
BAŞLARKEN

Âdemoğlunu insanlıkta eş, inananları imanda kardeş kılan Allah’a hamd,
İman kardeşliğini nadide örnekleriyle öğreten Efendimiz’e, âline ve ashâbına salât,
Tarih boyu hakiki kardeşlik için bedel ödeyen tüm müminlere selam olsun.

İnsanımızın vahiyle hayat bulma çabalarına mütevazı bir katkı yapmak niyetiyle yola 
çıkan Kur’ani Hayat Dergimiz, 12. Sayısını İslam kardeşliğine ayırdı. Türkiye başta olmak 
üzere son iki asırda İslam dünyasında büyük bir yara almış olan iman kardeşliğinin 
hayal değil hakikat olduğunu hatırlatmak istedik bu sayımızda.

Mustafa İslâmoğlu hocamız iman kardeşliğinin bir aşk olduğunu, Ahmet Coşkun 
İslam kardeşliğinin mahiyetini, Murat Sülün Kur’an âyetlerinin kardeşlik tasavvurunu 
inşa edişini, Fatih Okumuş kardeşliğin zorlu bir sınav oluşunu, Abdulcelil Candan 
asıl sorunun cehalet, çözümün de cahillerin susması olduğunu, Osman Arpaçukuru 
kardeşlik sevgisini nefrete dönüştüren sebepleri, Mehmet Deri kardeşler arasında 
kalpleri yumuşatmanın bir yolu olarak hediyeleşmeyi anlatıyor bu sayımızda.

Mahmut Çınar, Anadolu dindarlığının temel parametrelerini ve bunların sosyal yapıya 
etkilerini Halidilik örneğinde ele alıyor. Murat Kayacan, Kur’an’da tüm insanların nasıl 
kardeş olarak takdim edildiğini, kutlu elçilerle kavimleri arasındaki münasebetler 
çerçevesinde inceliyor. 

Söyleşi için, açılım ve kardeşlik tartışmalarına dengeli katkılarıyla dikkat çeken MÜSİAD 
Diyarbakır Şubesi Başkanı Vahdettin Bahadır’ı konuk ettik bu sayımıza. İktibas içinse, 
cumhuriyetin ilk yıllarında kardeşlik meselesine vahiy zaviyesinden bakmış değerli bir 
âlimi, Ahmet Naim’i seçtik. Her birini zevkle okuyacağınızı ümit ediyoruz. 

Hamza Türkmen’in açılım politikalarını eleştiren yazısını, Mustafa Akman’ın resmi 
ideolojinin en zayıf halkası olarak gördüğü Kürt sorununu, Ramazan Beyhan’ın 
asabiyetle kardeşliğin farkını, Adil Bor’un İslam kardeşliğinin hayal mi yoksa hakikat mi 
olduğunu irdeleyen değerlendirmelerini ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. 

Mehmet Çakıl’ın kardeşliği sahiplik olarak tanımlayan, Selvigül K.Şahin’in vahyin 
kardeşliğine doğru yol almayı öğütleyen, Ömer Bayar’ın gönül testisini kırmamaya 
çağıran, Mustafa Altaş’ın Kur’an’a göre çocuklarımıza nasıl kimlik kazandıracağımızı 
öğreten yazıları bir çırpıda okuyabileceğiniz yazılar. 

Bu sayımızda Mehmet Azimli’nin Hz.Peygamber’in zevcelerine îlâ yapmasını, Emil 
Rahimov’un ‘kurtuluşa eren fırka’ kavramını inceleyen akademik makalelerini 
istifadenize sunuyoruz. Ali Koçak’ın denemesi, Bünyamin Doğruer’in şiiri, Hasan 
Aycın’ın çizgi çalışması ve Kur’an Haberleri ile kapatıyoruz 12. sayımızı.

Internet sitemize sembolik bir bedel karşılığında üye olarak geçmiş tüm sayılara, dergide 
basılamayan yazılara ve çıkacak yeni sayılara ilk günden itibaren erişebilirsiniz.

4 Haziran Cuma günü Kur’an Mealleri Sempozyumu’nda, gelemeyecek okuyucularımızla 
meal konulu 13. sayımızda buluşmak niyazıyla…
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لتوحيد واألخوة

ما النقطة التي تنطلق منها وتصل إليها مسألة األخوة؟ من أين يجب البدء 
بالحديث عن هذا املوضوع وإالَم يجب إسناده؟ ما هي ’أصول األساس‘ 
وترجع  تصلها  التي  الغاية‘  ’أقىص  وما هي  املسألة  هذه  منها  تنشأ  التي 

إليها؟

�ة إجابة واحدة �كن تقد�ها عىل هذه األسئلة أال وهي: التوحيد. أجل 
فالتوحيد هو أصول األساس وأقىص الغاية يف مسألة األخوة.

الله واحد أحد. كلمة واحد تعني ’الفرد‘ الذي ال رشيك له، أما كلمة أحد 
الله  فردية  عىل  تدلالن  الكلمت�  وكلتا  له.  مثيل  ال  الذي  ’الفرد‘  فتعني 

املطلقة األبدية وعىل وحدانيته التي ال مثيل وال نظ� لها.

بأي  املطلق؟ وهل تصاب وحدانيته  الحالة ماذا يعني «توحيد»  يف هذه 
خلل إذا نحن مل نوحده؟ إن أحادية املطلق ووحدانيته ال تتأثران قيد أ�لة 
التي تتمتع باإلرادة إىل الرشك. فهو  انحرفت كافة املوجودات  حتى وإن 
ليس وجودا مشرتكا ليتشتت، وليس مركبا ليتفكك، إ�ا هو صمد ال يزيد 

وال ينقص. 

إذا ما هي غاية التوحيد؟

يتشتت  اإلنسان  ألن  وتجميعه  اإلنسان  توحيد  هي  التوحيد  غاية  إن 
ويتفكك وينقسم إذ ينفصم شعوره عن أفكاره، ومعناه عن مادته، وروحه 
عن بدنه، وقلبه عن عقله، وآخرته عن دنياه. وعندما تنفصم هذه األشياء 
التوحيد ألن اإلنسان املوحد ال يتشتت وال يتفكك  يفقد اإلنسان خاصية 
وال يتجزأ. وعملية التوحيد فرصة نادرة للملمة اإلنسان املشتت، وتجميع 

اإلنسان املفكك، وتوحيد اإلنسان املقسم.
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B A Ş Y A Z I

Kardeşlik Aşkına

KİMSE KENDİ IRKINI, 
RENGİNİ VE CİNSİYETİNİ 
SEÇMİYOR. İNSANIN 
SEÇMEDİĞİ BİR ŞEYLE 
ÖVÜNMESİ GÜLÜNÇTÜR. 
ALLAH NEZDİNDE TEK 
ÜSTÜNLÜK ÖLÇÜTÜ, 
TÜMÜYLE İNSANIN 
KENDİ TERCİHİNE 
DAYANAN TAKVADIR.

ardeşlik meselesinin çıkış ve varış nok-
tası nedir? Kardeşlik konusunu ko-

nuşmaya nereden başlamalı, getirip nereye 
dayamalı? Meselenin neşet ettiği ‘üssü’l-esas’ 
nedir, varıp dayanacağı ‘aksa’l-ğaye’ nedir?

Bu suallere verilebilecek tek cevap vardır: 
Tevhid. Evet, tevhid, kardeşlik meselesinin 
hem üssü’l-esası, hem aksa’l-ğayesidir. 

Tevhid, “birlemek” manasına gelir. Allah 
Vahid’dir, Ehad’dir. Vahid, şeriki olmayan 
‘tek’ demektir. Ehad, benzeri olmayan ‘tek’ 
demektir. İkisi de Allah’ın mutlak ve sonsuz 
tek’liğini, eşsiz ve benzersiz bir’liğini ifade 
eder.

Şu halde, mutlak bir olanı “birlemek” de ne 
oluyor? Biz birlemesek O’nun birliğine halel 
mi gelir? Tüm iradeli varlıklar şirke sapsa, 
O’nun Ehad ve Vahid oluşu bundan zerrece 
etkilenmez. O müşterek varlık değildir, da-
ğılmaz. O mürekkep varlık değildir, parça-
lanmaz. O Samed’dir, artmaz ve eksilmez.

O halde tevhidin gayesi nedir?

Tevhidin gayesi insanı birlemek, insanı bü-
tünlemek, insanı toparlamaktır. Zira insan 
dağılır, insan parçalanır, insan bölünür. 
Duygusu ile düşüncesi, manası ile maddesi, 
ruhu ile bedeni, kalbi ile kafası, âhireti ile 
dünyası birbirinden kopar. Bunlar kopunca 
insan muvahhid olma özelliğini yitirir. Mu-
vahhid insan, dağılmayan, parçalanmayan, 
bölünmeyen insandır. Bir “birleme” ameli-

KMustafa İSLAMOĞLU
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rımızı belirler. Aynı şey şirk için de söz ko-
nusudur. 

Mahlûkat kardeşliği

Tevhidin sosyal karşılığı vahdet, şirkin sos-
yal karşılığı tefrikadır. Bir başka ifadesiyle, 
tevhid akidevî vahdet, vahdet sosyal tev-
hiddir.  

Aynen öyle, şirk de akidevî tefrika, tefrika 
ise sosyal şirktir.

Vahdet, kardeşliğin en 
kapsamlı ifadesidir. Vah-
detin en kapsamlısı ise, 
mahlûkatın kardeşliğidir. 
Kardeşlik, Türkçe’de “bir 
karnı paylaşmış olmayı, 
aynı rahimden doğmayı” 
ifade eden “karındaşlık” 
kelimesinden gelmek-
tedir. Aynı karnı/rahmi 
paylaşmış olmak, iki in-
sanı akrabalık açısından 
“kardeş” kılmaktadır. Al-
lah Rasulü, “Ana rahmi, 
Rahman’dan bir daldır” 
buyurur. Eğer anne rah-
mi Rahman ve Rahim 
olan Allah’ın sonsuz rah-
metinden bir dal ise, o 
dalın bağlı olduğu yer de 
ilâhî rahmettir. İşbu ilâhî 

rahmet, mahlûkatın rahmi mesabesindedir. 
Varlık bu rahmet sayesinde var olmuş, kevn 
bu rahmetin bağrında tekevvün etmiştir. Bir 
rahmi paylaşmak, onu paylaşanları nasıl 
“biyolojik kardeş” yapmışsa; ilâhî rahme-
tin akıl sır ermez ‘rahmini’ paylaşmak da, 
mahlûkatı “ontolojik kardeş” yapmıştır.    

Vahyin penceresinden bakınca, mahlûkatın 
dört açıdan kardeş olduğu görülür:

1. Mahlûk olma açısından: Bu, yaratılış 
ortak paydasında buluşmaktır. Mahlûkat, 

yesi olan tevhid, dağılan insanı toparlamak, 
parçalanan insanı derlemek, bölünen insanı 
bütünlemek için bulunmaz bir imkândır.    

Tevhid, lâ ilâhe illallah kelime-i tevhidinde 
ifadesini bulur. Tüm varlığın anahtarı olan 
bu mübarek kelime iki cümlecikten meyda-
na gelir. Birincisi “hiçbir ilah yoktur” anlamı-
na gelen lâ ilâhe, ikincisi “ancak Allah vardır” 
anlamına gelen illallah. Birincisi nefiy/olum-
suz, ikincisi isbat/olumlu cümledir. İki kana-
dıyla birlikte kelime-i tevhid, varlık tasavvu-
rumuzu inşa eder. 

Varlık, kelime-i tevhid-
den ibarettir. Nebi’nin 
tesbitiyle, kelime-i tevhi-
din Hak katındaki terazi-
de göklerden ve yerlerden 
ağır çekmesinin manası 
da budur. Zerreden kü-
reye, habbeden kubbeye 
her şeyde kelime-i tevhid 
sırrı tecelli eder.

Atomun eksi kutbu olan 
nötron, kelime-i tevhidin 
ilk yarısını; artı kutbu 
olan proton son yarısını 
ifade eder. Kozmik tüm 
varlıkların bir yörüngede 
düzenli hareketini sağla-
yan merkezkaç kuvveti 
nefyi, çekim kuvveti is-
batı ifade eder. Kış nefyi, bahar isbatı ifade 
eder. Yokluk nefyi, varlık isbatı ifade eder. 
Ölüm nefyi, diriliş isbatı ifade eder. Bozuluş 
nefyi, oluş isbatı ifade eder. İnşikak nefyi, in-
fitar isbatı ifade eder. İnkâr nefyi, iman isbatı 
ifade eder.

Tevhidin zıddı şirktir. Şirk, hakikati parça-
lamaktır. Zihnen dahi olsa hakikati parçala-
mak, Allah’ın gazabını celbetmektir. Hâlık’a 
yönelik tevhid akidesi, mahlûka yönelik tav-

KUR’AN HZ. PEYGAMBERİ 

“İNSAN” OLARAK 

TANITIRKEN, BOZUK 

TASAVVUR ONU 

“İNSANÜSTÜ” OLARAK 

TANITMAKTADIR. 

KUR’AN HZ. PEYGAMBER’İ 

“YAŞAYAN BİR MODEL” 

OLARAK SUNARKEN, 

BOZUK TASAVVUR 

ONU “ERİŞİLEMEZ BİR 

MİT” VE “AKIL ALMAZ 

BİR EFSANE” OLARAK 

KURGULAMAKTADIR. 



5

Kur’ani Hayat
MAYIS’10
SAYI 12

MUSTAFA
İSLAMOĞLU

Kardeşlik 
Aşkına

mevcudu itibarıyla farklılıklar taşısa da vü-
cudu itibarıyla birdir. Hüviyetleri farklı olsa 
da mahiyetleri aynıdır. Hepsine de Hâlık’ın 
kudret eli değmiş ve o sayede var olmuşlar-
dır. Hepsi de yaratılmışlık açısından eşittirler. 
Bir Yaradan’a muhtaçtırlar. Var olmaları Var 
edene bağlı olduğu gibi, varlıklarını devam 
ettirmeleri de O’na bağlıdır. Hz. Musa’nın 
önünde yarılan su, Hz. İbrahim’e serin ve se-
lamet olan ateş, mahlûkat kardeşliğinin gere-
ğini yerine getirmişlerdir.

2. Mülk olma açısın-
dan: Mahlûkat, Allah’ın 
mülkü olma açısından 
kardeştirler. İnsan gibi 
bazı unsurlarının “milk 
sahibi mülk” olması bu 
hakikati değiştirmez. İn-
san da O’nun mülküdür, 
sahip oldukları da… Do-
layısıyla, Allah’ın mülkü 
olma açısından insanla 
taşın bir farkı yoktur. 
Uhud dağını bir baba 
dostu gibi ziyarete gidip, 
ne yaptığını soranlara, 
“Uhud bir dağdır amma, o bizi sever biz onu 
severiz” (Buhari, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, 
102) buyuran Allah Rasulü’nün bu tavrı, 
mahlûkatın mülk açısından kardeş olduğu 
hakikati göz ardı edilerek anlaşılamaz. Zira 
dağı insanın sevmesi, tek başına anlaşılabilir 
bir şeydir. Fakat dağın insanı sevmesi, ancak 
mahlûkat kardeşliği çerçevesinde anlaşılabi-
lecek bir hakikattir. Yine Allah Rasulü’nün 
yağmurun sağanak halinde yağdığı bir sırada 
eteğini yağmura tutması üzerine ne yaptığı 
sorulmuş, o da “Onun Allah’la sözleşmesi 
daha yenidir; ondan istifade ediyorum” de-
miştir (Ebu Davud). Onun bu hareketi de 
mahlûkatın mülkiyet açısından kardeşliği 
çerçevesinde anlaşılabilecek bir olaydır.

3. Tesbih açısından: Kur’an’ın bildirdiği bir 
hakikattir ki, bütün bir varlık Allah’ı tesbih 
etmektedir. Tesbih etmek, kelimenin kök 
manasının da gösterdiği gibi, yaratan Allah 
adına hareket etmektir. Yaratan Allah adı-
na hareket etme açısından bütün bir varlık 
kardeştirler. Bu kardeşlik, tesbih kardeşliği-
dir. Bu, bütün varlığın Allah adına hareket 
ettiği anlamına gelir. İlâhî kelamın güneşin 
ve ağaçların secde ettiğini söylemesi, bu bağ-
lamda anlaşılmalıdır. Yaratılış amacı istika-

metinde varlığını sürdü-
ren her bir mahlûk tes-
bih halindedir. Gereksiz 
yere bir otun koparılma-
sı, onun tesbihine mani 
olunmasıdır. Gereksiz 
yere bir canlının hayatına 
son verilmesi, onun tes-
bihine mani olunmasıdır. 
Mahlûkatın akıllı ve ira-
deli bir üyesi olan insanın 
varlığı bundan istisna de-
ğildir. İnsan, inkâr etmiş 
olsa dahi, her bir hücresi 
kâinatın ilâhî korosuna 

katılarak Yaratıcı’sını tesbih etmektedir. Bu 
yüzden insanın inkârı sadece Allah’ı inkâr 
değil, kendi kendini de inkâr sayılmalıdır.  

4. Fânilik açısından: Bâki olan Allah karşı-
sında mahlûkatın ortak noktası fâni olması-
dır. Mahlûkat, fânilik ortak paydasında kar-
deştir. Fânilik ortak paydası, fâni olan bütün 
mahlûkatı, “var olmak için var edene muhtaç 
olma” demeye gelen iftikar ortak paydasında 
birleştirir. Bu yüzden mahlûkat için, Allah’a 
iftikar (muhtaç olma) iftihardır. Mahlûkat fa-
kirdir, Hâlık Ğaniy’dir. Allah Rasulü de fakrı-
nı fahrı olarak takdim etmemiş midir? Kulun 
fakrdan büyük fahrı olabilir mi?

Mahlûkatın bu dört açıdan kardeşliği mü-
sellem ve Kur’anî bir hakikat iken, insanoğ-

TEVHİDİN GAYESİ İN-
SANI TOPARLAMAKTIR, 
ZİRA İNSAN DAĞILIR. 

DUYGUSU İLE DÜŞÜNCE-
Sİ, MANASI İLE MADDESİ, 
RUHU İLE BEDENİ, KAL-
Bİ İLE KAFASI, ÂHİRETİ 

İLE DÜNYASI BİRBİ-
RİNDEN KOPUNCA İN-
SAN MUVAHHİD OLMA 

ÖZELLİĞİNİ YİTİRİR. 
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lunun kendi içindeki kardeşliği nasıl inkâr 
edilir?

İnsan kardeşliği

İnsan, fıtrat olarak, kendisiyle ünsiyet kura-
bileceği başka insanlara muhtaçtır. Bu yüz-
den insana ünsiyet kökünden gelen ‘insan’ 
adı verilmiştir.

İnsanlık bir ailedir. Bu aile aynı kökten neşet 
etmiştir. Kur’an bu hakikate şöyle atıf yapar:

“Ey insanlık (ailesi)! Elbet sizi bir erkekle bir 
dişiden yaratan Biziz; derken sizi kavimler 
ve kabileler haline getirdik ki tanışabilesiniz. 
Elbet Allah katında en üstününüz, O’na kar-
şı sorumluluk bilinci en güçlü olanınızdır; 
şüphe yok ki Allah her şeyi bilir, her şeyden 
haberdardır” (Hucurat 49/13).

“Ey insanlık!” diye baş-
layan bir hitapla karşı 
karşıyayız. Bu hitap 
üst perdeden bir hitap-
tır ve insanlık içinden 
birileri böyle bir hitap-
ta bulunamaz. Bulunsa da ağır kaçar. Böyle-
sine yüksek bir perdeden hitap eden ancak 
Yaratıcı’dır.

Âyet, insanoğlunun ‘şimdi ve burada’sına hi-
tap etmektedir. Âyetin konusu insanoğlunun 
kökeni değil, insanoğlunun birbirine karşı 
ahlâkî duruşudur. Bu duruşu bozmak sade-
ce insanın insana karşı sorumsuzca davranışı 
değil, aynı zamanda insanın Allah’a karşı da 
sorumsuzca davranışıdır. Bu sorumsuzluğun 
adını âyet, “insanın insana kavim ve kabile 
gibi beşeri kökeninden dolayı üstünlük tas-
laması” olarak koymaktadır. İnsanı yaratan 
Allah, bu tavrı bir sapma olarak tescil etmek-
te ve insana kökeninin birliğini hatırlatmak-
tadır. Kökendeki birliğe rağmen ilerleyen sü-
reçte insanlığın kavimler ve kabilelere ayrıl-
masının gerekçesi “tanışmak” olarak takdim 
edilmektedir. 

Âyetin bercestesi, “Allah katında en üstünü-
nüz, O’na karşı sorumluluk bilinci en güçlü 
olanınızdır” cümlesidir. Bu cümle, bir haki-
kati en çıplak biçimde dile getirmektedir: Ey 
insanoğlu! Irk gibi, renk gibi, cinsiyet gibi 
kendi tercihin olmayan hususlardan dolayı 
üstünlük iddiasında bulunma! Zira kimse 
kendi ırkını, rengini ve cinsiyetini kendisi 
seçmiyor. İnsanın kendi seçmediği bir şey-
le övünmesi gülünçtür. Allah nezdinde tek 
üstünlük ölçütü vardır: Takva. Zira takva, 
tümüyle insanın kendi tercihine dayanmak-
tadır. 

Kur’an’da peygamberler inkârcı kavimlerinin 
“kardeşleri” (ehûhum) olarak takdim edilir-
ler. Mesela, Şu’arâ Sûresi’nde Hz. Nuh, Hz. 
Hud, Hz. Salih, Hz. Şuayb hep kavimleri-

nin kardeşleri olarak 
anılırlar. Peygamber-
lerin kavimleriyle 
olan kardeşliği, iman 
kardeşliği değil, hiç 
şüphesiz, insan kar-

deşliğidir. Zira bu kavimler, peygamberleri-
nin davetlerine uyan küçük bir azınlık hariç, 
inkârda direnmişler ve helâke uğramışlardı.

Hz. Ali, valisi Malik el-Eşter’e yazdığı mek-
tuplardan birinde, ona emri altındakilere 
âdil muamelede bulunmasını öğütlerken, şu 
manidar cümleyi kullanıyordu: “İnsanlar ya 
insanlıkta eşin, ya da dinde kardeşindir.”

İnsan, Allah’ın şaheseridir. İnsanda Allah’ın 
emeği vardır. Farklı inançlara mensup olması 
bir mü’min açısından insanı gözden çıkarma 
gerekçesi olamaz. Mü’min bir kul, Allah’ın 
insan üzerindeki büyük emeğini görmez-
den gelemez. İnsan olma ortak paydasını 
yok sayamaz. Bunu, değil insanın dirisi için, 
ölüsü için bile yapamaz. Hatırlayalım ki, bir 
Yahudi cenazesi geçerken Allah Rasulü saygı 
maksadıyla ayağa kalkmış, orada bulunanlar, 
“Ama o bir Yahudi cenazesi” deyince, Allah 

İKİ KANADIYLA BİRLİKTE 
KELİME-İ TEVHİD, VARLIK TA-
SAVVURUMUZU İNŞA EDER.
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Rasulü şu manidar cevabı vermişti: “Olsun, 
insan değil mi?” (Buhari, Kitabu’l-Cenaiz, 
49/71). Allah Rasulü’nün sadece mü’minlere 
değil bütün bir insanlığa (âlemlere) rahmet 
olarak takdim edilmesinin anlamı da bu de-
ğil midir? Değilse, “Mü’min olmuyorlar diye 
neredeyse kendini helâk edeceksin” (Şu’arâ 
26/3) âyetini nasıl anlayacağız? Bu, Allah 
Rasulü’nün insan kardeşlerinin ebedî saade-
tine ne denli düşkün olduğunun göstergesi 
değilse, nedir? 

Efendimiz’in, bir âdem bir âlem, diye yola 
düşmesinin sebebi de budur. Hayber savaşı 
öncesi komutan olarak atadığı Hz. Ali’ye şu 
talimatı veriyordu: “Ya Ali! Senin elinle bir 
kimsenin hidayet bulma-
sı, güneşin üzerine doğ-
duğu her yer(i fethedip 
bana teslim etmen)den 
daha hayırlıdır” (Buhari, 
Cihad 4/58; Müslim, F. 
Sahabe 2406) ). Üsame b. 
Zeyd’i, savaş meydanında 
son anda kelime-i tevhid 
getiren birini samimi-
yetsiz bularak öldürdü 
diye azarlaması da onun 
“insan” hassasiyetinin bir 
ifadesiydi (Buhari). 

Asabiyet ve ırkçılık

Takva dışındaki her tür üstünlük iddiası-
nı Hz. Peygamber “asabiyet” başlığı altında 
mahkûm etmektedir: “Asabiyete çağıran biz-
den değildir” (Ebû Davud, Edeb 122;  Müs-
lim, İmâret 57). Asabiyet, vücudu çepeçevre 
sarıp bağladığı için bu adı alan ve “sinir” an-
lamına gelen el-‘asab’tan türetilmiştir. Sürüye 
de ‘asabe denilir. Asabiyet insanı sürüleştirir. 
Şahsiyet olmaya manidir. Kişiliği sarıp sarma-
lar ve gelişimini engeller.  Asabiyet, kimliğin 
benliğin önüne geçmesi, onu esir etmesi ve 
onun gelişim sürecini sekteye uğratmasıdır.

Asabiyetin bin bir çeşidi vardır. Irk asabi-
yeti, renk asabiyeti, cins asabiyeti, mezhep 
asabiyeti, meşrep asabiyeti, tarîkat asabiye-
ti, şehir asabiyeti, ülke asabiyeti, millet asa-
biyeti, cemaat asabiyeti… İki şeyi birbirine 
karıştırmamak icap eder: Irklı olmakla ırkçı 
olmayı, mezhepli olmakla mezhepçi olmayı, 
cemaatli olmakla cemaatçi olmayı… Birinci-
ler meşru, ikinciler gayr-ı meşrudur. Bir ırka 
mensup olmak fıtrat gereğidir. Bu yerinecek 
veya övünecek bir şey değildir. Fakat, men-
sup olduğu ırkla övünmek merduttur. İşte 
ırkçılık budur.

Her güzelliğin olduğu gibi her sapmanın da 
bir piri vardır. Irkçılığın piri İblis’tir. Zira 

İblis, Âdem’e secde ile 
emrolunduğu vakit, “Ben 
ondan üstünüm” demişti. 
Bunu da, “Beni ateşten, 
onu ise çamurdan yarat-
tın” diye gerekçelendir-
mişti de şeytanlaşmıştı. 
Bu gerekçe Şeytan’ın ırk-
çılığının ilkel bir mater-
yalizme dayandığını gös-
terir. Zira Şeytan, Allah’ın 
emrine isyan ederken, 
hammaddeleri kıyaslıyor 
ve üstünlük iddiasını bu 
fâsit kıyas üzerine inşa 

ediyordu. Bu yaptığı, maddeye tapıcılığın 
daniskasıydı. Kendi ırkının başka ırklara üs-
tünlüğünü savunanların yaptığı da Şeytan’ın 
yaptığından farklı değildir. Aynı şey, tüm asa-
biyet türleri için geçerlidir.

İşte bu türlerden biri de ten rengi asabiyeti-
dir. Müslüman bu manada tam bir renk kö-
rüdür. İnsanın teninin hangi renkte olduğu 
sadece “tanışma” çerçevesinde ilgisini çeker.  
Onun ötesinde ten rengine bir değer yükle-
mek, imanla çelişir. Aynı şey cinsiyet, ülke ve 
diğer asabiyet türleri için de geçerlidir.

BİR RAHMİ PAYLAŞ-

MAK, ONU PAYLAŞAN-

LARI NASIL “BİYOLOJİK 

KARDEŞ” YAPMIŞSA; 

İLÂHÎ RAHMETİN AKIL 

SIR ERMEZ ‘RAHMİ-

Nİ’ PAYLAŞMAK DA, 

MAHLÛKATI “ONTOLO-

JİK KARDEŞ” YAPMIŞTIR. 
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Asabiyetin temelinde farklılığa tahammül-
süzlük yatar. Oysa Kur’an’a göre farklılıklar 
âyettir. İnsan iyi düşünecek olursa, bu so-
nuca selim akılla da varabilir. Tüm insanlar 
birbirinin aynı olsaydı, yekdiğerini tanımak 
için kimse kılını kıpırdatmazdı. Zira “tanış-
mak” dediğimiz şey, öylesi bir durumda an-
lamını kaybederdi. Tüm yüzler birbirinin 
aynı olsaydı, öyle bir dünyada kimse kim-
senin yüzünü merak etmezdi. Dolayısıyla 
“güzel” tarifi de anlamını kaybederdi. İsterse 
bu yüzlerin tümü kişinin en beğendiği yüz 
olsun, kimse öyle bir dünyada güzelliği tarif 
edemez, herhangi bir yüz için “güzel” sıfatını 
kullanamazdı. Tüm çiçekler aynı olsa, böyle 
bir dünya sıkıcı olurdu. 
Tüm renkler kişinin sev-
diği renk olsa, kişi o rengi 
sevemez olurdu. Bazı in-
sanları, tavırları, renkleri, 
yüzleri, davranışları, çi-
çekleri, hayvanları diğer 
bazılarından daha sevimli, 
daha cana yakın, daha gü-
zel buluyorsak, bu onla-
rın farklılığı yüzündendir. 
Bu durumda farklılığın kendisi birer “âyet”, 
yani birer “işaret ve belge” olup çıkmaktadır. 
Biz bu işaret ve belgelere bakarak Allah’ın es-
masının varlık üzerindeki farklı tecellilerini 
okumaktayız.  

İman kardeşliği

Hidayete eren bir Japon’a sorarlar, “İmanına 
ne sebep oldu?” Cevaben, “Mü’minler sadece 
kardeştirler” (Hucurat 49/10) âyetini öğre-
nince Müslüman oldum” der.

İman kardeşliği, imanların kardeşliğidir. 
İnsanlar gibi imanlar da kardeş olur. Hatta 
imanlar kardeş olunca, o imana sahip olanlar 
da kardeş olmak zorunda kalır. Kardeş olan 
imanları onlara zımnen der ki: “Eğer bize ait 
olmak istiyorsanız, siz de bizim gibi kardeş 

olun!” İmanlar kardeş olunca, o imanlara 
sahip olanlara bu kardeşliğe sadakat yaraşır. 
İman kardeşliğine sadakat, imana sadakat 
olur. İman kardeşliğine ihanet de imana iha-
net olur.

Mü’minler sadece kardeştirler. Mü’min kar-
deşliğinin temeli imandır. İmanın temeli ise 
sevgidir. Tıpkı Allah Rasulü’nün buyurduğu 
gibi: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, 
birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmaz-
sınız.” (Müslim, İman 93-94). Efendimiz, 
iman etmenin şartı olarak mü’minlerin bir-
birini sevmesini gösteriyor. Sevgi böylece 
imanın en büyük şartı olmuş oluyor. Sevgi 

imanın en büyük şartıy-
sa, mü’mine nefret ne 
oluyor? O da imanı tah-
rip eden en büyük hasta-
lık oluyor. 

Bu hastalık ilerlediğinde, 
“tekfir virüsü” ortaya çı-
kıyor. Mü’mini kâfirlikle 
itham etmek demeye 
gelen “tekfir virüsü” bir 
kalbe girdi mi, artık o 

kalpteki imandan hayır gelmiyor. Bu hasta-
lığa yakalanan iman önce felç oluyor, sonra 
tüm hayatî fonksiyonlarını yitirerek bitkisel 
hayata giriyor, en sonunda da ölüyor.  İma-
nını tekfir hastalığına kurban vermiş olan 
zavallı, artık içinde imanın ölüsünü taşıyor. 
Yüreği, iman ölüsü taşıyan bir tabut oluyor. 
İmanı öldüğü için, yüreğinin gözü kör, kula-
ğı sağır, dili lâl oluyor. Böyle olunca da, yek-
diğerinin imanını göremiyor, başka imanla-
rın “buradayım” çığlığını işitmiyor, kendisi-
nin varlığını başka imanlara haykıramıyor. 
Ne, “Ben buradayım!” diyebiliyor ne de “Ben 
buradayım!” diyen imanların sesini duyuyor. 
Sonuçta, başka imanları yok sayıyor. Kur’an 
bu duruma “imanı inkâr etmek” diyor. Ve 
imanı inkâr edenlerin amelinin boşa gidece-

HÂLIK’A YÖNELİK 

TEVHİD AKİDESİ, 

MAHLÛKA YÖNELİK 

TAVRIMIZI BELİRLER. 

AYNI ŞEY ŞİRK İÇİN DE 

SÖZ KONUSUDUR. 
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ğini söylüyor: “Kim imanı inkâr ederse, onun 
ameli boşa gitmiştir” (Maide 5/5). 

Tekfir hastalığına dûçar olan bir iman, koku 
alma yeteneğini yitiriyor. Koku alma yetene-
ğini yitiren bir iman, başka imanların kokusu-
nu alamaz oluyor.  Şu âyete göre mü’minlerin 
birbiriyle didişmesinin en acı sonucu da bu 
oluyor: “Birbirinizle didişmeyin, direncinizi 
yitirirsiniz, kokunuz/rüzgârınız da kesilir” 
(Enfal 8/46). Âyetteki rîh, hem “koku” hem 
de “rüzgâr” manasına gelir. Bu şu demektir: 
Eğer mü’minler birbirleriyle nizalaşırsa, ima-
nın kokusunu alamaz olurlar. İmanın koku-
sunu alamayan biri, yekdiğerinin imanının 
farkına varamaz, hatta onu yok sayar. Bu da 
onu imanı inkâr etme de-
rekesine düşürür. Sonuç 
“imanın zehirlenmesi” 
demeye gelen tekfir ille-
tine dûçar olmaktır.

Mü’minler ancak kardeş-
tirler. İman kardeşliğinin, 
muhatapların boynuna 
yüklediği yükümlülükler vardır. Mü’minlerin 
kardeş olduğu hakikatini dile getiren âyet, 
bu yükümlülüğe de dikkat çeker: 

“Mü’minler sadece kardeştirler. Öyleyse kar-
deşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’a karşı 
sorumlu davranın ki, O’nun merhametine 
nail olasınız” (Hucurat 49/10).

İman kardeşliğinin mü’minlerin boynuna 
yüklediği mesuliyet, kardeşlerin arasını dü-
zeltmektir. İşte bu Allah’a karşı takvalı olma-
nın bir gereğidir. Zira Allah’a karşı takvalı ol-
mak, Allah’a karşı sorumluluğunu bilmektir. 
Allah’a karşı sorumluluğunu bilen, Allah’ın 
kardeş kıldığına karşı da sorumluluğunu bilir. 
İman kardeşlerinin arasını düzeltmek ise bu 
sorumluluğun bir gereğidir. Bunu yapan ilâhî 
merhamete mazhar olur. Zira bir mü’mini kar-
deşlerin arasını düzeltmeye yönelten sebep, 
şefkat ve merhamettir. Evet, araları bozulmuş 

iki mü’min, başka mü’minlerin merhameti-
ne muhtaç hale gelmiştir. Zira mü’minlerin 
arası bozulunca, iman yetim ve öksüz kalır. 
Yetim ve öksüz kalan iman ‘velisi’ olmayan 
imandır. Velisi olmayan iman korumasız bir 
imandır. Her türlü tehdit ve tehlikeye açık-
tır. O imana nereden ve ne zaman bir saldırı 
geleceğini kimse tahmin edemez. O iman, 
kendisini korumakta acze düşer. En sonunda 
zayi olur gider. Kur’an’ın, “Mü’min erkekler 
ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler” 
(Tevbe 9/71) derken, kasdettiği hakikatler-
den biri de budur. Elbet iman kardeşliğinin 
karşısında bir de “küfür kardeşliği” vardır. 
Zira Kur’an’ın buyurduğu gibi “Kâfirler de 

birbirlerinin velisidirler” 
(Enfal 8/73).

Kin ile din bir arada dur-
maz. Mü’mine kin duyan 
bir kalpte din duramaz. 
Bunun içindir ki, Rabbi-
miz bize şu duayı talim 
ettirir: “Rabbimiz! Bizi ve 

bizden önce imanla göçüp gitmiş mü’minleri 
bağışla ve kalplerimizde imanda sebat eden-
lere ilişkin en ufak bir kin ve nefret bırakma! 
Rabbimiz, elbet sen pek şefkatlisin, çok mer-
hametlisin!” (Haşr 59/10).

Kardeşlik aşkına

Kardeşlik ve aşk… 

Tohumla toprak, meyveyle yaprak, etle tır-
nak kadar birbirine yakın, birbirine yakışan, 
birbirinden ayrılmaz iki hakikat. Kardeşlik 
aşka mensup, aşk kardeşliğe meftundur. Kar-
deşlik, aşkın yeşerdiği toprakta yeşerir. Onun 
için insanlığın en büyük âşıkları, insanlığa en 
büyük kardeşliği hatırlatanlar olmuştur.  

Kardeşlik aşkına Allah’ı dinleyin, Allah aşkı-
na kardeş olun!

İNKÂR SADECE ALLAH’I 

İNKÂR DEĞİL, KENDİ 

KENDİNİ DE İNKÂR 

SAYILMALIDIR.  
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“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın 
ve birbirinizden ayrılmayın!” (Âl-i İmran 
3/103).

Allah’ın ipi… Bu ifadeyi Allah Rasulü nasıl 
tefsir etmiş biliyor musunuz? “Kur’an” ile. 
Evet, Allah Rasulü, “Allah’ın ipi Kur’an’dır” 
buyuruyor (Müslim, Akdıye 10, Fedailü’s-
Sahabe 37; Tirmizî, Menakıb 31). Şu halde 
Allah’ın emri açık: “Kur’an’a hep birlikte 
sımsıkı yapışın ve birbirinizden ayrılmayın!” 
Efendimiz’in “Allah’ın ipi”ni Kur’an ile açıkla-
ması sebepsiz değil. Zira kardeşliğin kanunu-
nu ancak Allah yazabilirdi. Vahiy işte Allah’ın 
yazdığı ebedî kardeşlik kanunudur. Eğer va-
hiy de kardeş kılamayacaksa mü’minleri, on-
ları başka kardeş kılacak bir şey yoktur. Zira 
iman ettiklerini iddia ettikleri Allah’ın kitabı 
da birleştiremiyorsa bir zümreyi, onları ne 
birleştirebilir? Bu takdirde onların iman id-
diaları mesnetsiz kalmış olmaktadır.

Kardeşlik aşkına Kur’an’ı dinleyin, Kur’an aş-
kına kardeş olun!

Kur’an, kardeşin kardeşi tahkir etmesini, tez-
yif etmesini, gıybet etmesini, hatalarını araş-
tırmasını yasaklıyor. Kur’an, kardeşin kardeşe 
iftira etmesini, suizan etmesini, kin gütmesi-
ni yasaklıyor. Kur’an, mü’minlere aralarında 
adaleti tesis etmelerini emrediyor.

Kardeşlik aşkına Peygamber’i dinleyin, Pey-
gamber aşkına kardeş olun!

Peygamber’in şu çağrısı, kardeşliğin empati 
üzerine kurulduğunun isbatıdır: “Sizden biri 
kendisi için istediğini kardeşi için de isteme-
dikçe (hakiki manada) iman etmiş olmaz” 
(Buhari, Kitabu’l-İman 6).

Peygamber’in Veda Hutbesi bir kardeşlik ma-
nifestosudur. “Kanlarınız, mallarınız, ırzları-
nız birbiriniz için hürmete layıktır; tıpkı bu 
gününüz, bu beldeniz, bu ayınız nasıl hür-
mete layıksa…” derken kardeşliğe çağırıyor-
du. Yine, “Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız 

Âdem ise topraktandır” derken kardeşliğe 
çağırıyordu.

***

Bu toprağın çocuklarına İslam kardeşliğini 
hatırlatan kimselere, “Kardeşlik edebiyatı 
yapma!” diyenlere bir çift sözümüz olmalı: 
Siz Şeytan’ın ve şeytanî güçlerin meccanen 
taşeronluğunu yapıyorsunuz! Sizi kimlerin 
devşirdiğini biliyoruz! Size ve sizi devşiren-
lere diyoruz ki:

Bin yıllık gerçeği yüz yıllık yalana yedirme-
yeceğiz!

Selahaddin Eyyubi ile Fatih Sultan Mehmed’i 
ayırmayacağız!

Dua okurken, İskilipli Atıf’ı bir elimize, 
Nurs’lu ve Palu’lu Saidleri öbür elimize ko-
yacağız!

Her rekâtta “İhdine’s-sırata’l-müstakîm” (bizi 
dosdoğru yola yönelt) derken, âyetteki 
BİZ’i Allah’ın tarif ettiği gibi kabul edeceğiz. 
Allah’ın BİZ tarifinin yerine ırka, renge, kav-
me, kabileye, ulusa, soya, boya, mezhebe, 
meşrebe, tarîkata, partiye, cemaate, cemiyete, 
kliğe, ekole dayalı BİZ tanımlarını geçirme-
yeceğiz.  Bunu yapan holiganları, şu hakikati 
haykıran Allah Rasulü’ne havale edeceğiz: 
“Asabiyete çağıran bizden değildir.” 

***

Büyük ailemizin mazlum ve mağdur çocuk-
ları nefretten bıktı.

Şimdi sıra kardeşlikte! 

لتوحيد واألخوة

ما النقطة التي تنطلق منها وتصل إليها مسألة األخوة؟ من أين يجب البدء 
بالحديث عن هذا املوضوع وإالَم يجب إسناده؟ ما هي ’أصول األساس‘ 
وترجع  تصلها  التي  الغاية‘  ’أقىص  وما هي  املسألة  هذه  منها  تنشأ  التي 

إليها؟

�ة إجابة واحدة �كن تقد�ها عىل هذه األسئلة أال وهي: التوحيد. أجل 
فالتوحيد هو أصول األساس وأقىص الغاية يف مسألة األخوة.

الله واحد أحد. كلمة واحد تعني ’الفرد‘ الذي ال رشيك له، أما كلمة أحد 
الله  فردية  عىل  تدلالن  الكلمت�  وكلتا  له.  مثيل  ال  الذي  ’الفرد‘  فتعني 

املطلقة األبدية وعىل وحدانيته التي ال مثيل وال نظ� لها.

بأي  املطلق؟ وهل تصاب وحدانيته  الحالة ماذا يعني «توحيد»  يف هذه 
خلل إذا نحن مل نوحده؟ إن أحادية املطلق ووحدانيته ال تتأثران قيد أ�لة 
التي تتمتع باإلرادة إىل الرشك. فهو  انحرفت كافة املوجودات  حتى وإن 
ليس وجودا مشرتكا ليتشتت، وليس مركبا ليتفكك، إ�ا هو صمد ال يزيد 

وال ينقص. 

إذا ما هي غاية التوحيد؟

يتشتت  اإلنسان  ألن  وتجميعه  اإلنسان  توحيد  هي  التوحيد  غاية  إن 
ويتفكك وينقسم إذ ينفصم شعوره عن أفكاره، ومعناه عن مادته، وروحه 
عن بدنه، وقلبه عن عقله، وآخرته عن دنياه. وعندما تنفصم هذه األشياء 
التوحيد ألن اإلنسان املوحد ال يتشتت وال يتفكك  يفقد اإلنسان خاصية 
وال يتجزأ. وعملية التوحيد فرصة نادرة للملمة اإلنسان املشتت، وتجميع 

اإلنسان املفكك، وتوحيد اإلنسان املقسم.
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ُتعّرب كلمة الشهادة ال إله إال الله عن التوحيد� فهذه العبارة املباركة 
�ثابة مفتاح لسائر الوجود وهي تتألف من شطرين أوله� ال إله 
الذي يعني أنه «ليس هناك أي إله»، وثانيه� إال الله الذي يعني 
«ليس هناك سوى الله». العبارة األوىل عبارة نفي/سلب والثانية 
عبارة إثبات/إيجاب. إن كلمة التوحيد بشطريها تبني تصورنا عن 

الوجود.

عليه  النبي  قول  معنى  وهذا  التوحيد.  كلمة  عن  عبارة  الوجود 
السالم بأن كفتها ترجح عىل كفة السموات واألرض يف ميزان الله. 
إن رس كلمة التوحيد يتجىل يف كل يشء من الذرة إىل الكرة ومن 

الحبة إىل القبة.

النيرتون عن النصف األول لكلمة  الذرة  ُيعرب القطب السالب يف 
األخ�.  نصفها  عن  فيعرب  الربوتون  املوجب  القطب  أما  التوحيد، 
حركة  الكونية  املوجودات  لكافة  تضمن  التي  النابذة  والقوة 

النفي،  عن  تعرب  الفلك  يف  منتظمة 
الشتاء  اإلثبات.  عن  الجاذبية  وقوة 
يعرب عن النفي، والربيع عن اإلثبات. 
املوت  إثبات.  والوجود  نفي،  العدم 
نفي،  الفساد  إثبات.  والحياة  نفي، 
نفي،  االنشقاق  إثبات.  والكينونة 
نفي،  اإلنكار  إثبات.  واالنفطار 

واإل�ان إثبات. 

يعني  والرشك  التوحيد.  ضد  الرشك 
الحقيقة  وتجزئة  الحقيقة،  تجزئة 

توحيدنا  عقيدة  إن  الله.  غضب  تجلب  فقط  ذهنية  كانت  وإن 
ينطبق  ذاته  واألمر  املخلوقات  تجاه  تصورنا  تحدد  الخالق  تجاه 

عىل الرشك أيضا.

أخوة املخلوقات 

املقابل  والتفرقة  للتوحيد،  االجت�عي  املقابل  هي  الوحدة 
عقائدية  وحدة  التوحيد  فإن  أخرى  وبعبارة  للرشك.  االجت�عي 

والوحدة توحيد اجت�عي.
رشك  والتفرقة  عقائدية،  تفرقة  أيضا  فالرشك  �اما  كذلك  األمر 

اجت�عي.
أخوة  هي  وحدة  وأشمل  األخوة،  عن  تعب�  أشمل  الوحدة 
من  مشتقة  الرتكية  باللغة  (أخوة)  قارديشليك  كلمة  املخلوقات. 
كلمة «قارنداشلك» والتي تعني «تقاسم نفس البطن والوالدة من 
نفس الرحم». إن تقاسم البطن/الرحم ذاته يربط شخص� بصلة 
قرىب هي «األخوة». لقد قال الرسول الكريم إن «الرحم شجنة من 

الرحمن». إذا ما كان رحم األم شجنة (شعبة) من الرحمة الالمتناهية 
هو  الشجنة  تلك  إليه  تتبع  الذي  املكان  فإن  الرحيم  الرحمن  لله 
الرحمة اإللهية. وهذه الرحمة اإللهية تعترب �ثابة رحم املخلوقات. 
أحضانها.  يف  الكون  وتكّون  الرحمة  هذه  بفضل  الوجود  ُوجد  لقد 
الناحية  من  «إخوة  متقاسميه  ذاته  الرحم  تقاسم  يجعل  ومثل� 
التي ال يدركها عقل  اإللهية  الرحمة  البيولوجية» فإن تقاسم ’رحم‘ 

يربط ب� املخلوقات بـ «إخوة أونتولوجية».

بالنظر من زاوية الوحي نرى أن املخلوقات إخوة من نواحي أربع:

من ناحية أنها مخلوقة: ويعني التقاء املخلوقات   1-
يف  اختلفت  وإن  فاملخلوقات  املشرتك.  الخلق  قاسم  يف 
مظهرها هي واحد يف جوهرها ألن املاهيات هي ذاتها. 
قدرة  يد  جميعها  ملستها  قد  هوياتها  اختالف  وعىل 
الخالق ووجدت بفضل ذلك وكلها متساوية من حيث 
إىل  وبحاجة  مخلوقة  أنها 
بحاجة  أنها  وك�  الخالق. 
فهي  توجد  يك  لخالقها 
لتواصل  أيضا  بحاجته 
هذا الوجود. والبحر الذي 
التي  والنار  ملوىس  انفلق 
عىل  وسالما  بردا  كانت 
إبراهيم عليه� السالم إ�ا 
قاما �ا أملته عليه� أخوة 

املخلوقات.
أنها  ناحية  من   2-
مملوكة  أنها  حيث  من  إخوة  املخلوقات  إن  مملوكة: 
هذه  يغ�  ال  ملك»  ذو  «اململوك  يكون  وأن  تعاىل  لله 
الحقيقة. فاإلنسان أيضا مملوك له، هو وما �لك... لهذا 
السبب ال يختلف اإلنسان عن الحجر من حيث امللكية 
كان  الذي  (ص)  الله  رسول  موقف  فهم  �كن  وال  لله. 
قال  والذي  لوالده  صديقا  يزور  وكأنه  أحد  جبل  يزور 
عندما سئل ع� يفعل «جبل أحد يحبنا ونحبه» (بخاري، 
املوقف  الجهاد والس�، 102)، ال �كن فهم هذا  كتاب 
إذا ما تجاهلنا حقيقة كون املخلوقات إخوة من حيث 
أنها مملوكة. إذ �كن فهم أن يحب اإلنسان جبال لكن 
أن يحب الجبل إنسانا حقيقة ال �كن فهمها إال يف إطار 
أخوة املخلوقات. وأيضا سئل رسول الله (ص) عن سبب 
حرسه ثوبه عندما أصابه مطر شديد فأجاب قائال ”ألنه 
حديث عهد بربه فأردت التربك به“ (أبو داود). وترصفه 
هذا أيضا ال �كن فهمه إال يف إطار أخوة املخلوقات من 

حيث أنها مملوكة.

من ناحية التسبيح: �ة حقيقة يتحدث عنها   3-
القرآن الكريم أال وهي أن الوجود بأرسه يسبح لله. إن 
التحرك  تعني  ـ  عليه جذرها  يدل  ـ وك�  تسبيح  كلمة 
حيث  من  إخوة  املوجودات  وكافة  خالقها  الله  باسم 
أنها تتحرك باسم الله خالقها. وهذه األخوة هي أخوة 
تسبيح وهو ما يعني أن الوجود كله يتحرك باسم الله، 
والكالم اإللهي عن سجود الشمس والجبال ينبغي فهمه 
هو أيضا يف هذا السياق. فكل مخلوق يواصل وجوده ملا 
ُخلق له هو يف حالة تسبيح وهكذا فإن اجتثاث عشب 
دون سبب يعني منع تسبيحه ك� أن إنهاء حياة مخلوق 
دون سبب يعني اليشء ذاته. وما وجود اإلنسان الذي 
عن  باستثناء  املخلوقات  يف  إرادة  ذو  عاقل  عضو  هو 
يف  خلية  كل  فإن  منكرا  اإلنسان  كان  وإن  حتى  ذلك. 
فإن  لذا  خالقها  مسبحة  اإللهي  للكورس  تنضم  جسمه 
إنكار اإلنسان ليس إنكارا لله فحسب بل هو إنكار لذاته 

أيضا.
من ناحية الفناء: إن النقطة   4-
املشرتكة للمخلوقات أمام الله الباقي 
هي كونها فانية. فاملخلوقات إخوة يف 
مع  يتحد  الذي  املشرتك  الفناء  قاسم 
يعني  والذي  املشرتك  االفتقار  قاسم 
ملوِجدها يك  املخلوقات  كافة  «حاجة 
فإن  السبب  لهذا  موجودة».  تكون 
الله  إىل  املخلوقات  (حاجة)  افتقار 
هو افتخار. املخلوقات فق�ة والخالق 
عليه  الله  رسول  لنا  يقل  أومل  غني. 

السالم إن فقره فخره؟ وأي فخر �كن له أن يوازي فقر 
العبد إىل الله؟

 
كيف �كن لبنّي آدم أن ينكروا األخوة التي بينهم رغم كونها حقيقة 

قرآنية وأمرا مسل� به من النواحي األربعة املذكورة أعاله؟

أخوة اإلنسان 

األنس  بناء  من  يتمكن  يك  آخرين  ألناس  بالفطرة  محتاج  اإلنسان 
مع ذاته ولهذا السبب أطلق عىل اإلنسان اسم ’إنسان‘ املشتق من 

جذر أنس.

اإلنسانية عائلة واحدة وهذه العائلة نشأت من األصل نفسه وهذه 
النَّاُس  َها  أَيُّ «َيا  التالية:  اآلية  يف  الكريم  القرآن  إليها  يلفت  الحقيقة 
إِنَّ  لَِتَعارَُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  إِنَّا 

أَْكرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتَقاُكْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌ�» (الحجرات 13/49). 

َها النَّاُس!» وهذا الخطاب  نحن هنا أمام خطاب يبدأ بكلمة «َيا أَيُّ
صادر عن جهة عليَّة وال �كن لفرد من الناس القيام به ألنه أمر ال 

يليق سوى بالخالق وحده فقط.

’اآلن وهاهنا‘ وموضوعها ليس  اإلنسان  اآلية الكر�ة تخاطب  إن 
بعضا.  بعضهم  تجاه  للناس  األخالقي  املوقف  بل  اإلنسان  أصل 
واإلخالل بهذا املوقف ال يعترب ترصفا غ� مسؤول من إنسان تجاه 
اآلخر فحسب بل هو أيضا ترصف غ� مسؤول من اإلنسان تجاه 
اإلنسان  بتصنع  املسؤولية هذا  انعدام  الكر�ة تصف  واآلية  الله. 
التفوق عىل آخر بسبب أصله البرشي كالقوم أو القبيلة. إن الله 
الذي خلق اإلنسان يسجل هذا الترصف كانحراف مذكرا اإلنسان 
بوحدة أصله ويب� أن سبب جعله الناس أقواما وقبائل مع مرور 

الوقت رغم وحدة أصلهم هو مجرد «التعارف» فقط.

عبارة  يف  الكر�ة  اآلية  مغزى  يكمن 
فهذه  أَْتَقاُكْم»  اللَِّه  ِعْنَد  أَْكرََمُكْم  «إِنَّ 
إىل  الصور  بأوضح  تش�  العبارة 
الحقيقة التالية: يا بني آدم! ال تدعي 
األمور  بعض  بسبب  التفوق  لنفسك 
التي مل تخرتها بنفسك كالعرق واللون 
والجنس! فال أحد يختار عرقه أو لونه 
أو جنسه وإنه ملن املضحك أن يتفاخر 
معيار  إن  يخرته.  مل  بيشء  اإلنسان 
التقوى  هو  الله  عند  الوحيد  التفوق 

ألنها ترجع برمتها الختيار اإلنسان.

يستخدم القرآن الكريم كلمة «إخوة» (َأُخوُهْم) لدى حديثه عن 
األنبياء الذين أرسلوا ألقوامهم الناكرين. فعىل سبيل املثال تحدثت 
سورة الشعراء عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السالم كإخوة 
ألقوامهم. م� ال شك فيه أن أخوة األنبياء ألقوامهم مل تكن أخوة 
منها  يس�  نذر  وباستثناء  األقوام  فهذه  إنسانية  أخوة  بل  إ�ان 

أرصت عىل إنكار دعوات األنبياء وهلكت.

قال عيل ريض الله عنه يف إحدى الرسائل التي خطها لواليه مالك 
األشطر وطلب منه فيها إحسان معاملة من هم تحت إمرته هذه 
الدين أو نظ� لك  املوعظة املعربة: «الناس صنفان إما أخ لك يف 

يف الخلق».

أن  ملؤمن  �كن  ال  منه.  نفحة  وفيه  الله  خلق  ما  أكرم  اإلنسان 
آخر  إنسان  للحط من شأن  ذريعة  املعتقدات  اختالف  يتخذ من 
فاملؤمن عبد ال �كن له تجاهل النفحة العظيمة التي وضعها الله 
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لتوحيد واألخوة

ما النقطة التي تنطلق منها وتصل إليها مسألة األخوة؟ من أين يجب البدء 
بالحديث عن هذا املوضوع وإالَم يجب إسناده؟ ما هي ’أصول األساس‘ 
وترجع  تصلها  التي  الغاية‘  ’أقىص  وما هي  املسألة  هذه  منها  تنشأ  التي 

إليها؟

�ة إجابة واحدة �كن تقد�ها عىل هذه األسئلة أال وهي: التوحيد. أجل 
فالتوحيد هو أصول األساس وأقىص الغاية يف مسألة األخوة.

الله واحد أحد. كلمة واحد تعني ’الفرد‘ الذي ال رشيك له، أما كلمة أحد 
الله  فردية  عىل  تدلالن  الكلمت�  وكلتا  له.  مثيل  ال  الذي  ’الفرد‘  فتعني 

املطلقة األبدية وعىل وحدانيته التي ال مثيل وال نظ� لها.

بأي  املطلق؟ وهل تصاب وحدانيته  الحالة ماذا يعني «توحيد»  يف هذه 
خلل إذا نحن مل نوحده؟ إن أحادية املطلق ووحدانيته ال تتأثران قيد أ�لة 
التي تتمتع باإلرادة إىل الرشك. فهو  انحرفت كافة املوجودات  حتى وإن 
ليس وجودا مشرتكا ليتشتت، وليس مركبا ليتفكك، إ�ا هو صمد ال يزيد 

وال ينقص. 

إذا ما هي غاية التوحيد؟

يتشتت  اإلنسان  ألن  وتجميعه  اإلنسان  توحيد  هي  التوحيد  غاية  إن 
ويتفكك وينقسم إذ ينفصم شعوره عن أفكاره، ومعناه عن مادته، وروحه 
عن بدنه، وقلبه عن عقله، وآخرته عن دنياه. وعندما تنفصم هذه األشياء 
التوحيد ألن اإلنسان املوحد ال يتشتت وال يتفكك  يفقد اإلنسان خاصية 
وال يتجزأ. وعملية التوحيد فرصة نادرة للملمة اإلنسان املشتت، وتجميع 

اإلنسان املفكك، وتوحيد اإلنسان املقسم.
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من ناحية التسبيح: �ة حقيقة يتحدث عنها   3-
القرآن الكريم أال وهي أن الوجود بأرسه يسبح لله. إن 
التحرك  تعني  ـ  عليه جذرها  يدل  ـ وك�  تسبيح  كلمة 
حيث  من  إخوة  املوجودات  وكافة  خالقها  الله  باسم 
أنها تتحرك باسم الله خالقها. وهذه األخوة هي أخوة 
تسبيح وهو ما يعني أن الوجود كله يتحرك باسم الله، 
والكالم اإللهي عن سجود الشمس والجبال ينبغي فهمه 
هو أيضا يف هذا السياق. فكل مخلوق يواصل وجوده ملا 
ُخلق له هو يف حالة تسبيح وهكذا فإن اجتثاث عشب 
دون سبب يعني منع تسبيحه ك� أن إنهاء حياة مخلوق 
دون سبب يعني اليشء ذاته. وما وجود اإلنسان الذي 
عن  باستثناء  املخلوقات  يف  إرادة  ذو  عاقل  عضو  هو 
يف  خلية  كل  فإن  منكرا  اإلنسان  كان  وإن  حتى  ذلك. 
فإن  لذا  خالقها  مسبحة  اإللهي  للكورس  تنضم  جسمه 
إنكار اإلنسان ليس إنكارا لله فحسب بل هو إنكار لذاته 

أيضا.
من ناحية الفناء: إن النقطة   4-
املشرتكة للمخلوقات أمام الله الباقي 
هي كونها فانية. فاملخلوقات إخوة يف 
مع  يتحد  الذي  املشرتك  الفناء  قاسم 
يعني  والذي  املشرتك  االفتقار  قاسم 
ملوِجدها يك  املخلوقات  كافة  «حاجة 
فإن  السبب  لهذا  موجودة».  تكون 
الله  إىل  املخلوقات  (حاجة)  افتقار 
هو افتخار. املخلوقات فق�ة والخالق 
عليه  الله  رسول  لنا  يقل  أومل  غني. 

السالم إن فقره فخره؟ وأي فخر �كن له أن يوازي فقر 
العبد إىل الله؟

 
كيف �كن لبنّي آدم أن ينكروا األخوة التي بينهم رغم كونها حقيقة 

قرآنية وأمرا مسل� به من النواحي األربعة املذكورة أعاله؟

أخوة اإلنسان 

األنس  بناء  من  يتمكن  يك  آخرين  ألناس  بالفطرة  محتاج  اإلنسان 
مع ذاته ولهذا السبب أطلق عىل اإلنسان اسم ’إنسان‘ املشتق من 

جذر أنس.

اإلنسانية عائلة واحدة وهذه العائلة نشأت من األصل نفسه وهذه 
النَّاُس  َها  أَيُّ «َيا  التالية:  اآلية  يف  الكريم  القرآن  إليها  يلفت  الحقيقة 
إِنَّ  لَِتَعارَُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  إِنَّا 

أَْكرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتَقاُكْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌ�» (الحجرات 13/49). 

َها النَّاُس!» وهذا الخطاب  نحن هنا أمام خطاب يبدأ بكلمة «َيا أَيُّ
صادر عن جهة عليَّة وال �كن لفرد من الناس القيام به ألنه أمر ال 

يليق سوى بالخالق وحده فقط.

’اآلن وهاهنا‘ وموضوعها ليس  اإلنسان  اآلية الكر�ة تخاطب  إن 
بعضا.  بعضهم  تجاه  للناس  األخالقي  املوقف  بل  اإلنسان  أصل 
واإلخالل بهذا املوقف ال يعترب ترصفا غ� مسؤول من إنسان تجاه 
اآلخر فحسب بل هو أيضا ترصف غ� مسؤول من اإلنسان تجاه 
اإلنسان  بتصنع  املسؤولية هذا  انعدام  الكر�ة تصف  واآلية  الله. 
التفوق عىل آخر بسبب أصله البرشي كالقوم أو القبيلة. إن الله 
الذي خلق اإلنسان يسجل هذا الترصف كانحراف مذكرا اإلنسان 
بوحدة أصله ويب� أن سبب جعله الناس أقواما وقبائل مع مرور 

الوقت رغم وحدة أصلهم هو مجرد «التعارف» فقط.

عبارة  يف  الكر�ة  اآلية  مغزى  يكمن 
فهذه  أَْتَقاُكْم»  اللَِّه  ِعْنَد  أَْكرََمُكْم  «إِنَّ 
إىل  الصور  بأوضح  تش�  العبارة 
الحقيقة التالية: يا بني آدم! ال تدعي 
األمور  بعض  بسبب  التفوق  لنفسك 
التي مل تخرتها بنفسك كالعرق واللون 
والجنس! فال أحد يختار عرقه أو لونه 
أو جنسه وإنه ملن املضحك أن يتفاخر 
معيار  إن  يخرته.  مل  بيشء  اإلنسان 
التقوى  هو  الله  عند  الوحيد  التفوق 

ألنها ترجع برمتها الختيار اإلنسان.

يستخدم القرآن الكريم كلمة «إخوة» (َأُخوُهْم) لدى حديثه عن 
األنبياء الذين أرسلوا ألقوامهم الناكرين. فعىل سبيل املثال تحدثت 
سورة الشعراء عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السالم كإخوة 
ألقوامهم. م� ال شك فيه أن أخوة األنبياء ألقوامهم مل تكن أخوة 
منها  يس�  نذر  وباستثناء  األقوام  فهذه  إنسانية  أخوة  بل  إ�ان 

أرصت عىل إنكار دعوات األنبياء وهلكت.

قال عيل ريض الله عنه يف إحدى الرسائل التي خطها لواليه مالك 
األشطر وطلب منه فيها إحسان معاملة من هم تحت إمرته هذه 
الدين أو نظ� لك  املوعظة املعربة: «الناس صنفان إما أخ لك يف 

يف الخلق».

أن  ملؤمن  �كن  ال  منه.  نفحة  وفيه  الله  خلق  ما  أكرم  اإلنسان 
آخر  إنسان  للحط من شأن  ذريعة  املعتقدات  اختالف  يتخذ من 
فاملؤمن عبد ال �كن له تجاهل النفحة العظيمة التي وضعها الله 
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يف اإلنسان ك� ال �كن له تجاهل قاسم اإلنسانية املشرتك وهو ينأى 
بنفسه عن فعل ذلك للميت وليس للحي فقط. فلنذكر كيف وقف 
أمامه  من  يهودي  جنازة  مرور  عند  احرتام  وقفة  (ص)  الله  رسول 
الله إنها جنازة يهودي» هذه  له «يا رسول  وكيف أجاب من قالوا 
اإلجابة املعربة: «أليست نفسا؟» (البخاري، كتاب الجنائز، 71/49). 
أوليس هذا سبب القول بأن رسول الله عليه السالم قد أرسل رحمة 
للمؤمن� منهم فقط؟ وإال فكيف  (للعامل�) أجمع� وليس  للناس 
لنا إذا أن نفهم اآلية التالية: «لََعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك أَالَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمِنَ�» 
تدل عىل مدى  تكن  اآلية إن مل  تدل هذه  (الشعراء 3/26). فعالم 

شغف رسول الله (ص) بالسعادة األبدية إلخوة اإلنسانية؟

إن هو هذا سبب قول نبينا (ص) ’كل إنسان عامل قائم بذاته‘ فلقد 
قال عليه السالم لعيل ريض الله عنه قبل إرساله قائدا لغزوة خيرب: 

يا عيل! لنئ يهدي اللّه بك رجال واحدا 
الشمس  عليه  طلعت  م�  لك  خ� 
يل)  وتسلمه  تفتحه  مكان  أي  (من 
(بخاري، كتاب الجهاد، 58/4؛ مسلم، 
كتاب فضائل الصحابة، 2406). ك� أن 
الرسول (ص) وبخ أسامة بن زيد عىل 
املعارك  ساحات  إحدى  يف  رجال  قتله 
نطق الشهادة بعد أن �كن منه زيد 
وما  نيته.  يف  شكك  األخ�  هذا  ألن 

توبيخ النبي لزيد إال دليل عىل حساسيته تجاه «اإلنسان» (بخاري).

