturmuş, 

yüzündeki kanları temizleyerek şöyle demişti: 

“Cennet sana mübarek olsun! Sana Cennet’i 

bağışlayan Allah’tan beni de seninle birlikte kılma-

sını diliyorum.” Şimr, Rüstem ismindeki kölesine 

Ümmü Veheb’e (r.anhâ) saldırmasını emretmiş. 

Rüstem de elindeki gürzle kadının başına vurarak 

onu öldürmüştür. Böylece Ümmü Veheb (r.anhâ)  

Kerbela’da şehid olan kadın unvanını almıştır. 

Anadolu’nun düşmanlar tarafından işgal edilip 

vatanın düşmana karşı savunulmasında ülkemizin 

kadınları, erkeğiyle birlikte çok önemli hizmetler 

yapmışlardır. Bir kısmı da bu uğurda şehadet mer-

tebesine kavuşmuştur. Bunlardan Nazife Kadın, 

Yunanlılara karşı mücadele verilirken kendisinden 

bilgi alınmak istenmesine şiddetle direndiği için 

düşman tarafından Kavakönü Köyü’nde öldürül-

müş ve müteakiben fırında yakılmıştır.

Bir diğeri Gördesli Makbule Hanım, Ali Usta-

zade’nin kızı olup 1921’de Ustrumca’lı Ali Efe ile 

evlenmiş, onunla birlikte Milli Mücadele’de çete 

savaşlarına katılmıştır. 17 Mart 1922’de Akhisar’la 

Sındırgı hududu üzerinde bulunan Kocayayla’da 

elinde silah düşmanla en ön safta savaşırken ba-

şından vurularak şehid olmuştur. 

Şerife Bacı 1921 yılının Şubat ayında, donduru-

cu soğukta İnebolu’ya kaçırılan silahları Ankara’ya 

ulaştırmak amacıyla altı aylık bebeğiyle yola çıkar. 

Kağnı arabasındaki cephaneleri ve bebeğini koru-

mak için üzerine ince yorganını örter. Kendisi de 

yürüyerek Kastamonu Kışlasının önüne kadar ge-

lebilir. Askerler sabah ayazında donmuş cesedini 

bulurlar. 

Bosna Savaşı’nın başlangıcında 1992 yılının 5 

Nisanı’nda savaş karşıtı barışçı gösteriler sırasında 

Sırp askerlerinin açtığı ateşte iki Boşnak kadın öl-

dürülür. Bunlar; 1968 doğumlu Suada Dilberoviç 

Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisiydi. 1958 doğumlu 

Olga Susiç ise parlamentoda çalışıyordu ve iki ço-

cuk annesiydi. Ertesi gün savaş resmen başlamış-

tır. Daha sonra Saraybosna’da bir köprüye bu iki 

kadının adları verildi.

Dosya

Örneklerde görüldüğü gibi 
insanlığın varoluşundan beri 
hak ile batıl hep mücade-
le etmiş, bu uğurda Allah’ın 
(c.c.) lütufta bulunduğu bazı 
insanlar şehid olma bahti-
yarlığına erişmişlerdir.
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Ve Esma Biltaci; Mısır’da güvenlik güçlerinin 14 

Ağustos 2013’te Rabiatül Adeviyye’de darbe karşı-

tı göstericilere müdahalesi sonucu hayatını kay-

beden nurlu şehide… Şehid olmasından dört ay 

önce hafızlığını bitirmiş başarılı bir öğrenciydi. Her 

yıl okul birincisi olan, kültürel faaliyetlere katılmayı 

çok seven ve hat dersleri alan 17 yaşında bir genç 

kız. Son okuduğu kitap İbn Haldun’un Mukaddi-

mesi…

Filistinli 18 yaşındaki Hedil el-Heşlemun, 25 

Eylül 2015 tarihinde el-Halil kentinin eş-Şüheda 

Caddesi’nin girişindeki kontrol noktasından ge-

çerken İsrail askerlerinin ateş açması sonucu ya-

ralanır. Yarım saat boyunca sağlık ekiplerinin mü-

dahalesine izin verilmez. Ve daha sonra kaldırıldığı 

hastanede hayatını kaybeder ve şehidler kervanı-

na katılır.

Örneklerde görüldüğü gibi insanlığın varolu-

şundan beri hak ile batıl hep mücadele etmiş, bu 

uğurda Allah’ın (c.c.) lütufta bulunduğu bazı in-

sanlar şehid olma bahtiyarlığına erişmişlerdir.

Son olarak adından bahsetmeden geçeme-

yeceğim bir kadın daha var ki -inşallah ölmeden 

önce iman etmiştir- nice Müslümanım diyen bun-

ca insanın yapamadığını yapmıştır. 1979 doğumlu 

Rachel Corrie Amerikan vatandaşı olan bir akti-

vistti. 16 Mart 2003’te Gazze şeridinin güneyinde 

Refah’ta İsrail kuvvetlerine bağlı zırhlı bir buldozer 

tarafından ezilerek öldürülmüştür. Filistinli eczacı 

dostunun evinin yıkılmasına engel olmaya çalışır-

ken buldozer tarafında iki kez çiğnenmiştir.

Rabbim kendi yolunda ve dini uğrunda çalı-

şırken öldürülen bütün Müslümanların şehadetini 

kabul etsin ve şehid olma özleminde olan müca-

hid ve mücahidelere de şehadeti nasip etsin in-

şallah. 

“Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde 

duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözü-

nü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi 

de (şehidliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekil-

de (sözlerini) değiştirmemişlerdir.”1 

Bekleyenlerden ve sözünü yerine getirip O’nun 

yolunda can verenlerden olmamız duası ile…

Dipnotlar

1 Ahzab/23

Dosya
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Her dava, bağlılarının fedakârlıkları ile yol 

alır, yer tutar, gündem olur. Her dava, 

bağlılarının samimiyetleri ve bitmek bilmez azim-

leri ile insanlara ve uzak diyarlara ulaşır. Ve dava, 

erlerinin omuzları üzerinde yükselir.  

İslam’ın mesajının insanların kalplerine ulaş-

masına ve dünyanın en ücra köşelerine yayılma-

sına vesile olanlar da ihlaslı, hasbî ve fedakâr dava 

erleridir. Bu dava erlerinin, ilahî dava uğrundaki 

fedakârların mümtaz komutanı, lideri ve önde-

ri ise Peygamber Efendimizdir (s.a.v.). Sonrasında 

ise imanlarıyla orantılı olarak diğer müminlerdir. O 

müminlerdir ki Allah’ın (c.c.) davasına olan adan-

mışlıkla, gösterdikleri fedakârane gayretleri ile İs-

lam’ın nuru insanları kuşatmış, dünyayı aydınlat-

mıştır.

İslamî mücadeleyi batıl davalardan ayıran ve 

dinamik tutan en büyük özelliği iman eden mü-

minlerin, Allah (c.c.) rızası uğrunda her türlü dün-

yevî bağı terk edebilmeleridir. İslam, bizlerden 

hayatın her alanında Allah’ın (c.c.) rızasını arama-

mızı ve O’nun razı olacağı ameller yapmamızı 

emretmiştir. Mümin, imanıyla arasına girebilecek 

her şeyi feda etme şuurunda bir hayatı yaşadığı 

sürece İslam’ın mesajını anlamış demektir. İslamî 

mücadeleyi dinamik tutan en önemli özellik de 

işte bu mümince tavırdır. Allah (c.c.) için her türlü 

dünyevî bağı terk edebilme bilinci. Mümin,  Al-

lah (c.c.) için feda edebilme bilinci ile malından, 

mülkünden, makamından, sahip olduğu dünyevî 

nimetlerden ve bunların zirvesi olan canından 

vazgeçebilendir. Kulun en kutsî amellerinin ba-

şında zikredilen Hakka şahidlik uğrunda canından 

vazgeçerek şehid olmasıdır. Bu öyle bir anlama 

sahiptir ki birileri daha fazla yaşama tutkusu ile 

hayata yapışarak çabalarken; mümin Allah (c.c.) 

için canını verebilme azmî ve kararlılığı ile yanar 

tutuşur. Veya bu uğurda yola çıkarak mücahede-

ye atılır.

İslamî mücahedenin nasıl sürdürüleceğini 

Rasûlullah (s.a.v.) bizlere öğretti. O, hem Mekke’de 

hem de Medine’de İslamî mücadele ve müca-

hedenin hayatla bütünleşik olarak nasıl sürdürü-

leceğini bizlere gösterdi. O’nun yaptıklarına bak-

tığımızda hayatın her alanında sürdürülebilir bir 

İslamî mücadeleye şahit oluyoruz. Mekke’de iş-

kencelere maruz kalınmasına hatta İslam uğrun-

da şehidler verilmesine rağmen, insanlar yine de 

O kutlu Nebi’nin (s.a.v.) davetini dinliyor ve bu da-

Bize Ait Olanın 
Elimizden Alınması

Yasin KAYIKÇI

Dosya

İslamî mücadeleyi batıl da-
valardan ayıran ve dinamik 
tutan en büyük özelliği iman 
eden müminlerin, Allah (c.c.) 
rızası uğrunda her türlü dün-
yevî bağı terk edebilmeleri-
dir.
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vete icabet ediyorlardı.  Her biri adanmışlık ruhu 

ile bu davayı kabul ediyor ve İslamî mücadele-

nin bir neferi haline geliyordu. Gerektiğinde bu 

uğurda ölüme bile razı idiler. Bu nedenle düş-

manın işkenceleri onları yorsa da onlara zarar 

verse de; onlar Rabblerinin rızasını umuyor ve 

Cennet’in kendilerine vaat edildiğini biliyorlardı.

Zulümlere, hapislere, mahrumiyetlere ve her 

türlü baskıya rağmen hedefleri “Öteler” olduğu 

için sabrediyorlar ve canlarını feda etmekten çe-

kinmiyorlardı. Çünkü başta Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) olmak üzere her biri Allah (c.c.) için şehid 

olmayı diliyordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): 

“...Şehid olmak isterim, sonra dirilmek ve yine 

şehid olmak isterim...”1 diyerek şehadet isteğini 

anlatırken aynı zamanda bu makamın yüceliğine 

işaret etmekteydi. Bu dileğine rağmen O ve asha-

bı Mekke’de savaştan ellerini çektikleri gibi Medi-

ne Döneminin ilk zamanlarında da savaştan uzak 

durdular. 

Nasıl ki insanın ve dünyanın bir kaderi var ve 

her şey bir plan dairesinde yürüyorsa İslamî mü-

cadele de belirli bir plan ve programla sürdürül-

melidir. 

O’nun Rızası İçin

İslam’daki cihadı ve mücadeleyi sırf cephe sa-

vaşı/kıtal olarak görmek büyük bir yanlışlık olduğu 

gibi; kıtali basit görmek, sıradanlaştırmak, değer-

sizleştirmek de kimsenin haddine değildir. İslamî 

mücadele, belirli bir plan ve program içerisinde 

hikmet ve basiretle yürütülmüş ve yürütülmelidir. 

Her amelin zamanı ve her işin programı olmak 

zorundadır. Bununla birlikte kıtal İslamî mücade-

lenin zirve noktasıdır. 

Yinelersek, İslamî mücadeleyi sadece cephe-

den ibaret görmek en büyük yanılgıdır. Mücade-

le kişinin İslam olması ile başlar. Bu nedenle her 

Müslüman aynı zamanda bir mücahiddir. Ve bu 

anlamıyla hayatın bütünü bir mücahede alanıdır. 

Cihad İslam’ı yaşama azminin tamamına verilen 

addır. Müminin Allah’ın (c.c.) rızasına ulaşmak için 

attığı her adım kelime anlamı ile bir cihad, bu ci-

hadı sürdüren her kişi de mücahittir.

O zaman, Allah için feda olmanın diğer bir an-

lamı da ölüm bizi bulana kadar Allah için yaşamak 

demektir. 

Kişinin kendinden başlayarak hem kötülüğü 

emreden nefsiyle hem yoldan çıkartıcı nefesi ve 

fısıltıları ile şeytanla hem de tüm günahları, şirk ve 

küfür ortamı ile İslam dışı olan toplumla müca-

dele ve mücahede içine girmektedir. Müslüman, 

nefsinden başlayarak içinde bulunduğu toplumun 

tüm katmanlarında İslamî kimliğini muhafaza et-

meli ve bu kimlik ile var olmalıdır. Bu kimliğin do-

ğal sonucu olarak da her toplumsal kesime İslam’ı 

ulaştırma çabasını sürdürmelidir. Ve şu unutma-

malıdır ki bu mücadeleyi sürdürürken her türlü 

sapma ve saptırmaya karşın uyanık olmalı, İslamî 

bilincimizi diri, mücadele ve mücahede azmimizi 

devam ettirmeliyiz. 

İlahî mesajı insanlara ulaştırma mücahedesiy-

le sürdürülen bir hayatın ahirindeki ölüm ile de, 

savaş meydanında olmadığımız halde, şehadete 

ulaşabileceğimizi unutmamalıyız. Allah (c.c.) için 

feda olmak, arzu edilene kavuşmaktır. Bu da an-

cak şehadet bilincinin diri ve aktif tutulması ile 

mümkündür. Şehadeti dualarından, şehadeti gün

Dosya
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demlerinden uzaklaştırmaya başlayan müminin 

fedakârlıkları da ve feda olma bilinci de zaman-

la azalmaya başlayacaktır. Çünkü şehadet bilinci 

tabiri caizse bulunduğumuz her yeri kendi mevzi-

imiz/cephemiz olarak kabul etmeyi ve bir şekilde 

İslamî mücadelemizi sürdürmeyi zorunlu kılacak-

tır. Bu uğurda bize ulaşacak olan ölüm de ancak 

şehadet olarak adlandırılacak ve ismimizin şehid-

lerin arasına yazılmasına vesile olacaktır (inşallah).

Hayatı Kuşatıcı Bir Mücadele

Dava adamı ölümün mukadder bir son oldu-

ğunu; bunun da Allah (c.c.) için olması gerektiğini 

bildiği için korkusuzca yürüyüşünü sürdürecek-

tir. Bu mücahedenin bir sonucu olarak kazanılan 

her alanın İslam’ın rengine büründürülme çabası 

beraberinde gelecektir. Böylece kendi iç tutarlılı-

ğımızdan başlayarak toplumun her kademesine 

İslam’ın mesajını ileteceğiz. Hangi nimete kavu-

şursak kavuşalım, hangi konumda olursak olalım 

İslamî düsturlardan taviz vermeyerek mücadele-

mizi devamlı kılmalıyız. Bizden istenen de budur.

Bu mücadele ve mücahede hem Mekke’ye 

hem de Medine’ye şamildir. Hatta Mekke gibi zor-

luklarla dolu olan dönemlerden sonra gelen kısmî 

rahatlık dönemlerinde daha çok dikkat edilmelidir. 

Çünkü tarihin gösterdiği en büyük imtihanlar 

düşman karşısındaki mücadeleler döneminde de-

ğil, sonra gelen zaferler ve/veya görece kazanılan 

mevkiler ve rahatlıklar döneminde görülmektedir. 

Büyük fedakârlıklarla İslamî mücadelede görünür 

mevziler kazanılması ve dünya nimetlerine kavu-

şulması sonucunda, kaybedilen duyarlılıklar göze 

çarpmaktadır. Yine tarihin sayfalarını çevirdiğimiz-

de, birçok belanın kuşattığı ve düşmanın görünür 

kumpaslar kurduğu Mekke ve Medine Döneminde 

gösterilen fedakârlık örneklerinin geniş topraklara 

ulaşılması sonrasında bazı zaaflara uğradığına şa-

hit oluyoruz... Bu zaaflar mikro alanlardan makro 

alanlara kadar dalga dalga yayılan bir etkinliğe sa-

hiptir. 

Müslümana yakışır tutum ise; hakkın tarafında 

durup gerekirse kendini feda edebilmesidir. Aslo-

lan Allah’ın (c.c.)  davasıdır, kişisel ikballer ve nefsi 

tamahkârlıklar değildir... İşte bu nedenle farkında 

olarak veya olmayarak zalimlik yapan iktidar sa-

hiplerine hakkı söylemek en efdal cihad olarak ad-

landırıldı.2

Dosya
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Buradaki eleştirimiz dünyevî her türlü iktidarı/

makamı elinde tutanlar için geçerlidir. Yoksa olayı 

sadece mevcut siyasi iktidar ile sınırlandırmak en 

büyük hata olacağını özellikle vurgulayalım.

Sadece Gençler Değil...

Bütün bunlarla birlikte şehadet özlemi ve aşkı 

sadece belirli yaş gruplarının hedefi olarak görül-

memelidir. Şehadet gençlerin aşkı, yaşlıların nos-

taljisi değildir. Her yaştaki mümin için en büyük 

arzudur. Şehadet arzusundaki gençlerin, şehadet 

ile rahmete kavuşmayı umması mümince bir 

durum olarak algılanmalıdır. Cahillik döneminde 

İslam’a karşı verdiği savaşlardan dolayı pişman-

lığın zirvesindeki İkrime’nin (r.a.) şehadet özlemi 

içinde cephelere koşması ve her meydana Allah 

(c.c.) için ölmek üzere atılması; Hz. Hamza’yı (r.a.) 

öldüren Vahşi’nin (r.a.) tek kurtuluşun Hamzavarî 

bir ölümle ölmek olduğu düşüncesi ile şehadete 

ulaşana kadar sürdürdüğü şehidlik özlemi birçok 

örnekten bazılarıdır. Bu özlem Abdullah b. Cahş 

(r.a.) gibi bir niyetle Rabbimizin karşısına çıkarak 

işlediğimiz günahlara, yaptığımız hatalara ve her 

türlü rahmete mani amelimize kefaret olarak akan 

kanlarımızı, parçalanan vücudumuzu sunmaktır. 

Çağdaş cahiliyenin kötülükleri çocuklarımızdan 

gençlerimize, kadınlarımızdan erkeklerimize, tale-

belerimizden hocalarımıza ve sıradan bağlılardan 

liderlerimize kadar hepimizi kuşatmış durumda.  

Akan kanlarını günahlarına kefaret olarak sun-

mayı dileyenlerin duasını önemli görmeliyiz.

Ancak bir uyarıda da bulunmak gerekiyor. Ça-

ğımızın gösteri çağı olmasının beraberinde getir-

diği niyet kirliliğine ve hesabî tavırlara karşı Allah 

(c.c.) yolunda yapılan her amelin öncesinde ve 

sonrasında mümin kişi kendini kontrol etmelidir. 

Öğrendiği ilimle, sahip olduğu malla, Müslümanlar 

içinde elde ettiği konumla birlikte nefsî arazların 

ve şeytanî vesveselerin halis niyetimizin önüne 

geçmesine izin vermemeliyiz. Her daim iç muha-

sebe yapmaya devam etmeliyiz. 

Mute’nin üç komutanından üçüncüsü olan 

Abdullah b. Revaha’nın (r.a.) yaşadıklarını hiçbir za-

man unutmamalıyız. Düşman karşısında, şehade-

te ulaşmakla aramızda bir kurşun kaldığı anda bile 

imtihanların bitmediğine dair çok çarpıcı bir ör-

nektir... Kul, Allah (c.c.) rızası ile kendi arasına giren 

her türlü zaaftan, saptırmadan niyetini ve kalbini 

arındırmalıdır. Nefis temize çıkarılmaya başlandı-

ğında artık hataların normalleşme süreci berabe-

rinde gelmekte ve arınma/tezkiye geri plana atı-

larak sorunlar hariçte aranmaya başlanmaktadır... 