العصبية والعرقية

يعد النبي عليه السالم كل ادعاء بالتفوق في� خال التقوى «تعصبا». 
«ليس منا من دعا إىل عصبية» (أبو داود، كتاب األدب 122؛ مسلم، 
التي  أعصاب  كلمة  من  عصبية  كلمة  اشتقت   .(57 اإلمارة  كتاب 
أخذت اسمها هذا ألنها تحيط بالجسد كله وتربطه. ك� ُيقال للقطيع 
أيضا عصابة. فالعصبية تجعل اإلنسان كالقطيع وتحول دون �تعه 
إن  تطورها.  و�نع  الشخصية  تطوق  أيضا  وهي  منفردة  بشخصية 
العصبية تجعل الهوية تطغى عىل الفردية وتأرسها وتوقف عملية 

�وها.

اللون  وعصبية  العرق  عصبية  فهناك  وشكل  شكل  ألف  للعصبية 
وعصبية الجنس وعصبية املذهب وعصبية املرشب وعصبية الطريقة 
القومية وعصبية  الدولة وعصبية  املدينة وعصبية  الدينية وعصبية 
من  املرء  يكون  أن  أمرين:  ب�  الخلط  عدم  يجب  وهنا  الج�عة... 
عرق ما أو أن يكون متعصبا لعرقه، أن يكون من مذهب ما أو أن 
يكون متعصبا ملذهبه، أن يكون من ج�عة ما أو أن يكون متعصبا 
لج�عته... األوىل مرشوعة أما الثانية فغ� مرشوعة. أن يكون املرء 

الفطرة وال يستوجب ذما أو مديحا  تقتضيه  أمر  من عرق ما هو 
لكن أن يفاخر املرء بعرقه لهو أمر مذموم بل هو التعصب العرقي 

بعينه. 

ك� لكل جميل جنية لالنحراف أيضا جني. وجني التعصب العرقي 
هو إبليس ألنه عندما أمر بالسجود آلدم قال «أََنا َخْ�ٌ ِمْنُه» وكانت 
ذريعته «َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطٍ�» فأصبح شيطانا. هذه 
الذريعة تظهر أن التعصب العرقي للشيطان استند إىل مادية بدائية 
ألنه عندما عىص أمر الله كان يقارن ب� املواد الخام ويبني مزاعم 
تفوقه عىل أساس هذا القياس الفاسد وما فعله يعترب ذروة العبودية 
لل�دة. وما يفعله الذين يؤكدون تفوق عرقهم عىل األعراق األخرى 
أنواع  الشيطان واألمر نفسه ينطبق عىل كل  ال يختلف ع� فعله 

التعصب.

التعصب  هو  التعصب  أشكال  أحد 
البرشة. إن املسلم يف هذا األمر  للون 
مصاب بعمى األلوان �اما فهو ال يعبأ 
إطار  اختالفه إال يف  البرشة عىل  بلون 
«التعارف» فقط. فتحميل لون البرشة 
يتناقض  ذلك  من  أبعد  آخر  معنى 
عىل  ينطبق  نفسه  واألمر  اإل�ان  مع 
أنواع  وكافة  والبلد  للجنس  التعصب 

التعصب األخرى.

ينطوي التعصب يف أساسه عىل عدم قدرة تحمل االختالفات رغم 
أنها وحسب القرآن الكريم آيات. وإذا ما فكر اإلنسان جيدا يسعه 
الوصول لهذه النتيجة بالعقل السليم أيضا فلو أن كل الناس كانوا 
نسميه  ما  ألن  اآلخر  عىل  للتعرف  أحد  تحرك  ملا  واحدة  نسخة 
«تعارفا» كان سيفقد معناه يف هذه الحالة. ولو كانت كل الوجوه 
مت�ثلة ملا شعر أحد يف عامل كهذا بالفضول لرؤية وجه اآلخر ولفقد 
وصف «جميل» معناه. ولو كانت كل تلك الوجوه أحب الوجوه إىل 
قلب املرء ملا �كن أحد من تعريف الج�ل وملا �كن من إطالق 
صفة «جميل» عىل أي وجه. ولو كانت كل الزهور هي عينها ألصبح 
عامل كهذا عاملا ممال. ولو كانت كل األلوان هي اللون الذي يحبه 
املرء ملا أحبه. إذا ما كان بعض األشخاص وبعض الترصفات واأللوان 
إىل  وأقرب  وأحب  أجمل  والحيوانات  والزهور  والحركات  والوجوه 
نفسنا من غ�ها فإن الفضل يف ذلك إ�ا يرجع إىل اختالفها. االختالف 
إذا «آية» أي «إشارة وداللة» نقرأ عند نظرنا إليها التجليات املختلفة 

ألس�ء الله عىل الوجود.

أخوة اإل�ان

سئل ياباين مهتدي عن سبب إسالمه فكان جوابه «أصبحت مسل� بعدما 
َا اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة‘ (الحجرات 10/49)». سمعت آية ’إِ�َّ

للناس  بالنسبة  الحال  هو  وك�  اإل�انات  أخوة  هي  اإل�ان  أخوة  إن 
فاإل�انات أيضا تتآخى وعندما تتآخى اإل�انات يغدوا معتنقيها مجربين 
بدورهم عىل التآخي ألنها تقول لهم ضمنا: «إذا ما كنتم تريدون أن تكونوا 
اإل�انات  تتآخى  مثلنا!». وعندما  تتآخوا  أن  أيضا  أنتم  لنا عليكم  تابع� 
يجدر بالذين يعتنقونها اإلخالص لهذه األخوة ألن اإلخالص ألخوة اإل�ان 
تصبح  اإل�ان  أخوة  وخيانة  ذاته،  لإل�ان  إخالصا  الحالة  هذه  يف  يصبح 

خيانة لإل�ان.

اإل�ان  وأساس  اإل�ان  هو  املؤمن  أخوة  أساس  إن  إِْخَوٌة.  اْلُمْؤِمُنوَن  َا  إِ�َّ
عليه  الله  رسول  قال  ك�  و�اما  املحبة 
وال  تؤمنوا  حتى  الجنة  تدخلوا  ال  السالم: 
اإل�ان،  كتاب  (مسلم،  تحابوا  تؤمنوا حتى 
أن  إىل  الكريم يش� هنا  نبينا  93ـ94). إن 
رشط  هي  بعضا  لبعضهم  املؤمن�  محبة 
وإذا  له.  أهم رشط  بل  اإل�ان  من رشوط 
ما كانت املحبة كذلك ف�ذا �كن أن تكون 
الكراهية بالنسبة للمؤمن؟ إنها تكون أعظم 

مرض يفسد اإل�ان.

«ف�وس  يظهر  املرض  هذا  يتقدم  عندما 
التكف�»، وإذا ما تسلل «ف�وس التكف�»ـ 

الذي يعني اتهام املؤمن بالكفر ـ إىل القلب ال تغدو هناك فائدة ترجى 
من اإل�ان الذي يف ذلك القلب. واإل�ان الذي يصاب بهذا املرض يصيبه 
الشلل أوال ويفقد من ثم كافة وظائفه الحياتية ويدخل يف حالة الحياة 
الرسيرية ليموت يف نهاية املطاف. واملسك� الذي يقدم إ�انه قربانا ملرض 
ميتا  إ�انا  قلبه  يف  يحمل  ومن  ميتا.  إ�انا  قلبه  يف  حامال  يغدو  التكف� 
يصبح نعشا. وألن إ�انه قد مات تصاب ع� قلب ذلك الشخص بالعمى 
وأذنه بالصمم ويعقد لسانه. وإذا أصبح حاله كذلك يعجز عن رؤية إ�ان 
اآلخر، وعن س�ع نداء اإل�انات األخرى التي تقول له «أنا هنا»، وعن رفع 
صوته ليقول لإل�انات األخرى إنه موجود. ك� ال يعود �قدوره القول «أنا 
هنا!» وال س�ع صوت اإل�انات األخرى التي تقول له «أنا هنا!» فيلغي 
وجودها بالنتيجة وهو ما يقول عنه القرآن الكريم «إنكار اإل�ان» ويقول 
َفَقْد  ِباْإلَِ�اِن  َيْكُفْر  «َوَمْن  ينكرون األ�ان سُتحبط  الذين  أيضا إن أع�ل 

َحِبَط َعَمُلُه» (املائدة 5/5). 

إن إ�انا أصيب بداء التكف� يفقد حاسة الشم، وإ�ان فقد حاسة الشم 
للمؤمن�  األخرى. وأسوأ عاقبة  اإل�انات  رائحة  تنشق  يصبح عاجزا عن 
الذين يتنازعون ب� بعضهم تخربنا عنها اآلية الكر�ة التالية: «َوَال َتَنازَُعوا 

يف  الواردة  ريح  كلمة  إن   .(46/8 (األنفال  ِريُحُكْم»  َوَتْذَهَب  َفَتْفَشُلوا 
وهذا  الوقت  نفس  يف  «الريح»  ومعنى  «الرائحة»  معنى  تحمل  اآلية 
يعني اآليت: إذا ما تنازع املؤمنون يصبحون عاجزين عن استنشاق رائحة 
اإل�ان، ومن يعجز عن ذلك يصبح عاجزا عن رؤية إ�ان اآلخر بل يعتربه 
إنكار اإل�ان ويجعله يصاب يف  غ� موجود وهو ما يحط به إىل درك 

النهاية بداء التكف� الذي يطلق عليه اسم «تسمم اإل�ان».

�خاطبيها  اإل�ان  أخوة  تنيطها  مسؤوليات  �ة  إِْخَوٌة.  اْلُمْؤِمُنوَن  َا  إِ�َّ
هذه  إىل  النظر  تلفت  املؤمن�  أخوة  حقيقة  عن  تتحدث  التي  واآلية 

املسؤولية:

َا اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفأَْصِلُحوا َبْ�َ أََخَوْيُكْم َواتَُّقوا اللََّه لََعلَُّكْم ُترَْحُموَن»  «إِ�َّ
(الحجرات 10/49).

اإل�ان  أخوة  تضعها  التي  املسؤولية  إن 
ب�  ذات  إصالح  هي  املؤمن�  أعناق  يف 
اإلخوة هو من  ب�  ذات  اإلخوة. وإصالح 
التقوى  املرء من أهل  أن يكون  متطلبات 
أمام الله. وأن يكون املرء من أهل التقوى 
الله يعني معرفته مسؤولياته أمامه.  أمام 
يضطلع  الله  أمام  مسؤولياته  يعرف  ومن 
الله. وإصالح  �سؤوليته تجاه من آخاهم 
ذات ب� إخوة اإل�ان لهو من دواعي هذه 
املسؤولية ومن يفعل ذلك يحظى بالرحمة 
اإللهية. ف� يدفع املؤمن إلصالح ذات ب� اإلخوة هو التعاطف والرتاحم. 
أجل إن مؤمنَ� فسد ما بينه� يصبحان بحاجة لرحمة املؤمن� اآلخرين 
ال  إ�ان  يتيم  وإ�ان  يتي�.  اإل�ان  يصبح  املؤمن�  ب�  يفسد  فعندما 
’ويل‘ له. وإ�ان ال ويل له إ�ان معرض للخطر ولكافة أشكال التهديد 
وليس �قدور أحد التكهن متى ومن أين سيهاجم هذا اإل�ان. ويعجز 
ذلك اإل�ان عن الدفاع عن نفسه إىل أن يضيع ويزول يف النهاية. هذه 
إحدى الحقائق التي يعنيها القرآن الكريم بقوله «َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت 
َبْعُضُهْم أَْولَِياُء َبْعٍض» (التوبة 71/9). وبالتأكيد فإن مقابل أخوة اإل�ان 
َبْعُضُهْم  َكَفُروا  «َوالَِّذيَن  يقول  الكريم  القرآن  الكفر» ألن  «أخوة  هناك 

أَْولَِياُء َبْعٍض» (األنفال 73/8).

ال �كن للحقد والدين االجت�ع معا. وال �كن للدين البقاء يف قلب يكن 
الحقد ملؤمن لذا يعلمنا ربنا هذا الدعاء: «َربََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلِْخَواِنَنا الَِّذيَن 
رَُءوٌف  إِنََّك  َربََّنا  آََمُنوا  لِلَِّذيَن  ِغالٍّ  ُقُلوِبَنا  ِيف  َتْجَعْل  َوَال  ِباْإلَِ�اِن  َسَبُقوَنا 

رَِحيٌم!» (الحرش 10/59). 

حبا لألخوة
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لتوحيد واألخوة

ما النقطة التي تنطلق منها وتصل إليها مسألة األخوة؟ من أين يجب البدء 
بالحديث عن هذا املوضوع وإالَم يجب إسناده؟ ما هي ’أصول األساس‘ 
وترجع  تصلها  التي  الغاية‘  ’أقىص  وما هي  املسألة  هذه  منها  تنشأ  التي 

إليها؟

�ة إجابة واحدة �كن تقد�ها عىل هذه األسئلة أال وهي: التوحيد. أجل 
فالتوحيد هو أصول األساس وأقىص الغاية يف مسألة األخوة.

الله واحد أحد. كلمة واحد تعني ’الفرد‘ الذي ال رشيك له، أما كلمة أحد 
الله  فردية  عىل  تدلالن  الكلمت�  وكلتا  له.  مثيل  ال  الذي  ’الفرد‘  فتعني 

املطلقة األبدية وعىل وحدانيته التي ال مثيل وال نظ� لها.

بأي  املطلق؟ وهل تصاب وحدانيته  الحالة ماذا يعني «توحيد»  يف هذه 
خلل إذا نحن مل نوحده؟ إن أحادية املطلق ووحدانيته ال تتأثران قيد أ�لة 
التي تتمتع باإلرادة إىل الرشك. فهو  انحرفت كافة املوجودات  حتى وإن 
ليس وجودا مشرتكا ليتشتت، وليس مركبا ليتفكك، إ�ا هو صمد ال يزيد 

وال ينقص. 

إذا ما هي غاية التوحيد؟

يتشتت  اإلنسان  ألن  وتجميعه  اإلنسان  توحيد  هي  التوحيد  غاية  إن 
ويتفكك وينقسم إذ ينفصم شعوره عن أفكاره، ومعناه عن مادته، وروحه 
عن بدنه، وقلبه عن عقله، وآخرته عن دنياه. وعندما تنفصم هذه األشياء 
التوحيد ألن اإلنسان املوحد ال يتشتت وال يتفكك  يفقد اإلنسان خاصية 
وال يتجزأ. وعملية التوحيد فرصة نادرة للملمة اإلنسان املشتت، وتجميع 

اإلنسان املفكك، وتوحيد اإلنسان املقسم.
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سئل ياباين مهتدي عن سبب إسالمه فكان جوابه «أصبحت مسل� بعدما 
َا اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة‘ (الحجرات 10/49)». سمعت آية ’إِ�َّ

للناس  بالنسبة  الحال  هو  وك�  اإل�انات  أخوة  هي  اإل�ان  أخوة  إن 
فاإل�انات أيضا تتآخى وعندما تتآخى اإل�انات يغدوا معتنقيها مجربين 
بدورهم عىل التآخي ألنها تقول لهم ضمنا: «إذا ما كنتم تريدون أن تكونوا 
اإل�انات  تتآخى  مثلنا!». وعندما  تتآخوا  أن  أيضا  أنتم  لنا عليكم  تابع� 
يجدر بالذين يعتنقونها اإلخالص لهذه األخوة ألن اإلخالص ألخوة اإل�ان 
تصبح  اإل�ان  أخوة  وخيانة  ذاته،  لإل�ان  إخالصا  الحالة  هذه  يف  يصبح 

خيانة لإل�ان.

اإل�ان  وأساس  اإل�ان  هو  املؤمن  أخوة  أساس  إن  إِْخَوٌة.  اْلُمْؤِمُنوَن  َا  إِ�َّ
عليه  الله  رسول  قال  ك�  و�اما  املحبة 
وال  تؤمنوا  حتى  الجنة  تدخلوا  ال  السالم: 
اإل�ان،  كتاب  (مسلم،  تحابوا  تؤمنوا حتى 
أن  إىل  الكريم يش� هنا  نبينا  93ـ94). إن 
رشط  هي  بعضا  لبعضهم  املؤمن�  محبة 
وإذا  له.  أهم رشط  بل  اإل�ان  من رشوط 
ما كانت املحبة كذلك ف�ذا �كن أن تكون 
الكراهية بالنسبة للمؤمن؟ إنها تكون أعظم 

مرض يفسد اإل�ان.

«ف�وس  يظهر  املرض  هذا  يتقدم  عندما 
التكف�»، وإذا ما تسلل «ف�وس التكف�»ـ 

الذي يعني اتهام املؤمن بالكفر ـ إىل القلب ال تغدو هناك فائدة ترجى 
من اإل�ان الذي يف ذلك القلب. واإل�ان الذي يصاب بهذا املرض يصيبه 
الشلل أوال ويفقد من ثم كافة وظائفه الحياتية ويدخل يف حالة الحياة 
الرسيرية ليموت يف نهاية املطاف. واملسك� الذي يقدم إ�انه قربانا ملرض 
ميتا  إ�انا  قلبه  يف  يحمل  ومن  ميتا.  إ�انا  قلبه  يف  حامال  يغدو  التكف� 
يصبح نعشا. وألن إ�انه قد مات تصاب ع� قلب ذلك الشخص بالعمى 
وأذنه بالصمم ويعقد لسانه. وإذا أصبح حاله كذلك يعجز عن رؤية إ�ان 
اآلخر، وعن س�ع نداء اإل�انات األخرى التي تقول له «أنا هنا»، وعن رفع 
صوته ليقول لإل�انات األخرى إنه موجود. ك� ال يعود �قدوره القول «أنا 
هنا!» وال س�ع صوت اإل�انات األخرى التي تقول له «أنا هنا!» فيلغي 
وجودها بالنتيجة وهو ما يقول عنه القرآن الكريم «إنكار اإل�ان» ويقول 
َفَقْد  ِباْإلَِ�اِن  َيْكُفْر  «َوَمْن  ينكرون األ�ان سُتحبط  الذين  أيضا إن أع�ل 

َحِبَط َعَمُلُه» (املائدة 5/5). 

إن إ�انا أصيب بداء التكف� يفقد حاسة الشم، وإ�ان فقد حاسة الشم 
للمؤمن�  األخرى. وأسوأ عاقبة  اإل�انات  رائحة  تنشق  يصبح عاجزا عن 
الذين يتنازعون ب� بعضهم تخربنا عنها اآلية الكر�ة التالية: «َوَال َتَنازَُعوا 

يف  الواردة  ريح  كلمة  إن   .(46/8 (األنفال  ِريُحُكْم»  َوَتْذَهَب  َفَتْفَشُلوا 
وهذا  الوقت  نفس  يف  «الريح»  ومعنى  «الرائحة»  معنى  تحمل  اآلية 
يعني اآليت: إذا ما تنازع املؤمنون يصبحون عاجزين عن استنشاق رائحة 
اإل�ان، ومن يعجز عن ذلك يصبح عاجزا عن رؤية إ�ان اآلخر بل يعتربه 
إنكار اإل�ان ويجعله يصاب يف  غ� موجود وهو ما يحط به إىل درك 

النهاية بداء التكف� الذي يطلق عليه اسم «تسمم اإل�ان».

�خاطبيها  اإل�ان  أخوة  تنيطها  مسؤوليات  �ة  إِْخَوٌة.  اْلُمْؤِمُنوَن  َا  إِ�َّ
هذه  إىل  النظر  تلفت  املؤمن�  أخوة  حقيقة  عن  تتحدث  التي  واآلية 

املسؤولية:

َا اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفأَْصِلُحوا َبْ�َ أََخَوْيُكْم َواتَُّقوا اللََّه لََعلَُّكْم ُترَْحُموَن»  «إِ�َّ
(الحجرات 10/49).

اإل�ان  أخوة  تضعها  التي  املسؤولية  إن 
ب�  ذات  إصالح  هي  املؤمن�  أعناق  يف 
اإلخوة هو من  ب�  ذات  اإلخوة. وإصالح 
التقوى  املرء من أهل  أن يكون  متطلبات 
أمام الله. وأن يكون املرء من أهل التقوى 
الله يعني معرفته مسؤولياته أمامه.  أمام 
يضطلع  الله  أمام  مسؤولياته  يعرف  ومن 
الله. وإصالح  �سؤوليته تجاه من آخاهم 
ذات ب� إخوة اإل�ان لهو من دواعي هذه 
املسؤولية ومن يفعل ذلك يحظى بالرحمة 
اإللهية. ف� يدفع املؤمن إلصالح ذات ب� اإلخوة هو التعاطف والرتاحم. 
أجل إن مؤمنَ� فسد ما بينه� يصبحان بحاجة لرحمة املؤمن� اآلخرين 
ال  إ�ان  يتيم  وإ�ان  يتي�.  اإل�ان  يصبح  املؤمن�  ب�  يفسد  فعندما 
’ويل‘ له. وإ�ان ال ويل له إ�ان معرض للخطر ولكافة أشكال التهديد 
وليس �قدور أحد التكهن متى ومن أين سيهاجم هذا اإل�ان. ويعجز 
ذلك اإل�ان عن الدفاع عن نفسه إىل أن يضيع ويزول يف النهاية. هذه 
إحدى الحقائق التي يعنيها القرآن الكريم بقوله «َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت 
َبْعُضُهْم أَْولَِياُء َبْعٍض» (التوبة 71/9). وبالتأكيد فإن مقابل أخوة اإل�ان 
َبْعُضُهْم  َكَفُروا  «َوالَِّذيَن  يقول  الكريم  القرآن  الكفر» ألن  «أخوة  هناك 

أَْولَِياُء َبْعٍض» (األنفال 73/8).

ال �كن للحقد والدين االجت�ع معا. وال �كن للدين البقاء يف قلب يكن 
الحقد ملؤمن لذا يعلمنا ربنا هذا الدعاء: «َربََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلِْخَواِنَنا الَِّذيَن 
رَُءوٌف  إِنََّك  َربََّنا  آََمُنوا  لِلَِّذيَن  ِغالٍّ  ُقُلوِبَنا  ِيف  َتْجَعْل  َوَال  ِباْإلَِ�اِن  َسَبُقوَنا 

رَِحيٌم!» (الحرش 10/59). 

حبا لألخوة
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األخوة واملحبة...

بعضه�  الصلة  ووثيقتي  ببعضه�  تليقان  تنفصالن،  ال  حقيقتان 
بعضا كالبذرة والرتاب، والفاكهة واألوراق، والظفر والحم. األخّوة 
يف  تزدهر  األخوة  باألخوة.  مفتونة  واملحبة  املحبة،  إىل  منسوبة 
عشاق  أكرب  كان  السبب  لهذا  املحبة  فيها  تزدهر  التي  األرض 

روا اإلنسانية بأعظم أشكال األخوة. اإلنسانية هم الذين ذكَّ

اصغوا إىل الله حبا لألخوة، وكونوا إخوة حبا لله!

«َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوَال َتَفرَُّقوا» (آل عمران 103/3).

الكلمة؟  هذه  (ص)  الله  رسول  فرس  كيف  أتدرون  الله...  حبل 
والسالم  الصالة  عليه  الله  فرسول  أجل،  «بالقرآن».  فرسها  لقد 
كتاب   ،10 األقضية  كتاب  (مسلم،  الله»  حبل  «القرآن  إن  يقول 
الله  إذا فأمر  املناقب 31).  الرتمذي، كتاب  الصحابة 37؛  فضائل 
نبينا  تفس�  إن  تتفرقوا!».  وال  بالقرآن  جميعا  «اعتصموا  واضح: 
عليه السالم عبارة «حبل الله» بالقرآن ليس عبثا ألن الله وحده 
األخوة  قانون  هو  والوحي  األخوة،  قانون  كتابة  بوسعه  من  هو 
األبدي الذي خطه الله. إذا مل يتمكن الوحي من مؤاخاة املؤمن� 
الله  كتاب  يتمكن  مل  وإذا  مؤاخاتهم  آخر  أي يشء  بوسع  فليس 
من توحيد زمرة تزعم إ�انها به ف� الذي بوسعه توحيدها إذا؟ 
أساس  مزاعم ال  الزمرة  تلك  إ�ان  مزاعم  تصبح  كهذه  ويف حالة 

لها من الصحة.

اصغوا إىل القرآن حبا لألخوة، وكونوا إخوة حبا للقرآن! 

إن القرآن ينهى األخ عن تحق� أخيه والسخرية به وغيبته وتحري 
به  الظن  وسوء  أخيه  عىل  االفرتاء  عن  األخ  ينهى  ك�  أخطائه. 

والحقد عليه وهو يأمر املؤمن� بتأسيس العدالة في� بينهم.

اصغوا إىل النبي حبا لإلخوة، وكونوا إخوة حبا للنبي!

هذا النداء الذي يوجهه النبي لهو خ� دليل عىل أن األخوة مبنية 
يحب  حتى  الحقيقي)  (باملعنى  أحدكم  يؤمن  «ال  الرتاحم:  عىل 

ألخيه ما يحب لنفسه» (بخاري، كتاب اإل�ان 6).

وخطبة الوداع هي البيان األسايس لألخوة فقد دعى النبي عليه 
دماءكم  عليكم  حرم  قد  «الله  بقوله  األخوة  إىل  فيها  السالم 
هذا  شهركم  كحرمة  ربكم  تلقوا  أن  إىل  وأعراضكم  وأموالكم 
وبلدكم هذا ويومكم...». ك� دعى أيضا إىل األخوة بالقول «كلكم 

آلدم، وآدم من تراب».

***

األرض  أبناء هذه  رون  ُيذكِّ الذين  ينهى  قوله� ملن  علينا  كلمتان يجب  �ة 
تتوسطون  أنتم  األخوة!»:  عن  حديثا  «كفاكم  لهم  ويقولون  اإلسالم  بإخوة 
باملجان للشيطان وللقوى الشيطانية! ونحن نعلم من يوظفكم! ونقول لكم 

ولهم:

لن نضحي بحقيقة عمرها ألف عام من أجل كذبة عمرها مائة عام!

لن نفرق ب� صالح الدين األيويب وب� السلطان محمد الفاتح!
وسعيد  راحة  يف  اإليسكيليبي  عاطف  سنضع  للدعاء  أيدينا  نرفع  وعندما 

نوريس وسعيد باويل1 يف الراحة األخرى!

بكلمة  فإننا سنقبل  اْلُمْسَتِقيَم»  اَط  َ الرصِّ وعندما نقول يف كل ركعة «اْهِدَنا 
أخرى  بأوصاف  نستبدلها  ولن  الله  لنا  عرّفها  ك�  اآلية  يف  الواردة  «نحن» 
أو  صبغة  أو  أصل  أو  شعب  أو  قبيلة  أو  قوم  أو  لون  أو  عرق  إىل  تستند 
مذهب أو مرشب أو طريقة أو حزب أو ج�عة أو جمعية أو مدرسة. أما 
املتعصبون الذين يفعلون ذلك فسنرتكهم لرسول الله الذي قال هذه الحقيقة 

بأعىل صوته:
«ليس منا من دعا إىل عصبية».

***
لقد سئم أبناء عائلتنا الكربى املتأذين املظلوم� من الكره. 

اآلن حان وقت األخوة!�

عاطف اإليسكيليبي وسعيد باويل عامل� فاضل� شنقا عىل أيدي   ١
الك�لي� ظل�
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Kardeşliğin En 
Güzeli

huvvet kelimesi Arapça’da kardeşlik an-
lamına gelir. Aynı karında gıdalanarak 

büyüyen ve aynı babanın sulbünden gelen 
çocuklara kardeş denildiği gibi, aynı tevhid 
akidesine bağlı olarak “iman birliği” yapan 
kimselere de “din kardeşi” denir. Din karde-
şinden maksat ise “İslam kardeşliği”dir.

Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de, müminlerin 
kardeş olduğunu (Âl-i İmrân 3/103; Tevbe 
9/11; Hucurât 49/10; Haşr 59/10), müminlerin 
birbirinin velisi/dostu olduğunu (Mâide 5/55; 
Tevbe 9/71), müminler için en büyük dostun/
yardımcının Allah ve Rasûlü (s) olduğunu 
(Mâide 5/55; Tevbe 9/16) bildirmektedir.

Hiç şüphesiz ki, mümin gönülleri en sağlam 
ve köklü bir biçimde bağlayan bağ, iman ve 
takva esasından kaynaklanan kardeşlik bağı-
dır. Bu, Cenab-ı Allah’ın müminlere bahşettiği 
en güzel nimetlerden biridir. Âyet-i kerimede 
bu durum şöyle ifade edilmektedir: “Hepiniz 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılma-
yın. Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatır-
layın. Hani siz düşman kişilerdiniz de Allah, 
kalplerinizi/gönüllerinizi birleştirmişti. O’nun 
nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştu-
nuz. Yine siz, tam bir ateş çukurunun kena-
rındayken, Allah oradan da sizi kurtarmıştı. 

D E N E M E

Kardeşliğin En Güzeli: 
İslam Kardeşliği

MÜMİNLERİN ARASINI BOZA-

CAK HER TÜRLÜ SUN’Î AYRIM 

HARAM KABUL EDİLMİŞTİR. 

IRK, SOY-SOP, RENK VB. CAHİLÎ 

DEĞERLER YERİNE “TAKVA ÜS-

TÜNLÜĞÜ” GETİRİLMEK SURE-

TİYLE,  İSLAM KARDEŞLİĞİNİN 

BOZULMAMASI SAĞLANMIŞTIR.

UAHMET COŞKUN

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
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Allah, size âyetlerini işte böyle açıklar” (Âl-i 
İmrân 3/103). Bu âyette Yüce Rabbimiz biz-
lere, cahiliyye döneminde birbirlerine düş-
manlıklarıyla ve savaşlarıyla -ki bu savaşlar 
120 yıl sürmüştür-  ün salmış Medineli Evs 
ve Hazrec kabilesine mensup fertleri iman 
bağıyla nasıl kardeşler haline getirdiğini ha-
tırlatmaktadır. Bugün de her zamankinden 
daha fazla bu kardeşliğe ihtiyacımız vardır.

İslam’da kardeşlik inanç temeline oturtul-
duğu içindir ki, müminlerin arasını bozacak 
her türlü sun’î ayrımlar, tavır ve davranışlar 
haram kabul edilmiştir. Irk, soy-sop, renk 
vb. türden cahilî değerler yerine “takva üs-
tünlüğü”  getirilmek suretiyle,  İslam kardeş-
liğinin ve ahenginin/düzeninin bozulmama-
sı sağlanmıştır.  Bu konudaki âyet-i kerime 
bize çok iyi ışık tutmaktadır: “Hiç şüphesiz 
ki, Allah katında en üstün olanınız takvaca 
en ileri olanınızdır” (Hucurât 49/13). Pey-
gamberimiz (s) de bu hususla ilgili olarak, 
“Arab’ın Arap olmayana hiçbir üstünlüğü 
yoktur. Üstünlük ancak takva iledir” (Ahmed 
bin Hanbel, Müsned, V, 411) buyurarak bu 
hususta bizlere en güzel ve en doğru ölçüyü 
koymuştur. 

Hadislerde de buyrulduğu üzere müminler 
kardeşlikte ve dostlukta birbirine çok sağ-
lam bir şekilde kenetlenmiş bina gibidirler 
(Buhârî, Mezâlim, 5; Salât; 88; Tirmizî, Birr, 
18) veya bütün unsurları ve zerreleriyle birbi-
rine bağlı bir vücut gibidirler (Buhârî, Edeb, 
27; Müslim, Birr, 66; Nesâî, Zekât, 67). Na-
sıl ki bir vücudun herhangi bir azası rahatsız 
olduğunda bütün bir vücut aynı rahatsızlığı 
ve acıyı hissederse, bir tek müminin -dünya-
nın ta öbür ucunda bile olsa- çektiği derdi, 
sıkıntıyı, acıyı diğer mümin kardeşleri de ta 
derinden hisseder. Zira bu, İslam kardeşliği-
nin gereğidir. 

Yine hadislerde Peygamber Efendimiz (s), 
“Birbirinizi sevmedikçe gerçek iman etmiş 

olmazsınız” (Müslim, İman, 93; Ebû Da-
vud, Edeb, 142; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 
56, İsti’zan, 1), “Kişi, kendisi için istediğini 
mümin kardeşi için de istemedikçe kâmil/ol-
gun mümin olamaz” (Buhârî, İman, 7; Müs-
lim, İman, 71; Nesâî, İman, 19), “Müslüman 
Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. 
Onu tehlikede yalnız bırakmaz, düşmana 
teslim etmez. Kim bir Müslüman kardeşi-
nin ihtiyacını giderirse, Allah da o kimsenin 
bir ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın 
sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet günü 
o kimsenin bir sıkıntısını giderir. Kim de 
bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da 
kıyamet günü o kimsenin bir ayıbını örter” 
(Buhârî, Mezâlim 3; İkrâh, 7; Müslim, Birr, 
58; Ebû Davud, Edeb, 46; Tirmizî, Hudud, 
3) buyurarak müminler arasındaki kardeşli-
ğin nasıl olması gerektiği hususunu bizlere 
çok güzel bir şekilde açıklamıştır.

“Müminler birbirleriyle ancak kardeştir-
ler” (Hucurât 49/10) âyeti çerçevesinde biz 
müminlere düşen görev, İslam kardeşliğini 
bozacak her türlü tavır ve davranışlardan 
kaçınmak, İslam kardeşliğini samimi ve en 
iyi bir şekilde yaşayarak bu kardeşliği zirve-
ye taşımaktır. Asr-ı Saadet’te yaşanan ensar- 
muhacir kardeşliği, bizlere bu hususta en iyi 
misaldir. Bizler, Asr-ı Saadet’te yaşanmış olan 
bu kardeşlikten gerekli hisseyi alarak, bugün 
de her zamankinden daha fazla ihtiyaç duy-
duğumuz bu kardeşliği en iyi şekilde yaşa-
malı ve yaşatmalıyız. 
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Kardeşlik Çerçevesinde 
Ayetlere Bir Atf-ı Nazar

İ N C E L E M E

u makalede, ‘kardeş’ kavramının 
Kur’ân’daki genel kullanımına işaret 

edildikten sonra, ‘din kardeşliği’ ve ‘insanlık 
kardeşliği’ çerçevesinde bazı mülâhazalar ser-
dedilecek; din kardeşlerinin birbirlerine karşı 
görev ve sorumlulukları hatırlatılıp, insanlı-
ğın birbirlerine karşı kardeşçe duygular geliş-
tirmeleri için gerekenler hakkında birtakım 
ipuçları sunulmaya çalışılacaktır. 

KARDEŞ KAVRAMI

“Aynı karnı paylaşan biyolojik şahsiyet”lerden 
her birine kardeş (karın-dâş) denmektedir; 
babaları bir olduğu halde farklı karınlardan 
doğanlar arasında bu kadar güçlü bir kardeş-
lik hissi bulunmaz. Soydaşlığı -yani aşiret, ka-
vim ve kabile birliğini- de kapsayan bu biyo-
lojik karındaşlık hakkında Kur’ân’da pek de 
olumlu bir dil kullanılmaz. Sözgelimi dünya 
üzerinde işlenen ilk suç bir insanın kardeşi-
ni katletmesidir;1 ‘kardeş’leri yani toplumları 
peygamberlere asla iyi gözle bakmamış, kar-
deşçe değil düşmanca yaklaşmıştır; âhirette 
insanın ilk kaçacağı kişi de kardeşidir.2 
Kur’ân’daki kardeş temasının en iyi yansıtıldı-

1 Bkz. Maide 5/27-31.

2 Bkz. Abese 80/34-36. Krş. Maâric 70/11.

Kardeşlik Çerçevesinde 
Kur’ân Ayetlerine Bir Atf-ı Nazar

HZ. MUSA’NIN AĞIR 

RİSALET YÜKÜ AĞABE-

Yİ HARUN TARAFIN-

DAN HAFİFLETİLMİŞ; 

MUSA-HARUN İKİLİSİ, 

KARDEŞLER ARASI İLİŞ-

KİYE GÜZEL BİR ÖRNEK 

OLUŞTURMUŞTUR.

BMURAT SÜLÜN
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ğı bölüm sayılabilecek olan Yusuf Sûresi’nde, 
Hz. Yusuf’la kardeşleri (yani ağabeyleri) ara-
sındaki ilişki; kıskançlık, entrika, öz kardeşinin 
varlığına tahammül edememe, onu yok etmeye 
teşebbüs ve sonuçta ortadan kaldırma şeklinde 
özetlenmiştir.

Ancak kardeşler arası ilişkiler genelde bu 
kadar acımasız değildir. Sözgelimi Hz. 
Musa’nın ağır risalet yükü, kardeşi (ağabeyi) 
Harun tarafından hafifle-
tilmiş; Musa-Harun ikili-
si, kardeşler arası ilişkiye 
güzel bir örnek olarak 
sunulmuştur. Son olarak; 
Cennette Müminlerin 
birbirlerine karşı hiçbir 
öfke, kıskançlık, kırgın-
lık ve kin taşımayacağı 
ifade edilerek,3 Cennet 
sahiplerinin, koltukların-
da karşılıklı olarak ‘kar-
deş kardeş’ oturacakları 
belirtilmiştir. Karşısında 
oturduğu kişiden son derece memnun, asu-
de, esen, rahat bir oturuşun, ‘kardeşçe’ diye 
nitelenmesi Kur’ân’da kardeş kavramına ne 
kadar olumlu bir anlam yüklendiğini göste-
rir. Cennet tavsiflerinin aynı zamanda ‘ideal 
hayat’ın sembolik bir anlatımı olduğu dü-
şünülürse, bu âyetlerde dünyadakilere ideal 
kardeşlik numunelerinin sunulmuş olduğu 
da söylenebilecektir. Kaldı ki, Hz. Yusuf’un 
kardeşleri onunla ana-baba bir kardeş değil-
dir; sadece babaları aynıdır ve ‘ana-baba bir’ 
kardeş olduğu Bünyamin ile Yusuf’un ilişki-
si gayet olumludur. Bu kıssada da, aslında 
Hz. Peygamber’le Müşrik ‘kardeş’leri yani 
Mekkeliler arasındaki ilişki özetlenmektedir. 
[Kur’ân’da peygamberler toplumlarının kar-
deşi olarak nitelendirilir4.]

3 Bkz. Hicr 15/47. Ayrıca A’raf 7/43.

4 Örn. bkz. 26.Şuara Sûresi’nin ilgili âyetleri.

DİN KARDEŞLİĞİ
KAN BAĞI MI, DİN BAĞI MI? 

Kur’ân’da bütün insanlık zımnen kardeş sa-
yılmış olmakla birlikte, daha ziyade, inanç, 
duygu ve düşünce birlikteliği içinde olan 
kişiler kardeş sayılmış; Müminler birbiri-
nin kardeşi addedildiği gibi5 Münafıklar da 
kâfirlerin kardeşi olarak nitelendirilmiştir.6 
Çünkü ‘insanî şahsiyet’ insanın bedeninde 

değil, ruhundadır. Yani, 
ırk, renk, kan gibi maddî 
özelliklerde değil, inanç, 
duygu, düşünce, kül-
tür ve medeniyet gibi 
manevî özelliklerdedir. 
Bu bakımdan, arkadaş, 
dost, ahbab, sırdaş7 gibi 
Kur’anî kelimeler de kar-
deş8 kavramı çerçevesin-
de değerlendirilebilir. 

Cahiliye döneminin ka-
bileciliğe ve ırka dayalı 
kardeşliği, Kur’ân’la bir-

likte yerini iman kardeşliğine bırakmış; kar-
deşlik kavramı kan bağı, yani aşiret, kavim 
ya da ırk çerçevesindeki biyolojik özelliklere 
değil, din bağına dayandırılmıştır. −Ama bu 
sözde değil, barış ve güvenlik esasına dayalı 
amelî bir imandır.−9

5 Âl-i İmrân 3/103 (Topluca Allah’ın ipine tutunun; ayrışmayın. 
Allah’ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın: Hani, düşmandınız 
da O, kalplerinizi birbirine ısındırmış ve O’nun nimeti saye-
sinde kardeş olmuştunuz…); Hucurat 49/10.

6 Münafıkça tutumlar sergileyen bazı kişilerin, Uhud yenilgisi 
akabinde, savaşa katılıp da öldürülenler hakkında serdettik-
leri bazı görüşler tashih edilirken, bu şehitlerin, kendilerinin 
‘kardeş’leri olduğu hatırlatılmış; bir insanın nasıl olup da vatan 
savunması adına can veren bir kardeşi hakkında böyle konu-
şabildiği sorgulanmıştır (Bkz. Âl-i İmrân 3/155).

7 Sadîk/asdikâ’, karîn/kuranâ’, halîl/ahillâ’, velî/evliyâ, bitâne.

8 Ah/ihve/ihvân.

9 Bkz. Murat Sülün, Kur’ân-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi,  
İstanbul: Ensar Yayınları, 2006, s. 82-87.

FARKLI DİN MENSUP-
LARI ARASINDAKİ İLİŞ-
KİLER ÂHİRET DEĞİL 

DÜNYA ESAS ALINARAK 
DÜŞÜNÜLMEDİKÇE; 
AKİDE TEMELİNE DE-
ĞİL, HUKUK TEMELİ-

NE OTURTULMADIKÇA 
ÖTEKİLEŞTİRME, ŞEY-

TANLAŞTIRMA VE BUNA 
BAĞLI FELAKETLER DE-
VAM EDİP GİDECEKTİR.
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KARDEŞLİK AHLÂKI

Ahibbâ şîve-i yağmâda 
mebhût eyler a‘dâyı
Hudâ âsâr-ı izmihlâl 

göstermesin bir yerde!

Kardeşlik; bir imtihan vesilesi 

İnsanlar genelde en yakınlarındaki insanla-
ra karşı sergiledikleri tutum ve davranışlarla 
cennetlik ya da cehennemlik oldukları için, 
kardeşlik temel imtihan vesilelerinden bi-
ridir. Kardeşlerin görev ve sorumlulukları 
bağlamında öncelik şüphesiz hukukî alanda 
olup ahlakî saha daha 
sonra devreye girer:

Kardeşler arası ilişkiler 
güvenlik, barış, sevgi, 
saygı, hoşgörü, şefkat 
ve merhamete dayalı ol-
malıdır. Kardeşler bir-
birlerinin can, mal, ırz/
namus, akıl ve inanç/dü-
şünce güvenliklerinden 
herhangi birini kesinlikle 
ihlâl etmemeli, barış or-
tamını tesis etmeye ça-
lışmalıdır. Kardeşliğin temeli budur. Ahlakî 
görev ve sorumluluklar ancak bundan son-
ra devreye girebilir: Kardeşler birbirlerine 
hakkı, sabrı ve merhameti tavsiye etmeli;10 
günah ve düşmanlıkta değil iyilik ( ) ve 
takvada yardımlaşmalı;11 derdi ile dertlen-
meli; kardeşlerini zalimlerin karşısında yal-
nız bırakmamalıdır. Çünkü güvenlik ve barış 
içerisinde aynı havayı soluyan herkes birbi-
rinin velîsidir; onlardan birini rahatsız eden 
zâlimane bir tutum diğerlerini de rahatsız 
etmek durumundadır. Yine, kişi kardeşine 
sövmemeli, hakkında ileri geri konuşmama-

10 Bkz. Beled 90/17; Asr 103/3.

11 Bkz. Maide 5/2.

lı, suizanda bulunmamalı, gıyabında çekiş-
tirmemeli, bir casus edası ile hakkında bilgi 
toplamamalıdır.12 Bunlar kardeşliği zedeler; 
benliklerde onmaz yaralar açar…

“Ya Rabbi! İman edenlere karşı 
gönüllerimizde kötü bir düşünce 

bırakma. Sen gerçekten şefkatlisin, 
merhametlisin” (Haşr 59/10).

Bu konuda Hz. Peygamber örnek alınmalıdır: 
Hz. Peygamber çok iyi tanıdığı münafıkları 
dahi deşifre etmemiş; onların elebaşları için 
yine de dua ve istiğfar etmek istemişti…13 

 âyetinde14 de buyrulduğu 
gibi, “Müminler, sadece 
‘kardeş’ olabilirler; bir-
birinin kanına susamış 
birer düşman değil!..” 
Tabiî, Müminler arası 
anlaşmazlıkların taraflar 
arasında halledilebilmesi 
için diyalog şarttır; bu, 
anlaşmazlıkların kardeş-
lik çerçevesinde çözülme-
sini sağlayabilir. Tarafla-
rın şeytanî/nefsanî egoist 
dürtüleri yüzünden bunu 

başaramamaları durumunda, üçüncü kişi ve 
grupların devreye girip sorunu adaletle çöz-
mesi gerekir.15 

Anlaşmazlıklar nasıl azaltılabilir?

Kardeşler arası kavgaları önlemenin en temel 
yolu, aslında, kavgaya hiç sebebiyet verme-
mektir. Kavga ve anlaşmazlıkların -sadece 
Müslümanlar arasında değil beşeriyet arasın-
da da- azaltılması isteniyorsa, öncelikler iyi 
belirlenmeli; teferruât değil makâsıd öne çı-
karılmalı ve temel ilkelerde birleşilmelidir.

12 Bkz. Hucurat 49/11-12.

13 Bkz. Tevbe 9/80, 84.

14 Hucurat 49/10.

15 Hucurat 49/9, 10.

YUSUF SÛRESİ’NDE, HZ. 
YUSUF’LA KARDEŞLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ; KIS-
KANÇLIK, ENTRİKA, ÖZ 
KARDEŞİNİN VARLIĞI-

NA TAHAMMÜL EDEME-
ME, ONU YOK ETMEYE 
TEŞEBBÜS VE SONUÇTA 

ORTADAN KALDIRMA ŞEK-
LİNDE ÖZETLENMİŞTİR.
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Lider pozisyonundaki kişilerin temel hedefi; 
dinî ya da siyasî elitlerin kulu kölesi olacak 
yaramaz, faydasız, asalak, taklitçi, sünepe ki-
şilikler üretmek değil, sağlam karakterli, “fik-
ri hür, irfanı hür, vicdanı hür”, kendi kendi-
ne yeten, özgüven sahibi, barışçıl, güvenilir 
ve faydalı bireyler yetiştirmek olmalıdır. İn-
sanları birbirine yaklaştıran sevgi, cömertlik, 
diğergâmlık, alçakgönüllülük, fedakârlık gibi 
değerler çoğaltılıp bunların zıttı olan, yani 
insanları birbirinden uzaklaştıran nefret, fe-
sat, bencillik, kendini dev aynasında görme (ki-
bir), ötekini kıskanma (haset) ve küçük düşürme 
gibi rezilce tutum ve davranışlardan kardeş-
ler olarak uzak durulmalıdır. 

Birlik ruhu… Ama nereye kadar?

Cemaat ruhu, fertlerin kalabalıklar içinde 
savrulmaması bakımından son derece faydalı 
bir payanda olmakla birlikte, zaman zaman 
ferdiyeti önlemekte, şahsî gelişimi engelle-
yerek fertleri sürü psikolojisine itmektedir. 
Böylece, dinî reisleri ne derse cemaatler sor-
gusuz sualsiz yerine getirmeye başlamakta-
dır. Ayrıca, ırkî ve siyasî mensubiyetlerde, 
zavallı yığınlar, nasıl bir dinî ve amelî hayat 
yaşadığını bilmedikleri çeşitli siyasî figürler 
etrafında ‘diğer’lerine karşı ‘bir’leşebilmekte 
(hizipleşme); kendi ırk ya da toprakların-
dan olan birini hiç de hak etmediği halde 
benimseyip savunabilmektedirler. -Buna 
karşılık, reisler de zaman zaman tâbilerinin 
tahriki ile çeşitli taksir ve hatalara düşebil-
mektedir.- Oysa Kur’ân’da Müminlerin bir-
birlerine iyilik ve takvada yardım etmeleri, 
günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmamaları 
istenmektedir.16 Yine, cemaatler cemaat üye-
liği sâiki ile kendi kardeşlerine sahip çıkar-
ken diğerlerini ötelemekte; kardeşlerine hak 
etmedikleri mazhariyetleri sunmakta her-
hangi bir sakınca görmemektedir. Bu, gerek-

16 Bkz. Maide 5/2.

siz sürtüşmelere sebebiyet vermekte; cemaat-
leri birbirinden uzaklaştırabilmektedir. Oysa 
Kur’ân’da görevler ‘emanet’ olarak nitelendi-
rilerek lâyık olanlara verilmesi emredilmiş;17 
insanın kendi ana babasına, kardeşlerine, 
aşîretine/akrabalarına karşı da olsa hakkı 
hukuku öncelemesi gerektiği net bir şekilde 
ifade edilmiştir.18 

İNSANLIK DA KARDEŞTİR

Kur’ân-ı Kerim’de insanların bir erkek ile 
dişiden türediği belirtilerek19 bütün insanlık 
bir bakıma kardeş sayılmıştır. Bunun anlamı, 
ırk, dil, ten ve göz rengi gibi maddî açılardan 
insanların birbirlerine karşı hiçbir üstünlü-
ğünün olmadığıdır. Çünkü bunlar insanın 
kendi etki alanının tamamen dışındaki özel-
liklerdir; sözgelimi ten renkleri, güneş ışın-
larının dünyaya vuruş eğimlerinin etkisi ile 
oluşmuş olup tamamen coğrafyaya dayan-
maktadır. Üstünlük; kişinin kavminin, kabi-
lesinin, peygamberinin, atasının, hocasının, 
şeyhinin fazileti ile değil, bizzat kendi fazile-
ti ile ölçülebilen şahsî bir değerdir. Bir ırka, 
ümmete, millete, mezhebe, tarîkata, meşrebe, 
cemaate ait olmanın, yani amelsiz salt aidiye-
tin Hak katında da halk katında da pek bir 
değeri yoktur. Cenab-ı Hak karşısında kim 
kendisine daha çok çekidüzen verir; varlığı-
nı en güzel bir şekilde O’na yöneltir, O’nun 
‘halk’ına daha şefkatli, daha sevecen yaklaşıp 
daha faydalı olursa, üstün olan odur.20

17 Bkz. Nisa 4/58.

18 Bkz. Nisa 4/135.

19 Bkz. Hucurat 49/13.

20 Bkz. Hucurat 49/13. Bu âyetin, “Ey Müslümanlar!”, “Ey Arap-
lar!” ya da “Ey şunlar bunlar!” diye değil, “Ey insanlar!” diye 
başladığına dikkat edilmelidir.
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“(Ey Müslümanlar!) Bu (yani ebedî saadet) ne 
sizin kuruntunuzla ne de Kitap sahiplerinin 
kuruntusuyladır. Kim bir kötülük yaparsa 
onunla cezalandırılır ve Allah dışında 
kendisine velî de bulamaz yardımcı da… 
Erkek olsun kadın olsun her kim mümin 
olarak salih amellerden işlerse, bunlar 
Cennet’e girer; kendilerine zerre kadar 
haksızlık edilmez. Kim, kendisini en güzel 
biçimde Allah’a teslim ederek İbrahim’in 
dinine uyan birinden daha güzel bir dine 

sahip olabilir?.. O İbrahim ki Allah onu dost 
edinmiştir” (Nisa 4/123-125).

Ölüm ve hayat, insanlık olarak hangimizin 

daha iyi ameller sergileyeceği görülsün diye 

yaratılmıştır.21 Bizzat kazanılmamış üstün-

lükler zahirîdir, geçicidir; dünyevî açıdan 

değerli olabilirse de kalıcı22 olmadıkları 

için Hak katında değersizdir.23 Hak katın-

da, değer atfedilecek olan; ‘insanlık yara-

rına’ ‘kalb-i selîm ile yapılan’ ‘kalıcı’ ‘şahsî’ 

‘amel’lerimizdir. Çünkü Kur’ân’da defalarca 

vurgulandığı gibi, O’nun huzuruna herkes 

salt kendisi olarak çıkacak;24 kimsenin kim-

seye faydası olmayacaktır. Çünkü o esnada 

soy sop (nesep) ilişkisi olmayacağı25 için kar-

deşlik de söz konusu olmayacak; arkadaş-

ların, ahbap ve dostların birbirlerine hiçbir 

faydası dokunmayacaktır.26 -Tabiî, vaktinde 

21 Bkz. Mülk 67/2.

22 Kehf 18/46.

23 Bu iddia, dinin özeti sayılan “Hakk’a saygı - halka şefkat” 
( ) ilkesine dayanmaktadır.

24 “İşte, Bize; sizi ilkin nasıl yarattıysak aynen öyle yapayalnız 
ve teker teker geldiniz; size verdiğimiz şeyleri arkanızda bı-
raktınız. Ne o?! Siz(in yaratılmanızda ve yetiştirilmeniz)de ortak 
olduklarını iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda göre-
miyoruz?! Aranızdaki bütün bağlar kopmuş! (Sizi kayıracak-
larını) iddia ettiğiniz şeyler de zihninizden kaybolup gitmiş!..” 
(En’âm 6/94). Ayrıca bkz. Kehf 18/48.

25 “Sûr’a üflendiği zaman; o gün aralarında ne soy sop kalır ne de 
birbirlerini arayıp sorarlar!” (Mü’minûn 23/101).

26 “(Aslında) bunlar; (Kıyamet) saatin(in), hiç farkında değillerken 
ansızın gelip çatmasından başka bir şey beklemiyorlar!.. Oysa 
o gün, canciğer dostlar bile birbirlerine düşman kesilir” (Zuh-
ruf 43/66-67).

kendine çekidüzen vermiş olan müttakîler 
hariç… Onlar, aralarında herhangi bir hak 
ihlâli yaşanmadığı için, âhirette de canciğer 
dost olmaya devam edeceklerdir.-

“(Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlar 
olarak) her birinize bir şeriat ve bir 

yol verdik. Allah dileseydi, hepinizi tek 
bir ümmet yapardı. Fakat O, sizi, size 
verdikleriyle deneyecek olduğu içindir 

ki böyle yaptı. Öyleyse, hayırda yarışın. 
Hepiniz, sonunda Allah’a döneceksiniz 
ve O, ayrılığa düştüğünüz şeyleri size 
bir bir haber verecek” (Maide 5/48).

Bu bakımdan, zalim olmadıkları takdirde bü-
tün insanlarla sevgiye saygıya dayalı dostane 
ilişkiler geliştirmek gerekir. Gerçi, Kur’ân’da 
beşerî ilişkilerle ilgili olarak müminler için 
iki temel tutum öngörülmüştür: Velâ ve berâ 
(tevellî-teberrî). Yani Allah’ı, Peygamberi ve 
müminleri velî bilmek, ötekine karşı, yani 
kâfir, münafık vb. zümreler ile şeytanî güç 
odakları karşısında daima teyakkuzda ol-
mak; “Ben sizden ve inancınızdan berîyim!” 
diyerek onlardan teberrî etmek; Allah ve 
Resûlünün hoş gördüklerini hoş görüp, nef-
retle karşıladıklarından nefret etmek…

Bu ilke, bazen “Müslüman olmayanlardan 
nefret edilmesi gerektiği” şeklinde anlaşıl-
maktadır. Ancak bu vb. âyetlerden hüküm 
çıkarırken, kullanılan kelimelere ve tabiî 
bağlamlara, yani hangi ortamda nâzil ol-
duklarına ve kimleri kast ettiklerine dikkat 
edilmelidir: Bu âyetlerde öyle bir ortam söz 
konusudur ki; düşmanlık/nefret beslenecek 
şahıslar iki özelliği birden taşımaktadırlar: 
Hem kâfirdirler, hem de düşmandırlar. Mü-

minlerde nefret hissi uyandırılmak istenir-
ken her iki unsur da hesaba katılmaktadır. 
Bu da ancak bir savaş ortamında düşmana 
gösterilebilecek şiddetli düşmanlık ve nef-
retin bize savaş açmayan gayr-ı müslimlere 
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gösterilmemesi gerektiği anlamına gelir. Böy-
lesine şiddetli bir duygunun normal zaman-
larda da beslenmesi durumunda, bu hissin 
eyleme dönüşmesi kaçınılmaz olacağı için, 
suçlu suçsuz tüm kâfirlerin, hatta Hâricîlerde 
olduğu gibi, amel zaafı gösteren Müslüman-
ların bile canlarına kast edilme ihtimali be-
lirmektedir. İkinci olarak; ilgili âyetlerin 
büyük bir kısmında, gayr-ı müslimlerin velî 
edinilmemesi gerektiği bildirilmektedir. Velî 
ise sözlükte “otorite, tahakküm ve nusret”27; 
Hukukta ise “bir başkası üzerinde o istese 
de istemese de sözünü geçirme”28 anlamın-
da kullanılan velâyet kökünden gelmektedir. 
Yani, Müslüman kendisinden olmayan bir 
yabancıyı velî edinemez; ama sevgi saygıya 
dayalı kişisel dostlukları kim engelleyebilir? 
Ama sonuçta ‘yabancı’ olan birini bu kişi 
kendi ana babamız ve çoluk çocuğumuz da 
olsa sırdaş (bitâne) edinemeyiz; kendi insa-
nımızın aleyhine sonuçlanacak bir sırrı ona 
veremeyiz. Verirsek, kendi insanımıza hain-
lik etmiş oluruz.

Sonuç

Müslümanlar arası ilişkiler güvenlik, barış, 
sevgi, saygı, hoşgörü, şefkat ve merhamete 
dayalı olmalıdır. Kendi aralarında yumuşak, 
sevgili, şefkatli koruyup kollayıcı olması ge-
reken kardeşler asıl ‘zalim kâfir’lere karşı katı 
olmak durumundadırlar. Mümin bir kişi, sa-
dece ‘zalim kâfir’lere göstermesi gereken sert 
tutumu mümin kardeşine karşı göstermeme-
li, dedikoduculara, lâf hamallarına prim ver-
memeli; kardeşleri hakkındaki bilgileri teyit 
etmeli; birilerinin karşısında adeta yaltakla-
nırken kardeşlerine karşı aslan kesilmemeli-
dir. Etrafındakilere, yani sevenlerine bir kişi-
yi kötülerken, bunu şahsî/nefsanî duygularla 

27 Râgıb, age, aynı madde; İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, “v-l-y” md.

28 Cürcânî, et-Ta’rîfât, “velâye” md.

mı yoksa Allah rızası için mi yapıp yapmadı-
ğını iyi tartmalıdır…

İnsanın, kendisi ile aynı din, ırk, mezhep/
doktrin, tarîkat/cemaat, meşrep, memleketten 
olduğuna inandığı kişileri daha cana yakın 
bulması ve onlarla daha sıcak ilişkiler geliş-
tirmesi bir yere kadar normaldir; yani diğer-
lerini kayıtsız şartsız dışlamaya, hatta zaman-
la düşmanlaştırmaya varmamak şartıyla… 
Çünkü kardeşler, kendileri ile aynı ortak 
paydaya sahip olmayan kişilere genelde hak-
sızlık etmektedir. Dinler-arası ilişkileri konu 
alan nassların siyasî ve dinî elitler tarafından 
genelde düşmanca yorumlanması ilk akla 
gelen sebepse, ‘din’ mensuplarının kendile-
rini dev aynasında görmeleri, yani herkesin 
‘ebedî necât’ı kendi tekeline almak istemesi 
de diğer önemli faktördür. Farklı din men-
supları arasındaki ilişkiler âhiret değil dünya 
esas alınarak düşünülmedikçe; akide teme-
line değil, hukuk temeline oturtulmadıkça 
ötekileştirme, şeytanlaştırma ve buna bağlı 
felaketler devam edip gidecektir.

O halde, dinî ya da din dışı faktörlere daya-
nan kardeşliklerin dozajı iyi ayarlanmalı; za-
limlerden başkasına düşmanlık gösterilme-
melidir. İnsanlar birbirini tanıyıp anlamaya 
çalıştıkça, teferruât ile uğraşmayıp makâsıdı, 
yani Kur’ân’ın temel amaçlarını hedefledik-
çe, aralarındaki ortak noktaların arttığını 
göreceklerdir. İnsanlara ilke olarak kardeşçe 
yaklaşmalı; düşman üretmeye sarf ettiğimiz 
çaba ve zamanı dost üretmeye harcamalıyız. 
Kardeşlerimizi sahiplenirken, hak hukuk ve 
ahlâk temelinde sahiplenmeli; kendimizle 
aynı paydada buluşamayanları ‘öteki’leştirip 
dışlamakta acele etmemeliyiz. Özellikle, kit-
leleri yönlendiren din adamları bu konuda 
daha hassas olmalıdır. İnsan sevgisi ile dolu 
olmayanların, insanları birbirine düşürmek-
ten başka insanlığa verebilecekleri bir şey 
yoktur. 
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Altını Ateşle 
Sınarlar

ltını ateşle sınarlar, insanı dostlarıyla…

Atı, deveyi, eşeği yularla bağlarlar; 
yiğidi yârin zülfüyle…

Misk şişesine benzeriz biz: kırılınca 
râyihamız yedi mahalleyi doldurur.

Bize kötülük etseniz, biz onu iyilik saya-
rız. Âlemin Padişahı, bizim bu niyetimizi 
hakikate kalbederek ödüllendirir. Mahza 
lüftundan, mahza kereminden… 

Yani ki sevgili dostum,

Siz bize, isteseniz dahi bir kötülük ede-
mezsiniz. Cahillerin kötülük sandığı da 
arif katında bir iyiliktir. Müminin ezası-
na sabretmekte iyilik vardır. Hüsnüzanda 
iyilik vardır. Sabırda iyilik, afüvde iyilik, 
vefada iyilik vardır.

Bir mümine gafilâne veya cahilane bir kö-
tülük yapılsa; hakikatte ona on türlü iyi-
lik yapılmış olur. Fikr et!

Uğradığı eziyete tahammül etmesi günah-
larına kefaret olur. Şükretmesi rızkını ar-
tırır, nimet kapılarını açar.

Kardeş,

Belki bir zanna, belki bir maslahata daya-
narak güyâ bana kötülük edersin. Ben seni, 
sen daha o kötülüğü zihninde tasarlamaz-
dan önce affetmişim. Bilirim ki, başıma ge-
len, Dost’un bilgisi dışında değildir. İradesi 
dışında da değildir. Öyleyse buna kötülük 
demek dahi hakikatte caiz olmaz. 

D E N E M E

Altını Ateşle Sınarlar

BİZİM LÜGATİMİZDE 

KEM SÖZE YER YOKTUR. 

BU YÜZDEN, BİZE NE 

SÖYLENİRSE SÖYLENSİN 

BİZDEN İŞİTİLECEK 

YEGANE SES GÜZEL BİR 

NAĞMEDEN İBARETTİR.

AFATİH OKUMUŞ

fatihokumus@yahoo.com
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Nevâib-i eyyâmdır… Ardında iyilik mi, kö-
tülük mü olduğunu Dost bilir. Bize dahi iş’ar 
eder. Şöyle ki: Başa gelen bolluk veya darlık, 
ikbâl ü idbâr, izzet yahut zillet kulu Pâdişâha 
yaklaştırırsa işte bu iyiliktir. Ondan uzaklaş-
tırırsa kötülük… 

Bil ki: İyi, insanların yararlı sandığı değil-
dir. Kötü de insanların zararlı sandığı değil. 
Görmez misin: insanlar ölümü kötü sanır-
lar; oysa şehâdet bir fâninin ulaşabileceği en 
büyük makam. İnsanlar zenginliği mutlak 
olarak iyi sayarlar. Oysa hakkı verilemeyen, 
içinden sâilin ve mahrumun hakkı ödenme-
yen servet büyük bir vebal.

Kardeş,

Senin ilmin eksiktir. Benim ilmim de eksiktir. 
Sen kusurlusun. Ben dahi kusurluyum. Sen 
noksan ilminle içtihat eder, bir hüküm ve-
rirsin. Ben dahi noksan ilmimle içtihat ede-
rim. Sen içtihat eder, bardağın yarısı boştur; 
diğer yarısı da bu gidişle buharlaşıp uçacak 
dersin. Biz dahi içtihat eder, bardağın yarısı 
doludur; Pâdişâhın sonsuz keremi sayesinde 
yakında tamamen dolacak deriz.

Kardeş,

Bizim lügatimizde kem söze yer yoktur. Bu 
yüzden, bize ne söylenirse söylensin bizden 
işitilecek yegane ses güzel bir nağmeden iba-
rettir. Biz nâye benzeriz. Üflemesini bilmez-
sen hiçbir şey işitemezsin. Âşığın nefesi ci-
ğerimize dolduğunda ise inlememiz kalpleri 
ihtizaza getir.

Kardeş,

Pîrimiz Haydar-ı Kerrâr’dır. Habibullah (sav) 
ona üç kez sordu: “Yâ Ali, biri sana kötülük 
etse, ona ne ile mukabele edersin?” Her de-
fasında “iyilikle” cevabını aldı. Üçüncüde 
şöyle dedi: “Ey Allah’ın elçisi, siz bu suâli 
kıyamete dek bana sormaya devam etseniz, 
her defasında aynı cevabı alacaksınız!” Zaten 
Hz. Mustafa (sav) bu suâli böyle peşi peşi-
ne Ali’ye (ra) sordu ki ümmet-i Muhammed 
ders alsın, ibret alsın, edep öğrensin! İntehâ.

Kıt’a:

“Mecliste ârif ol kelâmı dinle
El iki söylerse sen de bir söyle
Kemlik edenlere inâyet eyle
İyiliği başa kakıcı olma!” (Karacoğlan)

Ey bu manzarayı uzaktan seyredip, şu mu-
sahabeye kulak misafiri olan arkadaş, sana 
da bir çift sözüm var. Atalar ‘ite taş atma, 
sahibine isabet eder’ demişlerdir. Fehm et!

Beyt:

“Bâğ-ı dehrin hem hazânın, 
hem bahârın görmüşüz

Biz neşâtın da ğamın da rûzigârın 
görmüşüz.” (Nâbî)

Beyt:

Mehmet de ben’im, Memo da ben’im

Hısıma hasımlık neyime benim?

Derbent, 1996

Gül Mehmet

lav olup aksa dağlar taşlar

okyanuslar yükselip üstüme yürüse

ölüm doğursa hamileler

ölüm kussa bebeler

her taşın altına bir mayın pusu atsa

kurşun yağdırsa gökten kara bulutlar

elimdeki silah namlusunu bana doğrultsa
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Altını Ateşle 
Sınarlar

yalnızca dostluğa uzanır elim

yalnızca kardeşliğe...

gülle atanlara gülle karşılık veririm

sille atanlara gülle

yürürüm şavklı sabahlara gül dererek

gül bahçelerim

gül mehmetler verdikçe

Derbent, 1996

Silah

bir silah istiyorum

namlusu gönülden,

mermisi gülden,

tetikçisi bülbülden...

bir silah verin bana

sabah namazından daha erken

bir silah icad edin

cehennem çukurunun kenarında

insanlar kavga ederken

aralarına giren

onları birbirine düşüren

her şeyi yok eden

bir silah,

ne Çin’den, ne Hind’ten...

Kızının eteğine çamur süren

adama bile iyilik eden,

ciğerini dişleyen katili affeden

yiğitlerin ülkesinden

o silahla donatın ordumuzu

bırakın o silah

savunsun yurdumuzu

Derbent, 1 Mayıs 1997

Yüreğim dünya

Yüreğim Ortadoğu, yüreğim Afrika

Mağrip’te kardeşlerim ayaklansa

ben de yürürüm

Yüreğim Anadolu, yüreğim Asya

Afgan’da bir mücahid vurulsa

ölen ben olurum

Bilâlî Müslümanlar birgün kurtulurlarsa

gülerim ben

yüreğim Amerika

Ben Azerbaycan’dayım, Karabağ’da

ben Kafkasya’dayım, Ortaasya’dayım, 
Trakya’da, Bosna’da

dünyanın dört bir yanında

benim kanım akıyor, canım yanıyor

milyonlarca yetimin babası benim

yüzbinlerce evsizin evi kalbim

Kürdistan’dan Memo’yu kovarlarsa

Haso’yu vurur, Zeyno’yu ağlatırlarsa

Kapımdan evvel gönlümü açarım

ben evrensel insan Müslümanım

Mısır’da bir Müslümanın ayağına

bir diken batsa

ben hasta olurum

gözlerim kan çanağına döner

Tunus’ta kardeşlerimi asarlarsa

uykularım kaçar doğuda yahut batıda

bir Müslüman zulme uğrarsa

yüreğim dünya

Kahire, 1992 
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rizleri önleme ve sorunları yenme-
de cehaleti izâle etmek öncelikli bir 

tedbirdir. Abbasiler döneminde muhalifler 
Halife Me’mun’dan barış müzakerelerini 
talep edince, Me’mun, sözkonusu muhalif-
lerin beraberlerinde birer yük kitap  getir-
melerini şart koşar.1 Amerikalılar Ay’a çıkış 
serüveninde  Rusların gerisinde kaldıklarını 
anlayınca,  ilim ve teknolojide sıçrama yap-
manın kaçınılmaz olduğunu keşfederler. 
Fransızlar, 2000’li yıllara doğru cehaletin 
yaygınlaştığını görünce halkı cehaletin gir-
dabından korumak ve ilmi yaygınlaştırmak 
gayesiyle devlet ricalinin parkta, cadde ve 
sokaklarda kitap taşımalarını önerirler.

Cahilin konuşması, silahların konuşması, 
sorun ve çıkmazların yayılması anlamında 
olduğu gibi, sükût etmesi de sorunların sus-
ması anlamındadır. İnsanlık şu dört kesim-
den gördüğü zararı kimseden görmemiştir: 

Bildikleri halde bildikleri ile amel etme-1. 
yenler,
Bilmedikleriyle amel edenler, 2. 
Bilmedikleri halde öğrenmeyenler, 3. 
İnsanları öğrenmekten alıkoyanlar.4. 

Merhum Akif, her dönemde insanlığın en 
büyük düşmanının cehalet olduğunu şöyle 
dillendirir:

Eyvah, bu zilletlere sensin yine illet.
Ey derd-i cehalet sana düşmekle bu millet,
Bir hâle getirdin ki ne din kaldı ne nâmus!
Ey sine-i İslam’a çöken kapkara kâbus,

1 Bkz. Muhammed Adnan Salim, Müşkiletun fi Tariki’n-
Nehdi, s.33.

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Cahil Sustuğu Takdirde 
İhtilaf ve Sorunlar Çözülür

“CEHALETİ YENEMEYEN BİR 

İNSAN, KÂMİL ANLAMDA İN-

SAN OLMA MEZİYETİNE ULA-

ŞAMAZ. HARİCÎLERDE OLDU-

ĞU GİBİ, İLİMSİZ SAHNEYE 

ÇIKAN BAZI GRUPLAR CİHAD 

VE DİNİ MÜDAFAA ADINA 

MÜSLÜMANLARA KILIÇ ÇE-

KERLER.” (RÂĞİB İSFEHÂNÎ)

KABDUCELİL CANDAN

Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

İlahiyat Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi 



29

Kur’ani Hayat
MAYIS’10
SAYI 12

ABDULCELİL
CANDAN

Cahil Sustuğu Takdirde 
İhtilaf ve Sorunlar ...

Ey hâsım-ı hakiki, seni öldürmeli evvel;
Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el.2

Üstat Said Nursi de, “Bizim düşmanlarımız, 
cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Bu üç düşmana 
karşı marifet, sanat ve ittifak silahıyla cihad 
edeceğiz.” (Divan-i Harb-i Örfi, s.229) ve-
cizesiyle düşmanlarımızın neler olduğuna 
dikkat çeker. Makalemizde, üç düşmanın en 
vahim olanını yani cehalet ve onunla müca-
deleyi ele alacağız. 

Cehaletin Anlam Alanı 

Lügatte, cehalet, ‘bilmezlik, ilimden ve ma-
lumattan uzak olmak’ diye tanımlanır; il-
min zıddıdır. Kavram olarak da üç anlama 
gelmektedir: 1- İnsan zihninin ilimden hâlî 
olması. 2- Bir şeyi olduğunun aksine kabul-
lenmek. 3- Bir şeye yapılması gerekenin zıd-
dını yapmak.3 

Dilcilerin tarifinden hareketle cehalet iki 
başlık altında incelenebilir: 1- İnanç ve dü-
şüncelerle meydana gelen cehalet. 2- Amel 
ve gidişattaki cehalet.

İnsanı Diğer Varlıklardan Ayıran  
Meziyet Olarak İlim

İnsanlarla diğer varlıklar arasında üç önem-
li fark bulunmaktadır: 1- İnsan ilim elde et-
meye elverişli yaratılmıştır. 2- İyiyle kötüyü, 
doğruyla yanlışı ayıracak melekelere sahiptir. 
3- Sahip olduğu bilgi ve becerileri artırmaya 
müsaittir. Râğib İsfehânî, insanları diğer can-
lılardan ayıran vasıfların başında ilmin geldi-
ğine dikkat çekerek şöyle der: “Cehaleti yene-
meyen bir insan, kâmil anlamda insan olma 
meziyetine ulaşamaz. İlimsiz yapılan her eyle-
min zararı faydasından çoktur. Haricîlerde ol-
duğu gibi, ilimsiz sahneye çıkan bazı gruplar 
cihad ve dini müdafaa adına Müslümanlara 
kılıç çekerler. Her fesat, fitne ve musibetin ne-
deni cehalet olduğu gibi, her hayır ve saadetin 
nedeni de ilimdir. Cehalet neticesinde maruf 
münker, münker maruf haline gelmekte; sün-

2 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, s.180.
3 Bkz. Râğib, Müfredât, s.209.

net bid’at, bid’at de sünnet olarak algılanmak-
ta, bâtıl hak yerine, hak da bâtıl yerine geç-
mektedir.” Ve işte sana da böylece emrimiz-
den bir ruh vahyettik…” (Şûrâ, 42/52) âyeti 
Kur’an’ın ruh yani hayat bahşeden bir kaynak 
olduğuna dikkat çekmektedir.”4

İnsan, ilim sahibi olma özelliğiyle diğer yara-
tıklardan ayrılmakta ve onlardan yararlanmak-
tadır. İslam’da ilim din, din de ilimdir; biri di-
ğerinden ayrılmaz. İnsanlara her iki dünyada 
yararlı her ilim müba rektir ve tavsiye edilmiş-
tir. Bu nedenle İslam, ilimler arasında genel 
anlamda herhangi bir ayrım yapmaz. İlim gü-
neştir; güneşin doğuşundan rahatsız olan ya-
ratıklar gibi ilimden rahatsız olan kesimler de 
vardır. İlim nurdur, karanlıklarda kalmak is-
teyenler ilmi sevmezler. İlim tahkiktir, taklitle 
yetinenler onu bilmez. İlim güçtür, zayıf irade 
sahipleri ondan yararlanmaz. Tarihte ”Haşavi-
ye” adındaki bir azınlık dışında ilim ve irfana 
karşı çıkan olmamıştır. Haşeviye, delil arama-
yı, araştırmayı ve tahkiki hoş karşılamamış ve 
haram olarak algılamıştır. Âlim, ilim sıfatıyla 
melekût/yüce âlemlerde seyran ederken, cahil 
tehlikeli uçurumlara yuvarlanır.

İki kesim insan mutlak mutludur: 1. İlim 
elde etmiş kişi. 2. Karanlıkta olduğunun far-
kına varıp ilim aramaya koyulan kişi.  İlim, 
güçlü tılsımdır; intikal ettiği yerde inkılab 
gerçekleştirir, akideye aksiyon ve hareket-
lilik verir, imanı yakîn derecesine yükseltir, 
onu şecaat, iffet, emanet, başkasını nef sine 
tercih etme, tevazu, adalet ve merhamete 
dönüştürür. İnsanın erdemliliği, yücelme-
si, doğruya ulaşması ilimle sağlanır. Allah 
Teâlâ’nın vasıflandırdığı tüm iyi haslet ve va-
sıflar ilmin meyvesi olduğu gibi, yerdiği tüm 
kötü vasıflar da cehaletin neticesidir. İman, 
şükür, hayırlarda yarışmak, Allah sevgisi ve 
korkusu, reca, O’na yönelme, ihsan, af, sıdk, 
iyiliği emretme vs. hep ilmin semereleridir.  

    İnsan için ilim hayat mesabesindedir. İlim-
siz insanın hayatı yok demektir. İlim hayat, 
cehalet ise ölümdür. Şu âyet bu gerçeği ifade 

4 Bkz. Râğib, ez-Zerie ila Mekârimi’ş-Şeria, s.199.
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etmektedir: ”Ölü iken dirilttiğimiz, insan-
lar arasında yürümesini sağlayan bir ay-
dınlık verdiğimiz kişi, içinden çıkamayacağı 
karanlıklarda kalan kişi gibi olur mu hiç?” 
(En’am, 6/122) âyeti, ilim sahibi olmayanın 
yani cahilin ölüler mesabesinde olduğunu 
belirtmektedir.5 

Musibet, Sorun ve Felâketlerin Adresi 
Olarak Cehalet

Cehalet, tüm musibet, bela ve felâketlerin 
kaynağı, ruhun karanlığı ve ataletidir. Ce-
halet, insanın Rabb’ini, yaşadığı dünyayı ta-
nımaması ve tedavisi mümkün olmayan bir 
hastalık, ruh ve beyinde boşluktur. Bu gerçe-
ği, “Cahil sustuğu tak dirde ihtilaf biter” veci-
zesi ifade etmektedir. Ömer b. Abdülaziz’in 
“Cahilin ifsadı, ıslahından çoktur” sözü de 
aynı gerçeği belirtmektedir. İmin tüm güzel 
vasıfları, cehaletin de kötü vasıfları içerdiği-
nin bir belirtisi şudur: Bir âlime, “ey cahil” 
denildiği zaman âlim kızar; ca hile de âlim 
olmadığı halde, “ey âlim” denilince cahil se-
vinir. 

Kur’an,“Cahillerden olmaktan Allah’a sığını-
rım…” (Bakara, 2/67); “Eğer şeytandan bir 
kışkırtma seni dürterse, hemen Allah’a sı-
ğın...” (A’raf, 7/200) âyetleriyle Şeytan’la ca-
hilleri bir tutmuş, Şeytan’dan kaçarcasına ca-
hillerden kaçmayı, onlara karşı müteyakkız 
olmayı ve onların şer ve zararından Allah’a 
sığınmayı emretmiştir. Zira ca hil, toplumun 
bünyesinde zararlı bir unsurdur, yarardan 
çok zarar getirir. Cahilin topluma yönelik za-
rarının farkında olan İmam Şafii yaşı ilerle-
miş birini görür ve kendisine, hadis ve fıkıh-
tan sorular yöneltir. “Bilmiyorum” cevabını 
alınca İmam Şafii, “Allah canını alsın! Hem 
kendini hem de İslâm’ı mahvettin.” der.6 İbn 
Abidin, cahilin âlim aleyhindeki şahitliğinin 
makbul olmadığını söyler.7

Karşılaşılan musibet ve kargaşaların tamamı, 
ya cehaletten ya da eksik ilimden kaynaklan-

5 İbn Kayyım, Miftahu’d- Dâri’s-Se’ade, 1/ 55. 
6 İbnü Kayyım, el-Cevzi, Fadlu’l- İlm, age. s.328. 
7 İbn Abidin, Reddü’l- Muhtar, 4/ 381. 

maktadır. Hz. Ali’nin, “Be limi iki kesim bük-
tü. Günahkâr âlim ve cahil âbid…” sözü de 
gere ken ilme sahip olmayan yarı-âlim profilli 
kesimin zararına dikkat çeker. Sa’di-i Şirazi 
cahil insanı şöyle tasvir eder: “Cahil davula 
benzer, sesi çok içi ise boştur.”

“Ve Rahman’ın kulları. O kimselerdir ki, yer-
yüzünde tevazu ile yürürler ve cahiller ken-
dilerine laf attıkları zaman ‘barışla!’ derler.”  
(Furkan, 25/63)  âyetinin de dikkat çektiği 
gibi, Kur’an’da cehalet, terör, şiddet, öfke ve 
saldırganlıkla özdeşleşmiştir. Âyette cahille-
re barış, aydınlık ve güven anlamlarına gelen 
selam ile karşılık verilmesinin emredilmesi 
anlamlıdır. 

İhtilaftan kaynaklanan sorun ve kargaşalar 
cehaletten yani, vahyin indiği lügati, sünne-
ti, hadisin sahihini, hasenini, zayıf ve mev-
zu olanını, Asr-ı Saadet’te dinin uygulanış 
biçimini, Kur’an’ın muhkemini, müteşabi-
hini, hakikatini, mecazını, ammını, hassını, 
mukayyed ve mutlakını, sebeb-i nüzulü, din 
adına ahkâm ve hadis uydurmanın ne ka-
dar büyük günah olduğunu bilmemekten 
kaynaklanmaktadır. Cahil, dinin gönderiliş 
maksat ve gayesinden habersizdir. Sünneti, 
dinin önemli kurallarını selef-i salihîni, on-
ların hayatlarını bilmemektedir. 

Cahilin inanç ve eylemlerinde denge ve istik-
rar bulunmaz; devamlı sıkıntı ve ıstırap, ya-
şamında da panik içerisindedir; psikolojisi ve 
kimyası bozuktur. İslam, yazmayan bir elin 
sahibine vebal olduğundan kesilmesini; cahil 
bir erkek ile bilen bir kadının birbirine denk 
olamayacağını; âlimlere en büyük ceza olarak 
da cahillerle bir arada bulunmayı söyler.

Fitne ve fesat unsurları, insanları tuzağa 
düşürmek istediklerinde ruh ve beyni ay-
dınlatan ilimle olan ilintilerini kesmeye 
çalışırlar.”İnkâr edenler: Bu Kur’an’ı dinle-
meyin, okunurken gürültü yapın. Umulur 
ki bastırırsınız, dediler” (Fussilet, 41/26) 
âyetinin de ifade ettiği gibi, İslam muarızla-
rı galibiyet için toplumun ilim kaynağı olan 
Kur’an’la olan alâkasının kesilmesi gerekti-
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ğini öne sürerler. Çünkü onların iddiasına 
göre bu Kur’an kendilerini büyülüyor, zihin-
lerini karıştırıyor, âdet ve geleneklerini altüst 
ediyor, aralarını bozuyor. Cahiller geçmişte 
Kur’an okunurken gürültü yapıp onu bas-
tırmak için her çareye başvuruyorlardı. Söz 
gelimi İranlı Rüstem ve İsfendiyar efsaneleri-
ni, masallarını anlatıyorlardı. Nitekim Nadr 
b. Malik, insanları Kur’an’dan uzaklaştırmak 
için benzer yöntemlere başvuruyordu. Bazen 
gürültü ve alkışla, bazen seci’le, bazen nesir 
ve nazımla Kur’an’ı susturmaya çalışıyordu.8

Ce haletin semeresi küfür, nifak, şirk, zu-
lüm, cimrilik, kin, kötü zan, kibir, nifak 
vs.’dir.“Şimdi, Rabb’inden sana indirilenin 
gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse, kör 
olan kimse gibi olur mu?” (Rad, 13/19 ) âyeti, 
ilmin aydınlık ve basiret, cehaletin ise körlük 
ve karanlık olduğuna işaret eder. Bu neden-
le başta Şeytan olmak üzere tüm şer güçler, 
insana tahakküm etme yolunun cehaletten 
geçtiğini iyi bilirler.  

Bilen, mücehhez asker gibidir, onun düşmana 
mağlup düşeceğinden korkulmaz. Cahil ise 
eli boş askerin cepheye koşması gibidir, mağ-
lup olması mukadder dir. “Tıpkı Şeytan’ın 
meseli gibi ki, insana, “İn kâr et!” dedi de, in-
san inkâr edince, “Ben senden uzağım, çünkü 
ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım” 
dedi.” (Haşr, 56/19) âyeti, Şeytan’ın bile ca-
hilin düş tüğü konuma düşmek istemediğine 
ve cahilin kötülüğünden Allah’a sığındığına 
dikkat çekmektedir. Melekler âlime selam 
dururken, cahilden Şeytan’ın bile uzaklaşıp 
Allah’a sığınması manidardır. Hz. Peygam-
ber, yaralı olduğu halde teyemmüm etmeyip 
suyla abdest aldığı için vefat eden sahabi hak-
kında şöyle buyurdu:”Adamca ğızı öldürdüler, 
Allah da canlarını alsın. Cehaletin ilacı soru 
sormaktır. Bilmedilerse neden sormadılar?”9 

Kıyameti inkâr edenler, cehalet ve yersiz 
şüphelerden inkâr etmişlerdir.      “Allah’ın 
vaadi haktır. Kıyamet gününde şüphe yoktur, 

8 Seyyid Kutub, Fizilal, 5/3120.
9 Ebud Davud, Taharet, 125. 

denildiği zaman, ‘kıyametin ne olduğunu bil-
miyoruz, onun bir zandan ibaret olduğunu 
sanıyoruz, onun hakkında kesin bir bilgi elde 
etmiş değiliz’, demiştiniz.” (Câsiye, 45/32).

Hz. İsa’nın öldürüldüğünü iddia edenler, ce-
haletten dolayı bu iddiada bulunmuşlardır: 
“Zanna uymaktan başka hiçbir bilgileri yok-
tur. Kesinlikle onu öldürmemişlerdir” (Nisâ, 
4/157).

Çocuklarını öldürenler, cehaletten dolayı öl-
dürmüşlerdir: “Bilgisizlikleri yüzünden be-
yinsizce çocuklarını öldürenler muhakkak ki 
zarara uğramışlardır”(En’am, 6/40).

Allah’tan başkasına ibadet etmenin en önemli 
nedeni de cehalettir: “Müşriklerden biri sen-
den eman dilerse Allah’ın kelamını işitip din-
leyinceye kadar ona eman ver.” (Tevbe, 9/6) 
âyeti şirke düşmenin önemli bir nedeninin 
Kur’an’dan uzak durmak olduğunu gösterir. 
Cehalet uyuşturur. Bu uyuşturmanın neti-
cesidir ki, cahil insanlar din adına helalleri 
haram, haramları helal kılarlar; masumları 
suçlu, suçluları masum ilan ederler; kimile-
ri vecibeleri kaldırır, kimileri de yeni farzlar 
ortaya koyar; kimisini tekfir eder, kimilerini 
bid’atçi, kimilerini fasık ilan ederler.

Netice: Yaşanan hadiseler, görülen sorun ve 
krizler ekonomik olmaktan ziyade düşün-
seldir. Bu nedenle karınların doyurulmasına, 
sırtların giydirilmesine gösterilen özverinin 
mutlak anlamda beyin ve ruha da tanınması 
gerekir. Kalbin ölümü, bedenin ölümünden 
daha beterdir. Bedenin ra hatsızlığı berabe-
rinde ölümü getirebilir. Bu durumda ölü, 
fonksiyonunu yitirir ve tehlikeli olma özel-
liğini kaybeder. Kalp ve düşüncenin ölümü 
ise beraberinde ebedî ölümü getirir. Bu ba-
kımdan cehalet, ölümden daha tehlikelidir. 
Dünyada hayır, güzellik adına ne varsa ilmin 
neticesi olduğu gibi, isyan, bölünme, anarşi, 
günah ve çirkinlik adına ne varsa cehaletin 
eseri ve neticesidir. Cehalet musibet, felâket 
ve belaların en kötüsü; ilim ise haz ve nimet-
lerin en güzelidir.  
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Müslümanların Kardeşliği Keyfî 
Değil Mecburîdir

Yüce Allah, “mü’minler ancak kardeştirler”1 
buyurarak, dili, ırkı, milliyeti, yaşadığı ül-
kenin/şehrin sınırları, sosyal, ekonomik, 
siyasal ve kültürel statüsü dikkate alınmak-
sızın bütün mü’minlerin birbirleriyle kardeş 
olduklarını bildirmiş ve dolaylı olarak, bu 
kardeşliğin kurulup yaşanmasını emret-
miştir. Peygamber Efendimiz de pek çok 
hadisinde çeşitli yönleriyle Müslümanların 
kardeşliğini dile getirmiş ve bu hadislerin-
den birinde “Ey Allah’ın kulları, kardeşler 
olunuz!”2 buyurarak, Müslümanlardan bu 
kardeşliği gerçekleştirmelerini istemiştir.

Şüphe yok ki, Müslümanlar arasındaki “İs-
lam kardeşliği bağı”, diğer bütün bağların 
üzerinde ve üstünde bir bağdır. Çünkü o, 
dinî inançtan/imandan ileri gelir ve onunla 
beslenip güçlenir. Dolayısıyla bu bağ yoluyla 
oluşturulan “İslam kardeşliği” de aynı şekil-
de başka her türlü kardeşlikten, menfaat ve 
ideoloji birlikteliğinden çok üstün, derinlik-
li, sağlam ve sınırları geniş bir kardeşliktir. 
Bundan ötürü bizler, sadece yaşayan Müs-
lümanlarla değil; bilakis aradan geçen uzun 
zamana rağmen tâ Hz. Âdem ile kardeş ol-
duğumuzu biliriz. Kardeşliğimizin sınırları 
insanın yaratıldığı zamana kadar uzanır. İlk 
insanlar, bizim ilk kardeşlerimizdir. Bizden 
önce yaşayıp da âhirete göçmüş olan kar-
deşlerimize karşı üzerimize düşen kardeşlik 

1 Hucurât, 10
2 Buhârî, Nikâh 46; Müslim, Birr 30

İ N C E L E M E

Müslümanlar Arasındaki 
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görevimizi de onlar için Allah’a dua ederek 
yerine getiririz: “Rabbimiz! Bizi ve bizden önce 
gelip geçmiş mü’min kardeşlerimizi bağışla.”3

“İslam kardeşliği” o kadar güçlüdür ki, başka 
hiçbir kardeşlik ve dostluk onun yerini dol-
duramaz. Peygamber Efendimiz (s) bir hadi-
sinde bu kardeşliğe şöyle dikkat çeker: “Eğer 
Rabbimin dışında bir dost edinecek olsaydım, 
mutlaka Ebû Bekir’i dost edinirdim. Ancak İslam 
kardeşliği ve onun sevgi bağı daha üstündür.”4 
Bir başka rivayette: “Bir dost edinecek olsaydım, 
Ebû Bekir’i dost edinirdim; ancak İslam kardeşliği 
dostluktan çok daha üstün bir şeydir.”5

Bir kimse İslam dinine girdiği andan itiba-
ren yeryüzündeki bütün Müslümanların 
kardeşi olur. İsterse bu 
kimse daha öncesinde 
Allah’ı inkâr eden, O’na 
ortak koşan ve İslam’a 
düşmanlık yapan birisi 
olsun. Ne kadar kötülük 
dolu ve karanlık olursa 
olsun, artık onun geçmi-
şine bakılmaz ve bu du-
rum, onu kardeşimiz ola-
rak kabul etmemize engel 
teşkil etmez. Bu yönüyle “İslam kardeşliği”, 
Allah’ın mü’minlere bir ihsanı ve ikramıdır. 
Yüce Allah bu hakikati şöyle bildirmektedir: 
“Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz 
birbirinize düşman kişilerdiniz de O, gönülle-
rinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde 
kardeş kimseler olmuştunuz.”6 “Fakat tövbe 
eder, namaz kılar ve zekât verirlerse, artık on-
lar dinde kardeşlerinizdir.”7

Yüce Allah’ın ve kutlu Peygamberi’nin, “İs-
lam kardeşliği”ne bu kadar büyük değer 
ve önem vermiş ve Müslümanlar arasında 
bu kardeşliğin mutlaka gerçekleştirilip sür-
dürülmesini istemiş olmalarının en önem-
li sebebi, bu din binasının “Tevhid” temeli 
üzerine kurulmuş olmasıdır. Bilindiği üzere 

3 Haşr, 10
4 Buhârî, Fezâilü’s-Sahâbe 3
5 Dârimî, Ferâiz 11
6 Âl-i İmrân, 103
7 Tevbe, 11

“Tevhid”, tekliği esas alır. İnançta bu teklik, 
“Allah’ın birliği; ortak ve denginin olmama-
sı” şeklinde ortaya çıkarken, sosyal hayatta 
da “duygu, düşünce, tavır, keder ve sevinç 
olarak bütün mü’minlerin tek bir vücut 
gibi olması, kendilerini böyle hissetmele-
ri” biçiminde kendini gösterir. Peygamber 
Efendimiz’in şu hadisleri bu gerçeği çok iyi 
açıklamaktadır: “Mü’minin başka mü’minle 
olan durumu, taşları birbirine kenetlenip per-
çinleyen duvar gibidir.”8 “Mü’minler birbirlerine 
acımada, sevmede ve yardımlaşmada beden gi-
bidirler. Bedenin herhangi bir organı hastalana-
cak olsa, derhal öteki organlar da uykusuzluk ve 
ateş ile onun acısına ortak olurlar.”9

İslam Kardeşliğini Bo-
zan ve Bütünüyle Or-
tadan Kaldıran Temel 

Sebepler

Yüce Allah’ın ve O’nun 
kutlu Peygamberi’nin biz-
den yerine getirmemizi 
istediği bu kardeşlik, insa-
nın Müslüman olmasıyla 
birlikte diğer Müslüman-

larla arasında kendiliğinden oluşmuş olmak-
la beraber, maalesef onu devam ettirebilmek 
bu kadar kolay olmamaktadır. Dış etkenle-
rin yanı sıra bizzat Müslümanların kendile-
rinden de kaynaklanan pek çok sebeple, bu 
kardeşlik binası ağır darbeler almakta, ze-
delenmekte, tahrip olmakta ve bazen bütü-
nüyle çöküp enkaza dönüşmektedir.  “İslam 
kardeşliği”ni yıpratan ve çökerten iç sebeple-
ri, 1- Kötü ahlâk ve 2- Tarafgirlik propagan-
dası olmak üzere iki ana başlık altında topla-
mak mümkündür. Şimdi bu başlıkların içini 
dolduran yıkıcı unsurları, âyet ve hadislerin 
ışığında kısaca inceleyelim:

Kötü Ahlâk1- 

Kötü ahlâk, Müslümanların kardeşliğini zede-
leyen ve yok eden sebeplerin en büyüğüdür. 

8 Buhârî, Ebvâbu’l-Mesâcid 53; Mezâlim 6; Edeb 36; Müs-
lim, Birr 65

9 Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66

GIYBET, TOPLUMDA 

HIZLA YAYILAN BİR 

HASTALIK VE ALIŞANIN 

KENDİSİNDEN KURTUL-

MASININ GÜÇ OLDU-

ĞU BİR GÜNAHTIR.
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Kötü ahlâk; bireylere musallat olan, zamanla 
onların İslamî şahsiyetlerini bozan ve onla-
rı kötü kişiler haline getiren çeşitli olumsuz 
huy ve davranışlardır. Bunların en tehlikelisi, 
bencillik ve kıskançlıktır. Bencillik, insanın 
her zaman kendi çıkarları için hareket etme-
si ve kendi çıkarlarına uyan şeyi yapmasıdır. 
Diğer bir deyişle, insanın her işte kendi men-
faat ve çıkarını öncelemesi ve buna göre tavır 
ve tutumlar geliştirip, bu yönde davranma-
sıdır. Kıskançlık ise, bir kimse bir üstünlük 
gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası 
ile ilgilendiği kanısına varıldığında sergile-
nen olumsuz tutum veya acı duyma halidir. 
Buna kısaca, “çekememezlik” de denir. Ate-
şin odunu yakıp kül etmesi gibi, bu iki kötü 
huyun alevleri de İslam kardeşliği binasını 
içten içe yakmakta ve yok etmektedir. Bu iki 
kötü huyun yol açtığı olumsuz tutum ve ta-
vırlar yüzünden Müslümanların aralarındaki 
kardeşlik duygusu zayıflayıp kaybolmakta ve 
onlar birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar.  

İslam, Müslüman şahsiyeti, din kardeşini 
kendine tercih etme yönünde özendirip ge-
rektiğinde bunu emrederek, bencillik hasta-
lığını toplum hayatında kökünden kurutmak 
istemiştir. Allah, ensar ve muhacirler arasın-
da kurulan İslam kardeşliği bağlamında şöyle 
buyurmaktadır: “Daha önceden Medine’yi yurt 
edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan 
kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri sever-
ler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir 
rahatsızlık ve kıskanma hissetmezler. Kendileri 
o verilenlere muhtaç ve zaruret içinde bulunsa-
lar bile o kimseleri kendilerine tercih ederler.”10

Kıskançlık da kötü sonuçlara yol açan bir 
hastalıktır. Yüce Allah, “kıskandığı zaman kıs-
kanan kimsenin kötülüğünden, sabah aydınlığı-
nın Rabbi’ne sığınırım, de” buyurarak, kıskanç 
kişinin kötülüğünden kendisine sığınmamızı 
emretmektedir. Bu âyet, kıskançlığın, Allah’a 
sığınmayı gerektirecek derecede tehlikeli 
bir huy ve tutum olduğunu göstermektedir. 
Peygamber Efendimiz de (s) çeşitli münase-
betlerle kıskançlık konusunu gündeme getir-

10 Haşr, 9

miş, kıskançlığın kötülüğüne dikkat çekerek 
Müslümanları uyarmış, şöyle buyurmuştur: 
“Birbirinizi kıskanmayınız”;11 “çünkü ateşin 
odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer 
bitirir.”12

Müslümanlar arasında kardeşlik duygusunu 
ortadan kaldıran bir diğer kötü ahlâk da gıy-
bet, yani yanında bulunmayan birisini, onda 
bulunan birtakım hal ve davranışları dile 
getirerek arkasından çekiştirmek; diğer bir 
deyişle, onu hoşlanmayacağı şekilde anmak-
tır. Şayet konuşulanlar, hakkında konuşulan 
kimsede bulunmuyorsa, o zaman bu konuş-
ma, iftira olur ki bu, gıybetten daha yıkıcı 
bir büyük günahtır. Gıybetin İslam kardeş-
liğine yönelik öldürücü tehlikesi açıktır: İn-
san bazen, Müslüman kardeşinin gıyabında 
onu eleştiren bazı sözler söyler. Sonra onun 
bu sözü, hakkında konuştuğu kimsenin ku-
lağına gider. Ardından o kişi, bu sözünden 
dolayı kendisi hakkında konuşan kimseye 
karşı kalbinde bir kırgınlık duyar ve onunla 
ilişkisini keser. 

Gıybet, toplumda hızla yayılan bir hastalık 
ve alışanın, kendisinden kurtulmasının güç 
olduğu bir günahtır. Bu sebeple Allah ve 
O’nun sevgili Peygamberi, Müslümanları İs-
lam kardeşliğini yıkan gıybet hastalığından 
uzak ve esen tutmak için bazen ağır ifadeler 
kullanmışlardır. Yüce Allah, “Biriniz diğerinizi 
arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş karde-
şinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan 
tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun”13 buyu-
rarak, insanları arkasından çekiştiren kimse-
yi, onun ölü etini yiyen kişiye benzetmiştir. 
Bu, gerçekten son derece çirkin ve insanı 
ürperten bir şeydir. Aynı şekilde Peygamber 
Efendimiz de bir gün iki kişinin, kendisine 
recm cezası uygulanıp vefat etmiş olan bir 
sahabî hakkında kötü sözler söylediklerini 
işitmiş ve o ikisine, bir eşek leşini göstererek, 
“İkiniz bundan yiyiniz” buyurmuştur. O ikisi 
“Ya Resûlallah, eşek leşinden mi yiyeceğiz?” 

11 Buhârî, Edeb 57, 58, 62; Müslim, Birr 23, 28-30
12 Ebû Davud, Edeb 44; İbn Mâce, Zühd 22
13 Hucurât, 12
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diye şaşkınlık gösterince, Allah’ın kutlu Pey-
gamberi (s) onlara, “Kardeşinizin arkasından 
namusu hakkında konuşarak işlemiş olduğunuz 
çirkinlik bundan daha fazladır”14 buyurmuştur. 
Şu hadis de Peygamber Efendimiz’in gıybet 
karşısındaki tavizsiz tavrını göstermesi ba-
kımından oldukça anlamlıdır: “Cabir b. Ab-
dullah (r) şöyle demiştir: Biz Peygamber (s) 
ile beraber otururken bir ara ortalığı iğrenç 
ve çok kötü bir koku kapladı. Bunun üze-
rine Allah Resûlü (s) şöyle buyurdu: Bunun 
ne olduğunu biliyor musunuz? Bu, mü’minlerin 
gıybetini yapan kimselerin kokusudur.”15

Müslümanların kardeşliğini bozan ve orta-
dan kaldıran bir diğer kötü ahlâkın da laf 
taşımacılık olduğu gö-
rülmektedir. Laf taşıma-
cılık; birinin bir başkası 
hakkında söylemiş ol-
duğu kötü ve olumsuz 
sözleri, aralarını bozmak 
ve onları birbirinden 
koparıp uzaklaştırmak 
maksadıyla kendisine iletmektir. Bu bazen 
kasıtlı olarak yapılmakta, bazen de farkında 
olmadan ve istemeden bu sonuca yol açıl-
maktadır. “Müslümanların kardeşliği” şuur 
ve duygusunu yok etmede ve sevgiyi nefrete 
dönüştürerek dostların arasını ayırmada laf 
taşımanın etkisinin, gıybetten daha fazla ve 
güçlü olduğu aşikârdır. Çünkü gıybet, hak-
kında konuşulan kimsenin kulağına bazen 
gider, bazen de gitmez. Kulağına gitmediği 
zaman gıybet eden ile gıybeti edilen kimse-
ler arasındaki ilişkiler geçmişte olduğu üzere 
dostça sürer. Ancak laf taşıma olayında, bu 
sözler, hakkında konuşulan kimsenin kula-
ğına kesinlikle ulaşır ve bu sebeple iki arka-
daş ve dost birbirinden uzaklaşır. Bu yüzden, 
insanlar arasında söz götürüp getirmek, mer-
mileri günah olan yok edici bir silaha benzer. 
Bu silahı, kıskanç ve kindar kimseler, bera-
berliklerini çekemedikleri dostların arasını 
ayırmak, onları birbirinden uzaklaştırmak 

14 Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, s.256; İbn Hıbbân, Sahîh, 
10/247

15 Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, s.255

için kullanırlar. İnsanlar arasında laf götürüp 
getirme yüzünden İslam kardeşliği binası 
darbe almakta, yıkılıp enkaza dönüşmekte; 
dostluklar son bulmakta, aileler parçalanıp 
dağılmakta ve sonuçta insanlık bundan bü-
yük zarar görmektedir. İnsanlar arasında söz 
gezdirmenin, Müslümanların kardeşliğini 
bozmadaki etkisi o kadar güçlü ve hızlıdır 
ki, “Bir büyücünün bir senede yapamadığı 
bozgunculuğu, laf götürüp getiren yalancı 
bir kimse bir anda yapar” denmiştir.

Yüce Allah, bu hastalığın ve yol açtığı felaket-
lerin önünü almak için, başkaları hakkında 
söylenen sözleri hemen kabul etmememizi 
emrederek, “Ey iman edenler! Eğer bir fâsık 

size bir haber getirirse onun 
doğruluğunu araştırın. Yok-

sa bilmeden bir topluluğa kö-
tülük edersiniz de sonra yap-
tığınıza pişman olursunuz”16 
buyurmaktadır. Başka bir 
âyette de, “Durmadan söz 
taşıyan hiçbir kimseye -mal 

ve oğullar sahibi de olsa- sakın boyun eğme.”17 
denilerek, Müslümanlardan, bu tür kimsele-
re itibar etmemeleri, onların sözlerini dikkate 
almamaları ve inanıp bu çerçevede bir tutum 
ve tavır geliştirmemeleri istenmektedir. Pey-
gamber Efendimiz de (s), insanlar arasında 
götürülüp getirilen karalayıcı sözleri dikenli 
çalıya benzetmiş18 ve “İnsanlar arasında söz 
götürüp getiren kimse, cennete giremez”19 bu-
yurmuştur.

“Müslümanların kardeşliği”ni zayıflatan ve 
yok eden kötü ahlâklardan bir diğeri de dar-
gınlıktır. “İslam kardeşliği”ne tamamıyla zıt 
bir tutum olduğu ve dargın olunan kimsenin 
psikolojisinde bazen ciddi hasarlara yol açtı-
ğı için İslam dini Müslümanlara birbirleriyle 
üç günden fazla dargın durmayı haram kıl-
mıştır.  Peygamber Efendimiz (s) bu konu-
da şöyle buyurur: “Bir mü’minin üç geceden 

16 Hucurât, 6
17 Kalem, 10-11
18 Müslim, Birr 102 (2606); Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübra, 

10/246
19 Buhârî, Edeb 50; Müslim, İman 168

“KARDEŞİ İLE BİR YIL 

DARGIN KALAN KİMSE, 

ONUN KANINI AKITMIŞ 

GİBİDİR.” (HADİS-İ ŞERİF). 
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fazla kardeşine dargın kalması helal değildir. 
Öyle ki, karşılaştıklarında biri yüzünü bir ta-
rafa, diğeri de başka tarafa çevirir. Bunların 
en hayırlısı önce selam verendir.”20 Başka bir 
hadiste de “Kardeşi ile bir yıl dargın kalan kim-
se, onun kanını akıtmış gibidir”21 buyrularak, 
uzun zaman dargın kalan kimsenin, dargın 
durduğu Müslüman kardeşini öldürmüş de-
recede kötü bir iş yaptığı ve günaha girdiği 
bildirilmiştir. Müslümanların birbirine dar-
gın kalmalarının âhirette ne büyük bir kötü 
akıbete yol açtığı, Peygamber Efendimiz tara-
fından şöyle açıklanmıştır: “Cennet kapıları 
pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kendi-
siyle kardeşi arasında husumet olanlar hariç 
Allah’a şirk koşmamış 
bütün kullar bağışlanır. 
Aralarında husumet olan-
lar hakkında ise şöyle buy-
rulur: Şu ikisini, barışana 
kadar bekletin. Şu ikisini, 
barışana kadar bekletin. 
Şu ikisini, barışana ka-
dar bekletin.”22 Hatta bir 
hadiste bu kötü akıbetin 
cehenneme girmek oldu-
ğu şöyle bildirilir: “Kim üç 
günden fazla dargın vaziyet-
te iken ölürse cehenneme girer.”23

Suizan (kötü ve olumsuz düşünceler bes-
lemek), mahremiyet ve kusur araştırmak, 
yüz çevirmek, sırt dönmek, Müslümanlar 
arasındaki kardeşlik duygu ve anlayışını yıp-
ratan ve yıkan kötü ahlâkın diğer bazı çeşit-
leridir. Allah ve Peygamberi, “Müslümanların 
kardeşliği”ne yönelik birer yıkıcı tehdit oluş-
turan bu kötü huy ve günahların hepsini ya-
saklamış, haram kılmıştır. Bu bağlamda Yüce 
Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! 
Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın 
bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve 

20 Buhârî, İsti’zân 9; Müslim, Birr 25
21 Ebû Davud, Edeb 55; Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, s.146; Ah-

med, el-Müsned, 29/455; Hâkim, el-Müstedrek,  4/180
22 Müslim, Birr 35; Muvatta, Husnü’l-Hulk 1618
23 Ebû Davud, Edeb 55; Nesâî, es-Sünenü’l-Kübra, 5/369; Ah-

med, el-Müsned, 15/46, 544

mahremiyetlerini araştırmayın.”24 Peygamber 
Efendimiz de (s) Müslümanlar arasındaki 
ilişkileri kesintiye uğratan, koparan ve onları 
birbirinden uzaklaştıran bu kötü tutumlar-
dan sakınılmasını isteyerek, şöyle buyurur: 
“Suizandan sakının; çünkü suizan, sözlerin 
en yalanıdır. Birbirinizin mahremiyet ve ku-
surunu araştırmayın. Kötülükte yarışmayın, 
birbirinizi kıskanmayın, birbirinize nefret ve 
öfke duymayın ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın 
kulları, kardeşler olun!”  

İslam dini, Müslümanların, içlerinden bazı-
larını dışlayıp kendi aralarında gizlice fısıl-
daşmalarını da yasaklamıştır.  

Çünkü gönüllerde onul-
maz yaralar açan bu 
tutum, sevgiyi nefrete, 

güven duygusunu iti-
matsızlığa dönüştürerek, 
Müslümanlar arasında 
kardeşlik bağlarını zayıf-
latmakta, onları birbirle-
rinden uzaklaştırmakta-
dır. Yüce Allah bu konuda 
şöyle buyurmaktadır: “O 
kötü fısıltılar iman edenleri 
üzmek için ancak şeytanın 

işidir.”25 Peygamber Efendimiz de (s) fısıl-
daşmanın insan psikolojisi üzerindeki yıkıcı 
etkisine dikkat çekerek, şöyle buyurur: “Üç 
kişi olduğunuzda, birini bırakıp ikisi aralarında 
fısıldaşmasın; zira bu tutum, onu üzer.”26

“Müslümanların kardeşliği” şuur ve anlayı-
şının ortadan kalkmasına, ilişkilerin bozul-
masına ve dostların birbirlerinden uzaklaş-
masına yol açtığı için İslam’ın Müslümanlara 
yasakladığı kötü huy ve tutumlardan diğer 
birkaçı da alaya almak, kaş-göz işareti yap-
mak ve kötü lakaplar takmaktır. Bunların 
hepsi de Müslümanlar arasındaki kardeşlik 
duygu ve şuurunu zayıflatan, yok eden kötü 
işlerdir. Allah, bu davranışların “fâsıklık” ve 
tövbe edilmesi gereken bir “zulüm” olduğu-

24 Hucurât, 12
25 Mücadele, 9-10
26 Müslim, Selam 38; İbn Mâce, Edeb 50; Dârimî, İsti’zân 28

“EY İMAN EDENLER! ZAN-
NIN BİRÇOĞUNDAN SA-
KININ. ÇÜNKÜ ZANNIN 
BİR KISMI GÜNAHTIR. 
BİRBİRİNİZİN KUSUR-
LARINI VE MAHREMİ-

YETLERİNİ ARAŞTIRMA-
YIN.” (HUCURAT 49/12).
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nu haber vererek, bunları yasaklamakta ve 
şöyle buyurmaktadır: “Ey mü’minler! Bir top-
luluk diğer bir topluluğu alaya almasın; çünkü 
belki alaya aldıkları o kimseler kendilerinden 
daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya al-
masınlar; çünkü belki alaya aldıkları o kadınlar 
da kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi kara-
lamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. 
İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim 
de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerdir.”27 Ayrı-
ca Yüce Allah, kaş-göz işareti yaparak insa-
nı alaya almayı, kâfirlerin bir özelliği olarak 
dile getirmekte28 ve bu şekilde davranmaya 
devam eden kimseleri cehenneme girmek-
le tehdit etmektedir: “Arkadan çekiştirmeyi, 
yüze karşı eğlenmeyi huy edinen herkesin vay 
haline!.. Hayır! Andolsun ki o, Hutame’ye atıla-
caktır. Hutame’nin ne olduğunu sen ne bilecek-
sin? O, Allah’ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş 
ateşidir.”29 

Müslümanların birbirinden soğumalarına ve 
uzaklaşmalarına yol açan; birbirlerine kar-
şı besledikleri sevgi ve hoşgörüyü yok edip 
nefret ve hoşgörüsüzlüğü ortaya çıkaran 
kötü ahlâk elbette bunlarla sınırlı değildir. 
Bu davranışların, “Müslümanların kardeşli-
ği” şuur ve anlayışına tamamıyla aykırı ve zıt 
olduğu; Allah tarafından birbirlerine kardeş 
yapılmış olan Müslümanların bunların hep-
sinden uzak durup sakınmalarının gerektiği 
açık ve kesindir.

Tarafgirlik Propagandası2- 

“Tarafgirlik Propagandası”ndan kastımız; 
insanın, kendisiyle arasında bağ kurduğu 
yahut sahiplendiği bir düşünceyi, ideolojiyi 
ve bu düşüncenin meydana getirdiği sosyal-
kültürel-ekonomik-siyasal yapıyı sırf akra-
balık, soydaşlık ve mensubiyet duygularıyla, 
zalimce ve haksız davranışları karşısında bile 
savunması ve korumasıdır. Peygamber Efen-
dimiz (s), kendisine yöneltilen “Tarafgirlik 
nedir?” sorusunu “Zulüm ve haksızlık halinde 

27 Hucurât, 11
28 Mutaffifin, 30
29 Hümeze,1-7

olan kavmine yardım etmendir”30 diyerek ce-
vaplamıştır. Tarafgirlik propagandası, bazen 
haksız durumdaki birini sırf akraba diye ka-
yırıp kollamak biçiminde meydana geliyor. 
Bazen de mensubu olduğu cemaati, grubu, 
siyasal partiyi, ırkı, milleti, toplumu haksız 
dahi olsa her halükârda haklı ve üstün görüp 
diğerlerine karşı kayırmak ve onlardan üstün 
tutmak biçiminde kendini gösteriyor. 

İslam kardeşliğine zarar vermesi sebebiyle 
Peygamber Efendimiz (s), tarafgirlik propa-
gandası yapmayı şiddetle yasaklamıştır. Bu 
konudaki hadislerinden birinde kendisinin o 
kimselerden uzak olduğunu bildirerek şöyle 
buyurur: “Tarafgirlik propagandası yapan biz-
den değildir; tarafgirlik uğrunda mücadele eden 
bizden değildir; tarafgirlik uğrunda öldürülen 
de bizden değildir”.31 Bir başka hadisinde de, 
“Her kim körü körüne bir sancağın altında ta-
rafgirlik propagandası yaparken ya da yardım 
ve destek sağlarken ölürse, onun ölümü cahiliye 
ölümüdür”32 buyurarak, tarafgirlik propagan-
dası yaparken ölen kimsenin, İslam dışı bir 
hal üzere öldüğünü haber vermiştir.

Siyer kaynakları, Medine’de Yahudilerin kış-
kırtmasıyla Evs ve Hazreçli Müslümanlar ara-
sında Buâs Günü, böyle bir olayın yaşandığını; 
ama Peygamber Efendimiz’in (s) müdahalesi 
ile olaylar büyüyüp İslam kardeşlik ve birli-
ği henüz bozulmadan tarafların yatıştırıldığı 
ve çekişenlerin gözyaşları içinde birbirlerine 
sarılıp kucaklaştıkları nakledilir.33 Ne var ki 
bu tarafgirlik duygusu ve propagandası, daha 
sonraki dönemlerde o kadar güçlenmiştir ki, 
Müslümanlar arasındaki kardeşlik duygusunu 
yok ederek, İslam ümmetinin birliğini darma-
dağın etmiş ve ümmetin küçücük devletlere 
bölünmesine yol açmıştır. Bu anlayışın zaman-
la kimi fert ve topluluklar tarafından kabul 
görmesiyle, kendilerini “Müslüman” olmanın 
dışında farklı kimliklerle tanımlayan bu kişi 
ve topluluklarca, aynı kimliği taşımayan Müs-

30 Ebû Davud, Edeb 122; İbn Mâce, Fiten 7
31 Ebû Davud, Edeb 122
32 Müslim, İmâret 57
33 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 3/93-94



38

lümanlar, “başkaları” hatta “hasımları” ve daha 
ileri gidip “düşmanları” olarak görülmeye baş-
lanmıştır. Evsliler ile Hazreçlilerin kardeşliğini 
bozamayan tarafgirlik duygusunun, maalesef 
onlar kadar güçlü iman ve teslimiyete sahip 
olmayan günümüz Müslümanlarının kardeş-
liğini derinden yaraladığı ve yerle bir ettiği 
görülmektedir. 

Müslümanlar şunu kesinlikle unutmamalı-
dırlar:

Onlar, dünyanın neresinde olursa olsun-
lar, hangi devirde yaşamış bulunursa bu-
lunsunlar, “Allah tarafından” bütün Müslü-
manlar birbirlerinin kardeşidirler. Peygam-
ber Efendimiz (s) Medine’ye geldiklerinde, 
Mekke’den gelen muhacirlerden her birini 
Medineli Müslümanlardan biri ile kardeş 
yaparak, böylece toplum binasını, İslam 
kardeşliği temeli üzerine kurmuştur. Bugün 
“toplum dayanışması” denilen ve bir türlü 
gerçekleştirilemeyen bu oluşumu, Allah’ın 
Peygamberi (s), daha ilk İslam toplumunda 
gerçekleştirmiştir. Bu yüzden Müslümanlar, 
kardeşliği Kur’an ve Sünnet ile duyurulmuş 
ve Medine İslam toplumuyla o kardeşliği ya-
şamaya başlamış tek bir ümmet olduklarını 
bilmelidirler.

Aynı dine inanan, aynı kıbleye yönelen, 
aynı Kitab’ı kutsal kabul eden ve aynı 
Peygamber’e ümmet olan Müslümanların, 
ırkları, dilleri, yaşadıkları coğrafyaları, cin-
siyetleri ve sosyal-ekonomik-siyasal-kültürel 
statüleri ne olursa olsun, onların birbirinden 
ayrılmaları asla düşünülemez. Onların, diğer 
Müslüman kardeşlerini hor, hakir ve başka-
sı gibi görmeleri, birbirlerine ihanet etmele-
ri, sahipsiz bırakmaları, birbirlerinin sorun 
ve dertlerine kayıtsız kalmaları kesinlikle 
mümkün değildir. Çünkü onlar tek bir be-
den gibidirler. Bu bedenin bir yerinde ortaya 
çıkacak hastalık/sorun, bütün bedeni etkile-
yecek, belki onu büsbütün hasta ve ölüme 
mahkûm edecektir. Bu yüzden, namazlarda 
camide aynı safta omuz omuza nasıl kenet-
leniyor ve Rabbimiz’e yöneliyorsak, sosyal 
hayatta da birbirimizle aynı safta yer almalı 

ve öyle kenetlenmeliyiz. Birbirimizi sıkıntı-
ya düşürecek ve uzaklaştıracak davranışlarda 
bulunmak yerine, içimizdeki sevgiyi daha 
çok yeşertip pekiştirmemizi, gönlümüzü bir-
birimize daha fazla açmamızı sağlayacak “İs-
lam kardeşliği” şuuru ve prensiplerini hayata 
geçirmek zorundayız.

Her şeye kadir olan, gönülleri dilediği gibi 
çeviren Rabbimiz Allah’tan niyazımız şudur: 
Müslümanlar arasında, yaşadıkları toplum-
larda sosyal barışın, her türlü ilerleme ve 
kalkınmanın da garantisi durumunda olan 
“İslam kardeşliği” bağını daha da güçlendir-
sin. Müslümanları ensar ve muhacirler gibi 
kardeş yapsın; bu şuuru ve yaklaşımı onlara 
bahşetsin. Bu kardeşliği yıpratacak ve orta-
dan kaldıracak her türlü kötü/olumsuz tu-
tum ve davranıştan onları arındırıp uzak tut-
sun. Her türlü hamdımız O’na olup, kulu ve 
peygamberi Hz. Muhammed’e (s) de binlerce 
salât ve selam ederiz. 
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nadolu dindarlığının “Horasan Eren-
leri” olarak tabir edilen sûfî-meşrep 

önderler kanalıyla başlayıp geliştiği kuşku-
suzdur. Bu süreçte Hoca Ahmet Yesevî, Hacı 
Bektaş-ı Veli, Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ön 
plana çıkmış şahsiyetler olarak tarihte yer-
lerini almışlardır. Tasavvufî gelenekten bes-
lenen bu damar farklı tonlarda, farklı renk-
lerde de olsa varlığını hep sürdüregelmiş-
tir. Selçuklu ve Osmanlı hükümdarlarının 
tasavvuf ve tasavvuf erbabına karşı saygılı 
bir tavır sergilemeleri, bu anlayışın daha da 
kökleşerek derinlik kazanmasına sebebiyet 
vermiştir. Her bir koluyla tasavvufî kurum-
lar günümüze kadar bireysel ve sosyal ahlak 
alanında önemli temeller attıkları gibi, ba-
ğırlarında önemli ilim ve fikir adamları da 
yetiştirebilmişlerdir. 

Zaman zaman şeriat olarak da adlandırı-
lan, İslâm dininin objektif kurallarını temsil 
eden ana koldan uzaklaşmalar olmakla be-
raber, Anadolu topraklarında, tasavvuf adı-
na daha çok şeriat-tarikat birlikteliğini esas 
alan anlayış ve kurumlar meşru karşılanmış, 
bu anlayıştan uzaklaşanlar bu coğrafyanın 
Müslüman sakinleri tarafından meşruiyet 
eleştirisiyle karşılanmışlardır. Bunun doğal 
sonucu olarak Anadolu insanının dindarlığı-

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Anadolu Dindarlığının Parametreleri ve 
Sosyal Yapıya Etkileri: Halidîlik Örneği

ANADOLU İNSANININ DİN-

DARLIK ALGISINI DAHA ÇOK 

TEKKE, MEDRESE VE SOSYAL 

KURULUŞ SACAYAĞI ÜZE-

RİNE KURULU YAPILANMA-

LAR OLUŞTURMUŞLARDIR.

MAHMUT ÇINAR
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cinarmahmut02@gmail.com
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na asıl şeklini veren tekke, medrese ve sosyal 
kuruluş olarak tasnif edebileceğimiz saca-
yağı üzerine kurulu anlayış ve yapılanmalar 
daha çok iz bırakmış, topluma şekil verme-
de daha çok etkili olmuşlardır. Bu anlayış-
lardan biri de Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son dönemlerinde Nakşibendî tarîkatının bir 
devamı olarak ortaya çıkan, başta Anadolu 
olmak üzere Osmanlı coğrafyasında önemli 
izler bırakan Halidîlik’tir. Mevlana Halid-i 
Bağdadî’ye nispetle bu adı alan tasavvufî 
yaklaşım, bugün hâlâ ül-
kemizde en güçlü dama-
rı temsil etmektedir.

Şunu hemen belirtmek la-
zımdır ki, bizim bu yazı ile 
amacımız ne herhangi bir 
tasavvufî veya içtimaî an-
layışın sıhhatini tartışmak 
ne de onun savunuculu-
ğunu yapmaktır. Amacı-
mız tamamen Anadolu 
insanının dindarlığının 
etkilendiği en temel öğe-
lerden biri olan Halidîlik 
hakkında sosyal bir tespitte bulunmak ve bu-
nun günümüzde toplumun yaşadığı görece 
ayrışmaya katkılarını saptamaya çalışmaktır. 
Elbette ki dinî iddialarla ortaya çıkan bütün 
anlayışlar, bütün yapılanmalar dinin temel 
kaynakları doğrultusunda test edilme ve de-
ğerlendirme durumuyla karşı karşıyadırlar. 
Hiç kimse, hiçbir çevre lâyüs’el değildir, Hz. 
Muhammed (s) ümmetinin âlimleri bu an-
lamda denetim görevini yapmalıdır, yapmak-
tadır ve yapacaktır.

Tam adı Ebu’l-Behâ Ziyauddîn Halid b. Ah-
med b. Hüseyn eş-Şehrezûrî olan Mevlana 
Halid-i Bağdadî (ö. 1242/1827) aslen, bu-
gün Kuzey Irak sınırları içerisinde bulunan 
Süleymaniye’lidir. Uzun süre Bağdat’ta kal-
dığı ve orada resmî birtakım vazifeler aldığı 

için Bağdadî nisbesini almıştır. Gerek anne 
gerekse baba tarafından sûfî bir aileye men-
sup olduğundan çocukluğundan itibaren 
tasavvufî bir terbiye dâhilinde büyüdü. İlk 
tahsilini Berzencî âlimlerin de içerisinde bu-
lunduğu Süleymaniye ve civarındaki hoca-
larından yaptı. Tahsilinin ilerleyen dönem-
lerinde mantık ve kelâm üzerinde yoğun-
laştı. İlim tahsili, yolunu Bağdat’a düşürdü. 
Valinin müderrislik teklifini kabul etmeyen 
Mevlana Halid, hocasının vefatı üzerine 

Süleymaniye’ye dönerek 
onun medresesinde mü-
derrislik yaptı. Bu süreçte 

derin ilmî birikimi yanın-
da zühdüyle de meşhur 
oldu.1 

Mevlana Halid’in amelî 
faaliyetlerinin temelini 
oluşturan zihin dünyası-
nın önemli unsurlarından 
biri ‘insan’ vurgusudur. Bu 
vurgu onun sadece faali-
yetlerini tekkelerle sınırlı 
tutmayarak, şer’î ilimlerin 

tahsili ile dinden uzaklaşmayı engellemeye 
çalıştığı gibi sosyal olayların içerisine bizzat 
müdahil olarak halkın sorunlarını çözme-
yi en temel vazifelerden biri olarak gördü. 
Onun icraatlarındaki insan vurgusunun, hac 
vesilesiyle gittiği Mekke’de Kâbe’nin yanın-
da başından geçtiği söylenilen bir olayda 
tebellür ettiğini görmekteyiz. Menkıbeye 
göre, Kâbe’nin yanında yüzü kendisine, sırtı 
Kâbe’ye dönük vaziyette oturan birisini gö-
rür ve içinden o adamı bu hareketinden do-
layı Kâbe’ye saygısızlık yaptığı gerekçesiyle 
kınar. Tamamen iç âleminde meydana gelen 
bu değerlendirmeye karşılık bahse konu zat 
kendisine, “Allah indinde mümin bir kulun 
değerinin Kâbe’nin değerinden daha yüksek 

1 Algar, Hamid, “Hâlid el-Bağdâdî”, DİA, İstanbul 1997, XV 284-285.

MEVLANA HALİD GE-
LENEĞİNİN EN BARİZ 

ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ 
DE, ÜMMET BİLİNCİNE 
YAPTIĞI VURGUDUR. 

DİLİ, RENGİ VE IRKI NE 
OLURSA OLSUN, İSLAM 
KARDEŞLİĞİ ETRAFIN-
DA BİRLİK OLMAK EN 
ÖNEMLİ İDEAL OLA-

RAK GÖSTERİLMİŞTİR.
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olduğunu bilmiyor musun” diyerek çıkışır.2  
Bu vakanın hakikaten vukuu tartışılabilir, 
ancak verdiği mesaj Mevlana Halid’in haya-
tı boyunca izlediği yönteme, tam olarak uy-
maktadır.

Mevlana Halid, uzun ve meşakkatli yolcu-
luklar neticesinde Hindistan’a giderek ora-
da, aynı zamanda önemli bir din âlimi olan 
Nakşî Şeyhi Abdullah Dihlevî’ye intisap 
eder. Bir süre onun gözetiminde tasavvufî 
terbiyeyi aldıktan sonra yine onun icazet ve 
izniyle memleketine giderek orada insanları 
irşad etmeye devam eder. Süleymaniye’deki 
irşad faaliyetleri bazı ke-
simleri rahatsız edince 
oradan Bağdat’a gider. 
Daha sonra bir kez daha 
Süleymaniye’ye gittiyse de 
burada fazla kalmayarak 
Bağdat’a döner. Bağdat’ta 
yaptığı irşad faaliyetleri 
neticesinde müridleri Os-
manlı coğrafyasının her 
tarafına yayıldı ve bu bölgeyi irşad için birçok 
halife tayin etti. Bunlardan Şam Halifesi Şeyh 
Ahmed Kâtip Erbilî’nin gayretleri neticesin-
de Şam Müftüsü Hüseyin Efendi Muradî mü-
ridlerinin saflarına katıldı ve Mevlana Halid’i 
ısrarla Şam’a davet etti. O bu daveti kabul 
ederek Şam’a gitti ve ömrünün kalan kısmı-
nı burada geçirdi. 1242/1827’de meydana 
gelen veba salgınında vefat ederek Kasiyûn 
Dağı’ndaki tepelerden birine defnedildi.3 

Mevlana Halid, Divân (şiir)4, Risâle fî İsbâti’r-
Rabıta, Buğyetu’l-Vâcid fî Mektûbâti’l-Mevlana 
Halid5, Risâle fî Adâbi’z-Zikr, Risâletü’l-‘İkdi’l-

2 Algar, a.g.e., s.284.

3 Algar, a.g.e., s.283-284.

4 Farsça, Arapça ve Kürtçe şiirlerden oluşan bu eserin Farsça 
şiirler kısmı Sadrettin Yüksel tarafından Türkçe’ye çevrilerek 
yayınlanmıştır (İstanbul 1977).

5 Bu eser Dilaver Selvi ve Kemal Yıldız tarafından tercüme edile-
rek (İstanbul 1993) yayınlanmıştır.

Cevherî (kelâm), Ferâidü’l-Fevâid (Cibril hadi-
sinin şerhi) ve akaid, fıkıh ve kelâma dair bir-
çok risale, şerh ve haşiyeden ibaret olan daha 
başka eserler de kaleme almıştır. Bu eserlerin 
tamamı Molla Abdülkerim Müderris tarafın-
dan Yâd-ı Merdân: Mevlana Halid-i Nakşibendî 
adıyla yayınlanmıştır (Bağdat 1979).

Dinî ilimlerin tamamında derinlik sahibi 
olan Mevlana Halid’e nispetle Halidiyye/
Halidîlik olarak anılan anlayış, geleneksel 
Nakşî inanç ve uygulamaları yanında şeriata 
bağlılığa yaptığı vurgu ile ön plana çıktı. Bu 
tutum birçok tanınmış âlimin aralarına ka-

tılmasını beraberinde ge-
tirdi.  Tanınmış Fakih İbn 
Abidîn (ö.1252/1836), 

Müfessir Mahmûd el-
Âlûsî (ö.1270/1854) ve 
Osmanlı Şeyhülislâmı 
Mekkîzade Âsım Efendi’yi 
(ö.1262/1846) bunlar 
arasında saymamız müm-
kündür. Onun anlayışı 

doğrultusunda medreselerde dinî ilimlerin 
derinlemesine tahsiline büyük önem verildi. 
Özellikle ehl-i sünnet fıkıh ve kelâmı itina ile 
okutuldu. İlmi olmayanın dindarlığına itibar 
edilmedi.

Mevlana Halid geleneğinin en bariz özel-
liklerinden biri de, ümmet bilincine yaptığı 
vurgudur.  Dili, rengi, ırkı, yaşadığı coğraf-
ya ne olursa olsun, İslam kardeşliği etrafın-
da toplanarak birlik olmak en önemli ideal 
olarak önlerine konuldu. Bu vurgu dünya-
nın her tarafından Müslümanların katılımını 
sağladığı gibi XIX. Yüzyıl’da meydana gelen 
siyasî çalkantılarda Hilafete yaptıkları vurgu 
ve bu uğurdaki mücadeleleriyle temayüz et-
melerini beraberinde getirdi. Müslümanların 
birliğine vurgu yaparak Hilafeti ayakta tutma 
gayretlerinden dolayı, Halidî şeyhler son dö-

ANADOLU MÜSLÜMAN-
LARI İSLAM’I KABUL ET-
TİKTEN SONRA HİÇBİR 

DÖNEMDE IRK MER-
KEZLİ BİR YÖNELİŞE VE 

ETNİK BİR AYRILIĞA 
İTİBAR ETMEMİŞTİR. 
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nem Osmanlı padişahlarından önemli iltifat-
lar gördüler.

Balkanlar, Kırım, Kafkasya, Güneydoğu Asya 
gibi coğrafyalara da yayılan tarikatın asıl etki 
alanını, Kuzey Irak, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu, Kuzeybatı İran ve İstanbul merkez-
li bölgeler teşkil etmektedir. Bu bölgelerde 
dindarlığın bugün hâlâ ana rengini Halidî 
gelenek ve anlayışından aldığını müşahede 
etmek mümkündür. 

Mevlana Halid’e nispetle Halidiyye olarak 
isimlendirilen tarikat, anılan bölgeler ve daha 
başka İslam ümmetinin 
yaşadığı tüm coğrafyala-
ra yayıldı. Bu yazımızda 
özellikle Anadolu Müslü-
manlarını etkileyerek Ana-
dolu dindarlığının temel 
parametrelerini oluşturan 
belli başlı şahsiyetler ve 
bunların etkili oldukları 
bölgelere değinmekle yeti-
neceğiz:

Kuşkusuz Anadolu’ya 
Halidîlik önemli ölçüde 
Taha’l-Hakkârî üzerinden 
girdi. Hakkârî’nin Şemdinli ilçesine bağlı 
Nehri köyünde mukim olan Seyyid Taha, 
Mevlana Halid’in önde gelen halifelerinden 
biridir. Nehri köyüne nispetle Taha en-Nehrî, 
Hakkârî’ye nispetle de Taha’l-Hakkârî ola-
rak meşhur olmuştur. Nehri’deki Medrese-
Tekke-Divan üçlüsünü bir arada toplayan 
külliyenin şu anda maalesef sadece harabe-
leri bulunmaktadır. Çevre ilçelere göre Şem-
dinli halkının nispeten daha dindar olması, 
yapının harap olmasına karşılık, dindarlığın 
hâlâ tevarüs ederek devam ettiğinin önemli 
bir göstergesidir. Seyyid Taha’nın kanalıyla 
Anadolu’ya yayılan Halidîlik’in önemli tem-
silcileri şunlardır:

Erenköy: Mevlana Halid - Taha’l-Hakkârî - 
Taha’l-Harirî - Esad Erbilî - Ramazanoğlu 
Mahmûd Sâmî.