Son Not: Yozlaştırılan Bir Kavram Olarak 

Şehidlik

Bu konunun müstakilen ele alınarak incelen-

mesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte 

Dosya
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şehadet ve şehidlikten bahsedilirken bu konuya 

temas edilmeden geçilmesini de doğru bulmuyo-

rum. Söyleyeceklerimiz bir makalenin özeti olarak 

algılanmalıdır.

Öncelikle şunu vurgulayalım; her sistem ve 

ideoloji kendini ölüleri üzerinden kutsallaştırmak-

tadır. Her kesim kendi ölüsünü yücelikle anarak 

toplumsal tabanına yönelik mesajlar vermektedir.  

Böylece meydana gelen ölümlerin sıradan ölüm-

ler değil, davanın yüceliğinin bir kanıtı olarak su-

nulmaktadır. Bu nedenle ölüm ötesine inanmayan 

dinlerin/ideolojilerin/düşüncelerin bile ölülerini 

kutsaması tarihin her döneminde devam edegel-

miş bir anlayıştır. Laik-demokratik sistemler için, 

hâkim ırkın kazanımlarının kaybedilmemesi adına, 

milliyetçilik ve ırkçılık için savaşanlar ile marksist, 

sosyalist yeni sistemler kurma arzusunda olan ve/

veya ırkçılık ve milliyetçilik için ülkeyi yangın ye-

rine çevirenler de kendi ölülerini kutsamakta ve 

şehadetle/şehidlikle taltif etmektedirler. Laik, de-

mokratik düzenlerden komünist örgütlere kadar 

ölüleri üzerinden davalarının kutsallığına aslında 

atıfta bulunulmaktadır. Bizlerin bu tezlerle müca-

dele etmemize ve karşı tezler üretmemize gerek 

olmayabilir. Ancak kendi dilimizi bu kirlenmeler 

karşısında korumamız da aynı oranda önem arz 

etmektedir. Bu konuda zihinsel savruluşlar yaşa-

yanları ve dönemsel bazı olaylara bakarak hüküm 

verenleri kendi hallerine bırakmalıyız.

Mümin için önemli olan İslam’ın ortaya koy-

duğu ölçüler içinde olaylara bakmak ve değerlen-

dirmektir. Kabullerimizin ve iyi niyetlerimizin bu 

konuda hiçbir anlamı yoktur. Aslolan eldeki ve-

rilerden yola çıkarak hakkın ortaya konulmasıdır. 

Mevcut sistemin kendine bağımlı kıldığı dini kont-

rol altında tutma merciinin yapmış olduğu açık-

lamaların sağlıklı olamayacağı izahtan varestedir...

Kişilerin son hallerini ve sahip oldukları niyet-

lerini Rabbimize havale ederek şunu özellikle vur-

gulamalıyız. Peygamber Efendimize (s.a.v.) farklı 

zamanlarda: “Kimin Allah yolunda mücadele et-

tiğine ve şehid olduğuna” yönelik sorulara verdiği 

cevap çok nettir (yiğitlik için savaşan, ırkı için sava-

şan, elde edeceği dünyevî menfaatler için savaşan 

kişilerin halleri sorulmuştur. Bu sorular arttırılabilir 

ancak cevap tektir). 

“Her kim Allah’ın kelimesi en yüksek olsun 

diye mukâtele ederse, onunkisi Allah yolunda-

dır.”3

Dipnotlar

1 Buhârî, Müslîm.

2 Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn-i Mâce.

3 Buhârî, Müslîm.
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Kutlu bir gelenek haline gelmiş olan mila-

di şubat ayı Müslüman toplumların zihin 

dünyasında şehadetle özdeşleşmiştir. Müslüman-

lar, şehadet ayıyla bir dirilişin, silkelenişin ve öze 

dönüşün (Kelime-i Şehadet) gayretini yüreklerin-

de hissetmektedirler. Her şubat ayıyla Müslüman-

lar, İslamî kavramlara (şahid-şehid) yeni bir soluk, 

yeni bir bakış ve yeni bir yorumla tekrardan can 

vermek zorundadırlar. Ayrıca şehadeti kendi şah-

sında mündemiç kılan önder ve öncü Müslüman 

şehidleri de hayırla yâd etmek, onları örnek almak 

ve şehadetlerine şahidlik etmek, her Müslüman 

için yerine getirilmesi gereken bir vefa borcudur.   

Kavramsal açıdan irdeleyecek olursak Kuran-ı 

Kerim’de geçen şahid-şehid ifadeleri: gözlemle-

yen, tanık olan, örnek olan, model olan, güvenilir, 

adil ve hakkı söyleyen kişi vb. anlamlara tekabül 

etmektedir. Fakat toplumda çok dar bir anlamda 

kullanılan şehadet kavramı yalnızca “savaşta ölen 

kişi” olarak değerlendirilmiş ve kavramsal derinli-

ğinden uzaklaştırılmıştır.

Bizler şehadete, Kur’an-ı Kerim’in bütünselli-

ği çerçevesinde baktığımızda ise şahid ve şehid 

ifadelerinin; birbirini tamamlayan, biri olmadan 

diğerinin olamayacağı ve ayrıca bu iki kavramın, 

sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirilmesi ge-

reken kavramlar olduğunu görebiliriz. Bu anlam-

da ŞEHADET, şahidlikle başlayan ve şehidlikle de-

vam eden bir süreci kapsamaktadır. Çünkü şahid 

olmadan şehid olunamaz. Öncelikle Rabbimizin 

varlığına, uluhiyetine, rububiyetine ve ubudiyeti-

ne şahid olmak (Kelime-i Şehadet) akabinde ise o 

Rabbimizin dini yüce olsun diye (İlay-i Kelimetul-

lah) en sevdiğimizi (can) en sevdiğimize (canan) 

aşkla sunabilmek gerekir. 

“En sevdiğinizi (nefis) infak etmedikçe iyiliğe 

erişemezsiniz.”1 

Kur’an-ı Kerim’de birçok anlamda kullanılan 

şehadet kavramlarından bazıları şunlardır:

Allah’ın (c.c.) kendisine şahidlik etmesi: “Allah, 

melekler ve âlimler ondan başka ilah olmadığı-

na şahidlik etmektedirler.”2

İnsan Bir  Şahiddir...
Selim RUŞEN

Dosya
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Kulun kendi uzuvlarının kendi aleyhine şa-

hidlik etmesi: “Allah’ın düşmanları Cehennem’e 

sürülürler; sonunda orada kulakları, gözleri ve 

derileri yaptıklarından dolayı kişinin aleyhinde 

şahidlik ederler. Derler ki: ‘aleyhimize niçin şa-

hidlik ettiniz?’ Ve onlar da ‘bizi her şeyi konuş-

turan Rabbimiz konuşturdu’ derler.”3 

İnsanın kendi kendisinin aleyhine şahidlik et-

mesi: “Dünya hayatı onları aldattı da inkârcı 

olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahidlik et-

tiler.”4 

Peygamberlerin dünyadaki insanlara şahid ola-

rak gönderilmesi: “Ey Peygamber biz seni şahid, 

müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.”5 

Her peygamberin ahirette ümmetine şahidlik 

etmesi: “Her ümmete bir şahid getirdiğimizde 

ve seni de ey Muhammed onlara şahid getirdi-

ğimizde onların hali nasıl olur.”6 

İslam ümmetinin diğer toplumlara şahid (mo-

del) olması: “Ve işte sizi vasat bir ümmet kıldık ki 

diğer insanlara da şahid (örnek) olasınız.”7 

Müslümanlar için şehadet bir kaybediş, kaybo-

luş veyahut bir yitiriş değil bilakis bir ödül ve kaza-

nımdır. Ve yine İslamî düşünce açısından bu kaza-

nımın (şehadet) belirleyicisi mutlak ve tartışmasız 

bir bilgi olan ilahî vahiydir. Zira modern bilimsel 

veriler kalbi duran veya beyni patlayan bir kişi için 

ölü tanımlamasında bulunurken, Allah (c.c.) Müs-

lümanları uyararak onların (şehid) diri olduklarını 

hatta dünyadan daha ziyade Allah (c.c.) katında 

rızıklandırıldıklarını bildiriyor. Demek ki Allah (c.c.) 

bizim ölü dediğimize ölü demiyor, buna mukabil 

bizim yaşadığını sandığımız birçok insan Allah’ın 

(c.c.) nazarında bir cesetten ibarettir. İşte bu ilahî 

gerçekler şehidlere has bir durum olup, şehidlerin 

Allah (c.c.) katındaki değerini gösteren açık delil-

lerdir.

“Allah yolunda şehid düşenleri ölüler deme-

yin bilakis onlar yaşarlar, rızıklandırılırlar fakat 

siz anlayamazsınız.”8 

Şehid olmak konuşmakla değil yaşamakla ger-

çekleşen bir vakadır. Bundan dolayı şehadet diller-

de dolaşan bir slogan olmaktan öte devamlı diri 

tutulması gereken bir bilinçtir. Çünkü şahid gibi 

yaşayamayan Müslümanlar için şehid olmak söz 

konusu değildir. Bu anlamda şehadet bir tarz-ı ha-

yattır. Bu hayat tarzı Allah’ın (c.c.) dinini yeryüzüne 

yayma gayretine kilitlenmiş bir hayat tarzıdır. İşte 

önümüzde böyle bir gerçek varken değerli bir ho-

camızın tanımlamasıyla şehadeti şöyle ifadelendi-

rebiliriz: “Şehid olmak için öldürülmek şart değildir 

fakat şehid olmanın kaçınılmaz şartı Allah (c.c.) yo-

lunda olmaktadır.” Şehadete ulaşmak için bir kılıç, 

bir hançer darbesi veya bir kurşunla öldürülmek 

şart değildir Allah (c.c.) katında şehadeti belirleyen 

tek ve değişmez ölçü salih amel ve niyettir.

“Her kim sadakat ve samimiyetle Allah’tan 

şehadeti dilerse Allah onu şehidlik mertebesine 

ulaştırır. Velev ki yatağında ölmüş olsa bile.”9 

Şehadet idealiyle yaşayan bir Müslüman için 

artık korkacağı ve çekineceği hiçbir şey kalmamış-

tır. Çünkü tarih şahiddir ki inanmış bir topluluğun 

karşısında hiçbir silah zafer kazanamaz. Nedeni ise 

çok açık ve nettir. Yegâne sermayesi imanı olan 

bir şehid için yenilgi yoktur. Ölümden korkmayan 

hatta ölümü arzulayan bir topluluğun karşısında 

düşmanların mağlubiyeti kaçınılmazdır. Bunun en 

güzel örnekliğini ise Hz. Halid bin Velid’in (r.a.), Bi-
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zans komutanına söylemiş olduğu tarihe geçen 

şu sözlerde görmekteyiz: “İşte size öyle bir orduy-

la geldim ki sizin dünyayı sevdiğiniz kadar onlar da 

ölümü seviyorlar.”

Şehid asla şöhret peşinde koşan biri değildir. O, 

nerede olursa olsun vazife verildiğinde (cephenin 

önünde de arkasında da olsa) onu ilahî rıza için 

yapan bir gizli kahramandır. Bu yüzdendir ki İslam 

şehidleriyle anılırken; diğer cahili devrimler şöh-

ret, imaj ve iktidar peşinde olan romantik önderler 

ve kahramanlarla anılırlar. Şehidler ise ne halk için 

ne imaj (şecaat) için ne de şahsî çıkarları için mü-

cadele verirler. Şehid bilir ki gidilen yol cihad ve 

niyet de şehadet olmadıkça asla şehidlik kazanı-

lamaz ve nihayetinde sadece bedenin ölümüyle 

sonlanan bir durum gerçekleşmiş olur. Fakat mef-

hum-u muhalifinden düşünecek olursak gerçek 

bir şehadet, hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek 

kadar nimetlerle doludur. Zira yalnızca şehidler öl-

dükten sonra tekrar dünyaya gönderilip, yine Allah 

(c.c.) için can vermeyi arzu ederler. Bu da bizler 

için, ahiret hayatında şehidlere yapılacak olan ilahî 

muameleyi gösteren bir delildir.

Cennet’e giren hiç kimse yeryüzünde bazı 

şeyleri de olsa tekrar dünyaya dönmek istemez. 

Fakat şehidler müstesna, onlar tekrar dünyaya 

döndürülüp on defa öldürülmelerini isterler. Zira 

şehadetin yüceliğini görmüşlerdir.10 

Şehadet evrensel bir mesaj olup herhangi bir 

ülkenin sınırlarıyla mahdut değildir. Dünyanın 

hangi coğrafyasında olursa olsun Allah (c.c.) için 

cihad eden (duran, koşan, susan, haykıran, yazan) 

kişi şehiddir. Şehadet, hiçbir bayrağın, hiçbir vata-

nın, hiçbir sembolün veya milletin tekelinde olan 

bir olgu değildir. Dolayısıyla şehadet, ne halk (de-

mokrasi şehidi) ne meslek (gazeteci şehidler) ne 

de dünyalıklar uğruna verilen bir mücadele olma-

dığından; tüm cahili sembol ve gayeler şehadet 

tanımlamasının dışındadır. Şehadet, bir toplumun 

kabulüyle, bir grubun itikadıyla veyahut bir dev-

letin çıkarmış olduğu kanunla belirlenmez. Fitne 

yeryüzünden kalkıp din yalnız Allah’ın (c.c.) olun-

caya kadar mücadele eden kişi ancak Allah’ın (c.c.) 

nazarında şehidlik nişanesini kazanabilir. 

Sahabeden birisi Rasûlullah’a sorar: “Adamın 

birisi şecaat için, birisi hamiyet için birisi de 

riya için savaşıyor. Hangisi Allah yolundadır?” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de şöyle buyur: “Kim 

Allah’ın ismi yücelsin diye savaşmışsa o Allah 

yolundadır.”11

Dipnotlar

1 Hadis-i Şerif.

2 Âl-î İmrân Sûresi; 3/18.

3 Fussilet Sûresi; 41/19-21.  

4 Enâm Sûresi; 6/130.

5 Ahzâb Sûresi; 33/45.

6 Nisâ Sûresi; 4/41.

7 Bakara Sûresi; 2/143.

8 Âl-î İmrân Sûresi; 3/169.

9 Müslîm.

10 Buhârî; Müslîm.

11 Ebû Dâvûd.

Dosya

Şehadet evrensel bir mesaj 
olup herhangi bir ülkenin sı-
nırlarıyla mahdut değildir. 
Dünyanın hangi coğrafyasın-
da olursa olsun Allah (c.c.) 
için cihad eden (duran, ko-
şan, susan, haykıran, yazan) 
kişi şehiddir.
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Şehid ve Şehadet, İslamî bir ıstılah olmakla 

birlikte ihtiva ettiği mananın yüceliğinden 

olsa gerek İslam’a savaş açmış sistem ve ideoloji 

mensupları tarafından çok istismar edilen bir kav-

ramdır. 

Şehidlik makamı, Allah (c.c.) tarafından belli 

şartları taşıyanlara verilir. Şehid ancak, Allah’ın (c.c.) 

dinini yeryüzüne yayma yolunda uğraş verirken 

ölenlere denilir. Bakara Sûresi’nin 154. ayetinde: 

“Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ deme-

yin, hayır onlar diridirler. Fakat siz bunun şuu-

runda değilsiniz.” 

Ali İmran Sûresi’nin 169. ayetinde ise: 

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ‘ölüler’ 

saymayın. Hayır, onlar Rabbleri katında diridir-

ler, rızıklandırılmaktadırlar.”

İslam özünde şehadet makamı, peygamberlik-

ten sonra en yüce makamdır. Sahih-i Buhârî’nin 

cihad bahsinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöy-

le buyurmaktadır: 

“Cennet’e giren hiç kimse, dünyaya geri 

dönmek istemez, yeryüzünde olan her şey ora-

da vardır. Ancak şehid böyle değil. O, mazhar 

olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp 

on kere şehid olmayı temenni eder.”

Üç çeşit şehid vardır:

1. Dünya Şehidi: 

Münafık oldukları halde savaşta ölenlerdir. 

2. Ahiret Şehidi: 

Cihad meydanında vurulduğu halde; ölmeden 

önce yiyip içen, tedavi görün, vurulduğu yerden 

başka bir yere taşınan ve üzerinden bir namaz 

vakti geçtikten sonra vefat edenlerdir. Bunlar ke-

fenlenir ve cenaze namazları kılınır. Bunlar; suda 

boğulanlar, ateşte yananlar, ilim uğrunda ölenler, 

canı ve namusu uğrunda ölenler, enkaz altında 

ölenler...

3. Dünya ve Ahiret Şehidi: 

Bunlar Allah (c.c.) yolunda savaşırken ölen 

veya yaralandığı halde savaş alanında ölü bulu-

nanlardır. Bu şehidlerin üzerindeki elbiseleri çıka-

rılmaz ve bunlar yıkanmazlar. O şekilde namazları 

kılınarak defnedilirler.

Dünya Şehidi mi?
 Ahiret Şehidi mi?

Fatmanur GÖKKAYA

Dosya

Şehid ve Şehadet, İslamî 
bir ıstılah olmakla birlikte 
ihtiva ettiği mananın yüceli-
ğinden olsa gerek İslam’a sa-
vaş açmış sistem ve ideoloji 
mensupları tarafından çok 
istismar edilen bir kavram-
dır. 
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Fadale İbn-i Ubeyd, Hz. Ömer’i (r.a.) dinledim. 

Hz. Peygamber’den işittim diyerek şu Hadis-i Şe-

rif’i rivayet etti: “Dört çeşit şehid vardır:

1. İmanı kavi mümin kişi düşmanla karşıla-

şır, öldürülünceye kadar Allah’a (c.c.) sadık kalır. 

İşte bu kıyamet günü, insanların gıpta ile gözle-

rini kaldırıp bakacakları gerçek şehiddir.

2. İmanı sağlam (ancak önceki kadar şeca-

at sahibi olmayan) bir mümin, düşmanla kar-

şılaşır. Karşıdan vücudu talh ağacının dikeni 

batmış gibi titrer. Bu sırada gelen serseri bir ok 

darbesiyle hayatını kaybeder. Bu ikinci derece-

de bir şehiddir.

3. İyi amelle kötü ameli karıştırmış mümin 

kişi, düşmanla karşılaşır. Bu karşılaşma esna-

sında, sabır ve şecaatle şehidliğin mükâfatını 

beklemekte, Allah’a (c.c.) sadık kalır. Bu üçüncü 

mertebede bir şehid olur.

4. Günahkâr bir mümin düşmanla karşılaşır, 

ölünceye kadar Allah’a (c.c.) sadık kalır bu da 

dördüncü derecede bir şehid olur.1

Ayet ve hadislerde belirtildiği gibi sadece Al-

lah’ın (c.c.) dini uğrunda ölenler şehiddirler. İs-

lam’ın temeline zıt-yanlış ideolojileri korumak, 

onları yaygınlaştırmak için çaba gayret gösterir-

ken ölenler şehid olamaz.

Dipnotlar

1 Tirmizî, Fedailu’l-Cihad, 14, (1644).

Dosya
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Ve aniden nura boyanır gökyüzü...

O nur ki kıpkızıl...

Ürkütür gece vakti köpekleri...

Ondandır kızıl kıyamet demeleri...

Kandiller sönüverir o nur geceyi kapladığın-
da...

O vakit susar diller..

Tutulur nefesler...

Sayılıdır zaten artık... Bir.. İki.. Üç.. Dört..

Onlar, yirmiler, otuzlar, kırklar, elliler...

Usul usul birbirlerini takip ederler...