Nur Cemaati: Mevlana Halid - Taha’l-
Hakkârî - Sıbğatullah Arvasî - Abdurrah-
man Taği - Fethullah Verkanisi - Ziyaeddin 
Nurşini - Bediüzzaman Said Nursî.

Erzurum: Mevlana Halid - Taha’l-Hakkârî - 
Muhammed Pir Küfrevî - Alvarlı Efe.

Menzil: Mevlana Halid - Taha’l-Hakkâri 
- Sıbğatullah - Abdurrahman Taği -Fethul-
lah Verkanisi - Ziyaeddin Nurşini - Ahmed 

Haznevi - Abdülhakim 
Hüseyni - Muhammed 

Raşit. Haznevîler Menzil 
dışında da yayılarak gele-
neği sürdürmektedirler.  

Arvasîler: Mevlana Ha-
lid - Taha’l-Hakkârî - Sey-
yid Fehim - Abdülha-
kim Arvasî. Necip Fazıl 
Kısakürek ile Hüseyin 
Hilmi Işık, Abdülhakim 
Arvasi’den feyiz alanlar 
arasında sayılabilir.

Ayrıca Anadolu Müslü-
manları üzerinde etkili olan şahsiyetlerden 
bazıları başka kanallarla da Mevlana Halid’e 
bağlanmaktadırlar. 

Kafkasya: Mevlana Halid - İsmail Şirvanî - 
Has Muhammed Şirvânî - Cemaleddin Ğazî-
Kumukî/Muhammed Yerâğî -  Gazi Muham-
med - Şeyh Şamil.

İskenderpaşa: Mevlana Halid - Abdullah 
Ervâdî - Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevî 
- Mehmet Zahid Kotku. Ülkemizin önem-
li mütefekkirlerinden Nurettin Topçu bu 
dergâhtan feyizlenen önemli şahsiyetler ara-
sında sayılabilir.

ANADOLU MÜSLÜMAN-
LARI ETNİK BÖLÜNME-
YE SÜRÜKLENMEYE ÇA-
LIŞILIRKEN HALİDÎLİK 
GELENEĞİNDEN BES-
LENEN ZEVATIN İNSİ-

YATİF ALARAK SORUNA 
DOĞRUDAN MÜDAHİL 

OLMASI VE ÇÖZÜME 
KATKI YAPMASI TARİHİ 
BİR SORUMLULUKTUR. 
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Kıbrıs: Mevlana Halid- Muhammed Medenî 
- Abdullah Dağıstânî - Nazım Kıbrısî.

Fatih/Çarşamba: Mevlana Halid -  Mustafa 
İsmet - Halil Nurullah - Ali Rıza - Ali Haydar 
Efendi.

Palu/Hınıs: Mevlana Halid - Ali es-Sebtî - 
Mahmûd es-Sebtî - Şeyh Said.6

Yukarıda anılanların dışında Darendeli Os-
man Hulusî Efendi, Bayburtlu Musa Efendi, 
İhsan Oğuz, Osman Siraceddin es-Sani, Ha-
lil Develioğlu (Biberiye Tarîkatı) gibi şahsi-
yetler de Mevlana Halid geleneğine mensup 
sufilerdendir. Bunlara ek olarak son dönem-
de Türkiye’nin siyasi hayatında etkili olmuş 
şahsiyetler arasında da Halidî geleneğe men-
sup önemli bir yekûn bulunmaktadır.

Yukarıda Mevlana Halid meşrebinden feyiz 
alarak gelişen kollardan birkaçı örnek olarak 
verilmeye çalışıldı. Bunlar bile Halidîlik’in 
bu topraklarda ne kadar köklü bir etkiye sa-
hip olduğu konusunda fikir vermek için ye-
terlidir. 

Halidîlik’in temel özelliklerini bir kez daha 
hatırlayarak bu kadar yaygın bir anlayışın ta-
rih önünde ne kadar sorumlu olabileceğini 
anlamaya çalışalım: 

Ümmet bilinciyle donanmış, sosyal hayatın 
bizzat içine girerek yaşadıkları bölgenin her 
türlü sorunlarını çözmede etkili olan Halidî 
şeyhler, dinî ilimler olmaksızın hiçbir me-
safenin alınamayacağının farkında olarak 
medrese merkezli faaliyet gösteren Halidî 
seydalar, modern dönemde kurdukları vakıf, 
dernek, yardım kuruluşu gibi sivil organizas-
yonlarla halkın dinî ve ahlakî yapısına pozitif 
katkı sağlamaya çalışan Halidî dindarlar… 

Ülkemizde asla derinleşmesi mümkün olma-
yan sun’î bir ayrışmanın ortaya konulmaya 

6 Uludağ, Süleyman, “Halidîlik”, DİA, İstanbul 1997, XV, 297-
299.

çalışıldığı bir gerçektir. Bu ayrışma, Anadolu 
insanının asla kabul edemeyeceği ırk esası-
na dayanmaktadır. Anadolu Müslümanları 
İslam’ı kabul ettikten sonra hiçbir dönem-
de ırk merkezli bir yönelişe itibar etmediler. 
Ancak onların tefekkür dünyalarına yabancı, 
onları sömürerek rant elde etmeye çalışan bir 
kısım çevreler sun’î bir ayrışmayı meydana 
getirmede bir hayli mesafe aldılar. 

Anadolu Müslümanları, Kürt-Türk ayrışma-
sı gibi yabancı oldukları bir zihinsel bölün-
meye sürüklenmeye çalışılırken Halidîlik 
geleneğinden beslenen zevatın başlarını 
ellerinin arasına alarak nerede neyi ihmal 
ettiklerini tespit etmeleri gerekmektedir. 
Bu kadar yayılmış bir anlayışın (resmî/si-
vil) insiyatif alarak soruna doğrudan müda-
hil olması ve çözümün önemli bir unsuru 
haline gelmemesi tarih önünde açıklaması 
zor bir sorumluluğu beraberinde getire-
cektir.  Halidî geleneğe bağlı her sorumlu 
şahsiyetin, bu konuda sorumluluk alması 
gerektiğinin bilincinde olarak üzerine düşe-
ni tespit etmesi ve sesinin ulaşacağı herkesi 
buna dâhil etmesi birinci vazifesidir. Aksi 
takdirde, başta feyiz kaynağı olarak gördük-
leri Mevlana Halid olmak üzere üstatlarının 
iki eli iki yakalarında olacaktır. 
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özlüklerde hediye, insanlar arasında 
sevgi, saygı ve yakınlığa vesile olan ve 

birine karşılıksız verilen eşya, armağan ola-
rak tanımlanmaktadır.1 Hemen her toplum-
da görülen hediyeleşmenin insanlık tarihi 
kadar eski bir geçmişi vardır. Modern antro-
poloji çalışmalarında iptidaî topluluklarda 
karşılık beklemeden hediye vermenin yanı 
sıra, hediye değişimi ve hediye ile sosyal bağ 
kurma, sosyal itibar ve onur kazanma amaç-
lı hediye şekillerinin de bir hayli yaygın ol-
duğundan söz edilmektedir.2

Kur’an-ı Kerim’de iki yerde hediye keli-
mesi geçmektedir (Neml, 27/35-36). Bu 
âyetlerde bildirildiğine göre Sebe Melikesi 
Belkıs, Hz. Süleyman’dan (as) aldığı ve onun 
hâkimiyetine girmesini isteyen bir mektup 
üzerine; Hz. Süleyman’a (as) bazı hediyeler 
göndermişse de siyasî anlam taşıdığı için bu 
hediyeler geri çevrilmiştir.3

Müslüman olarak bütün hususlarda olduğu 
gibi hediye hususunda da Allah Rasûlü (s) 
bizlere en güzel örnek olmuştur. Hz. Pey-
gamber (s), hediyeleşmenin insanlar ara-
sındaki sevgi, dostluk, muhabbet bağlarını 
geliştirdiğini; kıskançlık, bencillik, cimrilik 
gibi kötü huyları giderdiğini ve rızkın ge-

1 Komisyon, Türkçe Sözlük, c. 1, TDK. Yay., Ankara 1988, 
s.630; İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, c. 2, Kub-
bealtı Neşriyat, 2. basım, İstanbul 2006, 1235; Mehmet Do-
ğan, Büyük Türkçe Sözlük, İz Yay., İstanbul 1996, s.480

2 Ali Bardakoğlu, “Hediyeleşme”, DİA., c. 17, TDV. Yay., İstan-
bul 1998, s.151

3 Mustafa Çağrıcı, “Hediye”, İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük 
Yaşayış Ansiklopedisi., c. 2, İFAV. Yay., İstanbul 1997, s.225

İ N C E L E M E

Hediyeleşmek: Kalpleri Birbirine 
Yakınlaştıran Sevgi Yumağı

VERİLEN HEDİYELER KARŞI 
TARAFI MİNNETE SOKACAK 
KADAR PAHALI OLMAMALI-
DIR. ZİRA HEDİYENİN AZI 
SEVGİYE DAHA ÇOK DE-
LİL, YÜKÜ DE HAFİF OLUR.

MEHMET DERİ S
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nişlemesine vesile olduğunu bildirmiş ve 
hediyeleşmeyi teşvik etmiş, verilen hediye-
nin -haklı bir sebep yoksa- kabul edilmesini 
istemiştir.4

Peygamberimiz (s), çeşitli vesilelerle aile 
fertlerine, arkadaşlarına, komşu ülke hü-
kümdarlarına hediyeler vermiş, peygamber-
lik görevinin bir gereği olarak sadakayı geri 
çevirmiş (alarak fakirlere vermiş, kendisi 
asla istifade etmemiş); fakat hediyeleri temiz 
ve helal olduğu sürece kendisi için de kabul 
etmiş ve hediyelere yine hediye ile karşılık 
vermiştir (Buhârî, Hibe, 5).

Ebû Hureyre (r)’den rivayet edilen bir hadis-
te, Peygamberimiz (s), “Ben bir koyun paçası 
yemeğine çağrılsam giderim, bana böyle bir 
paça hediye edilse küçük görmez kabul ede-
rim” (Tirmizî, Ahkâm, 10) buyurmuştur. Bu 
hadisten de rahatça anlaşılacağı üzere, ve-
rilen hediyeler karşı tarafı minnete sokacak 
kadar pahalı olmamalıdır. Zira hediyenin azı 
sevgiye daha çok delil olur, yükü daha ha-
fifletici olur, hediye verene hediye vermek 
daha kolay olur. Halkımız bu konudaki öl-
çüyü “çam sakızı çoban armağanı” diyerek 
çok güzel ifade etmiştir.5 

Peygamberimiz (s) en basit bir hediyeyi bile 
karşılıksız bırakmaz ve bir başka hediye ile 
karşılığını verirdi (Buhârî, Hibe, 11; Ebû Da-
vud, Buyû, 87; Tirmizî, Birr, 34). Bu hususla 
ilgili olarak Peygamberimiz (s), “Size her-
hangi bir iyilikte bulunana mukabele ediniz. 
Verecek bir şey bulamazsanız ona dua ediniz 
ki, kendisine mukabelede bulunduğunuz 
bilinmiş olsun” buyurmaktadır (Ebû Davud, 
Zekât, 8).

Bununla birlikte hediyeden karşılık bekle-
mek veya verilen hediyeyi geri istemek doğ-
ru değildir. Nitekim bir hadiste, bu şekilde 
davranabilecek kimselerden hediye alma-
nın uygun olmadığı bildirilmiştir (Tirmizî, 
Menâkıb, 73).

4 Tirmizî, Velâ, 6; Mâlik, Muvatta, Husnu’l-Huluk, 16; Ahmet b. 
Hanbel, Müsned, II, 405

5 İsmail Lütfi Çakan, Ashabının Dilinden Peygamberimiz (s.a.s.), 
Rağbet Yay., İstanbul 2004, s.39.

İslam ahlâkına göre hediye, helal maldan 
verilmelidir. Devlete ait olan bir maldan he-
diye kabul etmek uygun değildir. Nitekim 
Hz. Peygamber’in (s) vergi tahsildarı olarak 
görevlendirdiği bir kişinin, görev dönüşün-
de, “Şu size verilen hediyeler, bunlar da bana 
hediye olarak verildi” demesi üzerine, Pey-
gamberimiz (s), “Bu kimseye ne oluyor ki, 
‘Şunlar sizin, bunlar da bana hediye olarak 
verildi’ diyor.  Bu kişi evinde otursaydı, ken-
disine bu hediyeler verilir miydi?” buyur-
muş, böyle bir hediyenin uygun olmadığını 
bildirmiştir.6 Bundan dolayıdır ki birçok İs-
lam ahlâkçısı, malına haram karışmış olabile-
ceği kaygısıyla devlet görevlilerinden hediye 
almayı sakıncalı bulmuşlardır. Aynı şekilde 
rüşvet olarak değerlendirilme ihtimali göz 
önüne alınarak, devlet görevlilerine hediye 
verilmesi de uygun görülmemiştir.7

Zengin olsun fakir olsun İslam’da hediyeleş-
mek sünnettir. Özellikle günümüzde giderek 
zayıflayan ailevî ve sosyal bağların yeniden 
güçlenmesinde, birlik beraberlik ve kardeş-
lik duygularının serpilip gelişmesinde; sevgi, 
saygı ve dostluk ortamının kurulmasında; 
haset, cimrilik, kibir, bencillik gibi olum-
suzlukların tedavisinde hediyeleşmenin rolü 
çok büyüktür. Nitekim Peygamberimiz (s), 
“Hediyeleşiniz, zira hediyeleşmek kalpteki 
kin ve nefreti yok eder” (Tirmizî, Velâ, 6) 
buyurarak hediyeleşmenin yukarıda bahset-
tiğimiz işlevine işaret etmiştir.

Sonuç olarak şunları söylemek gerekirse; 
hediyeleşmek Müminler arasındaki sevgi, 
kardeşlik, dostluk bağlarını geliştirir; kıs-
kançlık, bencillik, cimrilik gibi kötü huyları 
giderir ve rızkın genişlemesine vesile olur. 
Bizim için her hususta en güzel örnek olan 
Peygamberimiz (s) de hediyeleşmeyi tavsi-
ye etmiş, bizzat kendisi gerektiğinde hediye 
verdiği gibi -helal ve temiz olmak şartıyla- 
verilen hediyeyi kabul etmiştir. 

6 Buhârî, Zekât, 67, Ahkâm, 24, 41, Hibe, 17; Müslim, İmâre, 
26-29; Ebû Davud, İmâre, 11.

7 Zeki Duman, Kur’an-ı Kerim’de Adab-ı Muâşeret, Tuğra Neşri-
yat, İstanbul 1994, s.309; Çağrıcı, age., s.225.
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eygamberler, içinde yaşadıkları top-
lumların birer üyesidir. Diğer insanlar 

gibi onlar da âdemoğludur. Bu anlamda on-
lar insani açıdan herkes ile kardeştirler ve 
mesajlarını toplumlarına kardeşçe iletirler. 
İçinde yaşadıkları toplumlardaki fertlerden 
ve(ya) kesimlerden bir kısmı bu olumlu 
yaklaşıma olumsuz tepki verirler1 ve insani 
kardeşlik hukukunu tanımazlar. Ne var ki 
tebliğ görevinden dolayı peygamberlere dü-
şen kavimlerine hakikati duyurmaktır.

Kur’an “insani kardeşlik” konusunda ne de-
mektedir? Örnek olarak hangi peygamber-
leri içinde yaşadıkları toplumun “kardeşleri” 
olarak bize sunmaktadır? İnsani kardeşlik 
bağlamında peygamberler tebliğlerinde ne-
leri gündeme getirmektedir? Bu yazımızda 
-“dinî kardeşliği” başka bir yazının konusu 
olarak düşündüğümüzden onu ele almaksı-
zın- peygamberlerin kavimlerinin birer ferdi 
olarak tanıtıldığı âyetler üzerinden, belirtti-
ğimiz soruların cevaplarını vermeye çalışa-
cağız. 

Hz. Nuh’un İnsani KardeşliğiA. 

Hz. Nuh’un, “ulû’l-‘azm”2 peygamberlerinin 
ilki olduğu söylenmektedir.3 Allah insanlar 
için birer yol gösterici olan peygamberle-

1 Kayacan, Murat, Kur'an’da Peygamberler ve Karşı Tavırlar, Ekin 
Yayınları, İstanbul 2003.

2 “Azim ve sebat sahibi peygamberler” anlamındaki bu terim 
için bkz. Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, 10 c., 
Eser Neşriyat, İstanbul 1979, VI, 4363-4364.

3 Katâde ve İkrime’ye göre de Hz. Nuh tüm peygamberlerin il-
kidir. Bkz. Beğavî, Hüseyin b. Mes’ud, Mealimu’t-Tenzîl, 8 c., 
4. bs., 1997, I, 243.

İ N C E L E M E

Kur’an’da İnsani Kardeşlik

PEYGAMBERLER İÇİNDE YAŞA-

DIKLARI TOPLUMA KARDEŞÇE 

YOL GÖSTERMEYE, DÜNYA VE 

ÂHİRETTE KAZANANLARDAN 

OLMALARINI SAĞLAMAYA ÇA-

LIŞMIŞ, NE VAR Kİ BAZI KE-

SİMLER TARAFINDAN HİÇ DE 

KARDEŞÇE OLMAYAN TEPKİ-

LERLE KARŞILANMIŞLARDIR.

MURAT KAYACAN

Tefsir doktoru, Anadolu İHL İngilizce öğretmeni
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rinden Hz. Nuh’u kavmine gönderdiğinde, 
insanlar onu yalanlamışlar, alaya almışlar 
ve onunla mücadeleye girişmişlerdi. Allah’a 
isyan edip, resulünün davetine kulak as-
mayan, Allah’a eş koştukları putlara ibadet 
ederek yeryüzünde fesat çıkaran bu kavim, 
Kur’an’da sözü edildiği kadarıyla da, yeryü-
zünde helâk edilerek cezalandırılan ilk in-
san topluluğudur. Bu cezalandırma Kur’an-ı 
Kerim’de daha sonraki kavimler için bir ibret 
kaynağı kılınmış ve helâklerine sebep olan 
davranışlardan kaçınılması için insanlara so-
mut uyarılarda bulunulmuştur.4

Kur’an, Hz. Nuh’un, do-
kuz yüz elli sene kavmi-
nin arasında kaldığını 
ve bu uzun zaman içinde 
onları Allah’ın gösterdiği 
yola tâbi olmaya çağırdı-
ğını şöyle anlatmaktadır: 
“Hani onlara kardeşleri 
Nuh, ‘Siz Allah’tan kork-
maz mısınız?’ demişti” (Şu-
ara, 26/106). Hz. Nuh 
onların kardeşiydi. Kardeşliğin gereği barışa, 
iç huzura, imana ve tasdike götürmesiydi. 
Yalnız onun toplumu bu bağa dikkat edip 
değer vermedi. Hz. Nuh, “Siz hiç Allah’tan 
ve işlediğinizin cezasından korkmaz mısı-
nız? Kalpleriniz Allah korkusunu ve ürper-
tisini hissetmez mi?” dediğinde, kardeşleri 
olan Hz. Nuh’un çağrısına karşı kalpleri yu-
muşamadı. Hz. Nuh da, ondan sonra gelen 
peygamberler de milletlerini Allah’tan kork-
maya çağırdılar.5

Ne var ki kavmi, “kardeşlerinin” sözlerine 
kulak vereceği yerde ona karşı şeytani bir 
duruş sergiledi ve tufan azabı6 onları kuşattı: 

4 Telioğlu, Ömer, “Nuh Sûresi”, Şamil İslam Ansiklopedisi, 8 c., 
İstanbul 2000, VI, 252.

5 Kutub, Seyyid, Fî Zilâli’l-Kur'an, (çev. Mehmet Yolcu ve diğer-
leri), 10 c., Dünya Yayınları, İstanbul 1991, VII, 617.

6 Bu âyetin ilâhî bir yasayı hatırlattığı da ifade edilmektedir: 
“Tuğyan olan yerde mutlaka tufan olur. Her zaman ve zeminin 
tuğyanı da tufanı da farklıdır. Tuğyanı ahlâk alanında olan bir 
toplumun tufanı da ahlâk alanında, servet alanındaki tuğyanın 
tufanı da yine o alanda kopar.” bkz. İslâmoğlu, Mustafa, Hayat 

“Nuh kavmine gelince, peygamberleri yalancı-
lıkla itham ettiklerinde onları, suda boğduk ve 
kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Za-
limler için acıklı bir azap hazırladık” (Furkan, 
25/37).

Hz. Hûd’un İnsani KardeşliğiB. 

Hz. Hûd’un, peygamber olarak gönderildiği 
Âd kavmi hakkında Kur’an-ı Kerim’in verdi-
ği bilgiler sınırlıdır ve ayrıntılar tefsirlerde ve 
kısas-ı enbiya türü kitaplarda bulunmaktadır. 
Ahkâf’ta yaşayan bu kavim devasa mülkiye-
tine güvenerek gurura ve kibre kapılmış ve 

putperestliğe sapmıştı.7 
İrem diye de anılan bölge-
de kibirleri onları, âyetleri 

bile bile inkâra sürüklemiş 
ve Allah, onlara din açısın-
dan değil8 nesep açısından9 
kardeşleri olan ve hakkın-
da her şeyi bildikleri Hûd’u 
peygamber olarak gönder-
mişti. Onun hayat hikâyesi 
ve dili onlara yabancı de-
ğildi. Onlara uzak bir yer-

de de yaşamıyordu. Onun kavmiyle kardeşlik 
ilişkisi kendi kavmine dostça yaklaşımını ima 
ediyordu. Kardeşleri Hûd onlara, “Ey kavmim, 
Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilahınız 
yoktur. Hâlâ korkup sakınmayacak mısınız?” 
dedi (Araf, 7/65). Fakat onlar azabı istediler. 
Bunun üzerine pınarları kurudu, yeşillikleri 
kalmadı, ünlü İrem bağları yok oldu, hayvan-
ları öldü. Hz. Hûd onları tövbe etmeye çağır-
dıysa da yine putlara tapmaya devam ettiler. 
Sonunda ufukta gördükleri bir bulutu yağ-

Kitabı Kur'an Gerekçeli Meal-Tefsir, 3. bs., Düşün Yay., İstanbul 
2009, s.405.  İlk bakışta bu değerlendirme kulağa hoş gelse 
de bizce vakıaya tam mutabık değildir. Hz. Nuh’un kavminin 
başına gelen tufan onların sosyal alanda işledikleri şirk, zulüm 
ve İslam ile alay türü cürümleri nedeniyle gelmiştir. Ne var ki, 
ceza toplumsal alanda çıkan “tufanlarla” sınırlı kalmamış, tabi-
at olayı şeklinde gelmiştir.

7 Harman, Ömer Faruk, “Hûd”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayın-
ları, İstanbul 1998, XVIII, 280.

8 Beğavî, Hüseyin b. Mes’ud, Mealimu’t-Tenzîl, 8 c., 4. bs., 1997, 
VI, 122.

9 İbn Sa’di, Abdurrahman b. Nâsir, Teysiyru’l-Kerîmi’r-Rahmân fî 
Tefsiri Kelami’l-Mennân, Müessesetu’r-Risale, 2000, s.595.

HÛD’UN HAYAT HİKÂYESİ 

VE DİLİ KAVMİNE YA-

BANCI DEĞİLDİ. ONUN 

KAVMİYLE KARDEŞLİK 

İLİŞKİSİ KENDİ KAVMİ-

NE DOSTÇA YAKLAŞI-

MINI İMA EDİYORDU.
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mur bulutu sandılar. Halbuki o azabı getiren 
buluttu. Her şeyin kökünü kurutan bir rüzgâr 
insanları kökünden sökülmüş hurma kütük-
leri gibi söküp attı. Dünya hayatında rezillik 
azabını tattılar ve hepsi yok oldu.10 Allah’ın 
rahmeti, Hûd ve inananları kuşattı ve onlar 
inanıp salih amel işlemelerinin sonucu olarak 
azaba uğramadılar.

Yine başka bir âyette Hz. Hûd, Âd kavmi-
ne kardeşçe şöyle uyarıda bulunmaktadır: 
“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan 
başka bir ilâhınız yoktur. Siz sadece iftira edip 
duruyorsunuz” (Hûd, 11/50). İşin başında 
onunla soydaşları ara-
sında, kabilenin bütün 
bireylerini birbirine bağ-
layan “akrabalık” bağı var-
dı. Bu ortak bağın doğal 
sonucu olarak, Hz. Hûd 
ile “kardeşleri” arasında 
güven, karşılıklı sevgi ve 
öğüt alışverişi havasının 
egemen olmasının bek-
lendiğine işaret edilmek-
tedir. Ayrıca soydaşlarının 
bu kardeşlerine karşı ta-
kındıkları olumsuz tavrın 
anormalliği ve yakışıksız-
lığı vurgulanmış olmaktadır. Bu dine davet 
eden peygamber ile çağrının muhatapları 
aynı kavimdendirler. Taraflar arasında akra-
balık bağı, kan bağı, soy bağı, aşiret ortaklığı 
ve yurt ortaklığı bağı vardır. Bunların yanı 
sıra, Hz. Hûd ile soydaşları arasında ileride 
belirecek olan inanç farklılığı ilkesinden kay-
naklanan ilişki kesilmesinin ve yolların ayrı-
lışının doğallığı (bu âyet vesilesiyle) zihinlere 
işlenmektedir.11

10 Şimşek, M. Sait, “Hûd Sûresi”, Şamil İslam Ansiklopedisi, 8 c., 
İstanbul 2000, III/313.

11 Kutub, a.g.e., VI, 106. Kutub, bu açıklamalarının devamında, 
“Fakat daha sonra bütün bu ortak bağlar kopuyor ve aynı soy-
dan gelen iki karşıt ‘ümmet’ oluşuyor. Bir tarafta ‘Müslüman 
ümmet’ karşımıza çıkıyor. Bu iki ümmet arasında, artık ayrılık 
ve ilişki kesikliği egemen oluyor. Bu ilişki kesikliğine dayalı 
olarak yüce Allah'ın ‘müminleri’ başarıya ulaştırmaya ve ‘müş-
rikleri’ imha etmeye ilişkin vaadi gerçekleşiyor. Yalnız bu ilâhî 
vaadin gündeme gelebilmesi ve gerçekleşebilmesi için, önce bu 

Hz. Salih’in İnsani KardeşliğiC. 

Âd kavminden sonra tarih sahnesine çıkan 
Semud kavmi, Allah Teâlâ’ya isyan edip 
küfre sapmış ve Allah’a eş koştukları putlar 
edinmişlerdi. Öğüt almaya da pek niyetleri 
yoktu. Azap uyarılarına da kayıtsız kalıyor ve 
peygamberlik kurumunu da yalanlıyorlardı. 
Allah Teâlâ onları uyarmak ve ortağı bulun-
mayan tek Rab olan Allah’a ibadet etmeye 
yöneltmek için Hz. Salih’i görevlendirdi. 
Kardeşleri Salih onlara şöyle öğüt verdi: “Siz 
Allah’tan korkmaz mısınız?” (Şuara, 26/142). 
“Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilahı-

nız yoktur” (Araf, 7/73). 
“O sizi yerden (topraktan) 
yarattı ve onda ömür sü-

renler kıldı. Öyleyse O’ndan 
bağışlanma dileyin, sonra 
O’na tövbe edin. Şüphesiz 
benim Rabbim, yakın olan-
dır, (duaları) kabul edendir” 
(Hûd, 11/61).

Hz. Salih, vazifesine başlar 
başlamaz halkı, inananlar 
ve inanmayanlar şeklinde 
farklılaşmaktadır:12 “An-
dolsun ki, Allah’a ibadet 
edin diye Semud’a da kar-

deşleri Salih’i gönderdik. Hemen birbirleriyle 
çekişen iki zümre oluverdiler” (Neml, 27/45). 
Kavminin ileri gelenlerinden onun mesajını 
kibirlerine yediremeyenler, içlerinden zayıf 
ve âciz saydıkları müminlere, “Salih’i, Allah 

ilişkilerin kesilmesi gerekir, aradaki ayrılığın kesinleştirilmesi 
ve karşıt safların net biçimde belirginleşmesi gerekir. Bu nok-
taya varılabilmesi için peygamber ile mümin soydaşları, hem-
şerileri ile aralarındaki bütün geçmiş bağlarından, bütün ortak 
ilişkilerinden sıyrılmalıdırlar” demektedir. Bkz. Kutub, a.g.e., 
IV, 106-107. Ancak Kutub’un bu yorumları çok abartılıdır. Bir 
kavme hem din hem de kan bağıyla mensup olmak birbirine zıt 
olmak zorunda mıdır ki iki bağı bir tebliğ imkânı olarak değil 
birbirine muhalif iki unsur olarak görelim?

12 Mekke'de Hz. Muhammed'in (s) risaleti sırasında da, benzer bir 
durumun ortaya çıkmış olması dikkate değerdir. Nitekim Mekke 
ahalisi iki ayrı fırkaya ayrılmış ve aralarında bir mücadele başla-
mıştı. Dolayısıyla bu kıssa, bu âyetlerin nazil olduğu zamanda-
ki şartlara mükemmel bir şekilde işaret etmiş olmaktadır. Bkz. 
Mevdudî, Ebu’l A’lâ, Tefhîmu’l-Kur’an, (çev. Muhammed Han Ka-
yani ve diğerleri), 7 c., İnsan Yay., İstanbul 1986, IV, 105.

HZ. ŞUAYB KAVMİNE 
ALLAH’A KULLUK ETME-
LERİ, ÂHİRETE İNAN-
MALARI VE BOZGUN-

CULUK YAPMAMALARI, 
ÖLÇÜYE-TARTIYA DİKKAT 
ETMELERİ, İNANANLARI 
YOLDAN ÇIKARMAMA-

LARI VE HELÂL KAZANCA 
KANAAT ETMELERİ ÇAĞ-

RISINDA BULUNDU.  
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tarafından gönderilmiş bir peygamber mi ta-
nıyorsunuz?” diye sordular. Onlar, “Evet, biz 
onunla ne gönderilmişse ona iman edenler-
deniz” şeklinde cevap verdiler. Fakat imanı 
kibirlerine yediremeyenlerin cevabı risale-
ti kabullenici bir yanıt değildi: “Biz de, si-
zin iman ettiklerinizi inkâr ediyoruz” (Araf, 
7/75-76).

Hz. Şuayb’ın İnsani KardeşliğiD. 

Kur’ân-ı Kerim’de belirtildiğine göre, Yüce 
Allah Medyen halkına kardeşleri Şuayb’ı 
peygamber olarak göndermişti (Araf, 7/85). 
Hz. Şuayb onlara Allah’a kulluk etmeleri, 
âhirete inanmaları ve bozgunculuk yapma-
maları (Ankebut, 29/36), 
ölçüye-tartıya dikkat et-
meleri, inananları yoldan 
çıkarmamaları ve helâl 
kazanca kanaat etmele-
ri çağrısında bulundu.  
Kavminin ileri gelenleri 
ona, daha önce yumuşak 
huylu ve akıllı bir insan 
iken kendilerini niçin ba-
balarının taptığı şeylerden 
vazgeçirmeye çalışıp mal-
larına diledikleri gibi ta-
sarruftan alıkoymak istediğini sordular. 

Hz. Şuayb, kendisinin Rabb’i tarafından gö-
revlendirildiğini, onlara yasaklanan şeyleri 
kendisinin de yapmadığını, böylelikle onla-
rın hallerini düzeltmeye çalıştığını ifade etti. 
Medyen halkı, bu söylediklerini anlayama-
dıklarını ileri sürüp küçümser sözler sarf ede-
rek onu tehdit ettiler, onun kendilerinden bir 
üstünlüğü bulunmadığını ileri sürdüler. Kar-
deşleri Hz. Şuayb onlara, “Ey kavmim, Allah’a 
ibadet edin, O’ndan başka ilahınız yoktur. Ölçü-
yü ve tartıyı eksik tutmayın; gerçekten sizi bir 
‘bolluk ve refah’ içinde görüyorum. Doğrusu sizi 
çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından 
korkuyorum” dedi (Hûd, 11/84). Şuayb kıssa-
sına dikkat edilirse, günümüz medeniyetinin 
genel ahlâk anlayışına paralel noktalar görü-

lür. Medyen halkının ön plana çıkan yönü 
ticaret ehli oluşlarıdır. Kardeş nasihati olarak 
Hz. Şuayb kavmine şöyle demektedir: “Şüp-
hesiz siz nimet ve bolluk içinde görünüyor-
sunuz. Bunun gereği haksızlık etmek değil, 
insanların hakkını hukukunu gözetmektir; 
halkın yararına hizmet etmek ve Allah’a şük-
retmektir.” Aslında denilmek istenen şudur: 
“Ölçüyü ve tartıyı noksan yapıp da hayrı 
berbat etmeyin. Bununla beraber hiç şüphe-
siz ben hepinizi birden kuşatacak bir günün 
azabından korkarım. Size acıdığım için bu 
nasihatlerde bulunuyorum.13

Hz. Lut’un İnsani KardeşliğiE. 

Hz. Lut, livâtanın (oğ-
lancılık) yaygın olduğu 
Sodom halkına peygam-

ber olarak gönderilmişti. 
Sodom halkı, daha önce-
ki milletlerde görülmeyen 
bu sapma ve ahlâksızlık 
suçunda çok ileri git-
mişti. İffet, namus ve 
hayânın unutulduğu bu 
toplumda Hz. Lut ve ona 
inananlar, onların bu tür 
ahlâksızlıklarına engel ol-

mak istemişler, ancak susturulmuş ve etkisiz 
hale getirilmişlerdi.14

Peygamberleri yalanlayan bu kavme, “Kar-
deşleri Lut: Siz Allah’tan korkmaz mısınız?” 
demişti (Şuara, 26/161). Hz. Lut kendisinin 
onlara gönderilmiş güvenilir bir elçi oldu-
ğunu vurguladı. Yapmaları gereken artık 
Allah’a karşı gelmekten sakınmak ve ona 
itaat etmekti. Buna karşılık onlardan hiçbir 
ücret de istemiyordu. Onun ecrini verecek 
olan Âlemlerin Rabbi’ydi. Hz. Lut, O’nun 
onlar için yarattığı kadınları bırakıp da er-
keklere yönelmelerinin kötülüğünü anlattı. 

13 Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, 10 c., Eser Neşri-
yat., İstanbul, 1979., IV, 2805-2806.

14 Hızlı, Mefâil, “Livâta”, Şamil İslam Ansiklopedisi, 8 c., İstanbul 
2000, V, 60.

PEYGAMBERLERİ YA-
LANLAYAN KAVMİNE, 
“KARDEŞLERİ LUT: SİZ 
ALLAH’TAN KORKMAZ 

MISINIZ?” DEMİŞTİ. HZ. 
LUT KENDİSİNİN ON-
LARA GÖNDERİLMİŞ 

GÜVENİLİR BİR ELÇİ OL-
DUĞUNU VURGULADI. 
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Ama onlar sınırı aşmış (sapık) bir kavimdi. 
Öğüt almak yerine tebliğinden vazgeçmezse 
onu memleketinden süreceklerini söyledi-
ler. Hz. Lut, Allah’a kendisini ve ailesini bu 
sapık kavmin yapageldiklerinden kurtarma-
sı için dua etti. “Bunun üzerine Yüce Allah 
onu ve bütün ailesini kurtardı. Ancak bir 
kocakarı müstesna. O, geride kalanlardan 
oldu.15 Sonra diğerlerini helak etti” (Şuara, 
26/163-172).

Sonuç

Kur’ân-ı Kerim, peygamberlerin gönderil-
dikleri kavimlerin “kardeşleri” olduğunu 
ifade etmektedir. Tebliğ sırasındaki bu yu-
muşak hitap, öğüt almak isteyenlerin mesajı 
bir çırpıda reddetme tavrı içine girmelerini 
genel itibarıyla engellemiştir. Peygamberle-
rin bu samimi tavrının karşılığında toplum-
larından ne beklediklerini, sanki Allah’ın 
Hz. Muhammed’e (s) verdiği şu öğüt gayet 
güzel özetlemektedir: “İşte Allah’ın, iman 
eden ve iyi işler yapan kullarına müjdelediği 
nimet budur. De ki: Ben buna karşılık sizden 
akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemi-
yorum. Kim bir iyilik işlerse onun sevabını 
fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, 
şükrün karşılığını verendir” (Şûra, 42/23). 
Peygamberler içinde yaşadıkları topluma 
kardeşçe yol göstermeye, dünya ve âhirette 
kazananlardan olmalarını sağlamaya çalış-
mış, ne var ki peygamberler bazı toplum 
kesimleri tarafından hiç de kardeşçe olma-
yan tepkilerle karşılanmışlar, ama o kesim-
lerin yol açtığı fitneye, fesada ve zulme karşı 
Allah peygamberlerini ve inananları yalnız 
bırakmamıştır. 

15 Bu kadın Hz. Lut’un hanımı olup azaba uğrayanlarla birlikte 
helak olmuştur. Bkz. Beğavi, a.g.e., VI, 126.
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Müslüman coğrafyalarda yaşanmakta olan en çetin 
problemlerden biri tefrikanın körüklenmesi. En çok 
ihtiyaç duyulan da kardeşlik bilincinin yaygınlaşma-
sı. İslam ümmetinin dünya siyaset sahnesinde yeni-
den boy göstermeye başladığı son zamanlarda etnik 
ve mezhebi çatışmaların içerisine sürüklenmek iste-
nen Müslümanlar arasında kardeşlik duygularının 
nefrete dönüşmesi için oyunlar oynanmakta. 

Kur’ani Hayat Dergisi olarak bu sayıda Türkiye Müs-
lümanlarının kardeşlik söylemini gözden geçirmek, 
gerçek İslam kardeşliğini yeniden hatırlamak iste-
dik. Konuyla ilgili mutedil yazıları ve konuşmaları 
ile medyada ön plana çıkmaya başlayan MÜSİAD 
Diyarbakır Şube Başkanı Sayın Vahdettin Bahadır 
ile sizin için bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Vahdettin Bey, ofisimize kadar gelerek bizimle 
söyleşme lütfunda bulunduğunuz için çok te-
şekkür ederiz. Kur’ani perspektiften kardeşlik 
kavramını nasıl anlamalıyız? 

Öncelikle, Kur’ani Hayat Dergisi’nin Türkiye ufkun-
da önümüze çıkması ve bu büyük hizmeti yapması 
bizim için büyük bir onur ve özel bir şereftir. Kur’an 
hizmetinde, Kur’an’la beraber, Kur’an’ın ruhunu ve 
manasını/maksadını bu topraklarda yeniden ye-
şertmek için yola çıkan bu derginin düşüncesini, 
derinliğini, ufkunu ortaya koyan, bu dergide yazı 
yazan, bu dergiyi yöneten, bu dergiye gönül, katkı 
ve omuz veren herkese teşekkür ediyorum. Bu te-
şekkür bizim iman borcumuz olsa gerek. Çünkü bu 
dergi gerçekten Türkiye’nin bir numaralı ihtiyacı-
na cevap veren bir dergidir. Ve bu dergi bu ihtiyacı 
umarım çok uzun yıllar karşılayacak ve Kur’an’ın bu 
topraklarda hayatı inşası için, insanımızın Kur’an’ın 

S Ö Y L E Ş İ

Vahdettin Bahadır İle
Kardeşlik Üzerine…

MUHARREM BAYKUL, MURAT AYDIN

Kur’an’da 

kardeşlik 

karmaşık 

değil, net 

ve somut 

çizgilerle 

ifade edilir.
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manası ve maksadıyla yeniden hayat bulması için 
öncü bir rol oynayacaktır.

Tabii, aslında Kur’an’ın perspektifinden kardeşlik, 
net ve somut çizgiler üzerinden ifade edilir. Kar-
maşık değildir.  Herkesin kendine göre bir anlam 
çıkarabileceği ve istediği yere çekebileceği bir şey 
değildir. Kur’an, kardeşliği net ve somut ilkeler üze-
rinden esas alır ve vurgular. Kur’an’ın bir numaralı 
kardeşlik ilkesi -âcizane kanaatime göre- ‘emrolun-
duğumuz gibi dosdoğru olmamız’dır. Konuşurken, 
birbirimizle tartışırken, birbirimizle alış veriş ya-
parken, bir meseleyi müzakere ederken, hayata dair 
herhangi bir değerlendirmeyi yaparken ve hayatın 
her alanıyla ilgili, önce ‘Dindar ve Müslümanım’ 
diyen ve ‘Biz kardeşiz’ diyen bütün insanların çok 
şerefli ve şahsiyetli bir biçimde, şeffaf bir biçimde, 
açık yüreklilikle konuşmaları, birbirlerine açık olma-
ları gerekir… Sinsi hesaplarının, hain hesaplarının, 
birbirlerini örseleyen, birbirlerini gerçekten toplum-
da rencide eden, birbirlerini küçük düşüren bir he-
saplarının olmaması gerekir. Kur’an’ın kardeşlik ko-
nusunda belki bir numaralı parametresi budur. Biz 
birbirimizin yüzüne, birbirimizin gözüne bakarken 
kesinlikle birbirimizle çok dürüst, çok şeffaf dav-
ranmalıyız, sorunlarımızı çok somut ve ilkeler üze-
rinden müzakere etmeliyiz. Kardeşliğin bir numaralı 
ilkesi budur. Biz bu anlayışı hayata geçirmediğimiz 
zaman, geriden gelen ne varsa hepsi yanlış gide-
cektir. Düşünün ki iki insan birbiriyle samimi değil, 
sadık değil, bakışları hain, niyetleri sinsi, düşünce-
lerini birbirlerine tam açıklamıyorlar, pusuya yatmış 
bir vaziyetteler ve birbirlerini bir şekilde yanıltmak, 
birbirini mağlup etme niyet ve hedefiyle ortaya çık-
mışlar. Bunların anlaşmasının, bunların birbiriyle 
uyumunun, bunların birbirlerini anlamalarının ve 

birbirine faydalar sunmalarının imkânı yoktur ve bu 
mümkün de değildir.      

Kur’an’ın insanlığa sunduğu kardeşçe bir arada 
yaşamanın hukuku nedir? 

Kur’an bütün varlığını ve bütün değerlerini ahlâkı 
ve adaleti eksen alarak oluşturur. Yani diyebiliriz 
ki Kur’an’da tevhitten sonra bütün zamanlarda ve 
kıyametin sabahına kadar da Kur’an’ın iki numaralı 
mesajı da adalet ve ahlâktır. Kur’an’ın kardeşçe bir 
arada yaşama hukukunu inşa etmesi için, birbiri-
mizin hukukuna saygılı olmamız için iki numaralı 
değer ve ana ilke ahlâk ve adalettir. Ahlâk dediğimiz 
zaman hayatın her alanını, hayatın tüm alanlarını 
kapsayan bir ilâhî değerden söz ediyoruz demek-
tir. Yani empati ahlâkın içindedir, müzakere ahlâkın 
içindedir, diyalog ahlâkın içindedir, kendi nefsin 
için istediğini kardeşi için istemek ahlâkın içinde-
dir, insanlara hizmet etmek ve hizmet üzerinden 
insanların gönlünü kazanmak ve bunun üzerinden 
yeni bir kardeşlik paradigması ve değeri üretmek 
ahlâkın içindedir.  Ahlâk, hayatın bütün alanlarını 
kuşatan bir ilâhî değerdir. Kur’an-ı Kerim’de tev-
hitten sonra Kur’an’ın va’z ettiği iki numaralı kural 
ahlâktır. Bu münasebetle ben de ikinci sorunuzda 
ahlâk ve adaleti yan yana getirdim. Birbirimizle 
sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, acılarımızı konuşmak, 
tartışmak ve çözmek istiyorsak, kesinlikle adalet ve 
ahlâk üzerinden değerler ve ilkeler va’z ederek bir-
birimizle konuşmamız lazım. Yoksa Benî İsrail gibi, 
Kur’an’da geçen kardeşlikle ilgili âyetleri, adaletle 
ilgili âyetleri, ahlâkla ilgili âyetleri, herkes meseleyi 
kendi menfaatine ve kendi toplumunun menfaati-
ne uygun yorumlar üzerinden ele alırsa kavramla-
rın, cümlelerin, kelimelerin içini boşaltmış oluruz, 
yorum üzerinden Kur’an-ı Kerim’e vurabileceğimiz 
en büyük darbeyi vurmuş oluruz. Artık dışarıdan 
kâfirlerin ve Kur’an’a düşmanlık yapanların bile bir 
darbe vurmasına gerek kalmaz. Zaten içerde kendi-
ni Müslüman kabul eden insanlar yorum üzerinden 
Kur’an’ın derinliğinde tahrifatlar yaparken; kendi 
egosunu, kendi nefsini, kendi ırkçılığını, kendi mil-
liyetçiliğini, kendi haksızlıklarını Kur’an’a teyit et-
tirerek kendini bir şekilde Kur’an üzerinden ortaya 
koyarken Kur’an’ın bütün değerlerinin içini boşalt-
makta ve bütün değerlerini tahrip etmektedir. Onun 
Kur’an’ı konuşturarak bu tahribatı yapması, insan-
lığın görebileceği en büyük tahribattır. Ben bütün 
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zamanlarda bundan daha büyük bir tahribat ya da 
bundan daha büyük bir maksat ve mana sapması 
ya da bundan daha büyük bir hezimet göremiyorum 
Müslümanlar için. Bu münasebetle biz kardeşliği 
adaletin ve ahlâkın kuralları içinde konuşacaksak, 
ona Türkler de Kürtler de sair bütün topluluklar da 
kim hangi acıyı, kederi, ıstırabı yaşamışsa buna dö-
nük herkes birbirinin yüzüne bakacak, hain bakışları 
olmayacak, sinsi hesaplar içinde bulunmayacak ve 
vicdanını, yüreğini, aklını bunun üzerinden bir mu-
hasebeye çekecek. Bu muhasebe üzerinden adaleti 
ve ahlâkı temel ilke, temel referans alarak konuş-
maya başlayacak. Adalet ve ahlâk kuralları içerisin-
de Kur’an’a baktığımız zaman Kur’an’ın ölçüsü şu-
dur (-bunu Kur’an’ın hemen hemen adalete dönük, 
ahlâka dönük âyetlerinde çok net, somut, yalın bir 
şekilde görmek mümkün-): ‘Kendin için ne istiyor-
san (bireysel, ailevî, toplumsal, anlamda) kardeşin 
için de onu istemek, onu arzulamak ve onu oluş-
turmak mecburiyetindesin!’ Eğer böyle bir hedefin 
yoksa kardeşlikten bahsetmek mümkün değildir. ‘Biz 
kardeşiz fakat maddi anlamda bütün imkânlar bana 
dönük olsun; biz kardeşiz fakat toplumsal bazda, 
devlet/idari yapılanma noktasında bütün imkânlar 
bana dönük olsun; biz kardeşiz fakat siz kültürünü-
zü, aidiyetlerinizi, yaratılıştan Allah tarafından size 
verilen fıtrî imkân ve değerlerinizi kullanmayın, biz 
kullanalım’ diyemezsiniz. Bu asla Kur’an’da, tevhit 
tarihinin çizgisinde yoktur. Bu milliyetçi, ırkçı, faşist, 
kavmiyetçi düşüncelerden bir şekilde Müslümanlar 
da etkilenmişler. Bazı Müslümanlar da bu noktada 
kirlenmişler ve Kur’an’da olmadığı halde tüm bunları 
Kur’an’a söyletiyorlar. Kesinlikle Kur’an’ı bu konuda 
konuşturmaya çalışıyorlar. Oysa Kur’an’a bu pis, bu 
kirli, bu anlamsız, bu gerçekten pis kokan kavramla-
rı ve düşünceleri Kur’an’a söylettikçe, Kur’an’a teyit 
ettirmeye çalıştıkça Kur’an-ı Kerim, Müslümanların 
yüzüne kendi bereketini, kendi merhametini, ken-
di sevgisini, kendi güzelliğini asla vermeyecektir ve 
sayfalarını da Müslümanlara açmayacaktır. Müslü-
manlar kendi nefsî yorumlarını, egoist yorumlarını, 
ırkçı ve şoven yorumlarını, bölgeci yorumlarını, mu-
kaddes devlet mantığı üzerinden yola çıkan devletçi 
yorumlarını, kendi ırk, milliyet ve tarihlerini mukad-
desleştirerek, fetişleştirerek, bunun üzerinden bir 
kült yaratarak bunları Kur’an’a söyletmek istedikle-
rinde Kur’an’ın vereceği yegâne cevap kesinlikle ve 
kesinlikle, ‘Benden bir hayır, bir bereket, bir kardeşlik, 
bir sevgi alamazsınız’ olacaktır. Kur’an bütün sayfa-

larını size kapatacaktır. Türk kardeşimizin çocukları 
okullarda okuyacak, özel okullarda okuyacak, iki üç 
tane dil öğrenecek, kendi dilini öğrenecek, kendi 
dilinin edebiyatını, geçmişini, tarihini, bugününü, 
yarınını yazacak, okuyacak, düşünecek fakat bu 
coğrafyada, İran’da, Irak’ta, Suriye’de, Gürcistan’da, 
Azerbaycan’da, Kazakistan’da ve Türkiye’de 50 mil-
yonun üzerinde Kürt vardır; bu coğrafyada Kürt, 
yaratılıştan getirdiği, kendi iradesinin dışında Allah 
tarafından ona verilen dili, herhangi bir şekilde ko-
nuşamayacak, yazamayacak, eğitime aktaramaya-
cak. Zaten düne kadar mutlak anlamda bir red ve 
inkârın içindeydi Kürtler, asla varlıkları bile kabul 
edilmiyordu ama bugün büyük belalardan, büyük 

bedellerden, büyük acılardan sonra varlıkları kabul 
edilmiş olsa dahi bu kesinlikle herhangi bir şekilde 
daha bir hakkın verildiğini, bir hakkın teslim edildi-
ğini, bir hakkın Kürtlere tevdi edildiğini ifade eden 
somut herhangi bir şey ortada yok, bu öncülüğü 
yapması gereken de solculardan önce, liberallerden 
önce, demokratlardan önce, bütün İslâm dışı kurum, 
kavram ve felsefelerden önce bu ilâhî hakka, bu in-
sanın kendi fıtratında getirdiği, kendi iradesinin dı-
şında insana verilen bu hakka, herkesten önce, her-
kesten önde, Müslümanların ve dindarların öncülük 
etmesi lazım. Çünkü, Allah Kur’an-ı Kerim’de ‘ve 
min ayâtihi halku’s-semavâti ve’l-ard’ diye başlayan 
bir âyette: “Yerin ve göğün yaratılışı, dillerinizin ve 
renklerinizin farklılığı Allah’ın âyetlerindendir…” bu-
yurulur. Eğer benim dilim, benim rengim, benim ai-

EMPATİ, MÜZAKERE, DİYALOG, KEN-
Dİ NEFSİN İÇİN İSTEDİĞİNİ KARDE-
ŞİN İÇİN DE İSTEMEK, İNSANLARA 
HİZMET EDEREK GÖNÜL KAZANMAK 
VE BUNUN ÜZERİNDEN YENİ BİR 
KARDEŞLİK PARADİGMASI ÜRET-
MEK AHLÂKIN İÇİNDEDİR.  

‘BİZ KARDEŞİZ, FAKAT MADDİ, İDA-
Rİ, KÜLTÜREL BÜTÜN İMKÂNLAR 
BİZİMDİR, SİZ BUNLARI KULLANMA-
YIN’ DEMEK KUR’AN’IN KARDEŞLİK 
ÖĞRETİSİNDE YOKTUR.
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diyetlerim, doğuştan getirdiğim özelliklerim, Allah’ın 
âyetleriyse, bu âyetlerin tümünün olduğu gibi kabul 
edilmesi lazım ve bu âyetlere hürmet gösterilmesi 
lazım. Bu dilin kendini ifade etme, kendini yazma, 
eğitim sürecine aktarma gibi bütün konularda da 
dindar kesimin büyük bir keyifle, büyük bir şevkle, 
büyük bir onurla, heyecanla öncülük etmesi ve bu 
yolu onların açması lazım. 

Şimdi biz kardeşlik konusunu işliyoruz, ikinci soruda 
bu kavramı adalet ve ahlâk zeminine oturttuk, bu-
nun üzerinden bir şey anlatmaya çalıştık. Düşünün, 
Nisâ Sûresi’nin 135. âyetini; ‘Ey iman edenler, yeryü-
zünde yürüyen birer şahit olun, adaleti uygulama ve 
adaleti yaşatma noktasında anneleriniz ve babaları-
nız da olsa, sizin kendi öz benliğiniz ve nefisleriniz 
de olsa, kardeşleriniz de olsa, zevceleriniz de olsa’ 
buyuran âyet böyle devam ediyor. Toplumsal anlam-
da, parasal anlamda, mali anlamda, hayatın hemen 
hemen bütün alanlarında, eğitim ve dil anlamında 
bu ülkede ne zaman bu âyetin gereklerini biz yeri-
ne getirdik? Dindar kesim ne zamandan beri adale-
tin ve ahlâkın ruhunda yeni bir medeniyet, yeni bir 
tasavvur, yeni bir birikim inşa etmek istedi? Elbet-
te genellemeci davranmıyorum, elbette genelleme 
zulümdür, kategorik bir yaklaşımımız olmayacaktır, 
istisnalar her zaman var ve olacaktır da… Fakat din-
dar kesim, adalet ve ahlâka dönük, asla herhangi bir 
şekilde, sınavını doğru vermemiştir. Ne Kürtlere karşı, 
ne kendi içinde cemaat, tarikat ve guruplar olarak 

birbirlerine karşı, ne de sair dindar bireylere karşı… 
Dindar camia adalet ve ahlâk noktasında herhan-
gi bir şekilde Kur’anî değerler üzerinde, Kur’an’ın 
ruhuna, maksadına ve manasına uygun bu alanda 
öncülük yapamamışlar, bir değer üretememişler, bir 
kardeşlik de ortaya koyamamışlardır. Bu asla doğ-
ru değildir. Eğer birileri kardeşlikten ve hukuktan, 
adaletten ve ahlâktan bahsediyorsa sadece yapa-
cakları şudur: İki günlerini Kur’an-ı Kerim’i okuma-
ya versinler, bir fihriste baksınlar, Kur’an’da adalet 
ve ahlâk âyetlerini yan yana getirsinler ve ellerini 
vicdanlarına koysunlar; bunun üzerinden ne kadar 
adalete, ne kadar ahlâka, ne kadar kardeşliğe vurgu 
yaptıklarını, buna ne kadar bağlı olduklarını orada 
göreceklerdir. Uzaktan yakından dindar camianın 
-istisnalar yine kaideyi bozmaz, genelleme içine 
girmek istemiyorum, kategorik davranmıyorum, 
bu doğru değildir ama- Müslüman camianın kahir 
ekseriyeti mal paylaşımında, imkân paylaşımında, 
imtiyaz paylaşımında, güç paylaşımında, dillerin, 
renklerin, bu kadar zulüm, bu kadar baskı, bu kadar 
acı, bu kadar keder görmelerine rağmen Kur’an’ın 
ruhuna, maksadına, manasına uygun adalet ve 
ahlâkı önüne koyma noktasında kendi nefisleri 
gibi, kendi nefisleri için istedikleri bir şeyi kardeş-
lerine isteme noktasında bu savaşı, bu mücadeleyi 
verebilmiş değillerdir. İstisna bireyler olsa da camia 
olarak sınıfta kalınmıştır, benim âcizane kanaatim 
bu yöndedir.

Bu bağlamda coğrafya ve sınır algımız nasıl ol-
malıdır? 

Önce, Allah Rasulü’ne yapılmış bir iftirayı düzelte-
lim: ‘Vatan sevgisi imandandır.’ Bu Allah Rasulü’ne, 
Allah’a ve bütün peygamberlere yapılmış en büyük 
iftiradır. İnsan ancak bu kadar sinsi ve şeytanca, 
dinin altını oyabilir. Din formu üzerinden dine bir 
şeyi benzeterek ama aslında ırkçılığı, aslında kav-
miyetçiliği, aslında milliyetçiliği ve buna benzer 
asabiyetlerin tümünü siz ancak bu kadar usta ve 
sinsi bir şekilde bir hadis uydurarak onun gölgesi 
altında verebilirsiniz. Önce bunu reddedelim, Allah 
ve Rasulü’nü tenzih ediyoruz. Bütün tevhit tarihi 
buna karşıdır. Asla böyle bir şey yoktur. Kur’an’da 
ve bütün tevhit tarihinde… Toprak asla mukaddes 
değildir. Mukaddes olan sadece ve sadece mut-
lak mukaddes olan, mutlak değerli olan, mutlak 
manevî ve ilâhî olan ve değer üretebileceğimiz 

TOPRAK MUKADDES DEĞİLDİR. HATTA 
SINIRLAR VE TOPRAKLAR İSLÂM DÜN-
YASINI, TARİHİ BİRİKİMİNİ, ENERJİSİNİ, 
ONUN MEDENİYET, ADALET VE AHLÂK 
TASAVVURUNU YERLE BİR ETMİŞTİR.
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ve değer atfedebileceğimiz ve değerlerin merkezi 
olarak kabul edebileceğimiz yegâne güç Allah’tır, 
Kur’an-ı Kerim’dir. Peygamberler de Allah’ın, vahyin 
kontrolünde oldukları için peygamberler ve onların 
getirdikleri sahih ve bize ulaşan sünnetleridir. Onun 
üzerinde en küçük bir mukaddes, tevhit tarihinde 
yoktur. Toprak mukaddes değildir. Hatta sınırlar 
ve topraklar İslâm dünyasını zir u zeber etmiş-
tir. İslâm tarihini, onun birikimini, onun enerjisini, 
onun medeniyet tasavvurunu, onun adalet tasav-
vurunu, onun ahlâk tasavvurunu yerle bir etmiştir.  
İslâm dünyası son 200 yıl içerisinde bütün bu bö-
lünmüşlüğü, bütün bu yok oluşu, bütün bu bozul-
muşluğu, bütün bu savaşları, bütün bu kanı, bütün 
bu irini ırkçılığa, kavmiyetçiliğe, milliyetçiliğe ve 
benzeri hastalıklara saptığından dolayı yaşıyor. O 
münasebetle coğrafya ve sınır algısının kesinlik-
le ve kesinlikle herhangi bir şekilde, yani toprak 
sevgisi imandandır, sınırlar mukaddestir, misak-ı 
milli gibi kavramlardan bir tanesinin herhangi bir 
şekilde tevhit tarihi açısından, peygamberlerin gö-
zünden, Kur’an’ın gözünden meseleye baktığımızda 
bir önemi ve değeri yoktur. Yegâne gözetilecek şey, 
‘Acaba dindarlar Allah ve Rasulü’ne ait değerleri 
rahat, özgür bir şekilde okuyup, anlayıp, maksadı-
na ve manasına uygun bir şekilde yaşayabiliyorlar 
mı, yeryüzünün çehresini ve içini adaletle, hukukla, 
ahlâkla, edeple, yardımlaşmayla, dayanışmayla ve 
kardeşlikle doldurabiliyorlar mı?’ sorusunun ceva-
bıdır ve Kur’an’ın gözettiği budur. Yeryüzünde hangi 
toprak parçası olursa olsun, Müslüman nerde dinini 
yaşayabiliyorsa, nerede bu aidiyetlerini yaşayabili-
yorsa, nerede fıtrî yapıdan kaynaklanan bu değer-
leri yaşayabiliyorsa orası onun toprağıdır. Toprağı 
fetişleştirmenin, Kültleştirmenin bir anlamı yoktur, 
bu aynı zamanda akidevî anlamda da, tevhit nokta-
sında da son derece tehlikelidir ve insanın akidesini 
dahi güme götürebilir, bunu reddediyorum, Allah ve 
Rasulü’nü de buradan tenzih ediyorum. Bizim coğ-
rafya ve sınır algımız yeryüzünde adaleti arayan, 
hukukun üstünlüğünü arayan, bireyin özgürlüğünü 
arayan, bireyin şahsiyet ve haysiyetini merkeze alan 
ve bunun üzerinden bütün Müslümanların ve gere-
kirse bütün insanların birbirine yardım, dayanışma, 
barış, esenlik ve kardeşlik içerisinde omuz verdiği 
yeni bir değerler manzumesi ürettiği, medeniyet 
ürettiği bir düşüncedir, sınır ve coğrafya algımız 
budur. O münasebetle bugün, Yemen’den tut tâ 
Batı Avrupa’nın içlerine kadar, oradan tut tâ Fas’a 

kadar, Ortadoğu’nun bütün coğrafyası, Kafkaslar’ın 
bütün coğrafyası, Orta Asya’nın bütün coğrafyası, 
Hindistan’ın bütün coğrafyası, Balkanlar’ın bütün 
coğrafyası yangın yeridir. Tüm İslâm coğrafyasının 
her yeri yanıyor. 200 yıldır dindarlar kardeşlikten, 
Kur’an’dan, Allah’tan, beraberlikten dem vurup hep 
dua ediyorlar. Niye bir düzelme olmuyor, ben size 
söyleyeyim: Çünkü sadece sözlü değerler üzerinden 
birbirlerini kandırarak, birbirlerinin yüreğine, ruhu-
na aklına ve kalbine girmeden, samimi bir değer 
üretmeden; ‘emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun’ 
âyetini birey olarak, toplum olarak ve evrensel an-
lamda ruhlarına ve kalplerine yerleştirmedikleri için, 
birbirlerine karşı hain bakışlara sahip oldukları için, 
sinsi hesaplar ve niyetler içinde oldukları için bu 
değeri üretemiyorlar ve hâlâ ezikliğin içinde yüzü-
yorlar. Bu cehennemin içinde bütün İslâm dünyası 
yanıyor. Müslümanlar birbirlerine slogan atacakla-
rına, başkalarına slogan üreteceklerine, başkaları-
na değer üreteceklerine, başkalarına güzel şeyler 
üreteceklerine önce dindar kesim kendi aralarında 
birbirlerinin yüzünün tam ortasına bakarak önce 
birbiriyle dürüst ve doğru konuşsun. Hainlik yapma-
dan, hain bakışlar ortaya koymadan, sinsi hesaplar 
gütmeden, aslında kardeşlikten bahsederken benim 
ırkım daha önce olsun hesabını gütmeden, bunları 
çok samimi ve haysiyetli ve Allah Rasulü’nün gör 
dediği yerden, Allah’ın bak dediği yerden baksınlar, 
bak o zaman tarih nasıl değişecek. Bak görelim in-
sanoğlu yönünü nasıl düzeltecek.

İslâm algısında da, Kur’an’ın ruhunda da, 
Peygamber’in tasavvurunda da, bütün peygam-
berlerin tasavvurunda da coğrafya ve sınır algısı 
yoktur. Özgürlük, hürriyet, adalet, aşk, sevgi, mu-
habbet, dayanışma, barış ve kardeşlik… Doğuştan 
herkesin fıtratıyla getirdiği ne kadar özellik varsa 
ve bunlar bütün görkemiyle yaşanıyorsa ve insanın 
sonradan edindiği özellikler üzerinden bir başkası-

KARDEŞLİK KAVRAMI SÖZ KONUSU OL-
DUĞUNDA ‘BİZ MÜSLÜMANIZ, KARDEŞİZ, 
AYNI DEVLETLERİ BERABER KURMUŞUZ’ 
DİYE KONUŞURUZ. AMA İŞ, KENDİ İRA-
DESİ DIŞINDA KENDİSİNE BAHŞEDİLEN 
HAKLARI KARDEŞİNİN DE KULLANMA 
TALEBİ GÜNDEME GELİNCE SINIFTA KA-
LIYORUZ. 
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na zarar vermeden kişi bütün bunları, bütün gör-
kemiyle yaşayabiliyorsa ve bunları yaşarken kimse 
kimseye zarar vermiyorsa bu büyük medeniyete gül 
ve su medeniyeti denir ve bu da İslâm medeniyeti 
demektir. Biz önce bu noktaya bu zaviyeden baka-
bilmeliyiz. 

Tarihî süreçte, asırlarca bir arada yaşayan kavim-
lerin son yüz elli yılda ayrışmalarına sebep olan 
nedenlere kısaca değinebilir misiniz?

Tabii bu kapsamlı ve geniş bir soru, ancak bunu 
ana başlıklar üzerinden geçerek, kısaca izah etme-
ye çalışalım. Bu kesindir, bunun bilimsel nedenleri 
var, bunun sosyolojik nedenleri var, bunun tarihsel 
nedenleri var, bunun toplumsal nedenleri var, bir 
sürü nedeni vardır. Sanayi devrimini İslâm dünyası 
yakalayamadı, Osmanlı yakalayamadı, bu olabilir; 
buna benzer bir sürü parametre ve gerekçe söyle-
yebilirsiniz. Ama ben üç başlıkta topluyorum bütün 
bunları: 

1. Üzülerek ifade etmeliyiz ki İslâm dünyası son 200 
yılda yeryüzünü okuyamadı, yorumlayamadı, açıkla-
yamadı, anlamlandıramadı ve yeni bir tarih felsefe-
si, yeni bir hukuk felsefesi, yeni bir siyaset felsefesi, 
yeni bir medeniyet inşa etme noktasında kendi me-
deniyetinden, kendi tarihinden, kendi birikiminden 
kendi evrensel değerlerinden kavramlar üretemedi. 