Gece vakti burçlar parıldar...

Çocuklara selam verircesine...

Sanki o gün farklı, küskün bakışlar

Yahut gömülecek cesetlere ağıt yakarlar...

Bulutlar kızıl, yağmurlar kızıl, güneşler kızıl...

Damlar kızıl, sokaklar kızıl, duvarlar kızıl...

Çekilir suları yağmurların, birikir sonsuzluğun 
gölüne...

Deniz dalgalarını kızıla boyar.

Etrafı bir çığlıktır kaplar!

Kandilleri sönmüş şehrin

Kaldırımlarında sadece karıncalar

Ortalıkta ölümcül bir sessizlik...

Nerede maniler ve davulcular!

Güm... Düştü ateş odalara!

Bir sahur vakti, yıkıldı siniler...

Etrafında bebeler, dehşetten bayıldılar...

Annelerse bebelerine ağladılar...

Geceye kızıllık çaldı bombalar

Bulutlar kan revan içinde

Kan ağladılar!

Sokaklar insan ordusu

Göklere tekbir yolladılar!

Delikanlılar kızıla boyadı örülmüş duvarları

Zulmete öfkelerini kustular!

Yaş kıymetini yitirdi

Ölüm vurunca göğüslerinden

Artık her avuç taş dolu

Şeytanın kardeşlerine fırlattılar!

Gözler aynası oldu zulmün

Diller tabir edicisi

Tıkanmış sağır kulaklara

Feryat oldular!

Ölüm o yiğitleri vurdu

Adını “ Şehadet “ koydular

Bir sükûttur kırbaçladı sırtımızı

Sanki hiçliğimizi derinden oydular!

Kızıl Kıyamet

Gamze ÖZDEN

Dosya

Not:  8 Temmuz 2014 Gazze Savaşına ithafen yazılmıştır.
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Çizgilerle Bu Ay
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Öyle bir zaman gelir ki tebliğ etmeye gerek 

kalmaz. Müslümanlardan bu görev düşer, 

ibadetlere devam ve dünyayı imardan başka bir 

iş ile uğraşmazlar. Dünyanın her noktasına İslam’ı 

hâkim kılarız. Kimse ile uğraşmaz, dertlenmez 

rüzgârın önündeki kuru yaprak gibi herkes ne ya-

pıyor ise biz de onlara uyarız. Ne dert, ne hüzün, 

dünyanın tadını çıkarır, emeklilik hayalleri kurarız. 

Nefsimizi terbiye etmek ve çevremizdeki en ufak 

bir eksikliği bile düzeltme gayreti ile dünyada san-

ki Cennet hayatı yaşıyor oluruz. 

Acaba Müslümanların İslam’ı tebliğden vaz- 

geçmesi için gereken şartlar oluşmuş mudur?

Şeytan vesveseden vazgeçti de bu yüzden 

Müslümanların ilim öğrenmesine gerek kalmadı 

mı? İşi mi bıraktı? Yoksa iman mı etti?

Yanlış inancın her gün reklamını yapanlar vaz- 

geçti de; artık Hindistan’da üç milyon insan fare-

lere tapmıyor mu? Japonlar, Yahudiler, Almanlar 

ve beyaz Amerikalılar tanrının kendilerini üstün ırk 

olarak yarattıklarına inanmıyorlar mı? Afrika’da ar-

tık totemlere tapınanlar kalmadı mı?

Küresel kapitalistler ve Siyonistler emellerin-

den vazgeçtiler de artık insanlığın hayrı için mi 

çalışıyorlar?

Enerji konusunda müthiş bir icat oldu savaşa 

gerek kalmadı mı? Artık bahanelerle ülkeler işgal 

edilmeyecek mi?

Vahşi kapitalistler artık daha fazla üretim için 

çevreyi yok edercesine davranmak yerine fidan 

dikmeye mi karar verdiler?

İslam’ı Tebliğden
Vazgeçmek
Garip SAĞLIK

Tefekkür
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İlaç kartelleri yeni çıkan pahalı ilaçlarla ülkele-

ri, kıtaları sömürmek yerine hastalık çıkarmaktan 

vazgeçip; sağlıklı yaşam için, düzenli beslenme 

için sosyal programlar mı gerçekleştiriyorlar?

Spor, sinema, müzik, internet yoluyla insanların 

uyutulmaları, beyinlerinin yıkanması ve yönlendi-

rilmesi bitti de insanların hayrına mı çalışıyorlar?

Beyin yıkama taktikleri ile insanlara satanizm, 

şehvet ve saldırganlık öğretilmiyor da iyiyi, doğru-

yu ve güzeli öğrenmeyi kolaylaştıracak çalışmalar 

mı yapılıyor?

Televizyondaki haber programlarında intihar 

eden, öldürülen, kan ve barut kokulu haberler ye-

rine eğitim ve sağlıkla alakalı haberler mi var?

Alkol tüketimi sıfır oldu da bizim mi haberimiz 

yok? Yani artık ocaklar sönmüyor, her türlü kötü-

lük işlenmiyor mu? Ağızlarında salyalarla, altına 

işeyen çocuklar babalarına sarılıp ağlarken, akıl 

sarhoşları hanımlarını artık dövmüyorlar mı?

Uyuşturucudan her gün binlerce genç zehirle-

nip, hayatları solmuyor mu? 

Egemen sistemler; kadınlara özgürlük adı al-

tında ailelerin yok olmasına sebep olan her türlü 

yanlış yönlendirmeyi yapmıyorlar mı? İnsanın her 

zevki almaya hakkı var deyip zinayı meşrulaştır-

mıyorlar mı? Zinanın ürünü olan, istenmeyen 

çocukları anne karnında parçalamaya (kürtaja) 

devam etmiyorlar mı? Mutlu ve eğitimli ailelerin 

olması için destek olmaya mı çalışılıyor?

Silah satıcıları yeni silahları denemek ve sat-

mak için artık savaşlar çıkarmıyorlar mı? Savaşlar-

da yetim çocuklar ve esirler, organ mafyası elinde 

parçalanmıyorlar mı?

Faiz ile inim inim inleyen fakirler artık intihar 

etmiyorlar mı? Yoksa faiz silahı ile milyonluk ülke-

ler bir gecede artık sömürülmüyorlar mı?

Dünya menfaati için din adamları, dinlerin az 

bir pahaya satmıyorlar mı? Şov programlarında 

mini etekli sunuculara, güzel ahlaktan bahsetmi-

yorlar mı?

Maalesef tüm bu kötülükler ve burada saya-

madığımız zulümler fazlasıyla yaşanmaktadır. 

Dünyada akıllı olan insanlar ise bu kötülüklerin 

ancak İslam yaşanınca en aza ineceğini biliyor-

lar. Ancak sahip oldukları güç ve lüks ellerinden 

gidecek, herkes gibi yaşayacakları için bunu asla 

kabullenmek istemezler. Bugün ufak bir azınlığın 

mutluluğu için dünya şiddet ve sapıklık sarmalına 

sokularak yönetilmektedir.

Sorunların çözülmemesi için İslam yanlış tanı-

tılmakta, Müslümanlar teröristtir algısı beyinlerde 

oluşturulmaktadır. Küresel cahili güçler ve yerli iş-

birlikçileri İslam’ın öğrenilmemesi için büyük çaba 

sarf etmektedirler. Kur’an-ı Kerim’i yanlış yorumla-

makta, her türlü ifrat ve tefrit ile İslam’ı öğretmek-

te, yanlış İslam âlimi örneklerini yetiştirmekte ve 

bunun için yüksek lisans ve doktora programları 

uygulanmaktadır. 

Bize düşen İslam’ı doğru öğrenme, doğru an-

lama ve doğru bir şekilde yaşayarak Allah’ın (c.c.) 

huzuruna varmaktır. Tebliği terk etmemek için 

her gün yüzlerce örnek ile karşılaşmaktayız. Bun-

lar bizi yılgınlığa ve ümitsizliğe düşürmeyip aksi-

ne yapmamız gereken tebliğ görevinin ne kadar 

önemli olduğunu bize hatırlatmaktadır.

Tefekkür

Tebliği terk etmemek için 
her gün yüzlerce örnek ile 
karşılaşmaktayız. Bunlar bizi 
yılgınlığa ve ümitsizliğe dü-
şürmeyip aksine yapmamız 
gereken tebliğ görevinin ne 
kadar önemli olduğunu bize 
hatırlatmaktadır.
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Vahiy Safiyeti

Çevresi çiçeklerle bezeli bir pınardan çağ-

layan gür bir suyu düşününüz… Billur gibi 

berrak, gönüllere huzur verecek derecede serin… 

Cana can katacak kadar tatlı… Bakmaya doyama-

yacak kadar güzel… Tariflere sığmayacak kadar 

aziz… 

Gönül arzu eder ki bu pınar, mesafeler ne ka-

dar uzarsa uzasın, aradan ne kadar yıl geçerse 

geçsin bu saflık ve berraklığını, bu lezzet ve güzel-

liğini korusun…  

İlahî vahiy de, Rabbinden Rasûlu’ne (s.a.v.) ulaş-

tığında, ondan sahabîlere (r.anhum) tebliğ edildi-

ğinde böyle bir saflık, böyle bir berraklık, böyle bir 

güzellikteydi. Uğruna işkencelere, çilelere katlanı-

lırken gelecek yıllara, asırlara örnek olacak, akılla-

ra durgunluk verecek fedakârlıklar sergilenirken o 

hep bu safiyetini korudu…  

Bulanık ve Çarpık Gösterme Gayretleri

 Vahyin ilk indiği, İslam nurunun ilk cihanı ay-

dınlatmaya başladığı günden beri onun eğriliğini 

isteyenler, onu çarpık gösterme arzu ve gayretiyle 

yanıp tutuşanlar oldu. Makamına ve mevkisine, 

kurduğu menfaat çarkına zarar geleceğinden kor-

kanlar önüne set çekmeye çalışsa da; Rahman’ın 

kulluğu yerine İblis’e uşaklığı tercih edenler, onu 

karalamak için birbiriyle işgüzarlıkta yarışsalar da 

Allah Rasûlü’nün varlığı sebebiyle bu safiyet bo-

zulmadı…

Evet, İblis boş durmadı. İlk günden bu güne 

İslam’ın eğriliğini isteyenler, onu çarpık gösterme 

arzu ve gayretiyle yanıp tutuşanlar oldu… 

Kur’an-ı Kerim’e kulak veriniz:

“Dünya hayatından hoşlanıp onu ahirete 

tercih edenler, insanları Allah yolundan alıko-

yanlar, bunun için çalışıp gayret edenler ve hak 

dinin eğriliğini isteyip arzulayanlar var ya işte 

onlar, haktan uzak derin bir dalalet, sapıklık 

içindedirler.”1 

“O zalimler ki, insanları Allah yolundan alı-

koymak, Allah yoluna set çekmek için çalışan, 

onun eğriliğini, çarpıklığını isteyip arzulayan; 

onlar ahireti de inkâr eden zalimlerdir.”2 

Gerçek de budur. Allah yolundan alıkoymak 

isteyen zalimler emellerine ulaşmak için sadece 

kaba kuvvet ve dayatma sistemlerini kullanma-

mışlar; Hak Din’i eğri, çarpık, karmaşık ve oldu-

ğundan başka göstermek için de ellerinden gelen 

gayreti göstermişlerdir. Ahirete inancı olmayanlar, 

Allah’ın (c.c.) muhasebesini hesaba katmayanlar 

bu berrak pınarı bulandırmak için ellerinden ge-

leni ardlarına koymamışlar. Zulüm üzerine zulüm 

sergilemişlerdir. Ne yazık ki emellerine ulaşma 

konusunda kendilerine uşak bulmakta da zorlan-

mamışlardır. Zira dünya hayatının peşin ve yaldızlı 

Vahiy Safiyeti ve
Bulandırma Gayretleri

Dr. Şerafeddin KALAY

Tefekkür

 Vahyin ilk indiği, İslam nuru-
nun ilk cihanı aydınlatmaya 
başladığı günden beri onun 
eğriliğini isteyenler, onu çar-
pık gösterme arzu ve gayre-
tiyle yanıp tutuşanlar oldu.
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menfaatleri bayağı bile olsa birçok gözde ebedî 

saadeti ve sonsuz menfaatleri perdelemiştir. 

Yeniden Safiyete Dönüş

Ancak sık sık heveslerini kursaklarında bırakan 

bir gerçek vardı. Bu pınar kendini bütün bulanıklık-

lardan temizleyen, zulüm fırtınaları durunca yeni-

den berraklığıyla bulanıklıkları silip atan bir pınardır 

ve hep öyle olmuştur… 

Onu gönülden yaşayanların, ebedî saade-

ti dünyanın yaldızlarına tercih edenlerin, Allah’a 

(c.c.) kullukta huzur bulup kula kul, dünyalığa mef-

tun, İblis’e uşak olmayanların, ilim ve irfanla yoğ-

rulup hakka yürümeye çalışanların bu yönde unu-

tulmayacak hizmetleri olmuştur. Canıyla, malıyla 

bu yola baş koyanlar nice fedakârlıklar sergilemiş 

ve hak kervanındaki gıpta edilecek yerlerini almış-

lardır. Rahman’a bu güzelliklerle varmanın şevkini 

yaşamışlardır. 

Şuursuzluk ve Gaflet

Dikkatleri çekmek istediğimiz bir başka gerçek 

daha var. Berraklığı zedeleyecek tavırların sadece 

kötü niyetli İslam düşmanlarından gelmediği… 

Rabbine ibadetini eden, kıyafeti, davranışları ve 

sözleriyle hak davanın saflarında yer alan, ancak 

ilim, irfan noksanlığı, şuur eksikliği olduğundan 

daha üst mertebede görünme hastalığı, bilmediği 

bir şey için bilmediğini kabul edememe erdem-

sizliği… gibi sebeplerle aklına geleni söyleyenlerin, 

insanlara bol sevap bağışlama arzusu taşıyanların, 

kendi sözlerini ve kanaatlerini güçlendirmek için 

İslam adına hükümler uyduranların, olmayan na-

mazlar, olmayan oruçlar, dualar ve usuller uydu-

ranların sebep olduğu bulanıklıklar da asla göz ardı 

edilemeyecek ciddiyette, küçümsenemeyecek 

boyutlardadır. 

Ön kapıdan girme imkânı bulamayan şeytan, 

yan kapı, arka kapı, pencere hatta baca gibi bütün 

giriş deliklerini araştırmakta, denemekte ve içeri 

sızış için her türlü imkân ve fırsatı değerlendir-

mektedir. 

Şuursuzluk ve Gafletin Sebebi

Her devrin, her asrın kendine göre sıkıntıları, 

olumsuzlukları olmuştur. Asrımızın sıkıntıları ise 

daha ciddî boyutlarda yaşanmış, acılı yılların bırak-

tığı derin izler silinip yok edilememiştir. Unutma-

malıdır ki bu millet 1920’li yıllarda eğitim alanında 

da ciddî sarsıntılar yaşamış, 1930-1950 yılları ara-

sında ise tesirini her alanda gösteren dinî tedrisat 

yasağı, dayatmalar hatta tehditler altında bir fetret 

devri geçirmiştir. Yıllarca İslam’ın bayraktarlığını 

yapan, İslam sancağını bir adım daha öteye gö-

türmenin azmini, şevkini ve heyecanını taşıyan; 
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tekbir sesleriyle Anadolu’yu baştan başa fethettiği 

gibi daha nice ülkeler fetheden, nice ufuklarda, se-

malarda Ezan-ı Muhammedî’nin okunmasına ve-

sile olan bir millete; ezan, Allah Rasûlu’nden bize 

intikal ettiği gibi ezan okumak, Allah’ın vahyettiği 

gibi Kur’an okumak bile çok görülür olmuştu… 

1950’li yıllarda yeniden açılmaya başlayan 

okulların mezuniyet yılları, sayı azlığı da düşünül-

düğünde yaşanılan fetret devrinin hiç de küçüm-

senemeyecek kadar büyük olduğu bir gerçektir. 

1960 ihtilalinin getirdiği yeni boyutlu kin ve nefret-

lerin de yeniden halkı nasıl ümit ve şevk kırıklığı-

na sürüklediğini düşünürsek insanımızın yaşadığı 

cahilliğin, şuur eksikliğinin ve şaşkınlığının sebe-

bini biraz daha iyi anlar ve belli bir oranda mazur 

görürüz sanırım. Zira şu anda ülkenin bel kemiğini 

oluşturan orta yaş grubu bu fetret devresinde ye-

tişen insanların yetiştirdiği nesildir… 

Dinde Eğrilik, Çarpıklık Yoktur

Ancak mazeret ne olursa olsun yanlış, her za-

man yanlış, batıl her zaman batıl, zulüm her za-

man zulümdür… Haddi aşış, hak çizgilerden dışarı 

taşış, eğriliş, zikzaklar çiziş her zaman hatalıdır; her 

zaman yanlıştır…  

Bakınız Rabbimiz Kehf Sûresi’nin ilk ayet-i keri-

mesinde ne buyuruyor:    

“Hamd olsun Allah’a ki, kulu Muhammed’e 

kendisinde hiçbir tezat, eğrilik, çarpıklık bulun-

mayan kitabı indirdi.” 3

Kendileri eğri ve yamuk olanlar bu Kitab’a, bu 

Din’e eğri baksalar da onu eğri göstermek için ça-

lışsalar da gerçek eğriliğin, çarpıklığın kendilerinde 

olduğu er-geç anlaşılacak, idrak edilecektir. İslam 

safında eğri duranlar da ebette fark edilecek; ya 

kendileri gelip hatalarını düzeltecek ya da gide-

rek filizlenen ilim ve şuur onları silerek berraklığını 

koruyacaktır. Bu sınıftan sayılacak insanlar şu ilahî 

ikazı unutmamalıdırlar: 

“Dilinizin şuursuzca şekillendirdiği yalanlar 

gibi; Bu helaldir, şu haramdır, demeyin. Allah’a 

karşı yalan söyleyip iftira atmayın. Şüphesiz Al-

lah’a karşı yalan uydurup iftira atanlar, kurtulu-

şa eremezler. Kazandıkları çok az bir menfaattir. 

Hâlbuki onlar için elem verici bir azap vardır.”4 

Değişmeyen Gerçek

İslam dini hayatın bütün dallarını kuşatacak 

kadar engin, insanlığa iki cihan saadeti sunacak 

kadar ilim ve irfanla yüklü ve zengindir. Onun uy-

durmalara, eklemelere, olmayan, yaşanmayan, 

çok defa İslam’ın temel prensipleri ile de uyuş-

mayan olağanüstü hadiselere ihtiyacı yoktur. Onu 

gönülden yaşayanların, insanlık tarihine bıraktıkla-

rı; silinmeyecek kadar canlı ve eskimeyecek kadar 

tazedir… 

Hak yolun yolcusu, vazgeçilmez ebedî dava-

nın savunucusu kardeşlerimizi; pınarın berraklı-

ğını korumada hassasiyete, hak davayı ihlas ve 

samimiyetle savunan ilim, irfan ehline, salihlere, 

bu yola baş veren şehidlere, hak davayı ufuklar 

ötesine taşıyan gazilere, yiğitlere hürmete, Hakk’ı 

hak bilerek ona gönülden bağlanmaya, batılı ba-

tıl bilerek ondan uzaklaşmaya, bu ikrarla Mevlâ’ya 

kavuşmaya davet ediyoruz… 

Dipnotlar

1 İbrahîm Sûresi; 14/ 3.

2 A’râf Sûresi; 7/ 45.

3 Kehf Sûresi; 18/ 1.

4 Nahl Sûresi; 16/ 116-117.  
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Tunus’ta başlayan Mısır, Yemen, Libya, Bah-

reyn ve Suriye üzerinden devam eden 

“Arap Baharı” olarak adlandırılan toplumsal, siyasal 

intifada beşinci yılına ulaştı. Arap intifadası; beş yıl 

içerisinde gerçekleştiği ülkelerden başlamak üze-

re farklı düzeylerle Afrika, Ortadoğu, Asya, Avrupa/

Batı’yı etkiledi ve etkilemeye de devam edeceğe 

benziyor.

Arap Baharının yaşandığı ülkeler İslam Coğ-

rafyasında bulunmaktadır. Bu ülkeler, yıllarca Os-

manlı Devleti’nin siyasî idaresinde bulunduktan 

sonra bu idareden “koparılan” topraklardan oluş-

maktadır. Bu topraklar, Osmanlı Devleti’nin siyasî 

hâkimiyetinden çıktıktan sonra işgal edildi. Bu 

işgal döneminde Müslüman halklar sömürgeci-

ler tarafından kendilerine, tarihlerine yabancılaş-

tırılma süreçleri yaşadılar. Bu sürecin sonunda 

kendi halkına yabancı siyasal, kültürel, ekonomik 

elitler oluştu. Sömürgeciler ülkeleri terk ederken; 

“ihdas ettikleri ulus devletleri”  vekâleten bu elitle-

re bıraktılar. Bu elitler; kültürel ve fikrî olarak halka 

yabancılaştıkları için toplumsal meşruiyetleri za-

yıf kaldı. Bu sebepten, siyasî devamlılığı sağlamak 

için sömürgeci efendileriyle ilişkilerini devam et-

tirdiler. Sömürge döneminden sonra Müslüman 

halk, mevcut vekâlet yönetimlerine itiraz ederek 

muhalefet hareketleri oluşturdular ama “vekil yö-

neticiler”, efendilerinin desteği ile bu hareketleri 

hunharca bastırdılar. Soğuk Savaş yıllarında farklı 

kamplara yanaşan bu ülkelerin yöneticileri, efen-

dileri tarafından kollandılar. Müslüman halklar, bu 

dönemlerde sosyal, ekonomik, fikrî, siyasal olarak 

Kâzib Bahardan
Sadık Bahara -I-

Erdal BAYRAKTAR

Arap Baharının yaşandığı ül-
keler İslam Coğrafyasında 
bulunmaktadır. Bu ülkeler, 
yıllarca Osmanlı Devleti’nin 
siyasî idaresinde bulunduk-
tan sonra bu idareden “ko-
parılan” topraklardan oluş-
maktadır.
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sürekli baskı altında tutuldular. Bir avuç elit ve bu 

elitlerin yandaşları, halkın birikimleri üzerinden se-

fahat sürdüler. Bu hâl, Teknoloji Devrimi ve Küre-

selleşmeden sonra taşınamaz ve üzeri örtülemez 

hâle geldi. İşte Arap Baharının zemini bu şekilde 

oluştu. Eski rejimler, yeni döneme uyum sağlaya-

madı; çünkü eski elitler hem yaş hem de zihniyet 

olarak yeni olanı taşıyamazlardı. Bu süreç içerisin-

de yetişen yeni nesiller de eski rejimin Batı mer-

kezli eğitim sistemlerinden geçirilmişlerdi. Öyle 

olunca da eski rejime muhalefet eden yeni mu-

halefet elitleri de zihnen ve hayal olarak Batı dü-

şüncesinden ilham aldılar.  Bu süreçte ters giden 

tek şey; İslamî muhalefetti,  İhvan-ul Müslümîn 

örneğinde olduğu gibi. Bu geçiş dönemi bir an-

lamda test oldu, hem içerideki muhalefet grupları, 

eski rejim yanlıları hem de dış güçler açısından. 

Bundan sonra Arap Baharı nasıl bir güzergah 

takip edecek sorusuna cevap aramaya girişmeden 

önce geriye doğru bir projeksiyon tutarak; “neler 

olmuştu” kısa bir hatırlamada bulunalım.

TUNUS

Tunus’ta, Sidi Bouzid Kasabası’nda yaşayan 

üniversite mezunu ve işsiz olan Muhammed Bu-

azizi isimli genç, meyve sattığı tezgâha polis tara-

fından el konulmasının ardından ülkenin ekono-

mik koşullarını protesto etmek amacıyla hükümet 

binasının önünde kendisini ateşe verdi. Vücudu-

nun yüzde doksanı yanan Buazizi komaya girdi.

Buazizi’nin yaktığı devrim ateşi yirmi üç yıldır 

görevde olan ve yolsuzluklarla suçlanan Zeynel 

Abidin Bin Ali’yi koltuğundan etti. 23 Ekim 2011’de 

yapılan seçimleri Müslüman Kardeşler çizgisine 

yakın Nahda Partisi kazandı. Raşid Gannuşi li-

derliğindeki parti, ülkedeki farklı siyasî grupları da 

kapsayan bir yönetim kurmaya çalıştı. 2013 yılına 

Muhammed İbrahimi, Şükrü Belayd gibi öne çıkan 

siyasî liderlere düzenlenen suikastlar ve Nahda 

aleyhinde gerçekleşen gösterilerle birlikte geçici 

hükümetin görevi bırakması damgasını vurdu. 

Aralık 2013’te ise Mehdi Cuma liderliğinde bir tek-

nokrat hükümet kuruldu.

2014’ün başından itibaren büyük bir hızla uz-

laşma sürecine girildi, yeni anayasa kabul edildi, 

olağanüstü hâl kaldırıldı. 2014 Ekim’inde yapı-

lan seçimi laik Nida Tunus Partisi kazandı. Aralık 

2014’deki cumhurbaşkanlığı seçimini de Nida Tu-

nus adayı Beci Kaid Sibsi kazandı. Sibsi seçildikten 

sonra Habib Sid’i hükümet kurmakla görevlendir-

di. Uzun pazarlıklar sonunda yeni hükümet 5 Şu-

bat 2015’te kuruldu. Şimdi beş parti ve bağımsız 

teknokratlardan oluşan hükümette bakanların ço-

ğunluğu laiklik yanlısı Nida Tunus Partisi’nin elin-

dedir.

MISIR

Arap Baharının sembolü Tahrir Meydanı’nda 

protestocular: “Onların yedikleri güvercin ve piliç, 

biz ise her zaman fasulye yeriz.” şarkısını söyleye-

rek diktatör Hüsnü Mübarek’i gönderdiler. Ancak 

devrimin parıltısı iki yılda karardı.

Mübarek’in gidiş temposunu ayarlayan ordu, 

seçimle iş başına gelmiş ilk cumhurbaşkanı olan 

Müslüman Kardeşler’in adayı Muhammed Mur-

si’nin sadece bir yıl görevde kalmasına izin verdi. 

Ordu, 3 Temmuz 2013’te ülkede darbe yaptı ve 

anayasa askıya alındı.

Abdülfettah Sisi liderliğindeki darbe yönetimi-

ne, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri des-

tek verdiler. ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler 

de darbe sürecine sessiz kalarak, destek verdiler. 

Darbe lideri Sisi bir süre sonra Obama’nın davetlisi 

olarak Amerika’ya gidip başkanın yemek masası-

nın başköşesinde oturdu.

Darbe sonrasında hiçbir şiddet eylemine bu-

laşmamış İhvan Hareketi, ülkede ‘terör örgütü’ ilân 

edildi. Bu hareketin binden fazla üyesi idam ce-

zasına çarptırıldı. Devrik lider Mübarek yargılandığı 

farklı davalarda “suçsuz” bulundu, oğulları serbest 

bırakıldı. Darbe karşıtı gösteriler güvenlik güçleri 
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tarafından sık sık şiddetle bastırıldı ve bastırılmaya 

devam ediliyor. IŞİD bağlantılı gruplar ise özellikle 

Sina bölgesinde peş peşe silahlı ve bombalı saldı-

rılar düzenliyor.

YEMEN

Ali Abdullah Salih’in 32 yıllık iktidarının sonunu 

getiren gösteriler başkent Sana’da başlayıp, içten 

içe kaynayan Aden ve Taiz kentleriyle uzun za-

mandır kıpırdayan ülke güneyine hızla yayıldı. İlk 

gösterilerde “ekmek ve eşitlik” için atılan sloganlar 

zamanla otokrat Ali Abdullah Salih yönetimini he-

def almaya başladı. Elbette bu talepler kurşun ve 

gazla karşılık gördü. İki bin kişinin öldüğü, yirmi iki 

bin kişinin yaralandığı süreçte; önemli aşiret lider-

leri muhalefeti destekleme kararı alınca sokağın 

öfkesi artık gazla boğulamayacak noktaya ulaştı. 

Sana’daki Tağyir (Değişim) Meydanı’ndaki seslere 

ABD’de kulaklarını tıkıyor, dönemin Savunma Ba-

kanı Robert Gates: “Ali Abdullah Salih’in, El Kaide 

ile mücadelede önemli bir müttefik olduğunu” 

söylüyordu.

Giderek silahlı bir kimliğe bürünen isyan, 3 Ha-

ziran’da Salih’in malikânesinin bombalanmasına 

kadar vardı. Yaralı kurtulan Salih, yerine yardımcısı 

Abdurrab Mansur el-Hadi’yi bırakarak Suudi Ara-

bistan’a kaçtı. Ülkenin güneyinde üslenen Arap 

Yarımadası El Kaide’si, ülkenin her tarafında silah-

lı saldırılar düzenleyebilecek kapasiteye sahipti. 

Mezhep ve aşiret bağlarının etkili olduğu ülkede 

Salih sonrasında devlet başkanlığına gelen Ab-

durrab Mansur el-Hadi de, kapsayıcı bir yönetim 

kuramadı. Eylül 2014’te başkent Sana’nın, İran’ın 

desteklediği Şii Husiler tarafından ele geçirilmesi 

ülkedeki kargaşayı derinleştirdi. Hadi ve hükümeti 

22 Ocak’ta istifa etti. Geçmişinde de kuzey ve gü-

ney olarak ayrılan ülkenin yeniden bölünebileceği 

kaygısı giderek artıyor.

LİBYA

Arap Baharının şişeden çıkardığı cin, Libya’ya; 

sanayi tesislerinin bulunduğu Trablus’un kenar 

semtlerinde mutsuz işçi sınıfının düzenlediği pro-

testolarla ulaştı. Ülkenin doğusundaki Bingazi’de 

protestoculara ateş açılması, ülkeyi içinden hâlâ 

çıkılamayan bir iç savaşın içine sürükledi.

Kaddafi doğum yeri Sirte’de isyancılar tarafın-

dan öldürüldü. Giderek artan şiddet eylemlerinin 

ardından Mısır’daki darbe yönetiminin destekledi-

ği emekli tümgeneral Halife Hafter, Kerame (Onur) 

Savaşı adı altında İslamcı gruplara karşı saldırılar-

da bulundu. Buna karşılık sahadaki farklı gruplar 

birleşti ve Fecr-i Libya (Libya Şafağı) adında karşıt 

bir operasyon başlattı. Siyasî istikrarsızlık devam 

ederken ülkede 25 Haziran 2014’te seçimler yapıl-

dı. Seçimlerin ardından iki ordu, iki parlamento ve 

iki hükümet oluştu.

Hafter’i destekleyen Tobruk Hükümeti ve Libya 

Temsilciler Meclisi (LTM) kuruldu. Ancak İslamcı 

akımın hâkim olduğu Trablus’taki eski parlamento 

Milli Genel Kongre (MGK), Bingazi yerine Tobruk 

kentinde göreve başlayan LTM’nin meşruiyeti ile 

ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa 

Mahkemesi 5 Kasım’da açıkladığı kararda seçim-

leri geçersiz saydı. LTM, Anayasa Mahkemesi’nin 
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kararını baskı altında verdiğini söyleyerek bu kararı 

reddetti.

Son olarak ülkedeki istikrarsızlığa çözüm bul-

mak amacıyla Birleşmiş Milletler, Cenevre’de ta-

raflar arasında barış görüşmeleri başlattı. Ülkede 

IŞİD’in durdurulamayan ilerleyişinin getirdiği bas-

kıyla uzun süren müzakereler sonucunda Trablus 

ve Tobruk anlaştı. Anlaşmaya göre on kişilik bir 

komite oluşturulacak. Bu komite ulusal uzlaşı hü-

kümetini ve başbakanını seçecek. İki yıl içinde de 

seçime gidilecek.

BAHREYN

Bahreyn’de 14 Şubat 2011’den bu yana, anaya-

sal monarşi ve seçilmiş hükümet talebiyle Vifak 

Cemiyeti’nin başını çektiği muhalif gösteriler baş-

ladı. Muhalifler ülkeyi iki yüz yıldan uzun süredir 

yöneten Sünni Al Halife ailesinin reform adı altın-

da attığı adımları “makyaj” olarak nitelendiriyor ve 

yetersiz buluyor. Bahreyn’de nüfusun yüzde yet-

mişini oluşturan Şiiler siyasette eşit temsil edilme-

diklerini ve üst düzey devlet görevlisi olarak çalı-

şamadıklarını belirtiyorlar. Suudi Arabistan’ın asker 

göndererek boğduğu Bahreyn’deki eşitlik talepleri 

hâlâ karşılanmış değil. Şimdi muhaliflerin çoğu 

hapiste bulunmaktadır.

SURİYE

Suriye’de, Baas rejimine karşı 15 Mart 2011’de 

başlayan barışçıl gösteriler, rejimin silahlı müda-

halesinin ardından kısa sürede ülke çapında iç 

savaşa dönüştü. Dört yılın sonunda, Beşşar Esed 

rejimi İran, Hizbullah ve Rusya’nın destekleriyle 

hâlâ ayakta ancak ülkenin üçte birini bile kontrol 

edemiyor.

Batının desteğini almış olan Özgür Suriye or-

dusu bir süre sonra sahaya çıkan IŞİD ve Nusra 

Cephesi gibi gruplar karşısında büyük güç kaybet-

ti. ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri, Suriye’de 

2013’ten itibaren gücünü gittikçe artıran, Fran-

sa ve ABD’de de saldırıları düzenleyen, Irak’ta da 

ilerleyen IŞİD ile mücadeleye odaklandılar. IŞİD’in, 

Suriye’deki kalesi Rakka. Ülkenin kuzeyindeki Af-

rin, Cezire ve Kobani’de PKK’nın Suriye kolu olan 

PYD’nin ilan ettiği kanton yönetimler var. Koba-

ni’ye saldıran IŞİD uzun ve kanlı çatışmalardan 

sonra koalisyon güçlerinin hava desteğinin yanı 

sıra Peşmerge ve ÖSO yardımıyla kentten çıkarıldı.

El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi ve diğer mu-

halif güçler de kuzeyde Halep ve İdlib kentlerinin 

bazı bölgelerinde ve güneydeki bazı bölgelerde 

etkili. Çok bilinmeyenli bir denkleme dönüşen Su-

riye iç savaşında üç yüz binden fazla insan hayatı-

nı kaybetti. Suriye’den ayrılmak zorunda kalan dört 

milyondan fazla sığınmacı büyük oranda Türkiye, 

Lübnan, Irak ve Ürdün gibi komşu ülkelerde yaşı-

yor. Mülteci krizi Avrupa kapılarına dayanınca, ül-

kede çözüm için diplomasi cephesi hareketlendi. 

Kasım’da, Suriye krizine taraf olan ülkeler Viyana’da 

toplandı. Silahlı muhaliflerin tek çatı altında birleş-

tirilmesi, ateşkes ve siyasi geçiş sürecini içeren on 

sekiz aylık bir takvim belirlendi ve bu şekilde bir 

anlaşmaya gidildi. Ancak Nusra Cephesi gibi sa-

hada güçlü bazı silahlı grupların reddettiği sürecin 

başarıya ulaşıp ulaşmayacağı meçhul.

Buazizi’nin ateşlediği kıvılcımla yıllarca bastırıl-

mış ve huzursuzluğa sebep olan durum,  halkla-

rın iç dinamikleriyle Mısır, Libya, Yemen, Suriye ve 

Bahreyn’e sıçradı. Kaddafi öldürüldü, Bin Ali kaçtı, 

Mübarek sedyede yargılandı ama değişim süreç-

leri darbelerle boğuldu. Tunus’taki görece istikrarlı 

gidişat dışında Arap Baharı uğradığı birçok ülkede 

kışa döndü.

Dipnotlar

https://tr.wikipedia.org/wiki/Eski_Osmanl%C4%B1_toprak-

lar%C4%B1nda_%C5%9Fu_an_bulunan_devletler_listesi 

Ayrıntılı bilgi için; bkz. http://www.aljazeera.com.tr/si-

te-page/arap-baharinin-5-yili
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Yeryüzünde meydana gelen kavgaların, ça-

tışmaların, savaşların ve zulümlerin muh-

telif sebeplerinin olduğu bir vakıa. Bilhassa ırkçılık, 

grupçuluk, mezhepçilik, meşrepçilik, bölgecilik, 

kısacası tefrika, bu sebeplerin ilk sırasında yer alan 

en büyük bela olarak öne çıkıyor. O nedenle, tarih 

boyunca böl, parçala ve yönet; emperyalist sö-

mürgecilerin en tesirli ve en büyük tuzakları ol-

muştur. Halen de böyledir.

Tefrika insanlığın başına gelebilecek en büyük 

bela; vahdet, insanlık için en büyük nimettir. Bu-

nun için bölücü, parçalayıcı, ayrıştırıcı, ötekileştiri-

ci unsurları ortaya koymaktan şiddetle kaçınmakla 

birlikte; vahdeti ve birliği tahkim eden değerlerin 

ön plana çıkarılması esas olmalıdır. Yüce Rabbimiz, 

Kitab-ı Kerim’inde hem bütün insanlığı, hem Ehl-i 

Kitabı, hem de müminleri bir arada tutan/tutması 

gereken bağlara pek çok ayette dikkat çekmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in beyan ettiği ortak bağlar şun-

lardır: 

1- Bütün insanları bir arada tutan “insanlık ba-

ğı”dır. Bütün insanlar, insanlıkta eşimizdir. Kur’an-ı 

Kerim’de de bu manada oldukça fazla ayet-i ke-

rime vardır ki; her birisi insanlık ortak paydasına 

atıfta bulunur. İnsanlık bağını koparmaktan sa-

kındırır. Son tahlilde, Afrikalısı da, Asyalısı da, Av-

rupalısı da; beyazı da siyahı da; zengini de, fakiri 

de; kadını da, erkeği de; âlimi de, cahili de… insan 

değil mi? Hepimiz Hz. Âdem’in (a.s.) çocuklarıysak 

niye birimiz diğerine haşere muamelesi yapar ki? 

Niye birileri kendilerini yarı ilah, başkalarını emir-

lerine amade köleler olarak görür ki?

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve 

ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek 

ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize 

karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbi-

rinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı 

gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan 

sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetle-

yicidir.”1 

2- Ehl-i Kitab ile Müslümanları buluşturacak 

olan “Tevhid bağı”dır. Eğer insanlık bağı kopar ve 

insanlardan bir grubu Allah’a (c.c.) ortak koşacak 

olursa o zaman diğer insanlar Tevhidî ilkeler etra-

fında birleşmelidirler. Aşağıdaki ayet-i kerime bu 

manaya işaret eder.

De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda 

ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet ede-

lim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım (Tevhid). 

Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edin-

mesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin 

ki: “Şahit olun, biz Müslümanlarız.”2

3- Bütün Müslümanları bir arada tutan “iman 

kardeşliği bağı”dır. Bütün Müslümanlar dinde kar

Asgarî 
Müştereklerimiz

Orhan KITAY
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deşimizdir. Diyelim ki, Ehl-i Kitap da, Tevhid’i bıra-

kıp müşriklerin yanında saf tuttu. O zaman bütün 

müminlerin İslam kardeşliği ortak paydasında bir-

lik olmaları gerekir ki, bunun da altında hiçbir pay-

da yoktur. Varsa da hepsi imanla mukayyettir ve 

hiçbirisi iman kardeşliğinin önüne geçemez. Me-

sela; mezhepler birer vakıadır fakat asla müminler 

için asgarî müştereklerden birisi değildir. 

“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kar-

deşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gel-

mekten sakının ki size merhamet edilsin.”3 

Müslümanların asgari müştereklerine İslam 

penceresinden baktığımız zaman şunları görüyo-

ruz:

1- Allah’ın (c.c.) Kitabı Kur’an-ı Kerim’de: “Hep 

birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. 

Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nime-

tini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar 

idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun 

bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. 

Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idi-

niz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size 

ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola 

eresiniz.”4 buyrulmaktadır. 

2- İslam’ın şartları: “Ey iman edenler! Hepiniz 

topluca barış ve güvenliğe (İslâm’a) girin. Şey-

tanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apa-

çık bir düşmandır.”5

Talha b. Ubeydullah (r.a.) şöyle anlatır: “Ne-

cid ahalisinden saçı darmadağın bir kimse Allah 

Resûlü’ne (s.a.v.) geldi. Uzaktan sesinin uğultusu-

nu duyuyor fakat ne söylediğini anlayamıyorduk. 

Nihayet Allah Resûlü’ne (s.a.v.) yaklaştı. Anladık ki 

İslam’ın ne olduğunu soruyor. Allah Resûlü (a.s.) 

de: ‘Gündüz ve gecede beş namaz (var)’ buyurdu. 

O kimse: ‘Üzerimde bu namazlardan başka da var 

mı?’ diye sordu. ‘Hayır. Meğerki kendiliğinden kıla-

sın.’ cevabını verdi. Allah Resûlü: ‘Bir de Ramazan 

ayı orucu’ buyurdu. O kimse: ‘Üzerimde bundan 

başkası da olacak mı?’ diye sordu. O da: ‘Hayır, 

meğerki kendiliğinden tutasın.’ cevabını verdi. Tal-

ha der ki; Allah Resûlü ona zekâtı da söyledi. O 

zat yine: ‘Üzerimde bundan başkası da olacak mı?’ 

dedi. Yine Allah Resûlü: ‘Hayır, ancak kendiliğin-

den vermen müstesnadır.’ buyurdu. Bunu takiben 

o (Necidli) adam: ‘Vallahi bunun üzerine ne art-

tırırım, ne de bundan eksiltirim.’ diyerek arkasına 

dönüp gitti. Bunun üzerine Allah Resûlü: ‘Eğer 

doğru söylüyorsa kurtulmuştur.’ buyurdu.”6 

Tefekkür
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3- İman esasları: “Ey iman edenler! Allah’a, 

Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba 

ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim 

Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini 

ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklı-

ğa düşmüş olur.”7 

Bu kapsamı biraz daha daralttığımızda, Yüce 

Allah (c.c.) tövbe eden, namaz kılan ve zekât ve-

renlerin dinde kardeşlerimiz olduğunu açıkça be-

yan ediyor: 

“Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı 

verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. 

Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açık-

larız.”8  

Yani bir müşrik, şirki terk edip Tevhid’e dönse 

namaz kılıp, zekât vermeye başlasa din kardeşimiz 

olur. Artık onu hiçbir bahaneyle kardeşlik halkası-

nın dışına atmak söz konusu olamaz. 

“Size selam veren kimseye, dünya hayatının 

geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, ‘Sen 

mümin değilsin’ demeyin....”9 

Bu konuda yol gösterici ve yolumuzu aydınla-

tıcı ayetlerden birisi de şudur:

“Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resûlü’dür ve 

Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, 

zekâtı veren müminlerdir.”10 

Zikredilen bu ayet-i kerimede de müminler 

için rükûyu namazı ve zekâtı görüyoruz.

Kur’an ve Sünnet penceresinden görülen ha-

kikat bu. İslam âlimlerinin tespit ve teşhisleri de 

bundan farklı değil, olamaz da. Mesela; Gazalî ve 

Şatıbî gibi bazı âlimler, Müslümanların birlikteliğini 

sağlayacak asgarî müşterekleri şöyle tespit etmiş-

lerdir: Tevhit, nübüvvet, ahiret. Zaten tespit edilen 

bu konular; akaid kitaplarındaki inanç konularıdır.

Said-i Nursî ise bir Müslümanın benim “mes-

leğim haktır” yahut “daha güzeldir” diyebileceği-

ni; ancak, başkasının mesleğinin haksızlığını veya 

çirkinliğini ima eder tarzda “hak yalnız benim 

mesleğimdir” veyahut “güzel benim meşrebimdir” 

diyemeyeceğini beyan eder. Ve şunu ilave eder: 

“Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek 

isterseniz, aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan is-

tifade eden zalimlere ‘Müminler ancak kardeştir’ 

kale-i kudsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yok-

sa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu 

müdafaa edebilirsiniz.”

Sonuç olarak; ayetlere getirilen yorumlara, 

müteşâbih ayetlerin tevillerine, içtihatlara, fetvala-

ra, fıkıh kurallarına, mezheplere, ekollere, hocala-

ra/âlimlere, katı nasslarla belirlenmemiş hususlara, 

“asgarî müşterek” kılıfı giydirmek tefrikanın ağa ba-

basıdır. Cinayettir. Bu sayılanların hiçbirisi ayrılık ve 

tefrika sebebi olamaz ve olmamalıdır. 

Ey tefrika felaketine yelken açan Müslüman! 

Şirk dışında hangi günah Müslümanı İslam kar-

deşliğinden çıkarır? Beğenmediğimiz, hoşlanma-

dığımız –bize göre- hangi düşünce ve fiil ima-

nın önüne geçer! Namaz kılan, zekât veren, rükû 

eden, Kâbe’ye yönelen, Kur’an-ı Kerim’e tutunan, 

imanın esaslarına, İslam’ın temellerine boyun 

eğen kimseye; neye göre, kime göre “sen Müs-

lüman değilsin!” diyebilirsin? Allah’tan (c.c.) kork! 

Allah’ın (c.c.) birleştirilmesini istediği en muhkem 

bağı koparmaktan sakın!

“Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harca-
saydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. 
Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz 
O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sa-

hibidir.”11

Dipnotlar

1 Nisâ Sûresi; 4/1.

2 Âl-î İmrân Sûresi; 3/64.

3 Hucurât Sûresi; 49/10.

4 Âl-î İmrân Sûresi; 3/103.

5 Bakara Sûresi; 2/ 208.

6 Sahih-i Müslîm, 12.

7 Nisâ Sûresi; 4/136.

8 Tevbe Sûresi; 9/11.  

9 Nisâ Sûresi; 4/ 94.

10 Mâide Sûresi; 5/55.

11 Enfâl Sûresi; 8/63.
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Ebû Zerr’den (r.a.) rivayete göre, Rasûlullah 

(s.a.v.) şöyle buyurdu: “Cehennemlik olan-

lardan ateşten en son çıkacak ve Cennet’e en son 

girecek kimseyi iyi biliyorum. Bir adam getirilecek 

ve Allah; ‘ona küçük günahlarını sorunuz büyük 

günahlarını gizli tutunuz’ buyuracaktır. Bunun 

üzerine kendisine; ‘falan günde şöyle, filan gün-

de böyle yaptın’ denilecek. Adam: ‘Evet’ diyecek. 

Yaptığını inkâr edemeyip büyük günahlarının 

kendisine gösterilmesinden korkacak. Derken 

ona: ‘Senin için, her kötülüğün yerine bir iyilik var-

dır’ denilecek. Bunun üzerine o kimse; ‘Ya Rabbi! 

Bir takım günahlar işlemiştim fakat onları burada 

göremiyorum.’ diyecek.”

 Ebû Zerr dedi ki: “Bunun üzerine Rasûlullah’ı 

(s.a.v.), azı dişleri görünecek kadar güldüğünü 

gördüm.”1

Portre: 2

Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.) anlatıyor: Uhud sava-

şında Resûlullah (s.a.v.) ile beraberdim. Ok torba-

sındaki okları bana veriyor ve:

-At! Anam babam sana feda olsun, at! diyordu.

Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.);  Müslümana saldıran 

müşriklerden birini görünce; nişan alıp ona bir ok 

fırlattım. Yan tarafından okun isabet etmesi üzeri-

ne, adam yere yığıldı. Ancak yere öyle bir şekilde 

yığıldı ki hali çok komikti. Resûlullah (s.a.v.) bunu 

görünce yan dişleri görünecek şekilde güldü.2 

Birinci portre:

Bu portrede günahları olmasına rağmen Al-

lah’ın (c.c.) lütfuna mazhar olmuş kimse anlatılır. 

Kişi günah işlemiştir lâkin cürmünün ecre dö-

nüşmesine şahid olmaktadır. Acaba bu kişi Al-

lah’ı (c.c.) hangi amelleri ile razı etmiştir ki; Rıza-i 

Barî’nin tecellisine müstehak olmuştur. Yine tüm 

naif duygulara şamil Hz. Peygamber (s.a.v.) bu 

olay karşısında gülümsemiştir.

İkinci portre: 

Ok atan bir sahabe… Hz. Peygamber’i (s.a.v.) 

attığı ok ile sevindiriyor ve övgüsüne layık oluyor. 

Allah’a (c.c.) Kul
Rasûl’e (s.a.v.) Dost

İlker ÜNAL
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Yaptığı bir amel ile Hz. Peygamber’i (s.a.v.) güldü-

rüyor.

İnsan bu hayata iki şey için gelmiştir desek ya-

nılmış olmayız: 

Allah’a (c.c.) kul, Rasûle (s.a.v.) dost olmak…

Bu mertebeye ulaşabilmek ve Rabbimizin lütfu 

ile şereflenmek için neler yapmalıyız?

• Bu dünyada bize verilen İslam emanetini ko-

rumalıyız.

•  Tepeden tırnağa inançla dopdolu olmalıyız.

•  Mukaddes değerler uğruna her türlü fedakâr-

lığı yapmalıyız.

•  Akıl ve mantığı ihmal etmeden, aynı zaman-

da çağı ve zamanı da hesaba katarak Kur’an ve 

Sünnet merkezli bir bakışı topluma yansıtma-

lıyız.

•  Adanmış bir ruh, vakfedilmiş bir yaşam, feda 

edilmiş bir hayat sahibi olmalıyız.

•  Hayatımızın her alanında İslamî ölçüleri canlı 

tutmalıyız.

•  Rehavet ve tembellik düşmanı,  azim ve sabit-

kadem dostu olmalıyız.

•  Her türlü işimizde berrak ufuklara doğru adım-

lar atmalıyız.

•  Samimice ve dostça ilişkiler kurmalıyız.

•  Kimseyi incitmeyen gönül süvarileri olmalıyız.

•  Manevi(ha)yatımızı soluk dünyanın aydınlatı-

cısı kılmalıyız.

•  Nefsimizi ve çılgınca isteklerimizi terbiye et-

meliyiz.

•  Motivasyonumuzu imanımızdan almalıyız.

Bu satırları okuyan ve Allah’ın (c.c.) kendisine 

bir bilinç lütfettiğine inanan, aldığı nefesten ve 

yaptığı tüm amellerden hesaba çekileceğinin far-

kında olan, İslam dininin bağlısı olan insan, kendi-

sine lütfedilmiş kişidir.

Ya bu lütfu dağların zirvesine taşırız ya olduğu 

gibi köhne bir halde mahzun bırakırız ya da yara 

açarız bir hanede aç ve susuz bırakırız.

Dipnotlar

1 Müslîm; Tirmizî.

2 Buhârî; Müslîm.

Bu portrede günahları olma-
sına rağmen Allah’ın (c.c.) 
lütfuna mazhar olmuş kimse 
anlatılır. Kişi günah işlemiş-
tir lâkin cürmünün ecre dö-
nüşmesine şahid olmakta-
dır. Acaba bu kişi Allah’ı (c.c.) 
hangi amelleri ile razı etmiş-
tir ki; Rıza-i Barî’nin tecellisi-
ne müstehak olmuştur. 
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Sanki bir hatıraya doğru yol alıyoruz.  Bel-

leklerimizin bir yerlerde hatırlanmayı bek-

leyen hatıralara… 

Sevgi neydi diye soruyor dünyaca ünlü Kırgız 

yazar Cengiz Aytmatov’un roman kahramanı. 

Sonra cevabı yine kendisi veriyor: “Sevgi iyilikti, 

sevgi dostluktu, sevgi emekti” diyor. 

Kırgızistan’a yola düşüren şey bu, “sevgi ney-

di?” sorusunun evrensel cevabı. Kardeşlik, emek, 

iyilik… Yola düşüren, dünyanın her yerindeki kar-

deşlerimizle aramıza köprüler kurulsun diye iyilik-

te yarışan kardeşlerimizin emanetini, kardeşlerine 

taşımak görevi. Her Ramazan ve Kurban Bayra-

mı öncesinden bayram sevincini kara tenlisinden 

beyazına, sarısına, doğudan batıya, Asya’dan Bal-

kanlara beş kıtaya taşınan kardeşlik bilinci, kod-

larımızda taşıdığımız kalubeladan beri birbirimizi 

bilirliğimiz… 

Şehir denildiğinde coğrafik konum olarak ha-

yalini kurduğum yerleşim, dönüp baktığın her 

yerden sıra sıra yüce dağların geçtiği yerlerdir. Al-

lah’ın (c.c.) azametini, haşyetini hatırlatan dağların 

geçtiği o şehirlerden, yerleşimlerden biri olarak 

karşıma çıkıyor Başkent Bişkek. Göklere doğru 

uzanan, baktığında bulut kümesi sanılacak be-

yazlığın zirvelerdeki karlar olduğunu gördüğün 

Kırgızistan’ı hilal biçiminde saran Tanrı Dağları, Ala 

dağlar… O ne muhteşem bir manzara. O göğü 

delen dağların tam tepesinde iki rekât namaz kı-

lıp, zirvelerine nazar edip sonra eteklerine doğru, 

yeni hayatlara, yeni hikâyelere dokunmak üzere 

şehre inişe geçmek. Yine yeniden bir kez daha 

Sevgi Neydi?
Demet TEZCAN

Sevgi neydi diye soruyor 
dünyaca ünlü Kırgız yazar 
Cengiz Aytmatov’un roman 
kahramanı. Sonra cevabı 
yine kendisi veriyor: “Sevgi 
iyilikti, sevgi dostluktu, sev-
gi emekti” diyor. 
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kendine doğru yol almak. Baktığın, dokunduğun 

her hikâyede kendi hikâyeni gözden geçirip, iç 

muhasebesine durmak. Tüm yol hikâyeleri bilerek 

ya da bilmeyerek insanın ne kadar uzağa giderse 

gitsin kendine doğru yol alması, kendini keşfet-

mesi anlamını taşıyor. Her şey zıddı ile bilinirse her 

zıtlıkta yine yeniden bilmeyi yaşatıyor uzak-yakın 

her yolculuk.   

Ramazan’ı Kırgızistan’da karşılamadan hemen 

önce üç ayrı şehrinde Bişkek, Oş, Celalabad’daki 

kardeşlerimize ulaştık. Uzakları yakın eden kardeş-

lik mesajlarını götürdük. Bir muştu gibi, bayram 

sevinci içinde karşılandık.  Yaptığınız yardım çalış-

masının türü ve hacmi ne olursa olsun asla verdi-

ğiniz kardeşlik sıcaklığı, yalnız değilsin ben varım 

mesajı ve güven duygusu kadar büyük olmuyor.  

Ramazan erzakını aldıktan sonra evine bıraktığı-

mız ninemizin yüreğinden taşıp dökülerek dile 

getirdiği: “Kıyamet kopsa karınca belin incinme-

sin” duası; çalışmaların değerini, o kişilerdeki karşı-

lığını bir çırpıda ifade ediveriyor. Uzak diyarlardaki 

kardeşleri için emek ortaya koyanlar bu duaların 

muhatabı oldukları için iyiliğin safından şükür sec-

desine varsınlar. Ne mutlu onlara... 

“Sevgi neydi?”   

“Sevgi İyilikti!” 

“sevgi emekti!”

“Hayırda önde olanlar ecirde de öndedirler.”  

Ecrin en büyüğü bu müjdeye talip; en önde, hiç 

bilmediği diyarlardaki kardeşlerine hiç tanımadan, 

emeğini karşılıksız ortaya koyup, dünyanın her bir 

yanına sevgisini, gecesine ve gündüzüne katarak 

yola revan eden kardeşlerimize olsun. 

Kırgız halkı yıllar yılı SSCB’nin ateistleştirme po-

litikasına maruz kalmış ve ancak 90’larda bağım-

sızlığını kazanmış baskı ve zulüm altındaki nice 

toplumlar gibi ağır bedeller ödemiş ve bugünlere 

gelmiş. Ata Beyit  (Baba Mezarlığı), bunlardan bi-

rine en dramatik örnek olarak karşılıyor ziyaretçi-

lerini. 1938’de Komünizme karşı duran aralarında 

Cengiz Aytmatov’un babasının da olduğu 138 

muhalif, kurşuna dizilerek katledilmiş. Sonra tuğ-

la ocağı onlara toplu mezar olmuş. Gerçek, ancak 

1993’te ocağın bekçisinin kızı tarafından anlatıldık-

tan sonra açığa çıkmış. Katliamın kurbanları Rabb-

lerinin huzurunda hesaplaşacakları günün şahid-

liğini yapıyor tüm dünyaya. Bu katliamın hazin 

hikâyesi üzerinden SSCB’nin yıllar yılı bölge hal-

kına yaptığı zulmün boyutunu bir nebze de olsa 

görebiliyoruz.

Dışı seni, içi beni yakar sözünü hatırlıyorum 

çokça. İyi giyimli (Çin ile sınır oldukları için Çin malı 

ucuz giysi imkânı bulunduğu ifade ediliyor) şık 

hanımları, yardım dağıtımından yararlanmak için 

geldiklerini görmek önce şaşkına çeviriyor ama 

evlere ulaştığımızda hiçbir şeyin göründüğü gibi 

olmadığını acı bir şekilde anlayıveriyoruz. Ya bah-

çede içinde birer göz odadan müteşekkil; hemen 

hiçbir eşyanın olmadığı, yemeklerin bahçede ka-

zanlarda pişirildiği fakirhaneler yahut birer odadan 

müteşekkil komün sistemi apartmanlarda yaşam 

mücadelesi. Ne yazık ki evin geçiminin o giyim 

kuşamına bakarak yanıldığımız kadınların omuzla-

rında olduğunu da öğreniyoruz. % 76 Müslüman, 

% 18 Hristiyan bulunan Kırgız şehirlerinde camiler 

de kiliseler de karşılayabiliyor sizi. Celalabad Su-

zak İlçesinde Eyüp el Ensari Camii, Aişe Sıddıka Kız 

Kur’an Kursu yolculuğumuzun aklımızda yer eden, 

çok güzel mekânlarından. Namaz molası için uğ-

radığımız Eyyüp El Ensari Camii kadınlar bölümü 
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her yanında canlı çiçekleri, aydınlığı ve temizliği 

ile karşılıyor bizi. Caminin tamamının çinisi, vitrayı, 

her bir karesine yerleştirilmiş çeşit çeşit saksılarda 

çiçekleriyle muhteşem bir estetik, zarafet örneği 

olduğunu görüyor, içinden çıkmak istemiyoruz. 