Batı’yla ya da dünyanın bütün insanlarıyla bu ko-
nuda rekabet edebilecek aidiyetlerimizi, referansla-
rımızı, medeniyetimizi tamamen kaybettik, yeniden 
kendi medeniyetimizden kavramlar üretemiyoruz. 
Yani biz hâlâ bugün dahi herhangi bir şekilde bazı 
sorunları çözme noktasında bazı kavramlara baş-
vurduğumuz zaman, bu kavramların büyük bir kıs-
mını yine şuradan buradan aldığımızı görüyoruz. 
Kur’an’dan, peygamberlerin hayatından, tevhit tari-
hinden, bütün İslâm coğrafyasının medeniyetinden, 
birikiminden, tarihinden ve tecrübesinden biz yeni 
kavramlar üretemiyoruz; yeni kurumlar, yeni mües-
seseler, yeni bir bakış açısı üretemiyoruz, bu bir. 

2. Kur’an’ın bütün manalarını, ruhunu, maksadını 
biz ıskaladık. Çok uzun bir zamandır, Kur’an şekil 
üzerinden, klişeler üzerinden, şablonlar üzerin-
den değerlendiriliyor. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 
Türkiye’de de, İslâm dünyasında da dindar kesimin 
öncülüğünü yapan kimi tarikat ve cemaatler dâhil 
olmak üzere çoğumuz yeni bir siyaset, yeni bir hu-
kuk, yeni bir felsefe, yeni bir tarih, yeni bir medeni-
yet tasavvuru ortaya koyma noktasında Kur’an’a ait 
herhangi bir şekilde program geliştirmiş değiliz.

Dindar kesim ve cemaatler, tarikatlar; yeni kavram-
lar, yeni kurumlar, yeni bir paradigma, yeni bir me-
deniyet, yeni bir tarih tasavvuru yeni bir felsefe inşa 
edememişlerdir. Bunun yegâne nedeni de Kur’an’ın 
bütün manalarına, maksadına ve tasavvuruna, can-
larını, varlıklarını, bilgilerini, birikimlerini aktarma-
malarıdır. Burada herhangi bir şekilde tarafsız değil-
ler. Kur’an karşısında tarafsız değiller. Mesela kendi 
milliyetçiliklerini, bölgeciliklerini Kur’an’a okutmak 
istiyorlar. Müslüman kendi mezhebini, cemaatini, 
meşrebini Kur’an’a tasdik ettirmek istiyor. Bu ba-
kış açısı devam ettikçe sonsuza dek insan hakikatin 
perdelerine doğru gitmez, ilâhî muradı yakalayamaz, 
bu mümkün değildir. İnsan sadece Allah’ın muradını 
ve maksadını öğrenmeyi gaye edinirse Kur’an, say-
falarını insana açar ve hakikat perdeleri kalkar ve 
insan Allah’ın muradını anlamaya çalışır.

3. Herhangi bir şekilde geleneksel fıkhımız içinde, 
geleneksel İslâmi kaynaklarımız içerisinde İslâm’ın 
gelişmesiyle, İslâm’ın yükselmesiyle, Kur’an’ın geliş-
mesi ve yükselmesiyle, Müslümanların yeniden yeni 
bir medeniyet ve tasavvur üretmesiyle ilgili buna 
engel yüzlerce kavram ve anlayış vardır. Bunların 
yeniden içtihat yoluyla ciddi, sorumlu, ahlâklı, âdil 

BU BÜYÜK SORUNLARI ÇÖZEN YENİ 
BİR BAKIŞ AÇISINI BU TOPRAKLARA 
GETİRİRSE TÜRKİYE ÖZNE HALİNE 
GELİR, SÜPER GÜÇ OLMA İHTİMALİ 
BİLE VARDIR. YETER Kİ SORUNLARI 
ADALETLE ÇÖZSÜN.
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ve şerefli düşünce adamları tarafından üretilmesi 
gerekir.

Mesela şimdi herkes laikliğin, din ile devlet işleri-
nin birbirinden ayrılması ile ilgili sürecin, Batı’yla 
başladığını söyler, oysa bu asla doğru değildir, kül-
liyen yalandır. Hz. Peygamber Efendimiz’den sonra, 
laikliği ilk başlatanlar Emeviler’dir. Irkçılığı, kabi-
leciliği, ganimetçiliği, aileciliği, bütün bunları bü-
tün görkemiyle, yaşama sokan ve bunun üzerinden 
İslâm medeniyetinin köküne bombalar atan, bütün 
İslâm medeniyetini tarumar eden ve bugüne kadar 
da acılarını yaşadığımız bütün bu sıkıntıların teme-
li Emevi ailesinin o gün orada döktüğü o ırkçılık, 
kabilecilik ve ganimetçilik anlayışıdır. Laikliğin ilk 
temellerini de atan yine Emeviler’dir. Hz. Peygam-
ber Efendimiz’in vefatından -Ömer bin Abdülaziz’in 
dönemi hariç- Emevi ailesinin bütün döneminde ve 
sonrasında bütün bu Emevi paradigması, Emevi in-
hirafı, bu Emevi tahrifi, bütün İslâm dünyasına da 
yansıdı. Kesinlikle din ile devlet işlerini birbirinden 
ayıran; hayatın zenginliğini, gücünü, dinginliğini 
ayrı bir noktada ele alan ve din ile devleti birbirin-
den ayıran ilk bakış açısı ilk hamle, ilk inşa ve ilk 
eylem Emevi camiasında ortaya çıkmıştır. Bu dü-
şünceler kitaplara geçmiş, bizi inanılmaz derecede 
etkilemiştir de haberimiz bile yoktur. Bunların çok 
ciddi bir şekilde ayıklanması lazım. 

Kardeşlik kavramı söz konusu olduğunda, “He-
pimiz Müslüman kardeşleriz, bu ayrılık gayrılık 
niye?” vurgusunun arttığını görmekteyiz. Siste-
min bu soruna bakışı nasıl olmuştur? 

Şimdi, Kur’ani Hayat Dergisi mütedeyyin kesimlerin, 
vicdanıyla hesaplaşan kişilerin çıkardığı ve okudu-
ğu bir dergidir. Elbette rejimle ilgili, sistemle ilgili, 
devletle ilgili binlerce şey söylenmiş, söylenebilir ve 
söylenecektir. Ama ben bu röportajımda biraz daha 
dindar kesimin üzerinde durayım. Kardeşlik kavramı 
söz konusu olduğunda biz Müslümanız, biz kardeşiz, 
biz aynı imparatorlukları, aynı devletleri beraber kur-
muşuz diye konuşuruz. Ama iş, Allah’ın bahşettiği, 
yaratılıştan getirdiğim, benim irademin dışında bana 
verilen hakları elde etmeye gelince sınıfta kalıyoruz.  
Türkiye genelinde dindar camianın kahir ekseriyeti 
Kürt meselesinde, Kürtlerin hakkı, hukuku, yaşaması, 
eğitimi içinde kendilerini ifade etmesi, anayasal ve 
yasal güvencelere kavuşması, benim hakkım neyse 

Kürt’ün hakkı da o kadardır deme noktasında sınıfta 
kalmıştır. Dindar kesim dahi kendi nefsi için istediği, 
dili, hakkı, hukuku Kürtler için istememiştir.  Tek-
rar ediyorum, yine genelleme yapmadan vicdanıyla, 
ahlâkıyla, adaletiyle, aklıyla, imanıyla hesaplaşan 
ve yüzleşen ciddi ve samimi dindarları istisna kılı-
yorum. Bu coğrafyada 50 milyonun üzerinde Kürt 
yaşıyor. Tarihin bütün dönemlerinde İslâm değirme-
nine su taşımış, İslâm medeniyetine su taşımış bir 
büyük ailedir bu kesim. Bunları biz inkâr ettik, biz 
asimile ettik, biz Kur’an’ın dışına ittik. Yani o ka-
dar zulümler, baskılar, işkenceler, kederler yaşandı 
ki, o kadar büyük acılar yaşatıldı ki, o kadar büyük 
inkâr ve asimilasyondan geçildi ki, o kadar hapisler, 
sürgünler, mağduriyetler yaşandı ki, tarihte ancak 
ve ancak kâfirin kâfire yapabileceği, gayrimüslimin 
ancak gayrimüslime yapabileceği türden zulümler, 
baskılar bu memlekette yaşandı. Bugünler hariç, 
daha düne kadar tek bir kimse sesini bile çıkarmadı. 
Bugün de sözüm ona, kalkmışlar piyasaya biz kar-
deşiz, değerlerimizi paylaşalım, sorunları kardeş-
lik üzerinden çözelim deniyor, doğru; biz kardeşiz 
Kur’an içinde, adalet içinde, ahlâk içinde… Bütün 
bunları oturalım derin bir şekilde çözelim. Ama tek 
bir şartla: Siz! Bütün dindar Türkler ve bütün Türk-
ler, Makedonya’daki Türkler için, Kosova’daki Türkler 
için, Bulgaristan’daki Türkler için, Yunanistan’daki 
Türkler için, Doğu Türkistan’daki Türkler için, Orta 
Asya’daki Türkler için, Kerkük’teki Türkler için ne 
arzu ediliyorsa, daha fazlasını değil, sadece aynısını 
istiyor Kürtler.  

Hükümetin gündeme getirdiği “Demokratik Açı-
lım”  sürecine Müslümanların bakışı ve bu konu-
daki duruşu nasıl olmalıdır? 

Ben şahsen, genel anlamda bu konuda kimsenin ke-
fili de değilim, kimsenin vekili de değilim, kimsenin 
sorumluluğunu da omuzlarıma almış değilim. Ama 
bireysel kanaatim, hükümetin bu konuda samimi 
olduğu, niyetinin iyi olduğu yönündedir. Gerçekten 
iyi şeyler yapmak istiyor ve iyi adımlar atıyor. Fa-
kat şu ana kadar net ve somut adımlar atıldı mı, 
bir şeyler yapıldı mı? Bunlar da tartışılır. Bu ülkede 
Kürtlere dönük, somut ve net, ilk ve en önemli adım 
bütün Anayasa’nın değiştirilmesidir. Buna paralel 
yasaların da değiştirilmesi gerekiyor. Irkçı, milliyet-
çi, asimilasyoncu, inkârcı ne kadar bakış açısı varsa, 
ne kadar negatif değer varsa, ne kadar ima varsa 
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bütün bunları anayasa ve yasalardan temizlemek. 
Bunun için de dört dörtlük bir anayasa… Yönetme-
likler dâhil olmak üzere… Şu ana kadar öyle bir şey 
yapılmadı. Ama hâlâ iyi niyetimiz devam ediyor, on-
lara karşı samimiyetimiz devam ediyor. Samimi ol-
duklarını düşünüyoruz. Bir şeyler yapmak istedikle-
rini düşünüyoruz. Bir şeyler oluşturmak istediklerini 
düşünüyoruz. Şu süreçte gönül arzu ederdi ki, bütün 
Anayasa’yı değiştirsinler ve buna paralel bütün ırkçı 
ve şoven, insanın haysiyetini rencide eden, Kürtlerin 
önünü tıkayan, Kürtlerin tarihten, fıtrattan ve özgür 
iradelerinin getirdiği değerlerin önünü kapatan ne 
kadar madde, yasa, yönerge, yönetmelik, tüzük varsa 
hepsini değiştirmeleri gerekir. Çünkü cin şişeden çık-
mıştır. Bu cini bu şişeye bir daha geri sokmak müm-
kün değildir. Yeryüzündeki bütün Kürtler, en dinda-
rından ateistine kadar belki yüzlerce şehirde aslında 
birbirlerini sevmiyorlar, belki buluşmuyorlar da, bel-
ki birbirlerine aykırı davranıyorlar, belki ihtilafları da 
vardır, fakat eğitim noktasında bütün Kürtler ittifak 
halindedir. Anayasa yeniden yapılmadan, yasalar 
düzenlenmeden, yönergeler, tüzükler, bu anlamda 
ne kadar yanlış ifade ve kavram varsa mevzuattan 
çıkarılmadan, Kürtlerin hakkı hukuku teslim edilme-
den bu sürecin sonuçlanacağına asla inanmıyorum. 
Çünkü bu mümkün değildir. Türkiye’de 20 milyo-
nun üzerinde, Suriye’de 2,5-3 milyon Kürt yaşıyor. 
Irak’ta 6,5 milyon Kürt yaşıyor, İran’da 6,5-7 milyon 
Kürt yaşıyor. Kazakistan’da hakeza, Azerbaycan’da 
hakeza, Gürcistan’da hakeza… Bu büyük coğrafya-
nın tümünü selamete erdirmek için, bu toprakları 
da yeniden muhafaza etmek için ve yeni bir mede-
niyet inşa etmek için, yeni bir tasavvuru inşa etmek 
için, birliği ve beraberliği sağlamak için bu hakların 
tümünün teslim edilmesi lazım. Fıtratta gelen ne 
varsa bunların önünü açmak ve bunların haklarını 
vermek lazım. Yoksa bu sorunun çözüleceğine ben 
ihtimal bile vermiyorum. Bu durum devam ettikçe 
Türkiye yozlaşacak, Türkiye zayıflayacak, Türkiye za-
yıf kaldıkça değer üretemeyecek ve kendi sorunla-
rıyla boğulmuş, kendi sorunlarını çözemeyen küçük 
ve edilgen bir devlet halinde kalacak. Ama Türkiye 
dindarlarla ilgili, Kürtlerle ilgili bu büyük sorunları, 
kriz ötesi sorunları çözen yeni bir medeniyet, tarih 
paradigması, yeni bir şuur, yeni bir insan malzemesi, 
yeni bir bakış açısını bu topraklara getirirse Türkiye 
etken bir ülke olur, özne haline gelir, üretir, güç-
lü olur; âdil, adaletli olur ve hukuk bayrağını eline 
alır ve etrafımızdaki birçok insana da, birçok ülkeye 

de inanılmaz faydası olur. Belki kısa ve orta vadede 
değil ama uzun vadede Türkiye’nin yeniden kendini 
toparlayıp süper güç olma ihtimali bile vardır. Yeter 
ki bu sorunlarını âdil, ahlâklı, yasalar ve anayasalar 
üzerinden garantiye alarak çözsün. 

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Biz ırkçılığı, milliyetçiliği, kavmiyetçiliği kesinlikle 
şeytanın fikri olarak biliyoruz. Yeryüzünün ilk ırkçı-
sı şeytandır. Çünkü üstünlük iddiasıyla ortaya çıktı, 
üstünlük teziyle ortaya çıktı. Onun için milliyetçi-
lik de bir üstünlük tezidir. Bütün bunların hepsinin 
temelinde “ben daha iyiyim, ben daha üstünüm, 
ben yönetmeye layığım, ben önde olmalıyım” dür-
tüsü ve düşüncesi yatıyor. Tam da Kur’an’ın ifade 
ettiği ırkçılığın tâ kendisi budur. Irkçılığın ve kav-
miyetçiliğin tâ kendisi budur. Gelin, yeryüzündeki 
bütün Müslümanlar bu girdabın, bu batağın içine 
girmeyelim. Zira gerçekten, ırkçılık ve kavmiyetçi-
lik şirktir. Allah’a kafa tutmaktır -hâşâ- “Seninkini 
beğenmiyorum, ben benimkini ortaya koyuyorum 
benimki daha doğrudur” demeğe getiriyorsun. Gelin 
bu kindarlığın, bu düşmanlığın, bu buğzun, bu bü-
tün bataklıkların içinden çıkalım. Kardeş olalım ama 
dilde ve sözde kardeş olmayalım. Malî paylaşımdan 
idarî paylaşıma kadar, bürokratik paylaşımdan tutun 
siyasî paylaşıma kadar… Ve burada Kürtlerin de en 
azından kendi dillerinde Türk kardeşleri kadar öz-
gür bir ortamda, kendi dillerini, kendi aidiyetlerini 
ortaya koyabilecekleri bir ortam… Gelin, birbirimize 
karşı kardeş olalım ve kendimiz için ne istiyorsak, 
kardeşimiz için de onu isteyelim. Bunun üzerinden 
yeni bir heyecanla yeni bir medeniyet kuralım ve bu 
medeniyet de yeryüzünün en güçlü, en ahlâklı, en 
âdil, en hukukî bir medeniyeti olsun. Kur’ani Hayat 
Dergisi’ne, bütün çalışanlarına, bu büyük ve değer-
li hizmete değer katan, yazı veren, yazı yazan, yazı 
alan herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür benim için 
büyük bir borçtur. Saygılar sunuyorum. 

Asıl biz, özel zaman ayırıp değerli fikirlerinizi açık 
yüreklilikle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 
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Gönül 
Testisi

aman olgusunun sınırsız kapsamı ve zaman-
sız akışı içinde bir demdi! “Kelemhi’l-basar”!.. 

Rubûbiyet’in ateşîn cilvesi  aşkın gözünde çakmış 
parlamıştı, bu sefer dersimiz sevgiydi!.. Bu dersin 
kahramanı; ilahi sevgiye müheyyâ ve müştâk olan; 
ezelde, ilahi sevgi pınarına testi olsun diye, ilahi 
iltifat’a mazhar olmuş gönül’dü ve bu gönül testisi 
herkese verilmişti. Bu öyle bir testi idi ki! İlahi sev-
gi pınarından, ilahi sevgi ve muhabbet’le doldukça 
genişliyor ve büyüyordu; öyle ki, yere göğe sığma-
yanı sığdıracak kadar! Onun için bu pınarın, ilahi 
mutluluk, güzellik ve yücelik iksirinden içenlerin 
nasipleri farklı farklıydı.

Bu pınar tecelli-i Rahman, feyz-i Hudâ’dır. Nasip-
siz kalma ki her derde devâdır.Gönül testini tut! 
Pınarın çeşmine, İç kana kana! Cümle zevk u safâ 
ondadır.

Gönül nicedir gözünü yummuş, yalnızlığının ka-
ranlığına gömülmüş,varlıkla yokluk arasındaki 
uzun fetret gecesinin dipsiz, şekilsiz ve en koyu 
heyûlâ’sında acının en zehirlisini, gurbet, yalnızlık 
ve hasret ikliminin yakıcı, kavurucu ve kahredici 
atmosferini solurken!.. Zulmet ufkunda âniden! 
Mütebessim nûrâni veche’leriyle, rahmet elçileri, 
kurtuluş müjdecileri yıldızlar, parıldamaya ve göz 
kırpmaya başlamışlardı. Yine, tüm berraklığıyla ve 
parlaklığıyla,  dolunayın o göz kamaştıran ihtişamlı 
tecelli’si sahneye eşlik etmişti, böylece yokluk var-
lığa, zulmet  nûra inkılâb etmişti ve gönül gözünü 
açtı!!! Anda neler gördü neler!..

Kendini âdeta bir gökkuşağının içinde buldu, 
rengârenk ışıltılar ve parıltılar! Üst üste binmiş, iç 
içe geçmiş, kesif ve koyu bir parlaklığın dayanıl-
maz şiddeti ve tesiri karşısında dehşete düşmüştü! 

Gönül Testisi

omer_bayar@hotmail.com

Sevgi; rubûbiyet-i 
ilâhiyyenin en özge bir 
tasarrufu ve tecellisidir. 
Sevgiye mazhar olan, 
sevgiyle terbiye edilen, 
inşâ ve ihyâ olur.

ZÖMER BAYAR

K A L E M L E RG E N Ç
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Bu renk ve parlaklık metaforu ve incizabı 
içerisinde sadece tüm hücreleriyle tekbire 
durabilmiş ve bütün avazıyla tekbirler geti-
rebilmiş, ancak öylece korunabilmişti infilak 
etmekten… Allahu Ekber!!! Allahu Ekber!!! 
Allahu Ekber!!!

Dersimiz sevgiydi ve o, ermiş bir bilge 
edâsıyla anlatmaya başlamıştı el-Vedûd’un 
Rahman ve Rahim adıyla.

“Sevgi insan tabiatının meylettiği şeye denir 
ve bunun kuvvetli haline de aşk denir”miş 
diye okumuştum bir eserde. Olgusal an-
lamda sevgiyi, muhatapsız olarak yaşamak 
mümkün olabilirse de yine bir mef’ule/nes-
neye iltizam kaçınılmaz oluyor, bunun mu-
hatabı ise herhangi bir şey olabilir. Potansi-
yel olarak insanın gönül dünyasında var olan 
sevgi, kendi kaynağında veya yatağında, yer 
altında meçhul fakat var olan bir hazine gibi-
dir; bu hazineyi keşfettiren ve ortaya çıkaran 
sebepler karşısında insanların durumu fark-
lı farklıdır. Kimi ya tamamen nasipsiz, kimi 
hazinenin cüz’i bir kısmıyla müktefi, kimi de 
hazinenin tamamına sahip ve malik olabilme 
imtiyazında.

Sevgi; insanı insan eden değerlerin en önemli 
olanı ve en birincil sırada yer alanıdır; diğer 
bütün değerlerin de kaynağı ve anası… Bir 
beden için can neyse bir gönül için de sevgi 
odur. Sevgisiz insan yitik bir değerdir.

Sevgi; rubûbiyet-i ilâhiyyenin en özge bir ta-
sarrufu ve tecellisidir. Sevgiye mazhar olan, 
sevgiyle terbiye edilen, inşâ ve ihyâ olur. 

Sevgi; kudsiyyet ırmağının saf ve berrak su-
yudur, onu içen şifa bulur ve ona giren pîr ü 
pâk olur.

Sevgi; varlık ağacının tohumu, insansa onun 
has ve mükerrem bir meyvesi…  Yani insa-
nın varlık hamuru el-Vedûd’un sevgi eliyle 
karılmış ve “ahsen-i takvîm” içinde tecelli 
etmiş.

Sevgi; Hz. İbrahim halilullah gibi, ateşlere 
düşüp de yanmamaktır!.. 
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ahih-i Buhâri mütercimi Ahmet Naim’in aynı 
başlığı taşıyan eseri ilk olarak 1963 yılında 

Abdullah Işıklar Yayınevi tarafından yayımlan-
dı. Eserin ilk konusunu oluşturan bu kısım, İhvan 
Neşriyat tarafından 2005 yılında İstanbul’da ya-
pılan 2. baskısından iktibas edilmiştir (s.3-12). 53 
sayfalık kitapçığın diğer konu başlıkları şöyle:

Irkçılık Taassubu ve İslam, Irkçılığın Zararlarına 
Dair İslâm Tarihinden Örnekler, Soy-Sop Taassubu 
ve Bununla Öğünmenin İslâm’daki Durumu, Baba 
ve Dedelerle Öğünme Hakkında Hadis-i Şerifler. 

Müslümanlar arasında ırkçılık davasının, 
diğer bir deyimle, ırka ve cinse bağlı taasu-
bun belirlenmesi ve memleketin ölüm ve 
dirim meselelerinden biri haline getirilmesi 
meşrutiyetten başlar. Bu cehalet sebebiyle, 
Avrupa’dan aldığımız yabancı ve zararlı bir 
bid’attır. Zaten Avrupa’nın daima en zararlı 
şeylerini almak, iyi şeylerini de bozmadıkça 
tatbik etmemek bizim dikkati çeken en bü-
yük felaketlerimizdendir. 

Irkçılık davası dinen kötüdür ve benimsene-
mez. Dinin tabiriyle bir cahiliyet davasıdır. 
İslam’ın beka ve kıyamına, Müslümanların 
refah ve saadetine en müthiş darbedir. 

Hemen hemen bütün Müslüman memle-
ketleri ehl-i küfür eline geçmişken, bir avuç 
Müslümanın ben Türküm, ben Arabım, ben 
Kürtüm, ben Lazım gibi iddialarla birbirine 
karşı bağlarını gevşetmeleri hele düşmanla-
rımızın tecavüzkâr ayakları ta kalp evimize 
bastığı sırada deliliktir. Din ve iman, akıl ve 

İ K T İ B A S

İslâm Irkçılığı Menetmiştir

‘TÜRK GELENEKLERİ’ DİYE İSLAM 

BİNASINI YIKMAYA ÇALIŞMIŞ BİR 

TAKIM MÜŞRİKLERE TAPINMAYI 

MEN ETMEK, TUHAF İSİMLER-

DEN VAZGEÇMEK, HÜLASA AY-

RILIK KOKUSUNU VERECEK HER 

TÜRLÜ TAVIR VE HAREKETLER-

DEN UZAKLAŞMAK LAZIMDIR.

AHMET NAİM S
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muhakeme alanından uzaklaşarak, ırkçılık 
davasının aldatıcı serabı ardında koşan Ar-
navut kardeşlerimizin başına gelen büyük 
musibet bize ibret verici korkunç bir derstir. 
“Aynı sebepler aynı neticeleri doğurur” 
akıl ve tabiat kaidesine binaen bu gidişte 
devam ettiğimiz taktide bizim de başımıza 
gelecek musibet budur. Bu gidişle son İslam 
sığınağı olan bu memleket -Allah korusun- 
Arnavutluk gibi, küfür memleketi haline ge-
lecektir. 

Bazı Arap kardeşlerimizin ırkçılık davasıyla 
takip ettikleri gayeyi bilemezsek de “Türk-
çü” namını şiar edinen Türk kardeşlerimizle 
temasımız çok olduğu için takip ettikleri yol 
ve mesleklerini biliyoruz zannındayız. Kürt 
kardeşlerimiz ise -anla-
dığıma göre- henüz bu 
hastalıkla hastalanma-
mışlardır. Bundan sonra 
da hastalanmamalarını 
Cenab-ı Hak’tan niyaz 
ederim.  

Türkçülerle vaki olan 
münazara ve münakaşa-
larımızdan -beş senelik 
çalışmaya rağmen- hala 
kendilerine sağlam bir 
gaye seçmekte anlaşama-
dıklarını anlıyoruz. Nereye ve niçin gittiğini 
idrakten aciz ve bütün yaygaraları ‘uydum 
kalabalığa’ demekten ibaret olan toplumun 
ekseriyeti bir tarafa bırakılırsa Türkçülük ön-
cüleri, büyüklerini, liderlerini, reislerini ikiye 
bölünmüş görüyoruz. Bir kısmı öz ‘Türkçü’ 
diğer bir kısmı ise ‘Türkçü-İslamcı’dır. 

Öz Türkçüler tamamen yeni bir  ‘ideal’ icat 
etmek, biraz eski gelenekleriyle ilgi bağlarını 
kopararak yeni gelenekler meydana getir-
mek, ‘yeni bir iman’ ile ‘yeni bir kavim’, ‘yeni 
bir millet’ ortaya çıkarmak davasındadırlar. 
Bunların sohbet ve konuşmaları arasında en 
samimi ve makul olarak söyledikleri sözler, 
aşağı-yukarı şöyle özetlenebilir: 

“Bizi ırkçılık gayesini takibe sevkeden şey, 
Türklerin içerden ve dışarıdan maruz kal-
dıkları tehlikelerdir. Şimdiye kadar bu dev-
letin temel ve bekasını temin için can ve mal 
vergisini en bol olarak ödeyen Türklerdir. 
Bunca ıstırap, bunca belalar sonunda Türk 
unsuru zayıf düşmüştür. Maarifi, ticareti, sa-
natı ve hatta ziraatı mahvolmuştur. Bir va-
tanda yaşayan Müslim ve gayr-i müslim mil-
letlerden ise, bu fedakârlıklarının şükranesi 
olarak daima cefaya, gönül kırmaya maruz 
kalmıştır. Artık kendisini toplayıp biraz da 
kendisine bakması, fedakârlıklarını diğer 
milletlere karşı kendine biraz kısarak hasret-
mesi zaruridir. Buna ise, yeni bir ideal, Türk-
lük esasına dayanan bir mefkûre lazımdır. 
Her şeyden önce buna ihtiyacımız var. İslami 

bağ ise ancak ikinci dere-
cede kalır. Ahret işlerini 

dünyada kendimize dert 
edinmekle bilmeyiz ki, o 
kadar büyük bir iş mana-
sı var mıdır? Biz bu dün-
yadaki saadetimizi temin 
etmenin yolunu arayalım. 
Din mefkûresi bizi mesut 
ettikçe biz arkasından ko-
şabiliriz. Biz ise görüyoruz 
ki din hissiyatı gevşemiş-
tir. Allah adının yücelt-

mekte Avrupalının sillesi manidir. Demek ki 
eski iman ile kurtulacağımız yok. Kurtaracak 
bir şey olaydı zaten bu hale gelmezdik. Mil-
liyetçilik Avrupa’dan kopup gelen bir seldir. 
Bunu durdurmak, sirayetine engel olmak 
mümkün değildir. ‘Modernleşerek’ ilerleye-
ceksek Avrupa toplumundan ayrılamayız. 
Avrupa din ehramı ile hudut çizme modası 
çoktan geçmiştir. Biz de böyle antika ideal-
lerden vazgeçmezsek müzelerdeki antikalar 
gibi namımız yalnız tarih sayfalarında oku-
nur. Bunun için bu halk evvela Türk, sonra 
Müslüman olmalıdır. Böyle olmakla başka 
bir faydamız da vardır: Malumdur ki, Av-
rupalıların eline düşen İslam memleketleri-
ni birleştirmeye imkân yoktur. Dâhilindeki 
İslam unsurları da İslam kardeşliği namına 

BİZ YALNIZ ‘TÜRKÇÜ-

İSLAMCI’LARLA DERT-

LEŞEBİLİRİZ. ÇÜNKÜ 

BUNLARLA İSLAM DA-

İRESİNDE ANLAŞMAK, 

ONLARA HAKİKATİ DİN 

NAMINA KABUL ETTİR-

MEK DAHA KOLAYDIR.  
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zannettiğiniz kadar yapışık değil. O halde 
Türkçülük mefkûresiyle Boğaziçi’nden ta 
Büyük Okyanus’a kadar aynı ırka bağlı ve 
aynı dili konuşan seksen milyon halkın bir 
vahdet bayrağı altında toplanması mümkün-
ken buna neden çalışmayalım?”

Nasıl, mantık parlak, hülya tatlı değil mi? 
İtiraf ederiz ki ırkçı önderleri içinde böyle 
düşünen mefkûreciler ekseriyeti teşkil et-
mezler. ‘Türkçü-İslamcı’ olan diğer önderler 
ise, ne serden ne yardan geçmiyorlar. İslam 
mefkûresi ile ırkçılık mefkûresinin hiçbiri-
nin feda etmek istemezler. Birincilerle bura-
da uzun uzadıya münakaşa etmeyi lüzumsuz 
görüyoruz. Aşılamak istedikleri şey açıkça 
dinsizlik idealidir. Haktan dini alıp yerine, 
ona denk başka bir şey 
koyamayacağını; Allah 
kelimesini yüceltmek uğ-
runa kılı deprenmeyen bir 
herifin tâ (Kamçatka) yay-
lalarındaki ırkdaşları için 
silaha sarılamayacağını; 
bin yıldan beri kardeşim-
dir dediği, bin yıldan beri 
sevinç ve kederine iştirak 
ettiği, uğruna hayatını fe-
dadan çekinmediği din 
kardeşini bırakan bir kim-
senin, Sibirya’nın bilmem hangi buz ovala-
rında Hıristiyan mı, Şâmâni mi belli olmayan 
yahut kardeşini sevemeyeceğini düşüneme-
yen; Türklerin ikbal devrinin İslam’a sarılma 
devrine tesadüf ettiğini, gerilemesi ise iman 
ve akidenin gerilemesinden itibaren başladı-
ğı hakikatini gizleyen kimselerle münakaşa 
yeri herhalde bu makale değildir. Biz yalnız 
‘Türkçü-İslamcı’larla dertleşebiliriz. Çünkü 
bunlarla İslam dairesinde anlaşmak onlara 
hakikati, din namına kabul ettirmek daha 
kolaydır kanaatindeyim.  

‘Türkçü-İslamcı’ olan öderlerle yaptığımız 
konuşmalar diğer arkadaşlarından nispet ka-
bul etmeyecek derecede insaflı olduklarını 
ispat ediyor. Bunlar vakıa Türk unsurunun 
zayıf olduğundan, yardıma muhtaç bulun-

duğundan bahsediyorlar. Fakat İslam cami-
asını kırmak istemezler. Bu camia hem di-
ğer İslam unsurlarının ayrılmaması, hem de 
Türklerin kolaylıkla gelişmesi ve ilerlemesi 
için lüzumlu sayarlar. Yalnız bir noktada ya-
nılıyorlar: “Türklük camiası İslam camiasını 
kuvvetlendirir. Irkçılık davası İslam davasına 
aykırı değildir. İki ideal birbirine karşı dur-
maz. Aksine olarak biri diğerini tamamlar ve 
biri ötekinin husulünü kolaylaştırır. Maalesef 
iman ve inançtan nasipsiz olan birçok genç-
leri hiç olmazsa vatan ve millet sevgisi namı-
na İslam camiasına ısındırmaya çalışabiliriz” 
diyorlar ve ‘din imanı’ yanı başına bir de ‘ırk-
çı iman’ yerleştiriyorlar. Hatta içlerinde iman 
ve İslam bağlılığında hiç şüphe etmediğim 

bazı kimselere rastladım 
ki, kavmiyetle övünmesi 
İslami duyguya hiç zarar 

vermez, bilakis bir insan 
velev Müslüman olan di-
ğer milletlere karşı varlık 
gururu hissesiyle öğünür-
se pek yüksek bir merte-
beye yükselmiş olur diye 
cidden inanıyor. 

 İşte bu kimseler bir 
münazara sonunda davayı 
kaybederek açık hakika-

te karşı takatsiz kalınca özür makamında: 
“Ne yapalım? Biz bu propagandamıza son 
verirsek Türklük mahvolacak. Arnavutlar, 
Araplar bizden önce bu davaya kalkıştılar. 
Biz nefis müdafaası mevkiindeyiz. Bu savun-
mamızdan Müslümanlara bir zarar geliyorsa 
kabahat bizde değil, ilk başlayanlarda, taar-
ruz edenlerdedir. İlk başlayan daha zalimdir” 
diyorlar. 

Arap milliyetini güdenlere: “Niçin böyle ya-
pıyorsunuz?” diye sorarsanız onlar da bin 
dereden su getirerek haklı olduklarını ve 
müdafaa mevkiinde bulunduklarını söyler-
ler. Ve ayniyle Türk kardeşlerimiz gibi ‘İşe 
evvel başlayan daha zalimdir’ sözünü tekrar 
ederler. 

“ÇATAL KAZIK YERE GİR-

MEZ” DERLER. SİZ YİNE 

HALİS İSLAM GAYESİN-

DEN ŞAŞMAYINIZ. İSLAM 

GAYESİ TÜRKLÜĞÜ KUR-

TARIR. ÇİFTE GAYE İLE DE 

HİÇBİR İŞ GÖRÜLEMEZ.  
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Kim kime zulmetmiş, bunu araştıracak de-
ğiliz. Biz her iki tarafta da dine aykırı, İslam 
ruhuyla bağdaşmaz kötü bir iş görüyoruz. 

“Unsur ehake zalimen ev mazlûmen: Karde-
şine zalim olsun, mazlum olsun yardım 
et” hadis-i şerifine uyarak hepsine yardım 
etmekle yani doğru ve hak yola çağırmakla 
kendimizi sorumlu görüyoruz. Bunun için 
‘Türkçü-İslamcı’ kardeşlerimize deriz ki: 

Türk’ün yardıma muhtaç ve sizlerin irşat 
himmetine hakikaten muhtaç olduğu inkâr 
edilemez. Türk’ü, bundan sonra da zarara 
sevk edecek yorgunluklara bırakıp dünya 
ve ahiret saadetini düşünemeyecek hale ge-
tirmek hakka uygun de-
ğildir. Onun içtimai hal-
lerini yükseltmek, verim 
kuvvetini çoğaltmak, ma-
neviyatını takviye etmek, 
iyi hasletlerini çoğaltmak, 
kötü hallerini gidermek 
cidden takdire değer, Al-
lah ve insanlar katında 
makbul ve güzel bir iştir. 
Buna ulaşmak için diline 
hizmet etmek, edebiyatı-
nı ruha gıda alacak hale 
getirmek, ilmi ve ameli 
kuvvetini artırmak pek mübarek bir vazife-
dir. Hatta bu vazifede aslen Türk olmadığı 
halde Türk lisanı ile konuşan diğer Müslü-
man kardeşlerin de yardıma koşması dini bir 
vazifedir. Nitekim bizim yaptığımız başka 
bir şey değildir. Fakat bu içtimai hizmetlerin 
görülmesi hiçbir vakit sizleri cevaz hududu 
ötesine geçerek cahiliyet davasına, soyla ve 
geçmiş atalarla öğünmeye götürmemelidir. 
Dil, lûgat bir karşılıklı anlaşma vasıtasından 
ibarettir. Bunu güzel kullanınız da fenalıklara 
alet etmeyiniz. Türk’ü, muhtaç olduğu dini 
ve dünyevi ilimlerin hepsine anlayacağı basit 
veya yüksek bir dil ile aşina ediniz. Kütüp-
hanesini dünyanın en zengin kütüphanesi 
haline koyunuz. 

Türk’ün tarihini İslam tarihinden ayırmayı-
nız. Biraz kendinize gelip insaf ederek dü-

şününüz. Dört beş senedir bu ham davanın 
arkasına düştünüz. Hesap ederek Türklere 
yaptığınız hizmetlerin yekûnunu toplayınız. 
Edebiyata, din kaidelerine, lûgatına, ilmine, 
sanatına, ticaretine, ziraatine, ilave ettiğiniz 
şey nedir? 

Ona kuru bir benlik davasından fazla olarak 
biraz da öteki kardeşleriyle bozuşmaktan 
başka ne kazandırdınız? Bir kere gayenizi ‘Öz 
Türkçüler’le tamamıyla birleştiremediğiniz 
için ne demek istediğiniz layıkıyla anlama-
yan halk tabakası ne yapacağını bilemiyor. 
Kendilerine, “Sizin atalarınız kahramandır, 
Bozkurthan’dır, Oğuzhan’dır, Cengizhan’dır, 
Hülagühan’dır, bilmem ne handır” dediniz. 

Onlar da inandılar. Bin 
yıldan beri diğer milletle-
rin kanıyla karışa karışa 

Türklüğe lisandan başka 
bir nispetleri kalmadığını, 
hatta birçoklarının Türk-
lüğü -sonradan öğrenil-
miş lisandan dolayı- sırf 
arizi bir şey olduğunu 
akıllarına bile getirmeye-
rek kendilerini hakikaten 
bu saydığımız müşriklerin 
öz evladı zannediyorlar. 

Ve deliliğin son gayesi olmak üzere Cengiz’in 
‘Muhaddes toprağına!’ ‘Mukaddes zararına!’ 
kasem (yemin) ediyorlar. 

Bu dava sahiplerinin kaç tanesinin üçüncü 
batına kadar muhlis Türk çıkacağı cidden 
merak edilecek şeydir.  Bununla beraber sizin 
bize tanıttığınız gayenizden cidden uzakla-
şan bağlılarınız, ayrılığı isimleri değiştirmeye 
kadar vardırıyorlar. İslamî olan isimleri Gün-
düz Beyler, uyanık beyler, Gök Beyler, Konur 
Beyler, acayip değişikliğe uğruyor. Şanlı Pey-
gamber Efendimiz Hazretleri tebliğ buyur-
dukları dine giren Müslümanlara tebdil namı 
takmamışlarsa da sevdikleri bazı kimselerin 
isimlerini, kötü bir manayı taşıyan cahiliyet 
isimlerini değiştirirlerdi. Mesela: Zeyd-ül-
Hayl ismini Zeyd-ül-Hayr’e, Abd-ül-uzzâ 
ismini Abd-ür-Rahman’a, Asi ismini Muti’e, 

‘DİN İMANI’ YANI BAŞI-

NA BİR DE ‘IRKÇI İMAN’ 

YERLEŞTİRENLERİN KAÇ 

TANESİNİN ÜÇÜNCÜ 

BATINA KADAR MUHLİS 

TÜRK ÇIKACAĞI CİDDEN 

MERAK EDİLECEK ŞEYDİR.  
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İslâm Irkçılığı 
Menetmiştir

Asiye ismini Cemile’ye çevirdiler. Bundan do-
layı olacak ki, sonradan İslam dinine girerek 
ihtida edenlerin isimlerini değiştirmek adet 
oldu. Sizinkiler ise o güzelim İslam adlarını 
güya Türklük aşkına kulaklarının duymadığı 
bugünkü tuhaf isimlere çeviriyorlar. Müşrik 
olan sahte ecdada (atalara) intisabın, yeni bir 
dine girmişlerin vaftiz adını andıran isimle-
rin Türk’ün yükselme ve ilerlemesiyle olan 
münasebetini -ayıp değil â- anlamıyoruz. 

Kavmiyet (Milliyet) hesabına dalaletin bu ka-
darı ile yetinilse yine öper başımıza koruz. 
Siz, bir de ‘Ergenekon’dan kurtuluş bayramı’ 
diye yeni bir bayramı dirilttiniz, hatta icat 
ettiniz. Kulüpleriniz gazetelerle birbirlerini 
hararetli hararetli kut-
ladı. Türk ile Türk ol-
mıyan, müslim ile gayri 
müslim bu beklenilmeyen 
emr-i vakı karşısında su-
sup hayretler içinde kal-
dı. Siz eğer eski müşrik 
Şâmâni’lerin eski hatırala-
rını dirilterek bu bayramı 
millete peşkeş ediyorsanız 
söz ve hareketlerinizde 
mühim bir tenakuza (çe-
lişmeye) düşmekle ayıp-
lanmış oluyorsunuz. Çünkü ‘ilerlemek için 
gözünüz istikbalde olmalı’ dediğiniz halde, 
bugün hiçbir Türk’ün kalbindeki his tellerini 
oynatamayacak olan bilmem kaç bin senelik 
efsanevi hurafeleri boşuna canlandırmaya ça-
lışıyorsunuz. İtiraf ederim ki, yine bu mev-
sime tesadüf eden paskalya yortuları beni 
ne kadar duygulandırmışsa ‘Ergenekon’ da 
o kadar mütehassıs oldum. Hatta paskalya 
ismine bile kulağımız daha ziyade alışkındı. 
Yok, eğer bu bayramı hiç yoktan icad ve ih-
das ediyorsanız bu icadınız her halde boşa 
gidecek bir şey değildir. En az bin yıldan beri 
bayramlarına, matemlerine iştirak eden; sa-
adetlerinden, kederlerinden, felaketlerinden 
hissedar olan Türk kardeşlerinin bugünden 
itibaren yalnız başlarına bayram yaparak se-
vinç göstermede yalnız kalmaları, hiç şüphe 

yok ki diğer Müslüman kardeşlere bir ayrı-
lık hissi verir. Kalplerini incitir. Şikâyetlerim 
bunlarla kalsa yine iyi. Sizin açtığınız o kav-
miyet (milliyet) bayrağının gölgesine sığınan-
lar arasında öyle çılgınlar vardır ki, ‘en önce 
vatan hissini kalplerine aşılayan’ meşhur edi-
bimiz merhum Kemal Bey’i ‘Celâl’ piyesinde 
‘Türklük gayesini İslamiyet’e feda ettiğinden 
dolayı’ tenkid ediyor (hatalı buluyor) ve ham 
iddiasına göre bu büyük hatasını (!) bunca 
vatan hizmetlerini bile affettiremeyecek ka-
dar ağır buluyor. Bir diğeri de zavallı Türk 
kavminin bütün felaketlerini kendisine ya-
bancı olan İslam dininde bularak ‘şamani’ 
mezhebine dönmeyi tesviye ediyor. 

Ey Türkçü-İslamcı kar-
deşler, işte görüyorsunuz 
ki ne kadar iyi niyetle 

çalışsanız Hak tarafından 
yasak edilmiş yollardan 
maksada ulaşmak müm-
kün değil. Bütün iyi niyet-
leriniz korktuğunuz ters 
neticelerin vücut bulması-
na engel olamaz. Sizler, öz 
Türkçüler gibi insafsız da 
değilsiniz. O halde felaket 
büsbütün sarpa sarmadan 

geçmişi telafi etmek, İslamiyet namına, in-
saniyet namına, hatta bu gidişle geleceğim-
den pek ziyade korktuğum Türklük namına 
sizden niyaz ederim, istirham ederim, halkı 
‘Çifte mefkûre (ideal) sahibi etmeyiniz. İçi-
nizde üç vatan sahibi olmak isteyenleriniz 
de varmış. Hâlbuki yine Türk atasözüdür: 
“Çatal kazık yere girmez” derler. Siz bu ça-
tal mefkûreyi, üç başlı vatan kaygısını kimin 
kalbine sokabilirsiniz? Siz yine halis İslam 
gayesinden şaşmayınız. İslam gayesi Türklü-
ğü kurtarır. Çifte gaye ile de hiçbir iş görü-
lemez.  

İki gaye takip eden kimse mutlaka birini 
daha ulvi bir gaye edindikten sonra, diğerini 
onun içinde eritecek, kaynatacak ve iki ga-
yeden, düşük olanını en ulvi tanıdığı gayeye 
olan ilgisi nispetinde sevecektir. Birine olan 

BİZE, İSLAM DİNİNİ GE-

TİREN HZ. MUHAMMED’İ 

(A.S.), İSLAM YURDUNU, 

İSLAM MÜCAHİTLERİ-

Nİ BİLMEK, TANIMAK 

LAZIM. İSLAM ŞEREFİ-

NE KARŞI IRKIN ŞEREFİ, 

DİLE BİLE ALINMAZ.
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sevgisi diğerinin hatırı için olacak. Öyleyse 
Allah rızası için, Türklerin yüzünü Kâbe’den 
Turan’a çevirmekten vazgeçiniz. Her iki tara-
fa bakmayı kimseye tavsiye etmeyiniz. Çün-
kü yönler birbirine zıttır. Aynı zamanda her 
ikisi birden görülemez. Türkler ya Kâbe’ye 
dönüp -bin yıldan beri olduğu gibi- Turan’ı 
arkada bırakacaklar, ya Turan’a bakıp Kâbe’yi 
unutacaklar. Bazen birine, bazen diğerine ba-
kanlar ise “Ne ondan ve ne de bundan olma-
yan, ikisi arasında bocalayanlar” zümresine 
gireceklerdir. Tereddütlü zümreden ne hayır 
geleceğinin lüzumlu açıklamasını umarım ki 
bana bırakmazsınız. 

Dinsiz olan gençliği, imana getirmek, onla-
rı din namına avlamak için ırkçılık oltasını 
kullanmaya hacet yok. Hatta bu hareket za-
rar bile verir. Zira ırkçılık av çengeli zehir-
lidir. Onu yutanlar zaten dinsizlikle malul 
hastalarsa, bu zehir ile şifa bulamazlar. Eğer 
dindar iseler o zehiri yuttuktan sonra kur-
tulamazlar. Her halde şuna emin olmalısınız 
ki, İslamiyet’i, şiddetle men ettiği şeylerle ba-
rıştıramazsınız. Soy taassubunun dinimizin 
yasakladıklarından olması, dünyada en son 
gaye olan Müslümanlar birliğini vücuda ge-
tirmek içindir. Siz ve hele öz ‘Türkçü’ olan ça-
lışma arkadaşlarınız Türklük gayesine ne ka-
dar düşkün ise dinin sahibi de Müslümanlık 
gayesine sizin tasavvurunuzdan bin kat daha 
düşkündür. İslam ağacının hoş meyvelerini 
taşıyan dal budakların baltalanması için yine 
şeraitin müsaadesinden medet umanlar, pek 
büyük gaflet gösterirler! 

Bir anda hem İslam’ın hamd sancağı, hem de 
cahiliyet sancağı altında bulunmak muhal-
dir. İslamiyet’e ne kadar yapışsanız, Müslü-
manlarla ne kadar muhabbetli kardeş olsanız 
‘Türkçü’ unvanı altında seçkinliği gösterir 
gaye edinmeniz, herhalde bir ayrılık fik-
ri verir. Bu ayrılık da git gide diğer Müslü-
manlara karşı bir kaygısızlık, bu da zamanın 
geçmesiyle dargınlık ve düşmanlık doğurur. 
Ne yapsanız bundan kaçınamazsınız. “Bir in-
san kendi milletini (kavmini) sevmekle diğer 
Müslümanları niçin sevmesin? ” demeyiniz. 

Zira bu itirazınız çok su götürür. Öteden beri 
kendilerini kardeş bilenler arasına azıcık olsa 
bile bir ayrılık cefası girerse oradaki sevgi, 
düşmanlığa dönme ihtimali galiptir. Ve hepi-
miz biliriz ki aile tatsızlıklarından doğan dar-
gınlıklar, yabancılara düşmanlıktan çok daha 
şiddetlidir. Bilirsiniz ki dünyadaki bütün bu 
ayrılık ve ihtilafların kaynağı ya iki batılın, ya 
da hak ile batılın ortaya çıkışıdır. İslam ara-
sındaki ihtilaf ve ayrılıkların yekûnuna bir 
şey daha ilave etmeyiniz. 

Binaenaleyh en doğruyu seçerek ‘Türk gele-
nekleri’ diye İslam binasını yıkmaya çalışmış 
bir takım müşriklere tapınmayı men etmek, 
vaftiz isimlerine benzeyen tuhaf isimlerden 
vazgeçmek, Ergenekon’ları bir daha tazele-
meye ciddi bir tövbe ile tövbe etmek, ‘Türk 
ve Müslüman’ yahut ‘Müslüman ve Türk’ 
tabileri gibi ayrılık manasını vehme getiren 
çirkin atıflarda sarfınazar etmek, hülasa ay-
rılık kokusunu verecek her türlü tavır ve ha-
reketlerden uzaklaşmak lazımdır. Peygamber 
Efendimiz (s.a.s.)’in şeriatının çizdiği saadet 
ve selamet içinde Türkler için istediğiniz ka-
dar çalışınız Türkleri istediğiniz kadar irşat 
ediniz. Cengiz’in yararını bilmek, İlhan’ın 
yurdunu tanımak, Altınordu’yu anmak bize 
lazım değil. Geçmişlere şirk koşmakla övü-
nülmez. Bize, İslam dinini getiren Hz. Mu-
hammed (a.s.)’ı, İslam yurdunu, İslam mü-
cahitlerini bilmek, tanımak lazım. İslam 
şerefine karşı ırkın cinsiyet şerefi, dile bile 
alınmaz. (“Femâzâ ba’de’l-hakki ille’d-dalâl: 
Haktan sonra sapıklıktan başka ne var?”)

Türkçü-İslamcı kardeşlerimize samimi olarak 
nasihatımız budur. Irkçılık hevesiyle gözleri 
kararmış olan Arap kardeşlerimize de söyle-
yeceğimiz budur. Fakat bunların şu meziyet 
ve haklarını inkar etmeyelim ki, övünme şe-
refini İslam devrinin ötesine sıçratmadılar, 
ne Ebuleheb ile, ne Ebu Cehil ile, övünmeyi 
henüz akıllarına getirmedikleri gibi, cahiliye 
bayramlarından hiçbirini kutlamayı hatırla-
rına getirmiyorlar. 
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Kardeşlik Söylemi ve 
Açılım Politikaları

abbimiz Kur’an-ı Kerim’de yakınlara 
tebliğ etmeyi ve infakta bulunurken 

de yakınları gözetmeyi emretmektedir. Kar-
deşlik yakınlığın iki boyutunu ifade eder. 
Birincisi rahim veya soy kardeşliğidir. İkin-
cisi ise inanç veya din kardeşliğidir. Birinci-
si “ailevî kardeşlik”, ikincisi “iman kardeşliği” 
olarak belirginleşir. Tabii ki iman kardeşliği 
de vahyî iman ve cahilî iman olarak ayrışır. 
Bir de soy ve iman temelli olmayan geçici, 
eğreti ve sadece duygusal kardeşlik edebi-
yatı vardır ki, ona da “söylemsel kardeşlik” 
denilebilir.

Söylemsel kardeşlik kalıcı bir esasa dayan-
maz; futbol takımı tutmak, mafya üyesi ol-
mak, memleketçilik yapmak gibi değişebi-
len veya hayatın sınırlı bölümlerine tekabül 
eden duygulara dayanır. Yoldaş, ülküdaş, 
hemşeri gibi dayanışma ifadeleri bazen söy-
lemsel kardeşliğin bazen de cahilî kardeşli-
ğin taşıyıcısı olabilmektedir. Bu bağlamda 
Türkiye ulusal yapısı, “millet” ve “Müslüman” 
kavramlarını saptırarak bir manivela olarak 
kullanmış ve gerek İslamî, gerek Kürt ve 
Alevi muhalefetini bastırabilmek için dayat-
tığı ulusal-laik Türk kimliği nedeniyle yaşa-
tılan zulümleri unutturtmaya çalışarak, “He-
pimiz Müslüman kardeşleriz, niçin çatışıyoruz, 
yaşasın Türk-Kürt kardeşliği” türü edebiyat 
örneklerini ön plana çıkartabilmiştir. 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Kardeşlik Söylemi ve
Açılım Politikaları

TÜRKİYE MÜSLÜMANLARI-

NIN ÜRETTİĞİ BİRİKİM VE 

BAKIŞ AÇISI DÜNYA MÜSLÜ-

MANLARI İÇİN DE İYİ BİR 

NİTELİK VE TECRÜBE HALİ-

Nİ İFADE ETMEKTEDİR.  

HAMZA TÜRKMEN R
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Türkiye’de ulusalcı sivil ve asker bürokrasi ve 
kapitalist sermayedar güruhun Batılılaşma-
laiklik temelinde oluşturdukları Türkiye’deki 
oligarşik yapı, cumhuriyet kurulduğundan 
beri Osmanlı bakiyesi Müslüman halkın 
İslamî aidiyetlerini aşağılamış, yasaklamış 
ve Müslümanları, seküler Türk ulus kimliği 
için asimile etmeye; bu konuda da kesin bir 
sonuç alamayınca İslam’ı alt kimliğe indirge-
meye çalışmıştır. Ancak devletteki görünen 
veya görünmeyen iktidar alanını elinde tutan 
ve halka parya muamelesi yapan “merkez” 
veya oligarşik yapı, halkın yani “çevre”nin 
yükselen tepkisini tasfiye edemediği zaman 
“millî birlik ve beraberlik” klişesiyle kardeş-
lik edebiyatına sarılmaktadır. “İrtica” edebi-
yatını da dilinden düşürmeyen bu tutum, 
vahyî bildirim gereği takılan başörtümüzü ve 
edinmeye çalıştığımız İslami eğitimimizi ya-
saklamaya çalışırken, namaz kılan subayları 
bünyesinden atarken; “şehitlik” , “Kutsallık” 
“Allah” gibi en temel kavramlarımızı da sap-
tırıp kullanabilmektedir.

Lügat olarak kan bağı olan, yakın akraba ile 
sosyal bir birliktelik veya dost, sevilen kim-
se, yetim gözeticisi gibi anlamlara gelen “veli” 
kavramı, vahiyle ıstılahî olarak düzletilmeye 
tâbi tutulduktan sonra akidevî çerçevede kul-
lanılmaya başlanmıştır. Kavram en genelde 
inanç ekseninde kullanılmış ve iman edenler 
ile inkâr edenlerin velileri diye Kur’an’da yer 
almıştır (2/120). İslam’da da kardeşlik veya 
yakınlıkta esas olanın iman yakınlığı olduğu-
nu Âdem’in iki oğlu meselinden (5/27) veya 
Nuh (a)’ın isyankâr oğlu için Rabbimizin “O 
senin ailenden değil” (11/46) hitabından veya 
ifsad eğiliminden vazgeçmediği için helâk 
olan Lut (a)’ın eşinin akibetinden (29/32) de 
öğrenebiliriz.

Ulusçuluk, ülkecilik, takımcılık, mezhep-
çilik, ırkçılık, sınıf inancı gibi önceliklere 
dayanan söz konusu söylemsel kardeşlik, 
duygu boyutundan kesin inançlılık haline 

dönüştüğünde artık bu kişiler için de cahilî 
temelli bir kardeşlik sıfatlandırması yapıla-
bilmektedir. Bu bağlamda Rabbimizin ikâzı 
unutulmamalıdır: “Şüphesiz Biz, şeytanları 
inanmayanların velisi kıldık” (7/27).

Söylemsel kardeşlik konjonktürel bir ta-
nımdır. Ailevî kardeşlik ise ana-baba ilişkisi 
açısından fıtrî bir yakınlıktır. Çağdaş bilim 
verileri açısından fiilî yakınlık en başta gen 
kodları ile alakalıdır. Ancak karşılıklı velilik, 
sevgi ve İslamî mükellefiyetleri ifade eden 
iman kardeşliği, ayrıca bu güzel meziyetle-
riyle ailevî kardeşliği de kuşatabilir. İman 
kardeşliği hem dünyaya hem âhirete dönük 
bir bilinç, adanmışlık, izhar ve tanıklık inti-
fadasıdır. Vahiyle ve fıtratıyla barışık İslami 
şahsiyetlerin ilişkileri bu özellikleri dola-
yısıyla kardeşlik ve vahye tanıklık üzerine 
kurulur. Çünkü müminler kardeştir (89/9), 
işlerini aralarındaki istişare ile gerçekleştirir-
ler (42/38) ve vasat bir ümmet olarak Hakk’a 
şehitlik/tanıklık etmekle (2/143) yükümlü-
dürler.

Maalesef ki gaybî ve amelî alanlarda Kur’an’la 
olan irtibatımız zayıfladıkça ümmet dayanış-
ması yani müminler arası kardeşlik esası da 
zedelenmiştir. Son birkaç asırdan bu yana 
öze dönüş/ıslah hareketleri dışında, İslam 
ümmeti çözülme ve inhiraf halini yaşadığı 
için de yaygın olarak iman kardeşliği formu 
ümmet aidiyeti ile birlikte gittikçe nostaljik 
bir anıya veya söylemsel kardeşlik seviyesine 
düşmüştür.

Kur’an’ın insanlığa sunduğu kardeşçe ve is-
tişari temelde bir arada yaşama ideali bilgi, 
tâlim ve şahitlik eylemliliği ile kazanılacak 
bir hedeftir. Rasulullah (s) ve Rasul’le bir-
likte olanlar (10/43) insanları basiret üzere 
Hakk’a ve kardeş olmaya çağırmadan önce, 
tertil üzere vahyi okuma-anlama, vahyî me-
sajın hayatla bağını kurma, Kur’anî mesajı 
aktarma üslubu ve şahitlik örnekliği konula-
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rında hep birlikte istişarî eğitimden geçmiş-
lerdi (73/20). 

Kur’an’ın insanlığa sunduğu kardeş olma ve 
kardeşçe bir arada yaşama hukukuna ulaşa-
bilmek için Rasulullah’ın Kur’an’da da göste-
rilen ilim ve tâlim temelli bu sünnetini ihya 
etmemiz gerekmektedir. Kardeşlik konusun-
da Rabbimiz’in âyetleri nüzul sırasına göre 
okunarak/dinlenerek öğrenilen vahyî bilgi 
imanlaştırılmaya başlandığında, ailevî veya 
söylemsel kardeşlik de iman kardeşliğine dö-
nüştürülmeye başlanmış, kardeşlik anlayışı 
olgunlaştırılmış ve bir Kur’an nüvesi olma 
idealine adım atılmış olur.

İman kardeşliğinin asıl hedefi, namazımızı tek 
başımıza ikame ederken bile Fatiha Sûresi’ni 
okurken her rekâtta taahhüt ettiğimiz “Yalnız 
Sana ibadet eder, yalnız Senden yardım dileriz” 
(1/4) itaatimizi “Biz” olarak yerine getirebil-
mek ve hakikate tanıklık yapabilmek sorum-
luluğudur. Çünkü İslam’ı yaşamak ve tebliğ 
edebilmek “şahitler/şehitler” (2/143) ile birlik-
te gerçekleştirilebilecek bir eylemdir. Böylesi-
ne bir kardeşlik imkânını yakalayamasak bile 
tek başına bencilce değil, Hz. İbrahim gibi 
“tek başına bir ümmet” (16/120) gibi davran-
ma sorumluluğumuz vardır. Amaç; Allah’a, 
Kur’an nasslarına veya İslam’a tahkik ederek 
iman edebilmek ve bu imanı tanıklaştırarak 
vahyin yaşayan tebliğcileri olabilmektir. 

Hz. Muhammed’in ilk iman eden sahabesiy-
le birlikte tertil üzere Kur’an okumak, öğ-
renmek ve tâlim etmek eylemini Rabbimiz, 
Rasulullah için “Ben ve bana uyanlar gecenin 
azında, çoğunda veya yarısında” (73/20) hi-
tabıyla anlatmaktadır. İşte böylesi bir vahyî 
bilgi edinimini, tahkik, tâlim ve iman eyle-
mini bir Kur’an nüvesi olarak paylaşmak 
gerçek kardeşliği yakalayabilmenin yoludur. 
Yeniden Kur’an nesli olma ideali içinde ger-
çekleştireceğimiz bu tür ilim, fikir, amel ve 
insanî paylaşımlar ile gerçek kardeşliğimizi 

olgunlaştırabilir ve bu olgunlukla diğer kar-
deşlikleri fıtrata ve vahye uygun bir anlamlı-
lık haline yükseltebiliriz.

Ulusal Sınırların Tutsaklığını Aşmak

İslam coğrafyası Birinci Dünya Savaşı biti-
minde İtilaf Devletleri’nin yeni saldırılarıy-
la da son mevzilerini kaybederek tamamen 
gayrimüslimler tarafından işgal edilmiş hale 
gelmişti. İmam İbn Tümerd rehberliğinde 
kurulan Muvahhidler hareketi ve yönetimin-
den sonra 6-7 asırdır eğitimde ve yönetim-
de Kur’an merkezli olma diriliğini kaybeden 
Müslümanlar, dış cahiliye tarafından kuşatıl-
madan önce, aslında kendi iç cahiliyeleri ile 
akidevi, fıkhi, idari alanlarda vîran hale gel-
mişler ve rüzgârları kesilmişti. Saltanatçılık, 
bâtinilik ve mezhepçilik gibi inhiraf halleri 
iç bünyeyi eriten en önemli sapma nedenle-
riydi. Mehmet Akif’in şiirlerinde kullandığı 
“Bulamazsın iki âlim dini nezih, fıkhı sağlam”, 
“Medreseler harap olmuş türap olmuş” veya 
“Türk’e sundular tasavvuf diye olgun şırayı” 
gibi tümcelerle anlattığı acıklı bir durumdur 
bu.

Malik bin Nebi’nin “Sömürüye müsait hale 
gelmek” dediği ve imanın ferdileştiği bu sü-
reçte enkaz haline gelmiş ümmet yapısı, 20. 
yüzyılın başından itibaren İslamî değerleri 
tahrif olmuş, içimizdeki Batı’nın işbirlikçi-
si elitlerin ön açmasıyla ulus-devlet ve top-
lumlara bölünmüş ve parçalanmıştı. Vahyî 
bilinç temelli kardeşlik pratiği, ümmet algısı 
gibi nostaljik bir durum veya özlem haline 
gelmişti. Sinan Çetin’in “Propaganda” filmin-
de trajik boyutu oldukça iyi işlenen ümmet 
coğrafyasının dikenli tellerle ulus sınırlara 
bölünmesi sonucunda artık pazarımız, cami-
miz ve mahallemiz de ayrılmış, her birimiz 
seküler temelli ulus değerler ve sembollerle 
tanımlanır hale gelmiştik. 

Son 150 yıllık çöküş ve modernleşme süreç-
lerini tevhidî uyanış öncülerinin İslamî ölçü-
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lerle açıklamaya çalışmasını ve bu sürece na-
sıl geldiğimizi tahkik etmelerini, sürece ha-
maset ve yüceltmeci tarih telakkileriyle veya 
tarihselci okumalarla yaklaşanların karala-
maya çalışmaları demagojik bir yaklaşımdır. 
Üstelik modernist ve gelenekçi bakış ve tarih 
okumalarından farklı olarak ıslah temelli ve 
Kur’an ölçüleri ile tarihi değerlendirmeye ça-
lışanlara, öze dönüş, ihya ve ıslah çabalarına, 
neo-gelenekçilerin “150 yıldır modernizmin 
etkisindeler” veya “kopuk tarih anlayışı için-
deler” türü ithamlar yöneltmesi, diyalogu ve 
istişarî araştırmaya-tahkike daveti değil, bir 
saptırma halini ifade et-
mektedir.

Müslümanların bütün çö-
zülmüşlük ve iç-dış cahi-
liye tarafından kuşatılmış-
lık haline rağmen, İslam’la 
irtibatlı Osmanlı Devleti, 
İran Şahlığı, Afganistan ve 
Fas Emirlikleri ve Hint-
Moğol İslam Devleti’nin 
bakiyesi Müslüman halk-
lar, fıtrî olan dindarlık iç-
güdüsü gereği İslamî gele-
nekle bağını kesmemiş ve 
parça doğrular şeklinde de olsa İslamî duyar-
lılıklarını yaşatmışlardı. Ayrıca emperyalizm 
ve işbirlikçi garpzedeler vasıtasıyla bölünüp 
ulus-devletlerin tebaası konumuna getiril-
mişliğimizle beraber namaz ve oruç gibi ritü-
ellerimiz seküler kadroların tüm aşağılama ve 
engelleme girişimlerine rağmen şeklî de olsa 
devam edebilmiştir. Ama kıldığımız namazı-
mız ve tuttuğumuz orucumuz bizleri, büyük 
ölçüde fahşâya karşı tavır alma, dünyevî tu-
zaklara aldanmama ve vahye şahitlik yapma 
ibadetine yöneltememiştir. Çünkü ibadet 
formumuzun muhtevası da Sünnet-i Rasul 
ile tanıklaşan vahyî saflıktan ve iman-amel 
bütünlüğünün diriliğinden oldukça uzaklaş-
mıştı.

Bugün ümmet bilincini yeniden yükselten 
ve iman edenleri yeniden iman etmeye ça-
ğıran (4/136), İslamî uyanış hareketleridir. 
İslamî uyanış hareketlerinin en birinci ihti-
yacı, önce Kur’an’dan yararlanma biçimi ve 
usulu’d- din konusunda sahih ve nesnel bir 
yeterliliğe ulaşmak ve modernizmin veya 
Batılı paradigmanın fiilî saldırıları dışında 
düşünsel-kültürel-siyasî saldırı ve kuşatma-
larını cevaplayacak Kur’an bütünlüğüne da-
yanan bir perspektifi yakalamak ve bu ko-
nudaki kazanım ve birikimleri özümseyerek 
paylaşabilmektir.