Derken Aişe Sıddıka Kur’an Kursu adeta gül serası 

gibi bahçesi, henüz yıkanmış avlu taşlarıyla haber 

vermeden gelen misafirlerini karşılıyor.  Beş kadın 

hocanın 280 öğrenciye ders verdiği, kurs gösteri-

len özenle tüm fakirliğinin üstünü zarif bir tül gibi 

örtmüş. Muhteşem bir itina, titizlik, estetik örne-

ği olarak belleklerimizdeki yerine kayıt düşüyor. 

Başkent Bişkek’in Canı Cerde bölgesinde bir 

başka Kur’an Kursu ise içinde bulunduğu yoksul-

luğu-yoksunluğu ile içimizden atamayacağımız 

bir sorumluluk olarak neler yapabiliriz sorusuyla 

peşimiz sıra zihnimizde buralara yol alıyor. Hoca-

lar hiç bir ücret almadan 100 kız öğrenciye ders 

veriyor. Sadece zekât ve sadaklar ile kursu ayakta 

tutmaya çalışarak eğitime devam etmeye çalışı-

yorlar. Küçücük odalarda yerlerde on-on beş öğ-

renci yatıyor. Her haliyle el atılmaya muhtaç yar-

dım edilmeyi bekliyor.  

Kur’an okumak üzere toplanmış bir ev, akra-

balar, konu komşu,  ikramlar… Avluda babalarının 

vefat yıldönümünde ev sahipliği yapan mahzun 

iki yetim... Nursultan 8.sınıfta, Gülnaz 11.sınıfta 

okuyor.  Annelerinin ardından babalarını da uğur-

lamışlar ebedi âleme ve evli ablaları da kalabalıkla 

birlikte gittikten sonra onlar bu âlemde yapayal-

nızlar. Binlerce soru koşup geliyor çocukların ha-

yat mücadelesine dair en çok da “yalnız nasıl yaşı-

yorlar?” sorusu. Onlar  “Allah var” diyorlar.  Yolculuk 

boyunca “O seni yetim bulup da barındırmadı mı?” 

diyen Rabbinden gayrı kimsesi olmayan bir başka 

hikâye, bir başka hikâye daha… 

Meydanlarda destansı hava verilerek inşa edil-

miş çeşit çeşit kadın-erkek heykellerin her biri, ayrı 

bir tarihi ve kültürel kahramanlık öykülerinin say-

falarını açıyorlar merak edenlerin önüne. Yüzyıl-

lardır nesilden nesile aktarılan Manas Destanı’yla 

gençlere Manas’ın şahsından, Kırgız halkının birlik 

beraberlik ve kahramanlık dersini veriyorlar.  Yollar 

boyu yolcusuna eşlik eden ağaçları, yemyeşil ta-

biatı, ana gibi eteklerinden tutundukları yüce dağ-

ları, binlerle ifade edilen irili ufaklı nehirleri, ansızın 

yolunuzu kesiveren at sürüleri, tarımı, hayvancılı-

ğı, keçe çadırları, at sütü ile yüz yıllarca uzak, an 

gibi yakın; biraz dün, biraz bugün zamanlar içinde 

gel-gitler yaşatan bir atmosfer. 

SSCB’nin etkilerini halen her yanında taşıyan, 

yeni yeni devleti yapılandırmaya çalışan, eğitim 

oranı yüksek, genç nüfusu fazla… Altı milyon nü-

fusa dünyanın her yerinden gelip faaliyet göste-

ren altı bin dernek-vakıf… Dünyanın her yerinde 

olduğu gibi misyonerlik çalışmalarının çok rahat 

yapıldığı, biz gitmediğimizde başkalarının boşluğu 

hemen doldurabileceği ama umudunu Türkiyeli 

kardeşlerine bağlamış, muhabbeti Türkiyeli kar-

deşlerinden yana olan bir ülke…  

Sevgi neydi? diyerek ilk sözü Aytmatov söyle-

mişti son sözü de o söylesin: “İnsan her şeyi an-

latamaz, zaten kelimeler de her şeyi anlatmaya 

yetmez.” 

Tefekkür
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Başarısız olmanın kurallarına devam ediyoruz. 

11. Çalışırken kendine sık sık dinlenme arası 

verirsen başarısız olursun.

Hatta dinlenmek için ayırdığın süre, çalışmak 

için ayırdığın süreden daha fazla olsun.    Ne gerek 

var ders çalışma masasında vaktini nakde dönüş-

türmeye ve daha iyi olmak için çaba gösterme-

ye…

Zaten, “Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak 

da kalamaz” 

12. Önyargılarından kurtulamadığın sürece 

başarısız olursun.

Matematik mi? “Asla, başaramam!..” ya da “filan 

dersten, falan konudan hiç anlamam!..” gibi bazı 

ders yada konulara ilişkin içselleştirdiğiniz ve ade-

ta kronik hale getirdiğiniz önyargılarınız...

Aslında, olumsuz deneyimlerini, istenmeyen 

ve beklemediğin  başarısız yaşantılarını birer hayat 

deneyimi olarak görüp, önyargıya dönüştürmeli-

sin. Böylece başarısız olursun.

Sen illa da, ”başarısız olmak” gibi senin için ke-

sin olarak yasak olan bir tercihi tercih ediyorsan; 

zaten  bazı alanlarda, derslerde ya da konularda 

başarılı olamayacağına dair, “kronik bir önyargı”ya 

sahipsin demektir. Ve bu önyargının etkisiyle ye-

nilgiyi, yenilmeden kabullenmiş olursun.

Zaten başarısız deneyimlerin başarıya giden 

yolda birer yol işareti olduğunu fark edemeyen; 

güçlü onca özelliği  olmasına rağmen, karamsar 

bir duygu haliyle kendisini zavallı olarak algılayan, 

ey başarısız (!)… Hâlâ inadım, inat!” diyemezsin.

Geçmişte onlarca hüneri göstermiş sen, yaşa-

dığın sürece mülkiyeti sana ait olan o mübarek 

kafanı iki elinin arasına alarak, silkin  ve gerçeğe 

uyan… Önüne koyduğun yeni zirvenin yürüyüşü-

ne de derhal başla… “Ha! Başlamak da istemiyo-

rum, bitirmeye de niyetli değilim” diyorsan; otur, 

oturmak iyi gelir…

Başarısızlığın 
20 Kuralı -II-

Uzm. Psk. Hüseyin ŞAHİN
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13. Kararlarının sorumluluğunu üstlenmediğin 

sürece başarısız olursun…

“Olumsuz durumların bir son noktasının olaca-

ğını bil ve bu nedenle kendi kararlarının sorumlu-

luğunu almaktan asla çekinme!..”

Kazanmak ve başarmak senin temel sorumlu-

luğundur. Sorumlu olduklarına karşı, sorumsuzca 

davranmak gibi bir hakkın yoktur. Yetkin ise hiç 

yoktur. Çünkü kendine karşı olan sorumluluklarını 

gerçekleştirdiğin takdirde mutlu olabilirsin. Buna 

rağmen sen, mutlu olmamayı tercih etmekte hâlâ 

ısrarcı mısın?

“Önemli olan kaybettiklerin değil, kazandıkla-

rındır. İşlerinin sorumluluğunu aldığın sürece ka-

zanmaya yakın olur ve başarırsın”.

Mademki, başarısız olmak istiyorsun, o halde 

sakın ola kendi geleceğin ve yaşamınla ilgili hiçbir 

sorumluluğu almayasın.  Nasıl olsa senin işlerini, 

senin adına yapacak birileri var!

Evinde anneni hizmetkâr, babanı ihtiyaçların 

için şifresiz ve kartsız hizmet veren bir ATM olarak 

gördüğün müddetçe başarısız olmayı gerçekten 

hak ediyorsun demektir…

14. Önünde bir hedefin yoksa başarısız olur-

sun…

Unutma!.. Eğer bir kişinin  geleceğe ilişkin 

hayâl ve idealleri yoksa çalışması için bir nedeni 

de yoktur. Unutmayalım ki: “Bizi biz yapan ümitle-

rimizden çok, amaçlarımızdır!...”

 O halde, senin hedefin ne? Ve sen bu tem-

poyla, o hedefine ulaşacağına gerçekten inanıyor 

musun?.. “Herkes başlayabilir ama ancak güçlü  

irade sahipleri  bitirebilir!” 

Ve tüm güçlü irade sahiplerinin  ortak yönle-

rinden birisi; her zaman bir hedeflerinin var olma-

sıdır!... Oysa başarısız olmak istiyorsan, sakın ola 

ki; kendine kısa, orta ve uzun dönemli bazı yaşam 

hedefleri belirleme ve o hedeflere ulaşmak için de 

yapman gerekenleri adım adım uygulama çabası-

nı da gösterme… Başıboş, amaçsız ve idealsiz bir 

şekilde; rastgele ve gelişigüzel  yaşamak dururken; 

hedef senin neyine?.. Başarısız olman için ne yap-

man ya da yapmaman gerekiyorsa mutlaka onları 

yap…

15. Çalışmadığın, çaba harcamadığın sürece 

başarısız olursun.

 “Ben çalışmadan da başarılı olurum”, diyenler-

den misin?  Oysaki şu bir gerçek;

“Başarının, çalışmadan önce geldiği tek yer 

sözlüktür. ”                                   

“Başarının bir anahtarı yoktur. Çünkü başarıya 

açılan kapılar zaten hiçbir zaman kilitli değildir”

Yoksa sen halen başarı kapısının anahtarını mı 

arıyorsun?  Sen sen ol, başarıya açık olan kapılar-

dan içeriye girme!..  Hatta açık olan başarı kapıları 

sanki kapalıymış gibi davran… Ne bileyim, başarıya 

açık olan kapıların anahtarlarını aramak gibi akla 

uzak şeyler yap.

Çözüm değil, problem üret. Zaten üretim ya-

pılması acil ihtiyaç… Ehil ve güçlü olduğunu dü-

şündürecek bir şeyler yapma. Zayıf ve beceriksiz 

olduğunu düşündürecek tarzda davran… Karşıla-

şacağın başarısızlıklar karşısında kendini masum 

göster, suçluyu dışarıda ara. Anneni, babanı, oku-

lunu, öğretmenlerini, sistemi hatta en yakınındaki 

dert ortağını, kankanı bile suçla. Mademki, ulaşılan 

sonucun bir nedeni var, o nedenin sen olmadığını 

kanıtlamak için her yolu dene… Geniş ufkunla so-
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nuca böyle bak…Duruma böyle bakmazsan, başka 

türlü nasıl başarısız olabilirsin!..

16. Belli bir çalışma düzenin, yani yöntemin 

yoksa başarısız olursun.

Program, katı ve sıkıcı kurallar koymanın adı 

değildir… Esnek ve uygulayabileceğin şekilde ve 

kendine göre zamanı planlayabilmendir. Yolunu 

açık görüyorsan, yürüyüş kurallarını biliyorsan 

ve  yürümeye başlayabiliyorsan, hedefine ulaşa-

bilirsin!.. Çünkü bütün bunları başarıyor olman, 

bir düzen oluşturduğunun ve kendine ait bir yön-

temin olduğunun göstergesidir. Aynı zamanda 

başarılması ve yapılması zor görünenleri, zorluk 

derecesini önemsemeden başarabileceğinin de 

kanıtıdır…

Oysa sen, planlı çalışmak, metotlu ve sistemli 

olmak gibi başarıya götüren, “başarılı bireyler”in 

alışkanlıklarını edinmekten uzak durmalısın… Ba-

şarısızlık, ancak böyle durumlarda yaşanabilir…

17. Doğru zamanda, doğru kararlar almadığın 

sürece başarısız olursun.

“Doğru zamanda doğru karar=BAŞARI’dır”

Doğru bir zamanlama ile doğru ve uygulana-

bilir kararlar almanı ayakta alkışlıyorum… Ancak, 

senin ise böyle bir başarıya değil, neticesi “başarı-

sızlık” olan bir karara ihtiyacın olmalı… Bu nedenle 

eğer gerçekten başarısız olmak istiyorsan, mutlaka 

yanlış zamanda yanlış kararlar almalısın…

Eğitim ve Psikoloji
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18. Öğrenmen gereken bilgileri, kavramak ve 

anlamak  için bir çaban olmadığı gibi içinde bir 

merak da yoksa başarısız olursun.

Eğer, başarısızlıklarla dolu bir yaşam arzulu-

yorsan ve bunun için bir reçete istiyorsan, işte 

o reçetede yer alacak ilk madde: “Sürekli bir öğ-

renme ve anlama merakından uzak durman”dır. 

Nasıl olsa başarısız olmayı arzuluyorsun, o halde 

öğrenmen gereken bir şeyleri ve hatta çok şey-

leri bilme ve anlama merakından derhal vazgeç-

melisin… Böylece, başarısız olmayı gerçekten 

başarmış olursun… Öğrenmen gerektiğine ina-

nıyorsan, öğrenirsin. Anlayabileceğini hissedi-

yorsan anlarsın… O halde eğer öğreniyor ve an-

lıyorsan daha ne istiyorsun... Ha, illa da başarısız 

olmayı mı istiyorsun?..  Öğrenebileceğine inan-

ma, anlayamayacağını anla!.. Gerisi gelecektir…

19. Zamanı değerlendiremiyor ya da nasıl de-

ğerlendirileceğini bilemiyorsan başarısız olursun…

“Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini,  akıllılar 

ise nasıl kazanacağını düşünür.” 

“Hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa har-

camayınız çünkü zaman hayatın kendisidir.”  

“Zaman büyük bir öğretmendir  yalnız ne yazık 

ki daima öğrencilerini öldürür.”

“Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, en 

çok, zamanın kısalığından şikâyet ederlerdir.”

Sen bu özlü sözlerin “özü”ne takılma, kafana 

göre takıl... Mutlaka hak ettiğin sonucu yaşarsın…

20. Gün içinde en zinde, en uyanık olduğun 

zamanı sıradan, boş, yararı olmayan ve önemsiz 

şeylere ayırırsan başarısız olursun...

“Zamanın öldürülmesinin basit örneği, telefon 

konuşmalarıdır.”

Sen, sen ol sakın zamanını sana değer katacak 

ve geleceğine yatırım olacak şeyler için değerlen-

dirme. Nasıl olsa zaman mutlaka geçer ve biter… 

Sana verilmiş olan zaman dilimi de bir gün bitecek 

ve geçip gidecektir… Ancak mademki başarısız ol-

mayı bir kere kafana koydun; o halde sınırlı olan 

zamanını dolu dolu ve anlamlı geçirmek gibi bir 

yanlışa düşme.

Bırak kendi haline zamanını… Boş boş geçsin, 

boşa geçsin. Sen de, bu durumda başarısızlığının 

keyfini doya doya yaşamış olursun(!)

Yok, efendim, “vakit nakitmiş.” Senin nakit ihti-

yacın yok ki, nasıl olsa anlık düşünüyor, anlık yaşı-

yor ve hem de cüzdanını kabartan prestijli onlarca 

kartla taksit taksit geçinip gidiyorsun… Harca har-

ca, kendinden tüket, kendini tüket. Nasıl olsa, ba-

şarısızlığı başarmaya azmetmişsin…Var mı senden 

daha başarısızı?..

“Zaman öldürmek en pahalı harcamadır.”

Doya doya yaşa başarısızlığını, başaramamış 

olmanın gerginliği ve pişmanlığıyla…

“Geçmiş veya gelecek yoktur. Sonsuz bir şimdi 

vardır.” 

Lütfen, zamanını öyle şeylerle değerlendir ve 

doldur ki, sonuçta başarı uzağında kalsın, başarı-

sızlık yanı başında olsun!..

Sonuç olarak; başarı için gerekli ve zorunlu 

olan her şeyin tersini düşünüp, uyguladığın an 

yüzde yüz “başarısız” olacaksın… ve “Bittiğinde 

mutsuz olduğunuz gün, BAŞARISIZ bir gündür.”

Eğitim ve Psikoloji

Sen, sen ol sakın zamanını 
sana değer katacak ve ge-
leceğine yatırım olacak şey-
ler için değerlendirme. Nasıl 
olsa zaman mutlaka geçer ve 
biter… 
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Çocuklarımız dünyaya gözünü açtığı ilk 

günden itibaren sürekli bir büyüme ve 

gelişme içerisindedirler. Bu büyüme ve gelişme 

bazı dönemlerde daha hızlı, bazı dönemlerde ise 

daha yavaş seyreder. Çocuğun her yaş dönemin-

de kendine özgü gelişme özellikleri vardır. Onları 

daha yakından tanıyabilmek ve anlayabilmek için 

onun yaşına bağlı gelişim özelliklerini bilmemiz 

gerekir. 

Bedensel Gelişim: 6/9 Yaş dönemi “okul çağı” 

olarak nitelendiriyoruz. Çocuğun daha önce ge-

çirdiği “oyun çağına” nazaran büyüme hızı yavaş-

lamıştır. Büyüme daha çok kol ve bacak uzama-

sı şeklinde görülmeye başlamıştır. Büyük kaslar 

epeyce gelişmiş olmasına rağmen küçük kaslar 

(el, parmak, bilek, dil hareketleri gibi) henüz ge-

lişme halindedir. Kâğıt kesmek, yapıştırmak, çekiç, 

testere, gibi aletleri kullanmakta zorlanır. Yaptığı 

işler kaba saba olur. El becerisi gelişmediği için bu 

dönemde, ondan düzgün işler beklemek de hata 

olur zaten.

Bu durumda görme yeteneği tam olarak ge-

lişmemiştir. Bu yüzden çocuğun ince işleri (ince 

uçlu kalem kullanması ve küçük puntolu yazı 

okuması) yapması göz sinirlerini yıpratabilir.

Çocukların bu dönemde hareket ihtiyacı oldu-

ğu için fazla atılgan davranmaları ve başlarından 

büyük işlere kalkışmaları normaldir. Anne baba bu 

durumu hoşgörüyle karşılamalıdır.

Bu çağda beden sağlığı ile düşünme gücü 

arasında yakın bir ilişki vardır. Bu dönemde kalıcı 

dişler çıkmaya başlar. Aynı zamanda bu dönemde 

çocuklarda kızamık, suçiçeği, kabakulak gibi bula-

şıcı hastalıklar da çok görülür. Anneler babalar bu 

dönemde çocuğun gerekli muayenelerini aksat-

mamalıdır. Ayrıca beslenmesine de dikkat etmek 

gerekir.

Zihin Gelişimi: Bu çağda henüz çocukta so-

mut düşünme gücü hâkimdir. Çocuk duyguları ile 

düşünür. Yaparak ve yaşayarak daha kolay öğre-

nir. Yedi yaşındaki çocuk oyun çağına göre daha 

6-9 Yaş Dönemi
Çocuklarının Gelişim 
Özellikleri

Emine Yalçın DUMLUPINAR

Aile
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gerçekçidir, duyguları düşüncesine hâkim olabilir, 

henüz olayları objektif değerlendirmeden uzaktır. 

Eleştiri yeteneği tam olarak kazanmakla birlikte 

zeki çocuklar eleştiri yeteneğini daha erken kaza-

nır.

Bu çağda zaman kavramı çok sınırlıdır. Çocuk-

lar ileri için plan yapamayabilirler. Sekiz yaşından 

sonra zaman kavramı daha çok netleşmeye başlar. 