Doğru ve tutarlı düşün-
celer, bahar çiçekleri 

gibidir. Onların kokusu 
sınırlarla veya hapishane 
parmaklıklarıyla engel-
lenemez. Müslümanların 
tüm zaaflı yapısına rağmen 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
jakoben Batılılaşma dayat-
maları bile onca zulüm-
ler, sürgünler, yasaklar, 
İstiklâl Mahkemeleri’nin 
idam kararları ve asimilas-
yon politikalarına rağmen 

İslam’a aidiyet duyan kitlelerin fıtrî özlem ve 
taleplerini söküp atamamıştır. Bu gerçeklik 
jakoben oligarşik merkeze karşı, çevrenin en 
önemli ortak paydası ve direnci olmuştur. Bu 
direnç bugün de fıtrata ve vahye uygun ba-
kış açılarıyla gerçekleşecek yeterli tebliğ ve 
hareket modellerine muhtaçtır. Bu ihtiyacı 
hisseden ve bu çizgide sorumlu davranan 
Müslümanlar, bahar çiçeklerinin kokusuna 
en fazla ihtiyaç duyanlardır.

Bugün doğru bilgiyi tanıklaştırmak için, 
doğru bilgi ve bakış açısı arayışındaki insan-
lar için Türkiye’de belki hiçbir zaman elde 
edilemeyen bir vahyî bilgi ve görgü birikimi 
oluşmuştur. Yeter ki tahkik konusunda adım 

AÇILIM POLİTİKALA-
RINDA KULLANILAN 
“KARDEŞLİK” İFADESİ, 
CUMHURİYET TARİHİ 

BOYUNCA IRKÇI UYGU-
LAMALARI ALKIŞLAYAN 
KEMALİST-BATICI KİT-
LELERİN REFLEKSLERİ 
HESABA KATILDIĞIN-

DA SADECE BİR TAKTİK 
OLARAK ALGILANDI.  
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atılsın. İletişim çağında artık Türkiye Müs-
lümanlarının ürettiği birikim ve bakış açısı 
dünya Müslümanları için de iyi bir nitelik ve 
tecrübe halini ifade etmektedir.  

Ancak arada fizikî engeller kadar psikolojik, 
usûlî veya metodik sınırların mevcudiyeti de 
bir hakikattir. Ellerimiz hâlâ birbirine kavu-
şamıyor. Arada tel örgüler ve vize engelleri 
var; ama mevcut hükümet bazı ülkelerle bu 
sınırları kaldırmış durumda. Vize engelini 
kaldıran imkân nereye akarsa aksın, ellerini 
ve kalplerini birbiriyle buluşturmak isteyen 
tüm bilinçli Müslümanlar için bu gelişme 
önemli bir hal veya imkândır. Ve sorulması 
gereken ise, bu imkânı Kur’an toplumunu 
yeniden inşa etmek için nasıl değerlendire-
bileceğimiz ve bu özlemin sosyal tanıklığını 
Türkiye denilen sınırlar içinde nasıl kurum-
laştırma örnekliğini oluşturabileceğimizdir.

Açılım Politikalarını Değerlendirmek

Sınırları içinde yaşadığımız Türkiye’de 
“çevre”nin adalet ve özgürlük arayışına da-
yanan muhalif gücü, zaman zaman oligarşik 
iktidarı, diğer bir deyişle “merkez”i sıkıştır-
mıştır. Ama çevrenin taleplerini merkeze ta-
şıyan siyasal güçler her zaman önce “kırmızı 
kitap”larla uyarılmış, risk geçmediyse yargı 
kurumuyla sindirilmeye çalışılmış ya da si-
lahlı bürokrasi tarafından darbe veya muh-
tıra ile hizaya getirilmişlerdir. 28 Şubat 1997 
postmodern darbe süreciyle birlikte çevrenin 
ve İslamî muhalefetin enerjisi bastırıldıktan 
sonra, çevreyi temsilen kurulan AK Parti, 
İslamcı olmadığını açıklarken, Türkiye’yi 
ekonomik olarak kalkındırmayı, çevre için 
de insan hakları ve temel özgürlükler ko-
nusunda rahatlatma sağlamayı amaçladığını 
ilan etmiştir.

Türkiye’de on binlerce halk çocuğunu em-
peryal amaçlar doğrultusunda Irak’a savaşa 
yollayacak ve yeni ABD üsleri açacak olan 
küresel kapitalizmin dayattığı insanlık ve 

kardeşlik düşmanı 1 Mart 2003 Tezkeresi’nin 
onurlu Müslümanların ve diğer muhalif un-
surların direnişi sonucu çok az oy farkı ile 
TBMM’de onay almaması AK Parti hükümeti 
için son derece uyarıcı olmuştur. Çevrenin 
tüm resmi kuruluş ve politikalardan bağım-
sız olarak 1 Mart Tezkeresi’ne karşı ortaya 
koyduğu tepki, yönetimde daha sonradan 
vesayet rejimini ve kırmızı kitap geleneğini 
aşmak için bir dönüm noktasına ve cesaret 
bulma haline dönüşmüştür.

1 Mart Tezkeresi’nin Meclis’e onay için sunul-
masından bir gün önce Beyazıt Camii’nden 
gerçekleştirilen Cuma çıkışında ABD uşaklı-
ğına karşı çıkmak ve Iraklı kardeşlerimizi sa-
vunmak için büyük etki uyandıran bir pan-
kart açılmıştı: “Amerika’dan Korkma Allah’tan 
Kork”. Ve 1 Mart Tezkeresi TBMM’den onay 
alamadı. Çevre içinden gelen İslamcıların bu 
muhalif bilinçli sesi, çevreyi temsil etmek 
iddiasında olan AK Parti’yi hem iç hem dış 
merkeze karşı daha tutarlı hale getirdi. AK 
Parti hükümeti Türkiye’nin kapitalist dünya 
eksenini değiştirmedi; ama emir alan ülke 
seviyesinden zorunlu işbirliği düzeyinde de 
olsa pazarlık eden bölgesel bir güç konumu-
na gelmesine aracı oldu.

AK Parti hükümeti merkeze karşı bu özgü-
ven kazanımının peşinden, darbeci oligarşi-
ye karşı Ergenekon soruşturmasını, sonra da 
Türkiye’yi görece normalleştirmeye götüren 
açılım politikalarını başlattı. Açılımla ilgili 
konu ilk olarak 2009 yazında “Kürt Açılımı” 
olarak gündeme geldi. Daha sonra alanı ge-
nişletmek veya muhalefeti yumuşatmak için 
bu vurgu “Demokratik Açılım” terkibine dö-
nüştü. Türkçü militarist ve ırkçı tepkiler kar-
şısında bu sefer konu “Millî Birlik ve Kardeş-
lik Projesi” şeklinde ifade değişimine uğradı. 
Açılım politikalarında kullanılan “kardeşlik” 
ifadesi, Cumhuriyet tarihi boyunca ırkçı uy-
gulamaları alkışlayan Kemalist-Batıcı kitlele-
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rin refleksleri hesaba katıldığında sadece bir 
taktik olarak algılandı.  

Gündeme Kürt, Alevi ve Roman açılımla-
rı olarak gelen, sonuçta da darbeci vesayet 
anayasasını tartışmaya açan bu gelişmeler ol-
dukça önemliydi. Açılım tartışmaları köklü 
çözümler getirmese bile söz konusu sorunla-
rın tartışılması imkânını getiriyordu.

Aleviler, Kürtler, Romanlar için düşünülen 
açılım, bir türlü Müslümanların inanç ve dü-
şünce özgürlüğü, İslam’ı sansürsüz öğrenme 
ve yaşama hakkı, başörtüsü yasağı, TSK’dan 
namaz kıldığı için atılan askerlerin durumu, 
İstiklâl Mahkemeleri’nde keyfî olarak İslam’a 
duyulan hınçla idam edilen binlerce Müslü-
manın iade-i itibarı ve 5816 sayılı yasanın 
kaldırılması gündeme getirilmiyor veya ge-
tirilemiyordu. Çevrenin talepleriyle ilgili en 
büyük engel, Türkiye’deki yargı yapısı ve 
darbe anayasasıydı. Vesayet rejiminin yargı-
sı, Kemalist ideolojiye göre çevrenin inanç 
ve kültür yapısını kontrol altında tutsun diye 
şekillendirilmiş; bu hukuku keyfileştiren to-
taliter yapı 1960 ve 1982 anayasalarıyla da 
tahkim edilmişti.

Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri baş-
ta olmak üzere tümünün değiştirilmesi 
Türkiye’nin normalleştirilmesi için kaçı-
nılmaz. Ama hem vesayet anayasası bunu 
engelliyor hem çevrenin siyasal güçleri bu 
engeli aşmak üzere örgütlenmiş ve çevreyle 
gereğince bütünleşmiş değildir. Böyle olun-
ca da bu hedefe gitmek üzere değişiklik bazı 
maddelerle sınırlanıyor ki İslamî kesimde bu 
konuyla ilgili ilk olarak Özgür-Der, peşinden 
de 20 Nisan 2010’da yaptıkları ortak basın 
açıklaması ve imza attıkları ortak basın bil-
dirisi ile İslamî kuruluşlar değerlendirmede 
bulundular.  

Değiştirilemez madde tabusunu reddeden ve 
kimliklerin özgürlüğü temelinde anayasanın 
tümünün değişmesi talebini öne süren bu çı-

kışın arkasında Özgür-Der, Mazlumder, İHH, 
Akabe Vakfı, AKV, İMH, Medeniyet Derneği 
gibi İslamî çevrelerin kuruluşları yer aldı. 
İslam kuruluşların 2010 Anayasa Değişiklik 
Paketi hakkındaki açıklamalarındaki şu vur-
gular önemliydi:

“Asıl odaklanılması gereken husus, 
Anayasa’nın ideolojik içeriği ve otoriter-
bürokratik bütünlüğüdür. Temel sorun 
Anayasa’nın resmî ideoloji dayatmasıdır. 
Mevcut Anayasa farklı dinî, ideolojik, etnik 
kimlikleri yok saymakta ve laik-Kemalist 
Türk ulusal kimliğini tüm topluma dayat-
maktadır… En temelde ise Cumhuriyet’in 
kuruluşundan bu yana sistemli bir biçimde 
halkın İslamî kimliği ve değerleri aşağılan-
makta, dışlanmaktadır. 

Biz Müslümanlar açısından sorun, 
Anayasa’nın bazı maddelerinde değil, ru-
hunda ve işleyişindedir. Anayasa’yı yapan 
iradenin halka düşman ve İslam’ı toplumsal 
hayattan silmeye kararlı bir sistem olduğu 
gerçeğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Bü-
tün bunlara rağmen, sorunun büyüklüğü ve 
bütüncüllüğü Anayasa metninde yapılacak 
değişiklikleri önemsiz ya da değersiz kıl-
maz.”

Anayasa değişikliğiyle ilgili sınırlı da olsa 
konuya hak ve adalet temelinde İslam kim-
liği ve ilkeleriyle yaklaşma duyarlılığını ifade 
eden bu bildiriyi, bu tür konularda gardiya-
nına ilgisiz mahkûmlar gibi davranan veya 
ilgisinin üzerini küllendiren yaklaşımların 
aşılması açısından ciddi bir canlılık, haya-
tın içinde Müslümanca yer alma, birlikte iş 
yapabilme kardeşliği ve şahitliğe yönelen bir 
meşveret örneği olarak görebiliriz.

Tabii ki açılım politikalarına ve gündemdeki 
Anayasa değişikliklerine yaklaşırken kabul 
veya tepki noktasında öncelikle gözetilecek 
husus, bu girişimlerin İslam adına değil, 
yine sistem içinde kalarak görece özgürlük 
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ve insan hakları adına yapıldığıdır. Ama 
unutulmaması gereken husus, Rabbimiz’in 
Ehl-i Kitab’la olan ilişkilerimizde bile mu-
hataplarımızı “kantarlarca yük emaneti” ve 
“bir dirhem emaneti” konusundaki eminlik ve 
yaklaşım farklılıklarına (3/75) göre değerlen-
dirmemizi istediği meseldir. Yine unutma-
mamız gereken bir husus da Rum’un yen-
mesinden ferahlayan-sevinen (yefrahu) ilk 
Kur’an neslinin, kendi kuşatılmışlıkları ve 
imkânsızlıkları içinde bağımsız kimliklerini 
inşa etme faaliyetini bırakıp Rum ordusuna 
asker yazılmaya gitmemeleridir. 

Rabbimiz, “kızıp giden” Yunus (a)’ın veya 
uzun yıllar verdiği tebliğ mücadelesine rağ-
men bir gemi mürettebatından fazla insanı 
ikna edemeyen ama rasullük görevini bi-
hakkın yerine getiren Nuh (a)’ın kıssalarını 
bizlere boş yere bildirmedi.  Cahilî kuşatma 
altında vahyi sosyalleştirmek ve insanları 

karanlıktan aydınlığa çıkartarak iki dünya 
saadetine yönelmek konusunda en önemli 
örnek ise üsvetul hasene olan Rasulullah ve 
davasına sahip çıkıp itaat eden iman kardeş-
leridir. Günümüzde de kuşatıldığımız şartlar 
altında “müminler kardeştir” (49/10) deyip 
böyle bir niteliği fikirde, eylemde ve imanda 
yakalayarak diri bir Kur’an toplumuna nasıl 
gideceğimizi en başta Sünnet-i Rasul’ün Mek-
ke siretinden Kur’an vahyini nüzul sırasına 
göre tâlim ederek öğrenebilir, bu doğrultu-
daki Kur’an talebelerinin sosyal birikimlerini 
paylaşabiliriz. 

Vahyin belirlemediği kültürel ve siyasal şart-
lara teslim olmadan, hayatın içinde veya 
arazide Kur’an nesli halkalarını/nüvelerini 
oluşturabilmek için kendi inşa görevimizi 
öncelikli bir ibadet göreviyle gerçekleştire-
bilmeliyiz. Tabii ki bu süreçte Taifleşme değil 
Yesribleşme şartlarını da gözetmeliyiz. 
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nsanlığın kardeşliği üç tiptir. Bunlar, Hz. 
Âdem’in çocukları olmamız hasebiyle tüm 

insanlarla olan kardeşliğimiz, aynı anne babadan 
olma sebebine bağlı olarak soy kardeşliğimiz ve 
aynı dini paylaşmaktan dolayı din kardeşliğimizdir. 
Allah’ın hangisini öne çıkardığını sorarsam tered-
dütsüz hepinizin “Din Kardeşliğidir” dediğini duyar 
gibiyim. Çünkü Rabbimiz “Mü’minler ancak kar-
deştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. 
Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet 
edilsin” (Hucurat 49/10) buyurmaktadır. 

Ancak dünya sevgisine bağlı kardeşliğimiz artıkça 
her üç kardeşlik de ciddi hasar görmeye ve unu-
tulmaya başlandı. Önce insanlarla olan kardeşliğe 
darbe vuruldu; “Benim dinimden değil, benim ren-
gimden değil, benim milletimden değil…” denile-
rek dünya mazlumlarından uzak düşüldü ve onlara 
zulüm edenlere karşı duyarsız kalındı. Bu duyarsız-
lık başkalarınca normal olabilirdi, ama bir inanan 
için bu durum bazı âyetlerin inkârı idi. Rabbimiz, 
“Renkleriniz ve dilleriniz Allah’ın âyetleridir” (Rum 
30/22); “…Sizi kavimlere ayırdık ki, tanışasınız…” 
(Hucurat 49/13) demiyor muydu?  O halde nasıl 
duyarsız kalınabilirdi? Belki birileri bizim yerimize 
bazı yüklerin altına girmişti. Ancak biz bir taş değil-
dik, bizim de yapabileceğimiz şeyler mutlaka vardı. 
Maddi içerikli, sözlü ve bir duayla olsun destekte 
bulunmamız gerekmez miydi? 

“Müslüman müslümanın 
kardeşidir. Ne ona 

zulmeder, ne de onu 
zulme teslim eder. Kim 

kardeşinin bir sıkıntısını 
giderirse allah da onun 

kıyamet günündeki 
sıkıntılarından birini 

giderir…” (hadis-i şerif)

İMEHMET ÇAKIL

mcakil63@gmail.com

D E N E M E

Kardeşlik Sahipliktir
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İnsanlık kardeşliğine olan duyarsızlığımız sı-
nırlarımızdan uzak olan din kardeşlerimize 
de yansıtıldı. Önderimiz Hz.Muhammed (s), 
“Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona ne 
zulmeder ne de zulme teslim eder. Kim Müs-
lüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah 
(c) da onun ihtiyaçlarını giderir. Kim kar-
deşinin bir sıkıntısını giderirse Allah (c) da 
onun kıyamet günündeki sıkıntılarından bi-
rini giderir. Kim bir Müslümanın kusurunu 
örterse, Allah (c) da kıyamet gününde onun 
bir kusurunu örter” (Buhârî, Mezâlim 3) di-
yordu. Ancak vehn içinde, taşlaşan kalpler 
bu din kardeşlerini de unuttu.   

Uzaktaki kardeşlere olan duyarsızlık, kalp-
sizlik, zaman içinde yakın çevredeki Müslü-
man kardeşlerimize ve karındaş kardeşleri-
mize karşı da tavır halini aldı. “Alman usulü” 
denilen aynı evin içinde herkesin kesesine 
göre hareket ettiği kardeşlik tipi bize de bu-
laştı. Karşılıksız verme ve ikram unutulmaya 
yüz tuttu. Sonra dönüp “Çocuklarımıza kar-
deşlik nasihatleri edelim” dedik, o da tutma-
dı ve onların bile fazla kardeşler olmaktan 
çok memnun olmadıklarını gördük. Sonuç; 
davranışta olmayan kardeşliğin sözde de 
para etmediği görüldü.

Günümüz kardeşsizliği beraberinde sahip-
sizliği de getirmektedir. Âlemlere Rahmet 
Peygamberimiz’in (s), “Ey Allah’ın kulları 
kardeş olunuz!” emri hayatımızda yer yap-
mayınca, Allah’ın bize olan sahipliği de azal-
dı. Yoldan sapanlara ise şeytan sahiplik etti 
ve onları fena halde çarptı. Onun maskarası 
olanlara, sahiplenecekleri yeni şeyler göster-
di. Ev, araba, makam, para, derken hedefleri 
tamamen değişti. Kardeşliğin ve sahiplen-
menin gereğini yerine getirmeyenlerin ya 
dünyada iken kazanç zannettikleri bir bir el-
lerinden alındı ya da öldükleri zaman zaten 
kendileri bırakıp gitti.

Kardeşliğe sahiplik her çağdan daha fazla bu 
çağdaki Müslümanların ana hedefi olmalıdır. 
Kardeşleri daha sık ziyaret etmek, borç ver-
mek veya karşılıksız vermek, sıkıntı anında 
yanlarında bulunmak ve sonuna kadar kar-
deşlerimize sahip çıkmak, mümin olmamı-
zın temel şartıdır. Bizim bir din kardeşimize 
sahip çıkmamız, umulur ki Allah’ın da bize 
sahip çıkmasını getirecektir. 

Peygamber varisleri olan âlimlerimize olan 
kardeşliğimiz ve onlara sahiplenmemiz ön-
celikli işlerimizden olmalıdır. Onlara her yö-
nüyle destekte bulunmak bizi diri tutacak-
tır. Biz sahip çıkmasak da, Allah’ın dinine 
sahip çıkan ve bu yolda bedel ödeyenlerin 
sahibi şüphesiz Allah’tır. O, onlara dünyada 
da âhirette de sahip çıkmaya zaten kadirdir. 
Önemli olan bizlerin kardeşliğimizin gereği-
ni yerine getirmesidir. Kardeş olmaktan fellik 
fellik kaçan ise er veya geç Allah tarafından 
yakalanacak, bu yakalanmanın neticesi ya 
dünyada gam, keder ve yalnızlık ateşi ya da 
cehennemde odun gibi kendisini doğrultan 
bir ateş olacaktır.

Rabbim bizleri, tüm kardeşlik çeşitlerine sa-
hip çıkan ve bu uğurda her türlü fedakârlığı 
gösterebilen kardeşlerden eylesin. Âmin. 
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1988-89 yıllarıydı, İstanbul-
Ümraniye Bir Mayıs (yeni ismiyle 

Mustafa Kemal) mahallesinde geçici olarak 
ikamet etmekteyim. Doğunun … kentinin 
bir köyünde yaşamakta olan annemle an-
kesörlü telefon ile konuşuyoruz. Hal hatır 
soruyoruz. Doğal olarak duygularımızı tarif 
etmek için, annemin kendisini rahat ifa-
de edeceği Kürtçe ile konuşuyoruz. Dahası 
onun, çocukluğumda bana öğrettiği dil ile 
annemle, anamın dili ile gurbet özlemimizi 
gidermeye çalışıyoruz. 

Hal ve vaziyetimize dair konuşuyorken ara-
ya santralden bir görevlinin huzurumuzu 
kaçıran soğuk buyruğu girdi: 

- Beyefendi, telefonda Kürtçe konuşuyor-
sunuz. Kürtçe konuşmak yasaktır. Devam 
ederseniz telefonunuzu keserim. 

- Beyefendi, siz kimsiniz? Ne hakla telefo-
numu kesiyorsunuz? Aradan çekilir misi-
niz? Ben annemle nasıl anlaşacağım?

- Beyefendi, onu bunu anlamam Kürtçe 
konuşmak yasak. Devam ederseniz, tele-
fonunuzu keserim.

- Bunu yapamazsınız. Başka çarem yok. 
Konuşmaya devam edeceğim. Kesiyorsa-
nız, kesin.

Ve telefon kesildi.

Yapabilmişti. Annemle aramıza girmişti. 
Kürtçe konuşmamızı engellemişti, devletin 
vazifesine sadık memuru.

Bugün gibi hatırlıyorum, Türkçesi düzgün, 
ifadesi nazik o memurun hayatımıza vurdu-
ğu darbeyi. Ne de olsa bir devlet geleneğiydi 

E L E Ş T İ R İ

Resmi İdeolojinin En Zayıf Halkası: 
Kürt Sorunu

Cumhuriyet döneminde 
kardeşlerden biri, ötekinin 

bir gün bağımsızlık talebiyle 
başına bela olacağı vehmine 

kapılarak, onu gösteren 
her şeye yasak koydu.

MUSTAFA AKMAN

makman64@gmail.com
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darbe; hayata, yönetime, siyasete, özgürlük-
lere, dile, kılık kıyafete… İşte o da bu töre-
nin görevlisiydi. 

Aradan yaklaşık yirmi sene geçti. Bugün de-
mokratik açılım çerçevesinde Kürtlere birtakım 
hakların verilmesinden bahsediliyor. İnsanın 
kendi başına bela alması bu olsa gerek. Tarihin 
beraber yaşamaya başladıkları döneminden 
itibaren sayılır ki sorunsuz bir şekilde yaşamış 
olan kardeşlerden biri ötekine sınırlamalar ko-
yuyor, hayat alanını daraltıyor. Sonra umursa-
mıyor, görmezden geliyor. Asimile ediyor, yok 
sayıyor. Bu çerçevede ayak uydur(a)mayanı 
küçümsüyor, hakaret ediyor, olmadı çeşitli şe-
killerde imha etmeye çalışıyor. 

Derken zaman geçiyor ve 80 sene boyunca 
uygulanan bu inkâr ve Türkleştirme politi-
kasının fayda vermediğini, beklenen sonuç 
yerine uyguladıkları yanlış politikalarla, sa-
dece bu kardeşlerin arasını açtığını ve ner-
deyse kitlesel ölçekte birbirlerine düşman 
kesildiklerini gören toplum mühendisleri, 
çaresizlikten olacak, bu kez kendileri arka 
planda durarak sorunun çözümünü siya-
silere terk etmiş gözükmektedirler. Çok da 
isabet etmektedirler. Dahası herhangi bir 
tarafından hiçbir surette müdahil olmama-
lıdırlar. Hâlihazır durumda çözüm, siyasiler 
eliyle Meclis’te olmalıdır. Lakin geleneğimiz-
de örneği çokça görülen; iki adım ileri beş 
adım geri misali değil elbette.

Zira bu durum, yakmalara, yıkmalara, cina-
yetlere neden oldu. On binlere varan canla-
ra, bir o kadar faili meçhullere, sürgünlere ve 
envai türlü mağduriyetlere sebep oldu. Hem 
bu sebepten ve hem de nerdeyse dünyanın 
küresel ölçekte tek merkeze dönüştüğü, 
değişimin önünde hemen hiçbir şeyin du-
ramadığı, totaliter uygulamaların zorlaştığı 
günümüzde fiili durumun devam edemeye-
ceği gerçeği ciddi manada bir açılımı gerek-
tirmektedir.

Ne oldu?

Kardeşler, Osmanlı’dan itibaren birlikte ya-
şadıkları Tanzimat, Islahat ve Meşrutiyet’ten 

sonra ilan ettikleri Cumhuriyet döneminde 
de yan yana eşit statülerde yaşayacaklarını 
sanırken bunlardan biri, ötekinin bir gün 
bağımsızlık gibi bir düşünce ile başına bela 
olacağı vehmine kapılarak, onu gösteren ve 
ona işaret eden her şeye yasak koydu. Esasen 
bu kuruntunun da nedeni yine kendisi idi. 
Çünkü teoriler üreterek kendinden menkul 
yüceliğini, eşsizliğini ilan ediyordu. 

Uzun zaman onların yaşadıkları bölgeye 
hizmet götürülmedi; bu paranoya dolayısıy-
la yatırım yapılmadı. İşte bu durumda bile 
Kürtler, Türklere itaatlerini sürdürmede, 
sevgilerini ızhar etmede geri durmadılar. 
Onlara özendiler ve onlar gibi olmak istedi-
ler, yerlerine yurtlarına bir Türk geldiğinde 
ilaveten izzet ve ikramda bulundular, yeter 
ki bu gelen Türk kardeşleri kendilerine sıcak 
davransın, yakın dursundu. Ama ne müm-
kün, özellikle asayişle görevli olarak gelen-
ler ile bir kısmı dindar kafatasçı eğitimciler, 
halk ve halkın çocuklarına olabildiğince me-
safeli, buyurgan ve sindirmeye ant içmiş gibi 
bakıyorlar(dı).

Burada şunu belirtmekte fayda vardır: Cum-
huriyet tarihinden bu yana uygulanan sekü-
ler ve radikal evrimci eğitim sistemi dola-
yısıyla dinî anlayış ve yaşantıdan uzaklaşan 
insanların, biraz da küçülen dünyadaki deği-
şim dalgası ile bilinç düzeylerinin yükselme-
si ve olaylara lâdinî bir pencereden bakmaya 
başlamalarıyla kendilerine, ırklarına ve yö-
relerine yönelik artık tahammül edemedik-
leri muamelelere tepki koymaları, derken 
bu tepkilerini bütünleştirip çeşitli olaylarla 
ispat-ı vücut etmeye çalışmaları esas konu-
muz değildir.

Burada, Türk’üyle, Kürt’üyle hayatlarını dinî 
duygularla sürdüren insanların, Kürtlerin 
maruz kaldığı bu serüvene dair tutumlarını 
değerlendirmeye çalışacağız. 

Cumhuriyet’in kurulmasını müteakip toplu-
mun ekseriyeti, kurucu kitlenin dayattığı an-
layış ve öngördüğü hayat biçimine mesafeli 
durdu. Devraldığı geleneksel dindarlığıyla 
hayatını sürdürmeye çalıştı. Geleneksel din-
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darlık çok da dinî esaslarla uyuşan bir yapıda 
değildi elbette. Hurafelerle dolu salt kültüre 
dönüşmüş bir halde idi, ancak yine de içinde 
ırkçılık rengi veya şu ırkın ötekine tahakküm 
ve tahkiri düşüncesini barındırmıyordu. 

Halk karşılaştığı baskılara çoğunlukla ilgi-
siz kalarak göğüs geriyordu; ancak bu arada 
dini öğrenme kaynakları tükeniyor ve dini 
öğreneceği zevat yok oluyordu. Kendileri-
ne, din eğitimi almamış, sermayesi kültür 
İslam’ından ibaret insanlar vaziyet etmeye 
başlıyordu. Hem kültür İslam’ının yozlaş-
maya ve empozelere açık olması ve hem de 
kimisi kendinden vazife bilerek iyi niyetle, 
kimisi de statükonun tayin ve yönlendirme-
siyle önde giden insanların risk almadan iste-
diklerini rahat yapmak adına devletle uyum 
içersinde çalışması dolayısıyla, bilerek veya 
bilmeyerek halkın zihnine, devlet ricalinin 
aşıladığı dışlayıcı, ırkçı ve asimile edici fel-
sefesi, belki de farkında olmadan rahatlıkla 
yerleşti.

Haliyle bununla daha çok formatlanan, Türk 
kardeşlerim oluyordu. Ruhlarına sinen bu 
Türklük mefhumuna çoğu zaman İslam an-
lamı yükleyerek müsterih de oluyorlardı. 
Kürtlerden de etkilenen olmuyor değildi; 
onlar da çoğunlukla Türkleşerek ve bazen 
ilaveten Hanefileş(tiril)erek aynı duruşa sa-
hip oluyorlardı. 

Fakat bu duruma genel manada Kürtlerin 
cevabı daha farklı olmuştu. Bir kısmı, ateist 
zeminde neşvünema bulan bir hareket baş-
latıp sürdürdü. Bu hareketin bütün Kürtleri 
temsil ettiği zannı külliyen yanlıştır. Ne var ki 
Kürtlüğünü inkâr eden veya unut(turul)muş 
olanların dışında kalan Kürtler, genel olarak 
karşılaştıkları haksızlıklara binaen ya az bir 
kısmıyla o harekete katıldı veya kahir ekseri-
yet kerhen destek verdi. Bunun istemeyerek 
olduğunun alameti, dertlerine deva olacağı 
zannıyla Ak Parti’ye ilk seçimde verdikleri 
destek idi. Nitekim yaşadıkları hayal kırık-
lığı son seçimde, hâlâ ümitli olanların dışın-
dakilerin desteğini çekerek DTP’ye dönmüş 
olmalarıdır. Görüyor ve inanıyorum ki bu 

insanların, PKK’nın felsefesini benimsedikle-
rinden değil, başka bir şefkat eli bulamamış 
olmalarından kaynaklanan bir beraberlikleri 
söz konusudur. Zira kendilerini, içinde bul-
dukları bir sorunla karşı karşıyadırlar. Zaten 
PKK denilen de bu sorunun bir sonucu değil 
miydi?  

Şimdi, bu şefkat elinin, Türk din kardeşle-
rinin oluşturduğu cemaat ve cemiyetlerden 
gelmiş olmasını bekleyen diğer Kürtlerin ce-
vabına sıra geldi. 

  Yanılmıyorsam 1984 yılıydı, okuduğum 
ilahiyat fakültesinde Arapça dersimize giren 
Karadenizli bir hocamız vardı. Bugün gibi 
hatırlıyorum; sınıfımızın ekseriyetinin Kürt-
lerden oluştuğunu hocamız da fark etmiş 
olacak ki derslerde gözlerimizin içine baka 
baka Kürtlere adeta küfrediyordu. Arapça 
yerine, kendisini Kürt sananların hizaya gel-
mek adına yapmaları gerekenleri ve neden 
yapmadıklarını ise tahrik edici küfürlerle an-
latıp duruyordu.

Çok sıradan ve basit bir örnek olan bu anek-
dot, Kürtlerin hayatları boyunca çeşitli türev-
leriyle bolca maruz kaldıkları bir durumdu. 
Böylesi iğrenç durumlara bu defa tersinden 
Kürt milliyetçiliği/ırkçılığı yaparak tepki gös-
terenler olmuştur. Nitekim bu nedenle şimdi 
hâlâ dağda bayırdalar. 

Irkçılığın doğru olmadığına kanaat eden di-
ğer Kürtler ise bu tür muamele ve söylemleri 
görmezden, duymazdan gelmeye çalışıyorlar-
dı. Netameli bir konuydu, rahatlıkla ırkçılık 
damgası yiyebilirlerdi. Bu sebepten, hoşları-
na gitmese bile, sükût ediyorlardı. Oysa ken-
dilerinden bu tür ithamlara maruz kalacakla-
rı kimi Türk kardeşleri, çoğunlukla daha ileri 
düzeyde ırkçılık boyası ile boyanmışlardı. 
İşin kötü yanı ekseriyeti bunun farkında bile 
değildi. Değil mi ki çocukluklarından itiba-
ren kanıksamış oldukları Türk Devleti, Türk 
Ordusu, Türk Lirası, Türk Hava Yolları, Türk 
Dil Kurumu, Ne Mutlu Türküm Diyene vs. 
nevinden yığınla etnisiteyi işaret eden ifade ve 
slogan bombardımanına maruz kalmışlardı. 
Nitekim ülkede yaşayan Laz’ıyla, Çerkez’iyle 
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Kürt
Sorunu

diğer bütün etnik unsurlar hemen tamamıyla 
asimile edilebilmişti. Sorun biraz da bunla-
rı İslam’ın kendisi olarak algılayan geniş bir 
dindar kitlenin varlığıydı. 

Yanlarında bir sebepten Kürtçe konuşması 
icap eden Kürt kardeşlerini, ikinci kanala 
geçmekle kınayan, hayat hakkı tanımayan bu 
Türk kardeşler ne yazık ki bu kardeşlerinin 
ikinci kanal dedikleri dilini değil öğrenme, 
tanıma lûtfunda dahi bulunmadılar. Geniş 
coğrafyamızda muazzam nüfusu teşkil eden 
insanların hepsi için konuşmak mümkün 
değil elbet. Lakin laik ve sol tandanslı olanlar 
dâhil Doğu’ya yolu düşen, Doğuluyla teşrik-i 
mesai eden insanların çoğu bu dil ve kültür 
ile ilgilenmeyi abes görmüştür. 

Oysa bu hem anadilin yasaklanmasının ne 
ağır bir cürüm olduğunu düşünmeye ve hem 
de anadillerinin yanında başka bir dili rast-
gele, kırık dökük öğrenmeye mecbur kalan 
bu insanların gerek eğitimlerinde gerekse 
mesela hastane gibi resmi dairelerde çektik-
leri eziyeti anlamalarına vesile olurdu. Daha 
önemlisi resmi dayatmanın dışında halk ola-
rak içten bir kaynaşmaya neden olabilirdi. 

Gerçi Türk kardeşler Kürt kardeşlerinin çek-
tiği bu eziyeti yakinen görüyorlardı. Evde 
Türkçe bilmeyen ana-babadan önce anadil-
lerini öğreniyorlardı. Daha sonra zorunlu 
olarak gelişigüzel bir Türkçe ve bununla ha-
yatlarının sınavlarına (SBS, ÖSS vs.) giriyor, 
beyaz insanlarla yarışmak durumunda kalı-
yorlardı.

Aslında örnekleri çoğaltarak apaçık olan du-
rumu detaylarda kaybetmeye gerek yoktur. 
Demeye çalıştığım şudur: Maalesef bu açı-
lım sürecinden önceki dönemde bu durumu 
kendine dert edinen herhangi bir dinî cema-
at ve dinî cemaat önderi veya dindar yazar çi-
zer, kanat önderi yahut ilahiyatçı olmamıştır. 
Kıyıda köşede istisnalarının olabileceği doğ-
rudur. Fakat burada kastım daha çok ülke 
çapında yaygın, çeşitli medya olanaklarına 
sahip dinî gruplardır. 

Yapmaya çalıştığım içerden bir özeleştiridir. 
Dindar Türk ve Kürt aydınlarının mesafeli 
duruşunu ya da hiç umursamayışlarındaki 
garabeti eleştirmektir. Çünkü aynı çevrele-
rin, dünyanın muhtelif yerlerindeki benzer 
baskılara tepki gösterirken, burunlarının 
dibindeki bu halkın yaşadığı trajediyi göz 
ardı etmeleri, İslami ilkelerle ne kadar bağ-
daşır durumdaydı? Sözgelimi aynı çevrelerin 
Bulgaristan’daki Türkler için talep ettikleri 
haklardan, yanı başlarında yaşayan Kürtlerin 
yararlanamıyor olması hangi dinî umde ile 
izah edilebilir idi? Yoksa yine mesela birinci-
ler seçilmiş milletten miydiler?

Bu anlattıklarımdan en az bir kısmının bugün 
artık ifade edilebilir ya da sağlanmış olduğu 
ve kimi dindar çevrelerin konuyu şurasından 
burasından sahiplenmeye başladığı söylene-
bilir. Ancak benim anlatmaya çalıştığım atı 
alanın Üsküdar’ı çoktan geçtiğidir. Demeye 
çalıştığım şudur:

Özelde biz Kürt dindar kişi ve çevreler, Türk 
kardeşlerimize uyarak dış dünyada olup bi-
ten benzerleriyle uğraşırken kimimizin de 
maruz kaldığı fiilî durumu es geçtik. Bu bi-
raz da ırkçılık töhmetinden berî olmak adına 
sergilenen bir tutumdu. Ancak başat neden, 
aslında din kardeşliği edebiyatıydı. Elbette 
adil İslam’ın ve dolayısıyla nezih din kardeş-
liğinin sorunun üstesinden rahatlıkla gelme-
si mümkündü(r). Ne var ki toplumun onu 
temsil kabiliyeti zayıflamıştı. Üstelik nesiller 
süren bir zihin yıpranması söz konusuydu. 
Kaldı ki esasen bir kaç yıldır başlamış olan 
bu açılım sürecinin öncesine kadar da Türk 
kardeşlerimize böyle bir sorunun varlığını 
ifade etmek ihanetle eş değer görülebilirdi. 

Bu yaklaşımın sonucu olarak konuyla ilgi-
lenmedik. Çözümüne dair bir projemiz ol-
madı. Bütün dediğimiz İslam, bu sorunları 
ortadan kaldırır vs. oldu. Ancak süreç o yön-
de işlemiyordu. İnsanlar sıkıntıdaydı ve kısa 
dönem için bu sıkıntılarına bir çözüm öne-
rimiz söz konusu olmalıydı. İlgilenmeyince 
yaşadıklarıyla baş başa kalan halk, kendisine 
çözümmüş gibi gelen çağrılara, faaliyetlere 
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ilgi duydu. İşte yazı boyunca söylemeye ça-
lıştığım budur benim; mesafeli duruşumuz, 
çözüm önerimizin olmayışı ve yaşadıklarını 
adıyla ifade etmeyişimiz, halkı başka olu-
şumların kucağına itti. Şimdi dinî duygula-
rı kabarık Kürtleri, başı yazmalı anaları can 
feda bir şekilde aslında ait olmadıkları et-
kinliklerde gördüğümde hep bunun vebalini 
düşünürüm.      

Ne olmalı?

Hiç değilse bundan böyle analar ağlamasın 
diye Kürt halkının kendisini muhatap alan 
bir açılım olmazsa olmazdır. Nitekim “De-
mokratik Açılım” denilen, bunun iyi niyetli 
olduğu görünen bir adımıdır. Ancak bu açı-
lımın salt bir Kürt açılımı ile sınırlı tutulması 
da yetersiz kalacaktır. Bu açılım çerçevesinde 
aynı zamanda diğer azınlık haklarının ya-
nında mutlaka kangrene dönüşen başörtüsü 
sorunu da çözülmelidir. Çünkü Türk’üyle, 
Kürt’üyle Anadolu’nun en büyük azınlık gru-
bu, bu soruna muhatap olan kitledir. 

Buna göre, gözü yaşlı annelerin acıları üze-
rinden oy avcılığı yapan ve süreci bir rövanş 
ve tahrik havasına sokarak sabote edecek 
kesimlere prim vermeden ve ayrıca devlet 
gücünü kullanarak yeri geldiğinde PKK’nın 
varlığının besleyicisi olma zannı altındaki 
örgütlere de pabuç bırakmadan, en üst dü-
zeyde özgürlükleri hedefleyen bir açılım esas 
olmalıdır. Bunun en ileri düzeyde destekçisi 
Türk’üyle, Kürt’üyle dinî kişi ve yapılar ol-
malıdır. Geçmişin vebalini belki böylece tela-
fi etmiş olurlar. Bu hususta bölünme parano-
yası yaşamaya ise hiç gerek yok. Artık deği-
şimin yönü, ırk temelinde sınırlar belirlemek 
yerine AB gibi sınırların anlamını yitireceği 
milletler topluluğuna doğrudur. 

Bu durumda ‘ya sev ya terk et’çiler aynı 
hikâyeyi okuyacakları yer bulmakta zorlana-
caklardır. Ama böylece resmi ideolojinin üre-
tip dayatmış olduğu en zayıf halka, halklar 
arasındaki en büyük bağlantı noktası haline 
dönecektir. 

Türk ve Kürt halkının yine eskisi gibi aynı 
çatı altında kardeşler olarak, ama mutlaka 
eşit statüde, insani kardeşlik zemininde bir-
likte ve beraber yaşamalarını sağlamak adına 
ivedilikle yapılması gerekenler birkaç başlık 
halinde şöylece sıralanabilir diye düşünüyo-
rum:

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi.− 

Sosyal-siyasal bütün alanlarda Kürtçenin − 
serbestçe kullanımının sağlanması.

Kamusal alan ve dairelerde Kürtçenin ser-− 
bestçe konuşulabilmesinin sağlanması.

Bütün devlet okullarında Kürtçe ve bu-− 
nun yanında Arapça ve Farsçanın da seç-
meli ders olarak müfredata konması.

Başta ders kitapları ve diğer eğitim-− 
öğretim araçlarının şoven içerik ve görün-
tüden arındırılıp, ilgili olanlarında Kürt-
lere ve Kürtçeye de yer verilmesi.

Alfabeye Kürtçede ve diğer Batı dillerinde − 
kullanılan harflerin eklenmesi.

Her tür okulda başörtüsüne yönelik uy-− 
gulanan yasağın kaldırılması.

Devlet dairelerinde uygulanan başörtüsü − 
yasağının kaldırılması.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana de-− 
ğiştirilen bütün isimlerin iadesi. 

Vaaz ve sohbetlerin Kürtçe verilebilmesi.− 

Kürt kökenli öğrencilere üniversitelerin − 
bütün bölümlerinde ek kontenjan sağlan-
ması, yani pozitif ayrımcılık.

Özel tv ve radyolarda Kürtçe programla-− 
rın yapılabilmesi.

Yasakçı zihniyetin her tür mağduru ve − 
bütün mahkûmlarına iade-i itibarın sağ-
lanması, verilen zararların telafi edilip, 
gerekiyorsa tazminat ödenmesi. 
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Vahyin Kardeşliğine 
Doğru

aharlar gelir. Muştu yüklü, umut ve 
aşk yüklü baharlar gelir. Bir damar 

yürür içten içe... Yürek yangınlarımıza, yal-
nızlıklarımıza, umutsuzluklarımıza, terke-
dilmişliklerimize, hız ve haz çağına inat bir 
damar yürür. Çağlar üstü bir seslenişle, taş-
lar yarılır, sular boşalır, gümrah baharlarla 
beraber, pınarlar bentlerini yıkar. Kar suları, 
yıkayan, arıtan yağmurlarla, çatlamış, ku-
rumuş, çölleşen, donup kalmış topraklara 
doğru akar. O zaman bir damar yürür yağ-
murlarla, kanayan yaralarımızı yıkamaya. 
Kin ve nefret bulutlarını dağıtıp örselenmiş 
umutlarımıza deva olmaya... Bir damar öy-
lece muhabbet çağlayanı gibi akar da akar...

Kardeşlerim dağ burçlarında, kardeşlerim 
mermi sağanağında, kardeşlerim mavzer 
gölgesinde, kardeşlerim zulmün yol kesen 
karanlığında, muvahhid sancılarına yasla-
nıp umutla, aşkla duaya çağırır mümin ve 
kardeş yürekleri...

Kardeşlerim Filistin’de, kardeşlerim Doğu 
Türkistan’da, kardeşlerim Afganistan’da, 
esir düşmüş tüm coğrafyalarda, duaya dur-
muş mümin yürekleri gözler... Onlar diren-
menin destanını yazarlar, cennetin daveti-
yesi muştu olup avuçlarına döküldüğünde, 
sağlam bir duruşla kavi bir imanla direnir 
ve beklerler.

Toptan bir itaatin göstergesi olan Rabb’imin 
buyruğuna uyarak, Hablullah olan Allah’ın 
ipine sımsıkı tutunmaktır onları yenilmez 

D E N E M E

Vahyin Kardeşliğine Doğru

Kinimizi, öfkemizi, 

şeytanlarımızı geçerek ilk 

adımı biz atalım. Kardeşlik 

hukukunu inşa için, temiz ve 

helal dostlukların sofralarına 

katık olacak azıklar 

heybemizde yollara düşelim.

BSELVİGÜL K. ŞAHİN
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kılan. Şairin dediği gibi, ‘Yenilgi yenilgi bü-
yüyen bir zafer vardır’  onların kara gözleri-
nin masumluğunda… Hablullah‘ın birleştir-
diği bir kardeşlik sarmalıyla, özgür ve güçlü 
bir duruşları vardır.

Hani Rabb’im diyordu; Âli İmran 103: “Hep 
birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın ve bir-
birinizden ayrılmayın! Ve Allah’ın üzeriniz-
deki nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize 
düşman iken kalplerinizin arasını uzlaştırdı 
da, O’nun lutfu sayesinde kardeşler oldu-
nuz; ve siz ateşten bir çukurun kenarınday-
dınız da, sizi oradan kurtardı! İşte bu şekilde 
Allah size mesajlarını açıklar ki doğruyu bu-
lasınız.”

Coğrafyamda, doğudan 
gelen haykırışlar, bahar 
dallarını kana bulamasın 
artık. Anaların, nazenin 
gelinlerin, bebelerin yü-
rekleri dağlanmasın. Düş-
manı dost kılan vahdet 
potasında, aşk potasında, 
susamış kardeşliklerimiz-
le çıkalım yollara, dağla-
ra, ovalara...

Rasulullah ve Ebubekir 
gibi...

Ebuzer ve Bilal gibi...

Ömer bin Hattab ve Utban bin Malik gibi

Ensar ve Muhacir gibi

Vahdeti kuşanan Daru’l-Erkam ehli gibi

Tevhidi yaşayan Suffa gibi...

“Müminler ancak kardeştir” emrine amade 
olarak, bizi biz yapan, Asr-ı Saadet çağını bir 
nefes de olsa solumak için, yollara döküle-
lim... Bahar çiçeklerini birlikte derelim. Mo-
dern tüketim çağından, bir zaman tünelin-
den geçer gibi geçerek Muhacir olalım, Ensar 
olalım, hâmi olalım, dost ve kardeş olalım.

Kirlenen çağa, azgın nefse, tüketen ve tüke-
nen insanlığa, bozulan öze, yıkılan değerle-

re, yitirilen izzet ve hikmete, irfana kavuş-
mak için, tüm yılgınlıklardan sıyrılıp, kıya-
ma kalkıp Yüce Kitap’a uyalım! Ne diyordu 
Rabb’imiz?

Hucurat 10: “Mü’minler sadece kardeştir-
ler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin 
ve Allah’a karşı sorumlu davranın ki, O’nun 
merhametine mazhar olasınız.”

Coğrafyanın neresinde olursak olalım, insa-
ni duyarlılıklarımızla, mümin sancılarımızla 
bir olalım. Efendimiz Veda Hutbesi’nde ne 
diyordu: “Beyazın siyaha üstünlüğü yoktur.” 
Irk, dil, mezhep, toprak tüm ayrılıkları bir 
ederek, sadrımızı engin sevdalara açıp, müş-

tereklerde buluşma, vah-
det potasında yürekleri 
eritme vaktidir.

Kirlenen gönülleri ve dil-
leri, sözleri arıtan duala-
ra duralım. Âhir zaman 
ümmeti olarak, haklının 
haksızın ayrılacağı hesap 
gününe doğru yürürken, 
kinimizi, buğzumuzu, 
öfkemizi, nefsimizi, şey-
tanlarımızı geçerek, gu-
rurumuzu bertaraf edelim 

ve ilk adımı biz atalım. Biz gidelim, kar-
deşlik hukukunu inşa için, temiz ve helal 
dostlukların sofralarına katık olacak azıklar 
heybemizde yollara düşelim. Mevsim bahar-
dır... Sonsuz baharları kucaklamak için Asr 
Sûresi’ni tekrar okuyalım, bir daha okuyalım 
ve yaşamaya çalışalım... Hüsrana uğrama-
mak için, ziyana düşmemek için, akıp ge-
çen zamanın içinden bir daha okuyalım. Asr 
Sûresi;  “Düşün zamanın akıp gidişini! Ger-
çek şu ki, insan ziyandadır; meğerki imana 
erip doğru ve yararlı işler yapanlardan olsun 
ve birbirlerine hakkı tavsiye edenlerden, bir-
birlerine sabrı tavsiye edenlerden...”      

Duamız bir, kardeşliklerimiz bâki olsun... 

KİRLENEN ÇAĞA, AZ-
GIN NEFSE, TÜKETEN VE 
TÜKENEN İNSANLIĞA, 

BOZULAN ÖZE, YIKILAN 
DEĞERLERE, YİTİRİLEN 
İZZET VE HİKMETE, İR-
FANA KAVUŞMAK İÇİN, 

TÜM YILGINLIKLARDAN 
SIYRILIP, KIYAMA KALKIP 
YÜCE KİTAB’A UYALIM! 
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Asabiyetten 
Kardeşliğe

Müminler ancak kardeştirler, onun için 
iki kardeşinizin aralarını düzeltin ve 

Allah’tan korkun ki, rahmete layık olasınız!” 
(Hucurât Sûresi, 49/10).

Âyet; iman, kardeşlik, barış, takva ve merha-
met gibi çok temel kavramları ihtiva etmek-
tedir. Kardeşlik konumuzun odağını oluştur-
duğu için diğer kavramları da bu eksende ele 
alacağız. 

Kardeşlikten ne anlamamız gerekir? 
Bu kavram neyi ifade etmektedir?

Kardeşlik, aynı ana babadan veya bunlardan 
birinden dünyaya gelenler arasındaki kan ba-
ğının oluşmasıyla birlikte aynı sülaleye, kabile 
veya millete mensup olanların, aynı inanç ve 
değerleri, dünya görüşünü paylaşma gibi ortak 
benzerlikleri bulunanlar ve süt emen kişiler ya 
da guruplar arasındaki birlik ve dayanışma ru-
hunu da ifade etmektedir.

Babalık, annelik, kardeşlik ve daha başka ya-
kınlıklar şeriatların geçerli saydığı veraset, 
nafaka, evlenmenin haramlığı vb. kurallar ve 
sorumluluklar gerektiren durumlardır.

Cahiliye döneminde aralarında baba tarafında 
kan bağı bulunan akrabanın oluşturduğu top-
luluğa ‘asabe’; bu toplumun bütün fertlerini 
birbirine bağlayan ve herhangi bir dış tehlike-
ye karşı koymak ya da saldırı söz konusu ol-
duğunda bütün topluluk üyelerinin harekete 

D E N E M E

Asabiyetten Kardeşliğe

KUR’AN, KARDEŞLİK 

DAYANIŞMASINI VE 

YAKINLIĞINI İMANA 

BAĞLADI. HUKUKÎ 

YAKINLIĞIN MEŞRUİYETİNİ 

DE DUYGUSAL VE HİSSÎ 

OLANA DAYANDIRDI. 

MÜMİNLERİN TAMAMI 

İNANÇLARINDAN DOLAYI 

KARDEŞTİRLER. 

“RAMAZAN BEYHAN



84

geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ru-
huna da ‘asabiyet’ denilmekteydi. Soy birli-
ğine dayanan gerçek asabiyetin yanında bir 
de hükmî ve itibarî bir asabiyet vardı ki bu 
kan bağına dayanmayıp akit, antlaşma, ke-
falet vb. uygulamalarla kurulan asabiyettir. 
(Bkz. DİA, Asabiyet Md.) 

Kur’an, kardeşlik dayanışmasını ve yakınlı-
ğını imana bağladı. Hukukî yakınlığın meş-
ruiyetini de duygusal ve hissî olana dayan-
dırdı. Müminlerin tamamı inançlarından 
dolayı kardeştirler. Sonra akrabalık hukuku 
öne çıkar. 

Gerekçesi ne olursa olsun araları bozulan iki 
kardeşin veya gurubun arasını İslam’ın hak 
ve adalet ölçülerine göre düzeltmek takvanın 
gereğidir. Aksi halde merhametten mahrum 
kalırız. Bundan daha büyük bir afet olur mu? 
Daha da kötüsü bu, cahiliyeye gerisin geriye 
dönmektir. Asabiyet davasına kalkışmaktır.

Kur’an, cahiliye döneminde ‘hak ve ada-
let’ ölçülerine bakmadan kan bağına dayalı 
dayanışma asabiyeti yerine, tevhidi inancın 
prensiplerini esas alan birlik ve dayanışmayı 
gerçekleştirdiği halde, kalpleri uzlaştırarak 
ateş çukurundan kurtarıp Allah’ın nimeti 
sayesinde kardeş kıldığı halde… O zaman 
Allah’ın lanetine uğrama tehlikesi söz konu-
su olur. 

Kan bağından kaynaklanan kardeşlik daya-
nışmasının Kur’an’da karşılığı asabiyettir. 
Bu duygu ile hareket eden aileler, kabileler 
herhangi bir amacı gerçekleştirmek istedik-
lerinde bunun hak ve adalet ölçülerine uy-
gun olup olmadığına bakmazlar. Günah ve 
düşmanlık üzerine yardımlaşmayı meşru gö-
ren asabiyet, aileleri, kabileleri, cemaatleri ve 
milletleri de kendi içinde parçalar. İnsanlık 
tarihi asabiyetin kan ve zulüm kokan dehşet 
saçan hatıralarıyla doludur. Miras/çıkar ça-
tışmaları, taht ve saltanat kavgaları, mezhep 
ve etnik kıyımları isim ve şekil değiştirmiş 
olsa da özü itibarıyla devam etmektedir. Bu-

nun acı sonuçlarını Müslümanlar olarak biz-
zat yaşamamıza rağmen bırakın bugünün ih-
tilaflarını görüşmeyi, tarihteki olayları dahi 
kavga etmeden tartışamıyoruz.

Kur’an’da kardeşlik; nesep, aynı soy ve ka-
bileye mensubiyet, inanç, amaç ve davranış 
birliği şeklinde ele alınmıştı.

Kur’an, kan bağıyla kardeş oldukları halde 
inanç, amaç ve ahlakî açıdan farklılaşan kar-
deşler arasında vukû bulan vahim olayları 
zikrederek sonuçlarına dikkatlerimizi çek-
miştir:

“Bir de onlara Âdem’in iki oğlunun başın-
dan geçen olayı hakkıyla oku! Hani ikisi, bi-
rer kurban sunmuşlardı da birininki kabul 
edildi, diğerininki edilmedi. Biri, ‘Ben seni 
kesinlikle öldüreceğim!’ dedi. Diğeri, ‘Allah, 
ancak kendisinden korkanlarınkini kabul 
buyurur. 

Andolsun ki, sen beni öldürmek için bana 
el uzatsan da ben seni öldürmek için sana 
el uzatacak değilim. Çünkü ben, âlemlerin 
Rabbi olan Allah’tan korkarım. Ben, hem 
benim hem de kendinin günahını yüklenip 
cehennemliklerden olmanı isterim. Zulme-
denlerin cezası işte budur!’ dedi. Bunun 
üzerine nefsi ona kardeşini öldürmeyi kolay 
gösterdi de tutup onu öldürdü ve artık hüs-
rana uğrayanlardan olmuştu. (Maide Sûresi, 
5/27-30).

Habil için gözyaşı döktüğümüz halde, Kabil 
gibi davranmak ne yaman çelişkidir. İnsan 
bu olayı yeniden canlı canlı yaşıyor, hıçkırık-
lara boğuluyor. Kardeşine elini kaldırmayan 
bir mazlum, diğer tarafta onun hayatına son 
veren bir zalim…

Nefsinin telkinlerine yenik düşen bir vicdan 
ve akıl, sadece bir kardeşi değil, bütün bir 
insanlığı, olayı okuyan herkesi tekrar tekrar 
öldüren bir saldırganlık… Kardeşlik çeşme-
sini kurutan, merhamet duygusunu içinde 
yok eden bir acımasızlık... Bu cürümünden 
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dolayı Kabil’i ve onu cinayete sürükleyen 
maddî-manevî tüm gerekçelerini lanetleriz 
de kendimize dönüp bakmayız. Kabil’e ne 
kadar yakın ne kadar uzağız? Keşke yapabil-
sek de hergün bu âyetleri okuyup kendimizi 
kontrol altına alabilsek…

Bir diğer olay da Yusuf (a) ve kardeşleri ile 
ilgilidir:

“Yüceliğim hakkı için Yusuf ve kardeşlerinde 
soranlara ibret olacak deliller vardı. Çünkü 
kardeşleri, ‘Kesinlikle Yusuf ve kardeşi, baba-
mıza bizden daha sevgilidir. Oysa biz birbi-
rine sargın bir topluluğuz. Doğrusu babamız 
belli ki, yanılıyor. Yusuf’u öldürün veya bir 
yere atın ki, babanızın yüzü size katsın ve 
ondan sonra doğru dürüst bir topluluk ba-
sınız!’ dediler. 

İçlerinden biri, ‘Yusuf’u öldürmeyin de bir 
kuyu dibinde bırakın ki, onu geçen bir ker-
van bulup alsın; eğer yapacaksanız böyle ya-
pın!’ dedi (Yusuf Sûresi, 12/7-10).

Bu âyetleri dikkatlice okuduğumuzda üç 
önemli hastalık görüyoruz: Asabiyet, Haset, 
‘Sonra dürüst bir topluluk oluruz’ şeklindeki 
dinî kuruntu...

Asabiyet, kardeşleri dahi bu katılaştırıyor, in-
sanı kör ve sağır ediyor. Cinnet geçiren bir 
canavara dönüştürüyor. Haset ateşi, insanı 
böyle için için yakıyor. Allah’ın lütfûna, tak-
dirine isyan ettiriyor. Başkasına layık görme-
diği ilgi ve alakayı kendisine çevirmek için 
kardeşini kuyuya atabiliyor. Dini, kuruntu 
haline getirmek veya kuruntuları din hali-
ne getirmek vahşetin daha büyüğü… Artık 
bu kerteden sonra asabiyetin azgınlaştırdığı 
kimseler çıkarları için hiçbir engel tanımaz-
lar. Bugünümüz de, o günümüzden pek 
farklı değildir. Ölen şahadet getirirken vuran 
da tekbir getirebiliyor. Her birimiz kendimi-
zi Yusuf sanıyoruz, kuyuya atıldığımızı iddia 
ederiz ama Yusuf gibi affetmeyi bilmeyiz. 

Adı ne olursa olsun asabiyet ruhu ile hareket 
ederiz.

Kardeşliğin en güzel örneklerinden biri Musa 
(as) ile Harun (as) arasındaki kardeşliktir:

“Firavuna git çünkü o pek azıttı. Musa dedi, 
‘Ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işi-
mi kolaylaştır bana, dilimden düğümü çöz, 
sözümü iyi anlasınlar. Bana ailemden bir 
yardımcı ver. Kardeşim Harun’u... Onunla 
sırtımı pekiştir. Onu görevimde ortak et ki 
Seni çok tespih edelim ve çok analım Seni. 
Şüphe yok ki, Sen bizi görüp duruyorsun.’ 
Allah, ‘Haydi, erdirildin dileğine, ey Musa!” 
buyurdu (Taha Sûresi, 22/24-36).

İşte nebevî ahlak, işte nebevî metot… Haset 
yok; paylaşma var. Daha güçlü olmak için, 
daha çok Allah’ı anmak ve tespih etmek için… 
Hz. Peygamber (s) de Haşimoğulları’na bu 
örneği hatırlatarak onlardan yardım istemiş-
ti ancak hiçbir yetişkin buna yanaşmamış-
tı. Kur’an mü’minleri kardeş ilan etti. Allah 
Teâlâ ona öyle güzel arkadaşlar ve kardeşler 
lutfetti ki, tarihte eşi az rastlanır. Ensarın ve 
Muhacirinin kardeşliği, diğergamlığı bütün 
zamanlar için bir müjdedir.

“Ve şunlar ki, onlardan önce yurdu hazırla-
yıp imana sahip oldular, kendilerine hicret 
edenlere sevgi beslerler, onlara verilenlerden 
nefislerinde bir kaygı duymazlar, kendileri-
nin ihtiyacı olsa bile onları kendilerine tercih 
ederler. Her kim de nefsinin hırsından (cim-
riliğinden) korunursa, işte onlardır o kurtu-
luş bulanlar! 

Ve şunlar ki, onların arkalarından gelmişler-
dir. Şöyle derler, ‘Ey Rabbimiz, bizleri ve ön-
ceden iman ederek bizleri geçmiş olan kar-
deşlerimizi bağışla ve gönüllerimizde, iman 
etmiş olanlara karşı kin tutturma! Ey Rabbi-
miz, şüphe yok ki, Sen çok şefkatlisin, çok 
merhametlisin!’” (Haşr Sûresi, 59/9-10).

Varlıklarını paylaştılar, onları sevdiler, onları 
kıskanmadılar, onları kendileri muhtaç olsa-
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lar da kendilerine tercih ettiler, bu dünyadaki 

fedakârlıklarına bir de ahiretleri için dua et-

tiler. Küfrü imana tercih eden nesep ve füru 

olan yakınlarına sevgi beslemediler (Tevbe 

Sûresi, 9/23-24, Mücadele Sûresi, 58/22).

Akrabaya iyilikte bulunmayı her fırsatta em-

reden Yüce Rabbimiz, hak ve adaletin akra-

balığa feda edilmesini yasakladığı gibi, kısas, 

diyet ve tazminatların ödenmesinde din kar-

deşliğine vurgu yaparak aşırı gidilmemesini 

tavsiye eder. Toplumun zayıfları olan yetim-

lerin ve kölelerin kardeşliğine de vurgu ya-

parak onların haklarına riayet etmeyi, onur-

larının rencide edilmemesine dikkatimizi 

celbeder.

O gün Müslümanlar, İslam sayesinde düş-

manlık uçurumdan kurtuldular ve kardeş 

oldular. Peygamber (s) ‘Birbirinize kin tut-

mayın, birbirinizle hasetleşmeyin, birbirinize 

arka dönüp uzaklaşmayın. Ey Allah’ın kulla-

rı! Birbirinizle kardeşler olunuz. Bir Müslü-

manın din kardeşinden üç günden fazla terk 

etmesi helal olmaz.’ (Müslim, Birr, 26).

Müslümanın, Müslüman kardeşine haset et-

mesi, onu tahkir etmesi, tehdit etmesi, alay 

etmesi, gıybetini yapması, ayıplarını araştır-

ması, sırlarını ifşa etmesi, malına ve canına 

zarar vermesi gibi fiil ve niyetler taşıması ha-

ram kılınmıştır.

Sonuç olarak Hz. Peygamber, (s) Kur’an’ın 

rehberliğinde asabiyetin çelik ağını kırarak, 

iman ve ahlâk ekseninde dilleri, renkleri, 

ekonomik imkânları, coğrafyaları gelenek 

ve töreleri farklı olmasına rağmen ‘iyilik ve 

takva üzerinde yardımlaşan’ kardeşlerden bir 

ümmet meydana getirdi. Bu miras bizi yeni-

den kardeş kılacak güçtedir. 
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slam kardeşliği kavramı gibi Kur’anî kav-
ramların ifade ettiği değerleri anlamada 

aklî potansiyelin tek başına yetmediği, onunla 
birlikte Kur’an’ın sunduğu değerlere iman (bi-
linçli tasavvur ve tasdik) etmenin ve söz ko-
nusu değerlere karşı samimi, halis ve dürüst 
bir duruş sergilemenin de gerekli olduğu anla-
şılmaktadır. Yani Müslüman bireyler hem aklî 
potansiyellerini hem de vicdanlarını Kur’an ve 
sünnete açmalı ve onlara mutlak şekilde tes-
limiyette bulunmalıdırlar (Nisa 4/65); Kur’an 
ve sünnetin sunduğu düşünce ve değerleri bü-
tün bireysel çıkarlarının önünde tutmalıdırlar. 
Aksi takdirde İslamî söylemler ve oluşan din-
darlık, insanlar için saadet yerine ciddi sorun-
lara, mutsuzluklara ve güvensizliklere sebep 
olabilir. 

Şimdi bu kısa girizgâhtan sonra, Kur’an ve onun 
beyanı olan ‘sünnet’teki İslam kardeşliğinin ne 
anlama geldiğini ve söz konusu kavramın içe-
risinde nelerin bulunduğunu, hakiki İslam 
kardeşliğiyle hayali İslam kardeşliğinin ne 
anlama geldiğini irdelemeye çalışacağız.

Neden evrensel insanlık projesi olan İslam kar-
deşliği, hayali bir dünyaya hapsedildi? İslam’ın 
yayıldığı topraklarda neden hakiki kardeşliğin 
izlerine pek rastlanmamaktır? Acaba İslam, 
sadece hayali kavramlar ile bireysel bazı tat-

D E Ğ E R L E N D İ R M E

İslam Kardeşliği: 

Hakikat mi Hayal mi?

HAKİKİ İSLAM KARDEŞ-

LİĞİNİN MAHİYETİNİ, 

BÜTÜN MÜSLÜMANLA-

RIN KARDEŞ OLDUĞU-

NU, HATTA BÜTÜN İN-

SANLARIN BEŞERİYETTE 

KARDEŞ OLDUKLARINI 

İLAN EDEN ÂYETTE BUL-

MAK MÜMKÜNDÜR.  