Bu nedenle, bu çağı yaşayan çocuklarımızdan ile-

riye dönük planlar yapıp bunu davranışa dökme-

lerini beklemek biraz acelecilik olur. Çünkü onların 

zaman anlayışı, bir yetişkin düzeyinde değildir.

Bu çağda çocuk para kavramını, nasıl kullana-

cağını ne işe yaradığını bilmek ister, ona haftalık 

harçlık vererek paranın nasıl kullanılacağı öğretil-

melidir. Ayrıca artık çocuk sayıları kavramaya baş-

lar yüze kadar sayabilir ve basit işlemleri öğrene-

bilecek duruma gelir. 

Zihinsel gelişime paralel giden dil eğitimi de bu 

çağda çok hazlıdır. 8-9 yaş arası dönemde çocu-

ğun kelime hazinesi çok genişler. Bunda okulun 

etkisi büyüktür. 6-7 yaşlarında okuma yazma öğ-

renebilecek duruma gelir. Genellikle kız çocuklar 

okuma-yazmada erkek çocuklar ise hesap yap-

mada daha önde giderler. Çocuklarda, çocuk ge-

lişimine paralel olarak “bütün halinde öğrenme” 

daha kolay olduğu için okumada da cümleden 

harfe doğru öğretme metodu daha uygun bulun-

muştur.

Yapılan araştırmalar bu çağın sonuna doğ-

ru çocukların yabancı dil öğrenmeye hazır hale 

geldiklerini göstermiştir. Çocuklar bu çağda hay-

vanlara özel ilgi duyarlar ve evde beslemek ister-

ler ama bakma sorumluluğunu yüklenemezler. 

Hayvanlarla ilgili, şarkılı, sözlü temsil ve filmlerden 

hoşlanırlar. Kızlar, büyükler gibi giyinmekten, ev-

cilik oynamaktan, öğretmenlik rolü üstlenmekten 

çok hoşlanırlar; erkekler ise araba ile oynar, asker-

lik, şoförlük gibi rolleri üslenirler ve bundan çok 

hoşlanırlar. 

Psikolojik Gelişimi: Bu dönem çocuklarının en 

önemli duygusal ihtiyaçları sevilmek, beğenilmek, 

benimsenmek ve değer verilmektir. Arkadaşlıklar 

kısa sürelidir. Okulda arkadaş ilişkileri iyi gidiyorsa 

okulu oldukça severler ama ilişkilerinde ters giden 

bir şeyler varsa okula gitmek istemeyebilirler ya da 

gönülsüz giderler. Bu yaş çocukları, aynı zamanda 

şikâyet etmeyi de çok severler.

Bu yaşlarda erkek çocukların fiziksel saldırgan-

lığı, kız çocukların ise sözel saldırganlığı daha çok 

yeğlediği gözlenir. Birbirlerine karşı oldukça acı-

masız eleştirileri ve davranışları olabilir. İlkokul öğ-

retmeni onların hayatındaki en önemli kişilerden 

biridir.

Sürekli başarısızlıkları yüzlerine vurulursa ko-

layca düşük benlik saygısı geliştirebilirler. Bu yaş 

çocukları somut düşünme döneminde oldukları 

için çoğunlukla görerek ve yaparak öğrenirler.

Fiziksel ve zihinsel çalışmalarda kolayca yo-

rulduklarından dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Evde 

dinlenmeleri için fırsatlar oluşturmak uygun olur. 

Ona çizgi film izleyebileceği, oyun oynayabileceği 

serbest zamanlar tanımak okul uyumunu da ko-

laylaştırabilir.

Özellikle ödev yapma işinin kâbusa dönüşme-

sini engellemenin birinci şartı, çocuğun “çocuk” 

olduğunu unutmamaktır!

Aile

Bu çağı yaşayan çocukları-
mızdan ileriye dönük plan-
lar yapıp bunu davranışa 
dökmelerini beklemek biraz 
acelecilik olur. Çünkü onların 
zaman anlayışı, bir yetişkin 
düzeyinde değildir.
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Çocuğum okula başlıyor

Yeni eğitim yılında okula bu yıl başlayan ço-

cuklar, ailelerinden ilk kez uzun süreli ayrı kalacak 

ve dış dünya ile ilk karşılaşma dönemini yaşaya-

cak. Bu dönemin başarıyla atlatılmasında öğret-

men ve ailelere büyük görev düşüyor.  Çocuğun 

okula başlaması, içinde yaşadığımız toplumda ge-

lişimini sürdürebilmesi açısından çocuk ve ailesi 

için bir sorumluluktur. Okula başlama sadece ço-

cuklar için değil aileleri için de önemli bir olaydır. 

Çocuk ebeveynlerinden ayrışarak farklı akran ve 

öğretmenleriyle iletişime girer.

Okulun çocuk üzerinde psiko-sosyal etkisi

Okul, çocuk için ailesi dışında yeni bir sosyal 

çevredir. Doğal olarak çocuğun uyum sağlaması-

nı gerektiren çok sayıda farklı özellikleri ve ilişkileri 

içerir. Çocuk okula başlaması ile birlikte ihmal ve 

terk edileceğini düşünebilir. Korku ve kaygı hisse-

debilir.  Akranlarının dışlamasından, endişelenebilir.

Aile, çocuğun değişimine hazırlanmalı

Okula başlama anında çocukların gösterdikleri 

tepkiler, onların o ana kadar geliştirdikleri ilişkile-

rin bir sonucudur. Ebeveynler bu dönemde ço-

cuklarının yanında olarak, duygusal yönden gü-

ven vererek, anlayabileceği kavramlarla açıklama 

yaparak okula başlama sürecini uyum ve davra-

nış sorunlarına yol açmadan yönetebilmelidirler. 

Okula başlamadan önce edinilen alışkanlıklar, 

beceriler ve duygular açısından güçlü bir kişilik 

sergileyen çocuk, okulun sosyal ve akademik so-

rumluluklarını rahatlıkla yerine getirir

Çocuklar anne ve babayı örnek alırlar!

Çocuk korunmaya, ilgiye ve sevgiye muhtaç 

bir varlıktır. Ailenin uygun tutum ve davranışlarıyla  

çocuğun ruhsal ve davranışsal gelişimi sağlıklı ya-

pılandırılabilir. Ancak ebeveynler çocuklarına ye-

terli düzeyde ilgi ve sevgi göstermez, kişilik geli-

şiminde uygun rol model olmaz ise çocuk uyum, 

Çocuk Eğitiminde
Ailenin Rolü!

Sos. Hizm. Uzm. Fatih KILIÇARSLAN

Eğitim ve Psikoloji
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davranış, sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmak-

tadır. Çocuğun kişilik gelişimi birey, çocukluk dö-

neminden itibaren çevresinde yaşayan insanların 

davranış ve tutumlarını taklit eder. Bu taklit önce 

anne ve baba imajı ile başlar. 

Bir çocuğa anne-babası nasıl davranırsa, 

çocuk da öyle davranır!

Kişilik doğrudan doğruya anne-babanın ço-

cuğu ile karşılıklı kurduğu ilişkiden doğmaktadır. 

Kişilik, çocuk ve içinde yaşadığı toplumla sıkı ilişki-

lerden, çok kuvvetli duygusallıklardan oluşmakta; 

çocuk ile çevre arasındaki ilişkinin, diyalogun ve 

etkileşiminin sonucu olarak değerlendirilmektedir. 

Bir çocuğa ana babası nasıl davranırsa çocuk da 

diğer kişilere karşı öyle davranır. Önce karakterin, 

daha sonra kişiliğin oluşmasında ve gelişiminde 

çocuk, ana baba etkileşimi sürecinde sevgi ve di-

siplin temel rol oynar. Çocuğun karakteri, çoğu 

kez kendisini, ana babasının verdiği davranış özel-

liklerini yansıtır. Karakteri oluşturan en önemli yol, 

çocuğa ahlakî davranışının nedenlerini açıklamak-

tır. 

Özgüveni yüksek, benlik saygısı gelişmiş 

çocuk için; bağımsızlığına önem vermeliyiz!

Sağlam duygusal temeller üzerine kurulan ki-

şiliklerdeki çocuklar, hayatın beraberinde getirdiği 

sorunlarla baş etmeye hazırlanmış demektir. Kişi-

lik zamanla olgunlaşır. Çocuğun fizikî, zihinsel ve 

duygusal yapısı zamanla gelişir. Önceleri duygu ve 

heyecanlarını denetleyemeyen çocuk büyüdük-

çe duygu ve heyecanlarını nasıl denetleyeceğini 

öğrenir. Ailenin sosyal-ekonomik düzeyi, kültürel 

durumu, arkadaş ve okul çevresi çocuğun kişili-

ğinin oluşumunda önemli rol oynar. Kendine ve 

çevresine güvenen çocuklar, yaşam başarısı yük-

sek olmaya aday çocuklardır. Çocuk büyüdükçe, 

anne babasından ayrı bir varlık, farklı kişi olduğunu 

hisseder. Bir başkasına benzemeye çalışabilir, rol 

modelleri vardır. Sosyal varlık olarak, aile dışına çı-

karak toplumsal ilişkilerini geliştirmeye başlar, arka-

daş grubuyla etkileşime girer. Kişiliğin kazanılma-

sında sosyal ve çevresel faktörlerin rolü büyüktür.

 Çocukla yaşanan iletişim ve uyum çatış-

maları nelerdir?

Çocuk ergenlik sürecinde akran grubu içer-

sinde iletişim güçlükleri çeker, ebeveynlerinden 

modelleme ile edindiği şiddet davranışlarını arka-

daşlarına gösterme eğilimindedir. Günlük yaşamı-

mızda, çocuğumuzun bir sorunu karşısında; her 

şeyin iyi gideceğini söylemek, akıl vermek, dinle-

memek, eleştirmek, suçlamak iletişim engeli ol-

duğunu öğrendiğimizde çoğumuz şaşırıyoruz. Bu 

yaklaşımlar çocuğumuza hiç yardımcı olmadığı 

gibi onun sorununu çözmede bir engel oluşturu-

yor, sorunu ortaya koymasını ya da açıklamasını 

engelliyor. Çocuk duygularının kabul edilmediği-

ni, değersiz olduğunu, anlaşılmadığını düşünerek 

kendini olumlu tutumlarla ifade edemeyen çocuk 

şiddet tutumları ile ailesinin ilgisini çekmeyi ileti-

şim yöntemi olarak benimsiyor. 

İletişimde amaç sorun çözme kadar, uzlaş-

ma becerileri göstermektir!

Çocukların şiddet tutumlarının değiştiril-

mesinde, çatışma karşısında çözümleyici yak-

laşımlarının ve kriz yönetim becerilerinin ge-

liştirilmesine bağlıdır. Ancak sorunu ya da 

çatışmayı çözen çocuk, şiddet davranışlarından 

kaçınabilir. Her şeyden önce çatışmanın çö-

zümlenmesinde, sorunu anlamak ya da ana-

liz edebilmek çözümün kaynağını da oluşturur.  

Eğitim ve Psikoloji

Ebeveynler çocuklarına ye-
terli düzeyde ilgi ve sevgi 
göstermez, kişilik gelişimin-
de uygun rol model olmaz 
ise çocuk uyum, davranış, 
sosyal sorunlarla karşı karşı-
ya kalmaktadır. 
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Çatışma yapısı gereği her iki tarafa zarar ver-

mektedir. Bireylerin duygusal, fiziksel örselenme-

sine yol açmaktadır. Öncelik, çatışmaya yol açan 

tutumlardan kaçınabilmektir. Ancak çatışma orta-

ya çıkmışsa, çözüme odaklanarak yaklaşım geliş-

tirebilmeliyiz. Sorun çözme kadar, uzlaşma bece-

rileri göstererek çatışmayı çözümlemek de amaç 

olmalıdır.

Sağlıklı ebeveyn çocuğunu tanıma ve anla-

ma çabası gösterir!

Ebeveynler, çocuklarının farklılık çabalarını, 

kimlik arayışını korkuyla, endişeyle karşılayabilir ve 

kendi olumsuz duygularını çocuklarına baskı ola-

rak yansıtabilirler. Ebeveynler bu şekilde çocuğuna 

sürekli müdahale etmekle; çocuğun kendi olma, 

kendini tanıma çabasını da zorlaştırmaktadırlar. 

Müdahaleci tutumlarıyla çocukta ek bir stres fak-

törü olmaktadırlar. Aile içi ilişkilerde ihmal, istismar 

ve şiddet içerisinde yetiştirilen çocuk psiko-sosyal 

gelişim evrelerinde duygusal, sosyal, kişilik gelişi-

mi açısından uyum ve davranış sorunları gösterir. 

Ebeveynler çocuklarına kendi uzvu gibi 

davranmaktan kaçınmalıdır!

Ebeveynler çocuklarıyla “bağımlı” ilişki kurma, 

onlara kendi uzvu gibi davranma, sahiplenme 

duygusuyla hareket etmek yerine çocuğa fark-

lı bir birey olduğunu hissettirmeli. Yaşına uygun 

olarak sorumluluklar almasını, bağımsız hareket 

edebilmesini ve aile içersinde karar sürecine ak-

tif katılımını desteklemelidirler. Çocuk hayatın so-

rumluluğunu aldıkça, sonuçlarını gördükçe kendi 

değerlerini, hayat kriterlerini oluşturacak ve kendi 

ayakları üzerinde durarak hayatına yön verebile-

cektir. Böylece bağımsızlaşan çocuk yaşanmış 

hayatın sonuçlarından çıkardığı derslerle kişiliğini 

ve karakterini oluşturacak, kendini tanıma ve anla-

ma yolculuğunda mesafe kazanacaktır. Çocuğun 

şiddet davranışlarından uzaklaşarak uyumlu, üre-

ten bir değer olarak geleceğe hazırlanması “insanı 

merkeze” alan bir aile ve toplum düzeninde ger-

çekleşebilir.

 

 

Eğitim ve Psikoloji

Günlük yaşamımızda, çocu-
ğumuzun bir sorunu karşı-
sında; her şeyin iyi gidece-
ğini söylemek, akıl vermek, 
dinlememek, eleştirmek, 
suçlamak iletişim engeli ol-
duğunu öğrendiğimizde ço-
ğumuz şaşırıyoruz.
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Gizemli topraklar

 Umre’ye gitmeme henüz on beş gün vardı. Si-

irt’te çok iyi tanımadığım ve sadece yolda karşıla-

şırsak merhabalaştığımız birinden facebook üze-

rinden gelen mesajda: “Eyüp abi seni rüyamda 

gördüm. Yanında iki kız çocuğuyla birlikte Hacc’a 

gidiyorsun. Çok güzel bir rüyaydı.” yazılıydı. Şaşır-

dım ve kendisine: “Ben on beş gün sonra nasip 

olursa Umre’ye gidiyorum ve yanımda da eşim ile 

teyzem var.” diye cevap verdiğimde onun şaşkın-

lığı daha fazla oldu.

 Kendinize bir iyilik yapın ve gidin. Ciddi-

yim!

 Kutsal topraklar sırlarla dolu. Ancak, siz oraya 

gizem aramaya, olağan dışı bir şeylerle karşılaş-

mak maksadıyla gitmeyin. Niyetinizde “Allah rı-

zası” olabildiğince daha ön planda, daha yoğun 

olsun. Sadece ibadet etmek, günahlardan büyük 

bir olasılıkla arınmak ve bunu hissetmenin hafifli-

ğini yaşamak için gidin. Bir de tanımak, anlamak, 

hissetmek, dokunmak için... Neyi peki? Cevabı 

orada… Gidin ve düğümü çözün.

 Korkmayın, gidin!

 “Gidersem hayatımda bazı değişiklikler yap-

malıyım.” düşüncesi varsa şayet bu koca bir ves-

vese ve kendi nefsinizin size tam bir oyunudur. 

Gidecekseniz şayet döndükten sonrasını hiç dü-

şünmeyin. Sadece gitmeyi isteyin ve gidin. Dön-

dükten sonra hayatınızda neleri değiştirip değiş-

tirmeyeceğinizle ilgili düşünceleri atın bir kenara.

 

Gitmemekle kendime meğer haksızlık et-

mişim

Kutsal topraklara Umre veya Hac için gitmek 

bundan beş-on sene öncesine kadar genellik-

le belli bir yaşın üzerindekilere diğer bir ifadeyle 

emeklilere mahsus olarak algılanırdı. Genelde de 

öyle olurdu zaten. Genç neslin işi değildi pek. Fa-

kat son beş-on senede genç nesil kutsal toprakla-

rın farkına vardı. İmkânlar da genişle(til)di. 

Kendiniz, Çevreniz, 
Ülkeniz ve Ümmet 
İçin Umre’ye Gidin

Eyüp GÜZEL

Deneme
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42 yaşıma geldim ve ilk kez gidiyorum Umre 

için. Kendi bedeniniz, ruhunuz, aklınız, kalbiniz, 

hisleriniz, bilgileriniz… Yani kendinize ait her şeyi-

nizin “işte bu!” diye aradığı bir şey var ve siz bunun 

farkına varamazsınız. Bir şey aradığınızı bilmediği-

niz için neyi bulacağınızı da bilemezsiniz. Güzel 

bir çiçeği sevdiği bir köşeye koyduğunuzda o çi-

çek size bildiği tüm sırları açar. 42 yaşıma kadar 

kutsal topraklara gitmemekle kendime meğer ne 

büyük bir haksızlık ettiğimi fark ettim.

 Kutsal topraklar demek istemiyorum

 “Kutsal Topraklar” ifadesi yanlış bir kelime değil. 

Fakat şahsen bendeki tam karşılığını bulmuyor. Yer 

tarifi olarak kullanılabilir ancak mana itibariyle iste-

diğim kıvamı vermiyor. Sanki size değil, başkasına 

ait olan veya sizden bir şey değil de başkasından 

bir şeylerin bulunduğu bir yermiş gibi his uyan-

dırıyor. Abartıyor muyum bilmiyorum ama orası 

sizsiniz. Kendi arkadaş grubunuz, çevreniz, kendi 

ülkenizdir. Sizde, arkadaş çevrenizde inanca dair 

bir gaye, bir şuur varsa işte o gaye ve şuurun mer-

kezi orası. 

Daha açık ifade edeyim; Mekke’nin sokakla-

rı, Kâbe’nin etrafındaki mahalleler örneğin ken-

di mahallemizin sokaklarını andırır. Her ne kadar 

eskiye dair hiçbir şey kalmamışsa da Kâbe’nin o 

karşısındaki yamaçlarda kurulu olan mahalleleri 

uzaktan seyrederek tefekküre dalın. Mekke döne-

minde, hani Hicret’ten önce o zorlu yıllarda saha-

belerin tek tük evlerini fark edeceksiniz. En sonda-

ki evlerde etrafında en azgın müşriklerin evlerinin 

arasında kalmış bir sahabenin evindeyken nasıl 

huzursuz edildiğini hissedeceksiniz. Sahabele-

rin toplandıkları mekânları düşündükçe bakmaya 

doyamayacaksınız o mahallelere ve hiç yabancı-

lık çekmeyeceksiniz. Sanki hatıralarınız varmış ta 

gözünüzde canlanmış gibi bir hisse kapılacaksınız.

Ve siz bu düşüncelerle okunan ezan-ı şerifi du-

yunca mahallenin az aşağısındaki Beyt’ül Haram’a 

(Kâbe’ye) doğru ilerleyip namazı bu düşüncelerle 

kılacaksınız. Sanki ashap halen orada… Siz gör-

mezseniz de Hz. Resûlullah (s.a.v.) ve ashabının 

oralarda namaz kıldığını, oturduğunu, yürüdüğü-

nü biliyor olmanız size öyle hoş gelecek ki şimdi-

ye kadar oralara gitmemekle kendinize yaptığınız 

haksızlığı fark edeceksiniz.