İADİL BOR

İlahiyatçı, Haseki Eğitim Merkezi öğretim üyesi
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min oluşlardan mı meydana gelmektedir? 
İslam’ın âlemler için rahmet olduğu birçok 
âyette açık bir şekilde ifade edilirken, neden 
Müslümanlar bu rahmetten nasiplenmemek-
tedirler? Neden bugün Müslümanlar, basit 
bazı fikir ayrılıklarından dolayı birbirlerine 
farklı bakmakta, birbirlerinin haklarına ria-
yet etmemekte ve birbirlerine karşı çok da 
masum olmayan duygular beslemektedirler? 
Hatta aynı safta namaz kılmalarına rağmen, 
neden Müslümanların kalplerinde kardeşlik 
duygularından izler hissedilmemektedir? 
Dünyanın farklı yerlerinden akın eden mil-
yonlarca Müslüman, her yıl Arafat’ta (tanış-
ma yeri) bir araya geldiği ve hep birlikte aynı 
kıbleye doğru yöneldiği halde, neden arala-
rında tevhidu’l-kulûb yoktur? 

Kur’an’da Kardeşlik Kavramının (İhvan/
İhve) İfade Ettiği Anlamlar

Kuran’da, kardeşliği ifade eden ihvan ve ihve 
kavramları, birbirinden farklı düzeylerde 
kardeşlikleri ifade edebilmektedir. Bazen ev-
rensel düzeyde iman (Kur’an ve sünnet) çatısı 
altında bir araya gelen insanların ilişki türü-
nü ifade eder. Hucurat Sûresi’nde “Müminler 
ancak kardeştirler” buyrulmaktadır. Bu âyet, 
çok açık bir şekilde küresel düzeyde iman 
olgusunun insanların kardeşliklerini oluştu-
ran önemli bir bağ olduğunu beyan etmek-
tedir (Hucurat 49/11). Âl-i İmran Sûresi’nde 
ise şöyle denilmektedir: “Hani siz birbirinize 
düşman iken kalplerinizin arasını uzlaştırdı 
da O’nun lûtfu sayesinde kardeşler oldunuz” 
(Âl-i İmran, 3/104). Bazen de bu iki kavram, 
iman değerinden başka bağlarla birbirlerine 
bağlanma yoluyla meydana gelen kardeşlik 
şekillerini de ifade etmektedir. Münafıkların 
kardeşliği (Haşr, 59/11), ekonomik harca-
malar ve toplumsal konularda denge sağ-
lamayanlar ile şeytanların kardeşliği (İsra, 
17/27), Hz. Muhammed’in Medine’de kur-
maya çalıştığı düzeni illegal yollarla yıkmaya 
uğraşanların kardeşliği (Ahzab, 33/18), cen-
nete gidenlerin kardeşliği (Hicr, 15/47)  ve 

nesep yoluyla meydana gelen kardeşlikler 
gibi (Nisa, 4/176). 

Görüldüğü gibi Kur’an farklı kardeşlik tür-
lerinden söz etmektedir. Bütün bu kardeş-
lik türlerinin, evrene, topluma, toplumsal 
değerlere ve insana bakış açılarının farklı-
lıklarından meydan geldiği anlaşılmaktadır. 
İnsanlık tarihinde tevhid inancının bir beşer 
(peygamber) aracılığıyla belli aralıklarla in-
sanlara iletilmesi, özelde kendisine inanan, 
genelde ise bütün insanların kardeşliğini 
hedefleyen kardeşlik türü, ilâhî iradenin 
gerçekleştirmek istediği kardeşlik türüdür. 
Söz konusu bu kardeşlik sadece zihinlerde 
ve söylemlerde değil aynı zamanda davranış-
larda da tezahür etmesi gereken bir kardeş-
lik türüdür.  Kur’an, kendi ölçüleri dışında 
meydana gelen kardeşlikleri kınamakta, fa-
kat onları sosyal bir realite olarak da kabul 
etmektedir.

Şimdi burada Kur’an’ın öngördüğü gerçek 
İslam kardeşliğinin ne olduğunu anlatmaya 
geçmeden önce “hayali” kardeşliğin ne oldu-
ğunu anlatmaya çalışacağız. Sahtesinin kim-
liği açığa çıktığında ise gerçek İslam kardeş-
liğinin mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır. 

Hayali İslam kardeşliği 

İslam ne hayalidir ne de hayalî bir dünyanın 
içinde hapsedilebilen bir dindir. O hayatın 
tâ kendisidir.  Hayatın önünde fakat hayatla 
beraber hareket eden bir dindir. İnsan fıtra-
tıyla tam bir uyum içindedir. Bundan dola-
yıdır ki İslam dini “hâricî vahiy”, fıtrat ise 
“dâhilî vahiy” olarak kabul edilmiştir  (Rum, 
30/31). Bu nedenle insanların fıtrî duygula-
rı ve ihtiyaçları dikkate alınmadan yapılan 
dinî yorumlar, çoğu zaman fıtratla tezat teş-
kil eder. İslam tasavvurunun kendisi üzerine 
bina edildiği Kur’an ve sünnetin temel kav-
ramları, bütüncül bir anlayış içinde doldu-
rulmazsa, gerçek hayat ile ilâhî irade (vahiy) 
adına inşa edilen dinî yorumların birbiriyle 
tezat teşkil etmeleri kaçınılmazdır. İnsan-
lar ile yaşam gerçekleri arasında hatta aynı 
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kavramları kullanan bireyler (Müslümanlar) 
arasında dahi tezatlar ve zihinsel çatışmalar 
meydana gelebilir. İslam’ın asıl olarak mey-
dana getirmek istediği düşünsel ve manevi 
atmosfer yerine, insanları mutsuz eden, on-
ların birbirlerini görmelerini ve birbirlerine 
yardım etmelerini engelleyen kasvetli bir or-
tam oluşur. Böyle bir zeminin doğal sonucu 
olarak da Müslümanlar arasında tefrika ve 
çatışma vuku bulmakta ve neticede de bütün 
Müslümanlık yıkıma maruz kalmaktadır.

Kur’an, İslam kardeşliğini, bütün Müslüman-
ların (ümmet) aynı duygular etrafında birbir-
lerinin hak ve menfaatlerine saygı göstermek 
ve hatta gerektiğinde onları müdafaa etmek 
üzerine bina etmiştir. 
Çünkü ilâhî irade, bü-
tün Âdem çocuklarına 
hitap etmektedir ve her-
kes için rahmettir. Irk, 
renk, kabile ve desen ay-
rımı yapmadan hepsini 
Kur’anî değerlere (hab-
lullah) çağırmaktadır. 
Hz. Muhammed (as) bu 
çağrıya uyarak ilâhî ira-
denin istediği kardeşliğin 
ilk temellerini Medine’de 
atmıştır. İlâhî iradeye 
uygun olarak inşa edilen 
bu kardeşlik mektebi bir 
taraftan İslamî değerle-
rin Medine ve onun etrafına yayılıp gelişme-
sine sebep olurken, diğer taraftan da o saf ve 
berrak ilahi değerleri zulmün karanlığında 
inleyen insanlığa götüren samimi ve kâmil 
insanlar (sahabe) yetiştirmiştir. Şayet İslam, 
dünyanın dört bir köşesine yayılmış olarak 
hâlâ yaşamaya devam ediyorsa, bu, hiç şüp-
hesiz nebevî mektepte yetişen o altın neslin 
gayretleriyle olmuştur. 

Hz. Muhammed’in (as) vefatından sonra 
Müslümanlar arasında yaşanan bazı sıkın-
tılardan sonra iş başına gelen Emevi ailesi, 
İslam’ın gerçekleştirmek istediği İslam kar-

deşliğini terk ederek eski kabileci (ırkçı) 
anlayışa geri dönmeye başlamıştır. Ve daha 
sonra o ortak bilinç (İslam uhuvveti) yavaş 
yavaş ortadan kaybolmaya yüz tutmuştur. O 
dönemden başlamak üzere zaman içerisinde 
kardeşlik kavramının içerdiği o ulvî düşünce 
ve duygular boşaltılmış; onların yerleri ken-
disine yabancı olan başka yorumlarla doldu-
rulmuş, çoğu zaman indî, faydacı yorumlar 
ile ırk, kabile ve belli grupların çıkarlarını 
garanti altına alacak anlayışlar öne çıkmıştır. 
Ve söz konusu yorumlar, kimilerince adeta 
değişmeyen ve tartışılmayan gerçekler hali-
ne dönüştürülmüştür. Diğer insanları kendi 
çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyen-

ler, birçok dinî kavramla 
birlikte ”kardeşlik” kav-
ramını da emellerine alet 
etmişlerdir. 

Söz konusu kabile, aşi-
ret ve ideolojik mensu-
biyet, İslamî söylemleri 
de kullanarak kurduğu 
menfaatçi yapısına karşı 
çıkanları da asi olarak 
damgalamıştır. Böylece, 
artık İslam adına işlerin 
yürütüldüğü ortamda 
adeta bir kast sistemi 
kurulmuştur. Dokunul-
maz ulvî ve kutsî zemin-
ler ve şahsiyetler ortaya 

çıkarılmıştır. İslam kardeşliğinin bir gereği 
olan bütün insanların kendi istidadına göre 
imkânlardan yararlanma zeminini oluşturma 
yerine, oluşturulan yeni yapıda Müslümanla-
rın yetenekleri hor görülerek bütün varlıkları 
heba edilmiştir. Kur’an’ın çok önem verdiği 
ve insanı diğer canlılardan ayıran aklî po-
tansiyellerini kullananlara suçlayıcı gözlerle 
bakılmıştır. Toplumun ve şartların değişme-
siyle oluşan yeni durumlarda yeni düşünce-
ler ürütmeye çalışmak adeta suç sayılmıştır. 
Sadece mevcut yapıya ve o yapının menfaat-
lerine dokunmayan yorumlara müsamahalı 

KÖTÜ ZANDAN KA-

ÇINMAK GEREKİR. 

MÜSLÜMANLAR ARA-

SINDAKİ, HATTA BÜ-

TÜN İNSANLAR ARA-

SINDAKİ İLETİŞİM-

SİZLİĞİN EN ÖNEMLİ 

SEBEPLERİNDEN BİRİ 

ÖNYARGILARDIR.  
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davranılmıştır. Kur’an’ın önerdiği İslam kar-
deşliğini gündeme getirmek, artık yeni olu-
şan İslamî anlayışta ve dindarlıkta neredeyse 
mümkün olmamaktadır. 

İnsanları Allah’a kul yaparak onları özgürleş-
tirmeyi hedefleyen İslam, Müslüman olsun 
veya olmasın, bütün insanların haklarını gü-
vence altına alarak güvenli bir dünya kurmak 
amacındadır. Fakat öyle görünüyor ki en 
fazla İslam’ın kardeşlik kavramını kullanan 
ve tekrar edenler, diğer Müslüman kardeş-
lerine, kendilerinin sahip oldukları hak ve 
özgürlükleri tanımamaktadır. İslam dünyası-
nın semasındaki birçok görüntü buna işaret 
etmektedir. Aynı şekilde kendi düşüncesini, 
dinî yorumunu ve dindarlık tarzını kabul et-
meyen ve kendi penceresinden hayata bak-
mayan diğer Müslümanları, her ne kadar he-
pimiz Müslüman kardeşiz dense de kardeş-
leri olarak görmeme eğilimi benimsenmiştir. 
Hatta bu yeni oluşmuş kardeşlik anlayışında 
zaman zaman kendisiyle aynı kıbleye durup 
namaz kılan Müslümanlar, rahatlıkla ve açık 
bir şekilde Müslüman kardeşliğinden çıka-
rılıp daha önce zikrettiğimiz münafık, kâfir 
ve şeytan kardeşliklerinin içerisinde mütalaa 
edilebilmişlerdir. Bazen de bu anlayış, kendi 
yorumuna uymayan ve çıkarına tehdit ola-
rak gördüğü Müslüman kardeşinin haklarını 
ihlal etme ve onu yok sayma hususunda hiç 
tereddüt etmemektedir. Ne yazık ki İslam ta-
rihinin belirli devreleri bu tür hayalî ve söy-
leme dayalı kardeşliklerle doludur. İşte böyle 
bir anlayışla bina edilen kardeşlikler, gerçek-
likten uzak hayalî bir kardeşliğin ötesine ge-
çememektedir.  İçi boşaltılan ve pratik değeri 
olmayan bu tarz hayalî kardeşliğin Müslü-
manlara fayda yerine zarar verdiğini görmek-
teyiz. Hâlihazırda yaşanan durum bunun iyi 
-ve fakat acı- bir göstergesidir. Böyle hayalî, 
düşünsel, ırksal ve belli kesimlerin çıkarla-
rını gerçekleştirmeye yönelik yorumlarla içi 
doldurulmuş bir kardeşlik yapısı, Müslüman 
toplumlara fayda yerine zarar vermekte ve 

zamanla onları dinden uzaklaştıran bir unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hakiki İslam kardeşliği

İslam’ın temel amacının, başta kendi münte-
sipleri olmak üzere bütün insanların dünya 
ve âhiret saadetlerini gerçekleştirmek oldu-
ğunu Kur’an ve sünnette çok açık bir şekilde 
görmek mümkündür. İslam, özelde bütün 
Müslümanları kardeş yapmak, genelde ise ev-
rensel düzeyde bütün insanların beraber ya-
şayabilecekleri bir ortam oluşturmak, İslam 
kardeşliğine inananları iman, inanmayanları 
ise insanlık bağıyla kardeş yapmak istemek-
tedir. Özellikle kendisine inananları hakiki 
kardeş yapmak için sadece içi boş kavramları 
kullanmamış, özellikle İslam kardeşliğinin 
inşasını ifade eden kavramın içini önemli 
esaslar/değerlerle doldurmuştur. Müslüman-
lardan kendisinin önerdiği değerleri hem 
tasavvur hem de tasdik (iman) boyutunda 
kabul etmeleri ve zihin dünyalarını onlarla 
bilinçli bir şekilde şekillendirmelerinin ge-
rektiğini, “Ey bu vahye iman edenler! Allah’a 
karşı sorumluluğunuzun gereğini hakkıyla yeri-
ne getirin. Ölüm size gelip çatmadan evvel O’na 
kendinizi kayıtsız şartsız teslim etmeye bakın” 
âyetiyle (Âl-i İmran, 3/102) beyan etmiştir.  
İslam kardeşliğinin muhtevasının da “hab-
lullah” olduğunu ilâhî üslubuyla şöyle ifade 
etmiştir:  “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı 
yapışın ve birbirinizden ayrılmayın” (Âl-i İm-
ran, 3/103). Demek ki İslam kardeşliğinin 
içerisinde bulunan değerler, yapı itibariyle 
kopması mümkün olmayan halat gibidirler. 
Âyette, hablullah’ın (Allah’ın ipi) Allah’a iza-
fe edilmesinden şunu anlamak mümkündür: 
İslam kardeşliğinin ihtiva ettiği değerler hem 
zihinsel hem de pratikte kabul edilse ve ihlal 
edilmelerine müsaade edilmese, Müslüman-
ların birbirlerinden kopmaları, parçalanma-
ları, birbirlerine zülüm etmeleri ve birbirle-
rine silah çekmeleri mümkün olmayacaktır. 
Çünkü kardeşlik kavramının muhtevasında, 
kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için 
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de isteme, adaleti ikame etme ve hakları ko-
rumada mazlumun yanında yer alma görev 
ve sorumluluğu vardır. 

Hakiki İslam kardeşliğinin mahiyetini, bü-
tün Müslümanların kardeş olduklarını, hatta 
düşüncesi ve hayat felsefesi ne olursa olsun 
bütün insanların beşeriyette kardeş oldukla-
rını ilan eden âyetin muhtevasında bulmak 
mümkündür.  Söz konusu âyet, Müslüman 
kardeşliğinin temel harcının iman olduğunu 
ifade etmektedir. İmanın (tasavvur ve tas-
dik) genel karakteri ise, Kur’an ve sünnette 
yer alan düşünceleri ve değerleri zihnen ve 
kalben kabul etmektir. 
Kur’an ve sünnetin be-
yan ettiği düşüncelerden 
bir kısmı da Müslüman 
kategorisinin dışında ka-
lan diğer inanç sahiple-
ridirler. Onlarla beraber 
dünya ölçeğinde ilişkiler 
nasıl olacak ve nasıl ba-
rış içinde hep beraber 
yaşanabileceğini beyan 
etmektedir. Dolayısıyla 
bu durumlar da iman 
edilmesi gereken şeyler 
arasındadır ve onları sa-
dece söylemle değil aynı 
zaman eylemde de (Saff, 
61/2) kabul etmek gerekmektedir. İslam kar-
deşliğiyle ilgili Hucurat Sûresi’nde zikredilen 
genel ilkeler şunlardır: 

1- İslam kardeşliğinin Allah ve O’nun 
Rasulü’nün beyan ettiği değerler üzerine 
bina edilmesi: “ Ey iman edenler! Allah ve 
Rasulü’nün önüne geçmeyiniz” (Hucurat, 
49/1). Bu âyet Müslüman kardeşliğinin iki 
önemli esasının bulunduğunu göstermekte-
dir: Biri Allah (Kur’anî ilkeler ve değerler), 
ikincisi ise Allah’ın Rasulü (sünnetin beyan 
ettiği prensipler). Buna göre İslam, ırk, böl-
ge ve rengi, İslam kardeşliğinin temel ilke-
leri olarak kabul etmemektedir. Fakat bu, 
İslam’ın, bu farklı ırkları ve renkleri görmez-

den gelmiş olduğu anlamında değildir. Bila-
kis İslam, ırkların ve farklı desenlerin insan-
ların doğal yapıları olduklarını kabul eder. 

2- Müslüman kardeşlerin birbirleri hakkında 
verilen bilgiler ve alınan kararlar konusunda 
çok titiz davranmaları gerekmekte ve gelen 
haberleri ve bilgileri kılı kırk yararcasına tet-
kik etmeleri istenmektedir (Hucurat, 49/6). 
Zira insanlar yapı itibariyle zayıf yaratıktır-
lar. Kendi ailesi ve çıkarı uğruna başkalarının 
zararına yanlış bilgi üretebilirler. Bu nedenle 
bazı Müslümanlar hakkında üretilen olum-
suz bilgilere karşı bütün bir İslam toplumu 

kardeşliğin gereği olarak 
ihtiyatlı davranmak zo-
rundadır.

3- Müslümanlar hangi 
ırk ve bölgeye mensup 
olursa olsunlar, hangi 
rengi taşırlarsa taşısın-
lar, daima hak, hukuk 
ve haklının yanında yer 
almak durumundadırlar. 
Onlar, haksızlığa uğra-
yanların yanında yer al-
malı, haksızlık edenlere 
de karşı durmalıdırlar. 
Gerekirse mazlumların 
yanında zalimlere karşı 
mücadele etmelidirler. 

Müslümanların da aralarında zaman zaman 
sorunlar meydana gelebilir. Araları bozula-
bilir. Onlardan birisi kendini güçlü görerek 
başkasına haksızlık yapmaya yeltenebilir. Fa-
kat Müslümanlar, zalimlik yapan Müslüman-
lara taraf olmamalıdırlar. Tarafsız kalarak, 
aralarında sorun bulunan Müslüman birey 
ve toplumlar arasında barışı sağlamaya çalış-
malıdırlar. İnşa edilmeye çalışılan barışın da 
her halükârda adalet ilkesine dayanması ge-
rekmektedir. Müslümanlar,  her zaman barışı 
ve adaleti ikame etmekle mükelleftirler. Zira 
Allah, adaletsizliği ortadan kaldırmaya çalı-
şan mü’minleri sever (Hucurat, 49/9).  

ALLAH RASULÜ 
MEDİNE’DE İLK ÖNCE 
MÜSLÜMANLAR ARA-

SINDA KARDEŞLİK 
KURUMUNU TESİS 

ETMİŞ, DAHA SONRA 
ŞEHİRDE YAŞAYAN 
BÜTÜN İNSANLAR 

ARASINDA KARDEŞ-
LİK VE BERABER YAŞA-
MA VESİKASINI HA-
YATA GEÇİRMİŞTİR.  
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4- İlâhî ölçülerde bütün birey ve toplumlar 
değerlidir. Bu nedenle hiçbir fert ya da top-
lum diğeriyle alay etmemeli ve onu küçük 
görmemelidir. Çünkü bütün Âdem çocukları 
değerlidir. Zira alaya maruz kalan kişi veya 
halklar, alay edenlerden daha değerli olabi-
lirler (Hucurat, 49/11).  Bir bireyin kendini 
diğer insanlardan daha değerli ve asil hisset-
mesi, kendi aslının farkında olmaması anla-
mına gelmektedir.

5-  Müslüman bireyler veya Müslüman bir 
halk diğer Müslüman bireylerin ve halkla-
rın sahip oldukları gelenek ve davranış bi-
çimlerinden dolayı onları ayıplamamalı ve 
onlara küçük düşürücü 
isimler takmamalıdırlar. 
Aksi takdirde insanlık 
ve ahlâk dışı davranışta 
bulunanlar, namaz dahi 
kılsalar, Müslüman ol-
duklarını dahi söyleseler, 
zalim kategorisi dışında 
tutulamazlar  (Hucurat, 
49/11). Zira İslam’ın yer-
yüzünde bulunmasının 
belki en önemli sebebi, 
insanları Allah’a kul ol-
maya çağırdıktan sonra, 
her çeşit haksızlığı yer-
yüzünden kaldırmak ve 
dünyayı yaşanır bir hale 
getirmeye çalışmaktır.

6- Müslümanların diğer Müslüman kardeş-
lerine, hatta kendi inancında olmayan di-
ğer insanlara karşı kötü zan (önyargı) bes-
lememeleri gerekmektedir. Müslümanlar, 
yorum ve yöntem farklarından dolayı zihin 
dünyalarında birbirlerine karşı önyargıların 
oluşmasına müsaade etmemelidirler. Çünkü 
Müslümanlar arasındaki, hatta bütün insan-
lar arasındaki iletişimsizliğin önemli sebeple-
rinden biri kendi aralarında oluşan önyargı-
lardır.  Çünkü İslam kardeşliğinin farziyeti ve 
varlığı, Kur’an’da kat’i bir şekilde sabit olan 
Kur’an’ın önemli hedefleri arasında yer al-

maktadır.  Kur’an’a ve sünnete dayandırılan 
kelamî yorumların birçoğu ise zanna dayan-
makta ve zannîdir. Fakat ne yazık ki zannî 
yorumlar uğruna kat’i olan ve Kur’an’ın farz 
kıldığı birçok şey zayi olmuştur. Bunların 
birçoğu da maalesef takva adına yapılmıştır. 

7- Müslümanlar, diğer Müslümanların ve 
insanların mahrem yönlerini öğrenip ortaya 
çıkarmaya çalışmazlar. Kendi zihin dünya-
sında Müslümanlara karşı olumsuz duygu-
lar (gıybet) beslemezler (Hucurat, 49/12). 
Çünkü zihinler olumsuz duygularla doldu-
rulursa hem kişinin kendisini rahatsız eder 
ve zihninin üretim yapmasını engeller hem 

de diğer Müslümanlar-
la olan kardeşliklerini 
olumsuz yönde etkiler. 
Belki gıybetin yasaklan-
masının en önemli hik-
metlerinden birisi, onun 
insanların zihin dün-
yasını negatif enerjiyle 
doldurup, sosyal hayatta 
insanların iletişim kur-
malarını engellemesidir. 
Çünkü gıybet, hem zih-
ni hem de kalbi negatif 
enerjiyle doldurur.  

8- Müslümanlar, bütün 
insanların eşit olduk-
larına ve mensup bu-

lundukları değişik kabileler ve milletlerinin 
(kavimlerinin) bulunduğuna ve hepsinin eşit 
haklara sahip olduklarına inanırlar. Çünkü 
Allah katında en iyi fert ve toplumun ilâhî 
değerleri hakkıyla yaşayan ve insanlara fayda-
lı değerler üreten ve insanî değerlere hizmet 
edenler olduğunu bilirler (Hucurat, 49/13). 
Yani Kur’an’î değerlere göre hiçbir insan 
mensup bulunduğu ırkından dolayı üstün 
veya hakir değildir. Çünkü bütün insanların 
babası Âdem’dir. Âdem ise topraktandır. 

9-  İslamî değerlere “inandım” demek, Müs-
lümanlık için yeterli değildir. Aynı şekilde 

“MÜSLÜMAN KARDE-

ŞİN ZALİM DE OLSA 

MAZLUM DA OLSA 

KENDİSİNE YARDIM 

ET. ZALİM MÜSLÜMA-

NA YARDIM ETMEN, 

ONU ZULMÜNDEN 

VAZGEÇİRMENDİR” 

(HADİS-İ ŞERİF)  
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sadece söylemle “biz Müslüman kardeşleriz” 
demek, Kur’an’î ölçülere göre yeterli değildir. 
Genel itibariyle İslamî değerleri, özelde de 
Müslüman kardeşliğinin İslam’ın belirlediği 
hakları pratikte de kabul etmek ve hatta on-
ları müdafaa etmek gerekmektedir. Söylem 
ne kadar güzel olursa olsun pratiğe dökül-
medikçe hiçbir anlam ifade etmez. İslamî 
kardeşliğin gereği bu olması gerekirken, bu 
nezih kardeşlik kavramı, diğer Müslümanla-
rın haklarını gasp etmek ve söz konusu hak-
ları unutturmak için dahi kullanılmıştır.   

 Hz. Muhammed (as), ilâhî iradenin yeryü-
zünde gerçekleştirmek 
istediği bütün insanları 
kardeş yapmaya yönelik 
(ümmet) davetinin ge-
reğini gerçekleştirmek 
için hem amelî alanda 
çaba harcamış hem de 
söylemleriyle bunu des-
teklemiştir. Medine’de 
ilk önce Müslümanlar 
arasında kardeşlik kuru-
munu tesis etmiş, daha 
sonra Medine’de yaşayan 
bütün insanlar arasında 
kardeşlik ve beraber ya-
şama vesikasını hayata 
geçirmiştir.  Söz konusu 
vesika, daha sonra “Medine Vesikası” adıyla 
da tarihte yerini almıştır. Bu vesika oluştu-
rulurken Medine’de yaşayanların arasında 
hiçbir ayrım yapılmadı; dinlerine, mezhep-
lerine ve ırklarına bakılmadı. Orada yaşayan 
Yahudiler, Hıristiyanlar, ateistler, müşrikler, 
Müslümanlar ve orada meskûn olan bütün 
kabilelere bu vesikada yer verilmiş ve bun-
ların kendi düşüncelerine başvurulmuştur. 
Hz. Muhammed’in,  insanların beraber yaşa-
malarına yönelik aldığı bütün bu kararlar ve 
attığı adımlar ilâhî iradenin gözetiminde ger-
çekleşiyordu. Hz. Muhammed’in Medine’de 
attığı bu adımlar, İslam’ın önerdiği ümmet 
anlayışı içinde sadece Müslümanları gözet-

memekte, aynı şekilde bu kavramın içinde 
Müslümanlarla birlikte, Yahudiler, Hıris-
tiyanlar ve diğer düşüncelere sahip bütün 
insanlar da yer almaktadır. Çünkü ümmet 
anlayışı özelde Müslümanların kardeşliğini, 
genelde de bütün insanların bir arada, yan 
yana barış içinde beraber yaşama amacını 
güden bir projesidir. 

Hz. Muhammed, bir taraftan insanların ger-
çek hayatta beraber ve barış içerisinde ya-
şamalarıyla ilgili fiilî çalışmalar yaparken, 
diğer taraftan da söylemleriyle Müslüman-
ların arasında bulunması gereken ilişkilerin 

keyfiyetini tasvir, tesis 
ve tebliğ etmeye çalışı-
yordu. Bir hadislerinde, 
“Müminin mümine kar-
şı duruşu, birbirlerini 
sağlamlaştıran binanın 
parçaları gibidir” be-
yanında bulunuyordu 
(Şerhu’l-Müslim, 16, 
s.376). Başka bir hadiste, 
“Müslümanlar birbirleri-
ni sevmede, birbirlerine 
merhamet etmede ve 
birbirlerine karşı şefkatli 
davranmada bir bedenin 
organları gibidirler. On-
lardan bir tanesi rahatsız 

olsa diğer organlar da uykusuz kalmak ve 
sıtma rahatsızlığıyla diğerine icabet ederler” 
(Şerhu’l- Müslim, 16, s.377) buyuruyordu. 

Birinci hadiste Peygamber Efendimiz, Müs-
lüman bireylerin, tek başına güçlü olsalar 
dahi zayıf kalacaklarını ifade etmektedir. 
Dağınık binlerce sağlam tuğla tek başına 
hiçbir işe yarayamaz ve bir binayı meydana 
getiremez. Tuğlalar, ancak uzman bir usta 
tarafından, belli ilkeler çerçevesinde araları-
na bağlayıcı harçlar dökülerek birleştirilince 
sağlam bir bina meydana getirebilirler. Aynı 
şekilde Müslümanlar da bir birey veya ka-
bile olarak tek başına dünya ölçeğinde fazla 
bir şey ifade etmezler; bu şekilde izzetli bir 

HADİSTE MÜSLÜ-
MANLARIN BİRBİRİY-
LE İLİŞKİLERİ BİR VÜ-
CUDUN PARÇALARI 
GİBİ ORGANİK BİR 

YAPIYA BENZETİLMEK-
TEDİR. AYRILAMAZ-

LAR, BİRİSİ OLMADAN 
DİĞERİNİN YAŞAMA 

İMKÂNI YOKTUR. 
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hayat ve dünya milletleri arasında söz sahibi 
olacak bir konuma gelmeleri de mümkün ol-
mayacaktır. İkinci hadiste ise Müslümanların 
birbiriyle ilişkilerinin, bir vücudun parçaları 
gibi organik bir yapıda oldukları ifade edil-
mektedir. Onlar, birbirlerinden ayrılamaz-
lar. Birisi olmadan diğerinin yaşama imkânı 
yoktur.  Mesela bir bedenin parçaları olan 
solunum sistemi, hazım sisteminden istiğna 
edemediği gibi, sinir sistemi de kan dolaşımı 
sisteminden müstağni olamaz. Yani her birisi 
diğerinin tamamlayıcısı ve yardımcısıdır. Bi-
risi olmadan diğeri çalışamaz. Ancak hepsi 
beraberlik içinde olunca beden doğru çalışır 
ve sağlam bir şekilde gelişebilir.  

Bir başka hadiste, Müslümanların birbirleriy-
le ilişkilerinin formel ilişkilerin ötesinde yani 
samimi olmalarına vurgu yapılmıştır: “Din 
nasihattir/ samimiyettir.” Dinin kime karşı 
samimiyet olduğunu soran sahabelere Hz. 
Muhammed, “Allah’a, Kur’an’a, Müslüman 
devlet başkanlarına ve bütün Müslümanla-
ra” karşı samimi olmak gerektiği şeklinde 
cevap vermiştir (Tirmizi, 4, s.286). Demek 
ki Müslümanların ilişkileri söylemle ve sa-
tırlara yazmakla gerçekleşmez. Bilakis bütün 
Müslüman bireylerin, birbirlerinin hakları 
ve dostlukları konusunda samimi olmaları 
gerekmektedir. Samimiyet ise sadece sözlü 
ifadelerle meydana gelmez. Aynı zamanda 
gerçek hayatta da söz konusu samimiyet his-
sedilmeli ve eyleme dönüştürülmelidir. Müs-
lümanların belki en önemli problemlerinden 
birisi de samimiyet eksikliği ve samimiyet 
sınavıdır.

Bir diğer hadiste Hz. Muhammed, Müslü-
manların her halükârda diğer Müslüman 
kardeşlerinin yanında yer almalarını tavsi-
ye etmiştir: “Müslüman kardeşin zalim de 
olsa mazlum da olsa kendisine yardım et.” 
Sahabe-i kirâm, “Ey Allah’ın Rasulü, Müslü-
man mazlum olunca yardım ederiz, zalimken 
nasıl yardım ederiz?” şeklinde soru sorunca, 
“Zalim olan Müslümana yardım etmenden 
maksat, onu zulmünden vazgeçirmendir”  

şeklinde cevap verir (Şerhu’l-Müslim, 16, 
s.374).  Müslümanların ciddi sorunların-
dan birisi de bu hadisin verdiği mesajı gör-
memeleri ve kalplerini ve vicdanlarını ona 
açmamaları hatta hadisin muhtevasının tam 
tersini yapmalarıdır. Şahsî ve kavmî çıkarlar 
ön planda tutulduğu için Müslümanlar, hak-
sızlığa uğrayanların ve mazlumların yanında 
yer almaları gerekirken, tam aksine zalimin 
yanında yer alabilmektedirler. Hatta Müslü-
manın kendisi Müslüman kardeşine sırtını 
dönmekte ve onu yok etmeye çalışmaktadır. 
İşte İslam dünyasındaki bu uygulamalar kar-
deşlik ruhunu derinden yaralamıştır.

 Müslümanların birlik ve beraberliklerinin 
önemini vurgulayan hadislerden biri de şu 
hadistir: “Ey Müslümanlar! Birbirlerinizi kız-
dıracak işler yapmayın. Birbirinizi kıskan-
mayınız. Birbirinizden ayrılmayınız. Kardeş 
olarak Allah’ın kulları olunuz. Bir Müslü-
manın üç günden fazla Müslüman karde-
şiyle konuşmaması helal değildir” (Buharî, 
4, s.88). Bu hadisin vermek istediği mesaj, 
Müslümanların arasında asıl olanın muhab-
bet, birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğu-
dur.  Müslüman bireylerin, sevgi atmosferini 
kirleten ve kardeşlik duygularını zedeleyen 
davranışlarda bulunmaları Kur’an’ın sundu-
ğu değerlerle tezat teşkil eder. Bu nedenle 
düşünce farklılıkları, bölgesel ve aidiyet de-
senleri hiçbir şekilde Müslümanların kardeş-
liklerini bozmamalıdır. Zira Müslümanların 
kardeşlikleri imanın sarih isteklerindendir. 
Kur’an’ın da kat’i bir şekilde ifade ettiği il-
keler arasındadır. Maalesef tarihî süreç için-
de öne çıkan fikrî, kavmî ve aşiret çıkarları 
İslam’ın yeryüzünde gerçekleştirmek istediği 
âdil ve sâlih ortamların önüne geçmiş ve so-
nuçta İslam dünyasındaki şu an mevcut acı 
manzaralar meydana gelmiştir.  

Sonuç

Kur’an’ın imanın esasları olarak belirlediği il-
kelere geniş bir açıdan baktığımızda ilâhî ira-
denin, yeryüzünde bütün insanların -Müslü-
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man olsun veya olmasın- bir arada yaşama-
larını hedeflediğini görmekteyiz. Zira Kur’an 
ve sünnet tarafından, yeryüzünde insanların 
bireysel ve toplumsal hayatlarını olumsuz 
yönden (fitne) etkilemeyen bütün bireyle-
rin, yaşama ve kendi inancına göre hayatı-
nı sürdürme hakları tanınmıştır. Buna göre 
İslam’a inananların kendi inançlarını yaşama 
hakları olduğu gibi, diğer düşünce ve din 
mensuplarının da kendi inançlarını yaşama 
hakları vardır. Çünkü İslam’da herkesin ken-
di inancını seçme hürriyeti vardır. Kur’an ise 
insanlara doğru yolu göstermek ve insanların 
dünya ve âhiret hayatlarında mutlu olmaları 
için rehberlik etmek gayesiyle gönderilmiştir. 
Dolayısıyla İslam, sadece Müslümanların de-
ğil, bütün insanların dünyada sorunsuz bir 
şekilde beraber, kardeşçe yaşama projesidir 
diyebiliriz.

İman, bir yönüyle empati yapmaktır. Müslü-
man bir bireyin kendine istediği şeyleri diğer 
kardeşlerine de istemesi beklenir. Aksi tak-
dirde imanî kemalden bahsedilemez. Müs-
lüman bir bireyin sahip olduğu şeyleri diğer 
kardeşleri için düşünmemesi, başkalarının 
maruz kaldıkları sıkıntıları, çektikleri acıları 
hissetmemesi ve zayi olmuş haklarının iade 
edilmesi için düşünmemesi ve onun için 
çalışmaması, imana uygun empatinin ek-
sik olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak 
Müslümanlar, İslam’ın genel ilkelerini kar-
deşlik ekseni kabul ederek, yorum farklılık-
larının bireysel ve hususi alanlar olduğunu 
düşünerek kardeşliklerini muhafaza etme-
li,  İslam kardeşliğini hayalî bir söylemden 
kurtarıp hakikî kardeşliğe dönüştürmelidir-
ler. Bunun da en sağlıklı ve kolay yolu, Hz. 
Peygamber’in kardeşlik konusunda belirttiği 
imana uygun empatidir. Aksi takdirde realize 
edilmeyen (hayalî) kardeşlik söyleminin ne 
Müslümanlara ne de diğer insanlara bir fay-
dası olacaktır.  
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Böyle bir söylentiyi işittiğiniz zaman, 
‘Bu konuda konuşmak bize düşmez, 

kudret ve yüceliğinde sınırsız olan Sensin; 
şüphesiz bu çok kötü bir iftiradır!’ demeniz 
gerekmez miydi?” (Nur Sûresi 24/16 ). 

İftira, masumiyet perdesine geçirilen han-
çer… Kardeşlik ahlâkının kollarındaki ke-
lepçe... Muhabbet semasında pervaz eden 
uhuvvet kuşunun kanatlarına sıkılan in-
safsız kurşun... Dostluk tarlasındaki zehirli 
diken... Bir amansız mayın o, evrensel kar-
deşlik yolcularının önüne ekilen... Soğuk 
bir set, toplumsal vahdetin önüne çekilen... 
İdris kılığındaki İblislerin, nifak, hased, kin 
ve adavet kokan acı nefesi... Duygusuz, ruh-
suz, şuursuz, hayâsız ve arsız kişiliğin me-
veddeti boğan insafsız sesi... Uhuvvet ruhu-
nun kollarındaki kelepçe... İftira, onursuz, 
haysiyetsiz ve şahsiyetini kaybetmiş birey-
lerin göremedikleri utanç verici leke... Ru-
hun, en karanlık katmanlarında türeyen zift 
sanki… Kulakları kirleten o ve dahi yürek-
leri… Necis dudakların terennüm ettikleri 
iğrenç melodi… Kezzap gibi dökülünce bir 
pak sineye, o dem çılgına döner en masum 
kumrular bile… Masumları ağlatan, çiçekle-

D E N E M E

İftira: Kardeşlik Ahlâkının 
Kollarındaki Kelepçe

İfk hadisesi incelendiğinde, 

eski husumetler, yükselme 

tutkusu, ekonomik 

bağımlılıktan kaynaklanan 

eziklik psikolojisi gibi 

özelliklerin iftiraya inanmada 

etkili olduğu görülmektedir.  

“BİLGİN ERDOĞAN
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ri solduran, gönülleri donduran ve kimi yü-
rekleri aldatan bir tabiat var onda… O, bir 
nevi kezzap kardeşlik bahçesine dökülen, 
hayâsızca... Vicdanın özündeki virüs, aşkın 
boynundaki yafta, ahlâkın ve özgürlüğün 
kollarındaki zincir… Bir çeşit hazımsızlık 
hali ve insafın midesindeki sancı… Aklın 
ayaklarındaki yafta… Vefasız dudaklardan 
fışkıran talihsiz söz... Bir ahlâkî yoksunluk 
hali… Karanlık çehrelerin ruhlarındaki ‘bel-
hum adall’ damgası ve adaletin gözündeki 
hatem… Kadim bir hastalık o, yaratıldığı 
günden bu yana Âdem…

İftira, kelime olarak 
F-R-Y kökünden türe-
tilmedir ve Kur’an’da 
yaklaşık altmış yerde ge-
çer. Yalan söz uydurmak 
anlamına gelmektedir… 
Vahyin dilinde ‘buhtan’ 
ve “ifk” kavramları da if-
tirayla eş anlamlı olarak 
kullanılır. ‘Buhtan’ bir 
kimseyi yapmadığı suç-
tan dolayı incitmek an-
lamına gelirken ‘ifk’, ‘ef-
fak’ ile aynı kökten olup 
verdiğini geri almak, teminat verdiği halde 
sözünden dönmek anlamlarına gelmektedir. 
Bir insan, fıtrat sözleşmesi gereği ve bir insan 
evladı olarak, insanlığın onurunu koruma 
teminatı verdiği halde bundan geri dönerse 
ve o kişi, insan onur ve haysiyetini ayaklar 
altına alırsa buna ‘ifk’ denir.  Bir mü’min bir 
başka mü’min kardeşinin onurunu ve izzeti-
ni korumakla görevli olduğu halde, ki bu bir 
kullluk sözüdür, şayet bu sözden geri dönüş 
yaparsa buna ‘ifk’ denir ki bu, en açık şekil-
de, Aişe annemizin yaşadığı İFK olayında 
açıkça görülmektedir. Allah Rasulü’nün (s), 
eşinin namusu, anne namusu gibi korunma-
sı gereken bir mesele iken, münafıklar terte-

miz iki insana iftira etmişler ve bu olay tarihe 
“İfk” hadisesi olarak geçmiştir.

Yukarıdaki âyetlerin nazil olmasına sebep 
olan olayın arka planı kısaca şöyle: İslam or-
dusu, Beni Mustalık gazvesinden geri dön-
mekteydi. Bir ara Aişe annemiz, kaza-i hacet 
zarureti sebebiyle kafileden uzaklaşmıştı. 
Döndüğünde hatıra değeri olan bir gerdan-
lığını kaybettiğini farketti. Hemen bulur ve 
gelirim düşüncesiyle kafileden ayrıldı ve ger-
danlığını buldu. Onu almadan gideceklerini 
düşünmüyordu ama kafile onun mahfelde 
olduğunu düşünerek yola devam etti. Aişe 

annemiz geldiğinde ise 
orada kimse yoktu, ancak 
bulmaya gelirler düşün-

cesiyle Aişe annemiz yerin-
den ayrılmadı. Bu sırada, 
ordunun gerisinde unu-
tulan eşyaları toplamakla 
görevli olan Safvan bin 
Muattal, Aişe’yi farketti ve 
onu devesine bindirdi. En 
baştaki selamlama cümle-
leri dışında yol boyunca 
Aişe ile hiç konuşmadan 
onu ordunun konakladı-

ğı yere getirdi. Bu durumu fırsat bilen bazı 
münafıklar ise `dedikodu çıkararak Aişe an-
nemizin ve Safvan bin Muattal’in iffetlerine 
dil uzattılar’ (Sealed Nectar, Safiur Rahman 
el-Mübarakpuri, s.147).

Dedikoduyu çıkaranlar münafıklardı, ancak 
bazı Müslümanlar da bu iftiraya kulak ka-
bartmışlar ve maalesef bazıları inanmışlardı. 
İftira’nın hangi tür insan psikolojisinde etki 
uyandırdığını anlamak açısından, o dönem-
de iftiraya inananların hangi psikolojiyle bu 
çirkin iftiraya kulak verdiklerine değinmekte 
fayda var. 

Bu iftiraya inananlardan birisi Hasan bin 
Sabit idi. Hasan bin Sabit’in ise Safvan bin 

BİR İNSAN, FITRAT SÖZ-

LEŞMESİ GEREĞİ İN-

SANLIĞIN ONURUNU 

KORUMA TEMİNATI 

VERDİĞİ HALDE BUN-

DAN GERİ DÖNERSE VE 

İNSANLIK HAYSİYETİNİ 

AYAKLAR ALTINA ALIR-

SA BUNA ‘İFK’ DENİR.  
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Muattal ile öncelere dayanan bir husumeti 
vardı. Bu husumet, belli ki Hasan bin Sabit’in 
böyle bir iftiraya gönlünün kaymasına sebep 
olmuştu. Demek ki, bir Müslümanın camia-
sıyla ilgili bir iftiraya inanmasında, öncelere 
dayanan sorunların etkisi olabiliyor.

İftiraya kulak veren ve maalesef inananlar-
dan birisi Hanne binti Cahş idi. O, Allah 
Resulü’nün diğer eşi olan Zeynep annemi-
zin kız kardeşiydi. Kız kardeşinin itibarının 
yükselmesi ve Allah Resulü’nün yanında 
daha saygın bir konum kazanması hülyasıyla 
böyle bir iftiraya gönlü kaymıştı. Oysa kar-
deşi Zeynep yani Allah 
Rasulü’nün eşi, Aişe an-
nemiz için böyle bir şeyi 
asla reva görmemişti. De-
mek ki, dünyevî hırslar ve 
beklentiler insanların ifti-
raya kulak kabartmasına 
sebep olabilmektedir.

İftiraya inanan diğer kişi 
ise Mistah bin Usase idi. 
Onun bu iftiraya kulak 
vermesi ise Ebubekir’in 
mali desteği ile geçiniyor 
olmasının verdiği eziklik psikolojisi ile ilgi-
liydi. Demek ki, insanlardaki eziklik psikolo-
jisi iftiraya ortak olmalarına sebep olabiliyor. 

Hasan bin Sabit’te görülen, Safvan bin Muat-
tal ile ilgili öncelere dayanan husumet ve so-
runlar, Hanne binti Cahş’ta görülen, kız kar-
deşinin yükselmesi ve itibar tutkusu ile ilgili 
hırs ve rekabet duygusu, Mistah bin Usase’de 
görülen ekonomik bağımlılıktan kaynakla-
nan eziklik psikolojisi, aslında iftiraya kim-
lerin inanabileceğine dair bize önemli fikirler 
vermektedir.  

Tabii ki o dönemde Müslümanların çoğu bu 
olaya inanmamışlardı. Ummu Eyyub, eşine, 
“Aişe hakkında söylenenleri duydun mu?” 
diye sorunca eşi Eyyub el-Ensari, “Evet duy-

dum ama hepsi yalan ve iftiradır” diyecek ve 
Allah Rasulü (s) Usame bin Zeyd’e fikrini so-
runca, “Biz Aişe ile ilgili hayırdan başka bir 
şey bilmeyiz” diyecekti. Aişe annemize hiz-
metle görevli ve onu çok yakından tanıyan 
Berire ise, “Onun hakkında şüphe edilecek 
hiçbir şeye şahit olmadım” beyanında bulu-
nacaktı. Yine Zeynep annemiz bu konuyla 
ilgili Aişe’ye yönelik kafasında zerre kadar 
şüphe olmadığını ifade edecek ve konuyla 
ilgili hüsn-i şahadetini bildirecekti. Ancak 
bunlar en sağlam şekliyle vahiy nazil oldu-
ğunda ortaya çıkacak ve münafıkların foyası 
belli olacaktı.

Bize düşen sonsuz hüsn-i 
zan ve itimad etmektir… 

Zira hüsn-i zan ederek 
hata yapmak, su-i zan 
ederek hata yapmaktan 
daha hayırlı. İftira gerçek-
ten çok acı. O, özgürlü-
ğün kollarındaki kelepçe 
kimileyin ve ahlâkın boy-
nundaki yafta… Kardeşlik 
binasına atılan bomba...

Vahyin dilinde bu olayın 
ölümsüzleşmesinin var elbette binlerce hik-
meti… Zira iftira, İnsanoğlu’nun kadim bir 
zilleti… Her mazlum bize hatırlatmalı bu 
gerçeği… 

İftira, Medineli münafıkların annemiz Aişe 
için söylediği… Bir küfür ahlâkı, o erde-
min üstünü örten… Bir Züleyha ahlâkı ve 
Yusuf’un sebeb-i sabıkası… Zekeriya’nın 
doğranma gerekçesi ve Yahya’nın idam ka-
rarı… Ferisi’nin dudağındaki iğrenç söz ve 
masumlar masumu Meryem’e yapılan o ka-
dim yakıştırma… Doğru olanı parya etme 
hamakati ve temiz olanı kirletme acziyeti… 
Usame bin Katade’nin, Sa’d b. Ebi Vakkas ile 
ilgili söylediği… Ömer’in Sa’d’i, görevden 
alma sebebi… Kuyu kazma operasyonla-

BİR İFTİRA KARŞISIN-

DA MÜSLÜMANA DÜ-

ŞEN SONSUZ HÜSN-İ 

ZAN VE İTİMAD ET-

MEKTİR… ZİRA HÜSN-İ 

ZAN EDEREK HATA 

YAPMAK, SU-İ ZAN EDE-

REK HATA YAPMAKTAN 

DAHA HAYIRLIDIR.
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rı kimileyin… Makam soytarılığı ve piyasa 
ahlâkının kurtlu meyvesi… 

Bir de iftiranın en çirkefçe olanı var… Şirk, 
en korkunç iftira… O, yerlerin ve göklerin 
Yaratıcı’sına yapılan en korkunç yakıştır-
ma… 

İftira, bir nevi niyet okuma zilleti bazen… 
Allah’tan vahiy alan o Nebi’nin “Hel şekak-
te kalbeh: Kalbini mi yardın?” ihtarına rağ-
men… Bir Firavun ahlâkı… Zira o, Musa’yı, 
makam ve servet peşinde koşan biri olarak 
nitelemişti… Bir muhlisin yüreğine, “Sen 
riyakârsın” damgasını vurma haysiyetsizli-
ği… Gıybet onun küçük kardeşi… Ölü eti 
yeme ve yamyam olma hali… İftiranın en 
acısı insanın ihlâsına yönelik olan… Zira 
ihlâs varsa yaptığın anlamlı, o yoksa her şey 
anlamsız… İhlâssızlık bir nevi anlamsızlık… 
İhlâsın üstüne soru işareti koymak, emeğin 
üstünü kahpece karalama… Bir metafizik ci-
nayettir iftira… İhlâs, aklın ve yüreğin zem-
zemi… İftira, zemzeme necaset bulaştırma 
çabası… Her müfteri, küçük bir Firavun ve 
her hakikat, müfterinin yüzüne vurulması 
gereken şamar… Bir asâ-yı Musa’ya sahip ol-
malı modern Musalar… 

İftira hastalığının temelinde insan yüreğinde-
ki bencillik ve onun türevleri olan haset, buhl 
ve şuhh gibi hastalıklar vardır. Bunların kar-
şısına ise sehavet, isâr, cûd veya fakr ahlâkî 
panzehirleriyle çıkılmalıdır ki bu hastalık 
dâhil tüm sorunlar izale olsun. Bizdeki isâr 
ahlâkının felsefî konseptteki en yakın karşı-
lığı diğerkâmlıktır. Bu haslet, insanın içinde 
başkası için fedakârlık yapma potansiyelinin 
ortaya çıkmasıdır. Haset hastalığından kur-
tulmanın yolu diğerkâmlık potansiyelini tam 
kapasite kullanabilmekle mümkündür. İs-
lam tarihindeki Ensar ve Muhacir kardeşliği 
bu bağlamda da en güzel örnektir. Rabbimiz 
Kur’an’da mü’minleri söyle tanıtır: “Onlar 

kendilerine sığınan muhacirleri severler, di-
ğerlerine verilenlerden dolayı içlerinde bir 
hasislik duymazlar; dahası kendileri muhtaç 
halde bulunsalar da, başkalarını kendilerine 
tercih ederler. Evet, başkasının elindekine 
göz dikmekten korunanlar var ya, işte on-
lar kurtuluşa erenlerin tâ kendisidir” (Haşr 
Sûresi, 59/9). 
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arih boyunca İslam’da araştırma konu-
su edilen mezhepler, mezheplerarası 

düşünce farklılıkları ve mezheplerarası ya-
kınlaşma, İslam âlimlerinin dikkat merke-
zinde olmuştur. Bu beynelmilel problemin 
İslam düşüncesinde ortaya atılışı, uzun 
asırlardan bu yana Müslüman filozof ve dü-
şünce adamlarının eserlerine yansımış ve 
bugüne kadar bahsi geçen konuya dair çok 
sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan araş-
tırmalarda bu problemin felsefi, teolojik, 
sosyo-psikolojik ve sosyo-politik mahiyeti-
ne temas edilmiş, konuyla ilgili olarak Müs-
lüman fırkalar arasında var olan görüşler or-
taya konmakla birlikte birtakım düşünceler 
de serdedilmiştir.

Cemalettin Esedebadi Afgani (1254-
1314/1838-1897), Şeyh Muhammed Ab-
duh (1265-1323/1849-1905), Seyyid Hü-
seyin Tabatabai Burucerdi (h. 1380), Seyyid 
Şerefuddin Amuli (h.1381, Livanlı), Şeyh 
Muhammed Taki el-Kummi (h. 1413), Şeyh 
Mustafa Abdurrazık, Şeyh Muhammed Hü-
seyin Kaşifu’l-Ğıta, Şeyh Abdulmecid Selim, 
Şeyh Mahmut Şeltut, Seyyid Abdulhüseyin 
Şerefuddin Musevi gibi tarihi şahsiyetlerin 
her biri, Müslümanların karşılaştığı prob-
lemlerle yakından ilgilenmiş ve bu prob-
lemlerin çözümü konusunda fiili çabalar 
harcamışlardır.

Çağdaş âlimlerden bu alanda ciddi çabalar 
harcayan ve tecrübî yollara dayanan, aynı za-
manda fikir sahibi olarak görülenler de var-

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Takva Ölçüsünde 

“Kurtuluşa Eren Fırka” Kavramı

“KURTULUŞA EREN 

FIRKA” KAVRAMINDAN 

MEZHEPLERDEN HER HANGİ 

BİR TANESİ KASTEDİLMEZ. 

BİLAKİS, BÜTÜN FIRKALARIN 

ÖRNEK ALMASI İÇİN 

FIRKA-İ NACİYE’NİN 

ÖZELLİKLERİ AÇIKLANIR. 

TEMİL RAHİMOV

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Ziya Bünyadov Şar-
kiyat Enstitüsü doktora öğrencisi
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dır ki, bu kimseler İslam dünyasında, ulus-
lararası arenada, İslam birliği ve mezheple-
rarası ilişkilerin yakınlaşması doğrultusunda 
bazı adımlar atmaktadırlar. Bunlar arasında, 
Tahran’daki “Mezheplerin Yakınlaştırılması 
Merkezi”nin eski sekreteri Muhammed Va-
izzade Horasani (Meşhet âlimi), bu merke-
zin mevcut genel sekreteri Muhammed Ali 
Tashiri, Mısır’daki “Mezheplerin Yakınlaştı-
rılması Merkezi”nin genel sekreteri Mahmut 
Abdulğani Aşur, Mısır müftüsü Ali Cuma, 
Ezher Üniversitesi Şeyhi Muhammed Seyyid 
Tantavi, Katar’da yaşayan Mısırlı âlim Dr. Yu-
suf Karadavi, Suriyeli âlim Ramazan el-Buti 
ve Vehbe Zuhayli, Türkiyeli âlim Mustafa İs-
lamoğlu, Amerikalı din bilgini âlim Muham-
med Asi gibi âlimler mevcuttur.

İslam, hem düşünce hem 
de eylem alanında Müs-
lümanlar arasında birliği 
yaşatmaya çalışıyor. Gü-
nümüzde Müslüman-
lar, mezhepleriyle sınırlı 
kalmadan daha fazla akli 
bakış ve şeraite dayanan, 
beşeriyetin gelişimi na-
mına kendi tefekkür ve 
medeniyet düzleminde 
var olan problemlerin rasyonel çözüm yolla-
rını arayıp bulma işinde karşılıklı işbirliğine 
ihtiyaç duymaktadırlar.

Günümüzün küreselleşen dünyasında 
Batı’nın tek kutuplu modernizm anlayışının 
saldırı dalgası karşısında Müslüman millet-
lerinin düşünce birliğinin korunması ve asıl 
İslam düşüncelerinin ortaya çıkarılması za-
rureti öncekinden daha fazla hissedilmekte-
dir. Bu amaca ulaşmak için birlikte çabalara, 
ortak düşünceye, barışsever anlaşma ve fa-
aliyete, akide ve düşünceleri ihtilafa neden 
olan mezhebi ayrıntılar çerçevesinden kur-
tarmaya, fırka ve kabile taassubuna dayanan 
tek yönlü bakışlardan çekinmeye daha çok 
ihtiyaç vardır. Bu yolun alternatifi yoktur.

Mezheplerarası ilişkilerin yakınlaştırılmasın-
da çağrı, tevhit ve vahdete, barış ve güven-

liğe, karşılıklı anlayışa ve anlaşmaya yapıl-
maktadır. Bu davetin yolu ve mekanizması, 
hikmetle, öğüt ve nasihatle, düşünce teatisi 
yapmakla gerçekleştirilir. Burada onların 
kendi mezheplerinden imtina etmeleri, tek 
bir mezhepte birleşmeleri veya mezhepsiz-
liğe düşmeleri kastedilmemektedir. Mez-
hepler, İslam kültürünü, tarihini ve mirasını 
yansıtan, sosyal ve dini yapıyı şekillendiren 
okullardır. Bu okulların ortadan kalkmasına 
çalışmak, en azından bunlara karşı yapılacak 
adaletsizliktir. Hatta böyle bir adım, yeni bir 
mezhebin ortaya çıkması, ihtilaf dairesinin 
daha da genişlemesi, vahdetin bozulması ile 
neticelenebilir.

Burada mezheplerin ana çizgilerini birleşti-
ren ve Müslümanların dikkatli olmasını ge-

rektiren bazı hususlara 
temas etmek isterdik.

1. Müslümanlar ırkın-
dan, cinsinden, derisinin 
renginden ve mezhe-
binden bağımsız olarak, 
tek bir İslam ümmetini 
oluştururlar. İslam’ın te-
mel rükünlerinden biri 
olan vahdet prensibi en 
önemli meselelerdendir. 

Allah (c) şöyle buyuruyor:

“Ve topluca Allah’ın ipine (dinine, Kur’an’a) 
yapışın, ayrılmayın; Allah’ın size olan nime-
tini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman 
idiniz, (Allah) kalplerinizi uzlaştırdı. O’nun 
nimetiyle kardeşler haline geldiniz. Siz ateş-
ten olan bir çukurun kenarında bulunuyor-
dunuz, (Allah) sizi ondan kurtardı. Allah size 
âyetlerini böyle açıklıyor ki, yola gelesiniz” 
(Âl-i İmran, 3/103).

2. Müslümanların izzet ve refahı onların bir-
liğindedir. İslam’ın sedası yalnız Müslüman-
ların birleşmesiyle yayılabilir. Müslümanlar 
arasındaki çekişme, karşılıklı anlaşmazlıklar 
kendilerini zayıflatıp sarsar, güçten düşmele-
rine neden olur. Allah (c) şöyle buyuruyor:

MEZHEPLERARASI YAKIN-

LAŞMADA ÇAĞRI, HİKMET, 

ÖĞÜT VE FİKİR TEATİSİ 

YOLUYLA VAHDETE, BA-

RIŞA VE KARŞILIKLI AN-

LAYIŞA YAPILMAKTADIR. 



102

“Allah’a ve Elçi’sine itaat edin, birbirinizle çe-
kişmeyin, yoksa korkuya kapılırsınız, devle-
tiniz gider. Sabredin, çünkü Allah sabreden-
lerle beraberdir” (Enfal, 8/46).

3. Müslümanlar mezhebe bağlı olmayarak 
Allah’ı tasdik ediyor, Hz. Muhammed’e (s) 
ve ondan önceki peygamberlere aralarında 
ayrım yapmadan inanıyor; âhirete, cennet 
ve cehenneme inanıyor; namaz, oruç, zekât, 
hac, cihat vs. gibi Allah’ın ve Rasulü’nün 
(s) buyurduğu emirleri ve yasakları kabul 
ediyorlar. Kitabı ve kıblesi bir olan Müslü-
manlar kardeştirler, eşit haklara sahiptirler. 
İslam insanları tabakalara bölmüyor, beyazı 
siyahtan, Arap’ı Acem’den üstün kabul etmi-
yor, üstünlük ölçüsünü yalnızca takva olarak 
belirliyor. 

4. Akide ve şeriat mesele-
lerinde ittifak edilen temel 
prensipler üzerinde bir-
leşmeye daha fazla önem 
vermekle, İslam ruhunu, 
kardeşliğini ve eşitliği 
yaşatmak mümkündür. 
Bununla birlikte İslam 
sınırlarının dışına çıkma-
yan mezhepleri saygıyla 
anmak, karşılıklı bilinçlenme ve anlaşmayı 
ihya etmek gerekir. Şeriat meselelerindeki 
düşünce ayrılıklarına gelince, bu, İslam’ın 
temel rükünlerine, kat’i ve açık delillere da-
yanarak ortaya çıkan hükümlerine ters düş-
memelidir.

5. İman ve küfür meselelerinin izahlı şekilde 
tahlili, onun ölçülerinin belirlenmesi de son 
derece önemlidir. Şöyle ki, iman ve küfrü 
birbirinden doğru bir şekilde ayıramayanlar, 
Müslüman kardeşlerini kâfir görmekte, bu-
nunla da İslam birliğini bozmaktadırlar. Kıb-
le ehlinin küfür, şirk, fısk veya bid’atle itham 
edilmesi kabul edilemez bir anlayıştır. Cahil-
lerin ve avamın şirki andıran bazı amelleri 
mezheplerinin suçu değildir. Çünkü İslam 
âlimleri topyekûn şirke karşı çıkmış, şirki en 
büyük ve affedilmez günah olarak kabul et-
mişlerdir. 

6. Mezheplerarası düşünce farklılıkları ise 
mezhep âlimleri tarafından söz konusu mez-
hebin usul ve kaideleri çerçevesinde açık-
lanmalıdır. Temelsiz şayialara, dedikodulara, 
kasıt ve taassuptan doğan cehalet ve yalan-
lara uyulmamalıdır. Mezhep takipçilerinin 
yaptığı hata ve yanlışlar, mezhep âlimlerinin 
söyledikleri değildir. Bazen benzer durumlar 
bilgisizlik ve cehaletten meydana gelebil-
mektedir.

7. İhtilaflı meselelerin, ittifak edilen mesele-
ler seviyesine yükseltilmesi, bazen ihtilafların 
ittifaklardan daha fazla olması ile sonuçlanır. 
Bunun için ilk önce mezhepleri birleştiren 
değerler üzerinde durmak, ihtilaflı mesele-
leri ise zamanı geldiğinde tartışmak gerekir. 
Tartışılması, anlaşılması zor durumlarda ise 

karşı tarafın birbirlerini 
mazur görmesi daha doğ-
ru adımdır.

8. Dinin asıllarına halel 
getirmeyen ve içtihadın 
nüfuz edebileceği mesele-
lerin, mezheplerin yakın-
laştırılması kontekstinde 
bilimsel araştırmalar çer-
çevesinde tahlil edilmesi 

daha uygundur. İçtihat meseleleri adaletli 
bir şekilde araştırılırsa, o zaman bu karşılıklı 
bilinçlenmeye ve fikir teatisinin gelişmesine 
neden olur. Taassup ve kasıt olmazsa, her bir 
mezhep diğer mezheple, onun tatmin olabi-
leceği meselede aynı düşüncede buluşabilir.

9. İslam’a olduğu gibi davet etmek asıl amaç 
olmalıdır. Şüphesiz herhangi bir mezhebin 
tebliği, söz konusu mezhebin menfaati için-
dir. Fakat İslam’ın menfaatinin mezhebin 
menfaatinin fevkinde olduğu unutulmama-
lıdır. 

10. İslam temel ölçüt olarak millî, ırkî ve 
bölgesel değerlere veya herhangi bir mez-
hebe değil, Allah’a iman ve takva değerine 
üstünlük vermektedir. Bu konuda Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

MEZHEPLER, İSLAM KÜL-
TÜRÜNÜ, TARİHİNİ VE 
MİRASINI YANSITAN, 

SOSYAL VE DİNİ YAPIYI 
ŞEKİLLENDİREN VE BU 
GÖREVİ SÜRDÜRMESİ 

GEREKEN OKULLARDIR. 
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“Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden 
yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi mil-
letlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en 
üstün olanınız (günahlardan) en çok koru-
nanızdır. Allah bilendir, haber alandır” (Hu-
curat, 49/13)

Mezhepler ve mezheplerarası yakınlaşma ile 
ilgili yukarıda kaydedilen önemli bilgileri 
takdim ettikten sonra hangi fırkanın kurtu-
lacağı meselesini açıklamak çalışmamızın te-
mel konusudur.

Kaynaklarda farklı varyantlarla nakledilen 
bir hadiste Hz. Peygamber, “Yahudiler yet-
miş bir fırkaya, Hıristiyanlar ise yetmiş iki 
fırkaya bölünmüşlerdir. 
Benim ümmetim ise yet-
miş üç fırkaya bölüne-
cektir. Yetmiş ikisi cehen-
nemde biri cennettedir, 
buyurmuştur.”1 

Görüldüğü gibi hadiste 
kurtuluşa eren fırka der-
ken, net olarak herhangi 
bir fırkaya işaret edilme-
mektedir. Tam tersi, bu 
fırkanın sıfatları ve özellikleri açıklanmak-
tadır ki, her bir fırka bundan netice çıkar-
makla gelişim ve terakkisinde doğru mecraya 
yönelmeye can atsın. 

Klasik ve çağdaş dönemde İslam âlimleri, bu 
hadisle ilgili fikir birliği içerisinde olmamış-
lardır. 

Doğrudur, bazı Ehl-i Sünnet ve Şia hadis-
çileri eserlerinde bu hadisi nakletmişlerdir. 
Örneğin Sünni âlimlerden Ebu Davud, İbn 
Mace, Tirmizi, Şii âlimlerden Şeyh Saduk 
(120, 2/584) ve Allame Meclisi (123, 28/2, 
36) bu hadisi nakletmişlerdir.

Buna rağmen “Kurtuluşa eren fırka hadisi” 
bazı yönlerden eleştirilmektedir. 

İlk olarak şunu belirtelim ki, bu hadis İslam 
ümmetinin kaderi ile ilgili olmasına rağmen, 
Buhari ve Müslim tarafından nakledilmemiş-
tir. Diğer bir takım hadis kitaplarında nakle-

dilse de Buhari ve Müslim’in hadis kriterlerine 
uygun değildir. Buhari ve Müslim tüm sahih 
hadisleri kitaplarında toplamamışlardır, şek-
linde itiraz edilebilir. Kanaatimizce Buhari ile 
Müslim en önemli konularda özellikle İslam 
ümmetinin kaderi ile ilgili bu gibi meseleler-
de en azından bir hadis nakletmişlerdir.

Ayrıca bazı İslam âlimleri, bu hadisin senedi-
nin asla doğru olmadığını vurgulamışlardır. 