Son olarak Umre ibadetinin daha da önemsen-

mesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesi için ora-

larda bol bol fotoğraf çekip kullanıyorsanız sosyal 

medya ağlarında paylaşmayı ihmal etmeyin ve 

bunu önemseyin. Kısmette varsa bir sonraki ya-

zımda Medine’yi okuruz.

Abartıyor muyum bilmiyo-
rum ama orası sizsiniz. Kendi 
arkadaş grubunuz, çevreniz, 
kendi ülkenizdir. Sizde, arka-
daş çevrenizde inanca dair 
bir gaye, bir şuur varsa işte o 
gaye ve şuurun merkezi ora-
sı. 

Deneme
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Size bir haber geldiğinde onu etraflıca 

araştırın…1 buyuruyor Rabbimiz. Her gün 

onlarca yazı, yüzlerce haber, belki binlerce görün-

tü kaydediyor beynimiz. Hangisi gerçek, hangisi 

yorum? Düşündüğümüz şeyler aslında düşün-

memiz istenilen şeyler mi? Farkında olarak ya da 

olmayarak zihinsel, sosyal ve hatta psikolojik den-

gemizle oynanmasına müsaade mi ediyoruz?

Bunları, zaten gereksiz pek çok bilgi ve veriyle 

meşgul olan zihnimizde yeni bir paranoya oluş-

turmak amacıyla sormuyoruz. Amacımız gün 

içerisinde nelerle meşgul olduğumuza, bunu as-

lında isteyip istemediğimize ilişkin bir iç gözlem 

yapmak, farkındalığımızı artırmak.

Gazeteler, TV kanalları, internet, sosyal med-

ya, kulaktan kulağa… Bizim bir gündemimiz var 

mı? Yoksa planlı gündemlere meze mi oluyoruz. 

Okuduğumuz, gördüğümüz, seyrettiğimiz ya da 

retweetlediğimiz herhangi bir şey, bizimle ne ka-

dar ilgili? Bizim bir hayalimiz var da, bu hayali ger-

çekleştirme yolunda mı bu bilgileri elde ediyoruz 

yoksa köşe yazısı okuyorum, ülkemdeki ve dün-

yadaki güncel gelişmeleri takip ediyorum, sosyal 

medyada çok aktifim diye kendimizi mi avutuyo-

ruz?

Okumanın da araştırmanın da, sosyal medyayı 

kullanmanın da işlevsel olması gerekir. İşlevsel ol-

mayan bilgiler hafızamızda, tahmin ettiğimizden 

çok daha fazla alan işgal eder. İçeriği ne olursa ol-

sun, işimize yaramayan bilgi ve görüntülerle had-

dinden fazla muhatap olmak, iş ve aile yaşantımızı 

etkiler, dengemizi bozar. Hedeflerimizle aramıza 

mesafeler girmesine neden olur. 

Peki, bilgi edinmenin işlevsellik ölçütleri neler 

olabilir?

Makul bir zaman diliminde, açık bir gaye için 
olmalı.

Sorumluluklarımızı yerine getirmemize engel 
olmamalı.

Bilmemiz durumunda bize olumlu hiçbir kat-
kısı olmayacak bilgilerden olabildiğince uzak du-
rulmalı. (Sadece magazinsel bilgi değil, örneğin; 
falanca ülkede adamın biri her tarafı cam olan çok 
yüksek bir binadan atlayış yapmış…)

Müspet bir amaç taşımadığı açıkça bilinen 
kaynaklardan uzak durulmalı.

Sosyal medyanın fazla kullanımının gereksiz 
bilgi ve muhabbetlerle hemhal olmayı artırdığı bi-
linmeli.

Edindiğimiz bilgiler; bir insan olarak, bir Müslü-
man olarak, bir evlat olarak, bir eğitimci olarak, bir 
yönetici olarak, bir öğrenci olarak… Farklı kişilikle-
rimize ilişkin donanımımızı desteklemeli.

Adamın biri Nasreddin Hoca’ya:

-Hocam bir tepsi baklava gidiyor gördün mü? 
der.

Hoca:

-Bundan bana ne, diye cevap verir.

Aynı adam tekrar:

-Ama tepsi sizin eve gidiyor, der.

Hoca cevaben:

-E, o zaman sana ne! diye son noktayı koyar.

Ne bize ne de bir başkasına faydası olmayacak 
bilgi, belge, görüntü, haber ve duyumlarla vakti-

mizi ve enerjimizi tüketmemek ümidi ile...

Dipnotlar 

      1 Hucurât Sûresi; 49/6.

Kamera Arkası
Yahya Furkan KONYALI

Deneme
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Ağaçsız dünya olmadığı gibi ağaçsız 

bahar da olmaz. Baharsız da ağaç ye-

tişmez zaten. Her esintide yaprak dökse de 

usanmadan yenilenir. Daha güzellerini kaza-

nır.

O, yapraklardan bazıları da vardır ki ne bir 

rüzgâr onu etkiler ne de bir fırtına. O güçlü-

dür asla kopmaz, usanmaz. Ne kadar çekse 

de o rüzgârlardan, birkaç kere yaş akıtır. Usan-

maz. O güçlü fırtınalara dayanır ve onlara asla 

solduğunu göstermez. O gürdür ve hürdür. 

Rüzgâra göre yön değiştirmez. Ne tarafa çe-

kilirse onun zıddına gider. Çünkü o fırtınaya 

kapılırsa kopacağını bilir. Bazıları da vardır ki 

fırtınadan sarsılır. Onlar dalların ucunda du-

rur. Küçük bir esintiye kapılıp onun gitmek is-

tediği yere gider. Rüzgâra bağlı sürdürür ya-

şamını, en sonunda sararmış bir şekilde ko-

par dalından. Pişman olur ama geri dönmez.

Ümmet da buna benzer. Ne kadar dökse 

de yapraklarını o ağaç tamamen yok olana 

dek her zaman daha iyilerini kazanır.

Ümmet Ağacı
Meryem YANAR

Ümmet da buna benzer. Ne 
kadar dökse de yapraklarını 
o ağaç tamamen yok olana 
dek her zaman daha iyilerini 
kazanır.

Deneme
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Dışarda yağmur, hava toprak renginde ve 

ıslanan her yerde toprak kokusu!

Bu koku, bana varlığımı hissettiriyor. Toprak, 

bana benliğimin ne kadar da mucizevî olduğu-

nu hatırlatıyor. Sonra ellerimi kaldırıp avuçlarıma 

bakıyorum ve ellerimin ne kadar da aciz olduğu-

nu görüyorum. Aynaya dönüp baktığımda, yüz 

hatlarım bana varedildiğimi söylüyor. Bir yaradan 

olmasa bu kadar ince düşünülmüş olmam ve be-

denimin azalarının bu kadar dengede olması bir 

tesadüf olabilir mi? Gözlerimin içinde kendimi 

görürken bile varedenin kudreti konuşuyor yüre-

ğime. Ayaklarım her gün ayrı bir telaşın peşindey-

ken azalan ömrüm, fani oluşumu vuruyor yüzü-

me her gün…

Pencereden odama sinen bu koku, içime sin-

miyor nedense. Bir ölüm gerçeği sarıyor duy-

gularımı ve bu kokuyla bütünleşeceğim o günü 

düşünmeye başlıyorum yeniden. Sonra ellerimi 

kaldırıp avuçlarıma bakıyorum ve dilimden avuç-

larıma dökülen günahlarımı bırakıyorum tövbe 

kapısına.

Topraktan bir ben olduğu gerçeği, dilime ham-

dı gerektiriyor, alnıma secdeyi, gönlüme imanı 

gerektiriyor. Sesime ses verenin adını zikretmeyi 

gerektiriyor. 

Topraktan yoğurulmuş bedenim, bana 

Âdem’ce bir dirilişi hatırlatıyor. Ondan daha çok 

aldanmışken İblis’e, ondan daha az tövbe ediyor 

olduğum gerçeğini hatırlatıyor. ‘Sen benim Rab-

bimsin’ dedikten sonra ellerimin yasaklara dokun-

duğunu hatırlatıyor. Sonra dönüyorum Kâbe’ye 

ve bana lütfedilen hayatın ziyanına pişmanlığımı 

döküyorum seccademe…

Topraktan Bir Ben
Maşite TORAMAN

Topraktan bir ben olduğu 
gerçeği, dilime hamdı ge-
rektiriyor, alnıma secdeyi, 
gönlüme imanı gerektiriyor. 
Sesime ses verenin adını zik-
retmeyi gerektiriyor. 

Deneme
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Kayboluşlar, yorgunluklar, yorulmuşluklar ba-

rındırıyor bedenim, ayaklarım üşenmişliğin en 

keskin noktasında, sözlerim kelamların en boş 

durağında ve yüreğim faniliğin karanlıklarında bir 

sokak lambası altında titreyen çaresizlikte! 

Toprağın rengine ilişiyor gözlerim birden. Öy-

lesine bulanık, öylesine kirli… Bu renk, bana gü-

nahlarımı hatırlatıyor, kirli bir kalbin içine sinmiş 

bulanık duygularımı, yitirdiğim şeffaflığımı ve ber-

raklığımı hatırlatıyor. Ellerimi kaldırıyorum sonra 

ve avuçlarıma ümit yerleştiren Rabbimin adına 

tövbe ve istiğfarda buluyorum kendimi… 

Topraktan yaratıldım ben, topraktan var eyledi 

Allah beni. En güzel suretle gönderdi dünyaya ve 

tertemiz eyledi beni. Temizdim topraktan olmama 

rağmen, temiz ve şeffaf… Toprağa rağmen berrak 

eyledi beni Rabbim ki Cennet’ine layık olayım… 

Fakat ben, her an bana layık eylenen nimetleri 

görmezden gelip İblis’in gözlerime kamaştırdığı 

yasak ağaçların dallarına asıldım. Ellerim, gözle-

rim, gönlüm… Asılı kaldı yasakların can yakan dal-

larında. Âdem’ce bir aldanıştı desem de Âdem’ce 

değildi aslında… O bir kez aldandı ve nefes aldığı 

sürece tövbe edenlerden oldu. Oysa ben, ben al-

danmışların en hüsranını yaşarken bile bu ağaca 

yönelişim çok oldu. Çok kez aldandım, çok kez 

yenildim…  Oysa Âdem! O pişman oldu, O tövbe-

ye yöneldi ve O affolunanlardan oldu…  

Şimdi sürgün olduğum bu hayat bana bir hicret 

gerektirse yine aldanır mıyım diyorum bu gönlü-

mün karanlıklarını istila eden İblis’e? Her pişman-

lığın ardından ‘bu defa son’, ‘bu defa aldanmak 

yok’ deyişlerimin doğruluğundan ben bile şüphe 

ederken; çok bağışlayan ve çok merhamet eden 

Rabbim, gönlümden huzurunu ve o tövbe ferah-

lığını eksik eylemiyor. Benim O’na yönelmişliğim, 

O’nun keremli rahmet hazinelerini sunmasına 

yetiyor… Öyle cömert ki, kibirden uzak, acizliğimi 

bilerek O’na yönelişim tövbe kapılarının ardına ka-

dar açıldığını hissettiriyor bana… 

O an gönlüme huzur düşüyor ve günahkâr 

secdelerim şükre dönüyor… 

Topraktanım ben Allah’ım! Beni topraktan ya-

ratıp kendine muhtaç eylediğin ve İblis’çe bir kibir-

den berî eylediğin için sanadır hamdım! İtaat mi? 

Ben buna takatim yettiğince razıyım. Sen yeter ki 

en güzel surette yaratıp can verdiğin bu benliğime 

Âdem’ce bir pişmanlık ve Âdem’ce bir tövbe nasip 

eyle! 

Topraktanım ben Allah’ım! 
Beni topraktan yaratıp ken-
dine muhtaç eylediğin ve İb-
lis’çe bir kibirden berî eyledi-
ğin için sanadır hamdım!

Deneme
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Ramazan Kayan Hocamızın kaleme aldığı 

“Mavi Kırmızı” adlı kitap; değerleri uğruna 

ölümü göze alıp yola çıkanların serü-

venini bize aktarıyor. Kitapta, Hocamız 

yaşı itibariyle Şehid Furkan Doğan’ın 

örnek kişiliğini öncelemiş ve bizlerle 

paylaşmıştır.

Bu kitap Gazze için yola çıkan yiğit-

lerin serüveni...

Nuh’un gemisi gibi bir şeydi bu 

gemi... Çünkü 36 ülkeden, 72 millet-

ten insan vardı. Hepsi insanlık adına 

gemideydiler… Adalet, hukuk, özgür-

lük için yola koyulmuşlardı... Ortak vic-

danıydı insanların… 

Gemi hedefine yakınlaştığında İsrail tarafından 

saldırıya uğramıştı. Herkes direnmişti. Gemide-

kilerin amacı savaş değildi. Ellerine geçen İsrail 

askerlerinin silahlarını denize atmışlar ve bu hare-

ketleriyle asıl gayelerinin yardım olduğunu kanıt-

lamışlardı. Oysaki İsrail askerleri canice saldırmıştı. 

Furkan Doğan geminin gençlerinden biriydi. 

Yaşça herkesten küçük ama yürekçe büyüktü. Da-

vasının bilincindeydi ve onun için hiçbir 

işten kaçmazdı. Furkan İsrailin askerle-

rinin karşısında dimdik durdu. Ve ağ-

zından dökülen son kelimeler “Allah’ım 

şehadetimi kabul et” olmuştu… 

Geminin döndüğü o gün Furkan’ın 

ailesi henüz haberi bilmiyordu. Baba-

sı Ahmet Doğan ne ölenler içinde ne 

gelenler içinde ne de İsrail’de kalanlar 

listesinde adını görememişti oğlunun. 

Tespit edilmeyen cenazeler var diye-

rek morga götürmüşler ve oğlunun şe-

hadetini orada öğrenmişti. Mağarada 7 

güzel adam, morgda 9 güzel adam…

“Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler 

sanmayın. Aksine onlar diridir. Rabbleri katında 

rızıklandırılmaktadırlar.”1

Dipnotlar

1 Âlî İmrân Sûresi; 3/169.

Mavi Kırmızı
Vavelif Dergisi

Kitaplanmak
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Vaktiyle çok küfürbaz bir adam yaşarmış. 

Zamanla kendine yakıştırılan küfürbazlık 

şöhretine tahammül edemez olmuş. Soluğu bir 

tekkede almış ve durumu tekkenin şeyhine an-

latıp sırf bu huyundan vazgeçmek için dervişliğe 

soyunmaya geldiğini söylemiş. Şeyh Efendi bak-

mış, adamın niyeti halis, geri çevirmek olmaz. 

Matbahtan bir avuç bakla tanesi getirtmiş. Bunlara 

okuyup üfledikten sonra yeni dervişe dönüp tem-

bih etmiş:

-Şimdi bu bakla tanelerini al. Birini dilinin al-

tına, diğerlerini cebine koy. Konuşmak istediğin 

vakit bakla diline takılacak, sen de küfür etmeme 

isteğini hatırlayıp o anda söyleyeceğin küfürden 

vazgeçeceksin. Bakla ağzında ıslanıp da erimeye 

başlayacak olursa cebinden yeni bir baklayı dili-

nin altına yerleştirirsin. Mürit, şeyhinin dediği gibi 

tekkede kalıp kendini kontrol etmeye başlar. Bu 

arada Şeyh Efendi de bir yere gidince onu yanın-

dan ayırmamaktadır. Yağmurlu bir günde şeyh ile 

derviş bir sokaktan geçerlerken bir evin penceresi 

hızla açılır ve genç bir kız çocuğu başını uzatarak:

- Şeyh Efendi, biraz durur musun? deyip pen-

cereyi kapatır. Şeyh Efendi söyleneni yapar, illa 

yağmur sicim gibi yağmaktadır. Sığınacak bir sa-

çak altı da yoktur. Üstelik niçin durdurulduğunu 

henüz bilmemektedir ve kız da pencereden kay-

bolmuştur. Bir ara evin kapısına varıp kızın ne is-

tediğini sormak geçer içinden ve tam kapıya yö-

neleceği sırada kız tekrar pencerede görünür ve:

- Şeyh Efendi, der, birkaç dakika daha bekle-

seniz...

Şeyh içinden “lahavle” çekse de denileni yap-

mamak tarikat adabına mugayir olduğundan bi-

raz daha beklemeyi göze alır. O sırada küfürbaz 

derviş kendi kendine söylenmeye başlamıştır. 

Yağmurun şiddeti gittikçe artmakta, bizimkiler de 

iliklerine kadar ıslanmaktadırlar. Nihayet pencere 

üçüncü kez açılır ve kız seslenir:

- Gidebilirsiniz artık!

Şeyh Efendi merak eder ve sorar:

- İyi de evladım bir şey yok ise bizi niçin bek-

lettin?

- Efendim, der kız, elbette bir şey var. Sizi se-

bepsiz bekletmiş değiliz. Tavuklarımızı kuluçkaya 

yatırıyorduk. Yumurtaları tavuğun altına koyarken 

bir kavuklunun tepesine bakılırsa piliçler de tepeli 

olur, horoz çıkarmış. Annem sizi geçerken gördü 

de yumurtaları kuluçkaya koydu. Münasebetsizli-

ğin bu derecesi üzerine Şeyh Efendi:

- Ulan derviş, çıkar ağzından baklayı, der...

Ağzından 
Baklayı
Çıkarmak

Vavelif Dergisi

Deyimlerin Öyküsü
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Şiir

Niyetimle diktiğim, dua dua yeşeren hayallerim vardı.

Vahyin ağır yükü gönülleri sarsar,

Hatice gibi tecellinle gelseydin.

İnsanlık şefkat dolu yüreğine özlem,

Fatıma gibi ümmete anne olmak için gelseydin.

Bir cehalettir tutturmuş gider,

Aişe gibi ilmin taşıyıcısı olmak için gelseydin.

Ümmet yollarda biçare Akabe’den döner gibi gelsey-

din.

Zalimin zulmü diyarları dolaştı,

Allah için kıyam edecek yiğitlere niyet edip gelseydin.

Adasaydın ilk gözağrını,

Kadisiye’de Habib’çe bir şehadet,

Rasûl’e kalkan olmak için Ümmü Umara gibi gelseydin.

Yermük’te ciğerparelerini kurban verseydin yolunda,

Hansa gibi gelseydin.

Bu büyük onur için Allah’a hamd etseydin.

Bir modadır.

Esareti kuşattı,

Tüm değerleri sen tesettürünü kuşansaydın.

Hayâ abidesi duruşun aydınlık olsaydı karanlıklara,

İffetin dillere destan olarak gelseydin.

Vuslatın yürekte bir yangın sen gelseydin.

Şehid olmaktır isteğim,

Gülümsemektir bakan gözlere

Ölü demesinler diye.

Şehid olmaktır isteğim,

Onuru olmaktır ümmetin

Aynı anda hüzün ve sevinç,

Muştu olmaktır.

Şehid olmaktır isteğim,

Şehadetin şerbetinden içmek

Dünyanın zilletinden vazgeçmektir.

Şehid olmaktır isteğim,

Batıl kavgaların kuklası

Alçakların arkası olmak değil.

Şehid olmaktır isteğim,

Zulme bir tokat atabilmek

Yardan ve serden ayrılabilmek...

Gelseydin Şehid Olmak

Hasan YILMAZ Ahmet Cihad ŞENDUR
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