Ünlü âlim İbn Vezir, bu hadisi eleştirmiş 
ve özellikle “bir fırkanın dışında kalanlar 
Cehennem’de helak olacaklardır” şeklindeki 
ilaveyi hiçbir şekilde kabul etmemiştir. O, bu 
hadisin İslam ümmetinin parçalanmasına, 

Müslümanların bir birini 
kâfir saymasına ve dala-

lette görmesine neden ol-
duğunu vurgulamaktadır.2

İbn Hazm ise bu hadisi uy-
durma kabul etmektedir. 
Ona göre hadis ne merfu-
dur, ne de mevkuf.3 

Öte yandan klasik dönem-
de bu hadisin birkaç yol-
la nakledildiğinin dikkate 

alarak kabul edenler de bulunmuştur. Örne-
ğin Hafız İbn Hacer ve Şeyhulislam İbm Tey-
miyye bu hadisin Sahih veya Hasen olduğu 
görüşündedirler.

Çağdaş âlimlerden Muhammed Abduh ise 
şöyle diyor:

“Yetmiş üç fırkadan hangisinin kurtulacağı 
şimdiye kadar belli değildir. Her bir fırka 
kendisini Kuran’a ve Peygamber(s)’in Sün-
netine uyduğunu iddia etmektedir.” Daha 
sonra Şeyh Abduh şunları kaydetmektedir:

Beni sevindiren bu hadisin diğer bir var-
yantıdır: “Yetmiş iki fırka Cennet’te, biri ise 
Cehennem’dedir.4

Dr. Yusuf el-Karadavi düşüncesini şöyle açık-
lamaktadır:

“Kanaatimce bir hadisin çok sayıda kanallar-
la nakledilmesi ve bu açıdan kuvvetli sayıl-

MÜSLÜMANLARIN İZZET 

VE REFAHI ONLARIN BİR-

LİĞİNDEDİR. KARŞILIKLI 

ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇE-

KİŞMELER MÜSLÜMAN-

LARI ZAYIF DÜŞÜRÜR.
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ması hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. 
Nice hadisler vardır ki, senetleri çok yönlü 
olsa da, hadis âlimleri bunları zayıf kabul 
etmişlerdir. Bu tür hadisler o zaman kabul 
edilir ki, anlam olarak bunları zıddına ayet 
ve hadis bulunmasın. İslam ümmetinin yet-
miş üç fırkaya bölünmesindeki zıtlıklar ise 
şundan ibarettir ki, Yahudiler yetmiş bir, 
Hıristiyanlar yetmiş iki fırkaya bölündüğü 
halde, ümmetler içerisinde seçilmiş ümmet 
olan İslam ümmeti daha fazla fırkaya ayrıl-
mıştır. Bu, hadisin kabul edilmemesinin bir 
sebebi. Diğer sebebi ise İslam ümmetinin bir 
fırkası dışında kalanların Cehennemde hela-
ki meselesidir. Bu mesele 
ise her bir fırkanın yalnız 
kendisinin kurtulacağı ve 
diğerlerinin Cehennemlik 
iddiasına neden olmak-
tadır. Bu işin kendisi bile 
ümmetin parçalanması, 
fırkaların bir birini kına-
ması, sonuç itibariyle düş-
manın galibiyeti anlamına 
gelmektedir.”5

Öte yandan çok sayıda 
âyet ve hadis vardır ki, Müslümanların mut-
taki olanlarını öne çıkarmakta, onların üstün 
yönlerinden ve faziletlerinden bahsetmekte, 
dünya ve âhiretteki konumlarına temas et-
mektedir. Kur’an’da buyrulmaktadır:

“Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz 
iyilik değildir. Asıl iyilik, o(kimsenin iyili-
ği)dir ki, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, 
Kitab’a ve peygamberlere inandı; sevdiği ma-
lını yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda 
kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk altın-
da bulunan(köle ve esir)lere verdi; namaz 
kıldı, zekât verdi. Antlaşma yaptıkları zaman 
antlaşmalarını yerine getirenler; sıkıntı, has-
talık ve savaş zamanlarında sabredenler, işte 
doğru olanlar onlardır, (Allah’ın azabından) 
korunanlar da onlardır” (Bakara, 2/177).

Az önce de kaydettiğimiz gibi Hucurat 
Sûresi’nin 13. âyetinde Yüce Rabb’imiz ken-

di katında en üstün olanın en çok korunan 
kimse olduğunu beyan buyurmuştur. 

Emiru’l-Muminîn Ali (ra) buyuruyor:

“Takva, Allah’tan (azabından) korkmak, 
indirdiği şeriata göre amel etmek, (onun 
için ayrılan rızkla) yetinmek, âhiret için 
hazırlanmaktır.”6

Bazıları da takvayı şöyle tarif etmektedir:

“Takva öyle bir şeydir ki, insanlar senin ame-
linde ve kendilerine karşı münasebetinde 
hiçbir kusur görmesinler. Bundan sonra-
ki aşama ise melekler amel defterine hiçbir 
günah yazmasınlar. Daha sonraki aşama ise 

Allah, senin kalbinden 
kendisinin dışında, rıza-
sının dışında bir şey gör-

mesin!”

Müslüman kimse takva 
(bilinçli bir şekilde Allah’a 
ibadet etmek) mertebesi-
ne yükselmişse, o kimse-
nin artık kurtulduğu söy-
lenebilir. Takva sıfatının 
ve özelliğinin herhangi 
bir fırkaya has kılınmama-

sı, Allah’ın lütfudur. Takva sıfatı, kazanılan 
ve uğrunda çaba harcanan bir mertebedir. 
Kur’an’da buyrulmaktadır:

“Ama Biz(im uğrumuz)da cihat edenleri Biz, 
elbette yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Al-
lah, iyilik edenlerle beraberdir” (Ankebut, 
29/69).

Her bir Müslüman’ın bu mertebeye ulaşması 
onun boynunda haktır. Hatta Kur’an âyetleri 
ve hadisler bizzat Müslüman’dan takvalı ol-
mayı talep ediyor:

“… inanıyorsanız Allah’tan korkun” (Maide, 
5/57). O halde Müslüman’ın takvalı olma-
sı onun herhangi bir fırkadan olma şartını 
koşmamaktadır. Takvası olmayanın ise her-
hangi bir fırkadan olması hiçbir fayda ver-
memektedir Cennet ve cehennemin ölçütleri 
hidayet yoluna sarılmakla, Allah’ın ve O’nun 

VAHDETİ SAĞLAMAK 

İÇİN, TEMELSİZ ŞAYİA-

LARA, DEDİKODULARA, 

KASIT VE TAASSUPTAN 

DOĞAN CEHALET VE 

YALANLARA İTİBAR 

EDİLMEMELİDİR.
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“Kurtuluşa Eren 
Fırka” Kavramı

Rasulü’nün (s) buyruklarını yerine yetirmek-
le, takvalı olmakla ölçülmektedir.

Burada dikkati çeken meselelerden biri de, 
Müslümanların hakka ve adalete tâbi olma-
larıdır. Bazen bir grup Müslüman’ın “mez-
hebim şöyle diyor”, “mezhebim benim için 
hepsinden üstündür”, “ona muhalif olan 
mezhepler yanlıştır”, “ben hakikate değil, 
hakikat bana aittir” şeklinde sloganlar atması 
hiç de adaletli tutum ve takvanın nişanesi de-
ğildir. Allah (c), Nisa Sûresi’nin 135. âyetinde 
şöyle buyurmaktadır:

“Ey inananlar, kendinizin, ana babanızın ve 
yakınlarınızın aleyhinde bile olsa adaleti tam 
yerine getirerek Allah için şahitlik edenler-
den olun.” (Nisa, 4/135). Bir başka âyette 
ise, “…söylediğiniz zaman da akrabanız da 
olsa adalete uyun ve Allah’a verdiğiniz sözü 
tutun” (En’am, 6/152) buyrulmaktadır.

Hakikate tâbi olmak, adalete üstünlük ver-
mek daha önemlidir. Duygulara kapılmak, 
sevdiğini üstün tutmak, mezhepçilik yap-
mak, kendi kusurlarına göz yummak, İslam 
dininin buyruklarına terstir. 

Basra kadısı Ubeydullah b. el-Hasan el-
Enbari, bazı meselelerle ilgili düşüncelerinde 
diğerlerinden ayrılıyordu. Bir gün muhaddis 
Abdurrahman b. Mehdi kendisiyle söz konu-
su meselelerde tartışarak onu ikna edebiliyor. 
el-Enbari şecaatle şu sözü söylüyor:

“Allah’a yemin olsun ki, hakta kuyruk ol-
mağım, bâtılda kafa olmağımdan daha 
üstündür.”7 

Mezheplerarası düşünce farklılıkları veya rey 
çeşitliliği, varlıklardaki gerçeklikle uzlaştığı-
na göre, Müslümanlar bunu hakikat olarak 
kabul edebilirler. Çünkü rey çeşitliliği in-
sanda yaratıldığı günden itibaren mevcuttur. 
İnsanı yaratan Allah kendisi ile ilgili şöyle 
buyuruyor: 

“Ama ihtilaf edip durmaktadırlar. Yalnız 
Rabb’inin acıdıkları (bu ihtilafın dışında kal-
mışlardır). Zaten (Allah) onları bunun için 
yaratmıştır” (Hud, 11/118-119). Bu yüzden 

de mezhepler arasındaki rey/düşünce çeşit-
liliğini ortadan kaldırma konusunda düşün-
mek bize hiçbir fayda vermez. Aksine bizim 
yapacağımız iş, doğru bilgilendirme yoluyla 
mezheplerarası düşünce çeşitliliğini düşman-
lığa ve ayrımcılığa sebep olmasının önünü 
kesmektir. Çünkü Müslümanlar mezhebine 
bağlı olmayarak Kelime-i Şehadet getirmek-
tedirler. Bir kimse Kelime-i Şehadet’i söyleyip 
İslam’ı kendisi için din olarak kabul ediyor-
sa, onun kanı, malı, namusu dokunulmazdır 
ve o diğer Müslüman’ın kardeşi sayılır.

Son olarak bir kez daha vurgulamak isteriz 
ki, takvanın taleplerine riayet etmekle, çözü-
müne başka yollarla nail olamadığımız prob-
lemleri çözmemiz mümkündür. Takva öyle 
bir konumdur ki, herkesi kendisi ile meşgul 
etmekte, kardeşini kardeş olarak, düşmanı-
nı düşman olarak sahibine tanıttırmaktadır. 
Global problemleri ikinci derecelilerden, 
İslam’ın menfaatini mezhebin menfaatinden, 
mezhepliliği mezhepçilikten üstün tutmak, 
gerçekten takvanın taleplerindendir.
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âinat kitabının satırlarında yürüyü-
şümüz sürüyor, yüzümüzde esir’in 

mahcubiyeti, sükût şerh etmeye yetmiyor 
mahcubiyetimizi. Beyt’ten dağılıyoruz yer-
yüzüne, omzumuzda yola çıkmanın sab-
rı; hakikatin naz büründüğü bu yürüyüşte 
her zirvenin uçurumu derin, her vadinin 
rüzigârı hoyrat..

Yaradılışın ahsen bir meyvesi olarak yol 
alırken kadim yatağımızda, su bulandıkça, 
yeniden güzel cümlelerle kaynağı hatırla-
tan rehberler çıkıyor. Gümrahlaşıyoruz, 
kökü sabit, dal ve budağı gökte olan ağaçlar 
gibi…

***

Arzın damarlarına dağılıyoruz tayyib ke-
limeler taşıyan Habil ve habis kelimeler 
yüklenen Kabil’in ardılları olarak… Nâkıs 
bir âlemde, nâdan bir güruhun içinden 
geçerek, dökülüyoruz sürgünlüğümüzün 
gözlerinden. Hayret makamında nedenlerle 
bilişerek, yüreğimizde filizleniyor aşk’a gark 
olma istidadı… Evet, karmaşanın renginde 
yol almak gerek, evet acı, ıstırab… Anlam 
ağır: acıyı bilen çekiyor, ıstarab kâvi bir ya-
karış… 

Nihayetinde nefesimizdeki beyan-ı lisan ay-
nıyla insan oluyor…

***

Âdemin neslinden, Allah’ın armağanı Şit 
(as), kalemle satır satır yazmayı öğretiyor; 

D E N E M E

Üstad’ın Rahlesi

İnsan arazlarının gölgesinde 

yol alırken, mahiyetinden 

hızla uzaklaştığının 

ve hakikatten payına 

düşenden feragat ettiğinin 

farkında olmadı.

KALİ KOÇAK
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Üstadın
Rahlesi

suhuf’tan zikri; huruftan adımızı; bir kazzaz 
edasıyla dokuduğumuz narin hayatı Rabbi-
mize hibe etmeyi… Kandiller yakıyoruz sa-
hifelere… İşte denizin suyu yazının mürek-
kebi…

***

Gayemiz üstadın rahlesinde sebat ile ilim 
tedris etmek ve gök atlasını vahiy ipliği ile 
dikmek… Evet, kalbinde semavî hayranlığın 
esrarını taşıyan İdris’in (as) rahlesindeyiz… 
İlimlerin kurucusu Hermes’in, hikmeti kuşa-
nan Thot’un, siyaset serdeden Enoch’un…

***

İlâhi rahmetten nasiplenen İdris (as), üze-
rimize esma libası biçiyor. Denizinin kapısı 
aralanıyor, kervanlar sıralanıyor; Hind’den 
Çin’e, Fars’tan, Mısır’a… Harran’dan Grek 
şehirlerine antik geleneğin inşası yol alıyor, 
buhurdanlıklardan hikmetin pırıltısı yayılı-
yor. Geniş bir coğrafyaya bilge valiler atayan 
üstad, Kitab’tan tedris ettiği adaleti dağıtı-
yor… Ölçümüz, tartımız, sözümüz mutma-
in. Gözlerimiz semanın berraklığında ve ku-
laklarımız arzın titreyişinde, ikisinin arasına 
selam ile bağlanıyoruz.

Dışına çıkamadığımız ve içine giremediğimiz 
hakikat çığlığının perdesini kaldırma çaba-
mız… Harflerin buğusunda kalmamalı diyo-
ruz… Sözü taşıyacak takatimiz varsa, vakıa 
ile sıdk’ı mündemic kılabiliyorsak yakîn’e 
yakınız demek…

***

Yine buyuruyor: Ey tâlib, sevdiğini putlaştır-
ma, bilgiyi taşlaştırma… Sabredenlerden ol 
ki, iyilerden olasın. Kâinat kitabında anılma-
ya değer bir iz bırak; bir iz ki, yükselebilece-
ğin son noktan olsun.

*** 

Hüzün yurdunun kapısındayız, akıyor alın 
terimiz, eriyor cüruf yanlarımız rahlesinde. 
Derviş yanlarımız hayatın sadeliğinde yol 
alıyor, yüreğimiz halvet sarhoşluğunda…

***

Lakin zamanla adaletin hatırı unutuldu, 
mecaz’a boğulduk, suretimiz soldu. İnsan 
arazlarının gölgesinde yol alırken, mahiye-
tinden hızla uzaklaştığının ve hakikatten 
payına düşenden feragat ettiğinin farkında 
olmadı. Oysa bilmek ile yapmak arasındaki 
fark kaldırıldığında insandaki esma miktarı 
artabilirdi.

***

İnsan, kendini dışarıda/dışında aramaktan 
yorulduğu zaman, içeriye/içine dönerek 
kendisiyle bir hakikat dili kurmalı/oluştur-
malı, ki kemâlat fiildir.

Ey tâlib! Kendini bil, ki sabır akmaktadır 
zamanın yatağından. Yont nefsini edeble, ki 
çürümesin ruhun…

***

Bak sonuna geliyoruz yolculuğumuzun… 
Kendisinden pay alacağımız hakikati âdil 
kullanmalıyız. Akletmeyi boynunun borcu 
bilen bir yürek için âdil olmak vecibe; ötesi 
gerek...

***

Parmak uçlarımızdan dökülen sular ısınıyor, 
tuğyan seline kapılıp ahdimizi eskitmeye-
lim. 

***

Tufan’dan önceydi. 
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u çalışmamızda Hz. Peygamber’in 
eşlerinden bir ay boyu ayrı kalması 

konusunu incelemeye çalışacağız. Tahrim 
Olayı diye meşhur olan bu hadise, Medine 
toplumunda heyecan yaratmış önemli bir 
vakadır. Konu üzerinde kaynaklara iki riva-
yet yansımıştır. Müelliflerin, bu iki rivayet-
ten hangisinin doğru olduğu konusunda te-
reddütleri bulunmaktadır. Son dönem Müs-
lüman müellifleri bir rivayet üzerinde odak-
lanırken, müsteşrikler ise diğer rivayetin 
doğruluğu üzerinde durmuşlardır. Bir kısım 
müellifler iki rivayetin de doğru olabileceği-
ni ve bu sebeple âyetlerin iki defa indiğini 
belirtirken,1 bir kısım müellifler ise konu ile 
ilgili olarak nazil olduğu bildirilen âyetlerin 
bu iki olay sebebiyle de inmediğini, iniş se-
beplerinin birden çok olabileceğini,2 eski-
den beri devam eden olaylar silsilesi sonucu 
olduğunu belirtirler.3 Şimdi bunları izah et-
mek üzere konu ile irtibatlı olarak aktarılan 
iki rivayeti incelemeye çalışalım. 

1. Rivayet

1 Said Havva, el-Esas fi’s-Sunne, Çev; Heyet, İstanbul, 1989, VI, 
420.

2 Seydişehri Mahmut Esa’d, İslam Tarihi, Sad; A.Lütfi Kazancı, 
Osman Kazancı, İstanbul, 1983, 842.

3 Muhammed Hüseyin Heykel, Hz.Muhammet’in Hayatı, Çev; 
Vahdettin İnce, İstanbul, 2000, I, 316.

İ N C E L E M E

Hz. Peygamber’in, 
Zevcelerine Îla Yapması

İBN ÜBEY, ÂYETLERİN ONU 
YALANCI ÇIKARIP REZİL 
ETMESİ ÜZERİNE, İNTİKAM 
ALABİLMEK AMACIYLA 
YENİ BİR OLAY KOLLAMAYA 
BAŞLADI. MEDİNE’DE BİR 
LİDER OLAN İBN ÜBEY 
BÜTÜN TOPLUMUN 
HUZURUNDA REZİL 
OLMANIN İNTİKAMINI 
ALMAK İÇİN ÇALIŞACAKTI. 

BMEHMET AZİMLİ

Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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Hz. Peygamber’in, 
Zevcelerine Îla Yapması

Hz. Âişe der ki: “Rasûlullah Aleyhisselam, 
tatlıyı ve balı severdi. İkindi namazını kılıp 
dönünce, kadınlardan birinin yanına varırdı. 
Hafsâ’nın odasına varıp onun yanında her za-
manki kalışından daha çok kalınca, kıskandım. 
Rasûlullah’ın Hafsâ’da bu kadar kalışının sebe-
bini sordum. Hafsâ’ya kavminden bir kadın kü-
çük bir tulum bal hediye etmiş, o da bu baldan 
şerbet yapıp Rasûlullah’a içirmiş! Kendi kendi-
me, ‘Biz de, vallahi, ona bir tedbir düşünürüz!’ 
dedim. Bunu Sevde binti Zem’a’ya anlattım ve 
dedim ki: ‘Rasûlullah yakında senin yanına 
gelecektir. Yanına gelince, ona, ‘Yâ Rasûlallah! 
Megâfir mi yedin?’ dersin. O, sana, ‘Hayır!’ di-
yecektir. Bunun üzerine, sen ona, ‘Ya bu koku 
nedir?’ dersin. [Rasûlullah Aleyhisselam, üze-
rinde böyle ağır koku bulunmasından hiç hoş-
lanmazdı.] Tabiî ki, sana, ‘Hafsâ bana bir bal 
şerbeti içirmişti’ diyecektir. Sen de o zaman, 
‘Demek o balın arısı urfut ağacından yayılmış, 
bal toplamış!’ dersin. Ona ben de böyle diyece-
ğim!’ Safiyye’ye de, ‘Ey Safiyye! Sen de ona böy-
le dersin!’ dedim. Sevde, ‘Kendisinden başka ilah 
olmayan Allah’a yemin ederim ki; Rasûlullah 
Aleyhisselam yanıma geldiğinde, ey Âişe, söy-
lememi istediğin sözü, senden korktuğum için, 
Rasûlullah Aleyhisselam daha kapıda iken, nere-
deyse söyleyiverecektim!’ dedi. Rasûlullah Aley-
hisselam yanına gelince, Sevde, ‘Yâ Rasûlallah! 
Megâfir mi yedin?’ diye sordu. Rasûlullah Aley-
hisselam, ‘Hayır!’ buyurdu. Sevde, ‘Ya bu koku 
nedir?’ diye sordu. Rasûlullah Aleyhisselam, 
‘Hafsâ bana bir bal şerbeti içirmişti’ buyurdu. 
Sevde, ‘Demek ki, o balın arısı urfut ağacından 
yayılmış, bal toplamış’ dedi. Rasûlullah Aley-
hisselam benim yanıma geldiği zaman, ben de 
kendisine böyle söyledim. Sonra, Safiyye’nin ya-
nına vardı. O da bunun gibi söyledi. Rasûlullah 
Aleyhisselam Hafsâ’nın yanına varınca, Hafsâ, 
‘Yâ Rasûlallah! Sana şu bal şerbetinden yine içi-
reyim mi?’ diye sordu. Rasûlullah Aleyhisselam, 
‘Hayır! Artık onun bana gereği yok!’ buyurdu. 
Sevde, bana, ‘Sübhânallah! Vallahi, onu bal 
şerbetinden mahrum ettik!?’ dedi. Ben de, ona, 

‘Sus, sesini çıkarma!’ dedim.”4  Hz. Âişe, Hz. 
Hafsâ’ya karşı yaptığı bu işin açığa çıkmasın-
dan korkmuştu.5

Buhari’den gelen rivayet ise şu şekildedir: 
“Âişe şöyle demiştir: Rasûlullah,  Zeyneb b. 
Cahş’ın yanında bal şerbeti içerdi ve onun ya-
nında çok kalırdı. Bunun üzerine ben ve Hafsa, 
Rasûlullah ikimizden hangimizin yanı na gelirse 
ona “Sen meğâfir mi yedin? Ben sende meğâfir 
kokusu buluyorum” desin diye söz birliği yaptık. 
(Rasûlullah geldiğinde Hafsa bu sözü söyledi). 
Rasûlullah (S): “Hayır, ben meğâfir yemedim. 
Lâkin ben Zeyneb b. Cahş’ın yanında bal şer-
beti içmiştim. Artık bir daha onu içmem. Ve işte 
yemîn de ettim. Sakın bunu başka bir kimseye 
haber verme!” bu yurdu.”6

İlk rivayette, evinde bal olan Hafsa iken, 
ikinci rivayette, Hafsa Hz. Peygamber’e 
komplo kuran tarafta yer alıyor ve bal sa-
hibi Zeynep b. Cahş olarak ortaya çıkıyor. 
Başka bir rivayette ise bal sahibi Ümmü 
Seleme olmaktadır.7 Bu da aynı rivayetle-
rin kendi içindeki açmazlarıdır. Ayrıca Hz. 
Peygamber’in bal yememesi saklanması ge-
rekmeyen bir durum olmalıdır. Çünkü onun 
bazı yiyecekleri yemediğini, bunu ashabına 
da yasaklamadığını biliyoruz.8 

2. Rivayet

Bu konuda gelen ikinci rivayet ise şu şekil-
dedir:

“Bir gün Rasûlullah’ın zevcesi babası nın evine 
gitti. Orada babasıyla sohbet etti. Bunun üzerine 
Rasûlullah da cariyesi Mariye’yi ça ğırttı ve onun-
la beraber Hafsa’nın o sırada boş olan hücresinde 
ilişkide bulundu. O sırada Hafsa babasının evin-
den döndü ve Hz. Peygamber ile Mariye’nin ken-
di odasında birlikte olduklarını görünce, şiddetli 
bir şekilde kıskançlığı tuttu ve, “Ey Allah’ın rasu-

4 İbn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kübra, Beyrut, 1985, VIII, 85. 
5 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, İstanbul, 1987, XVI, 125.
6 Buhari, Tefsir, 66.
7 Belazurî, Ensabu’l-Eşraf, Dımeşk, 1997, I, 511.
8 İbn Mace, Etime, 4.
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lü, benim hücremde, benim günümde9 ve benim 
yatağımda bunu nasıl yaparsın?” Bunun üzerine 
Hz. Peygamber, “Sus, sana bir sır vereyim, onu 
gizle, kimseye söyleme. Ona senin için bir daha 
yaklaşmayacağım” dedi.10 Ancak Hafsa sözünü 
tutmayarak derhal Aişe’ye gitti ve bu durumu 
ona müjdeleyerek Hz. Peygamber’in cariyesini 
kendine haram kıldığını söyledi.” (Böylece çok 
kıskandıkları Mariye’den kurtulmuşlardı.) Bu-
nun üzerine Rasûlullah hanımlarını terk ederek 
mescitteki meşrebe11 denilen yere çekildi ve 29 
gün kadar orada kaldı. İşte bunun üzerine bu 
âyetler nazil oldu.”12 

Nesei’de geçen rivayette şöyle aktarılıyor: 
“Rasûlullah’ın (s) cariyesi vardı ve onunla ilgi-
lenip onunla birlikte oluyordu. Âişe ve Hafsa o 
cariye ile ilgilenmesini istemeyip kıskandıkları 
için Rasûlullah (s) o cariyeyi kendisine haram 
kılıncaya kadar rahat bırakmadılar da Allah, 
Tahrim Sûresi’nin 1 ila 4. âyetlerini indirdi.”13 

İkinci rivayet bu şekilde iken, müsteşriklerin 
ikinci rivayeti kullanarak Hz. Peygamber’e 
karşı sözler söylemeleri sebebiyle olsa ge-
rek Müslüman müellifler ikinci rivayetin 
gerçeği yansıtmadığını ortaya koymaya 
çalışmışlardır.14 Hatta bazı müelliflerin ikin-
ci rivayetin mümkün olmadığını göstermek 
adına çok yoğun bir çabanın içine girdik-
lerini görüyoruz. Bunlardan Mevlana Şib-
li, bunun en ateşli savunucularından biri 
olurken,15 Köksal, ikinci rivayete hiç değin-

9 Bazı rivayetlerde ise aslında o gün sıra Hz. Aişe'nin idi. Bkz. İbn 
Sad, VIII, 186.

10 Bazı rivayetlerde Hz.Peygamber dışarı çıkınca Hafsa’yı ağlarken 
görmüş ve Mariye’ye bir daha yaklaşmayacağını belirtince Haf-
sa, “Yemin etmezsen asla kabul etmem” deyince Hz.Peygamber, 
“Vallahi bir daha ona el sürmeyeceğim” şeklinde yemin etmiştir. 
İbn Sad, VIII, 188.

11 Caetani, bu bir ay boyunca Hz. Peygamber’in Meşrebe’de Ma-
riye ile kaldığını belirtirse de, kaynaklarda Mariye’nin kaldığı 
yere de Meşrebe dendiği için bir karıştırma yaptığı anlışalmak-
tadır (Bkz. Vakıdi, Kitabu’l-Meğazi, Beyrut, 1984, 378).  Esasen 
Hz. Peygamber’in kaldığı yer mescitte idi ve orada kendi başı-
na kaldı. Caetani, İslam Tarihi, Çev: H. Cahit Yalçın, İstanbul, 
1924, VI, 191.

12  İbn Sad, VIII, 185-187; Belazurî, I, 509.
13 Nesei, Kadınlarla Muaşeret, 4.
14 Heykel, 316
15 Mevlana Şibli, Asr-ı Saadet, Çev: Ömer Rıza Doğrul, İstanbul, 

memeye gayret etmiş, ancak Caetani’ye ce-
vap verme ihtiyacı içinde değinmek zorunda 
kalmıştır.16 

İkinci Rivayetin Gerçekliği

İkinci rivayeti görmezden gelip, birinci riva-
yetin olayın gerçek sebebi olduğunu iddia 
eden, ağırlıklı olarak son dönem müellifle-
rimizin esasen çıkış noktaları, müsteşriklerin 
Hz. Peygamber’e yönelik saldırgan üslubunu 
önlemeye yöneliktir. Ancak müelliflerimizin 
bu tavırları, ne Hz. Peygamber’e yönelik eleş-
tirileri engelleyebilir ne de Hz. Peygamber’i 
temize çıkarabilen (!) bir metottur.

Esasen Hz. Peygamber’in eşi Hafsa’nın hüc-
resinde cariyesi Mariye ile birlikte olmasının 
ne mahzuru olabilir? Bu yaptığının neresi 
kötü bir şeydir? Yasal olmayan bir şey mi yap-
maktadır? Onun cariyesi ve oğlu İbrahim’in 
annesi ile kendi evlerinden birinde birlikte 
olmaya hakkı yok mudur? Onun bütün ka-
dınlarının cinsel ihtiyaçlarını gidermesinden 
daha normal ve doğru bir durum düşünüle-
bilir mi? Bu manada Mariye’nin de erkeği ile 
bir birlikteliğe ihtiyacı yok mudur? Bir erke-
ğin kadınlarının cinsel ihtiyaçlarını giderme-
yi gözetmesi yanlış olabilir mi? Hz. Aişe’den 
gelen rivayette şöyle denmiştir: “Rasûlullah 
hanımları arasında taksimatı yapar, adil dav-
ranır sonra da şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Ben 
elimde olan gücümün yettiği fiilî olan adaleti 
tatbik ediyorum. Elimde olmayan (kalbî sevgi 
ve benzeri şeyler) adaletsizliğimden dolayı beni 
kınama.”17 

Kadınlarının ihtiyaçlarını düşünmek ve bu 
duruma riayet etmek en fazla Hz. Peygam-
ber üzerine düşer. Bu sebeple altmış yaşını 
geçmiş Hz. Peygamber’in Medine dışındaki 
Mariye’nin evine yürümek yerine, genç ca-
riyesini çağırması kadar normal bir durum 

1978, I, 370.
16 Köksal, XVI, 137.
17 Ebû Davud, Nikâh, 39; Tirmizî, Nikâh, 42.
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olamaz. Kaldı ki Mariye’yi çağırdığı ev Hz. 
Peygamber’in evidir. Ayrıca o’nun Mariye’ye 
karşı arzu duymamasını düşünmek de doğru 
değildir. Bu durumu ve böyle bir şeyi ayıp 
karşılamak, onun kadınına karşı isteğinin 
olmadığını düşünmek de çok yanlıştır. Böy-
le bir düşünce, Hıristiyanlık gibi ruhbanlığı 
teşvik eden dinlerde makbul karşılansa bile, 
İslam’da iyi karşılanmaz ve bir eksiklik ola-
rak kabul edilir. 

Mesele bu kadar normal iken, konunun o 
dönemde büyütülmesinin sebebi, Hafsa’nın 
olayı velveleye vermesi ve Hz. Peygamber’e 
yemin ettirdikten sonra söz verdiği halde 
zafer kazanmış bir şekilde konuyu diğer ha-
nımlarına açmasıdır. 

Esasen Hz. Peygamber bu meselelerle uğraş-
mak istememektedir. Meseleyi büyütmeme-
leri için kimi zaman bu şekilde istemediği 
halde yeminler etmek zorunda bırakılmıştır.18 
Ancak Hz. Peygamber, konunun uzatılma-
ması için bu kadar fedakârlık yapmasına 
karşın, eşlerinin bu tutumu karşısında onlara 
bir ders vermek için 29 gün onlardan uzak 
kalmaya karar vermiş, Meşrebe’ye ayrılmış 
ve sonuçta Tahrim Sûresi’ndeki âyetler in-
miştir.  

Konuyu saklamaya veya ikinci rivayeti dış-
lamaya gerek duymaksızın bu rivayetin Hz. 
Peygamber’in hayat hikâyesindeki en insanî 
rivayetlerden biri olduğunu düşünüyoruz. 
Bu rivayetteki, o’nun kadınları karşısında 
zor durumlara düşmesi, bizim gibi bir insan 
olduğunun en güzel göstergelerindendir. 

Biz o’nun bu durumlarını olduğu gibi anlat-
maz, o’nun yasak olmayan bir eylemi işledi-
ğini gereği gibi izah etmez isek bu durumda 
tabii ki müsteşriklerin ellerine büyük kozlar 
vermiş oluruz. Hâlbuki mesele bu boyutta 
değerlendirilse, o’na hiçbir kötülük izafet 
edilemeyecektir. Müslüman müelliflerin bu 

18 İbn Sad, VIII, 188.

saklamacı, korumacı ve savunmacı anlayış-
ları karşısında, şu aktaracağımız ifadelerin 
çıkması gayet mümkündür. 

Bu olayı kullanan Rodinson aynen şöyle 
demektedir: “Muhammet, 60 yaşlarına gel-
mesine rağmen kadınlara olan düşkünlüğün-
den bir şey kaybetmemişti… Bir gün Ömer’in 
kızı Hafsa babasını ziyarete gitmişti. Tam o 
anda Peygamber’in halleri tuttu, dayanamayıp 
Mariye’yi Hafsa’nın kulübesine çekti, sevişme-
ye başladı. Ama Hafsa’nın erken döneceği tut-
muştu. Durumu görmesiyle, “Benim kulübemde 
haa… hem de gözlerimin önünde… hem de 
yatağımda” diye inleyerek ağlamaya koyuldu. 
… Ayşe bunu fırsat bildi. Bütün harem gibi o 
da nefret ediyordu Mariye’den, Peygamber’e 
bir erkek evlat veren bu sapı silik kızdan. … 
Muhammet öfkelendi. Karılarını yatıştırmak 
için elinden geleni yapmış, o güzelim, o verimli 
Mariye’yi fedaya bile razı olmuştu. … görürdü 
onlar. Ve Muhammet harem hukukunu ayaklar 
altına alarak, bütün bir ayı Kıpti sevgilisi ile ge-
çirmeye karar verdi.”19

 İşte meselenin varacağı yer burasıdır. Eli-
mizdeki rivayetleri, net olarak izah edebilir-
sek veya gerçekten uydurma ise bunu ifade 
edebilirsek o zaman müsteşriklerin bu tür 
ifadeleri pek önemsenmeyecektir. Buna ben-
zer şekilde müsteşriklerin saldırılarına kar-
şı durmak amacıyla olsa gerek Asr-ı Saadet 
isimli kitabında ilk rivayeti savunan Şibli’nin 
bu tutumunun yanlışlığını izah sadedinde 
-kitabı latinize eden ve zaman zaman şerh 
eden- şarihin bu konudaki güzel bir yoru-
munu aktarmak istiyoruz:

 “Merhum müellifin (Şibli’nin), bu mevzuda 
İmam Buhari’nin rivayetinden (ilk rivayet) baş-
ka rivayet kabul etmemesi, öteki rivayetlerin 
Rasul-i Ekrem’e isnadını bir noksanlık sayma-
sından ileri gelmektedir. Oysa bunları birer nok-
sanlık olarak tasvir eden, Avrupa muharrirleri-

19 Maxime Rodinson, Muhammet, Çev.; Atilla Tokatlı, İstanbul, 
1998, 264.



112

nin kalemleridir. Bu kalemlerin Peygamberimiz 
aleyhinde çirkin bir tablo çizmeleri için doğru 
olması muhtemel olan bazı rivayetleri ihmal et-
meyi haklı görmemize veya göstermemize imkân 
yoktur. Onlar elbette her münasebette zehrini 
kusacaktır. Fakat Müslüman olarak bizim ya-
pacağımız şey, meseleler üzerinde hassasiyetle 
durmak, harici veya yabancı tesirlerin altında 
kalarak herhangi bir yargıya varmamaktır.

Mesela rivayette, Mariye, Rasul-i Ekrem’in ço-
cuklu cariyesi ve Hafsa’nın evi de Hafsa’ya tahsis 
edilmiş olmakla beraber Rasul-i Ekrem’in kendi 
evidir. Ve aynı zamanda biliyoruz ki, Mariye’ye 
tahsis edilen ev Medine’nin dışındadır. Hal böyle 
iken peygamberin bu evde Mariye ile münase-
bette bulunmasında bir noksanlık varsa, bu nok-
sanlık kadınlık gururu zedelenen Hz.Hafsa’nın 
duyduğu kıskançlıktan ve bir de birtakım maruf 
çevrelerin İslam’a ve İslam Peygamberi’ne karşı 
mahud düşmanlığından ibarettir.”20 

Mariye’nin Durumu

Meselenin bu boyutlara gelmesinin sebe-
bi, Hz. Peygamber’in hanımlarının çok ileri 
düzeyde kıskançlıkları ve olayı yaygara ko-
nusu yapmalarıdır. Mariye, Mısır Mukavkı-
sı tarafından Hz. Peygamber’e hediye ola-
rak gönderilmiş iki kız kardeşten biriydi.21 
Beyaz tenli, dolgun vucutlu, kıvırcık saçlı, 
Hz. Peygamber’in çok beğendiği bir kadın-
dı. Cariye olmasına rağmen Hz. Peygam-
ber onu hicaba sokmuştu.22 Üstelik bir de 
Hz. Peygamber’e çocuk doğurmuştu. Bü-
tün bunlar yüzünden başta Hz. Aişe olmak 
üzere çok kıskanılıyordu. Hz. Aişe, “Mariye 
kadar hiçbir kadını kıskanmadım. Hz. Peygam-
ber, önce onu bizim evimize yakın bir yere in-
dirmişti ve gece gündüz ona uğruyordu. Buna 
tahammül edemedim ve Hz. Peygamber onu 
(Medine dışındaki) Aliye denen yere götürdü ve 

20 Bkz. Osman Zeki Mollamehmetoğlu’nun ilavesi ile ilgili dipnot, 
Şibli, I, 370.

21 Diğeri Sirin ise,  Hasan b. Sabit’e verildi. İbn Sa’d, VIII, 214.
22 Belazurî, I, 538, 539.

gidip gelmeye devam etti. Bu durum bizim ağı-
rımıza gidiyordu. Üstelik Allah ona bir de çocuk 
verdi. Biz ise mahrum bırakıldık” diyordu.23 
Medine dışında kalan Mariye için Hz. Pey-
gamber buraya gelirdi.24 Hz. Peygamber’in 
bir gün oğlu İbrahim’i boynuna alıp gelerek 
Aişe’ye, ”Bana benziyor mu?” diye sorması 
üzerine Aişe, “Benzerlik göremiyorum” demiş, 
zevceleri de bu söze katılmışlardı.25 Bu söz, 
Mariye’ye iftira atıldığı bir dönemde oluyor-
du26 ve Hz. Peygamber’in zevceleri, Heykel’in 
tabiriyle, “neredeyse Mariye’yi töhmet altın-
da bırakacak kadar ileri gidiyorlardı.”27 Kıs-
kançlık, bu boyutlarda olunca, Hz. Aişe ve 
Hz. Peygamber’in önde gelen hanımlarının 
Mariye’ye karşı ikinci rivayetteki şekilde bir 
zafer kazanmaları ve bunu şenlik içerisinde 
yaymalarını da düşünürsek mesele daha iyi 
anlaşılabilir. 

Hz. Peygamber ne kadar meselenin büyüme-
mesine çalışsa da engelleyememişti. Sonunda 
o da bu şekilde bir tedbir almak zorunda kaldı 
ve âyetler bu durumu izah sadedinde indi. 

Hz. Peygamber’in Verdiği Sır

Yukarıda aktardığımız birinci rivayeti tercih 
eden bilginler, Tahrim Sûresi’ndeki, “Peygam-
ber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. 
O, bunu Peygamber’in diğer bir eşine haber 
verince…”28 şeklinde geçen âyetteki gizli sır 
konusunu net olarak izah edemeyince, bunu 
izah sadedinde, “Burada bahsedilen sırrın, 
Hz. Peygamber’in Hafsa’ya kendisinden son-
ra ilk halifenin Ebubekir, sonra da Ömer ola-

23 İbn Sad, VIII, 212.
24 Vakıdi, 378.
25 Yakubi, I, 411; İbn Kesîr, el-Bidaye ve’n-Nihaye, Beyrut, 2005, 

IV, 293. Üstelik bunu ifk hadisesi başından geçmiş olan Hz. 
Aişe diyordu. 

26 Mariye’nin yanına kendisi gibi Mısırlı olan zenci bir köle gelip 
gidiyordu. İnsanlar dedikodu yapmaya başlayınca meseleyi öğ-
renmek için Hz. Ali görevlendirildi. Hz. Ali bu köleyi sıkıştırın-
ca onun iktidarsız olduğunu gördü ve mesele böylece kapanmış 
oldu. Bkz. İbn Sa’d, VIII, 214; ayrıca geniş bilgi için bkz. Meh-
met Azimli, Hz. Safvan b. Muattal, İstanbul, 2008, 56.

27 Heykel, 311.
28 Tahrim, 3.
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cağını” söylediği şeklindeki rivayeti29 kulla-
narak izah etmeye çalışmışlardır.30 Esasen bal 
rivayeti, sır olacak bir şey olmayınca, bu izah 
tarzına yöneldikleri söylenebilir. 

“Bal olayı ile hilafetin nasıl bir alakası olabilir?” 
diye düşünmek gerekir. Hz. Peygamber’in 
kendinden sonra halife olacak kimseyi işaret 
bile etmediği nettir.31 Eğer böyle bir işaret 
verseydi, sahabenin Sakife Olayı yaşaması-
na gerek kalmaz ve Hz. Peygamber’in işareti 
doğrultusunda halifeyi kolayca seçerlerdi. Bu 
tür rivayetler, Şia’nın Hz. Ali’nin halife olaca-
ğı konusunda Hz. Peygamber’den gelen ri-
vayetler olduğu iddiasına karşı uydurulmuş 
aktarımlardır. Esasen sır denen bu sözün 
buraya siyasi gerekçelerle adapte edildiği ko-
laylıkla anlaşılabilir. Bu sebeple bu rivayet-
leri itibara almak uygun değildir.32 Ayrıca 
âyette geçen: … ”Peygamber bunu ona haber 
verince eşi, ‘Bunu sana kim bildirdi?’ dedi. Pey-
gamber, ‘Bilen, her şeyden haberdar olan Allah 
bana haber verdi’ dedi” şeklindeki ibareden, 
Hz. Peygamber’in Kur’an dışı vahiy aldığına 

29 Belazurî, I,  510.
30 Bkz. Fahrettin Razi, , Tefsir-i Kebir, Çev; Heyet, Ankara, 1990; 

Taberî, Camiu’l-Beyan, Beyrut, 1990, ilgili âyetin tefsiri.
31 Bu konuda geniş değerlendirmeler için bkz. Mehmet Azimli, 

Halifelik Tarihine Giriş, Konya, 2006.
32 Allah’ın Kur’an dışı vahiy gönderip göndermediği konusu tar-

tışılırken, Tahrim 3’teki ifade, tartışma konusu yapılmaktadır. 
Bu ise ayrı bir çalışmanın konusu olduğundan girmiyoruz. Bu 
konuda bkz. Bkz. Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, IV, 391; ayrıca 
değişik örnekler için bkz. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde 
Sünnet, Ankara, 2000, 234-235.

örnek vermek çok doğru olmasa gerektir.33 
Burada eşinin Hz. Peygamber’e yaygaranın 
kulağına nasıl ulaştığını sorması, onun da 
söylemek istemediğinden dolayı bu şekilde 
cevap vermesi şeklinde anlaşılmalıdır kanaa-
tindeyiz. Zaten her şeyi çekip çeviren, hâkim 
olan bilen Allah’tan başkası değildir. Vurgu 
bunadır.

Sonuç

Sonuç olarak Tahrim Olayı olarak anılan olay 
hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar-
dan Müslüman müelliflerin ısrarla ön plana 
çıkarmak istedikleri bal ile ilgili rivayette, 
sonraki yıllarda mezhepler arası tartışma-
ları hedefleyen birtakım siyasi gaye ile ya-
pılan müdreçler bulunmaktadır. Ayrıca Hz. 
Peygamber’in bir yiyeceği yememesini sak-
laması gibi bir durum pek tutarlı gözükme-
mektedir. 

İkinci rivayet ise olayın gerçekleşmesini des-
tekleyen rivayetler çerçevesinde daha tercih 
edilebilir ve Hz. Peygamber’in hayatının 
insanî yönünü yansıtması açısından daha ka-
bul edilebilir rivayet olarak gözükmektedir. 
Ayrıca meselenin büyümemesi için uğraşan 
Hz. Peygamber’in Kur’an’a yansıyan çabala-
rına da ışık tutmaktadır. Bu açıdan da tercih 
edilebilir bir rivayet olduğu kanaatindeyiz.  


33 Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, Ankara, 2000, 
234-235.
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nünü ve sonunu, dününü ve yarınını, 
her işinin başını, ortasını ve sonunu; 

Allah adına yapan ve Allah adına yapmayı 
hayatının anlamı sayan, her Mü’min ve Müs-
lümanın kendini, ailesini ve içinde yaşadığı 
toplumu ciddiye alması gerekir.

İnsanın kendisini, ailesini ve içinde yaşadığı 
toplumu ciddiye alması demek; aslında ken-
dini, ailesini ve yaşadığı toplumu Kur’an’la 
tanıştırması, biliştirmesi demektir. Hayatı, 
anlam ve amacına uygun inşa etmesi ve en 
önemlisi de âhiret hayatını, dünya hayatın-
dan sonra ebedi yurt bilip ona göre oraya 
yatırım yapması demektir.

Yazımızın başlığından işaretle kendimize 
şu soruları yöneltsek: Ailemizi, daha özel 
ifadeyle gözümüzün nuru çocuklarımızı 
Kur’an’la, onun anlam ve maksadıyla, onun 
zengin içeriğiyle nasıl tanıştırırız?  Allah’tan 
bize gelen; nur saçan bir kandil, ilahi bir 
kitap, ilahi bir sofra, şüphe duyulmayan bir 
kitap, sağlam kopmaz bir kulp, gökten inen 
bir rahmet, ilahi bir güneş, verimli bir top-
rak, apaçık anlaşılır bir kitap, inşa edici bir 
özne ve ilahi bir eczane olarak sıfatlandırıla-
bilecek bu söz, mesaj ve mektubun içeriğini 
nasıl öğrensinler ki hayatlarının inşasında 
kullanabilsinler? Çocuklarımızı Kur’an’la 
nasıl tanıştıralım ki, Kur’an onlar için ek-
mek ve su gibi bir ihtiyaç durumuna gelsin? 
Kur’an-ı Kerim ilahi kitabıyla nasıl tanışsın-
lar ki, bu ilahi kitap onların başucu eseri 
olsun, Allah onlar için bir dost (el-Veli) ve 
yardımcı durumuna gelsin?

Daru’l- Erkam (ev okulu) haline getirilmiş 
evimizde günlük, haftalık, aylık ve yıllık 

Kur’an ve Çocuk

Ailemizi, daha özel 

ifadeyle gözümüzün nuru 

çocuklarımızı kur’an’la, 

onun anlam ve maksadıyla, 

onun zengin içeriğiyle 

nasıl tanıştırabileceğimizi 

ciddi ciddi düşünmeliyiz.

ÖMUSTAFA ALTAŞ

Eğitimci
mustafa_altas_06@hotmail.com

K A L E M L E RG E N Ç
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dönemleri kapsayan planlanmış programlar 
çerçevesinde Kur’an’la tanışma faaliyetleri 
yapılmalıdır.

Öncelikle Kur’an’la aile ortamımızı tanış-
tırmamız, evlerimizi bir Daru’l- Erkam (ev 
okulu) olması gerektiği bilinciyle  düzen-
lememiz gerekir. Bizim ve çocuklarımızın 
hayatında Kur’an-ı Kerim’in inşa edici bir 
özne ilkesini, hatırımızdan çıkarmadan ha-
reket etmeliyiz.  

Çocuklarımızın zihninde olumsuz anlamlara 
gelebilecek, genelde toplumda yaygın olan 
hişt elleme, dokunma çarpar, abdestsiz ellen-
mez, belden aşağı tutma vb. ifadeleri kullan-
mamalıyız. Fakat bunun yanında gösteril-
mesi gereken saygıyı da atlamamalıyız.

Aile bireylerinin özel ve genel programları 
olabilir. Aile bireylerinin bir arada bulundu-
ğu zamanlarda, özellikle cemaatle kılınan 
namazlardan sonra, anlamaya dönük Kur’an 
okumaları yapılması verimli olacaktır. Kar-
şılaşılan ve özellikle seçilen kavramların 
(İlah, Rab, Din, İbadet vb. Esmau’l- Husna 
vb.) kısa ve öz açıklanması, aile bireylerinin 
de katılımlarının sağlanması, çocuklarımızın 
hayatında, temel taşları oluşturacaktır.    

Kur’an-ı  Kerim’de geçen peygamber kıssa-
ları çocuklarımızın yaşlarına uygun basitlik-
te anlatılmalıdır. İlgili âyetlerde işlenen ah-
lak, erdem, doğruluk, edep, adalet, şahsiyet, 
şefkat, vb. değerler vurgulanarak kıssaların 
inşa edici özelliklerinden faydalanılmalıdır.

Kur’an-ı Kerim’i Arapça okuyuşlar teşvik 
edilmelidir. Yaş grubunu dikkate alarak, tec-
vit kurallarına vurgu yaparak (küçük yaşlar-
da  tecvit kurallarını ezberletmeden) Arapça 
okuyuşlar bir program çerçevesinde mutla-
ka yapılmalıdır. Fakat anlam (meal) Arapça  
okumaya feda edilmemelidir.

Belli periyotlarla güzel Kur’an okumaları, 
bilgisayar, televizyon, radyo, CD, vb, sesli ve 
görüntülü yayınlardan dinlenilmeli, dikkat-
ler zihinleri bulandıran müziklerden uzak-
laştırılmalıdır. 

 Sosyal alanda yapılan her türlü, Kur’an-ı 
Kerimi sevdirecek, ona ilgi duyduracak, ha-
yata anlam ve amaç katacak, en önemlisi de 
toplumu dönüştürüp inşa edecek faaliyetler 
takip edilmeli ve katılım azami ölçüde sağ-
lanmalıdır.

 Çocuklarımız üzerinde Kur’an sevgisinin 
devamlılığı için kendilerine ait, evde okuya-
cakları büyük boy mealli Kur’an; bir yere 
giderken, piknikte, tatilde, yolculukta, okul-
da, misafirlikte vb. ortamlarda yanlarında ta-
şıyabilecekleri, her an açıp okuyabilecekleri 
cep boy  mealli Kur’an-ı  Kerim’ler alabili-
riz. Bu gibi küçük ayrıntılar çocuklarımızın 
hayatını inşa etmede büyük kazanımlar sağ-
layacaktır.

Esmau’l- Husna’yı, çocuklarımızın tasavvu-
runu, aklını, kalbini ve hayatını inşa etme-
de birinci sıraya koyabiliriz. Bu bağlamda 
Esmau’l-Husna  Allah’ın ipi, sağlam bir kul-
pu, Allah’a ulaştıracak meşru vesilelerden bi-
rincisidir. Daru’l- Erkam’da (ev okulu)yapılan 
Esmau’l- Husna’yı  anlamaya dönük Kur’an 
okumalarında şöyle bir yol izlenebilir:

Birinci olarak, varlığı zorunlu, tek ve ben-
zersiz, mutlak ve aşkın olan Allah’ın; Allah’ın 
var olması (Vücut), varlığının sonu olmaması 
(Beka), varlığının öncesi olmaması (Kıdem), 
bir tek olması (Vahdaniyet), sonradan yara-
tılanlara benzememesi (Muhalefetün lilhava-
dis), var olması ve varlığını sürdürmek için 
hiçbir şeye muhtaç olmaması (Kıyamı binef-
sihi) zati sıfatları ele alınıp işlenebilir. Bunlar 
Rabbimizin zatını tanımamızı sağlayacaktır.

İkinci olarak, Rabbimizin fiillerinin tecelli-
si olan sıfatlar ele alınarak işlenebilir. Bun-
lar içersinden de müjdelemeyi, sevdirmeyi, 
sevindirmeyi, sevmeyi önceleyen Esmau’l- 
Husna’ya öncelik verilmelidir. Böylece ümit 
ve korku, müjde ve nefret, kolaylık ve zorluk 
eğitim ilkelerini dikkate almış oluruz. Örne-
ğin Rabbimizin,

Fatiha Sûresi’nin 1. âyetini okuyarak, - dün-
yada rahmetini herkese tattıran çok mer-
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hametli (er-Rahman), kendisine inanan-
lara dünyada merhamet ettiği gibi onları 
âhirette  de unutmayan merhameti sınırsız 
(er-Rahim) olduğunu vurgulamak,

Bakara Sûresi’nin 37. âyetini okuyarak, - 
tevbeleri çokca kabul eden (et-Tevvab) ol-
duğunu vurgulamak,

Bakara Sûresi’nin 107. âyetini okuyarak, - 
kullarına yardımcı olan (en-Nasır) olduğu-
nu vurgulamak,

Bakara Sûresi’nin 143. âyetini okuyarak- , 
merhameti ve şefkati çok olan (el-Raûf)  yö-
nünü vurgulamak,

Bakara Sûresi’nin 173. âyetini okuyarak- , 
işlenen günahları bağışlayan  (el-Gafûr) 
olduğunu vurgulamak,

Bakara Sûresi’nin 225. âyetini okuyarak, - 
kullarına rahmeti ile muamele  eden (el-
Halim) olduğunu vurgulamak,

Âl-i İmrân Sûresi’nin 8. âyetini okuyarak- , 
karşılıksız çokça nimetler bağışlayan (el-
Vehhap) yönünü vurgulamak,

Âl-i İmrân Sûresi’nin 164. âyetini okuya-- 
rak, kullarına karşılıksız olarak bol bol ni-
metler bahşeden (el-Mennan) yönünü vur-
gulamak,

Âl-i İmrân Sûresi’nin 173. âyetini okuya-- 
rak, güvenilip bağlanılan tek makam (el-
Vekil) olduğunu vurgulamak,

Nisa Sûresi’nin 43. âyetini okuyarak, - iste-
diğinde günahların tamamını affeden (el-
Afuvv) olduğunu vurgulamak,

Nisa Sûresi’nin 85. âyetini okuyarak- , ih-
tiyaçları bilip dağıtan (el-Mukıt) yönünü 
vurgulamak,

En’am Sûresi’nin 62. âyetini okuyarak, - sı-
ğınılacak, yardım ve sahiplik beklenilecek 
tek makam olan (el-Mevla) yönünü vurgu-
lamak,

Enam Sûresi’nin 114. âyetini okuyarak, - 
kullarına lütufta bulunan, onların istedik-

leri şeyleri sezdirmeden veren (el-Latif) ol-
duğunu vurgulamak,

Hud Sûresi’nin 61. âyetini okuyarak, - dua-
ları cevapsız bırakmayan (el-Mucib) oldu-
ğunu vurgulamak,

Hud Sûresi’nin 90. âyetini okuyarak, - kul-
larını çok seven ve kulları tarafından çokça 
sevilen (el-Vedûd) olduğunu vurgulamak,

Fâtır Sûresi’nin 30. âyetini okuyarak, - şü-
kürleri fazlasıyla mükâfatlandıran (eş-
Şekûr) yönünü vurgulamak,

Mü’min Sûresi’nin 3. âyetini okuyarak, - 
kullarının günahlarını bağışlayan, sonsuz 
mağfiret sahibi (el-Ğâfir) olduğunu vurgu-
lamak,

Şuara Sûresi’nin 80. âyetini okuyarak- , 
dertlere derman, hastalıklara şifa veren 
(eş-Şifa) yönünü vurgulamak,

Zariyat Sûresi’nin 58. âyetini okuyarak, - de-
vamlı ve çokça varlığa nimetler bağışlayan 
(er-Rezzak) olduğunu vurgulamak,

Tur Sûresi’nin 28. âyetini okuyarak- , ihsa-
nın ve iyiliğin yegâne kaynağı olan (el-
Berr) yönünü vurgulamak,

Haşr Sûresi’nin 23. âyetini okuyarak, - hu-
zurun, barışın, saadetin mutlak kaynağı 
olan ve kullarına selam ve esenlik veren 
(es-Selam) yönünü vurgulamak,

Alak Sûresi’nin 3. âyetini okuyarak, - ikra-
mında mukayese kabul etmeyen ve bol  bol  
ikramda bulunan (el-Ekrem) yönünü vur-
gulamak,

İhlâs Sûresi’nin 2. âyetini okuyarak, - hiçbir 
şeye ihtiyaç duymayan ama her şeyin ona 
ihtiyacı olan (es-Samed) yönünü vurgula-
mak, (bu minvalde başka  Esmau’l- Husna-
ları da katabiliriz.) bir sevgili, bir dost, bir 
ümit bahşedici, bir müjde verici ve kolay-
laştırıcı olduğunu öğretecek, çocuklarımı-
zın Kur’an’ı dolayısıyla Allah’ı sevmesini 
ve kendi sorumluluklarını yerine getirme-
sini sağlayacaktır.
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Kur’ani Hayat
MAYIS’10
SAYI 12

MUSTAFA
ALTAŞ

Kur’an ve 
Çocuk

Üçüncü olarak, hayatımızda karşılaşılan; 
engel olamadığımız, karşı koyamadığımız; 
haksızlıklar, zulümler, işkenceler, eziyetler 
karşısında duyarsız kalmayan Rabbimizin,

Nisa Sûresi’nin 1. âyetini okuyarak, - kulla-
rının her şeylerini gözeten ve müşahadesi 
altında tutan (er-Rakib) yönünü vurgula-
mak,

Nisa Sûresi’nin 6. âyetini okuyarak, - kulları-
nın yaptıklarını hesaba çeken, hesabı çok ça-
buk gören (el-Hasib) olduğunu vurgulamak,

Enam Sûresi’nin 18. âyetini okuyarak, - kud-
retinin karşısında her şeyi âciz bırakan, 
düşmanlarını kahrederek zelil ve perişan 
hale getiren (el-Kahhar) yönünü vurgula-
mak,

Enam Sûresi’nin 114. âyetini okuyarak- , 
hüküm verme yetkisini elinde tutan, son 
hüküm verecek olan (el-Hakem) yönünü 
vurgulamak,

Enam Sûresi’nin 115. âyetini okuyarak, - 
bütün icraatlara hak ve adalet üzere hük-
meden (el-Adl) yönünü vurgulamak,

Enfal Sûresi’nin 52. âyetini okuyarak, - hak 
edenlere şiddetle ceza veren (eş-Şedid) yö-
nünü vurgulamak,

Secde Sûresi’nin 22. âyetini okuyarak- , zu-
lüm etmeksizin  zalimden intikam alan (el-
Müntakim) yönünü vurgulamak; tasavvu-
rumuzun, aklımızın ve hayatımızın doğru 
ve dengeli Allah tasavvuruna kavuşmasını 
sağlayacaktır.

  Buraya kadar yukarıda belirtilen tavsiyeler 
Kur’an’la çocuklarımızın tanıştırılması prog-
ramı çerçevesinde bir giriş bölümü sayılabi-
lir. Kur’an eksenli; ahlak, itikad, amel ve siyer 
(Peygamberimizin Hayatı) programlarına daha 
detaylı, daha geniş içerikli bir ihtiyaç vardır. 
Daru’l-Erkam (ev okulu) içersinde bulunan 
her anne baba bunun sancısını çekmeli, amel 
defterini kapatmayan hayırlı evlat yetiştirme-
deki sorumluluğunu aklından çıkarmamalıdır.

Sonuç olarak;

Evlerimizin gülü, göz bebeğimiz, mutluluk 
kaynağımız çocuklarımız bizler için bir im-
tihan vesilesidirler. Bu dünyada bizlerin ve 
çocuklarımızın, Allah (c) tarafından tâbi tu-
tulacağımız imtihanı kazanmamız, Kur’an’la 
tanışmamıza ve gereğini yapmamıza bağlıdır. 
Kur’an’la tanışmamız, bizi ve çocuklarımızı 
Rabbimizi bilmemize götürecektir. Rabbini 
bilen kendini ve sorumluluğunu bilir, düstu-
ru gerçekleşecektir.

 Hani İbrahim şöyle demişti: “Ya Rabbi! 
Burayı emin bir belde kıl, beni ve evlat-
larımı Allah’tan başka şeylere tapmaktan 
uzak tut” (İbrahim 14/35). 
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/İhanete uğramak için güvenmek mi lazım/
/Nice yıl hasret-i hicran adıyla yaktı Kenan’ı
Yanan Yakup değil gör Yusuf u 
Züleyha’da yangın var/

Yakup’un ocağında yetişti Yusuf
Kardeşleri ihanetle onu vurdular
Kölelik, esaret, zindan yılları
Gözleri ızdırap dolu yüreği sonbahar
Ey Azizler! Bakın şu Yusuf’un Yüzü’ne
Çehresinde muhteşem bir masumluk var
Ey Yusuf! Bir tebessüm sağanağı ay parçası yüzün
Rüyanı kazıdın Kenan iline, Yakup’un kalbine
Acılar konuğun oldu kardeşlerin sayesinde
Dar ettiler dünyayı sana, istenmedin
Kör kuyular dibinde büyüdü özlemlerin

Yakup’ta hüzün günlerce ağladı
Yaslı bir ırmak gibi çağladı
İki dünya gözünü alan Allah 
Gönül gözünü bağışladı
Yusuf’un kokusunu tâ Mısır’dan aldı
İffet gömleğini sürünce yüzüne
Dünya gözleri açıldı

İki zıt hayat; zindan ve sarayda
Nice acılar yokladı çetin imtihanlarda
Hakikati giyinip nasıl da gösterdi
İffetin şehvete galip geldiğini

Ey insan! Denendiğin zindanlardan geriye
Arkadan yırtılan gömleğin kalsın
Bir Züleyha’sı olan varsa eğer
Gömleğinin nereden yırtıldığına baksın

Yusuf’un giydiği
İman ve ihlâsla dokunmuş iffet elbisesi
Yusuf teslim oluşun sesi
Yusuf duruş çiçeği
Zindanı saraya çeviren rahmetin tecellisi
Allah ölçüsünde nefs kötülük demekti
İşte nefsini aklamadı Yusuf 
Artık ne korku, ne yalnızlık, ne umutsuzluk
Can ve yürek yansa da anladım ki
Kavuşmanın gülden bahçesindedir mutluluk

Parmaklarını kesen kadınlar sana esir oldular
Ruhları gerilim içinde ağır ağır terliyor günahlar
Bir âyet okunur Sûre-i Yusuf’tan
Zindanın anlamı değişir
Elleriyle utanç toplayan kardeşler
Kalplerini mezar yapmaktan çekinir
Öyleyse vurun zindanıma soylu umutlar
Dünyaya sığmayan içimde nehirler var
Acılar, ‘âh’lar büyütecek bizi
Belki de Mısır’a sultan edecek bizi
Yusuf’un içinde kaç yara var
İstikbali güneşten aydınlık
Kardeşler ne kadar ihanet etse de
Allah ne güzel yardımcı ne güzel yâr
Rabbim, “ey müminler kardeş olun” diyor
Bu bir zorunluluktur, ihtiyarî değil ki 
İşte diyorum mıhlayıp toprağa gözlerimi
Kardeşiz, ama hayat yalnızlığı dağ gibi…

Yusuf

B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R
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KARDEŞ AİLE PROJESİ
Kardeş Aile Projesi, aile kurumunun zedelendiği
modern dönemde sıcak bir sığınak ve
sağlam bir korunak oldu. Doğal afet ve savaş
mağduru, öksüz, yetim ve muhtaç aileleri sevindirmek,
uzaktaki kardeşlerimizi mutlu etmek
için adım atıp el uzattık. Projemiz, destek
veren hayırsever insanların yardımlarıyla
hayat buldu.

İlk iş olarak Filistin’i ve farklı ülkelerdeki Filistin
Mülteci Kamplarını ziyaret eden Yardımeli
Yöneticileri, Balkanlar’dan Doğu Anadolu’ya,
Kafkaslar’dan Etiyopya’ya (Habeşistan)
kadar bir dizi incelemelerde bulundu. Oralarda
birlikte çalışabileceğimiz güvenilir kardeş kuruluşlar
belirlendi. Niyetlerinden emin olduğumuz
çözüm ortağı sivil toplum kuruluşu
yöneticileri bulundu. Yöneticilerimiz, muhtaç
ailelerin durumunu yerinde görüp ihtiyaçlarını
bizzat tespit ettiler. Bir tebessüme muhtaç 
aç çocukların yüzlerindeki
eşsiz sevinci görünce, moral vermek
için gittikleri yerlerden moral bularak döndüler.

Etiyopya’daki bir aileyi sevindirebilecek miktarı,
Filistin’de işgal altında yaşayan ailelerin
yüzlerini güldürebilecek maliyeti söylediğimizde
hayırsever insanların yüzünde bir mutluluk
ışığı yanıyor. Hemen ardından, böyle
küçük meblağlarla onları desteklemek mümkün
iken geç kalmış olmanın derin hüznünü
duyuyorlar. Ayda sadece 100 ya da 200 TL
destekle bir aileyi sevindirmek mümkünmüş
meğer! Hem de sadece bir yıl süreyle. Sonraki
yılların sorumluluğunu da alabileceklerini
ya da başkalarına devredebileceklerini söylüyoruz
kendilerine. İşte o geç kalmışlık hüznünün
ardından gelen fısıltı: “Nerelere harcamışım
ben sermayemi?”

Takvimler 24 Mayıs 2008 Cumartesi gününü
gösterirken, “Kardeş Aile Projesi” ilk adımını
attı. Başbakanımızın da nazik telgrafıyla
destek verdiği proje, uzaktaki yetimlerin başlarını
“Yardımeli” ile okşamaya başladı. Böylece,
çok uzaklarda gibi görünüp aslında yakın 
olduklarımızla kalbi duygularımızı paylaşma
fırsatı bulmuş olduk.

Farklı inançlara mensup da olsa, her insanda
fıtrattan gelen bir yardım etme isteği mutlaka
mevcuttur. Ancak bu duygu iyi yönlendirilemez
ise somut sonuçlar vermez. Hal-i hazırda
bu duyguyu organize eden birçok iyilik hareketinin
boşluğu tam olarak dolduramadığını
gördük. Bu yüzden kuşatıcı ve uzun
vadeli bir hayır hareketini amaçladık. 


